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บทคัดยอ 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

บานในประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพื้นท่ีที่มีความเหมาะสม ศึกษารูปแบบและทางเลือกทางดาน

เทคนิค และศึกษาความคุมคาทางดานการเงินในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟาใชเองดวย

พลังงานแสงอาทิตยในภาคครัวเรือน ซึ่งการศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจาก

วิศวกรและผูบริหารของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคาบานและขอมูลทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ บทความของ

หนวยงานที่เก่ียวของ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินมาใชในการวิเคราะห ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแลว และดัชนี

ความสามารถทํากําไร การวิเคราะหความไมแนนอนของโครงการโดยการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน และ

การวิเคราะหความออนไหว ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ในประเทศไทยมีโอกาสไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตย

เกือบตลอดท้ังป ซึ่งจะไดรับแสงอาทิตยครอบคลุมต้ังแตเวลา 09.00 – 15.00 น. ในการลงทุนระบบการ

ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทย จะแบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) กรณีท่ีผู

ติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที จะเลือกระบบการติดต้ังเซลลแสงอาทิตยแบบระบบตอเชื่อม

กับสายสง และ (2) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ จะเลือกระบบการ

                                                                 
1 นิสิ ต  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
2 อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
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ติดต้ังเซลลแสงอาทิตยแบบระบบตอเชื่อมกับสายสง ท่ีมีแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานสํารอง โดยชนิดของ

เซลลแสงอาทิตยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวม ซึ่งแตละกรณีจะมีกําลัง

การผลิตอยูท่ี 2,000 วัตต  2,500 วัตต  3,000 วัตต และ 3,500 วัตต จากการวิเคราะหทางดานการเงินโดย

พิจารณาจาก NPV  IRR  MIRR  และ PI  พบวา กรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันทีมี

ความคุมคาในการลงทุนทุกกําลังการผลิต และกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวใน

แบตเตอรี่มีความคุมในการลงทุนที่กําลังการผลิต  2,000 วัตต  2,500 วัตต และ 3,000  วัตต ยกเวนกําลัง

การผลิต 3,500 วัตต 

 

คําสําคัญ:  การศึกษาความเปนไปได, ระบบการผลิตไฟฟา, เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 

 

Abstract 

The objectives of a feasibility study of investment on self electricity generation by solar 

rooftop system in Thailand were to 1) consider areas which are suitable for installing solar 

systems on the roofs' surfaces, 2) study technical aspects of installing solar systems 3) evaluate 

the worthiness of investing the solar system used in a household, and 4) estimate the ability in 

investment when the cost is changing. This study used the primary data obtained from in-depth 

interviews which interviewee is an engineer or a managing director supervising in the solar 

panel company. Financial tools were used in this study to analyze Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Modified internal rate of return (MIRR), Profitable Index (PI), 

Switching Value Test (SVT), and Sensitivity Analysis. The result of the study showed Thailand 

has a good opportunity to get sunlight almost all of the year from 09.00 A.M. to 03.00 P.M. 

Consequently, solar roof housing system would be suited to Thailand. Furthermore, the 

investment in solar roof housing system could be divided into 2 cases. To begin with the first 

one, on-grid inverter system that supplies the generated power to the grid and power to the 

load. The other one is grid interactive power system which has a backup battery to support the 

load even during a power failure. The solar panel which is the most suitable for home using was 

Poly Crystalline solar panel which its sizes of installation were 2,000 watt, 2,500 watt, 3,000 watt, 

and 3,500 watt. Furthermore, the result from using the financial analysis tools found that the 

direct electricity consumption method or On-grid inverter system was worth for investment in all 
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production capacity. Similarly, Grid interactive power system was worth for investment in all 

production capacity except production capacity which is 3,500 watt. 

 

Keywords:  Feasibility Study, Electricity Generating System, Solar Rooftop 

 

บทนํา 

พลังงานไฟฟา  เปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน และการพัฒนาประเทศใน

ดานตางๆ ไดแก ดานคมนาคม ดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานบริการ และดาน

คุณภาพชีวิต เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาพลังงานไฟฟาสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การกระจาย

รายได สรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิต และการเพิ่มผลผลิตท้ังภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมใหเปนไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจากความสําคัญของพลังงานไฟฟาจึงกอใหเกิดแนวโนมความ

ตองการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ  

 จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2559) พบวา สัดสวนการใชเชื้อเพลิงผลิต

พลังงานไฟฟา จะเห็นไดวา กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตพลังงานไฟฟามากที่สุด โดยมี

สัดสวนรอยละ 67.33 ซึ่งกาซธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการสะสมและทับถมของซาก

สิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเลหลายรอยลานป ระหวางน้ันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่งมี

