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บทคัดย่ อ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดน้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์ ที่มีทางเลือกในการลงทุนทัง้
ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ าทัง้ 5 ทางเลือก ได้ แก่ ทางเลือกที่ 1 การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350 KW 1 โรงก่อน เพื่อดูความ
เสีย่ งในการลงทุน เพื่อพิจารณาก่อสร้ างเพิ่มเติมอีก 350 KW และ 300 KW ทางเลือกที่ 2 การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500
KW 1 โรงก่อน เพื่อดูความเสีย่ งในการลงทุน เพื่อพิจารณาก่อสร้ างเพิ่มเติ ม ทางเลือกที่ 3 การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350
KW 2 โรงและ 300 KW 1 โรงพร้ อมกัน ทางเลือกที่ 4 การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500 KW 2 โรง พร้ อมกันและทางเลือก
สุดท้ ายการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 1,000 KW การประเมินทางเลือกดังกล่าวจะคานึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนจาก
ปั จจัยนาเข้ าหลายประการ โดยพิจารณาชนิดเชื ้อเพลิงที่ใช้ ได้ แก่ การใช้ เชื ้อเพลิงจากซังข้ าวโพดหรื อเชื ้อเพลิงหญ้ าเนเปี ยร์
อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรื อใช้ เชื ้อเพลิงทัง้ 2 สลับกันโดยใช้ ซงั ข้ าวโพดสลับหญ้ าเนเปี ยร์ ในช่วงที่ปริ มาณซัง
ข้ าวโพดมีน้อย โดยคานึงถึงความไม่แ น่นอนของปั จจัยหลักที่เกี่ ยวข้ องต่อการลงทุน เช่น ต้ นทุนราคาเครื่ องจักร การ
ก่อสร้ าง อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟผันแปร (Ft ) ที่มีผลต่อราคาจาหน่ายไฟฟ้ าการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื ้อเพลิง
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป งานวิจยั นี ้ได้ พิจารณาปั จจัยที่มี ความอ่อนไหวต่อการลงทุนซึ่ง เงินลงทุน
เริ่ มแรก ส่วนของ ค่าเครื่ องจักรอุปกรณ์ และค่าก่อสร้ าง มีความอ่อนไหวต่อการลงทุนมากที่ สดุ และทาการประเมินหา
ตัวชี ้วัดทางการเงินจากแบบจาลองกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Model)ร่ วมกับการจาลองสถานการณ์
แบบมอนติ คาร์ โล จากการเปลี่ยนแปลงแบบสุม่ ของปั จจัยนาเข้ าต่าง ๆเพื่อหาขนาดการลงทุนที่ เหมาะสมภายใต้ ความ
เสีย่ งและประเมินหามูลค่าความยืดหยุน่ จากการเปลีย่ นแปลงราคาเชื ้อเพลิงโดยวิเคราะห์แยกเป็ นภาพฉายต่าง ๆ ซึ่งภาพ
ฉายที่มีค่าความยืดหยุ่นมากที่สดุ คือ การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 500 KW จานวน 1 โรง และชะลอการ
ลงทุน เพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 500 KW ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ าโดยใช้ เชือ้ เพลิงจากหญ้ าเนเปี ยร์ โดยมีค่าความ
ยืดหยุน่ อยูท่ ี่ 9.37 ล้ านบาท ประกอบกับพิจารณาระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจากการลงทุนในทางเลือกดังกล่าวมี
ระดับความเสีย่ งระดับกลางซึง่ งานวิจยั นี ้ช่วยให้ ผ้ ตู ดั สินใจสามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงและลงทุนในขนาดกาลัง
การผลิตที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้ า เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ

คาสืบค้ น
การประเมินความยืดหยุน่ โรงไฟฟ้ าชีวมวลระบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ มอนติ คาร์ โล ซิมเู ลชัน่
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ABSTRACT
The decision investment alternatives for Biomass power plant with capacity less than 1 MW was
considered in five alternatives.These investment alternatives are: investment in power plant capacity 350 KW 1
plant and consider risk assessment for additianal investment until 1MW or investment in power plant capacity
500 KW 1 plant and consider risk assessment for additianal investment until 1MW or investment in power
plant capacity 350 KW 2 plants and synchronous with 300 KW 1 plant or investment in power plant capacity
500 KW 2 plants or last alternative investment in power plant capacity 1000 KW 1 plant. By type of biomass
fuel (Corncob and Giant King Grass G-120) one kind fuel only or switching fuel by seasonal.Risk assessment
from many factors that related the investment such as initial investment capital and different investment
alternatives:variance of float time rate (Ft), Price of fuel and variance of Consumer Price Index. The results
from Sensitivity Analysis is the most sensitive on the initial investment capital follow by price and Quantity of
biomass fuel respectively . The risk assessment of the project return was performed using Monte Carlo
simulation approach on the discounted cash flow model (DCF). Then flexibility valuation from 11 probability
scenarios in the future and investment in appropriate capacity of the power plant .The results form this
analysis found the most flexibility alternative is the investment in power plant capacity 500 kw 1 plant and
considered risk assessment for additianal investment until 1 MW by 9.37 MB. The results provide some
insights for the planning of financial returns and biomass fuels usage.
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1.บทนา
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการโรงไฟฟ้ าเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนทางด้ านโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กมากเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้ าจากส่วนกลางที่ใช้ เชื ้อเพลิงจากฟอสซิลมีปริ มาณเชื ้อเพลิงลดลงรวมถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าเอกชนที่หนั มาลงทุนทางด้ านโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดน้ อยกว่า
1 เมกกะวัตต์ต้องมีการวางแผนการลงทุนในระยะยาว เพื่อหลีกเลีย่ งความเสีย่ งที่สามารถเกิดขึ ้น การตัดสินใจภายใต้ ความ
ไม่แน่นอน ซึง่ เป็ นการตัดสินใจการลงทุนในโครงการโดยพิจารณาบนพื ้นฐานตัวเลขทางการเงิน เป็ นสาคัญ ซึ่ง การประเมิน
กลยุทธ์ ทางการเงินส่วนมากเป็ นการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรื อไม่ลงทุน หรื อลงทุนขนาดกาลังผลิตเท่าไรจึงจะเหมาะสม
ผู้บริ หารจะตัดสินใจต่อทางเลือกในการลงทุนที่ให้ ผลประโยชน์ที่ดีกว่า ในการประเมินมูลค่าทางเลือกด้ านการก่อสร้ างที่
ครอบคลุมปั จจัยในการลงทุนมากที่สดุ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ าชีวมวลต้ องมีการคานึงถึง องค์ประกอบในหลาย ๆด้ าน ไม่ว่าจะ
เป็ น ขนาดกาลังการผลิด ชนิดเชื ้อเพลิง ราคาและปริ มาณเชื ้อเพลิง อัตราการเปลีย่ นแปลงของค่า Ft [1] ซึง่ จะมีผลต่อราคา
ไฟฟ้า
สาหรับการประเมินความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลนี ้จะทาการประเมินจากความ
ไม่แน่นอนของการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่าง ๆที่มีผลต่อการลงทุนจากทางเลือกตามขนาดกาลังการผลิตต่าง ๆโดยปั จจัย
ต่าง ๆที่นามาประเมินความเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ น ราคา เชื ้อเพลิง[ราคารับซื ้อหน้ าโรงไฟฟ้ าชีวมวลแห่งหนึง่ ในท้ องถิ่น] ปริ มาณ
เชื ้อเพลิง ซึง่ เชื ้อเพลิงหลักที่นามาใช้ เป็ นซังข้ าวโพดเพราะพื ้นที่กรณีศกึ ษา จ.พิษณุโลก เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ประกอบ
อาชีพทาไร่ ข้าวโพด และทางผู้ลงทุนต้ องการใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นเชื ้อเพลิงรอง เพราะในอนาคตมีการวางแผนใช้ หญ้ าเน
เปี ยร์ เป็ นเชื ้อเพลิงด้ วย จึงทาการเปรี ยบเทียบระหว่างเชือ้ เพลิงทัง้ 2 ชนิดนี ้ และเครื่ องจักรที่ใช้ ในโครงการเป็ นแบบสามารถ
ใช้ กบั เชื ้อเพลิงได้ หลายชนิดแต่ต้องมีการปรับอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ สามารถใช้ ได้ กบั เชื ้อเพลิงที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่
ต่างกัน ต้ นทุนจะแตกต่างกันไปตามขนาดกาลังการผลิต ในการประเมินความเสี่ยงและความยืดหยุ่นนี ้มีความสาคัญต่อ
ผู้ประกอบการในด้ านการตัดสินใจเลือ กลงทุน รวมถึงสามารถหาวิธีลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น ในการวิเคราะห์ความ
ยืดหยุ่นในการลงทุนนี ้จะใช้ วิธีประเมินโดยใช้ แบบจาลองกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Model) ซึ่งจะได้
ตัวชี ้วัดทางการเงิน ได้ แก่ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value:NPV) มาพิจารณาร่วมกับการจาลองสถานการณ์มอนติ
คาร์ โลเพื่อให้ ได้ การกระจายตัวของมูลค่าปั จจุบันสุทธิ จากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยนาเข้ าต่าง ๆช่วยให้ ได้ ค่าใกล้ เคียง
สถานการณ์จริ งมากที่สดุ

