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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยตระหนักเรื่องพลังงานในอนาคต โดยมีนโยบายและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างความสมดุลให้พลังงานไทย เป็นผู้พิจารณาในการให้ใบอนุญาตกับเอกชน เพื่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขายเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย มีการสนับสนุนค่าตอบแทน หรือ ADDER โดยเฉพาะ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (โซลาร์ฟาร์ม) เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเอกชนที่สนใจมาลงทุน
ในธุรกิจนี้ แต่จากผลกระทบของน้ าท่วมที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลาหกเดือนนั้น ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการประเมิน
มูลค่าความเสียหายไว้ถึง 156,700 ล้านบาท การด าเนินงานธุรกิจโซล่าฟาร์มผู้ลงทุน จึงควรค านึงถึงปัจจัยในการป้องกัน
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยการประกันภัย เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติในสถานท่ีตั้ง และยังต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่าย 
ให้ครอบคลุมก่อน ถึงจุดคุ้มทุน ในปีท่ี 4-1/2 เป็นต้นไป การเก็บข้อมูลผลกระทบ เพื่อน ามาพิจารณาวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้า
ในการลงทุน และจุดคุ้มทุนของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย เพื่อส าหรับการวางแผนท าเลที่ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มในที่โล่งแจ้ง 
ตากแดด ตากฝน จึงควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ น้ี เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และเพือ่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ประมาณ 
25 ปี 
ค าส าคัญ: แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน พลังงานทดแทน ความเสี่ยงในการลงทุน 
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Abstract 
 As Thailand is aware of energy in the future, The Thai government assigned the Office of the 
Energy Regulatory Commission (ERC) to consider giving licenses to private sectors to generate electricity from 

renewable energy for commercial electricity generation in Thailand. ERC has promoted compensation or 

ADDER, especially for ground-mounted solar power generation (solar farms) in order to provide opportunities 
for private groups interested in investing in this business. However, due to the impact of flooding in Thailand 
for six months, the University of the Thai Chamber of Commerce estimated the damage at 156,700 million 
baht. To prevent unexpected events, we should take into account insurance factors for business operations 
of solar farms. Also, investors should be required to transfer disaster risks. Investors must also plan their 
expenses before reaching the break-even point for the 4th year onwards and collecting impact data to consider 
forward-looking investment and break-even points of solar farm business in Thailand. It is recommended that 
solar farms should be installed in location at low risk of natural disasters so that it can be used continuously 
for about 25 years. 
Keyword: Solar Cell, Solar Farms, Renewable energy, Investment risk. 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
มหาอุทุกภัยจากภัยน้ าท่วมที่รุนแรงในประเทศไทย พ.ศ.2554 ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ า

โขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน 
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท ขนาดและขอบเขตของอุทกภัยใน พ.ศ. 2554 บางส่วนอาจถือ
ได้ว่าเกิดขึ้นจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อยในฤดูมรสุม พ.ศ. 2553 ระดับน้ าในเขื่อนท าสถิติต่ าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2553 หลักฐานแสดงว่า ตอนต้นฤดูฝน เขื่อนได้กักเก็บน้ าปริมาณมาก เพื่อเป็นน้ าส ารองและป้องกันอุทกภัยในช่วงต้นปี ปริมาณ
น้ าฝน พ.ศ. 2554 สามารถแสดงได้เห็นโดยปริมาณน้ าท่ีกักเก็บในเขื่อนภูมิพล น้ ามากกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเก็บไว้ใน
เวลา 3 เดือน จนเขื่อนเต็มความจุ 100 % เมื่อถึงขีดกักเก็บน้ าแล้ว ฝนท่ียังตกลงมาบีบให้ทางการต้องเพิ่มการปล่อยน้ าออกจาก
เขื่อน แม้จะท าให้เกิดอุทกภัยเพิ่มขึ้น และน าไปสู่การกล่าวหาว่า การบริหารจัดการเขื่อนผิดพลาดในช่วงต้นของฤดูมรสุมนี้  
อย่างไรก็ดี การโต้แย้งกลับมีว่า หากฤดูมรสุม พ.ศ. 2554 สั้น และไม่มีการเก็บน้ าไว้ในเขื่อนแล้ว หากน้ าลดลงต่ ากว่าระดับ 
ดังเช่นเมื่อ พ.ศ. 2553 จะเป็นการบริหารจัดการผิดพลาดเช่นกัน (https://www.th.wikipedia.org/อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 
2554 #ปฏิกิริยา) 

พลังงานของประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการปรับเพิ่มการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่พลังงานปิโตรเลียม ซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การลงทุน เรียกว่า “ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม” ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขายเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย แอดเดอะ (ADDER) คือ มาตรการ
ส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ  ต่อมามีแนวคิดการก าหนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariffs (FiT) มาแทนที่การตอบแทนการรับซื้อไฟฟ้าแบบ แอดเดอะ (ADDER) การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงของการด าเนินกิจการที่แตกต่างกัน การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีกลุ่ม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://www.th.wikipedia.org/อุทกภัยในประเทศไทย%20พ.ศ.%202554
https://www.th.wikipedia.org/อุทกภัยในประเทศไทย%20พ.ศ.%202554
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พลังงานธรรมชาติ อันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ าขนาดเล็ก จะไม่มีต้นทุนในการจัดหาเช้ือเพลิง แต่
จะมีความเสี่ยงจากภัย การออกแบบติดตั้ง และการบ ารุงรักษา 

การออกแบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทีเ่ป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนดิน โดยการ
น าแสงแดดมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีว่าง ทีส่ามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยประมาณ 4.5 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ตารางเมตร/วัน เป็น
แนวทางใหผู้้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งแนวโน้มของการเจริญเติบโตของธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์มีเพิ่มขึ้น จากนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามหลังจากน้ าท่วม พ.ศ.2553 การตัดสินใจลงทุนอาจ
ลดลงภายใต้การส ารวจนี้ นักลงทุนอาจหยุดวางแผนการระดมทุนในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม บางกลุ่มได้รับใบอนุญาตมาแล้ว แต่ไม่ได้
ด าเนินการธุรกิจนี ้ใบอนุญาตก็จะถูกยกเลิกไป ท าให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนน้อยลง เนื่องจากความกังวลกับประวัติน้ า
ท่วมครั้งใหญ่ (Deunden Nikomborirak and Kittipong Ruenthip, 2012) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้หยิบยกความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับระบบโซล่าฟาร์ม เพื่อให้ผู้สนใจน ามาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจท าธุรกิจนี้ โดยความเสียหายล าดับต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ าท่วม 
ดังเช่น ปัญหาด้านการจัดการน้ าปี พ.ศ. 2553 กระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ตลอดจนโครงการก่อสร้าง
โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์หยุดชะงัก ผลของน้ าท่วมที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหกเดือน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ประเมิน
มูลค่าความเสียหายไว้ที่ 156,700 ล้านบาท ความเสียหายส่วนใหญ่มาจากผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยมีโรงงาน 
930 แห่งใน 28 จังหวัด ได้รับผลกระทบ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ยังมีการ
ประเมินว่าอุทกภัยครั้งนี้ ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 0.6 ถึง 0.9 ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม มีผลกระทบจากน้ า
ท่วมในปี 2554 (Montree, 2013) และดังข้อมูลแสดงก าลังการผลิตลดลง (MW) ใน 2012 (Solar, Server, Energy, Trend 
2014, Chaiporn 2013; World Bank 2011; Masahiko Haraguchi, and Upmanu Lall, Geneva, Switzerland, 2013; 
and ERC, 2012). 

