
การประชุมวชิาการขา่ยงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
30-31 ตุลาคม 2557 สมทุรปราการ 

 

 

การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละความไวของกงัหนัลม 

ส าหรบัผลิตไฟฟ้าในพืน้ท่ีขาดแคลน 

Economy and Sensitivity Analysis of Wind Turbine 
for Electricity Production in Insufficient Area 

 
ปรชีา เกรยีงกรกฎ1*   นุชสรา เกรยีงกรกฎ2 

1,2ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
E-mail: enpreekr@ubu.ac.th* 

 
Preecha Kriengkorakot1*    Nuchsara Kriengkorakot2 

1,2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University  
E-mail: enpreekr@ubu.ac.th* 

 
บทคดัยอ่ 
วตัถุประสงคข์องบทความนี้คอืตอ้งการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรแ์ละความไวของกงัหนัลมทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้าในพืน้ที่
ขาดแคลน เน่ืองจากยงัมหีมู่บา้นในพืน้ทีช่นบทห่างไกลทีย่งัขาดแคลนไฟฟ้า โดยสว่นใหญ่จะใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ทีใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิมาผลติไฟฟ้า ซึง่ในปัจจุบนัน ้ามนัเชือ้เพลงิมีราคาสงู ท าใหม้คี่าใชจ้่ายมาก ดงันัน้เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนจงึไดน้ ากงัหนัลมแบบเพลาตัง้ส าหรบัความเรว็ลมต ่ามาผลติไฟฟ้าแทนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเดมิ โดยได้
ใชพ้ื้นทีข่าดแคลนใน อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี เป็นกรณีศกึษา ซึง่สามารถผลติไฟฟ้าได ้95.98 - 160.13 วตัต์
ต่อชัว่โมง ในช่วงอตัราความเรว็ลมที่ 3 - 4 เมตรต่อวนิาที ตามล าดบั ผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า
สามารถลดค่าใช้จ่ายเทยีบเท่ารายเดอืนจาก 2,925.31 บาท เป็น 250.17 บาท ประหยดัได้ 2,675.14 บาท หรอื
ร้อยละ 91.45 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5.70 เดือน และส าหรับการวิเคราะห์ความไวถ้าราคาน ้ ามันมีการ
เปลีย่นแปลงรอ้ยละ ±20 กงัหนัลมยงัคงท าใหป้ระหยดัไดใ้นช่วงรอ้ยละ 89.43 จนถึง 92.82 สรุปว่ากงัหนัลมนี้มี
ความเหมาะสมทีจ่ะน ามาใชใ้นพืน้ทีข่าดแคลน    
ค าหลกั  เศรษฐศาสตรแ์ละความไว กงัหนัลมแบบเพลาตัง้ ระยะเวลาคนืทุน 

 
Abstract 
The aim of this paper is to analyze in economy and sensitivity of wind turbine for electricity production in 
insufficient areas. Because of there are some villages in remote areas that still lack for electricity. The 
generator with using fuel oil is used for producing electricity. Nowadays, the fuel oil is expensive that 
make fuel cost highly. To reduce that cost, the existing generator is replaced with the vertical axis wind 
turbine (VAWT) applied in low wind speed for producing electricity. The case study area is in amphur 
Khongjeam, Ubon Ratchathani province. The VAWT can produce 95.98 - 160.13 watt per hour of electric 
power within 3 - 4 metre per second of wind speed, respectively. The economy analysis result can 
decrease monthly cost from 2,925.31 to 250.17 baht. It can save 2,675.14 baht or 91.45% and payback 
period is 5.70 month. And sensitivity analysis if fuel oil price is changed ±20%, the VAWT still saves in 
the range 89.43% - 92.82%. Therefore, the VAWT is suitable for using in insufficient areas. 
Keywords:  economy and sensitivity, vertical axis wind turbine, payback period 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนันี้ถงึแมว้่าระบบไฟฟ้าของประเทศไทยจะ

ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก แต่ก็ยงัคงมีบางพื้นที่ที่ยงัคง
ขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ห่างไกล ซึ่งใน
การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในบางพืน้ทีด่งักล่าว
นัน้ได้ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ามนัเป็นเชื้อเพลิงมา
เป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้า และเนื่ องจากใน
สภาวะปัจจุบนั ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิที่น ามาใชน้ัน้มรีาคา
สงู ท าใหค้่าใชจ้่ายในการผลติไฟฟ้ามคี่าทีส่งูตามไปดว้ย 
 การใช้พลงังานลมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
น ามาช่วยแก้ปัญหาได้ เนื่ องจากพลังงานลมไม่มี
ค่าใชจ้่าย สะอาด และไม่มมีลพษิ จากการส ารวจพบว่าใน
บางพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้านั ้น บางแห่งมีลักษณะ
ความเรว็ของลมที่ถือได้ว่าสามารถน ามาใช้ในการหมุน
ของกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้าได้ ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงได้
พัฒนาชุดกังหันลมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าขึ้น โดยได้น าไป
ทดลองใช้ในพื้นที่กรณีศกึษา เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบว่า
ชุดกังหันลมดังกล่าวมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ ามันเป็นเชื้อเพลิง
หรือไม่อย่างไร และนอกจากนัน้ยังได้ศึกษาความไว
ในทางเศรษฐศาสตร์ในกรณีที่ถ้าราคาน ้ามนัเชื้อเพลงิมี
การเปลี่ยนแปลงทัง้เพิ่มขึ้นและลดลงแล้ว จะส่งผลต่อ
ความคุม้ค่าของชุดกงัหนัลมอย่างไร 
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ใน ปี  2009  Malik, A., และ  Al-Badi, A.H [1] ได้
ท าการศกึษาทางเศรษฐศาสตรว์่ากงัหนัลมจะสามารถลด
การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิไดอ้ย่างไร โดยใชพ้ื้นที่ห่างไกลใน
ประเทศโอมานเป็นกรณีศกึษา ส าหรบัเงื่อนไขทีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์คือ ใช้ความเร็วลมเฉลี่ยทัง้ปีที่ 5.7 เมตรต่อ
วนิาท ีภาระทางไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีสูงสุดและต ่าสุดคอื 130 
และ 28 กิโลวตัต์ ตามล าดับ กังหันลมที่ใช้มีขนาด 50 
กโิลวตัต์ มอีายุการใช้งานที่ 20 ปี อตัราดอกเบี้ยเท่ากบั
รอ้ยละ 7.55 ผลการวจิยัพบว่าต้นทุนการผลติไฟฟ้าของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 0.143 
เหรียญต่อกิโลวัตต์ชัว่โมง ถ้าใช้กังหันลมจะมีต้นทุน
เท่ากบั 0.074 - 0.0845 เหรยีญต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง และ
จุดคุม้ทุนของกงัหนัลมอยู่ที่ 6.7 - 8.0 ปี ดงันัน้จะเหน็ว่า