2.วิธีการศึกษาและข้ อมูล
งานวิจัยนีเ้ ป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในโรงไฟฟ้ ากาลังการผลิตที่ต่างกัน เพื่อให้ เหมาะสมต่อ
ต้ นทุนการผลิตและตอบสนองความต้ องการของผู้ลงทุน โดยใช้ ตวั ชี ้วัดทางการเงินและการทดสอบแบบจาลองสถานการณ์
มอนติ คาร์ โล (Monte Carlo Simulation) ซึง่ ในการลงทุนโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดเล็กมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน จึงเลือกใช้ เครื่ องมือทัง้ 2 ชนิดนี ้มาช่วยในการพิจารณา โดยมีการกาหนดทางเลือกดังต่อไปนี ้
ทางเลือกที่ 1 การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350 KW เพียงโรงเดียว แล้ วค่อยตัดสินใจลงทุนเพิม่
ทางเลือกที่ 2 การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500 KW เพียงโรงเดียว แล้ วค่อยตัดสินใจลงทุนเพิม่
ทางเลือกที่ 3 การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350 KW 2 โรงและ 300 KW 1 โรงพร้ อมกันทีเดียว 3 โรง
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ทางเลือกที่ 4 การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500 KW พร้ อมกันทีเดียว 2โรง
ทางเลือกที่ 5 การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 1,000 KW
เนื่องจากระบบแก๊ สซิฟเคชัน่ ที่เลือกใช้ กบั โรงไฟฟ้ าชีวมวลสามารถใช้ เชื ้อเพลิงที่หลากหลายชนิดซึ่งในงานวิจยั ใช้
เชื ้อเพลิงหลักเป็ น ซังข้ าวโพด และโครงการยังทาการทดลองเพาะปลูก หญ้ าเนเปี ยร์ เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงรอง และ
ยังใช้ เชื ้อเพลิงซังข้ าวโพดที่มีตามฤดูกาลสลับกับการใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ ในช่วงที่ซงั ข้ าวโพดมีปริ มาณน้ อย ช่วงฤดู
ร้ อน ประมาณ 4 เดือน [2]
จากการวิเคราะห์โดยใช้ แบบจาลองสถานการณ์ มอนติ คาร์ โล ทาให้ ได้ ผลลัพธ์จากค่าความแปรปรวนของการ
เปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่าง ๆที่มผี ลต่อการลงทุน เพื่อนามาพิจารณาความเสีย่ งและความยืดหยุน่ ในการลงทุน

2.1 ขัน้ ตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลมาใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกขนาดกาลังการผลิตในการลงทุนใช้ ข้อมูลต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
2.1.1 ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้ าจากซังข้ าวโพด รวมถึงหญ้ าเนเปี ยร์ ตามท้ องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า ได้ แก่ ปริ มาณ และราคาการรับซื ้อในท้ องถิ่น เปรี ยบเทียบ คุณสมบัติ ทางด้ าน ความ
ทนทานต่อสภาพอากาศ อายุการเก็บเกี่ยว การปลูกและดูแล ส่วนราคาการรับซื ้อหญ้ าเนเปี ยร์ เนื่องจากในท้ องถิ่นยังไม่มี
การปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ เพื่อใช้ ในเชิงพาณิชย์ ในงานวิจัยนี ้จึงใช้ อตั ราการเปลี่ยนแปลงของเชือ้ เพลิงอ้ างอิงตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของราคาซังข้ าวโพด
2.1.2 วิเคราะห์หาผลตอบแทนโครงการจากการลงทุนของทัง้ 5 ทางเลือกที่กาหนด
2.1.2.1 ใช้ วิธีประเมินโดยใช้ แบบจาลองกระแสเงินสดคิดลด(Discounted Cash Flow Model)ตัวชี ้วัดทาง
การเงิน (NPV)ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะใช้ คา่ ต้ นทุนการลงทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก WACC ของบริ ษัทกรณีศึกษาเป็ นค่าอ้ างอิง
ในการคานวณ
หลักการตัดสินใจของ (NPV)
ถ้ า NPV มีค่ามากกว่า ศูนย์ ควรเลือกลงทุนโครงการเพราะผลตอบแทนของโครงการสร้ างมูลค่าเพิ่มมากกว่า
ต้ นทุนเงินลงทุนของโครงการ
หาก NPV มีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับศูนย์ ไม่ควรเลือกลงทุนเพราะไม่มีการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
นอกจากนี ้ยังใช้ คา่ อัตราผลตอบแทนภายใน IRR (Interal Rate of Return) และทาการเปรี ยบเทียบตัวชี ้วัดทัง้ 2
จากทัง้ 5 กรณี
2.1.2.2 วิเคราะห์หาปั จจัยความอ่อนไหวจากตัวแปรนาเข้ าต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนการเงินของ
โครงการ เพื่อประเมินว่า ความไม่แน่นอนของตัวแปรใดจะส่งผลต่อความเสีย่ งหรื อการเปลีย่ นแปลงของผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการมากน้ อยตามลาดับ
2.1.2.3 การทดสอบแบบจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล โดยการคานวณผลจากการเปลีย่ นแปลงของตัว
แปรที่สาคัญไปพร้ อม ๆ กัน โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างข้ อมูลตัวแปรที่เปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะการกระจายตัวของตัวแปร
นัน้ ๆ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์เป็ นการกระจายตัวของผลตอบแทนทางการเงินทีใ่ ช้ เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
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2.2 แบบจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล (Monte Carlo Simulation)
เป็ นการจาลองสถานการณ์ที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ตอ่ เนื่องจะอาศัยการสุม่ ค่าของตัวแปรโดย
สถานการณ์จะถูกสุม่ ภายใต้ เงื่อนไข พฤติกรรมเชิงสุม่ ของตัวแปร เหตุการณ์ทถี่ กู สุม่ แต่ละเหตุการณ์ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
ตัวแปรที่มีความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ ้นในการลงทุน ในความเป็ นจริ งตัวแปรต่างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงไปในทิศทาง
ต่าง ๆ ไปพร้ อม ๆกัน เช่น ราคาเชื ้อเพลิง ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิง ดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป [3] รวมถึง เงินลงทุน ซึง่ ต้ อง
หาข้ อมูลและการกระจายตัวของข้ อมูล
เพือ่ ใช้ ในการทาแบบจาลอง
ซึง่ จะทาให้ ทราบถึงความแปรปรวนของการ
เปลีย่ นแปลงตัวแปร การทดสอบนี ้จะทาการสุม่ ตัวอย่างข้ อมูลตัวแปรที่เปลีย่ นแปลงไปตามลักษณะการกระจายตัวของตัว
แปรนัน้ ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ใกล้ เคียงกับค่าทีม่ ีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ในอนาคตให้ มากที่สดุ
การกาหนดค่าต่าง ๆในการ จาลองสถานการณ์ มอนติ คาร์ โล (Monte Carlo Simulation) [4]
ปั จจัยต่างๆ ที่มีความไม่แน่นอน เช่น ความผันผวนของราคาเชื ้อเพลิง ดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป ปริ มาณการจัดหา
เชื ้อเพลิงซึง่ มีผลต่อปริ มาณเชื ้อเพลิงที่นามาใช้ ในการผลิต รวมถึงเงินลงทุน การเปลีย่ นแปลงเพื่อนามาหาการกระจายตัว
ของข้ อมูล เพื่อใช้ ในการกาหนดค่าในการจาลองสถานการณ์ ข้ อมูลบางตัวมีข้อจากัดในการหาข้ อมูล เช่น ปริ มาณเชื ้อเพลิง
จากแหล่งข้ อมูลที่มีข้อมูลไม่ตรงกัน ซึง่ อาจจะทาให้ งานวิจยั นี ้อาจมีความคลาดเคลือ่ นอยูบ่ ้ าง
ในการหาค่าการกระจายตัวและค่าเฉลีย่ ของชุดข้ อมูลสามารถหาได้ จากสูตร
ค่าการกระจายตัวหรื อเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลีย่

