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บทคัดยอ
การวิเคราะหจุดคุมทุนและความคุมคา เปนขอพิจารณาที่สำคัญ ที่นำใชตัดสินใจในการบริหารจัดการ
คาใชจาย ในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น จากการนำนวัตกรรมใหมใด ๆ เขาใชรวมกับการดำเนินงานแบบเดิม งานวิจัยนี้
เปนการวิเคราะหของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งติดตั้งบนหลังคาของอาคารโรงงานแหงหนึ่ง เพื่อแสดง
เปนตัวอยางในการวิเคราะหขอมูลการทำงานเชิงปริมาณของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดมีการเก็บรวบรวม
และนำมาคำนวณ โดยโปรแกรม PVSYST เพื่อนำมาประเมินดานประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาของระบบ จุดคุมทุน
และความคุมคา เพื่อประมาณคา และพิจารณาถึงคาใชจายในการดำเนินงานตาง ๆ ผลการวิเคราะหในแงของกำลังการ
ผลิตไฟฟาในกรณีตัวอยางนี้ แสดงถึงปริมาณของผลผลิตกำลังที่ใหตอบแทนคืน ประมาณ 1,258,600 หนวยตอป และ
คาดประมาณระยะเวลาคุมทุนที่ประมาณ 13 ป
คำสำคัญ: ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ความคุมคา ระยะเวลาคุมทุน จุดคุมทุน คาใชจายในการดำเนินงาน

Abstract
The analysis of the break-event point and the cost-effectiveness is a crucial determinant to
be considered in an administration of an operational cost in the following after implemented any
new innovation onto the original operation. This research reports economic analysis of a solar energy
system installed on the rooftop of one plant building used for demonstrating the analysis. The
quantitative functional data of the solar energy system were collected and then used to as inputs in
the PVSYST program in order to evaluate the electrical power generating efficacy of system, the break
event point and the cost-effectiveness to estimate and determine the operational cost. The analytic
result in the aspect of a power generation of this demonstrating case reveals an amount of a payoff
power yield about 1,258,600 units per year and an estimated payback period of 13 years
approximately.
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปจจุบัน สถานการณความตองการพลังงานของโลกมี
แนวโนมการใชพลังงานจากไฟฟา เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสความตองการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ
60 ในป ค.ศ. 2040 (กองยุทธศาสตรและแผนงาน, 2562) ในขณะเดียวกันการลดตนทุนการผลิต ก็เปนกลยุทธหนึ่งที่
ตองนำมารับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งทางภาครัฐของประเทศไทยและประชาคมโลก ในปจจุบัน
ยังใหความตระหนักถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นผานทางการสนับสนุนทางนโยบายและขอกำหนดทางกฎหมาย ตาง ๆ
มากขึ้น และมีแนวโนมที่จะถูกใหความสำคัญมากขึ้นในอนาคต
สำหรับประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดมีโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย (กองสงเสริมพลังงานทดแทนและผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก, 2562) จึงเกิดการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคาในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในป 2562 และรับซื้อไฟฟาที่เหลือใช
จากระบบที่ผลิตได ดวยอัตรารับซื้อไฟฟาคงที่ (feed in tariff, FIT) (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2558)
ดวยเหตุนี้ จึงทำใหทางเลือกของพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานน้ำ และ
พลังงานแสงอาทิตย ไดเริ่มเขามามีบทบาทตอการผลิตกําลังไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรมที่พยายามเตรียมพรอมลวงหนา
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย จนสามารถทำใหเกิดการลดตนทุนไดจริงในทางปฏิบัติ
ในระยะยาว และยังมีความคุมคาในการลงทุนดานสถานที่ติดตั้ง เนื่องจากแทบไมสูญเสียพื้นที่ในการติดตั้ง สําหรับการ
ใชระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา (rooftop solar photovoltaic (PV) systems) (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ม.ป.ป.)