สภาพฝุ่นรวมถึงปัญหา PM 2.5 ในปีปัจจุบัน สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
ส าหรับภัยอื่น ได้แก่ ฟ้าผ่า ลูกเห็บ และระบบอาจเสียหายจากสัตว์ เช่น งู จิ้งจก หนู กัดท าลายระบบ หรือสายไฟ ก่อให้เกิดการ
ลัดวงจร และความเสียหายต่อระบบตามมาได้ ภัยอื่น ๆ เช่นกรณี สายเคเบิลใต้ดิน อาจละลายได้จากการสะสมความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ และเป็นผลมาจากการขาดการบ ารุงรักษา นอกจากนี้ความเสียหายของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเกิดจาก
การออกแบบติดตั้งผิดพลาด ดังนั้นการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการโอนความเสี่ยงภัย การบ ารุงรักษา และการวางแผนมาตรการ 
โดยการจัดท ากรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินตลอดโครงการ การติดตั้งรั้วรอบโครงการแบบถาวรและแข็งแรง กับวางระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าที่ครอบคลุมอุปกรณ์ส าคัญในระบบ และการจัดการบ ารุงรักษา ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการวางแผน ส าหรับธุรกิจ
โซลาร์ฟาร์ม 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ กรณีน้ าท่วม เป็นอันตรายต่อธุรกิจการโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการผลกระทบอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่มาจากปัจจัยภายนอก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาเก็บข้อมูลบริษัท ซันนี่ บางจาก จ ากัด (Sunny Bangchak) จังหวัดอยุธยา โซนภาค
กลางท่ีได้รับผลกระทบ และบริษัท L Solar 1 จ ากัด ที่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้าผ่าและ
ลูกเห็บ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาความเสียหายทางธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย น้ า
ท่วม พายุ ภัยแล้ง โรคระบาด แผ่นดินไหว ไฟป่า อาจเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจโซลาร์
ฟาร์ม (Kannika, GAR 2013) อย่างไรก็ตามในวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่ความเสียหายจากภัยพิบัติน้ าท่วม ซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ 
และน าความเสียหายมหาศาลมาสู่อุตสาหกรรม ผลกระทบจากอุทกภัยต่อการลงทุนธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ฐานข้อมูลภัยพิบัติระหว่าง
ประเทศ OFDA/CRED แสดงเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึงต่ าสุดของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ าท่วม (63 %) พายุ (31 %) ภัยแล้ง 
(8 %) โรคระบาด (7 %) แผ่นดินไหว (3 % น้ าท่วม (3 %) และไฟป่า (1 %.) ตามล าดับ (Kannika, GAR 2013) รายงานการเกิด
อุทกภัยในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2428, 2432, 2474, 2518, 2523, 2523, 2525, 2536, 2534, และ 2554 (AONbenfield, 
2012) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม อาจเกิดขึ้นอีก หากไม่มีแผนควบคุมที่ดี นอกจากนี้ ผลกระทบ
จากน้ าท่วมที่เกิดจากธรรมชาติสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น (Katrina, 2013; Masahiko Haraguchi, and 
Upmanu Lall, Geneva, Switzerland, 2013) ประเทศไทย ในปี 2554 ปรากฏว่า 66 จาก 77 จังหวัด ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรง ซึ่งระดับน้ าท่วมขึ้นสูง ท้ังจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ มีระดับน้ าท่วมเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน จาก
