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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดประสงคเพ่ือเสนอแนวทางการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
พ้ืนท่ีหางไกล โดยในการออกแบบระบบฯ จะใชโปรแกรม DIALux version 4.10 ทําการจําลองคาความสวางบนผิวถนนเพ่ือคัดเลือกโคมไฟสองสวาง
ถนน และใชวิธีสมดุลพลังงานคํานวณหาขนาดของแผงโซลารเซลล จากการออกแบบจะไดระบบฯ 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด 
Crystalline silicon รวมกับโคม LED (CL) 2) ระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคม LED (TL) 3) ระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด 
Crystalline silicon รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต (CF) และ 4) ระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต (TF) โดยทําการ
ติดต้ังท้ัง 4 ระบบ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดต้ังท้ังหมด 5 พ้ืนท่ีท่ัวท้ังเกาะเตารวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 20 ชุดทดลอง ขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัด
ของแตละชุดทดลองจะถูกเก็บไวในระบบเก็บขอมูลของแตละชุด หลังจากนั้นขอมูลเหลานั้นจะถูกสงผานระบบสื่อสารไรสาย Zigbee ท่ีมีการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายโทรศัพท เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาเก็บไวใน Computer server สวนกลาง ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลการทํางานตางๆ ของทุกชุด
ทดลองไดบน Website จากผลการวิเคราะหขอมูลการทํางานของระบบฯ พบวา ระบบฯ ท่ีเหมาะสมทางดานวิศวกรรมคือระบบ CL สวนระบบท่ีมี
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรคือระบบ TF ดังนั้นในการคัดเลือกระบบฯ ท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปติดต้ังท่ีเกาะเตาจึงจัดทําเกณฑการคัดเลือกข้ึน 
ซึ่งเกณฑจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพ้ืนท่ี ผลท่ีไดจากเกณฑการคัดเลือก 
พบวา ระบบฯ ท่ีเหมาะสมสําหรับเกาะเตาคือ ระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคม LED เนื่องจากเปนระบบฯ ท่ีได
คะแนนจากเกณฑการคัดเลือกสูงท่ีสุด 

คําสําคัญ: ไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย, เกาะเตา, ระบบสื่อสารไรสาย Zigbee, เกณฑการคัดเลือก 

