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การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับ
ระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 กิโลวัตต์ โดยอาศัยการจาลองแบบด้วยโปรแกรม PVsyst
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ได้นาเสนอผลการจาลองแบบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
และเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 กิโลวัตต์ ที่จะติดตั้งในพื้นที่อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และประเมินสมรรถนะ
ของระบบภายใต้อิทธิพลของชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ การหันเหทิศทางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และมุมเอียงของหลังคา โดยใช้
โปรแกรม PVsyst ผลการศึกษาพบว่า พลังงานที่ผลิตได้ต่อวันจะมีค่าเกิน 5.0 kWh/kWp/day ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 4.855 MWh/year และมีอัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปี 81.1% เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ซิลิกอนแบบ Poly-crystalline ให้ประสิทธิภาพเท่ากับ 15.46% และสามารถรองรับกาลังการผลิตไฟฟ้าด้วยกริดอินเวอร์เตอร์
ขนาด 3.0 kW ผลจากการจาลองแบบยังแสดงให้เห็นอีกว่า เมื่อหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมเอียง 20 องศา จะได้รับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์สูงสุดและระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปริมาณ
พลังงานรวมรายปีเท่ากับ 1,700 kWh/m2

2.5 ซม.
ภาษาไทย
ไม่เกิน
250 คา

คาสาคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพของระบบ อัตราส่วนสมรรถนะ โปรแกรม PVsyst อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด
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Abstract
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This article presents the efficiency study of a 3 kW PV rooftop and grid connected system via
program simulation technique which system will be setup in Pa-phayom region of Phathalung province. To
evaluate a performance of this system, a model simulation is archived by Pvsyst program depending on
the conditions of type of PV module, direction orientation and tilt orientation of the solar panels. The
research study was found that the electrical energy producing per day or array yield was exceed to 5.0
kWh/kWp/day in March to June as 4.855 MWh/year. And performance ratio (PR) was 81.1% per year in an
average. PV efficiency of a selected poly-crystalline silicon was 15.46% and suitable supporting by 3.0 kW
grid inverter. Furthermore, the collecting intensity of solar energy and system efficiency were optimum
when the solar panels were oriented in the south-east direction and tilt orientation at 20 degree as the
annual yield of 1,700 kWh/m2.
Keywords: Solar Cell, System Efficiency, Performance Ratio, PVsyst Program, Grid-Connected Inverter
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บทนา

ประเทศไทยมีศักยภาพในพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับที่ค่ อนข้างสูง ความเข้มรังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของ
พื้นที่ทั่วประเทศมีค่าเท่ากับ 18 MJ/m2-day โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสี อาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายนและ
พฤษภาคมโดยมีค่าอยู่ในช่วง 20-23 MJ/m2-day บริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีมีค่าอยู่ในช่วง 19-20 MJ/m2-day พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 11.0% ของพื้นที่ทั้งประเทศ นอกจากนี้
ยังพบว่า 35.6% ของพื้นที่ทั้ งหมดได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วง 18-19 MJ/m2-day [1] เราจึงสามารถนาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานอื่นๆ ได้ เช่นการนาพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากสารกึ่งตัวนา สาหรับประเทศไทยมีก ารสนับสนุนให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาพิเศษ คือราคา 6.16-6.96 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 25 ปี หรือ
ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองภายในบ้านหรืออาคารของตนเอง (ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นการประหยัดและลดค่าไฟฟ้า [2-3]
ตารางที่ 1 นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของประเทศไทย [3]
Residential Scale
Commercial Scale
Utility Scale
Power (kWp)
0-10
> 10-250
> 250-1000
FiT rate (THB/unit)
6.96
6.55
6.16
Payback period (Years)
8-9
7-8
7-8
ปัจจุบันมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสาหรับประเทศ
ไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยส่วนใหญ่มาตรฐานด้านอุปกรณ์ประกอบของระบบ
Solar PV Rooftop จะอ้ างอิ งจากมาตรฐาน IEC ของยุ โรปเป็ น หลั ก ขณะที่ ม าตรฐานการติ ด ตั้ งจะอ้ างอิ งจากมาตรฐาน
AS/NZS 5033 ของประเทศออสเตรเลีย [4] และนิวซีแลนด์เป็นหลัก โดยปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทย แต่มีการ
อ้างอิงมาตรฐาน NEC ของประเทศสหรัฐอเมริกา [5] บางส่วนเท่านั้น ทาให้ระบบมี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น [6] สาหรับการ
เลือกเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะกับบ้านเรือนต้องคานึงกาลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าและขนาดของอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดการลงทุนที่ไม่จาเป็น ระยะคืนทุนในแต่ละพื้ นที่จะ
แตกต่างกัน เมื่อคิดที่จานวนแผงเท่ากันจะเกิดจากสองกรณีคือ ค่าความเข้มข้นของแสงเฉลี่ยแต่ละพื้นที่มีค่าแตกต่างกัน และ
จานวนโหลดที่ติดตั้ง (ภาพที่ 1) สาหรับประสิทธิภาพถดถอยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ความเข้มข้นของแสงที่เท่ากันแผงจะ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากันแต่ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง
ทุกปี [7]

ตัวหนาเฉพาะภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบกาลังการผลิตระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนที่ติดตั้งแล้ว
ในประเทศไทย [2]

2.5 ซม.

กระทรวงพลังงานโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งจาก 3,000 MW เป็น 6,000 MW ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยหนึ่งในมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นโครงการโซลาร์เสรี ซึ่งจะยอมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของบ้านสามารถติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบจาหน่าย (Distribution System) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่เกิน
ขนาดของหม้อแปลงที่จะรองรับได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคาและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายขนาดกาลังสูงสุด 3 กิโลวัตต์ เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบจากอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิ ดของเซลล์แสงอาทิตย์ การหั นเหทิศทางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และมุมเอียงของหลังคา โดยอาศัยการจาลองแบบด้วย
โปรแกรมซอฟแวร์ Photovoltaic System (PVsyst) [8] และใช้ฐานข้อมูลรังสีอาทิตย์จาก NASA เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายในพื้นที่อาเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดาเนินการ
งานวิจัยนี้เป็นการจาลองแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบ
จาหน่ายขนาดกาลังการผลิต 3 กิโลวัตต์ โดยใช้ฐานข้อมูลรังสีอาทิตย์จาก NASA-SSE (Surface Meteorological and Solar
Energy Programme) ข้อมูลจากดาวเทียมรายเดือน โดยมีความละเอียดของกริดเท่ากับ 1°x1° (111 km) ข้อมูลครอบคลุมทั้ง
โลกเป็นระยะเวลา 10 ปี (1995-2005) อัพโหลดข้อมูลจากตาแหน่งสถานที่ติดตั้งระบบที่ละติจูด 7.808290 °N และลองติจูด
99.939123 °E และที่ความสูงจากระดับน้าทะเล (Altitude) 24 m แล้วจาลองแบบด้วยโปรแกรม PVsyst V.6.29 ภายใต้
เงื่อนไขของการหันเหทิศทางจานวน 8 ทิศ (N NE E SE S SW W และ NW) มุมเอียงของหลังคาทามุม 20 องศา 30 องศา และ
40 องศา และชนิ ด เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภท Mono-crystalline, Poly-crystalline, Thin-Film และ Hetero-junction
จานวน 6 ชนิ ด วิเคราะห์ ห น่วยไฟฟ้ าที่ ผ ลิต ได้รายปี สุท ธิ (Net Annual Energy Production) หลังจากหั กลบการสูญ เสี ย
(Losses) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency) และอัตราส่วนสมรรถนะ (Performance Ratio) ของ
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 kW แสดงดังแผนภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทาวิจัย ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่ดาวน์โหลดและพารามิเตอร์ต่างๆ ทีน่ าเข้าสู่
โปรแกรมซอฟแวร์ PVsyst สาหรับการจาลองแบบ

