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Abstract 
This research proposes to study the performance and economics evaluation of solar 

photovoltaic systems (Solar PV) together with conventional electricity for fish breeding farm. The 
system design was found to use four-panel of 450 Wp mono-crystalline silicon solar cell half-cell type 
which used to supply electricity to an aerator with a power of 1.2 kW. The results found that the solar 
PV could produce electricity equal to 8.30 kWh/day or equal to 63% of the electricity that was used in 
the aeration system, and the performance ratio (PR) was equal to 94%. For evaluation of annual 
electricity production, it was found that this solar PV system could produce electricity equal to 
1,872.50 kWh/year, representing a saving electricity cost of 7,864.50 Baht/year and the solar PV 
investment was 54,500 Baht as a results the payback period, the net present value (NPV), and internal 
rate of return (IRR) were 6.93 years, 33,391.10 Baht, and 12.52%, respectively. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสมรรถนะและประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของการติดต้ังระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพื้นฐานในฟารมเพาะพันธุปลา จากการออกแบบพบวา ตองใชแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิด Mono-crystalline silicon solar cell แบบ half cell ขนาด 450 Wp จำนวน 4 แผง เพ่ือจายไฟฟา
ใหกับเครื่องเติมอากาศท่ีมีกำลังไฟฟา 1.2 kW ผลการศึกษาพบวา ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิต
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พลังงานไฟฟาไดเทากับ 8.30 kWh/day หรือคิดเปน 63% ของพลังงานไฟฟาท่ีใชในระบบเติมอากาศ และมีคาสมรรถนะ
ระบบ (Performance Ratio: PR) เทากับ 94% เมื่อประเมินผลผลิตพลังงานไฟฟาตลอดท้ังปพบวา ระบบผลิตไฟฟาท่ี
ติดตั้งน้ีสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 1,872.50 kWh/ป คิดเปนคาไฟฟาท่ีสามารถประหยัดได 7,864.50 บาท/ป โดยมีเงิน
ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 54,500 บาท ทำใหระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 6.93 ป 33,391.10 บาท เทากับ 12.52% ตามลำดับ 

คำสำคัญ: เครื่องเติมอากาศ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สมรรถนะของระบบ ฟารมเพาะพันธุปลา, เศรษฐศาสตร 

บทนำ 
ปลานลิเปนสัตวน้ำอีกประเภทท่ีมีคุณคาทางดานอาหารและมีความสำคัญกับทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในการเลี้ยงจะใชเวลาเลี้ยงประมาณรอบละ 3-4 เดือนแลวแตขนาดของปลาท่ีเปนความตองการของตลาด โดยปกติมีท้ัง
การเลี้ยงในกระชุง บอดิน บอธรรมชาติ รวมทั้งการเลี้ยงในบอปลา ซึ่งจะมวีิธีการเลี้ยงท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือใหอัตราการ
รอดและการเจริญเติบโตของปลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอัตราการรอดของปลาท่ีเลี้ยงมีปจจัยหลายปจจัย หนึ่งใน
นั้นคือคุณภาพและความแข็งแรงของพันธปลาท่ีนำมาเลี้ยง ซึ่งตองแข็งแรง ทนตอโรค ดังน้ันการเลี้ยงพันธปลาเพื่อขายจึง
จำเปนตองใหความสำคัญและเอาใจใส โดยเฉพาะปรมิาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ (DO) ตองเพียงพอตอความตองการของ
ลูกปลา ไมเชนนั้นถาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำต่ำมากจะสงผลทำใหลูกพันธุปลาไมสมบูรณแข็งแรง และอาจทำตาย
ได ในปจจุบันเกษตรกรเลี้ยงปลาจึงจำเปนตองใชเครื่องเติมอากาศควบคุมปริมาณ DO ใหเปนไปตามท่ีปลาตองการ โดยใช
พลังงานไฟฟาจากระบบสายสงพ้ืนฐานทำใหตองสิ้นเปลืองคาใชจาย ตนทุนดานการผลิตเพ่ิมข้ึน จากปญหาดังกลาวไดมี
หลายๆ งานวิจัยไดนำระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชกับเครื่องเติมอากาศในการเติมอากาศ ดังเชน 
ทินกร และคณะ [1], สราวุธ และคณะ [2], อัครินทร และคณะ[3] และ เสฎฐวุฒิ และอัครินทร [4] ไดเลือกใชระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) เพื่อลดคาใชจายจากไฟฟาพื้นฐานของเกษตรกรผูเลี้ยงปลา โดยสวนใหญจะเปนการ
ประยุกตใชในบอเลี้ยงปลาจนโตเพื่อขายตอไปบริโภค แตยังไมคอยมีการศึกษาเก่ียวกับการใชในบอเพาะพันธุปลาซ่ึง
ลักษณะการเติมอากาศมักจะใชเครื่องเติมอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีศึกษาการใชงานของ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยนำพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟาเพื่อจายรวมกับระบบไฟฟาพ้ืนฐานจากการ
ไฟฟาใหกับเครื่องเติมอากาศในชวงเวลากลางวันเพ่ือลดภาระคาใชจายในการซ้ือใชไฟฟาจากระบบไฟฟาพ้ืนฐานหรือจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค และทำการวิเคราะหสมรรถนะและความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรของระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพ้ืนฐานดังกลาว เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนำพลังงานแสงอาทิตยไปประยุกตใชงาน
ตอไป 