1. บทนํา 
 การวิจัยเกี่ยวกับระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย ท่ีผานมาไดมีการศึกษาอยางตอเนื่องในดานตางๆ อาทิดานการพัฒนาอุปกรณ
ของระบบรวมไปถึงการประยุกตใชงานจริง [1, 2] โดยในป ค.ศ. 2009 Wu และคณะ [3] ไดทําการศึกษาทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนน 
3 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบท่ีใชโคม LED ขนาด 100 W ติดต้ังรวมกับสายสง 2) ระบบท่ีใชโคมปรอทขนาด 400 W ติดต้ังรวมกับสายสง และ 3) ระบบท่ี
ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดต้ังรวมกับแผงโซลารเซลล ในการศึกษาไดใชขอมูลจากคุณสมบัติของอุปกรณ ราคาของอุปกรณและคาการติดต้ังเปน
ขอมูลในการคํานวณทางเศรษฐศาสตร โดยการศึกษาจะทําการเปรียบเทียบระบบฯ ท่ีใชโคม LED ขนาด 100 W ติดต้ังรวมกับสายสง และระบบฯ ท่ี
ใชโคม LED ขนาด 100 W ติดต้ังรวมกับแผงโซลารเซลล เปรียบเทียบกับระบบฯ ท่ีใชโคมปรอทขนาด 400 W ติดต้ังรวมกับสายสง จากการศึกษา
พบวา ระยะเวลาคืนทุนของระบบท่ีใชโคม LED รวมกับสายสงมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2.2 ป และระบบท่ีใชโคม LED ขนาด 100 W รวมกับแผง
โซลารเซลลมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3.3 ป 
  ในป ค.ศ. 2012 Nagendra R Velaga และ Amit Kumar [4] ไดทําการประเมินทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนนท่ีจะทําการ
ติดต้ังในพ้ืนท่ีชนบทของประเทศอินเดีย ซึ่งระบบท่ีเลือกพิจารณามี 2 ระบบคือ ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับโคม LED และ
ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชพลังงานไฟฟาจากสายสงรวมกับโคม High Pressure Sodium (HPS) จากการประเมินพบวา ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใช
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับโคม LED จะมีการลงทุนท่ีสูงกวา แตถาพิจารณาการเดินสายสงไฟฟารวมดวยแลว ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับโคม LED มีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะติดต้ังในพ้ืนท่ีชนบท เนื่องจากคาในการลงทุนของระบบ HPS มีการลงทุนท่ีสูงกวา 91,506 รูป 
หรือคิดเปน 71,190 บาท 
 ในป ค.ศ. 2013 กิตติพงษ ศรีพนากุล และคณะ [5] ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงาน
แสงอาทิตยบนเกาะเตา ซึ่งมีท้ังหมด 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคม LED 2) 
ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกบัโคมฟลูออเรสเซนต 3) ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด 
Thin film รวมกับโคม LED และ 4) ระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนต โดยทําการติดต้ังจริงใน
พ้ืนท่ีของเกาะเตาท้ังหมด 5 พ้ืนท่ี รวมชุดทดลองท่ีใชในการติดต้ังท้ังหมด 20 ชุด ในการศึกษาจะทําการเก็บขอมูลการทํางานของระบบทุกๆ 15 นาที
โดยใชอุปกรณเก็บขอมูลของระบบ (ASSL) และจะสงขอมูลการทํางานของระบบโดยใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee เปนระบบสงขอมูล จากการ
วิเคราะหพบวา ระบบไฟสองสวางถนนท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเกาะเตาทางดานวิศวกรรมศาสตรมากท่ีสุดคือระบบท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline 
silicon รวมกับโคม LED โดยมีประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลเทากับ 10.20±1.27%, คาความตองการกําลังไฟฟาของระบบเทากับ 24.17 วัตต 
และคาดัชนีการใชพลังงานของระบบเทากับ 6.87% ตอมาในปเดียวกัน    กิตติพงษ ศรีพนากุล และคณะ [6] ไดทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบทาง
เศรษฐศาสตรของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยบนเกาะเตาท้ังหมด 4 ระบบ รวมถึงทําการเปรียบเทียบกับระบบไฟสองถนนท่ัวๆ ไปท่ีใช
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พลังงานไฟฟาจากสายสงรวมกับโคมฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตตดวย จากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบไฟสองถนนท่ีใชพลังงาน
แสงอาทิตยท้ัง 4 ระบบ พบวาระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Thin film รวมกับโคมฟลูออเรสเซนตมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
มากท่ีสุด และเมื่อนําระบบดังกลาวทําการเปรียบเทียบกับระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชพลังงานไฟฟาจากสายสงพบวา ระบบนี้มีมูลคาในปจจุบันท่ีถูก
กวาระบบไฟสองสวางถนนท่ีใชพลังงานไฟฟาจากสายสง โดยมีมูลคาปจจุบันท่ีถูกกวาถึง 4,054.58 บาท จะเห็นไดวางานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน [5,6] 
เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมท่ีแตกตางกันจะไดระบบท่ีแตกตางกัน จึงยังไมสามารถทําการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยท่ีมี
ความเหมาะสมติดต้ังบนเกาะเตาได 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอตัวอยางหรือแนวทางการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยจากท้ังหมด 4 ระบบ โดยออกแบบ
เกณฑการตัดสินใจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพ้ืนท่ี โดยขอมูลสวนใหญใน
เกณฑไดนําเสนอในงานวิจัยกอนหนานี้ [5,6] และในแตละขอของเกณฑจะมีน้ําหนักคะแนนใหตามความเหมาะสม สวนการติดต้ังระบบฯ และเก็บ
ขอมูล ใชพ้ืนท่ีเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพ้ืนท่ีศึกษา 