ภาคเหนือ มีพายุ Haima และพายุโซนร้อน Nock-Ten ต่อมาถึงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ปัจจัยของน้ าท่วม ปริมาณน้ า
มหาศาลที่สะสม ส่งผลกระทบต่อระดับน้ าท่วมในภาคกลาง เมื่อเวลาผ่านไปน้ าจะไหลช้าจากปลายน้ าเหนือไปยังที่ราบภาคกลาง 
และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในที่สุดครอบคลุมกรุงเทพฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม มีระบบ
ควบคุมน้ าท่วมที่ส าคัญ แม้ว่าจุดสูงสุดทางภูมิศาสตร์ของน้ าท่วม (ในแง่ของหลายจังหวัด  ได้รับผลกระทบ) คือ ในปลายเดือน
สิงหาคม ผลกระทบ ที่หนักที่สุด ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อหลายส่วนของกรุงเทพฯ ถูกน้ าท่วม ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน – 
จุดสูงสุด ที่กว่าห้าล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม (Masahiko Haraguchi, and Upmanu Lall, Geneva, Switzerland, 
2013; Rapid Assessment for Resilient Recovery and Reconstruction Planning, Thai Flood 2011) หลังจากน้ าท่วม 
ปัจจุบันนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก วางแผนที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่จ านวนมาก และขยายนิคม
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นท่ีที่ไม่มีน้ าท่วม เช่น ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และบางจังหวัดใกล้เคียง (H2 
2012) ในทางตรงกันข้าม กับก าลังการผลิตระดับสูงของธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตใน
ประเทศไทย และพื้นท่ีที่ได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุด (S. Janjai, 2011; Chaiporn, 2013) 
 ผลกระทบและความเสียหาย ภาคเหนือ พะเยา น่าน เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ก าแพงเพชร พิจิตร นนทบุรี นครนายก พิษณุโลก ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี 
สุโขทัย สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ ชัยนาท เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี 
ภาคใต้ พังงา ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สุราษฎร์ธานี ภาค
ตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง 
จันทบรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อ านาจเจริญ ขอนแก่น,  
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กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวล าภู ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้าง ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ 156,700 ล้านบาท 
ความเสียหายส่วนใหญ่มาจากผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยมีโรงงาน 930 แห่งใน 28 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ยังมีการประเมินว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 0.6 ถึง 0.9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แอนเน็ต ดิกซอน ผู้อ านวยการธนาคารโลก
ประจ าประเทศไทย เปิดเผยว่า พบความเสียหายรวมประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายจากทรัพย์สินคงที่ เช่น 
บ้าน โรงงาน มูลค่าประมาณ 6.6 แสนล้านบาท และความสูญเสียจากค่าเสียโอกาส เช่น การผลิต อีกประมาณ 7 แสนล้านบาท 
ธนาคารโลกได้ประเมินเป็นผลกระทบต่อจีดีพีของไทยให้ลดลงประมาณ 1.2 % เหลือ 2.4 % จากเดิมที่คาดไว้ 3.6 % ด้านการ
ท่องเที่ยว การสาธารณสุข และการขนส่งคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
  