(2)

ตารางที่ 1 การกาหนดกราฟลักษณะการกระจายตัวของปั จจัยต่าง ๆ
ปั จจัย
รูปแบบกราฟ
ชื่อกราฟ
ราคาเครื่ องจักร
Normal Distribution
อุปกรณ์
(CAPEX)
ราคาค่าก่อสร้ าง
Invgauss
อาคาร(CAPEX)
การเปลีย่ นแปลงค่า
Ft (Revenue)
ดัชนีราคาผู้บริ โภค
ทัว่ ไป
(OPEX)
อัตราการ
เปลีย่ นแปลงราคา
เชื ้อเพลิง (ซังข้ าวโพด
และหญ้ าเนเปี ยร์ )

(1)

การกาหนดค่า
กาหนดให้ มีการเสนอราคา อุปกรณ์ และเครื่ องจักรจาก
ผู้ขาย จานวน 5 ราย แล้ วทาการ หาการกระจายของ
ข้ อมูลและค่ากลางของข้ อมูล
กาหนดให้ มีการเสนอราคาจากผู้รับเหมา จานวน 5 ราย
แต่เนื่องจากการก่อสร้ างอาคารจะเป็ นการลงทุนในช่วง
ต้ นจึงใช้ กราฟชนิดนี ้ในการวิเคราะห์
Normal Distribution เนื่องจากค่า Ft มีการปรับเปลี่ยนขึ ้นลงไม่แน่นอน จึง
กาหนดค่า การกระจายตัวของค่า Ft จากอัตราการค่า Ft
ก่อนเทียบกับอัตราค่า Ft ที่ใช้ เก็บในปั จจุบนั
Normal Distribution เนื่องจากค่าดัชนีราคาผู้บริ โภคมีการปรับเปลีย่ นขึ ้นลงไม่
แน่นอน จึงกาหนดค่า การกระจายตัวจากข้ อมูลในอดีต
ตังแต่
้ ปี พศ.2545จนถึงเดือน กรกฎาคม พศ. 2556
Normal Distribution การเปลี่ ย นแปลงราคาเชื อ้ เพลิ ง มี โ อกาสในการเกิ ด
เหตุการณ์ไม่เท่ากัน บางปี ราคาเชื ้อเพลิงมีราคาสูงมาก
และบางปี มีราคาต่ามากขึ ้นกับปริ มาณผลผลิตที่ผลิตได้
ในแต่ละปี นาการเปลีย่ นแปลงราคาดังกล่าวมาหาการ
กระจายตัวตามความถี่ของราคาเชื ้อเพลิง
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การประเมินมูลค่าความยืดหยุน่ โดยวิธีเรี ยลออปชัน่ จากกรณีศกึ ษาโรงไฟฟ้ าชีวมวลระบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ แบบเชื ้อเพลิง
หลายชนิด ขนาด น้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์
CAPEX(Capital Expenditure) เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ต้องลงทุนเพื่อให้ กิจการสามารถเกิดขึ ้นหรื อขยายต่อไปได้
OPEX(Operating Expense) ต้ นทุนการดาเนินการ
2.2.1 การกาหนดสมมติฐาน
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ ศึกษาโครงการที่จะกาหนดการลงทุนในอนาคต จึงต้ องมีการกาหนดสมมติฐานค่าต่าง ๆเพื่อ
นามาใช้ เป็ นประกอบการตัดสินใจซึง่ ประกอบไปด้ วย
2.2.1.1 สมมติฐานของการจาลองกระแสเงินสด
อายุโครงการ (Project Life) 20 ปี ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ (Operating Expense) ค่าใช้ จ่าย ในการซ่อม
บารุงรักษาเครื่ องจักร 0.5% ของราคาเครื่ องจักรต่อปี และมีการบารุงพิเศษในปี ที่ 10 โดยคิดใน 5% ของราคาเครื่ องจักรต่อ
ปี [5] ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆรวมถึงค่าแรง มีการปรับเพิ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยที่ 2.85 % ต่อปี อัตราคิดลด ในงานวิจยั นี ้
จะใช้ ค่า WACC ต้ นทุนการลงทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักเป็ นค่าอ้ างอิง 8.51% ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ค่าเสื่อม
อาคาร จะหักเท่า ๆกัน ตลอด เป็ นเวลา 15 ปี ค่าเสือ่ ม เครื่ องจักร จะหักเท่า ๆกัน ตลอด เป็ นเวลา 10 ปี อัตราภาษี (TAX)
คิดภาษี ในปี ที่ 9 เป็ นต้ นไปในอัตรา 20%ซึ่งโครงการนัได้
้ รับสิทธิ BOI [6-7] อัตรารับซื ้อไฟฟ้ ารายได้ ต่อหน่วย (ปี ที่ 1-7)
3.392 บาทต่อหน่วยรายได้ ตอ่ หน่วย(ตังแต่
้ ปีที่ 8) 2.892 บาทต่อหน่วย
การคานวณค่าจาหน่ายไฟฟ้ า
ค่าจาหน่ายไฟฟ้ าในช่วง Peak =2.9278 บาท/หน่วย
ค่าจาหน่ายไฟฟ้ าในช่วง Off-Peak =1.1154 บาท/หน่วย
ตารางที่ 2 ชัว่ โมงการทางาน
จานวน
ชัว่ โมง
วัน
Peak
Off-Peak
วันทางาน
248
13
11
ปกติ
วันเสาร์
52
24
รวม
300
จากตารางที่ 2