สาเหตุมาจากความรอนและความกดดันของผิวโลก กาซธรรมชาติมีความเหมาะสมในการนําไปใชใน

ปริมาณมากๆ แตก็อาจจะทําใหเกิดมลภาวะในอากาศ และไมสามารถนํากลับมาใชใหมได สัดสวนการใช

เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟารองลงมา คือ ถานหิน โดยถานหินเปนแหลงพลังงานที่สําคัญในอดีตจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 22.50 อุตสาหกรรมถานหินซึ่งรวมทั้งการสํารวจ การผลิตและการใชน้ันไดมี

การพัฒนากันมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศที่เปนผูนําทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เชน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศในยุโรปแตอยางไรก็ตาม ถานหินก็กอใหเกิดมลภาวะในอากาศใน

สัดสวนที่สูงกวากาซธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาสุขภาพของประชากรใกลเคียงอยางเรื้อรังจากเถาของถาน

หินที่มีการเผาไหม ซึ่งถานหินไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก และเปนทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัด 

 เน่ืองจากกาซธรรมชาติและถานหินเปนพลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไปในอนาคต

พลังงานที่จะมาทดแทนสิ่งดังกลาวได คือ พลังงานทดแทนที่ใชแลวหมุนเวียนมาใชไดอีก ไดแก แสงอาทิตย 

ลม ชีวมวล เปนตน ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 2.79 โดยพลังงานแสงอาทิตยเปนปจจัยสําคัญของพลังงาน

หมุนเวียนที่เปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา เนื่องจากแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานธรรมชาติที่มี

ขนาดใหญที่สุด และเปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดปฏิกิริยาใดๆ ท่ีจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ แตการ
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นํามาใชประโยชนนั้นจะตองคํานึงถึงขอจํากัดของแสงอาทิตย เนื่องจากแสงอาทิตยมีเฉพาะตอนกลางวัน 

ตลอดจนความเขมของแสงอาทิตยน้ันไมแนนอนจะขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ซึ่ง

ประโยชนของพลังงานแสงอาทิตย คือ การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และการผลิต

พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย  

 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย และความรอน

แสงอาทิตย โดยประเทศไทยไดเริ่มมีการผลิตไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตยเมื่อ ป พ.ศ.  2519 และไดมีการ

กําหนดนโยบายและแผนดานเซลลแสงอาทิตยลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ซึ่ง

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณสําหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงให

เปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน ท่ีมีราคาถูกที่สุดและมีจํานวนมากท่ีสุดในโลก 

นํามาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ เมื่อมีแสงตกมากระทบบน

แผนเซลลก็จะทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้น เซลลแสงอาทิตยมีความกาวหนาอยางรวดเร็วดวยการใชเซลล

แสงอาทิตยประสิทธิภาพสูงกับระบบรวมแสง การพัฒนาเซลลชนิดโครงสรางพิเศษและชนิดแผนราคาถูก 

รวมทั้งการพัฒนาเซลลที่สามารถดึงเอาพลังงานความรอนออกมาใชได ปจจุบันไดมีการผลิตเซลล

แสงอาทิตยจากแวนผลึกเด่ียวของซิลิคอน และของแกลเลียมอารเซไนด (โลหะ สีขาวคลายเงิน) และมีการ

ใชเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงานที่สําคัญ 

 ในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สามารถรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก 

(SPP) ซึ่งผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานนอกรูปแบบ แตในขณะน้ันเซลลแสงอาทิตยมีตนทุนในการผลิตสูง และ

มีความกาวหนาเพียงเล็กนอยจึงทําใหเอกชนสนใจนโยบายดังกลาวเพียงเล็กนอย แตความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทําใหเกิดการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยมากย่ิงขึ้น และตนทุนในการผลิตตํ่าลง สงผลใหเซลล

แสงอาทิตยไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดทําการเสนอ

นโยบายการรับซื้อไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV 

Rooftop) ในรูปแบบของ Feed-in Tariff หรือ FiT ขึ้น เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.  2556 โดย FiT คือ

มาตรการสงเสริมการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งอัตรา FiT 

จะอยูในรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟาคงที่ตลอดอายุโครงการ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาไฟฐาน และคา  

FiT ทําใหมีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเปนธรรม โดยราคารับซื้อแบบ FiT ที่กําหนดไวจะขึ้นอยูกับสถานที่

ติดต้ัง และขนาดกําลังการผลิต ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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  ตารางท่ี 1  อัตรารับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใชในป 2558 กลุมพลังงานแสงอาทิตย 
 

กําลังผลิต (MW) FiT (บาท/หนวย) ระยะเวลาสนับสนุน (ป) 

บนหลังคา กําลังผลิตติดต้ัง 0-10 kWp 6.85 25 ป 

บนหลังคา กําลังผลิตติดต้ัง >10-250 kWp 6.40 25 ป 

บนหลังคา กําลังผลิตติดต้ัง >250-1,000 kWp 6.01 25 ป 

บนพื้นดิน ทุกขนาด 5.66 25 ป 

   ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดมีการกําหนดระยะเวลาในการเขารวมนโยบายการรับซื้อ

ไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบของ 

Feed-in Tariff และมีการจํากัดสิทธิ์ในการรับใบอนุญาตในการขายไฟฟา โดยในป 2557 มติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีการนําเสนอความกาวหนาการรับซื้อไฟฟาจากโครงการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมีเปาหมายในการรับซื้อรวม 2,000 เมกะวัตต และเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติใหเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟาอีก 800 เมกะ

วัตต โดยสรุปสถานภาพโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย แบงเปน (1) ขายไฟฟาเขาระบบแลว 

488 ราย กําลังผลิตติดต้ัง 1 ,354 เมกะวัตต (2) ลงนามในสัญญาแลวแตยังไมขายไฟฟาเขาระบบ 2 ,608 

ราย กําลังผลิตติดต้ัง 384 เมกะวัตต (3) ตอบรับซื้อไฟฟาแลวแตยังไมลงนามในสัญญาแบงเปนแบบติดต้ัง

บนพื้นดิน 1 ราย กําลังผลิตติดต้ัง 1.5 เมกะวัตต และแบบติดต้ังบนหลังคา 1 ,346 ราย กําลังผลิตติดต้ัง 11  

เมกะวัตต และ (4) ย่ืนคําขอเสนอขายไฟฟาแตยังไมไดตอบรับซื้อ 178 ราย กําลังผลิตติดต้ัง 1 ,013 เมกะ

วัตต รวมทั้ง 4 สวน มี ผูสนใจในการรับใบอนุญาตในการขายไฟฟาถึง  4,261 ราย กําลังผลิตติดต้ัง 2 ,764 

เมกะวัตต ในขณะที่จํานวนครัวเรือนในประเทศไทยมีประมาณ 20.6 ลานครัวเรือน (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ , 2557) ทําใหประชากรที่ไดรับใบอนุญาตในการขายไฟฟาคิดเปนรอยละ 0.002 ของจํานวน

ครัวเรือนในประเทศไทย ทําใหประชากรที่สนใจไมไดเขารวมในนโยบายดังกลาวเปนจํานวนมาก และไมได

รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 แมวาผลจากการวิเคราะหจากหลายองคกรมีผลออกมาในทิศทางเดียวกันวา การรับซื้อไฟฟาใน

รูปแบบ Feed-in Tariff จะเปนทิศทางการสนับสนุนที่เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางย่ังยืน

ในระยะยาว แตวิธีการในการขอรับสิทธิ์การรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ Feed-in Tariff มีความยุงยากและการ

ประชาสัมพันธขาวสารใหกับประชาชนรับทราบท่ัวทุกครัวเรือนนั้นเปนไปไดยาก จึงทําใหประชาชนที่รับรู

ขาวสารดังกลาวมีจํานวนนอย แตในขณะเดียวกันผูประกอบการรายใหญที่มีขอมูลและไดรับขาวสาร
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ดังกลาวมีความสนใจในการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ Feed-in Tariff เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจเปนจํานวน

มาก 

 ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตย

บนหลังคาบานในประเทศไทย ซึ่งจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการนําพลังงานทดแทนที่ไมมีวันหมดมาใชให

เกิดประโยชน เพื่อมาทดแทนพลังงานท่ีไมสามารถนํามาหมุนเวียนได ตลอดจนนําทรัพยากรมาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และหลังคาบานเปนพื้นที่ท่ีไมมีการใชสอยใหเกิดประโยชน ถาหากมีการติดพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคาบานจะทําใหพื้นที่เกิดการใชสอย และยังชวยใหอุณหภูมิในบานลดลงอีกดวย หาก

ผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน พบวา ปจจุบันการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทยในภาคครัวเรือนยังไมคุมคากับการลงทุน รัฐบาลก็สามารถนําผล

การศึกษาดังกลาวไปใชในการพิจารณาเพื่อเพิ่มเงินสนับสนุนนโยบาย เพื่อเปนแรงผลักดันใหภาคครัวเรือน

หันมาสนใจในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

บานในประเทศไทยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ (1) เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนติดต้ัง

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟาใชเองดวยพลังงานแสงอาทิตย  (2) เพื่อศึกษารูปแบบและทางเลือกทางดาน

เทคนิคที่เหมาะสมของการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟาใชเองดวยพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคาบาน (3) เพื่อศึกษาความคุมคาทางดานการเงินในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟาใช

เองดวยพลังงานแสงอาทิตยในภาคครัวเรือน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทย โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ (1) การศึกษาทางดานเทคนิค โดย

ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะลงทุนติดต้ังพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

บาน ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ 1) ผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที 2) ผูติดต้ังมีความ

ตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ โดยแบงขนาดกําลังการผลิตออกเปน 4 กําลังผลิต ไดแก 2,000  

วัตต  2,500 วัตต  3,000 วัตต และ 3,500 วัตต (2) เครื่องมือในการวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงิน 

โดยใชเฉพาะเครื่องมือท่ีมีการปรับมูลคาเงินตามเวลา ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ ดัชนีความสามารถทํากําไร  

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแลว และการ
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ทดสอบคาความแปรเปลี่ยน และการวิเคราะหความออนไหว (3) ระยะเวลาในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล

ของการศึกษาครั้งน้ี ดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 

 

วิธีการศึกษา 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดจากขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีขอมูลดังตอไปนี้ (1) การ

สัมภาษณเชิงลึกจากวิศวกรผูติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน เพื่อให

ทราบขอมูลเก่ียวกับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย รูปแบบและทางเลือกทางดานเทคนิคท่ีเหมาะสม เชน เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย วิธีการติดต้ังระบบการผลิต (2) การสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารบริษัทท่ีเก่ียวของกับการ

ติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหทราบขอมูลเก่ียวกับดานการเงินในการลงทุน

ติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในครัวเรือน และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดจาก

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือ 

บทความของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเปนขอมูลเก่ียวกับความเขมและปริมาณแสงอาทิตย สภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย ระบบการผลิตและติดต้ังพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 

และระบบการจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทย มีการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ (1) การ

วิเคราะหเชิงพรรณ นา (Descriptive Analysis) เปนการบรรยายถึงกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย เทคนิคในการติดต้ัง ความเขมแสงที่ผลิตพลังงานไฟฟาได ระยะเวลาในการผลิตไฟฟา

ตอวัน การประมาณการตนทุนและรายได โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาออกแบบการติดต้ังระบบการ

ผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยโดยมีการแบงเน้ือหาที่จะทําการอธิบายประกอบไปดวยสภาพ

ทั่วไปของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และการ

วิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิคเก่ียวกับกระบวนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 

โดยประกอบดวยขนาดกําลังการผลิตไฟฟา สถานท่ีต้ังท่ีเหมาะสมตอการผลิตไฟฟา เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ในการผลิตกระแสไฟฟา วิธีการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย และในดานการดําเนินการและการบํารุงรักษา 

(2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งอาศัยเครื่องมือทางดานการเงินมาใชในการ

วิเคราะหโดยทําการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของจากวารสารเศรษฐศาสตรและกลยุทธการจัดการ (JEMS) 

และวิทยานิพนธเรื่อง  การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย

บนหลังคาบานในประเทศไทย  ของสงกรานต สังขรัตน  (2558) โดยเครื่องมือทางดานการเงินที่นํามาใช 
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ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมี

การปรับแลว และดัชนีความสามารถทํากําไร การวิเคราะหความไมแนนอนของโครงการโดยการทดสอบคา

ความแปรเปลี่ยน และการวิเคราะหความออนไหว การประเมินคาโครงการลงทุนจากการวิเคราะหความ

เสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนในการวิเคราะหทางดานการเงินจะเปนเกณฑการตัดสินใจวาการลงทุนติดต้ัง

ระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานใน 2 กรณี คือ 1) ผูติดต้ังมีความตองการ

ผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที 2) ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่มีความคุมคาในการ

ลงทุนหรือไม 

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนติดตั้ง 

 จากการศึกษาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย พบวา ประเทศไทยมีโอกาสไดรับแสงสวางจากดวงอาทิตยเกือบตลอดท้ังป และทุก

สวนของประเทศไทยจะไดรับแสงตรงจากดวงอาทิตย ซึ่งบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดเฉลี่ยทั้งปอยูที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมบางสวนของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด 

ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี และบางสวนของภาคกลางท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี 

ซึ่งความเขมรังสีดวงอาทิตยจะมีคาอยูระหวาง 18 – 19 เมกะจูล /ตารางเมตร /วัน และคาความเขมรังสีดวง

อาทิตยจะคอยๆ เพิ่มขึ้นต้ังแตเดือนมกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายน แลวคอยลดลงตํ่าสุดในเดือน

ธันวาคม โดยจะไดรับแสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 5 – 6 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน ครอบคลุม

ชวงเวลาต้ังแต 09.00 – 15.00 น. โดยระยะเวลาดังกลาวเปนคาเฉลี่ยรวมในชวงฤดูฝนและฤดูหนาวแลว ผู

ศึกษาจึงเลือกใชระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยไดที่ 5 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตร/

วัน ต้ังแตเวลา 10.00 – 15.00 น. 