ดังนั้นการวิเคราะหจุดคุมทุน และความคุมคา เปนขอพิจารณาที่สำคัญที่นำใชตัดสินใจในการบริหารจัดการ
คาใชจายในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น จากการนำนวัตกรรมใหมใด ๆ เขาใชรวมการดำเนินงานแบบเดิมที่ตองนำมา
พิจารณาทั้งกอนตัดสินใจเลือกใช และหลังติดตั้งใชระบบ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหความคุมคา และจุดคุมทุน ขอมูลการทำงานเชิงปริมาณของระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
2. เพื่อวิเคราะหระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคาของอาคาร
3. เพื่อประเมินในประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคาร
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การศึกษาตาง ๆ ในปจจุบัน ใหผลสรุปในทิศทางเดียวกันวา ประสิทธิภาพและความคุมทุนของระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยนั้น ใหความแตกตางกัน ขึ้นตามลักษณะตำแหนงของพื้นที่ที่ติดตั้งและสภาวะแวดลอม
รัตณ พิชิตกุญชร และ กีรติ ชยะกุลคีรี วิเคราะหความคุมคาในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย บนหลังคาอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก (วิรัตณ พิชิตกุญชร และกีรติ ชยะกุลคีรี, 2561)
โดยใชโปรแกรม PVSYST ซึ่งแยกการวิเคราะหระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยออกเปนสองสวน ตามลักษณะ
ทิศที่ระบบติดตั้ง การจัดวางบนอาคาร ไดแก ระบบที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และระบบที่
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ติดตั้งบนหลังคาอาคารในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต การคำนวณและวิเคราะหใหขอสรุปวา ระบบที่ติดตั้งดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ใหประสิทธิภาพดีกวา ระบบที่ติดตั้งดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณรอยละ 5
เอกพันธ ผัดศรี คณภรณ กอนแกว และอัครินทร อินทนิเวศน (2561) รายงานกรณีศึกษาของระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ใชภายในอาคารเรียน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ แสดงถึงความ
เกี่ยวของของสมรรถนะของระบบตอความไมสม่ำเสมอของความเขมของแสงในแตละวัน ซึ่งขึ้นกับผลการวิเคราะห
กรณีศึกษาพบวา สมรรถนะสูงสุดของระบบในวันที่ฝนตก หรือฟาไมโปรง มีคาโดยเฉลี่ยรอยละ 85.25 ในขณะที่วันที่
ทองฟาโปรง สมรรถนะสูงสุดของระบบจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 78 อันเกิดจากการสูญเสียพลังงานของระบบ และ
เปนผลใหระบบมีสมรรถนะลดลง เมื่อคารังสีอาทิตยเพิ่มสูงขึ้น
วิธีดำเนินการวิจัย
กรณีศึกษาจําลองระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ชนิดติดตั้งบนหลังคาที่เชื่อมตอกับระบบจําหนาย
ไฟฟากับอาคาร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เปน 1 อาคาร ดานหนาและดานหลังวางตัวตามแนวทิศใต และทิศเหนือ ดังภาพที่ 1
ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

ทิศใต

ภาพที่ 1. ภาพจำลองอาคารกรณีศึกษาดานหลังอาคารวางตัวในแนวทิศเหนือ และดานหนาอาคารวางตัวในแนวทิศใต
หลังคาที่ใชติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ดานซายของอาคาร ดังภาพวางตัวในแนวทิศตะวันออก และ
ดานขวาของอาคาร ดังภาพวางตัวในแนวทิศตะวันตก
การวิเคราะหระบบการผลิตไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตยของอาคารโรงงานขนาดกลางที่ทำการศึกษา
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ศึกษาเปนระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคาที่
เชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2557) โดยมี แผงผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย (solar photovoltaic cell) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา เมื่อแสงซึ่งเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานตกกระทบลงบนสารกึ่งตัวนําของแผงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะทําใหเกิ ดการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนํา และเปนเกิดกระแสไฟฟา กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจะถูกสงไปยังอินเวอรเตอร