 
 

จากรูปที่ 1 ระดับความสูงน้ าของภาคกลางของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงระดับความสูงต่ า นอกจากนี้น้ าท่วมที่
เลวร้ายที่สุดใน 2554 แผงจมน้ าเกือบสองเดือนซึ่งธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในจังหวัด อยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ต่อมาภายใน
หกเดือน Sunny Bangchak สามารถกู้คืนก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ กลับมาใช้งานใหม่ ต้องลงทุนแผงใหม่ 

 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2  
เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แสดงพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิ
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย แหล่งอ้างอิง:  
https://www.th.wikipedia.org/อุทกภัย 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2554#ปฏิกิริยา 

รูปที่ 2: แผนท่ีระดับน้ าความสูงท่วมแผงโซล่าเซลล์

แหล่งอ้างอิง: 

https://reneweconomy.com.au/solar-key-to-

building-a-more-sustainable-and-resilient-

australia-94864/ 

   

รูปที่ 3 ความเสียหายจากอุบตัิเหตุ

ต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

รูปที่ 4 ความเสียหายจากฟ้าผ่าตอ่

แผงเมนบอรด์ของอินเวอร์เตอร์                                                      
รู ปที่  5  ฝุ่ นบนแผ ง เ ซลล์
แสงอาทิตย์  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.th.wikipedia.org/อุทกภัย
https://reneweconomy.com.au/solar-key-to-building-a-more-sustainable-and-resilient-australia-94864/
https://reneweconomy.com.au/solar-key-to-building-a-more-sustainable-and-resilient-australia-94864/
https://reneweconomy.com.au/solar-key-to-building-a-more-sustainable-and-resilient-australia-94864/
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 นอกจากนี้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม บริษัท ประกันภัย แสดงให้เห็นว่าน้ าท่วมในประเทศ
ไทยใน 2554 การสูญเสียโดยรวมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เพียง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการประกัน
การสูญเสีย (Masahiko, 2013) ภัยพิบัตินี้ อาจท าใหต้ลาดประกันภัยระหว่างประเทศ อาจจะพิจารณาประเทศไทยใหม ่ในฐานะ
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติ ส าหรับฤดูกาลการประกันภัยต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 การถ่ายโอนความเสี่ยง จะ
หมายถึง ความสามารถในการการประกันภัยต่อท่ีจ ากัด และขีดจ ากัด ความคุ้มครองที่ต่ ากว่า และอัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่ีสูงขึ้น 
รัฐบาลไทย ต้องสามารถจัดการน้ าท่วม ซึ่งเป็นการยกระดับความเช่ือมั่นของตลาดประกันภัย ต่อจากข้อมูลของ OIC พบว่า ส่วน
ใหญ่ (95 %) ในปี พ.ศ. 2554 ของธุรกิจประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากอุทกภัย ท่ีผู้ประกันตนในประเทศประกันไว้ (การ
ประเมินอย่างรวดเร็ว ส าหรับการกู้คืน ที่มีความยืดหยุ่น และการวางแผนการฟื้นฟู น้ าท่วมไทย 2554) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัท ซันนี่ บางจาก จ ากัด (Sunny Bangchak) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 
บริษัท L Solar 1 จ ากัด อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และสอบถาม เรื่องผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินในประเทศไทย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ท าแบบสอบถามจากกลุ่มบุคลากรต าแหน่ง ผู้จัดการคุมไซต์งาน รองผู้จัดการ และคนงานในบริษัท ซันนี่ บางจาก 
จ ากัด (Sunny Bangchak) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท L Solar 1 จ ากัด ที่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าวิจัย เรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินใน
ประเทศไทย สรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาพรวม มีความเสี่ยง และได้รับการเสียหายจริง เมื่อ
พิจารณา จากรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการป้องกันนอกเหนือจากการวางแผน คือความเสี่ยงของจุดคุ้มทุน 
 

ตารางที่ 1: ส าหรับการอนุมัติใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557) จ านวน และความจุของโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเอกชน 
 

ล าดับที ่ ปี ท่ีได้รับใบอนุญาต ความจุ  (MW) 
1 2011 (2554) 192 
2 2012 (2555) 177 
3 2013 (2556) 300 
4 2014 (2557) 281 
5 2015 (2558) 702 
6 2016 (2559) 788 
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 จากตารางข้างต้นเป็นการรวบรวมข้อมูลธุรกิจโซลาร์ฟาร์มตามวันท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถอ้างอิงถึงสภาพความ
เสี่ยงภัยตามปีได้ ส าหรับโซลาร์ฟาร์มที่ท าการติดตั้งบนพื้นดิน และจากรายการสถิตก าลังการผลิตของพลังงานแสงอาทิตย์รวม
การผลิตนอกระบบ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2556 - 2562 เป็นจ านวนก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ท่ี 823.46, 1,298.51, 
1,419.6, 2,446.1, 2,697.2, 2,962.5, และ 2,982.6 เมกะวัตต์ ตามล าดับ คิดเป็นเงินลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
เป็นเงิน 618.4 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2562 ในขณะที่เป้าหมายพลังทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2579 อยู่ที่ 
19,684.4 เมกะวัตต์ (กระทรวงพลังงาน, 2562 , https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=48247, 2564) อย่างไรก็
ตามธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา มาเป็นการติดตั้งบนหลังคา ตลอดจนการติดตั้งระบบโซล าร์ในน้ า 
(https://www.bangkokpost.com, 2564) นอกเหนือจากการติดตั้งบนพื้นดิน จากข้อมูลการได้รับใบอนุญาต COD ข้อมูล ณ 
ปี พ.ศ. 2564 พบ โครงการติดตั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์รวม 620 โครงการ รวมเป็นก าลังการผลิต 3,260.78 เมกะวัตต์ (ERC, 
2564) 
 