อัตรารับซื ้อไฟฟ้ า
เฉลีย่ การขายไฟฟ้ า

ชัว่ โมง/ปี
Peak
Off-Peak
3,224
2,728
-

1,248
7,200

บาทxชม./ปี xหน่วย
Peak
Off-Peak
9,439
3,043
-

1,392
13,874

= ค่าไฟพื ้นฐาน (TOU ) + ค่าไฟผันแปร (FT) [2]
= 13,874 บาท x ชัว่ โมง/ปี /หน่วย/7,200 ชัว่ โมง/ปี
= 1.927 บาทต่อหน่วย
สรุปค่าเฉลีย่ ในการขายไฟฟ้ า (รวมค่า Ft) = 1.93+0.9581
= 2.89 บาทต่อหน่วย
เนื่องจากการลงทุนผลิตไฟฟ้ า รัฐบาลมีนโยบาย สร้ างแรงจูงใจในการลงทุนโดยกาหนดอัตราส่วนเพิ่มจาก
ค่าเฉลี่ยในการขายไฟฟ้ า หรื อเรี ยกว่า Adder ในอัตรา 0.50 บาท/หน่วย เป็ นเวลา 7 ปี [8] แต่ในปั จจุบนั มีการยกเลิก
Adder โดยมีการคิดราคาจาหน่ายไฟฟ้ าในอัตรา Feed In Tarriff แต่เนื่องจากการกาหนด อัตรา Feed In Tarriff ในส่วน
โรงไฟฟ้ าชีวมวลยังไม่ชดั เจน งานวิจยั นี ้จึงใช้ Adder ในอัตราเดิม ทังในส่
้ วนเชื ้อเพลิงที่เป็ นซังข้ าวโพด และหญ้ าเนเปี ยร์
(ในระบบโรงไฟฟ้ าที่ใช้ เป็ นการนา หญ้ าเนเปี ยร์ มาเผา โดยตรง)
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สรุป ราคาขายไฟฟ้ าต่อหน่วย (ในปี ที่ 1-7) = ราคาขายไฟฟ้ าเฉลีย่ + อัตราส่วนเพิ่ม
= 2.89 + 0.50
= 3.39 บาท ต่อ หน่วย
และ ราคาขายไฟฟ้ าต่อหน่วย (ตังแต่
้ ปีที่ 8)
= 2.89 บาท ต่อ หน่วย
ปริ มาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่คาดว่าจะขายได้ ต่อปี 6.12 GWh/year คิดจาก กาลังการผลิต 1x เวลาเดินเครื่ องต่อปี
(20,400 kWh x 300 วัน) ราคาซังข้ าวโพด 500 บาทต่อตันหญ้ าเนเปี ยร์ 300 บาทต่อตัน [9] อัตราการเพิ่มขึ ้นของราคา
เชื ้อเพลิง 3.87 % ต่อปี [จากการคานวณ]
กาลังการผลิต1 คิดจาก กาลังการผลิตไฟฟ้ าของเครื่ องจักรซึ่งมีค่า 85% ของขนาดพิกดั เครื่ องจักร x จานวน
ชัว่ โมงในการผลิตต่อวัน เช่น เครื่ องจักรพิกดั 1,000 กิโลวัตต์ มีขนาดกาลังการผลิตที่ 850 กิโลวัตต์ x 24 ชัว่ โมง
ปริมาณความต้ องการเชือ้ เพลิง
ข้ อมูลในส่วนนี ้ ได้ มาจากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้ เชื ้อเพลิงซังข้ าวโพด
ตารางที่ 3 ปริ มาณความต้ องการเชื ้อเพลิง ของขนาดกาลังการผลิตต่าง ๆ
ขนาดกาลังการผลิต
ชนิดเชื ้อเพลิง
ปริ มาณเชื ้อเพลิงเฉลีย่ ต่อวัน
(KW)
(ตัน)
ที่มา:[5]
สร้ าง 350 KW โรงเดียว รออีก 2 ปี
ซังข้ าวโพด
10.00+10.00+8.5
ตัดสินใจสร้ างเพิม่ อีก 350 และ 300
ต้ นข้ าวโพด
KW
หญ้ าเนเปี ยร์
7.50+7.50+6.50
สร้ าง 500 KW โรงเดียว รออีก 2 ปี
ตัดสินใจสร้ างเพิม่ อีก 500 KW
สร้ าง 350 KW 2 โรงและ 300 KW อีก
1โรง
สร้ าง500 KW 2 โรงพร้ อมกัน

สร้ าง 1,000 KW เพียงโรงเดียว

ซังข้ าวโพด
ต้ นข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด
ต้ นข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด
ต้ นข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด
ต้ นข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์

ปริ มาณเชื ้อเพลิงต่อปี (ตัน)

3,000.00+3,000.00+2,550.00
2,250.00+2,250.00+1,950.00

15.00+15.00

4,500.00+4,500.00

10.00+10.00
30.00

3,000.00+3,000.00
9,000.00

21.00
30.00

6,300.00
9,000.00

21.00
30.00

6,300.00
9,000.00

21.00

6,300.00

2.2.1.2 สมมติฐานของการจาลองสถานการณ์
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หลายชนิด ขนาด น้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์
ตารางที่ 4 ข้ อมูลการกระจายตัวปกติ Normal Distribution
ค่าเครื่ องจักรอุปกรณ์ (ล้ านบาท)
กาลังการผลิต
350
500
350
500
1000
(KW)
จานวน 1 จานวน 1 จานวน 2 จานวน
โรง
โรง
โรง 300
2 โรง
จานวน 1
โรง
ค่าเฉลีย่
22.00
30.00
60.00
55.00
52.96
การกระจายตัว
1.17
1.34
1.07
5.43
1.22

การเปลีย่ นแปลง (เปอร์ เซ็นต์)
ค่าไฟฟ้ า
ราคา
ดัชนีราคา
อัตโนมัติ เชื ้อเพลิง ผู้บริ โภค
(Ft)[10]
ทัว่ ไป

2.48
0.09

3.87
0.04

2.84
2.14

เนื่องจาก พื ้นที่ที่ทาการศึกษายังไม่มีการเพาะปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ และ การศึกษาในครัง้ นี ้ทาการศึกษา
เปรี ยบเทียบระหว่างเชื ้อเพลิงซังข้ าวโพด และหญ้ าเนเปี ยร์ จึงอ้ างอิงการเปลีย่ นแปลงราคาเชื ้อเพลิงตามราคาซังข้ าวโพด
ตารางที่ 5 ข้ อมูลการกระจายตัวแบบ Invgauss
กาลังการผลิต
(KW)
ค่าสูงสุด
ค่าตา่ สุด
ค่าการกระจายตัว

350
จานวน 1
โรง
2.84
2.70
0.05

ค่าก่อสร้ างโครงการ (ล้ านบาท)
500
350 จานวน 2
500
จานวน 1
โรง 300
จานวน 2 โรง
โรง
จานวน 1 โรง
3.14
6.02
6.03
2.93
5.14
5.96
0.09
0.37
0.03