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยจะดำเนินงาน ณ บอเลี้ยงปลาภูฟาพันธุปลา อ.หางดง จ.เชียงใหม ซึ่งเกษตรกรมีการเลี้ยงปลาเพ่ือ

จำหนายพันธุปลาจำนวน 9 บอเล็ก แตละบอมีขนาด กวาง 2.1 m ยาว 9 m ปลาท่ีเลี้ยงไดแก ปลาทับทิม ปลานิล ปลาบึก 
ปลาสลิด ปลาจาระเม็ด ปลาชอน และปลาดุก มีการเติมอากาศโดยใชโบลเวอรขนาด 380 W จำนวน 1 ตัว เครื่องเติม
อากาศแอรปมสำหรับหัวทรายเติมอากาศ ขนาด 200 W จำนวน 1 ตัว ขนาด 350 W จำนวน 1 ตัว และปมน้ำแบบจุม
ขนาด 100 W จำนวน 2 ตัว เปดใชงานเครื่องเติมอากาศ 24 ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 บอเลี้ยงปลาของภูฟาพันธุปลา 

สำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเริ่มจากการสำรวจขอมูลการใชงานและ
อุปกรณท่ีใชในการเติมอากาศ และออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหมีความเหมาะสมกับการใชงานซ่ึงเปน
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบเช่ือมตอกับระบบไฟฟาพื้นฐาน ใชแผงเซลลแสงอาทิตยทำหนาท่ีผลิตกระแสไฟฟา
กระแสตรง (DC) ผาน On Grid Inverter แปลงเปนกระแสไฟฟาสลับจะแปลงเปนไฟฟา 220 VAC 1 เฟส ท่ีตอเขากับ
ระบบไฟฟาหรือตูควบคุมไฟฟา (MBD) โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาดกำลังไฟฟา 450 W ตอแผง ชนิด Mono-
crystalline silicon solar cell แบบ Half cell จำนวน 4 แผง ใชกับอินเวอรเตอรขนาด 2,200 W คิดเปนกำลังไฟฟา
สูงสุด 1,800 W ดังรูปแบบการทำงานในภาพท่ี 2 และรายละเอียดของอุปกรณ ดังตารางท่ี 1 

ภาพท่ี 2 ระบบผลติไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพืน้ฐาน 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดอุปกรณท่ีใชในระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพื้นฐาน 
Item Specification 

แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Mono half cell จำนวน 4 panels 
Model TR 60M Mono half cell 
Pmax 315 , Vmpp 33.1 , Impp 9.53 
Efficiency 18.67% 