2. การออกแบบชุดทดลอง 
 ในการออกแบบระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตยหรือชุดทดลองท่ีจะนําไปติดต้ังบนเกาะเตา จะทําการออกแบบโดยใชเงื่อนไข ซึ่ง
สามารถแยกการออกแบบไดตามอุปกรณ ไดดังนี้ 
 2.1 โคมไฟสองสวางถนน  ในการออกแบบโคมไฟสองสวางถนน จะทําการออกแบบโดยใชเงื่อนไขคือ โคมท่ีใชในการออกแบบจะตองเปนโคม
หลอด LED และโคมหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชกําลังไฟฟานอยท่ีสุด และใหคาความสวางบนผิวถนนผานมาตรฐานของกรมทางหลวง คือ 2.1 Lux [7] 
จากการจําลองคาความสวางบนผิวถนนโดยใชโปรแกรม DIALux 4.10 [8] พบวา โคมไฟสองสวางถนนท่ีผานเงื่อนไขการออกแบบคือ โคมหลอด LED 
ขนาด 20 วัตต และโคมหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 28 วัตต (14x2 วัตต)  
 2.2 แผงโซลารเซลล  ในการคัดเลือกแผงโซลารเซลลเพ่ือใชในการติดต้ัง จะทําการคัดเลือกโดย แผงท่ีใชในการติดต้ังจะตองเปนแผงชนิด 
Crystalline silicon และแผงชนิด Thin film ซึ่งสามารถคํานวณหาขนาดของแผงโซลารเซลลไดจากคาพลังงานแสงตกกระทบท่ีเกาะเตา [9] และคา
การใชพลังงานไฟฟาของระบบฯ จากผลการคํานวณเทียบกับตารางคุณสมบัติของแผงโซลารเซลลย่ีหอ EverExceed [10] พบวาขนาดของแผงโซลาร
เซลลจะตองมีขนาด 120-130 วัตต  
 2.3 แบตเตอร่ี ในการคํานวณหาขนาดของแบตเตอร่ี จะใชเงื่อนไขคือ ระบบฯ จะตองสามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 3 วัน จากการคํานวณ
พบวา แบตเตอร่ีท่ีใชติดต้ังรวมกับระบบฯ จะตองมีขนาดเทากับ 100 แอมแปรชั่วโมง  ดังนั้นผลท่ีไดจากการคํานวณของอุปกรณตางๆ สามารถแบงชุด
ทดลองออกเปน 4 ระบบ ดังนี้ 
 1) แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ติดต้ังรวมกับโคม LED ใชสัญลักษณ CL             
 2) แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ติดต้ังรวมกับโคมฟลูออเรสเซนต ใชสัญลักษณ CF             
 3) แผงโซลารเซลลชนิด Thin film ติดต้ังรวมกับโคม LED ใชสัญลักษณ TL             
 4) แผงโซลารเซลลชนิด Thin film ติดต้ังรวมกับโคมฟลูออเรสเซนต ใชสัญลักษณ TF             

3. การติดตั้งชุดทดลอง 
 ในการติดต้ังชุดทดลอง จะทําการติดต้ังท้ัง 4 ระบบใน 5 พ้ืนท่ีท่ัวท้ังเกาะดังรูปท่ี 1 รวมท้ังหมด 20 ชุดทดลอง ซึ่งในแตละชุดจะติดต้ังอุปกรณ
ตรวจวัด Advance Solar Street Lighting (ASSL) เพ่ือทําการตรวจวัดและเก็บขอมูลของคากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาของระบบฯ โดยจะเก็บ
ขอมูลทุกๆ 15 นาที ซึ่งสามารถสํารองขอมูลได 2 วัน โดย ขอมูลท่ีถูกเก็บไวใน ASSL จะถูกสงใหกับ Gateway โดยใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee 
ท่ีมีการสื่อสารแบบ Mash Topology ดังแสดงในรูปท่ี 2 จากนั้น Gateway จะสงขอมูลใหกับ Server ซึ่งสามารถตรวจสอบและ Download ขอมูล
ไดใน Website: 118.175.71.77/webassltest1/Main.aspx  
 

 
รูปที่ 1 พ้ืนท่ีติดต้ังชุดทดลองท้ังหมด 20 ชุด บน 5 พ้ืนท่ีของเกาะเตา  
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รูปที่ 2 การสงขอมูลของระบบไฟสองสวางถนนฯ แบบ Mesh Topology ท่ีใชระบบสื่อสารไรสาย Zigbee 