ถ้าน ากงัหนัลมมาใช้แทนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ามนั
เชือ้เพลงิจะสามารถท าใหต้น้ทุนลดต ่าลงได ้
 ต่อมาในปี 2012 Asifujiang Abudureyimu et al. 
[2] ได้ท าการศกึษาผลที่ได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้
พลงังานลมนอกชายฝัง่ของประเทศญี่ปุ่ นโดยใช้เทคนิค
ทาง GIS ช่วยในการวเิคราะหพ์บว่าในพืน้ทีศ่กึษาจ านวน 
13 เขต จะมีความเร็วลมเฉลี่ยที่ 6.5 เมตรต่อวินาท ี
จะตอ้งใชชุ้ดกงัหนัลมจ านวน 108,067 ชุด จะไดต้น้ทุนใน
การผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 10 - 17 เยนต่อกิโลวัตต์
ชัว่โมง ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่ ในช่วง 139 ,445 - 
140,366 เยนต่อกโิลวตัต์ และถ้าความเรว็ลมยิง่มากกจ็ะ
ท าให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ายิ่งต ่ าลง และในปี 2012 
เช่นกนั Zhe Li et al. [3] ไดท้ าการศกึษาการน ากงัหนัลม
ขนาดเล็กมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านในประเทศ
ไอร์แลนด์ โดยศกึษาในรูปแบบของระยะเวลาคืนทุน ใช้
ความเร็วลมที่  4.90 , 5.67, และ 6.06 เมตรต่อวินาท ี
อตัราดอกเบีย้ทีร่อ้ยละ 4.5 ภาระทางไฟฟ้าเฉลีย่ต่อปีของ
บา้นเรอืนคอื 5,557 กโิลวตัต์ชัว่โมง พบว่ายงัมรีะยะเวลา
คนืทุนทีน่านเกนิไปหรอืมากกว่า 20 ปี แต่อย่างไรกต็าม
งานวจิยัแนะน าว่าทางรฐับาลควรมกีารส่งเสรมิมาตรการ
ทางภาษีหรือทางการเงินต่างๆ ให้แก่ทัง้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของกังหันลม
ขนาดเล็กให้ดีขึ้น ทัง้นี้เพื่อให้จูงใจเกิดการใช้กงัหันลม
ขนาดเลก็อย่างแพร่หลายเพราะจะท าให้ต้นทุนการผลติ
ลดลงไดแ้ละสง่ผลดต่ีอสิง่แวดลอ้มต่อไป 

จากงานวจิยัขา้งต้นจะเห็นได้ว่าการใช้กงัหนัลมมา
ผลติไฟฟ้านัน้แม้มีข้อจ ากดับางประการ เช่น ความเร็ว
ของลมในบางพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอ หรือถ้าต้องการ
ความเรว็ลมที่มากพอก็จะต้องติดตัง้ในที่มีความสูงมาก
เกนิไป ท าใหย้ากต่อการตดิตัง้ เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม
งานวจิยัส่วนใหญ่จะสรุปว่าการใช้กงัหนัลมมาผลติไฟฟ้า
นัน้มคีวามเหมาะสมคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์สามารถท า
ใหต้น้ทุนลดลงไดจ้รงิ 
 
3. การใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีกรณีศึกษา 
 เนื่ องจากสถานที่ในพื้นที่กรณีศึกษาคือ วัดถ ้ า
ปาฏหิารยิ ์บา้นทุ่งนาเมอืง ต าบลนาโพธิก์ลาง อ าเภอโขง
เจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นสถานที่ตัง้อยู่ภายในเขต
อุทยานแห่งชาตป่ิาดงนาทาม และตัง้อยู่บนภูเขาหนิ ขาด
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แคลนไฟฟ้า ท าให้ทางวดัได้ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้
น ้ามนัเป็นเชื้อเพลงิมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในวดั จาก
การส ารวจพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีดังนี้  มีการใช้
ไฟฟ้าเฉลีย่วนัละ 4 ชัว่โมง มอีุปกรณ์ทีใ่ชไ้ฟฟ้าคอื หลอด
ไฟฟ้าเพื่อใชส้่องสว่างทีกุ่ฏ ิหอ้งน ้า ศาลาการเปรยีญ โรง
ทาน จ านวน 20 หลอด ใชก้ าลงัไฟขนาด 18 วตัต์ พรอ้ม
ทัง้ยงัมีเครื่องสูบน ้าขนาด 150 วตัต์ เพื่อใช้อุปโภคและ
บรโิภคภายในวดั ส าหรบัปรมิาณน ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชเ้พื่อ
ผลติกระแสไฟฟ้านัน้เป็นชนิดน ้ามนัดเีซล มกีารใช้เฉลี่ย 
3 ลติรต่อวนั  
 
4. ค่าใช้จ่ายกรณีใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้น ้ามัน
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