1000

5.60
5.35
0.09

ทางเลือกเชื ้อเพลิงทีใ่ ช้ ในโครงการ
ซังข้ าวโพด
มีการเพาะปลูกเป็ นฤดูกาลใน 1 ปี เกษตรกรมีการปลูก 2 ช่วงฤดูใช้ ระยะเวลาในการปลูก ถึง เก็บเกี่ยว เป็ น
เวลาประมาณ 4 เดือน แล้ วจึงทาการปลูกใหม่และเกษตรกรในพื ้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ปั จจุบนั จึงมีปริ มาณซังข้ าวโพดในปริ มาณมากมีความเสี่ยงทางด้ านการบริ หารจัดการเชื อ้ เพลิงสูง เนื่องจากความไม่
แน่นอนในปริ มาณซังข้ าวโพด และความต้ องการ ในตลาดยากต่อการบริ หารจัดการเชื ้อเพลิง เนื่องจาก ผู้ลงทุนต้ องพึ่งพา
ปริ มาณเชื ้อเพลิงจากเกษตรกร
หญ้ าเนเปี ยร์
สามารถปลูกได้ ทกุ ฤดูกาลปลูก 1 ครัง้ สามารถเก็บเกี่ยว ได้ ตลอด 6-7 ปี [11]ใช้ ระยะเวลาในการปลูก ถึง เก็บ
เกี่ยว เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน แต่ไม่ต้ องปลูกใหม่ ต้ นหญ้ าสามารถแตกกอขึ ้นมาใหม่ได้ เอง สามารถเก็บเกี่ยวได้
ประมาณ 3-4 ครัง้ ต่อปี จากโครงการนี ้ต้ องลงทุนจ้ างเกษตรกรเพิ่มเติม โดยให้ ผลตอบแทนในการดูแล หญ้ าเนเปี ยร์ ใน
อัตรา 15,000 บาทต่อไร่ [5] เนื่องจาก ปั จจุบนั ยังไม่มีเกษตรกร ปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ ในเชิงพาณิชย์ จึงทาให้ มีความเสี่ยง
ทางด้ านการบริ หารจัดการเชื ้อเพลิงต่า เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถบริ หารจัดการปริ มาณเชื ้อเพลิงได้ เองจึงง่ายต่อการบริ หาร
จัดการเชื ้อเพลิง
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3. ผลการวิเคราะห์ การจาลองสถานการณ์ และสรุ ปผล
3.1 วิเคราะห์ ความไวของการเปลี่ยนแปลง
จากการวิเคราะห์ หาผลตอบแทนโครงการจากการลงทุน ทาให้ ทราบปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนจากการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการลงทุน และปั จจัยบางอย่างก็ยากที่จะควบคุมเนื่องจากผู้ลงทุนไม่
สามารถที่จะกาหนดค่าต่าง ๆ เองได้ เช่น เงินลงทุน (Capex) ปริ มาณและราคาเชื ้อเพลิง อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินเฟ้ อ
รวมถึง เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนโครงการ การศึกษาวิเคราะห์
ความไวของการเปลีย่ นแปลง จึงมีการเปลีย่ นแปลงค่าปั จจัยให้ เพิ่มขึ ้นและลดลง เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงของค่าเกณฑ์
ทางการเงิน

รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงของค่า NPV เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงค่าปั จจัยต่าง ๆ จากกรณีโรงไฟฟ้ าขนาด 1,000 KW และใช้
เชื ้อเพลิงซังข้ าวโพด
จากรูปที่ 1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวการเปลีย่ นแปลงดังแสดงในกราฟ โดยแกน X คือ อัตราการเปลีย่ นแปลง
ของปั จจัยนาเข้ า ส่วน แกน Y คือ NPV ซึง่ ทาให้ ทราบว่าปั จจัยทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อผลตอบแทนการลงทุนมากที่สดุ คือ เงิน
ลงทุน (CAPEX)เนื่องจากมีมลู ค่าการลงทุนสูงรองลงมา คือ ราคาเชื ้อเพลิง ซึง่ ราคาเชื ้อเพลิงมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ของเชื ้อเพลิงรวมถึงปริ มาณเชื ้อเพลิงที่มีอยูใ่ นท้ องตลาดในขณะนัน้ สาหรับในงานวิจยั นี ้ เนื่องจาก บริ ษัทกรณีศกึ ษาได้
กาหนดราคาเชื ้อเพลิงซังข้ าวโพดที่รับซื ้อที่ความชื ้น 25% ไว้ ตนั ละ 500 บาท ทางผู้ศกึ ษาไม่ได้ ทาการวิจยั ค่าความชื ้นที่มี
ต่อราคาเชื ้อเพลิง จึงใช้ คา่ นี ้เป็ นค่าเชื ้อเพลิงฐาน แต่จะทาการปรับค่าการเปลีย่ นแปลงของอัตราราคาเชื ้อเพลิงแทน ซึง่ ใน
การบริ หารจัดการเชื ้อเพลิงเพื่อนามาใช้ ในกระบวนการผลิตเป็ นสิง่ ที่สาคัญมาก ถึงแม้ จะมีการทาสัญญาซื ้อขายเชื ้อเพลิง
กับเกษตรกร แต่ก็ยงั คงมีความเสีย่ งที่สงู การจัดหาเชื ้อเพลิงก็เป็ นสิง่ หนึง่ ที่สาคัญทีม่ ีผลต่อการดาเนินกิจการ เนื่องจาก
เมื่อใดที่ปริ มาณเชื ้อเพลิงไม่เพียงพอต่อการผลิตตามกาลังเครื่ องจักรที่เลือกลงทุน ก็ไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินการผลิตได้
ดังนันจากการวิ
้
จยั นี ้จึงได้ มกี ารเลือกเชื ้อเพลิง 2 ชนิดเพื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในทางเลือกตามกาลังการ
ผลิตต่าง ๆ
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หลายชนิด ขนาด น้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์
จากข้ อมูลในกราฟข้ างต้ น เป็ นการวิเคราะห์แบบปั จจัยเดี่ยว (Single of Factor Sensitivity Analysis) เป็ นการ
เปลี่ยนค่าปั จจัยต่าง ๆทีละตัวในอัตราเท่า ๆกัน ปั จจัยอื่นที่ไม่สนใจกาหนดให้ เป็ นค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งความจริ ง
ปั จจัยต่าง ๆ เป็ นอิสระต่อกันหรื อสอดคล้ องกันได้ อาจเกิดเหตุการณ์ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ ของปั จจัยตัวหนึ่งมีผลต่อ
ปั จจัยอีกตัวหนึง่ จึงใช้ การวิเคราะห์แบบมอนติ คาร์ โลประกอบ
3.2 ผลจากการจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล
การจาลองสถานการณ์เป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์ภายใต้ ความไม่แน่นอน เป็ นวิธีที่แตกมาจากการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว และเป็ นการวิเคราะห์สมมติภาพที่ใหญ่กว่าการวิเคราะห์แบบ Scenario เป็ นการสร้ างแบบจาลองให้ กบั
โครงการด้ วยคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ ภายใต้ การพิจารณาความเป็ นไปได้ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงไปพร้ อม ๆกัน ผลการจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล ทาให้ สามารถประเมินระดับความเสีย่ งในแต่ละ
สถานการณ์
ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสีย่ ง
ขนาดการ เงินลงทุน ชนิดเชื ้อเพลิง
ลงทุน (CAPEX)
ล้ านบาท
[9]
350 KW 30.95
ซังข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด และ
หญ้ าเนเปี ยร์
500 KW 39.20
ซังข้ าวโพด
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด และ
หญ้ าเนเปี ยร์
350 KW 72.00
ซังข้ าวโพด
2 โรงและ
หญ้ าเนเปี ยร์
300 KW
ซังข้ าวโพด และ
1 โรง
หญ้ าเนเปี ยร์
500
67.20
ซังข้ าวโพด
KW 2 โรง
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด และ
หญ้ าเนเปี ยร์
1,000
64.70
ซังข้ าวโพด
KW
หญ้ าเนเปี ยร์
ซังข้ าวโพด และ
หญ้ าเนเปี ยร์

