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โปรแกรมทํานายผลการผลิตไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตยและประเมินความคุมทุนภายใตระบบ
Feed in Tariff ของประเทศไทยในพื้นท่ีเปาหมาย
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บทคัดยอ
บทความน้ีมุงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชทํานายผลกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดต้ัง

บนหลังคา (PV Rooftop) โดยมีฐานขอมูลรังสีอาทิตยของทุกตําบลในประเทศไทยเปนขอมูลนําเขาของโปรแกรม ผูวิจัยเลือกใช Microsoft Visual
Basic เปนภาษาท่ีใชพัฒนาระบบ Microsoft Access เปนฐานขอมูลคารังสีอาทิตยของทุกตําบลในประเทศ รูปแบบการคํานวณคาตางๆ ใชเทคนิค
การแทนคาสมการเชิงเสน วิเคราะหคา R2 และหาความสัมพันธของ 2 ตัวแปร เพ่ือใหโปรแกรมมีความรวดเร็วในการแสดงผล ผลการพัฒนาพบวา
โปรแกรมสามารถแสดงจํานวนหนวยไฟฟาท่ีผลิตได รายไดจากการขายไฟฟาแบบรายเดือน จํานวนเงินท่ีใชในการลงทุนติดต้ังระบบ คาการผลิตไฟฟา
ตอหนวย(COE) และคาการคืนทุน (Payback Period) โดยคาตางๆ น้ี จะเปนประโยชนสําหรับผูมีความประสงคจะติดต้ังระบบฯ ดังกลาว ซ่ึงสามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กอนท่ีจะมีการติดต้ังระบบฯ จริงได

คําสําคัญ: ระบบเซลลแสงอาทิตย; ความคุมทุน; โปรแกรมทํานายผล; Feed in Tariff

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันทิศทางการใชงานพลังงานมีแนวโนวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สวนทางกับแหลงพลังงานสํารองจากฟอสซิลท่ีนับวันจะลดลง ซ่ึงเปนปญหา

สําคัญของประเทศและของโลก สงผลใหรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะขยายการใชพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดการส้ินเปลืองของการ
นําเขาพลังงาน และสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน โดยปจจุบันรัฐบาลไดมีการสงเสริมระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar
Rooftop) ใหได 1,000 เมกะวัตตใน 10 ป โดยพิจารณาติดต้ังระบบดังกลาวในอาคารบานเรือน บานจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงงาน อุตสาหกรรม
อาคารสํานักงาน และอาคารภาครัฐ โดยรัฐบาลมีการสนับสนุนในการรับซ้ือไฟฟาจากเจาของอาคาร [1]

จากโครงการดังกลาวในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะมีระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาเปนจํานวนมาก ผลท่ีตามมาจะเกิด
คําถามถึงความคุมคาของการลงทุนในการติดต้ังระบบฯ จากคําถามดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือทํานายผลการผลิต
กระแสไฟฟาจากการติดต้ังระบบเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน และทําการคํานวณหาความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตร โดยผลของการพัฒนาน้ี จะเปน
ประโยชนสําหรับผูมีความประสงคจะติดต้ังระบบฯ ดังกลาว ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กอนท่ีจะมีการติดต้ังระบบฯ จริงได

2. แนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาโปรแกรมฯ จําเปนจะตองอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยควบคูกับการประเมินความ

คุมทุนทางดานเศรษฐศาสตร โดยผูวิจัยจะขอกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปน้ี
2.1. การประเมินประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตกระแสไฟฟาดวยแผงเซลลแสงอาทิตย ใช

วิธีการวิเคราะหทางดานเทคนิค โดยอางอิงจาก International Energy Agency Photovoltaic Power Systems TASK 2 – Performance,
Reliability and Analysis of Photovoltaic Systems (IEA PVPS Task 2) [2] ซ่ึงไดกําหนดใหมีการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ดังตอไปน้ี

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยในทางทฤษฏี (Reference Yield) หาไดจากสมการ

Yr = Hi/GSTC (2.1)

Yr คือ พลังงานไฟฟาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไดตอกําลังติดต้ังในทางทฤษฏี (kWh/kWp)
Hi คือ พลังงานจากรังสีดวงอาทิตยท่ีตกกระทบพ้ืนผิวแผงเซลลแสงอาทิตย (kWh/m2)
GSTC คือ คาความเขมรังสีดวงอาทิตยท่ีสภาวะมาตรฐานการทดสอบเซลลแสงอาทิตย STC = 1 kW/m2

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Array Yield) หาไดจากสมการ

YA = EA/PO (2.2)