 ในกรณีที่ใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิ
ในการผลิตไฟฟ้านั ้น จะมีค่ าใช้จ่ายดังนี้  ค่ าน ้ ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากบั 2,790 บาทต่อเดือน ค่า
บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฯ ทุก 6 เดือนเท่ากับ 
1,000 บาท อายุการใช้งานสามารถใช้งานได้อีก 10 ปี 
มลูค่าซากของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฯ ประเมนิไวเ้ท่ากบัรอ้ย
ละ 10 ของราคาทุนหรอืเท่ากบั 4,800 บาท 
 
5. ชุดกงัหนัลมเพือ่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
 จากการส ารวจพื้ นที่ ข าดแคลน ที่ เป็ นพื้ น ที่
กรณีศกึษาขา้งต้นนัน้ พบว่ามคีวามเรว็ลมอยู่ในช่วง 2.5 
- 6.0 เมตรต่อวนิาที ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการหมุนของ
กังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้าได้ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาชุด
กงัหนัลมแบบเพลาตัง้ส าหรบัความเรว็ลมต ่า โดยใชแ้พน
อากาศ Lenz II มคีวามยาวคอรด์ 20 เซนตเิมตร ล าตวัใบ
ยาว 21.4 เซนตเิมตร รศัมกีารหมุน 20 เซนตเิมตร แบบ
เพลาตัง้ ใช้วสัดุคืออลูมิเนียม มีจ านวน 4 ใบพัด โดยมี
ลกัษณะดงัรปูที ่1  
  

 
รปูที ่1 ชุดกงัหนัลมเพือ่ใชผ้ลติไฟฟ้า 

 เมื่อน าชุดกงัหันลมไปทดสอบในพื้นที่กรณีศึกษา 
โดยไดท้ าการวดัความเรว็ลมและความเรว็รอบของกงัหนั
ลมที่ได้ในช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวัน ซึ่งมีผลแสดงดัง
ตวัอย่างในรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดบั พบว่าสามารถผลติ
ไฟฟ้าได้ 95.98 วัตต์ต่อชัว่โมง และ 160.13 วัตต์ต่อ
ชัว่โมง ในช่วงความเร็วลมที่ 3 และ 4 เมตรต่อวินาท ี
ตามล าดบั 
 

 
รปูที ่2 ความเรว็ลมในพืน้ทีก่รณศีกึษา 

 

 
รปูที ่3 ความเรว็รอบของกงัหนัลม 

 
6. ค่าใช้จ่ายกรณีใช้ชุดกงัหนัลมในการผลิตไฟฟ้า 
 ส าหรบัค่าใชจ้่ายในกรณีทีใ่ชช้ดุกงัหนัลมในการผลติ
ไฟฟ้านัน้ จะมีดังนี้  เงินลงทุนเริ่มต้นของชุดกังหันลม
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เท่ากบั 16,000 บาท ซึ่งจะมีเงนิลงทุนของชุดแบตเตอรี่
รวมอยู่ดว้ย ค่าบ ารุงรกัษาชุดกงัหนัลมทุก 6 เดอืนเท่ากบั 
500 บาท อายุการใช้งานสามารถใช้งานได้อีก 10 ปี 
มูลค่าซากของชุดกงัหนัลมประเมินไว้เท่ากบัร้อยละ 10 
ของเงนิลงทุนเริม่ต้นหรอืเท่ากบั 1,600 บาท และเมื่อใช้
งานจะไม่มคี่าใชจ้่ายรายเดอืนแต่อย่างใด 
 
7. การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์

ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะใช้ค่าใช้จ่าย
เทียบเท่ารายเดือนเป็นดชันีที่ใช้ในการเปรยีบเทียบ [4] 
ซึง่จะพจิารณาค่าใชจ้่ายเทยีบเท่ารายเดอืนของทัง้กรณีที่
ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิ และกรณีที่ใช้
ชุดกงัหนัลมเพื่อใช้ผลติไฟฟ้า โดยใช้อตัราผลตอบแทน
เท่ากบัรอ้ยละ 6 ต่อปี หรอืรอ้ยละ 0.5 ต่อเดอืน ไดผ้ลการ
วเิคราะหด์งันี้ 

 
7.1 กรณีท่ีใช้เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้น ้ามนัเช้ือเพลิง 