แบบตอเชื่อมกับระบบจําหนาย (grid tie inverter) แบบไฟฟา 3 เฟส และถูกแปลงจากไฟฟากระแสตรงที่ไดจากระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ใหเปนไฟฟากระแสสลับ จากนั้นไฟฟากระแสสลับที่ได จะถูกสงไปยังตูอุปกรณควบคุม
หลัก (main distribution board) ซึ่งทําหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาที่อินเวอรเตอรแบบตอเชื่อมกับระบบจําหนายสงมา
ทั้งหมด โดยตูอุปกรณควบคุมหลักจะควบคุมระบบไฟฟาที่จายไปยัง load ซึ่งประกอบดวยกระแสไฟฟา 2 สวน คือ
ส ว นที่ 1 กระแสไฟฟ า จากระบบผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที ่ ม าจากอุ ป กรณ ค วบคุ ม หลั ก และส ว นที่ 2
กระแสไฟฟาจากระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยภายในตูอุปกรณควบคุมหลักประกอบไป
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ดวย อุปกรณควบคุมการตัด-ตอระบบไฟฟา และมิเตอรดิจิตอลสำหรับวัดกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายฟาของการ
ไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค โดยพลั ง งานไฟฟ า ที ่ ใ ช ภ ายในอาคารจะนํ า ไฟฟ า จากตู อ ุ ป กรณ ค วบคุ ม หลั ก มาใช ก  อ น หาก
กระแสไฟฟาที่ไดจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไมเพียงพอ ตูอุปกรณควบคุมหลัก จะนําไฟฟาจากระบบ
จําหนายไฟฟา กฟภ. มาชดเชยกระแสไฟฟาที่จายไปยัง load โดยอัตโนมัติ
การวิเคราะหปริมาณพลังงานรังสีอาทิตยที่ตกกระทบ (incident solar energy irradiance) พื้นที่ที่
ศึกษา
การวิเคราะหปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบ (incident solar energy irradiance) ของพื้นที่
เลือกใชภาคกลางตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยใชฐานขอมูลปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบ
จากเว็บ ไซต Global Solar Atlas (World Bank and International Finance, 2020) การวิเคราะหส ามารถเลือก
พื้นที่ที่กำหนดได โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตรดวยเลขละติจูด (latitude) และเลขลองจิจูด (longitude)
พื้นที่ในตำแหนงที่เปนกรณีศึกษา ดังภาพที่ 2 (a) มีปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบสูงสุด ดัง
ภาพที่ 3 (b) ระหวางเดือน ธันวาคม และมกราคม โดยมีคาอยูในชวง 145 - 155 kWh/m2 ตอเดือน ในขณะที่เดือน
กรกฎาคม สิ ง หาคม และกัน ยายน มีป ริมาณพลัง งานของรัง สีอาทิตยที่ตกกระทบต่ำ สุด โดยมีค า อยูในชว ง 75
kWh/m2 ตอเดือน คาเฉลี่ยทั้งปของปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบคือ 1,302 kWh/m2 ตอป หรือ
108.5 kWh/m2 ตอเดือน นอกจากนี้ยังพบวาคาการมุมองศาที่เหมาะสมที่สุดของแผงระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (optimum tilt for solar panels) อยูที่ 17 องศา

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

ภาพที่ 2. ผลการจำลองและวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ ณ ตำแหนงที่ตั้งของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีของอาคาร
กรณีศึกษา ภาพ (a) แสดงศักยกำลังรวมของ photovoltaic (annual total of PV power potential) ใน
ระยะยาวโดยเฉลี ่ ย ทั ้ ง ป ภาพ (b) แสดงปริ ม าณพลั ง งานของรั ง สี อ าทิ ต ย ท ี ่ ต กกระทบ (incident solar energy
irradiance) ในแตละเดือน ภาพ (c) แสดงปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตย (solar energy irradiance) ของแตละชวง
ชั่วโมงเวลาที่มีแสงอาทิตยในแตละวันของแตละเดือน ภาพ (d) แสดงศักยกำลังรวมของ photovoltaic (annual total