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าส าหรับการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
1.เงินลงทุน (Investment Cost) 
2. ผลประหยัดค่าไฟฟ้าต่อปี (Cost Saving) 
3. ผลตอบแทนการลงทุน Return of Investment (% IRR, BEY, NPV) 
สมมุติฐาน การลงทุน 1. ศึกษาแผนท่ีความเข้มของแสงแดดและหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละพื้นท่ี 
เงื่อนไข การท างาน 300 วัน/ปี (หยุดวันอาทิตย์) ก าลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Yield Output) = 1,534,000 หน่วย/ปี 
อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU (22 kV, MEA, PEA) อัตราการเสื่อมของแผงโซลาร์ = 0.5 % ต่อปี 
Cost Saving (ประหยัดค่าไฟต่อปี) /Premilitary 
- สถานประกอบการอยู่ในจังหวัดอยุธยา (PEA TOU rate) (TOU Time of Date Rate) ประเภทอัตรา 4224 
- ติดตั้ง R/T จ านวน 1,000 MWp (1,000 kWp) 
- ว่าจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง (EPC) 22 ล้านบาท 
- ปีหนึ่งผลิตไฟได้ 4.89 ล้านบาท 
- จากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ อยู่ที่ 1,534 kWh/kWp ต่อปี (Avg 4.2 ชม./วัน) 
- ประมาณการหน่วยที่ผลิตได้  = 1,000 x 1,534  = 1,534,000 หน่วย 
- ปัจจัยกดดัน (Load Factor)  = 82.19 % 
- ท างาน 300 วันต่อปี วันหยุด 13 วัน = 52+13 = 65 วัน 
หน่วยท่ีประหยัดไฟฟ้าได้   = 1,534,000 x 82.19 % = 1,260,794 หน่วย 
ประหยัดค่าไฟฟ้า     = 3.88 x 1,260,794 = 4.89 ล้านบาทต่อปี 
 
 
 
 

https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=48247
https://www.bangkokpost.com/


 

ภาคบรรยาย 

   818 

 

                                   
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แผนอัตราเวลาใช้งาน TOU rate 

 วัน ค่าไฟฟ้า หน่วย 
On Peak 292 4.20 บาท/หน่วย 
Off Peak & Holiday 73 2.62 บาท/หน่วย 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  3.88 บาท/หน่วย 
ตารางที่ 3 : จ านวนวันท่ีเป็น Off Peak & Holiday ตามปฏิทินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

วันหยุดราชการ 21 วัน 
หยุดวันอาทิตย์ 52 วัน 
รวมวันหยุดของการไฟฟ้า 73 วัน 

 
ผลการลงทุน จุดคืนทุนประมาณ 4-1/2 ปี, % ผลตอบแทนการลงทุน (% IRR), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value), 
ลงทุนติดตั้ง 1เมกะวัตต์ (1,000 กิโลวัตต์) จ านวนเงิน 22 ล้านบาท ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 4.89 ล้านบาทต่อปี 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ศักยภาพไฟฟ้าโซลาร์เซลล ์สืบค้นจาก 

https://solargis.com/maps-and-gis-

data/download/thailand 

รูปที่ 7 การฉายรังสีแนวนอนท่ัวโลก สืบค้นจาก 

https://solargis.com/maps-and-gis-

data/download/thailand 
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ตารางที่ 4: เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนการลงทุน (% IRR), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) (นิเวช บุญวิชัย, 2564) 
 

ป ี

Cash Flow 
การ

คาดการณ์
กระแสเงินสด 

O&M 
Operations 

and 
Maintenance 
การด าเนินงาน

และการ
บ ารุงรักษา 

Net Cash Flow 
กระแสเงินสด

สุทธ ิ

%IRR 
Internal 
rate of 
return 
อัตรา

ผลตอบแทน
ภายใน   

BEY 
Break 
Even 
Point 

จุดคุ้มทุน 

NPV 

Net Present 
Value 
มูลค่าปัจจุบัน
สุทธ ิ

0 -22 0 -22 20.10%   -22 THB 72.40 

1 4.89 -0.3 4.59     -17.4   

2 4.866 -0.3 4.57     -12.8   

3 4.841 -0.3 4.54     -8.3   

4 4.817 -0.3 4.52     -3.79   

5 4.793 -0.3 4.49     0.71   

6 4.769 -0.3 4.47     5.18   

7 4.745 -0.3 4.45     9.62   

8 4.721 -0.3 4.42     14   

9 4.698 -0.3 4.4     18.4   

10 4.674 -0.3 4.37     22.8   

11 4.651 -0.3 4.35     27.2   

12 4.628 -0.3 4.33     31.5   

13 4.605 -0.3 4.3     35.8   

14 4.582 -0.3 4.28     40.1   

15 4.559 -0.3 4.26     44.3   

16 4.536 -0.3 4.24     48.6   

17 4.513 -0.3 4.21     52.8   

18 4.491 -0.3 4.19     57   

19 4.468 -0.3 4.17     61.1   
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20 4.446 -0.3 4.15     65.3   