ผลตอบแท
น (NPV)
ล้ านบาท

ค่าการ
กระจาย
ตัว (S.D)

ค่า NPV ต่าสุด
ที่มีโอกาสเกิดขึ ้น
(ล้ านบาท)

2.50
6.59
3.44

อัตรา
ผลตอบแทน
ภายใน (IRR)
%
9.83
11.78
10.29

2.80
3.22
3.02

-15.97
-12.02
-17.12

ลาดับความเสีย่ ง
ด้ านการลงทุน
(1-15 )
น้ อยไปมาก
15
13
14

15.18
21.77
16.82

14.49
16.59
15.87

3.07
3.65
3.36

-0.159
-2.09
-5.10

8
9
10

38.21
51.38
41.59

16.60
18.78
17.16

5.99
7.25
6.62

-8.17
11.10
-9.33

11
7
12

49.73
62.90
53.11

19.52
21.70
20.07

4.82
6.13
5.51

23.28
27.36
16.30

1
5
3

52.16
65.33
55.53

20.47
22.71
21.04

4.96
6.22
5.60

20.98
31.01
10.72

2
6
4
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จากตารางที่ 6 การประเมินระดับความเสีย่ งเรี ยงลาดับจากน้ อยไปมาก (1-15)มาจากการวิเคราะห์ผลการจาลอง
สถานการณ์ มอนติคาร์ โล ซึ่งค่าที่แสดงเป็ นค่า การกระจายตัวของ NPVที่มีโอกาสเกิ ดขึน้ ซึ่ง บอกถึง ระดับความเสี่ยง
ทางเลือกใดที่มีการกระจายตัว ของ NPV น้ อย จะมีความเสี่ยงในการลงทุนน้ อย ซึ่งจากผลการจาลองสถานการณ์ จะแบ่ง
การประเมินเป็ น 2 ส่วน คือ
ทางเลือกที่คา่ NPV <0 จะใช้ การประเมินจากโอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิด NPV <0 และ
ทางเลือกที่คา่ NPV > 0 จะดูจากการกระจายตัวของค่า NPVจากผลการจาลองสถานการณ์แบบมอนติ คาร์ โล
พบว่าการลงทุนในขนาดกาลังการผลิต 350 KW โดยใช้ เชือ้ เพลิงจากซังข้ าวโพดมีการกระจายตัวน้ อย จากการจาลอง
สถานการณ์ พบว่ามีโอกาสที่ค่า NPV น้ อยกว่าศูนย์ 15.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ ของพื ้นที่ใต้ กราฟของ
โอกาสการเกิดค่า NPVดังนันความเสี
้
ย่ งจากการลงทุนในทางเลือกนี ้มากกว่าการลงทุนในขนาดอื่น เนื่องจาก ผลตอบแทน
ที่แสดงจากการจาลองสถานการณ์ ในการลงทุนขนาดนี ้ มีโอกาสที่ผลตอบแทนมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ซึ่งค่าผลตอบแทนควร
มากกว่าศูนย์จึงจะน่าลงทุน แต่เนื่องจากค่าความน่าจะเป็ นที่คา่ NPV > 0 มีโอกาสเกิดมากกว่า NPV<0 ดังนัน้ โครงการนี ้
ก็ยงั สามารถลงทุนได้ แต่เมื่อมองทางด้ านการบริ หารจัดการเชือ้ เพลิงการลงทุนในกาลังการผลิตนี ้จะง่ายต่อการจัดหา
เชื ้อเพลิงเพราะใช้ เชื ้อเพลิงปริ มาณน้ อยกว่าขนาดกาลังการผลิตอื่น ถ้ าสามารถบริ หารเชื ้อเพลิงได้ เองซึ่งในที่นีส้ ามารถทา
ได้ โดยใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นเชือ้ เพลิงเพียงอย่างเดียว ก็จ ะทาให้ ผลตอบแทนทางการเงินเพิ่ม ขึ ้น การลงทุนกาลังการผลิต
ขนาด 500 KW 2 โรงโดยใช้ ซงั ข้ าวโพดเป็ นเชื ้อเพลิงมีความเสี่ยงทางด้ านผลตอบแทนต่า ที่สดุ เมื่อเทียบกับกับการลงทุน
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 1000 KW จากซังข้ าวโพดเนื่องจากการลงทุนทัง้ 2 ทางเลือกนี ้ มีกาลังการผลิตเท่ากันแต่การลงทุน
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 1000 KW มีการกระจายตัวของโอกาสการเกิ ดค่า NPV มากกว่า จึงมีความเสี่ยงมากกว่า
เพราะฉะนันในการจั
้
ดการความเสีย่ งทางด้ านโรงไฟฟ้ าควรคานึงถึงปั จจัย ทังทางด้
้
านการบริ หารผลตอบแทนทางการเงิน
และการบริ หารจัดการเชื ้อเพลิงไปด้ วยกัน
การจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล นอกจากจะได้ คา่ การกระจายตัวของ NPV การจาลองสถานการณ์ สามารถ
บ่งบอกถึงความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ ที่ NPV มีคา่ มากกว่าหรื อน้ อยกว่า ค่ากลาง ซึ่งสามารถนามาดาเนินการ
หาความยื ด หยุ่น ของการลงทุ น โดยน าค่า ความน่า จะเป็ นที่ เ กิ ด ขึ น้ มาเขี ย น เป็ นแผนภูมิ ต้ น ไม้ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พรี ซิชนั่ ทรี (Precision Tree) แสดงผลดังตาราง การวิเคราะห์ในส่วนนี ้ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ภาพ
ฉาย (Scenario) คือ กรณีฐาน( Base Case) และกรณีที่ราคาเชื ้อเพลิงเฉลี่ยปรับขึ ้นในปริ มาณต่าง ๆ เนื่องจาก เชื ้อเพลิง
หลักมีปริ มาณไม่เพียงพอต้ องหาเชื ้อเพลิงอย่างอีกมาใช้ ในการผลิตด้ วย (Worst Case) โดยทัว่ ไปต้ องประเมินในส่วนกรณี
ที่ดีด้วย แต่เนื่องจากต้ องหาทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน จากมูลค่าคาดหวังที่ค้ มุ ค่าที่สดุ และมีความเสี่ย งในการ
ลงทุนน้ อยที่สดุ จึงใช้ แค่ภาพฉายในกรณีฐาน และกรณีที่เลวร้ าย เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุที่มีผลต่อค่า NPVโดยมีการกาหนด
ภาพฉายต่าง ๆดังนี ้
กรณีฐาน ( Base Case)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 1 ราคาเชื ้อเพลิงซังข้ าวโพด 500 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 4 ราคาเชื ้อเพลิงหญ้ าเนเปี ยร์ 300 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริมาณเพียงพอต่อการ
ผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 8 ราคาเชื ้อเพลิงซังข้ าวโพด และหญ้ าเนเปี ยร์ 500 และ 300 บาทต่อตัน ตามลาดับ(ซัง
ข้ าวโพดมีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิต)
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การประเมินมูลค่าความยืดหยุน่ โดยวิธีเรี ยลออปชัน่ จากกรณีศกึ ษาโรงไฟฟ้ าชีวมวลระบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ แบบเชื ้อเพลิง
หลายชนิด ขนาด น้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์
กรณีเลวร้ าย (Worst Case)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 2 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 600 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริ มาณไม่เพียงพอต้ องใช้ เชื ้อเพลิง
ชนิดอื่นเสริ มในการผลิต )
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 3 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 700 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริ มาณไม่เพียงพอต้ องใช้ เชื ้อเพลิง
ชนิดอื่นจานวนมากเสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 5 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 400 บาทต่อตัน (หญ้ าเนเปี ยร์ มีปริ มาณไม่เพียงพอ อาจจะมีมา
จากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื ้อต่อคุณภาพของเชื ้อเพลิงต้ องใช้ เชื ้อเพลิงชนิดอื่นเสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 6 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 500 บาทต่อตัน (หญ้ าเนเปี ยร์ มีปริ มาณไม่เพียงพอ อาจจะมี
สาเหตุ มาจากสภาพภูมิอากาศทีไ่ ม่เอื ้อต่อคุณภาพของเชื ้อเพลิงอย่างมากต้ องใช้ เชื ้อเพลิงชนิดอื่นเสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 7 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 600 บาทต่อตัน (หญ้ าเนเปี ยร์ มีปริ มาณไม่เพียงพอ อาจจะมี
สาเหตุ มาจากสภาพภูมิอากาศทีไ่ ม่เอื ้อต่อคุณภาพของเชื ้อเพลิงอย่างมากต้ องใช้ เชื ้อเพลิงชนิดอื่นเสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 9 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 600 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริ มาณไม่เพียงพอต้ องใช้ เชื ้อเพลิง
ชนิดอื่นร่วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ เสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 10 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 700 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริมาณไม่เพียงพอต้ องใช้ เชื ้อเพลิง
ชนิดอื่นจานวนมากร่วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ เสริ มในการผลิต)
ภาพฉาย (Scenario) ที่ 11 ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ 800 บาทต่อตัน (ซังข้ าวโพดมีปริมาณไม่เพียงพอต้ องใช้ เชือ้ เพลิง
ชนิดอื่นจานวนมากร่วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ เสริ มในการผลิต)
จากภาพฉายทัง้ 11 ราคาเชือ้ เพลิงที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนในกรณีที่ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าที่มีกาลังการผลิตรวม
1000 KW พร้ อมกัน ซึ่งมี 3 ทางเลือก ดังนี ้ การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350 KW 2 โรงและ 300 KW 1โรง พร้ อมกัน การ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ ากาลังการผลิตขนาด 500 KW 2 โรง และทางเลือกสุดท้ าย คือ การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ ากาลังการผลิตขนาด
1000 KW 1 โรง เพราะ ทัง้ 3 ทางเลือกนี ้ ต้ องใช้ เชื ้อเพลิงในปริ มาณมากในการผลิต แต่เนื่องจากระบบที่ใช้ ในการผลิต
ไฟฟ้าเป็ นระบบที่สามารถใช้ ได้ กบั เชื ้อเพลิงหลายชนิด จึงสามารถใช้ เชื ้อเพลิงอื่น มาเสริ มในการผลิต เพื่อให้ สามารถผลิต
ไฟฟ้ าได้ ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดนันสามารถค
้
านวณจากมูลค่าคาดหวังของแต่ละทางเลือกโดยเลือก
ทางเลือกที่มีค่ามากที่สดุ และหาค่าความยืดหยุ่น *ที่เกิดขึ ้น เมื่อเลือกทางเลื อกนัน้ ๆโดยเทียบกับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า
อ้ างอิงในแต่ละภาพฉาย โดยใช้ เครื่ องมือในการจาลองสถานการณ์มอนติคาร์ โล ในการหาค่าความน่าจะเป็ นของค่า NPV
ในแต่ละทางเลือก เพื่อนาค่าความน่าจะเป็ นมาเขียนในแผนภูมิต้นไม้ หาค่า มูลค่าคาดหวัง(EMV)** ดังตัวอย่าง
ความยืดหยุน่ (Flexibility)* เป็ นการประเมินค่าความแตกต่างจากการลงทุนในทางเลือกใด ๆเทียบกับทางเลือก
อ้ างอิงภายใต้ ความเสีย่ ง เนื่องจากโครงการเป็ นการคาดคะเน จึงอยูภ่ ายใต้ ความไม่แน่นอน
มูลค่าคาดหวัง(EMV)** (Expected Monetary Value)เป็ นค่าเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (weighted average) ของทุกๆ
ค่าที่เป็ นไปได้ ของตัวแปรสุม่ โดยในการคานวณการถ่วงน ้าหนักจะใช้ คา่ ฟั งก์ชนั ความหนาแน่นของความน่าจะ
เป็ น (probability density function)สาหรับตัวแปรสุม่ ต่อเนื่อง