ผลการวิจัย
ผลการจาลองแบบด้วยโปรแกรม PVsyst ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับ
ระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 kW โดยอาศัยฐานข้อมูลรังสีอาทิตย์ NASA และจาลองแบบภายใต้เงื่อนไขของทิศทางการหันเห
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มุมเอียงของหลังคาและชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ตาแหน่งอาคารวิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในพืน้ ที่อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. การหันเหทิศทางจานวน 8 ทิศ (N NE E SE S SW W และ NW)
จากการศึกษาปัจจัยของการหันเหทิศทางของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สัมพัทธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์พบว่า ถ้า
หันแผงเซลล์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) จะได้รับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์สูงสุดและได้ปริมาณพลังงานรวมรายปีมากที่สุด
ประมาณ 1,700 kWh/m2 และลาดับถัดมาเป็นทิศตะวันออก (E) มีค่าพลังงานรวมรายปีประมาณ 1,690 kWh/m2 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รังสีอาทิตย์รวมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (kWh/m2) เฉลี่ยรายปี
2. การวางเซลล์แสงอาทิตย์ทามุมเอียง 20 30 และ 40 องศา
จากการศึกษาการจาลองการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Full Solar จานวน 10 แผง ขนาดกาลังการผลิต 3
kW เอีย งทามุม 20 30 และ 40 องศา กับ พื้น ราบ พบว่า การติด ตั้ง แผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ที่มุม 20 องศา ให้พ ลัง งาน
ไฟฟ้า และค่าประสิท ธิภ าพของระบบสูงสุด รองลงมาเป็นมุม 30 องศา การเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ผลิตได้รายวันของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทามุมต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เอียงทามุม 20 30 และ 40 องศา
รังสีอาทิตย์รวมที่
พลังงานไฟฟ้า
รังสีอาทิตย์
พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
มุมเอียง
ตกกระทบ
ที่ผลิตได้จาก
ที่ใช้ประโยชน์
ที่ป้อนเข้าสู่ ของอาร์เรย์ ของระบบ
(Degree)
บนแผง
อาร์เรย์
2
ได้ (kWh/m )
กริด (kWh)
(%)
(%)
(kWh/m2)
(kWh)
20
1736.3
1680.6
4367.5
4216.7
13.04
12.58
30
1668.2
1616.1
4207.5
4060.1
13.00
12.54
40
1579.4
1530.8
3997.8
3855.2
12.96
12.52
3. ชนิ ด ของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภท Mono-crystalline, Poly-crystalline, Thin-Film และ Heterojunction จานวน 6 ชนิด

จากผลการศึกษา (ตารางที่ 3) พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly-crystalline Si ยี่ห้อ FULL Solar รุ่น F-300P ให้
ประสิทธิภาพเท่ากับ 15.46% และสามารถต้านทานต่อแรงลมบนหลังคาอาคารได้สูงสุด 2,400 Pa และรองรับกาลังการผลิต
ไฟฟ้าด้วยกริดอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ Sunseed รุ่น 3000TL ขนาด 3.0 kW ที่มีความเหมาะสมกันดี

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปี (kWh)
Produced
PV Module
Manufacturer
Energy
(kWh/year)
Si-poly
FULL Solar
4060
Si-mono
TOPSUN
3991
Si-EFG
Sovello AG
3946
a-Si:H single
Kaneka
3770
a-Si:H tandem
Schueco
4268
Xunlight
a-Si:H tripple
4030
Corporation
uCSi-aSi:H
NexPower
4179
CdTe
First Solar
4286
CIS
TSMC Solar Ltd.
4107
CSG
CSG Solar AG
3655
HIT
Panasonic
3935

Specific product
(kWh/kWp/year)

Performance Ratio
PR (%)

1353
1330
1315
1257
1423

81.1
79.7
78.8
75.3
85.3

1343

80.5

1393
1339
1369
1218
1366

83.5
80.3
82.1
73.0
81.9

สาหรับการวิเคราะห์หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปีสุทธิ (Net Annual Energy Production) หลังจากหักลบการสูญเสีย (Losses)
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ พบว่าระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 4,855 kWh/year แต่พลังงานที่ผลิตได้ป้อนเข้าสู่ระบบ กริด
อินเวอร์เตอร์ได้เพียง 4,064 kWh/year สาเหตุหลักเนื่องมาจากเกิดการสูญเสียที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV loss) 14.3% และ
การสูญเสียที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Loss) ขณะทางานถึง 3.5% ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสูญเสียที่เกิดในระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และอั ต ราส่ วนสมรรถนะ (Performance Ratio) ของระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 kW ด้วยการจาลองแบบโดยใช้โปรแกรม PVsyst
โดยอาศัยข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์จากฐานข้อมูล NASA พบว่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อวันจะมีค่าเกิน 5 kWh/kWp/day ในช่วง
เดือนมีนาคม-มิถุนายน (ภาพที่ 5) ระบบมีประสิทธิภาพสูง สุด โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เท่ากับ 4,855 kWh/year
และมีอัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปี 81.1% แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ตอ่ วันรายเดือน

ภาพที่ 6 อัตราส่วนสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารและเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายขนาดกาลัง 3 kWp
ในพื้นที่อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีความเหมาะสมดีและให้ประสิทธิภาพสูง ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
เท่ากับ 4.855 MWh/year และมีอัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปี 81.1% ควรเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly-crystalline
Si และรองรับกาลังการผลิตไฟฟ้าด้วยกริดอินเวอร์เตอร์ขนาด 3.0 kW ที่เหมาะสม และการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรหัน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) จึงจะได้รับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์สูงสุดและได้ปริมาณพลังงานรวมรายปีมากที่สุดประมาณ
1,700 kWh/m2 รวมทั้งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมเอียง 20 องศา จะให้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณพลังงานรวมรายปี
มากที่สุด
ขนาด 16 ตัวหนา
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