of PV power potential) ในระยะยาวโดยเฉลี่ยทั้งป และปริมาณพลังงานของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบ (incident
solar energy irradiance) รูปแบบตาง ๆ ในระยะยาวโดยเฉลี่ยตอป ณ ตำแหนงที่ตั้งของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีของ
อาคารโรงงานกรณีศึกษา และภาพ (e) แสดงชวงเวลาที่มีแสงอาทิตย ซึ่งมีความสัมพันธกับมุมองศา azimuth และมุม
องศา elevation ของดวงอาทิตย ในทิศตาง ๆ ณ ตำแหนงที่ตั้งของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีของอาคารโรงงานที่ทำวิจัย
การออกแบบการจำลองโปรแกรมซอฟตแวร Photovoltaic System (PVSYST)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย แบบติดตั้งบน
หลังคาอาคาร โดยมีการกําหนดเชื่อมตอกับระบบจําหนายขนาดกําลังสูงสุด 22 กิโลวัตต การวิเคราะหความคุมทุนใน
การลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับบนหลังคาอาคาร ซึ่งประสิทธิภาพของระบบ และ
ความคุมทุนในการลงทุนจะมีความเกี่ยวของกับหลายปจจัย อาทิ องศามุมเอียงของหลังคา การติดตั้งการหันเหทิศทาง
แผงเซลลแสงอาทิตย และชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตย ดังนั้นจำเปนตองอาศัยการจําลองตนแบบดวยโปรแกรม
ซอฟตแวร Photovoltaic System (PVSYST, n.d.) และใชขอมูลอางอิงรังสีอาทิตยจากเว็บไซต Global Solar Atlas
เพื่อชวยในการคํานวณหาคาพลังงานที่ผลิต ในการศึกษานี้ไดมีจําลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
โดยกําหนดการใชแผงเซลลแสงอาทิตย แบบ poly-crystalline มีขนาดกําลังวัตตตอแผง 325 Wp ชนิดยึดติดอยูกับที่
ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานทั้งหมดจำนวน 2,460 แผง โดยหลังคาที่ใชติดตั้งแบงเปนดานซายของอาคารวางตัวใน
แนวทิศตะวันออกจำนวน 1,230 แผง และดานขวาของอาคาร วางตัวในแนวทิศตะวันตก จำนวน 1,230 แผง ตามที่ตั้ง
ของอาคาร และกําหนดการใชอุปกรณแปลงพลังงาน (grid tie inverter) 2 เฟส แบบ on-grid จำนวน 18 ตัว แตละ
ตัวใช 3 สตริง และออกแบบจําลองระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาของอาคาร โดยใชโปรแกรม PVSYST
เพื่อคํานวณหาคาพลังงานที่ผลิตได สวนการคํานวณอัตราสวนสมรรถนะของระบบการผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย (PR)
เปนคาที่บงบอกถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งสามารถคํานวณหาไดจากอัตราสวนระหวาง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบตอกําลังการติดตั้งสูงสุด (Y) ตอพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย ตอ
กําลังการติดตั้งสูงสุด (Y) ซึ่งตัวแปรของแตละสมการของการคํานวณอัตราสวนสมรรถนะของระบบการผลิตไฟฟาเซลล
แสงอาทิต ยน ั้น สามารถกํา หนดคา ในโปรแกรม PVSYST โดยสามารถอา งอิงพื้นฐานการคํา นวณดัง สมการ เมื่ อ
payback คือ ระยะเวลาการคืนทุน total investment คือ เงินลงทุนทั้งหมดเปนจำนวนเงิน 40,000,000.00 บาท
(ตัวเลขจําลอง โดยประมาณ) unit per year คือ หนวยไฟฟาที่ใชตอป โดยการคํานวณหนวยพลังงานไฟฟา ซึ่ง 1
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หนวย หรือ 1 ยูนิต หรือ 1 กิโลวัตตตอชั่ วโมง (กองอัตรา และธุรกิจไฟฟา, 2560) electricity rate คือ อัตราคา
พลังงานไฟฟา 3.1471 บาท/หนวย จากขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาค สำหรับกิจการขนาดกลาง (การไฟฟาสวน
ภูมิภาค, 2556)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการออกแบบจําลองแบบดวยโปรแกรม PVSYST ของระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนหลังคา และเชื่อมตอกับระบบจําหนายขนาดกําลัง 22 kW โดยใชขอมูลรังสีอาทิตยจากเว็บไซต Global Solar
Atlas และออกแบบจําลองภายใตเงื่อนไขของแผงเซลลแสงอาทิตย แบบ Poly-Crystaline ที่มีขนาดกําลังวัตตตอแผง
325 Wp ดวยมุมเอียงของแผงเซลลแสงอาทิตย Tilt 15º ทิศทางของแผง Azimuth 0º (ทางทิศเหนือ) ไดผลการ
วิเคราะหดังนี้