YA คือ พลังงานไฟฟาท่ีเซลลแสงอาทิตยผลิตไดตอกําลังติดต้ัง (kWh/kWp)
EA คือ พลังงานไฟฟาท่ีเซลลแสงอาทิตยผลิตได (kWh)
PO คือ กําลังไฟฟาติดต้ังสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย (Wp)
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย (Array Efficiency) หาไดจากสมการ

A = EA/HiAA (2.3)

A คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย
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AA คือ พ้ืนท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย (m2)

2.2. การวิเคราะหการลงทุนการผลิตไฟฟาดวยเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหความคุมคา
ทางดานตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวย และระยะเวลาคืนทุน โดยมีขอมูลและสมมุติฐานในการวิเคราะห คือ เงินลงทุนเริ่มในการสรางระบบ
จะขึ้นอยูกับชนิดและขนาดกําลังการผลิตไฟฟาของเทคโนโลยี รวมถึงคาโครงสราง คาติดต้ัง คาใชจายในการบํารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟา
(Inverter) โดยจะมีการเปล่ียนตัวใหมในปท่ี 13 และคิดคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาซ่ึงจะมีการลดลงของเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยในชวงอายุการ
ทํางานในแตละปเทากับ 0.8% โดยในการคํานวณระยะคืนทุนจะกําหนดใหมูลคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 6.96 บาท โดยราคาดังกลาวการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยจะเปนผูรับซ้ือไฟฟาจากเจาของระบบฯ น้ันเอง

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยน้ีมุงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยเลือกใช Microsoft Visual Basic เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมพรอมกับการ

จัดทําฐานขอมูลรังสีอาทิตยของประเทศไทย ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปน้ี

รูปท่ี 1: แสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
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จากรูปท่ี 1 ผูวิจัยไดออกแบบการรับเขาขอมูลประกอบดวย พ้ืนท่ีท่ีจะทําการติดต้ังระบบ ชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตย กําลังการผลิต และ
ราคา เม่ือผูใชงานใสคาดังกลาว โปรแกรมจะทําการดึงคาจากฐานขอมูลรังสีอาทิตยของประเทศไทย [3] และนํามาคํานวณคากระแสไฟฟาท่ีผลิตได
ของพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยคากระแสไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจะสงผลตอการคิดคํานวณคาทางเศรษฐศาสตรตอไป

4. ผลการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถแสดงคาตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับผูท่ีมีความประสงคจะติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาบาน แตยังไมแนใจในเรื่องความคุมทุน โดยผูวิจัยจะแบงการนําเขาขอมูลของโปรแกรมดังรูป

รูปท่ี 2: หนาจอหลักการนําเขาขอมูลของโปรแกรม

สวนท่ี 1 คือสวนของรายละเอียดพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีความตองการจะใชงานโปรแกรม โดยการเลือกพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอและตําบลในโปรแกรม
น้ี ในรูปท่ี 2 แสดงตัวอยางการใชขอมูลของพ้ืนท่ีใน ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปนพ้ืนท่ีเปาหมาย

สวนท่ี 2 คือ ปริมาณรังสีอาทิตยของพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยในตัวอยางจะแสดงคาของพ้ืนท่ีเปาหมายเทากับ 17.03 เมกะจูล/ตาราเมตร
สวนท่ี 3 คือ ชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยจะแบงออกเปน 2 ชนิด คือ Amorphous และ Crystalline โดยจะขอยกตัวอยางในการ

คํานวณเปนชนิด Amorphous
สวนท่ี 4 คือ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟาของระบบท่ีจะติดต้ัง และ ราคาของระบบฯ โดยในตัวอยางเลือกติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟาขนาด 2

กิโลวัตต และราคาของระบบเทากับ 75 บาท/วัตต

รูปท่ี 3: หนาจอแสดงผลลัพธของโปรแกรม

หลังจากท่ีโปรแกรมรับคาการนําเขาขอมูล โปรแกรมสามารถแสดงผลการคํานวณ (รูปท่ี 3) โดยจะแสดงขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับตัดสินใจ
ในการติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟาดังกลาว โดยจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวนคือ สวนของผลลัพธโปรแกรม ซ่ึงมีการแสดงผลของกระแสไฟฟาท่ีผลิต
ไดตอวัน ราคาของระบบฯ และรายไดการขายไฟฟาโดยประมาณตอเดือน และในสวนท่ี 2 จะเปนสวนของผลประเมินทางดานเศรษฐศาสตรของการ
ติดต้ังระบบฯ โดยจะแสดงผลในสวนของคาตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวย และระยะเวลาการคืนทุนของระบบ ซ่ึงจากการเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ ต.
แกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีคาความเขมรังสีอาทิตยเทากับ 17.03 เมกะจูล/ต.ร.ม. ชนิดของแผงเซลลคือ Amorphous กําลังการผลิต 2
กิโลวัตต และราคา 75 บาท/วัตต โปรแกรมสามารถแสดงผลลัพธไดดังน้ี