21 4.424 -0.3 4.12     69.4   

22 4.401 -0.3 4.1     73.5   

23 4.379 -0.3 4.08     77.6   

24 4.358 -0.3 4.06     81.7   

25 4.336 -0.3 4.04     85.7   

  
อภิปรายผล 
 1. ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภาพรวม มีความเสี่ยงและได้รับการเสียหายจริ ง เมื่อ
พิจารณาจากหลายด้าน พบว่า ด้านที่มีการป้องกันนอกเหนือจากการวางแผน คือ ความเสี่ยงของจุดคุ้มทุน อภิปรายได้ว่า การ
วางแผนธุรกิจ ได้ออกแบบตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยผู้รับเหมาที่ช านาญการแล้ว ก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเข้ามาเพิ่ม
ในส่วนต้นทุนในการลงทุนธุรกิจนี้ เนื่องจากติดตั้งบนพื้นดิน 
 2. ผลการพิจารณาจุดคุ้มทุนทั้งที่คาดไม่ถึงและสามารถประมาณการจุดคุ้มทุนได้ค่าเฉลี่ยต่อปีของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งในธุรกิจโซล่าฟาร์ม ผลการลงทุนจากกรณีศึกษา จุดคืนทุนประมาณ 4-1/2 ปี, % ผลตอบแทนการลงทุน 
(% IRR), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value), ลงทุนติดตั้ง 1เมกะวัตต์ (1,000 กิโลวัตต์) จ านวนเงิน 22 ล้านบาท 
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 4.89 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการออกแบบทางผู้รับเหมาได้น าข้อมูลของแผงเข้าประมวลผลในโปรแกรม PVsyst 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการลงทุน แต่ผลกระทบจะท าให้จุดคืนทุนเพิ่มอีก 2-3 ปีแล้วแต่ว่าได้รับผลเสียหายมากน้อย 
ซึ่งจะต้องมีการบ ารุงรักษา หรือเปลี่ยนแผงใหม่ เพื่อให้ระบบท างานเสถียรในการผลิตก าลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตารางที่ 5: ทางเลือกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, 2564)    
  

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
√ นักลงทุน ลงทุนให้ √ ลงทุนเอง √ ลงทุนเอง 
√ ขายไฟให้ที่ราคาต่ ากว่า กฟภ.20% √ เลือกอุปกรณ์เอง √ ผู้ติดตั้งเลือกอุปกรณ์ให้  
√ สัญญา 15 ป ี √ ผลิตไฟใช้เอง √ ท าสัญญารับประกันการผลิตไฟ 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 (1) การลงทุนในโครงการใหญ่ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ถือว่าเป็นบทเรียนในการตัดสินใจ 
 (2) การค านวณจุดคุ้มทุน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน ว่าต้องการลงทุนสูงแต่คืนทุนเร็ว หรือต้องการลงทุน
ต่ า แต่คืนทุนช้า 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) การลงทุนในโครงการครั้งต่อไป ผู้ลงทุนได้รับบทเรียนและวิธีการออกแบบให้เหมาะสม จะท าให้ความเสี่ยงลด
น้อยลง และควรมีการศึกษาในการเข้ากระบวนการ คาร์บอนเครดิต (carbon credits) และหากการลงทุนไม่เกิน 1เมกะวัตต์ ยื่น
ส านักงานคณะกรรมการการลงทุนแห่งประเทศไทย จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50 % ของเงินลงทุนในการ
ปรับปรุง  
 (2) การลงทุนในระบบของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มนี้ สิ่งส าคัญต้องเลือกชนิดของแผงให้เหมาะสม เพราะราคาของแผง
แตกต่างกัน ท าให้ขนาดในการติดตั้งแตกต่างกัน และต้องใช้เครื่องมือช่วยล้างแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัด วันท างาน 
แรงงานคน และน้ าในการใช้ล้าง 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ให้ข้อมูลผู้ลงทุนธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศ
ไทย และขอขอบคุณบริษัท ซันนี่ บางจาก จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัท แอลโซลาร์ 1 จ ากัด ที่ อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
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