การศึกษารูปแบบและทางเลือกทางดานเทคนิค 

 จากการศึกษารูปแบบและทางเลือกทางดานเทคนิคท่ีเหมาะสมของการลงทุนติดต้ังระบบการผลิต

พลังงานไฟฟาใชเองดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน พบวา ติดต้ังเซลลแสงอาทิตยจะตองติดต้ัง

เซลลแสงอาทิตยใหเอียงทํามุมกับพื้นระนาบ 15 องศา และใหแผนเซลลแสงอาทิตยหันหนาไปทางทิศใตซึ่ง

เปนตําแหนงท่ีจะทําใหเซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดเฉลี่ยตอวันมากที่สุด แผงเซลลแสงอาทิตยควรติดต้ัง

ในท่ีโลง ไมถูกบดบังจากเงาของตนไมหรือสิ่งกอสรางใดๆ เมื่อแผงเซลลแสงอาทิตยถูกแสงอาทิตยก็จะทํา

การผลิตไฟฟาทันที จะผลิตไดมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับปริมาณและความเขมของแสง 

 ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทย ซึ่งแบง

ออกเปน 2 กรณี คือ ( 1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที และ ( 2) กรณีท่ีผูติดต้ังมี
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ความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ ชนิดของเซลลแสงอาทิตยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ 

เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวม ( Poly Crystalline) เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกรวมมีขั้นตอน

กระบวนการผลิตท่ีงาย ไมซับซอน จึงใชประมาณซิลิคอนในการผลิตนอยกวาชนิดอ่ืน มีประสิทธิภาพใน

การใชงายในที่อุณหภูมิสูงและมีราคาถูกกวาซึ่งดีกวาเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเด่ียว และมีความเหมาะสม

ในการติดต้ังบนหลังคาบานมากกวาเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง 

 โดยระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานในประเทศไทย สําหรับกรณีที่ผู

ติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที จะเลือกระบบการติดต้ังเซลลแสงอาทิตยแบบระบบตอเชื่อม

กับสายสง (Grid-connected หรือ On Grid) เนื่องจากการติดต้ังมีราคาถูก และสามารถใชไฟฟารวมกัน

ระหวางไฟฟาจากการไฟฟาและเซลลแสงอาทิตย ซึ่งในสวนกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารอง

ไฟฟาไวในแบตเตอรี่ จะเลือกระบบการติดต้ังเซลลแสงอาทิตยแบบระบบตอเชื่อมกับสายสง ท่ีมีแบตเตอรี่

เปนแหลงพลังงานสํารอง (Grid-connected & Battery Back Up หรือ Hybrid System) เนื่องจากสามารถ

ทํางานไดท้ังสองระบบ โดยสามารถเปลี่ยนแหลงจายไฟฟาไดตามสถานการณ ถาหากไฟฟาจากการไฟฟา

เกิดความขัดของก็ยังสามารถใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ได  และระบบ Hybrid สามารถเปนไดท้ังระบบ

ประหยัดพลังงาน และสํารองไฟ 

การศึกษาความคุมคาทางดานการเงิน 

 จากการศึกษาความคุมคาทางดานการเงินในการลงทุนติดต้ังระบบการผลิตพลังงานไฟฟาใชเอง

ดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน เปนการประมาณการผลตอบแทนที่เกิดจากการประหยัดตนทุนใน

การใชไฟฟาที่ผลิตดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อทดแทนการซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคมาใช ซึ่ง

คํานวณจากอัตราคาไฟฟาแบบอัตราปกติของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ีเริ่มใชต้ังแตคาไฟฟาประจําเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 เปนตนไป โดยการศึกษาในครั้งนี้คํานวณคาพลังงานไฟฟาที่อัตรา 4.4217 บาท

ตอหนวย และใชอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ( Ft) เทากับ 0.33 บาทตอหนวย โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยของ

อัตราคาใชไฟฟาโดยอัตโนมัติ ( Ft) ต้ังแตป 2556 ถึงป 2559 โดยโครงการมีระยะเวลา 25 ป โดยมี

ผลตอบแทนของโครงการตามขนาดกําลังการผลิตตางๆ แสดงดังตารางที่ 2 
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   ตารางท่ี 2  ผลตอบแทนของโครงการตามขนาดกําลังการผลิตตางๆ 

  หนวย: บาท 

ขนาดการติดตั้ง 
ผลิตไฟฟาเพ่ือใชทันที สํารองไฟฟาไวในแบตเตอร่ี 

รายไดปท่ี 1 รายไดปท่ี 2-25 รายไดปท่ี 1 รายไดปท่ี 2-25 

2,000 watt 13,588 14,849 13,588 14,849 

2,500 watt 16,985 18,562 16,985 18,562 

3,000 watt 20,382 22,274 20,382 22,274 

3,500 watt 23,779 25,986 23,779 25,986 

     ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 สําหรับการประมาณการตนทุน แบงเปน 2 สวน คือ ตนทุนในการลงทุน และตนทุนในการ

ดําเนินงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที และ ( 2) 

กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ ซึ่งขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต ใน

กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันทีมีตนทุนในการดําเนินงานมากกวากรณีท่ีผูติดต้ังมี

ความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ เนื่องจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟามีราคาที่สูงกวา แต

ขนาดกําลังการผลิต 3,500 วัตต ในกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันทีมีตนทุนในการ

ดําเนินงานนอยกวากรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ เน่ืองจากเครื่องแปลง

กระแสไฟฟามีราคาท่ีตํ่ากวา ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  ตนทุนในการลงทุนและตนทุนในการดําเนินงานของโครงการตามขนาดกําลังการผลิต 

  หนวย: บาท 

ขนาดการติดตั้ง 

ผลิตไฟฟาเพ่ือใชทันที สํารองไฟฟาไวในแบตเตอร่ี 

ตนทุน 

ในการลงทุน 

ตนทุนในการ

ดําเนินงาน 

ตนทุน 

ในการลงทุน 

ตนทุนในการ

ดําเนินงาน 

2,000 watt 100,000   85,833 130,000   81,633 

2,500 watt 120,000   99,833 180,000   99,833 

3,000 watt 140,000   99,833 230,000   99,833 

3,500 watt 140,000 117,833 280,000 143,833 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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 การศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดคือ อายุโครงการ 25 ป 

โดยตนทุนและคาใชจายตางๆ เปนไปตามขอกําหนดในแตละขนาดของการติดต้ัง ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี 

คือ (1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต  2,500 วัตต  

3,000 วัตต  และ 3,500 วัตต โดยผลการศึกษาพบวา มีความคุมคาในการลงทุน เน่ืองจากมูลคาปจจุบัน

สุทธิมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแลวมีคามากกวาตนทุนเงินทุน

เฉลี่ยถวงน้ําหนัก และดัชนีความสามารถทํากําไรมีคามากกวาหนึ่ง และ ( 2) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการ

ในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต  2,500 วัตต  และ 3,000 วัตต โดยผล

การศึกษาพบวา มีความคุมคาในการลงทุน เนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคามากกวาศูนย อัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลวมีคามากกวาตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และดัชนี

ความสามารถทํากําไรมีคามากกวาหนึ่งซึ่งในขณะที่ผลการศึกษาพบวา ขนาดกําลังการผลิต 3,500 วัตต 

ไมคุมคาในการลงทุน เน่ืองจากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ

ที่มีการปรับแลวมีคานอยกวาตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก และดัชนีความสามารถทํากําไรมีคานอยกวา

หน่ึง สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4 
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     ตารางท่ี 4  สรุปผลการศึกษาของขนาดการติดต้ังตางๆ  
 

 2,000 watt 2,500 watt 3,000 watt 3,500 watt 
 

ผลิตไฟฟาเพ่ือใชทันที 

NPV 48,327 69,706 96,824 136,563 

IRR 10.93% 11.89% 12.85% 15.52% 

MIRR 7.64% 7.88% 8.21% 8.81% 

PI 1.48 1.48 1.69 1.98 

ผลการตัดสินใจ ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน 

 

สํารองไฟฟาไวในแบตเตอร่ี 

NPV 20,049 9,706 6,824 -14,096 

IRR 7.64% 6.60% 6.33% 5.44% 

MIRR 6.61% 6.22% 6.13% 5.80% 

PI 1.15 1.05 1.03 0.95 

ผลการตัดสินใจ ลงทุน ลงทุน ลงทุน ไมลงทุน 

        ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

การวิเคราะหความไมแนนอนของโครงการ 

 การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนเปนการพิจารณาวาตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะสงผลกระทบกับโครงการ

ลงทุน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีไมพึงประสงคไดมากนอยเพียงใด โดยการทดสอบคาความ

แปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงาน (SVT OC) จะเปนการทดสอบวาตนทุนในการดําเนินงาน

สามารถเพิ่มขึ้นมากที่สุดไดเทากับรอยละเทาไรกอนที่จะทําใหคา NPV มีคาเทากับศูนย โดยกําหนดให

ปจจัยอ่ืนๆ คงที่ และการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทน (SVT B) จะเปนการทดสอบวา

ผลตอบแทนสามารถลดลงมากที่สุดไดเทากับรอยละเทาไรกอนที่จะทําใหคา NPV มีคาเทากับศูนย โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ (1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใช

ทันที และ (2) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ แสดงดังตารางที่ 5 
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      ตารางท่ี 5  สรุปผลการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 
 

ขนาดการติดตั้ง 
ผลิตไฟฟาเพ่ือใชทันที สํารองไฟฟาไวในแบตเตอร่ี 

SVT B SVT OC SVT B SVT OC 

2,000 watt 25.64% 120.38% 10.64% 52.18% 

2,500 watt 29.59% 151.91% 4.12% 21.15% 

3,000 watt 34.25% 211.01% 2.41% 14.87% 

3,500 watt 41.40% 256.38% -4.27% -22.05% 

         ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 โดยผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที 

ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงาน

เทากับ รอยละ  120.38 หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 

4407.55 บาทตอป ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ  25.64 

หมายความวา ผลตอบแทนสามารถลดลงจาก 14,849 บาทตอป เปน 11,041.52 บาทตอป โดยท่ีโครงการ

นี้ก็ยังจะมีความคุมคาในการลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ขนาดกําลังการผลิต 

2,500 วัตต  ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ รอยละ  

151.91 หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 5,038.24 บาท

ตอป ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ  29.59 หมายความวา 

ผลตอบแทนสามารถลดลงจาก 18,562 บาทตอป เปน 13,069.72 บาทตอป โดยที่โครงการน้ีก็ยังจะมี

ความคุมคาในการลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ขนาดกําลังการผลิต 3,000 

วัตต ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ รอยละ  211.01 

หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 6,220.23 บาทตอป ผล

จากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ  34.25 หมายความวา 

ผลตอบแทนสามารถลดลงจาก 22,274 บาทตอป เปน 14,645.47 บาทตอป โดยที่โครงการน้ีก็ยังจะมี

ความคุมคาในการลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่และขนาดกําลังการผลิต 3,500 

วัตต  ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ รอยละ  256.38

หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 7,127.67บาทตอป ผล

จากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ 41.40หมายความวา ผลตอบแทน
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สามารถลดลงจาก 25,986บาทตอป เปน 15,226.87 บาทตอป โดยที่โครงการนี้ก็ยังจะมีความคุมคาใน

การลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ 

 ในขณะที่ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟา

ไวในแบตเตอรี่ ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนใน

การดําเนินงานเทากับ รอยละ  52.18 หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 

บาทตอป เปน 3043.56 บาทตอป ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ 

รอยละ 10.64 หมายความวา ผลตอบแทนสามารถลดลงจาก 14,849 บาทตอป เปน 13,269.73 บาทตอป 

โดยที่โครงการนี้ก็ยังจะมีความคุมคาในการลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ขนาด

กําลังการผลิต 2,500 วัตต ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ 

รอยละ 21.15 หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 2,423.05 

บาทตอป ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ  4.12 หมายความวา 

ผลตอบแทนสามารถลดลงจาก 18,562 บาทตอป เปน 17,769.96 บาทตอป โดยที่โครงการน้ีก็ยังจะมี

ความคุมคาในการลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ขนาดกําลังการผลิต 3,000 

วัตต  ผลจากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ รอยละ  14.87 

หมายความวา ตนทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทตอป เปน 2,297.45 บาทตอป ผล

จากการทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ  2.41 หมายความวา ผลตอบแทน

สามารถลดลงจาก 22,274 บาทตอป เปน 21,736.34 บาทตอป โดยที่โครงการน้ีก็ยังจะมีความคุมคาใน

การลงทุนอยูเมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่และขนาดกําลังการผลิต 3,500 วัตต ผลจาก

การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุนในการดําเนินงานเทากับ รอยละ  -22.05 หมายความวา 

ตนทุนในการดําเนินงานไมสามารถมีคามากกวา 1,558.98 บาทตอปได ถาหากตองการใหโครงการน้ีมี

ความคุมคาในการลงทุน เมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ของโครงการมีคาคงที่ ผลจากการทดสอบคาความ

แปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทนเทากับ รอยละ -4.27 หมายความวา ผลตอบแทนไมสามารถมีคานอยกวา  

27,096.92 บาทตอปได ถาหากตองการใหโครงการน้ีมีความคุมคาในการลงทุน เมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ 

ของโครงการมีคาคงที่ 

 การวิเคราะหความออนไหวเปนการพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ โดยการ

กําหนดตัวแปรที่มีผลกระทบตอความไวของ NPV หรือ IRR มากท่ีสุด โดยการทดสอบวาถาตัวแปรเปลี่ยน

แปลงไป จะมีผลกระทบตอ NPV หรือ IRR อยางไรบาง จะทําใหผูวิเคราะหโครงการไมหวังผลความสําเร็จ

ของโครงการสูงไป และลดความเสี่ยงของโครงการท่ีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบางตัว ซึ่งใน

การศึกษาจะแบงออกเปน 2 กรณี คือ ( 1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที และ ( 2) 

กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ แสดงดังตารางที่ 6 
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 ตารางท่ี 6  สรุปผลการวิเคราะหความออนไหว 
 

ขนาดกําลังการผลิต            

ท่ีติดตั้ง 

การวิเคราะหความออนไหว (จะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟไมต่ํากวา) 

ผลิตไฟฟาเพ่ือใชทันที สํารองไฟฟาไวในแบตเตอร่ี 

2,000 watt 1,500 watt 1,800 watt 

2,500 watt 1,800 watt 2,400 watt 

3,000 watt 2,000 watt 3,000 watt 

3,500 watt 2,100 watt ไมลงทุน  

  ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ผลจากการวิเคราะหความออนไหว พบวา กรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที 

ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 1,500 วัตต ขนาดกําลัง

การผลิต 2,500 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 1,800 วัตต ขนาดกําลังการผลิต 

3,000 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 2,000 วัตต และขนาดกําลังการผลิต 3,500 

วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 2,100 วัตต ในขณะที่กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการ

ในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ ขนาดกําลังการผลิต 2,000 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟา

ไมตํ่ากวา 1,800 วัตต ขนาดกําลังการผลิต 2,500 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 

2,400 วัตต ขนาดกําลังการผลิต 3,000 วัตต ผูติดต้ังจะลงทุนก็ตอเมื่อมีการใชไฟฟาไมตํ่ากวา 3,000 วัตต

และขนาดกําลังการผลิต 3,500 วัตต จะไมลงทุนเนื่องจากไมมีความคุมคาในการลงทุน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

บานในประเทศไทย ซึ่งในการศึกษาจะแบงออกเปน 2 กรณี คือ ( 1) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการผลิต

ไฟฟาเพื่อใชทันที และ ( 2) กรณีท่ีผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ ถาหาก

พิจารณาแลวจะเห็นไดวาในแตละกรณีจะแบงตามพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งในกรณีที่ผูติดต้ังมีความ

ตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที จะแสดงถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีเวลาสวนใหญท่ีอยูบานในเวลา

กลางวัน แตถาหากเปนกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ จะแสดงถึง

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีเวลาสวนนอยในการอยูบานชวงเวลากลางวัน 

 ในกรณีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที จะตองทําการพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช

เครื่องใชไฟฟาตอวันวามีการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดใดบาง ใชเปนระยะเวลาเทาไร ซึ่งจะใชไฟฟาทั้งหมดก่ี
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หนวยตอวัน เพื่อท่ีจะทําใหผูติดต้ังสามารถเลือกไดวา ถาหากมีการติดต้ังระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวย

เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานนั้นควรจะเลือกติดต้ังที่ขนาดกําลังการผลิตใดเพื่อใหเพียงพอกับความ

ตองการของผูบริโภค โดยพิจารณาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการติดต้ังดังกลาว ซึ่งถาหากพิจารณา

ขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับ

พลังงานที่ผลิตได และพลังงานไฟฟาที่ควรใชแลวก็จะสามารถหาขนาดกําลังการผลิตที่เหมาะสมในการ

ลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานได ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7  ขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีผูติดต้ังมีความตองการผลิตไฟฟาเพื่อใชทันที 
 

ขนาดกําลังการผลิต 
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได 

(หนวย/เดือน) 

จะลงทุนก็ตอเมื่อ

ใชไฟฟาไมต่ํากวา 

พลังงานไฟฟาควรใช   

ไมต่ํากวา (หนวย/เดือน) 

2,000 watt 243 1,500  watt 183 

2,500 watt 304 1,800  watt 219 

3,000 watt 365 2,000  watt 243 

3,500 watt 426 2,100  watt 256 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ในกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ จะตองทําการพิจารณาถึง

พฤติกรรมการใชเครื่องใชไฟฟาตอวันวามีการใชเครื่องใชไฟฟาชนิดใดบาง ใชเปนระยะเวลาเทาไร ซึ่งจะใช

ไฟฟาท้ังหมดก่ีหนวยตอวัน เพื่อท่ีจะทําใหผูติดต้ังสามารถเลือกไดวา ถาหากมีการติดต้ังระบบการผลิต

ไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานน้ันควรจะเลือกติดต้ังที่ขนาดกําลังการผลิตใดเพื่อให

เพียงพอกับความตองการของผูบริโภค โดยพิจารณาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการติดต้ังดังกลาว ซึ่ง

ถาหากพิจารณาขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวใน

แบตเตอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานท่ีผลิตได และพลังงานไฟฟาท่ีควรใชแลวก็จะสามารถหาขนาดกําลัง

การผลิตที่เหมาะสมในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใชเองดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานได ซึ่ง

สามารถแสดงไดดังตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8  ขนาดกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมในกรณีที่ผูติดต้ังมีความตองการในการสํารองไฟฟาไวใน

แบตเตอรี่ 
 

ขนาดกําลังการผลิต 
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได 

(หนวย/เดือน) 

จะลงทุนก็ตอเมื่อ

ใชไฟฟาไมต่ํากวา 

พลังงานไฟฟาควรใช   

ไมต่ํากวา (หนวย/เดือน) 

2,000 watt 243 1,800 watt 219 

2,500 watt 304 2,400 watt 243 

3,000 watt 365 3,000 watt 365 

3,500 watt 426 ไมลงทุน  ไมลงทุน 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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