1. ปริมาณพลังงานไฟฟาบนหลังคาพื้นที่ติดตั้งผลการวิเคราะหประสิทธิภาพจะใชการคํานวณอัตราสวน
สมรรถนะ (Performance Ratio) ของระบบการผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา และเชื่อมตอกับ
ระบบจําหนายขนาดกําลัง 22 kW ดวยการออกแบบจําลองโดยใชโปรแกรม PVSYST พบวาพลังงานที่ผลิตไดตอวันจะ
มีคาเกิน 5.5 kWh/kWp/day ในชวงเดือนมกราคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม โดยระบบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเทากับ 1,258.6 MWh/year และมีอัตราสวน สมรรถนะเฉลี่ยรายป
80.3 % โดยเปรียบเทียบ พลังงานอุดมคติกับพลังงานที่ไดจริง
2. การวิเคราะหหนวยไฟฟาที่ผลิตไดรายปสุทธิ (Net Annual Energy Production) หลังจากหักลบการ
สูญเสีย (Losses) จากปจจัยตาง ๆ มีผลคำนวณวา ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 1,503 kWh/year แตพลังงาน
ที่ผลิตไดปอนเขาสูระบบกริดอินเวอรเตอรไดเพียง 1,185 kWh/year สาเหตุหลัก เนื่องมาจากเกิดการสูญเสียที่แผง
เซลลแสงอาทิตย (PV loss due to temperature) ที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิ ถึง 11.85 % และการสูญเสียที่เครื่อง
แปลงกระแสไฟฟาขณะทำงาน (Inverter loss during operation) ถึง 1.91 % ซึ่งผลการวิเคราะห แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3. Loss diagram over the whole year
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3. การประเมินระยะเวลาคืนทุนโดยขอมูลจากโปรแกรม PVSYST จากเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
สามารถแสดงถึงการประมาณตัวเลขกําลังผลิตจากระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย ซึ่งสามารถนํามาคํานวณเปน
จำนวนเงินตอเดือนไดจากสมการระยะเวลาการคืนทุน เมื่อวิเคราะหผลทางดานเศรษฐศาสตรผลที่ไดจากการคํานวณ
ดวยโปรแกรม PVSYST แสดงถึงจำนวนตัวเลขที่ไดรับจากการผลิตไฟฟาเปนจำนวน 1,258.6 MWh ตอป เมื่อเทียบกับ
อัตราสวนการลงทุนจำนวน 40,000,000.00 บาท จะเห็นไดวาระยะเวลาคืนทุน 13 ป
ตารางที่ 1 calculation of monthly payback from electricity rates of provicial electricity authority.

อภิปรายผล
การวิจ ัยมีการใชท ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร จุดคุมทุน และความคุมคา ในการลงทุน เพื ่อวิเคราะห ก าร
เปรียบเทียบถึงการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุนในการติดตั้งการผลิตไฟฟาดวยระบบเซลลแสงอาทิตย จากการวิจัย
จะเห็นไดวาผลที่ไดจากการคํานวณจะทราบระยะเวลาในการคืนทุนที่ 13 ป ที่การลงทุน 40,000,000 บาท โดยมีคา
คลาดเคลื่อนกําลังการผลิตไฟฟาจำนวน 19.7 MWh ตอเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการผลิตไฟฟา
ดวยระบบเซลลแสงอาทิตย เชน อุณหภูมิ คาการสูญเสียจากแผง ความเขมของแสงอาทิตยในแตละพื้นที่ เซลล
แสงอาทิตย รวมถึงการสูญเสียระบบกริดอินเวอรเตอร และอื่น ๆ ผลการวิจัยในดานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ชี้ใหเห็น
วาการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคานั้น มีอัตราการคืนทุนที่เหมาะสมกับการ
ลงทุน ซึ่งในการวิจัยไดออกแบบจําลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร และ
เชื่อมตอกับระบบจําหนายขนาดกําลัง 22 kVp พบวามีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ และใหประสิทธิภาพสูง
โดยระบบสามารถผลิตพลังานไฟฟาสูงสุด เทากับ 1,258.6 MWh/year หรือคิดเปน 1,258,600 จำนวนหนวยพลังงาน
ไฟฟาตอป
ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
1. การติดตั้งแผงโซลาเซลลควรดูทำเล ทิศทาง องศา หรือเงาของอาคาร
2. เทียบผลการวิเคราะหขอมูลจากหลายโปรแกรม ลดการคลาดเคลื่อนของขอมูล ไดทราบคาจุดคุมทุน
และความคุมคาที่ดีที่สุด
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยที่กอใหสงผลการหักลบการสูญเสีย (Losses) ของพลังงานแสงอาทิตย อาทิ คาฝุน PM
2.5
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