Inverter ขนาด 2,000 W, 500 Volt 
Efficiency 97.5% 
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เนื่องจากพ้ืนที่รอบๆบอเลี้ยงปลามีพ้ืนท่ีจำกัด จึงทำการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยไวบนหนังคาของโครงสราง
ของบอเพาะเลี้ยงปลา ติดตั้งมุมเอียง 18๐ หันหนาไปทางทิศใต โดยเช่ือมตอกับตูควบคุมและอินเวอรเตอรเพื่อใชงานกับ
เคร่อืงเติมอากาศ แสดงดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับใชในระบบเติมอากาศของบอเลีย้งปลา 

ในการวิเคราะหสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยอางอิงตามมาตรฐาน International 
Electro Technical Commission หรือ IEC61724 [5] ประกอบดวยการหาคาพารามิเตอรตางๆ ไดแก 

ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย คือ อัตราสวนระหวางกำลังไฟฟากระแสตรงท่ีผลิตไดจากระบบแผงเซลล
แสงอาทิตย (PV) ตอกำลังแสงอาทิตยตกกระทบสามารถคำนวณไดจากสมการท่ ี1 

100%
GA
PDC

PV  (1) 

โดยท่ี PV  คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย (%) PDC คือ กำลังไฟฟากระแสตรงจากระบบ PV (W) 
G  คือ คารงัสีอาทิตยตกกระทบ (W/m2) และ A  คือ พื้นท่แีผงเซลลแสงอาทิตยรวม (m2) 

พลังงานไฟฟาท่ีผลติจากแผงเซลลแสงอาทิตยตอกำลังการตดิตั้งสูงสดุ (Ya, kWh/kWp) เปนคาท่ีบงบอกปริมาณ
การผลิตไฟฟากระแสตรงตอกับการติดตั้งระบบ 1 kWp ซึ่งสามารถคำนวณไดจากสมการท่ ี2 

o

PV (DC
a P

E
Y )  (2) 

โดยท่ี  EPV (DC ) คือ ผลรวมพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากแผงเซลลแสงอาทิตยใน 1 วัน (kWh) และ Po คือ ขนาดของ
ระบบ PV ท่ีติดตั้ง (kWp) 

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากระบบตอขนาดของระบบท่ีติดตั้ง (Yf, kWh/kWp) หรือผลผลิตสุดทาย เปนคาท่ีบงบอก
ปริมาณการผลิตไฟฟากระแสสลับตอการติดตั้งระบบ 1 kWp ซึ่งสามารถคำนวณไดจากสมการท่ ี3 

o

PV (AC
f P

E
Y )  (3) 

โดยท่ี PV (AC )E คือ ผลรวมพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากระบบผลิตไฟฟา (kWh) 

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากแผงเซลลแสงอาทิตยตอกำลังการติดตั้งสูงสุดทางทฤษฎี (Yr, kWh/kWp) สามารถ
คำนวณไดจากสมการท่ี 4 
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STC

i
r G

HY   (4) 

โดยท่ี H i  คือ คารังสีอาทิตย (kWh/m2) และGSTC คือ คารังสีอาทิตยท่ีมาตรฐาน STC (1 kW/m2) 

สมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตย (Performance Ratio หรือ PR) เปนคาท่ีบอกถึงคุณลักษณะการทำงาน
ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสามารถคำนวณไดจาก
สมการท่ี 5  

R

F

Y
YPR   (5) 

การประเมินความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร 
ในการประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรจะใชระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) โดยคำนวณได

จากสมการท่ี 6 

PB  มูลคาในการลงทุน
ผลตอบแทนรายป

 (6) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value, NPV) คือ สามารถคำนวณไดจากสมการท่ี 7 
 
  r




n

t
t
ttB CNPV

0 1
 (7) 

โดยท่ี Bt คือ ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t , Ct คือ ตนทุนของโครงการในปท่ี t , r คือ อัตราคิดลด (Discount 
Rate) , n คือ อายุของโครงการ และ t คือ ปของโครงการ 

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal ret of return, IRR) คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุน หรืออัตราสวนลด 
(discount ret) ท่ีทำใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังหมดมีคาเทากับมูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมด สามารถ
คำนวณไดจากสมการท่ี 8 

 
 

0
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B CIRR  (8) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดสอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพ้ืนฐานหลังการติดตั้ง ไดทำการเก็บขอมูล

ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเปนวันท่ีมีทองฟาโปรง พบวา มีความเขมรังสีอาทิตยสูงสุด 856.99 W/m2 เฉลี่ย 518 
W/m2 ดังภาพท่ี 4 (ก) กำลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยจะแปรผันตรงกับความเขมรังสีอาทิตย ซึ่งในวันท่ีเก็บ
ขอมูลพบวา กำลังไฟฟาสูงสุดที่ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยผลิตไดมีคาเทากับ 1.20 kW ดังภาพท่ี 4 (ข) สวน
ชวงเวลากลางคืนไมมีคารังสีอาทิตยเครื่องเติมอากาศก็จะใชพลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาพื้นฐานอยางเดียว  

ภาพท่ี 4 (ค) แสดงความสัมพันธระหวางคากำลังไฟฟาจากระบบ Solar PV และคาเฉลี่ยความเขมรังสีอาทิตย
เฉลี่ยชวงเปดระบบเติมออกซิเจน จากภาพพบวา ความสัมพันธท่ีไดมีการถดถอยเปนเชิงเสน คา R2 เทากับ 0.9571 
หมายความวากำลังไฟฟาจะแปรผันตรงกับความเขมแสงอาทิตยท่ีตกกระทบ เมื่อพิจารณาในวันท่ีเก็บขอมูลพบวา
กำลังไฟฟาเฉลี่ยจากระบบ Solar PV จะมีคาสูงสุดเทากับ 1.20 kW หรือคิดเปน 55% ของกำลังไฟฟาติดตั้งสูงสุด (2.2 
kW) เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบเฉลี่ยเทากับ 900 W/m2  
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 (ก) คาเฉลี่ยความเขมรังสีอาทิตยในวันท่ีทำการทดสอบ       (ข) กำลังไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
รวมกับระบบไฟฟาพ้ืนฐาน 

(ค) ความสัมพันธระหวางคากำลังไฟฟาจากระบบ Solar PV และคาเฉลี่ยความเขมรังสีอาทิตย 

ภาพท่ี 4 ผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

เมื่อพิจารณาการใชพลังงานไฟฟาท้ังภาพรวมของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีประกอบไปดวย เครื่อง
เติมอากาศแบบโบลเวอรขนาด 380 W จำนวน 1 ตัว มอเตอรหัวทราย ขนาด 200 W จำนวน 1 ตัว ขนาด 350 W และ
ปมน้ำแบบจุมขนาด 100 W จำนวน 2 ตัว  พบวา การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชสำหรับเครื่องเติม
อากาศมีการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวันมีคาเทากับ 13.20 kWh โดยแยกเปนใชพลังงานไฟฟาจากระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 8.30 kWh/day หรือคิดเปน 63% และใชพลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาพื้นฐานเทากับ 
4.90 kWh/day หรือคิด 37% ในขณะท่ีมีคาพลังงานแสงอาทิตยตกกระทบแผงเซลลแสงอาทิตยตลอดท้ังวันคิดเปน 
198.45 kWh/day ดังน้ันระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อจายใหระบบเติมอากาศ
ทำงานไดมากกวา 70-80% ของการใชพลังงานท้ังหมดในชวงเวลากลางวัน สวนในชวงกลางคืนจะใชพลังงานไฟฟาจาก
ระบบไฟฟาสายสงพ้ืนฐานเพียงอยางเดียว 

ในสวนการวิเคราะหสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟาพลังงานอาทิตย พบวามีคาผลผลิตตามทฤษฎี (YR) ในแตละ
วันมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.70-5.20 kWh/kWpday ซึ่งคาผลผลิตประจำวันของอาเรยแผงเซลลแสงอาทิตย (YA) มีคาเฉลี่ย
ประมาณ 4.53-4.73 kWh/kWpday และเมื่อพิจารณาคาผลผลิตสุดทายประจำวัน (YF) มีคาระหวาง 4.0-4.59 
kWh/kWpday ดังแสดงในภาพท่ี 5 (ก) และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายเดือนตลอดท้ังปจะพบวา คาผลผลิตท่ีไดจากการ
จำลองน้มีีความสอดคลองกับคารังสอีาทิตยตกกระทบ โดยในเดือนท่ีมีคารังสีอาทิตยสูง ระบบผลิตจะสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้น สำหรับคาสมรรถนะ (PR) ของระบบท่ีติดตั้งมีคาอยูประมาณ 94% ซ่งึมีคาสูงกวามาตรฐานเทากับ 75 
% และมีคาใกลเคียงกับงานวิจัยของ ปรัชพงศ นับถือตรง และ นลินี หมูหมื่นศรี [6] ท่ีมีคาสมรรถนะของระบบ PR มีคา
เทากับ 88.07 % แสดงดังภาพท่ี 5 (ข)  
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สวนประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตลอดการทดสอบมีคาเทากับ 20.52% 
ซ่ึงเปนคามาตรฐานของแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Mono half cell ท่ีจะสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟาได ดังแสดงในภาพท่ี 5 (ค) 