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม– มิถนุ ายน) 2557
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up

350 KW
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33.32
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0
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รูปที่ 2 ตัวอย่าง แผนภูมิต้นไม้ จากภาพฉายที่ 7 การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวล ขนาดน้ อยกว่า

1MWโดยใช้ เชื ้อเพลิงหญ้ าเนเปี ยร์ ที่ราคา 600

บาทต่อตัน
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ตารางที่ 7 สรุปค่า EMV ที่เกิดในสถานการณ์ภาพฉาย ต่าง ๆ
EMV (ล้ านบาท)

ภาพ ประเภท ราคา
ฉาย เชื ้อเพลิง เชื ้อเพลิง
เฉลีย่
(บาทต่อ
ตัน)

1*
2
3
4*
5
6
7
8*

350 KW
โรงเดียว
ตัดสินใจ
ลงทุน
เพิ่มใน
อีก 2 ปี
ข้ างหน้ า

500 KW
โรงเดียว
ตัดสินใจ
ลงทุน
เพิ่มใน
อีก 2 ปี
ข้ างหน้ า

350
KW
จานวน
2 โรง
และ
300
KW 1
โรง
39.64
23.83
17.69
47.28
39.19
29.93
25.32
34.83

ค่าความ
ยืดหยุน่
Flexibility***
(ล้ านบาท)