- กระแสไฟฟาท่ีผลิตได 7.56 kWh/day
- ราคาของระบบฯ ขนาด 2 กิโลวัตต เทากับ 150,000 บาท
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- รายไดการขายไฟฟาโดยประมาณ 1,579 บาท/เดือน
- ผลตอบแทนตลอดระยะเวลา 25 ป เทากับ 174,294 บาท (หักคาติดต้ังระบบและซอมบํารุงตลอดระยะเวลา 25 ป)
- คาตนทุนการผลิตไฟฟา 5.49 บาท/หนวยไฟฟา
- ระยะเวลาคืนทุน 9 ป

4.1 ผลการทดลอง
4.1.1. ความถูกตองของโปรแกรม โปรแกรมสําหรับการทํานายผลฯ มีความถูกตองอยูในระดับสูง เน่ืองจากขอมูลท่ีปอนเขาสู

โปรแกรมเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได เน่ืองจากศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยใชขอมูลจากแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ
ไทย ซ่ึงมีการเก็บขอมูลคารังสีอาทิตยแบบเฉล่ียรายปของทุกตําบลในประเทศไทย โดยขอมูลดังกลาวไดมีการใชงานกันอยางแพรหลาย

4.1.2. ความรวดเร็วของโปรแกรม โปรแกรมไดรับการออกแบบใหมีขั้นตอนการคํานวณคาใหนอยท่ีสุด เน่ืองจากโปรแกรมจะตองติดตอ
กับฐานขอมูลขนาดใหญ (ฐานขอมูลรังสีอาทิตย) โดยการลดขั้นตอนการคํานวณคาท่ีไมจําเปนออกไป ซ่ึงใชเทคนิคการแทนคาสมการเชิงเสน วิเคราะห
คา R2 และหาความสัมพันธของ 2 ตัวแปร สงผลใหโปรแกรมมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รูปท่ี 4: กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคารังสีอาทิตยและคาการผลิตพลังงานตอหนวยไฟฟา
ผูวิจัยไดเลือกชุดขอมูลท่ีไดคํานวณ และนํามาแปลงเปนกราฟ (ดังรูปท่ี 4) เพ่ือหาความสัมพันธของสมการเชิงเสน จากชุดขอมูลดังกลาวจะได

สมการความสัมพันธเชิงเสนคือ y=0.0196x2 – 0.9967x + 16.876 และมีคา R2 = 0.9998 หลังจากท่ีไดสมการเชิงเสนแลว ผูวิจัยจะนําคาสมการ
ดังกลาวใสลงในโปรแกรมฯ โดยเม่ือระบบฯ อานคาจากฐานขอมูลรังสีอาทิตยในแตละตําบลของประเทศแลว โปรแกรมฯ จะสามารถคํานวณคา COE
ไดจากคารังสีอาทิตยทันที

4.1.3. การใชงานโปรแกรม ผูวิจัยไดมีการวิเคราะห และออกแบบในสวนของการติดตอกับผูใชงาน (Graphic User Interface; GUI)
ใหมีความเรียบงาย ไมซับซอน ลดจํานวนขอมูลนําเขาสูระบบใหนอยท่ีสุด แตยังคงคํานึงถึงความถูกตองของขอมูล เพ่ือใหสามารถใชงานโปรแกรมได
โดยงาย

5. สรุปผลการทดลอง
โปรแกรมฯ ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นน้ี สามารถทํานายผลกระแสไฟฟาท่ีระบบฯ พรอมกับมีการประเมินความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตรของ

ระบบฯ ภายใตเงื่อนไขของ Feed in Tariff ประเทศไทย โดยโปรแกรมสามารถแสดงจํานวนหนวยไฟฟาท่ีผลิตได รายไดจากการขายไฟฟาแบบราย
เดือน ผลตอบแทนตลอดระยะเวลา 25 ป จํานวนเงินท่ีใชในการลงทุนติดต้ังระบบ คาการผลิตไฟฟาตอหนวย (COE) และคาการคืนทุน (Payback
Period) โดยคาตางๆ น้ี จะเปนประโยชนสําหรับผูมีความประสงคจะติดต้ังระบบฯ ดังกลาว ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กอนท่ีจะมี
การติดต้ังระบบฯ จริงได
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y = 0.019x2 - 0.996x + 16.87
R² = 0.999
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