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๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการน าร่อง

ก า ร ติ ดตั้ ง โ ซ ล่ า ร์ รู ฟ เ ส รี  โ ดยพิ จ า รณา ในมิ ติ ด้า น

เศรษฐศาสตร ์ดา้นผลกระทบทางเทคนิคต่อระบบไฟฟ้า

และสงัคม 

๒. เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะหโ์ครงการมาใชป้ระกอบการ

น าเสนอแนวทางการส่งเสริมโซลารร์ฟูเสรีในระยะต่อไป 

 

 

วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

๑๕ เดือน 



ค าถามวิจัย 

ค าถามวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 

ค าถามวิจัยด้านเทคนิค 

ค าถามวิจัยด้านสังคม 

๑. รูปแบบ load profiles ที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเข้า
ร่วมโครงการโซลาร์รูฟเสรีอย่างไร 

๒. หากปรับเปลี่ยนรูปแบบของมาตรการสนับสนุนเป็นแบบต่างๆ จะกระทบกับความคุ้มทุนอย่างไร 
 

๑.         โครงการโซลาร์รูฟเสรี มีผลต่อปริมาณไฟฟ้าไหลย้อนเข้าระบบสายจ าหน่ายและระบบส่ง
อย่างไร 

๒.        โครงการโซลาร์รูฟเสรี มีผลต่อการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak) การลดก าลังไฟฟ้า
สูญเสีย (power loss) และแรงดันไฟฟ้า (voltage) อย่างไร 

๑. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟเสรี มีลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจอย่างไร 

๒. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟเสรีมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับใด และได้เผชิญปัญหาอุปสรรค
ใดในการเข้าร่วมโครงการ 

๓ เพราะเหตุใด ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงไม่เข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟเสรี 



ขอบเขตการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ด้านเทคนิค 

ด้านสังคม 

• ศึกษาวิเคราะห์ผลส าเร็จในภาพรวมจากผลการศึกษาข้างต้นและน าเสนอแนวทางการส่งเสริม
โซลาร์รูฟเสรีในระยะต่อไป 

ภาพรวม 

• ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในรูปแบบของผลประหยัดโดยรวมเทียบกับต้นทุนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  

• วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน และเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการจ่ายค่าไฟฟ้าหรือให้เครดิตส าหรับหน่วย
ไฟฟ้าที่ส่งเข้าระบบ 

• ศึกษา วิเคราะห์การผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าไหลย้อนเข้าระบบสายจ าหน่ายและระบบส่ง ผลการลดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (peak)  ผลการลดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย (power loss) และผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้า 

• ศึกษาประเภทของ load profiles ส าหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์และประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการน าร่องการติดตั้งโซล่าร์รูฟเสร ี

• ศึกษาลักษณะเชิงเศรษฐกิจสังคม ของผู้เข้าร่วมโครงการน าร่อง 



ขอบเขตการด าเนินงาน 

กรณีโซลาร์รูฟเสรี 
(Pilot) 

กรณีจ่ายค่าไฟฟ้า 

กรณีให้ credit 
ผลต่อ peak, 

Loss, 

Power quality 

ปริมาณไฟฟ้า 
ไหลย้อน 

การผลิตไฟฟ้า 
(kW, kWh) 

ประเภท load 
profiles 

กลุ่มผู้เข้าร่วม 
(socioeconomic) 

ระดับความพอใจ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคนิค ด้านสังคม 



รายละเอียดการด าเนินงาน : มิติด้านเศรษฐศาสตร์ 

๑. วิเคราะหก์ารด าเนินงานโครงการน าร่องการติดตั้งโซลารร์ฟูเสรีในมิติดา้น

เศรษฐศาสตร ์โดยครอบคลุมการด าเนินงานดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ๑.๑ สรา้งแบบจ าลองทางการเงิน (financial model) เพื่อใชค้ านวณผลประหยดั

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมี load profiles ในรปูแบบต่างๆ และความคุม้คา่ทาง

เศรษฐศาสตรใ์นการติดโซลารร์ฟู  

 ๑.๒ ศึกษาและวิเคราะหล์กัษณะการใชไ้ฟฟ้า (load profiles) ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ประเภทต่าง ๆ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ 

 ๑.๓ ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ ์data logger เพื่อน าขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าของ PV 

มาประกอบการวิเคราะห ์ 

 ๑.๔ ศึกษาและวิเคราะหป์ริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร ์ในพื้ นท่ีต่างๆ 

 
 