500
1,000 ค่า
ค่า
KW
KW EMV EMV
จานวน
สูงสุด อ้ างอิง**
2 โรง

500
18.66 32.59
46.70 48.77 48.77 48.77 ซัง
ข้ าวโพด 600
18.66 32.59
35.61 36.36 36.36 36.36 700
18.66 32.59
26.54 29.11 32.59 26.54 6.05
300
33.32 45.46
59.16 62.06 62.06 62.06 33.32 45.46
49.91 54.36 54.36 54.36 หญ้ าเน 400
เปี ยร์ 500
33.32 45.46
44.31 47.20 47.20 47.20 600
33.32 45.46
36.09 39.37 45.46 36.09 9.37
ซัง
500 (ซัง 21.51 34.30
48.76 49.49 49.49 49.49 ข้ าวโพด ข้ าวโพด)
และ
9
600(ซัง 21.51 34.30 28.45 41.32 43.54 43.54 43.54 หญ้ าเน ข้ าวโพด)
10 เปี ยร์
700(ซัง 21.51 34.30 23.89 34.87 37.67 37.67 37.67 ข้ าวโพด)
11
800(ซัง 21.51 34.30 16.62 28.38 32.20 34.30 28.38 5.92
ข้ าวโพด)
สรุปผลจากการเปลีย่ นแปลงราคาเชื ้อเพลิง
1* 4* และ 8* เป็ นค่า EMV ที่เกิดในกรณีฐาน (Base Case)
ค่า EMV อ้ างอิง คือ ค่า EMV ที่นามาเปรี ยบเทียบกับค่า EMV สูงสุด ซึ่งจะใช้ ค่า EMV ที่เกิดจาก การลงทุนใน
โรงไฟฟ้ าที่มีขนาดเครื่ องจักรเท่ากัน เช่น การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500 KW 1 โรง ชะลอการลงทุนเพิ่มอีก 500 KW
จะเปรี ยบเทียบกับการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 500 KW 2 โรง ที่ก่อสร้ างพร้ อมกัน
ในการคิดกรณีชะลอการลงทุน เงินลงทุนมีการคิดตามอัตราการเพิ่มขึ ้นของดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป 2.84 % ต่อ
ปี การชะลอการลงทุนนี ้ จะเริ่ มลงทุนในปี ที่ 3 เนื่องจากเจ้ าของโครงการต้ องการทราบถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่าง
ดาเนินการรวมถึงผลประกอบการที่ได้ รับ

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม– มิถนุ ายน) 2557
จากตารางที่ 7 สรุ ปค่า EMV ที่เกิดในสถานการณ์ภาพฉาย ต่าง ๆ ภาพฉายที่มีค่าความยืดหยุ่นมากที่สดุ คือ
การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 500 KW จานวน 1 โรง และชะลอการลงทุน เพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพิ่ม
500 KW ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ าโดยใช้ เชื ้อเพลิงจากหญ้ าเนเปี ยร์ โดยมีค่าความยืดหยุ่นอยู่ที่ 9.37 ล้ านบาท ประกอบกับ
พิจารณาระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 500 KW จานวน 1 โรง ซึ่งมีระดับ
ความเสีย่ งต่า เพราะฉะนัน้ การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 500 KW จานวน 1 โรงและชะลอการลงทุน
เพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 500 KW ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ าโดยใช้ เชื ้อเพลิงจากหญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นทางเลือกที่น่าลงทุน
เพราะให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ และมีระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง ส่วนการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชีวมวล ขนาด
350 KW เพียง 1 โรง แล้ วพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ต้ นทุนเริ่ มแรกในการลงทุน ถ้ าผู้ลงทุน สามารถลงทุน
ในงบประมาณที่ต่ากว่าในงานวิจยั นี ้ดังแสดงในตารางที่ 6 การลงทุนในทางเลือกนี ้ อาจให้ ผลตอบแทนที่สงู กว่าและโอกาส
เสีย่ งของค่า NPV ที่จะน้ อยกว่า 0 อาจจะมีค่าลดลง ข้ อดีของทางเลือกนี ้ คือ ใช้ ปริ มาณเชื ้อเพลิงน้ อย จึงทาให้ ง่ายในการ
บริ หารจัดหาเชื ้อเพลิง แต่จากงานวิจยั นี ้ การลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าขนาด 350 KW จานวน 1 โรงนัน้ ให้ ผลตอบแทนที่ต่า
และมีโอกาสที่ค่า NPV น้ อยกว่า 0 สูงกว่าทางเลือกอื่นภายใต้ เงินลงทุนเริ่ มแรกที่ระบุดงั ข้ างต้ น ดังนัน้ ทางเลือกนี ้ จึงไม่
เหมาะสมลงทุนในเชิงพาณิชย์ แต่สามารถแก้ ปัญหานี ้ ได้ โดย
1. ผู้ลงทุนใช้ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่มตี ้ นทุนต่า หรื อทาการประกอบเครื่ องจักร อุปกรณ์ขึ ้นใช้ เอง
2. ศึกษาหาเทคโนโลยีที่มีราคาตา่ กว่า ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่า
3. ผู้ลงทุนควรสามารถควบคุมปริ มาณเชื ้อเพลิงได้ เอง เป็ นเจ้ าของเชื ้อเพลิง หรื อจัดหาแหล่งเชื ้อเพลิงราคาถูก
แต่มีคณ
ุ ภาพดีกว่า
ดังนันในการบริ
้
หารจัดการลงทุนโรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาดน้ อยกว่า 1 MW ต้ องคานึงถึงการบริ หารทางการเงินและการจัดการ
เชื ้อเพลิง เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ดีที่สดุ ในการจัดการเชื ้อเพลิง ผู้ลงทุนควรสามารถควบคุมปริ มาณเชื ้อเพลิงได้ เอง โดย
ที่ไม่ต้องพึง่ พาเกษตรกร การเลือกใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ผู้ล งทุนควรมีการวางแผนการเก็บ
เกี่ยวเชื ้อเพลิงให้ สามารถเก็บเกี่ยวเชื ้อเพลิงให้ ได้ คณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อความต้ องการในการผลิตกระแสไฟฟ้ า

4.สรุ ปผล
งานวิจยั นี ้ทาการศึกษาความเสีย่ งในการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ การวิเคราะห์โดยใช้ ตวั ชี ้วัดทางการเงิน ค่า NPV ที่
ค่า อัตราคิดลด 8.51% หลังจากการจาลองสถานการณ์มอนติ คาร์ โล ดาเนินการหาความยืดหยุน่ ของการลงทุน โดยนาค่า
ความน่าจะเป็ นที่เกิดขึ ้นมาเขียน เป็ นแผนภูมิ ต้ นไม้ การวิเคราะห์แบ่งภาพฉาย (Scenario)เป็ น 2 กรณี คือ กรณีฐาน
( Base Case) และกรณีที่ราคาเชื ้อเพลิงเฉลีย่ ปรับขึ ้นในปริ มาณต่าง ๆ เนื่องจาก เชื ้อเพลิงหลักมีปริ มาณไม่เพียงพอต้ องหา
เชื ้อเพลิงอย่างอีกมาใช้ ในการผลิตด้ วย (Worst Case) เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนจากมูลค่าคาดหวังที่ค้ มุ ค่า
ที่สุดและมีความเสี่ยงในการลงทุนน้ อยที่สุด ซึ่งผลที่ได้ ภาพฉายที่มีค่าความยืดหยุ่นมากที่สดุ คือ ก ารลงทุนก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าชีวมวลขนาด 500 KW จานวน 1 โรง และชะลอการลงทุน เพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 500 KW ในอีก 2 ปี
ข้ างหน้ าโดยใช้ เชื ้อเพลิงจากหญ้ าเนเปี ยร์ โดยมีค่าความยืดหยุ่นอยู่ที่ 9.37 ล้ านบาท ประกอบกับพิจารณาระดับความ
เสีย่ งที่มีโอกาสเกิดขึ ้นจากการลงทุนในทางเลือกดังกล่าวมีระดับความเสีย่ งในระดับที่ไม่สงู นัก
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การประเมินมูลค่าความยืดหยุน่ โดยวิธีเรี ยลออปชัน่ จากกรณีศกึ ษาโรงไฟฟ้ าชีวมวลระบบแก๊ สซิฟิเคชัน่ แบบเชื ้อเพลิง
หลายชนิด ขนาด น้ อยกว่า 1 เมกกะวัตต์
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