จากรายการค่าใช้จ่ายในกรณีที่ใช้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าทีใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิขา้งต้น เมื่อน ามาวเิคราะหด์ว้ย
วธิมีูลค่าเงนิตามเวลา จะได้แผนผงักระแสเงนิสดดงัรูปที ่
4  และค่ า ใช้ จ่ าย เที ยบ เท่ า ราย เดือน ห รือ  EUMC 
(Equivalent Uniform Monthly Cost) ดงันี้ 

รปูที ่4 แผนผงักระแสเงนิสดกรณทีีใ่ชเ้ครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 
 
EUMC1 = 2,790 + 1,000 (A/F,0.5%,6)  

    - 4,800 (A/F.0.5%,120) 
EUMC1 = 2,925.31 บาทต่อเดอืน  

7.2 กรณีท่ีใช้ชุดกงัหนัลมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า 
จากรายการค่าใช้จ่ายในกรณีที่ใช้ชุดกงัหนัลมเพื่อ

ใช้ผลิตไฟฟ้าข้างต้น โดยมีเงื่อนไขว่ามีความเร็วลมใน
พืน้ทีก่รณีศกึษาสามารถน ามาใชผ้ลติไฟฟ้าไดใ้นทุกเดอืน 
จะได้แผนผังกระแสเงินสดดังรูปที่  5 และค่าใช้จ่าย
เทยีบเท่ารายเดอืนดงันี้ 

 

รปูที ่5 แผนผงักระแสเงนิสดกรณทีีใ่ชชุ้ดกงัหนัลม 
 
EUMC2 = 16,000 (A/P,0.5%,120)  

   + 500 (A/F,0.5%,6)  
    - 1,600 (A/F.0.5%,120) 

EUMC2 = 250.17 บาทต่อเดอืน  

7.3 ระยะเวลาคืนทุน 
ส าหรบัระยะเวลาคนืทุนในเบือ้งต้นจะวเิคราะหจ์าก

ส่วนต่างของแผนผงักระแสเงนิสดของกรณีที่ใช้ชุดกงัหนั
ลมกบักรณีที่ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยทีย่งัไม่พจิารณา
มลูค่าของชุดกงัหนัลม จะไดแ้ผนผงักระแสเงนิสดดงัรูปที ่
6 และจ านวนเงนิผลประโยชน์รายเดอืนสุทธทิี่ไดจ้ากการ
ใชชุ้ดกงัหนัลมแทนการใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าดงันี้ 

รปูที ่6 ส่วนต่างของแผนผงักระแสเงนิสดของ 2 กรณ ี
 

EUMC3 = 500 (A/F,0.5%,6) + 2,790 
    - 3,200 (A/F.0.5%,120) 

EUMC3 = 2,852.77 บาทต่อเดอืน  

เมื่อน ามูลค่าของชุดกังหันลมมาพิจารณาเพื่อหา
ระยะเวลาคืนทุน จะได้แผนผังกระแสเงินสดดังรูปที่ 7 
และระยะเวลาคนืทุนดงันี้ 

รปูที ่7 แผนผงักระแสเงนิสดกรณหีาระยะเวลาคนืทนุ 

16,000 (A/P,0.5%,n) = 2,852.77 
n = 5.70 เดอืน 
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7.4 การวิเคราะหค์วามไว 
ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ในเบื้องต้นนี้ จะ

พจิารณาศกึษาว่าถ้ากรณีราคาน ้ามนัมกีารเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ ±20 จะส่งผลต่อความคุ้มค่าของชุดกงัหันลมที่
น ามาใชอ้ย่างไร เน่ืองจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีน่ ามาใช้
มรีาคาเท่ากบั 31 บาทต่อลติร เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงตาม
อตัราขา้งตน้จะไดผ้ลการวเิคราะหด์งัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามไว 