4. หลักการและเง่ือนไขการคัดเลือกระบบฯ 
 ในการคัดเลือกระบบฯ จะใชเกณฑท่ีจัดทําข้ึน [11] เพ่ือใชในการประเมินความสามารถในการทํางานของระบบฯ โดยในเกณฑท่ีจัดทําข้ึนนี้ มี
เนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะหทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรรวมถึงความพึงพอใจของคนในพ้ืนท่ี ซึ่งในแตละขอของเกณฑการตัดสินใจจะมีน้ําหนัก
คะแนนใหตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการตัดสินใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 เกณฑในการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา  ในสวนของเกณฑการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา จะใชเกณฑในการตัดสินใจท้ังหมด 8 
ขอ ดังนี้ 
 1) ราคา (System Cost)  หมายถึง ราคาของแผงโซลารเซลลและราคาของอุปกรณประกอบท่ีใชรวมกับแผงนั้นๆ โดยจะใชราคาอางอิงใน
ปจจุบันเปนขอมูลในการเปรียบเทียบ และใหคะแนนตามราคาท่ีสูงกวาและตํ่ากวาเทานั้น คาน้ําหนักของราคากําหนดใหมีคาเทากับ 10% 
 2) ความไวแสงของแผงโซลารเซลล (Sensitivity) หมายถึง ความเร็วของการตอบสนองของแผงโซลารเซลลในการผลิตกระแสไฟฟา คา
ความไวแสงนี้เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่งของแผงโซลารเซลล คาน้ําหนักของความไวของแผงนี้กําหนดใหมีคาเทากับ 10%  
 3) การเสื่อมประสิทธิภาพ (Degrading) หมายถึง การลดลงของความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงโซลารเซลล ซึ่งดูไดจาก
ประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลลท่ีลดลงตามระยะเวลา กําหนดคาน้ําหนักของการเสื่อมประสิทธิภาพใหมีคาเทากับ 10% 
 4) การสิ้นเปลืองการใชพลังงานเฉลี่ยหรือดัชนีการใชพลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) หมายถึง ความสามารถในการใช
ประโยชนของพลังงานแสงตกกระทบท้ังวันของแตละระบบฯ กําหนดใหมีคาน้ําหนักของคะแนนเทากับ 20%  
 5) ประสิทธิภาพชั่วขณะ (Current Efficiency)  หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงตกกระทบไปเปนพลังงานไฟฟา ณ 
ชวงเวลาใดๆ กําหนดคาน้ําหนักของประสิทธิภาพชั่วขณะใหมีคาเทากับ 10% 
  6) อุณหภูมิสะสมของแผง (Temperature Rise) หมายถึง อุณหภูมิของแผงโซลารเซลลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากความรอนของแสงแดดท่ีตก
กระทบแผงโซลารเซลลตลอดท้ังวัน คาอุณหภูมิสะสมของแผงโซลารเซลลนี้จะมีผลตอประสิทธิภาพชั่วขณะ และประสิทธิภาพรวมของแผงโซลารเซลล
ดวย กําหนดคาน้ําหนักของอุณหภูมิสะสมใหมีคาเทากับ 10%  
 7) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบผลิตกระแสไฟฟา (Cost-Benefits Analysis) หมายถึง การศึกษาถึงผลตอบแทนทาง
การเงินและตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการติดต้ังระบบฯ ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน จะใชวิธีการคํานวณหามูลคาเทียบเทาปจจุบัน (Present 
worth : PW) เพ่ือทําการเปรียบเทียบกันวาระบบใดใชคาใชจายสุทธิตํ่าท่ีสุด กําหนดคาน้ําหนักของการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบ
ผลิตกระแสไฟฟา เทากับ 20% 
 8) ความพึงพอใจของผูใชในพ้ืนท่ี หมายถึง ความพอใจของผูใชงานท่ีอยูบนพ้ืนท่ีเกาะเตา โดยจะจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พอใจของแผงโซลารเซลลท้ังสองชนิด และใหคะแนนตามความพอใจท่ีสูงกวาและตํ่ากวาเทานั้น คาน้ําหนักของความพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ี
กําหนดใหมีคาเทากับ 10%  
 4.2 เกณฑในการประเมินระบบสองสวาง  ในสวนของการประเมินโคมไฟสองสวางถนน จะใชเกณฑในการตัดสินใจท้ังหมด 7 ขอ ดังนี้  
 1) ราคา (System Cost) หมายถึง ราคาของโคม หลอดและอุปกรณท่ีใชประกอบในระบบฯ โดยจะใชราคาอางอิงในปจจุบันเปนขอมูลใน
การคํานวณ คาน้ําหนักของราคากําหนดใหมีคาเทากับ 10% 
 2) การใชพลังงาน (Energy Consumption) หมายถึง ปริมาณพลังงานท่ีโคมและอุปกรณประกอบใชในการใหแสงสวาง คาน้ําหนักของ
การใชพลังงานกําหนดใหมีคาเทากับ 20% 
 3) คาความสวางเฉลี่ย (Average Brightness) หมายถึง คาความสวางเฉลี่ยท่ีพ้ืนผิวจราจร โดยจะทําการวัดคาความสวางท่ีจุดตางๆ 
ตลอดชวงความยาวของถนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบกัน คาน้ําหนักของคาความสวางเฉลี่ยกําหนดใหมีคาเทากับ 15% 