 (ก) คาผลผลิตตามทฤษฎี (YR) คาผลผลิตของอาเรย (Ya)  (ข) สมรรถนะของระบบ 
 และคาผลผลติสดุทาย (YF) เฉลี่ยในแตละวัน 

(ค) ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของระบบ Solar PV สำหรับการ แปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา 

ภาพท่ี 5 สมรรถนะของระบบผลติไฟฟาพลังงานอาทิตย 

การวิเคราะหความคุมทุนดานเศรษฐศาสตร ในการการประเมินความคุมทุนของระบบ จำเปนตองมีการคำนวณ
คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตลอดท้ังป ดังนั้น จึงนำขอมูลรังสีอาทิตยของประเทศ
ไทย จากสถานีตรวจวัดศูนยบริการวิชาการท่ี 7 จังหวัดเชียงใหม [7] มาใชประกอบการคำนวณท่ีคิดเปนคารังสีอาทิตยเปน
รายเดือน ซึ่งพบวา ตลอดท้ังปจะมีคาเฉลี่ยความเขมรังสีอาทิตยเทากับ 92.1 kWh/m2-month และผลการวิเคราะหคา
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 276.0 kWh/เดือน หรือรวมตลอด
ท้ังปเทากับ 2,808.8 kWh/ป ดังแสดงในภาพท่ี 6 (ก) และ (ข)  
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 (ข) พลังงานไฟฟาท่ีผลติไดจากระบบผลิตไฟฟา  (ก) คาเฉลี่ยความเขมรังสีอาทิตยรายเดือน 
ของจังหวัดเชียงใหม ป 2562   พลังงานแสงอาทิตยรายเดอืน 

ภาพท่ี 6 คาพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบผลติไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตลอดท้ังป 

เมื่อประเมินคาใชจายของการลงทุนในการติดต้งัระบบผลิตไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย กรณีการใชระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับไฟฟาจากสายสงพื้นฐาน พบวา มีเงินลงทุนเบ้ืองตนท้ังหมด 54,500 บาท โดยใช
อินเวอรเตอรขนาด 2.2 kW และเปลี่ยนอินเวอรเตอรทุกๆ 10 ป เปนเงิน 12,500 บาท สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยได 1,872.50 kWh/ป คิดเปนคาพลังงานไฟฟาท่ีสามารถลดลงได 7,864.50 บาท/ป เทียบเทาปริมาณ CO2 ท่ี
ลดลงได 1,050.5 kg CO2/ป มีระยะเวลาคืนทุน 6.93 ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 33,391.1 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 12.52% ดังผลในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการลดการใชพลังงานไฟฟากรณีการใชระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับไฟฟาจากสายสง
พื้นฐาน 

วิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตร ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
เงินลงทุน (บาท) 54,500 

ระยะเวลาคืนทุน (ป) 6.93 
คิดเปนผลประหยัด (บาท/ป) 7,864.50 

มูลคาปจจุบันสุทธิ NPV (บาท) 33,391.10 
อัตราผลตอบแทนภายใน IRR (%) 12.52 

หมายเหตุ คิดอัตราดอกเบีย้ (MRR) เทากับ 6.22% (ท่ีมา: www.krungthai.com) [8] 

สรุปผลการวิจัย
จากการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบไฟฟาพ้ืนฐานจากสายสง เพ่ือใช