รายการ ราคาน ้ามนั 
เดมิ -20% +20% 

ราคาน ้ามนั (บาท/ลติร) 31.00 24.80 37.20 
ค่าน ้ามนั (บาท/เดอืน) 2,790 2,232 3,348 
EUMC1 (บาท/เดอืน)  2,925 2,367 3,483 
ประหยดัได ้(บาท/เดอืน) 2,675 2,117 3,233 
ประหยดัได ้(%) 91.45 89.43 92.82 

 
ส่วนการวิเคราะห์ความไวในกรณีที่สองจะเป็น

การศกึษาว่าถา้ความเรว็ลมในพืน้ทีก่รณีศกึษาไม่สามารถ
น ามาผลติไฟฟ้าได้ครบทุกเดอืนใน 1 ปี จะมผีลอย่างไร 
ดังนัน้ในกรณีนี้จะใช้เงื่อนไขว่าใน 1 ปี จะสามารถใช้
กังหันลมผลิตไฟ ฟ้าได้ เพียง 6 เดือนเท่ านั ้น  โดย
ก าหนดให้ใน 6 เดอืนแรกไม่สามารถใชก้งัหนัลมได ้ต้อง
ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น ้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนอีก 6 
เดือนหลังนัน้สามารถใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้าได้ 
ดังนัน้จากเงื่อนไขดังกล่าวนี้ เมื่อน ามาพิจารณาจะได้
แผนผงักระแสเงนิสดดงัรูปที่ 8 และค่าใช้จ่ายเทียบเท่า
รายเดอืนดงันี้ 
 

 
รปูที ่8 แผนผงักระแสเงนิสดกรณใีชก้งัหนัลมไดเ้พยีง 6 เดอืน 

 
EUMC4 = NPV* (A/P,0.5%,120) 
EUMC4 = (162,253.29) (A/P,0.5%,120) 
EUMC4 = 1,801.34 บาทต่อเดอืน 

หมายเหตุ  ส าหรบัค่า NPV ใหด้รูายละเอยีดทีภ่าคผนวก 

8. สรปุ 
 จากการทดลองใช้ชุดกงัหนัลมแบบเพลาตัง้ส าหรบั
ความเร็วลมต ่ ามาผลิตไฟฟ้าแทนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบเดมิในพืน้ทีข่าดแคลนทีเ่ป็นกรณีศกึษานัน้ สรุปไดว้่า
สามารถลดค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายเดือนจาก 2,925.31 
บาท เป็น 250 .17 บาท  ประหยัดได้สูงสุดเท่ ากับ 
2,675.14 บาท หรอืรอ้ยละ 91.45 โดยมรีะยะเวลาคนืทุน
เท่ากบั 5.70 เดอืน และส าหรบัการวเิคราะห์ความไวถ้า
ราคาน ้ามนัมกีารเปลีย่นแปลงรอ้ยละ ±20 กงัหนัลมยงัคง
ท าใหป้ระหยดัได้ในช่วงรอ้ยละ 89.43 จนถงึ 92.82 และ
นอกจากนัน้ถ้าความเร็วลมในพื้นที่กรณีศึกษามีน้อย
เกนิไปจนไม่สามารถผลติไฟฟ้าได ้โดยก าหนดว่าใน 1 ปี 
จะสามารถใชก้งัหนัลมผลติไฟฟ้าไดเ้พยีง 6 เดอืนเท่านัน้ 
จะท าให้มีค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายเดอืนเท่ากบั 1,801.34 
บาท ประหยัดได้เท่ากับ 1,123.97 บาท หรือร้อยละ 
38.42 ดงันัน้กงัหนัลมนี้มคีวามเหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน
พืน้ทีข่าดแคลน 
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ภาคผนวก 

 จากรปูที ่8 น ามาหาค่า NPV ไดด้งันี้ 
NPV = 16,000 - 6,400 (P/F,0.5%,120) 
 + 1,500 (A/F,0.5%,6) (P/A,0.5%,120) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6)  
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,12) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,24) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,36) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,48) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,60) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,72) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,84) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,96) 
 + 2,790 (P/A,0.5%,6) (P/F,0.5%,108) 
NPV = 162,253.29 บาท 
 