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

53

 4) คาการกระจายตัวของความสวาง (Brightness Uniformity) หมายถึง ความสม่ําเสมอของความสวางท่ีระบบผลิตไดตลอดชวงความ
ยาวของถนน โดยจะทําการวัดคาความสวางท่ีจุดตางๆ ตลอดชวงความยาวของถนน แลวนํามาหาลักษณะการกระจายตัวของความสวาง กําหนดคา
น้ําหนักของการกระจายตัวของความสวางเทากับ 15%  
 5) อุณหภูมิสะสมของหนาโคม (Lamp Temperature Rise) หมายถึง ความสามารถในการระบายความรอนของโคม เนื่องจากความรอน
ท่ีสะสมในโคมมากข้ึนจะทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้นลง กําหนดใหคาน้ําหนักของอุณหภูมิสะสมของโคมเทากับ 10%  
 6) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบสองสวาง (Cost-Benefits Analysis) หมายถึง การศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินและ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการติดต้ังระบบฯ ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน จะใชวิธีการคํานวณหามูลคาเทียบเทาปจจุบัน (Present worth : PW) 
เพ่ือทําการเปรียบเทียบกันวาระบบใดใชคาใชจายสุทธิตํ่าท่ีสุด กําหนดคาน้ําหนักของการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบสองสวางเทากับ 20% 
 7) ความพึงพอใจของผูใชในพ้ืนท่ี หมายถึง ความพอใจของผูใชงานท่ีอยูบนพ้ืนท่ีเกาะเตา โดยจะจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพอใจ
ของโคมไฟสองสวางถนนท้ังสองชนิด และใหคะแนนตามความพอใจท่ีสูงกวาและตํ่ากวาเทานั้น คาน้ําหนักของความพอใจของผูใชงานในพ้ืนท่ีกําหนดใหมี
คาเทากับ 10% 

5. การคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนน 
 ในการคัดเลือกระบบฯ จะทําการประเมินเกณฑในแตละขอ ซึ่งจะมีตัวคูณ 1 และ 0 เปนตัวท่ีแสดงวาดีหรือดอย โดยท่ี 1 แสดงวาดี และ 0 
แสดงวาดอย แลวนําตัวคูณนี้ไปคูณกับคาน้ําหนักของเกณฑในขอนั้นๆ คาท่ีไดคือคะแนนจริงของขอนั้น จากเกณฑการคัดเลือกระบบไฟสองสวางถนน
ในหัวขอท่ี 4 สามารถสรุปคะแนนการประเมินไดดังแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  
 จากผลการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟาของแผงโซลารเซลลท้ังสองชนิดท่ีแสดงในตารางท่ี 1 โดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน จากผล
การประเมินพบวา แผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ไดคะแนนประเมินรวม 60 คะแนน สวนแผงโซลารเซลลชนิด Thin film ไดคะแนน
ประเมินรวม 40 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวาแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon มีความเหมาะสมใชในการติดต้ังมากท่ีสุด 
 จากผลการประเมินระบบสองสวางของโคมท้ังสองชนิดท่ีแสดงในตารางท่ี 2 โดยท่ีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน จากผลการประเมินพบวาโคม
ชนิด LED ไดคะแนนประเมินรวม 70 คะแนน สวนโคมชนิดฟลูออเรสเซนตไดคะแนนประเมินรวม 30 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวาโคมชนิด LED มี
ความเหมาะสมใชในการติดต้ังมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 สรุปคะแนนการประเมินระบบผลิตกระแสไฟฟา 