งานสำหรับเครื่องเติมอากาศ ขนาด 1.2 kW ท่ีมีการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง ระบบสามารถผลิตไฟฟาไดสูงสดุ 1.8 kW การ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชสำหรับเครื่องเติมอากาศมีการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน 13.20 
kWh โดยเปนใชพลังงานไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 8.30 kWh/day หรือคิดเปน 63% และใชพลังงาน
ไฟฟาจากระบบไฟฟาพื้นฐาน 4.90 kWh/day หรือคิด 37% ในขณะท่ีมีคาพลังงานแสงอาทิตยตกกระทบแผงเซลล
แสงอาทิตยตลอดท้ังวันคิดเปน 198.45 kWh/day ดังน้ันระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตพลังงานไฟฟา
เพ่ือใหระบบเติมอากาศทำงานไดมากกวา 70-80% ของการใชพลังงานท้ังหมดในชวงเวลากลางวัน สวนในชวงกลางคืนจะ
ใชพลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาสายสงพ้ืนฐานเพียงอยางเดียว เมื่อประเมินความคุมทุนดานเศรษฐศาสตรของระบบจะ
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สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยได 1,872.50 kWh/ป คิดเปนคาพลังงานไฟฟาท่ีสามารถลดลงได 7,864.50 
บาท/ป เทียบเทาปริมาณ CO2 ท่ีลดลงได 1,050.5 kg CO2/ป มีเงินลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
54,500 บาท คิดเปนระยะเวลาคืนทุน 6.93 ป โดยมีสมรรถนะของระบบ PR เทากับ 94% 

กิตติกรรมประกาศ 
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เอกสารอางอิง 
[1] ทินกร มุสิกะ และคณะ. (2558). กังหันน้ำเติมอากาศแบบสามทุนใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตย. ใน การ

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 8 , วันท่ี 4 – 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. 

[2] สราวุธ พลวงษศรี และคณะ (2561). ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องเติมอากาศบอเลี้ยงปลาที่ใชพลังงานจากระบบโฟ
โตวอลเทอิกรวมกับระบบไฟฟาพื้นฐาน. ใน การประชุมวิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวล ใน
อุปกรณดานความรอนและกระบวนการ ครั้งท่ี 18, วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม กระบี่ 
ฟรอนท เบย รีสอรท จังหวัดกระบี่. 

[3] อัครินทร อินทนิเวศน, สุลักษณา มงคล และสราวุธ พลวงษศรี. (2562). การศึกษาสมรรถนะระบบผลติไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยสำหรับระบบเติมอากาศของบอเลี้ยงปลา กรณีศึกษา:หมูบานทุงยาว. วารสารวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 26 (3), 25-35. 

[4] เสฎฐวุฒิ แผลงศรี และอัครินทร อินทนิเวศน. (2562). การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟารวมระหวางพลังงาน
แสงอาทิตยและระบบไฟฟาพ้ืนฐานสำหรับเครื่องเติมอากาศในบอเลี้ยงปลา. ใน การประชุมทางวิชาการของ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เกษ ต รศ าส ต ร  ค รั้ ง ท่ี  57. วั น ท่ี  29 ม ก ร าค ม  – 1 กุ ม ภ า พั น ธ  พ .ศ . 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.  

[5] นครินทร รินพล. (2558). คูการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเบื้องตน พิมพครั้งท่ี 5. สำนักพิมพ
znakarin. 

[6] ปรัชพงศ นับถือตรง และนลินี หมูหมื่นศรี. (2560). การศึกษาสมรรถนะการผลิตพลังงานของระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา ขนาด 25.2 kWp กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. 
ใน การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 13. วันท่ี 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม. 

[7] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน. (2562). ศักยภาพรังสีรวม ป 2562.
สถานีตรวจวัดศูนยบริการวิชาการท่ี 7 จังหวัดเชียงใหม 

[8] ธน าค ารก รุ ง ไท ย  จำ กัด  (มห าชน ). อั ต ราดอก เบ้ี ย  (MRR). สื บ ค น เมื่ อ  23  กัน ยายน  2564 , จาก
http://www.krungthai.com 