เกณฑ คาน้าํหนกั 
Thin film Crystalline 

ตัวคูณประเมิน คะแนนจริง คะแนนประเมิน คะแนนจริง 

1. ราคา (System Cost) 10 1 10 0 0 

2. ความไวของแผง (Sensitivity) 10 1 10 0 0 

3. การเส่ือมประสิทธิภาพ (Degrading) 10 0 0 1 10 

4. การส้ินเปลืองการใชพลังงานเฉล่ียหรือ ดัชนีการใชพลังงาน 

(Energy utilization Index) 
20 0 0 1 20 

5. ประสิทธิภาพชั่วขณะ (Current Efficiency) 10 0 0 1 10 

6. อุณหภูมิสะสมของแผง (Temperature Rise) 10 0 0 1 10 

7. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost Benefits Analysis) 20 1 20 0 0 

8. ความพึงพอใจของผูใชในพ้ืนที่ (Users Satisfaction) 10 0 0 1 10 

รวม 100 - 40 - 60 

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนการประเมินระบบสองสวาง 

เกณฑ คาน้าํหนกั 
โคมชนดิ  ฟลูออเรสเซนต โคมชนดิ LED 

ตัวคูณประเมิน คะแนนจริง คะแนนประเมิน คะแนนจริง 

1. ราคา (System Cost) 10 1 10 0 0 

2. การใชพลังงาน (Energy Consumption) 20 0 0 1 20 

3. คาความสวางเฉล่ีย (Average Brightness) 15 0 0 1 15 

4. คาการกระจายตัวของความสวาง (Brightness Distribution) 15 0 0 1 15 

5. คาความรอนของโคม (Lamp Temperature) 10 0 0 1 0 

6. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost Benefits Analysis) 20 1 20 0 0 

7. ความพึงพอใจของผูใชในพ้ืนที่ (Users Satisfaction) 10 0 0 1 10 

รวม 100 - 30 - 70 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางการวิเคราะหและเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบไฟสองสวางถนนพลังงานแสงอาทิตย โดยการออกแบบ
เกณฑการตัดสินใจ เพ่ือคัดเลือกระบบท่ีเหมาะสมกับท่ีจะติดต้ังบนเกาะเตา จากเกณฑและผลการประเมินในหัวขอท่ี 4 และ 5 สรุปไดวา ระบบผลิต
กระแสไฟฟาท่ีใชแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon ไดคะแนนจากเกณฑประเมินสูงท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 60 คะแนน และระบบสองสวางท่ีใช
โคมชนิด LED ไดคะแนนจากเกณประเมินสูงท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 70 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ระบบไฟสองสวางถนนท่ีเหมาะสมท่ีจะทําการติดต้ัง
บนพ้ืนท่ีเกาะเตาคือ ระบบไฟสองสวางถนนท่ีติดต้ังแผงโซลารเซลลชนิด Crystalline silicon รวมกับโคมชนิด LED ซึ่งคิดคะแนนรวมใหเปน
เปอรเซ็นตไดเทากับ 65% ของคะแนนเต็ม ท้ังนี้การประเมินตามเกณฑตางๆ ท่ีกลาวมานั้นเปนการประเมินความเหมาะสมของระบบฯ สําหรับใช
ติดต้ังบนพ้ืนท่ีเกาะเตา ซึ่งในแตละขอของเกณฑอางอิงสําหรับพ้ืนท่ีนี้เทานั้น ซึ่งไมไดหมายความวาสามารถใชเกณฑนี้ในพ้ืนท่ีอื่นได 
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