รายละเอียดการด าเนินงาน: มิติด้านเศรษฐศาสตร์ 

 
 

๑.๕ ศึกษารปูแบบมาตรการส่งเสริมโซลารร์ฟูในต่างประเทศส าหรบักรณีผลิตเองใช ้

      เอง (self-consumption) 

๑.๖ ค านวณและเปรียบเทียบความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรข์องการโซลารร์ฟู ภายใต ้

      มาตรการส่งเสริมรปูแบบต่าง ๆ  

๑.๗ พฒันาสถานการณ ์(scenarios) ส าหรบัการเพิ่มปริมาณโซล่ารร์ฟู 

๑.๘ วิเคราะหผ์ลกระทบต่อรายไดข้องการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  

     ภายใตส้ถานการณต่์างๆ 

๑.๙ จดัท าขอ้เสนอแนะต่อคณะท างานฯ ถึงรปูแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก 

      โซลารร์ฟู โดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของรปูแบบต่างๆ 



รายละเอียดการด าเนินงาน:  
มิติด้านผลกระทบทางเทคนิคต่อระบบไฟฟ้า 

 
 

๒.วิเคราะหก์ารด าเนินงานโครงการน าร่องฯ โดยครอบคลุมการด าเนินการดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 

 ๒.๑ พฒันาแบบจ าลองลกัษณะทางกายภาพของระบบไฟฟ้า 

 ๒.๒ วิเคราะหผ์ลกระทบต่อไฟฟ้าไหลยอ้น  

 ๒.๓ ผลต่อการลดความตอ้งการไฟฟ้าสงูสุด (peak)  

 ๒.๔ วิเคราะหผ์ลกระทบต่อการลดก าลงัไฟฟ้าสญูเสีย (power loss)  

 ๒.๕ วิเคราะหแ์ละน าเสนอมาตรการทางเทคนิคเพื่อปรบัปรุงระบบไฟฟ้า 

 ๒.๖ จดัท าขอ้เสนอแนะต่อคณะท างานฯ ถึงมาตรการทางเทคนิคในการ 

                ปรบัปรุงระบบเพื่อรองรบัโซลารร์ฟูท่ีมากขึ้ นในอนาคต  



ขอบเขตการด าเนินงาน : มิติด้านสังคม 

 
 

๓. วิเคราะหก์ารด าเนินงานโครงการน าร่องการติดตั้งโซลารร์ฟูเสรีในมิติดา้นสงัคม 

โดยครอบคลุมการด าเนินการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ๓.๑ จดัท าแบบสอบถามและส ารวจลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม  

รวมทั้งพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

 ๓.๒ จดัท าแบบสอบถามและส ารวจระดบัความพึงพอใจของการเขา้ร่วม

โครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งประเด็นท่ีตอ้งปรบัปรุง 

 ๓.๓ รวบรวมและสงัเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม เพื่อน าไปจดัท าแนวทาง

ในการปรบัปรุงและส่งเสริมโซลารร์ฟูเสรีในระยะต่อไป 

  ๔. น าผลการศึกษาวิเคราะหท์ั้งหมดมาประมวลร่วมกนัเพื่อน าเสนอแนวทางการ

ส่งเสริมโซลารร์ฟูเสรีในระยะต่อไป โดยจดัท าขอ้เสนอแนะต่อคณะท างานฯ ถึง

แนวทางการปรบัปรุงนโยบาย มาตการส่งเสริม กฎเกณฑ ์กฏระเบียบต่างๆ เพื่อลด

อุปสรรคต่อการลงทุนในระบบโซลารร์ฟู 



ผลลัพธ์ของการประเมินผลความส าเร็จ 
ผลประเมินความส าเร็จภาพรวมจาก โครงการ Pilot project สามารถพิจารณาในแต่ละมิติได้ดังนี้ 

1. มิติทางเศรษฐศาสตร์ 

– เห็นภาพรวมที่จะสะท้อนถงึ net savings ที่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี load profiles ต่างๆ จะได้รับ 

– ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟต่างๆ 

– สามารถพิจารณาทางเลือก net metering schemes ที่แตกต่างกันและผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

– สามารถเป็นแนวทางในการสร้างโครงสร้างค่าไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับผู้ผลติไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟในอนาคต 

2. มิติทางเทคนิค 

– ผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าไหลย้อน และแนวทางการจัดการ 

– ผลกระทบต่อ peak, loss, และ voltage และแนวทางการจัดการ 

3. มิติทางสังคม 

– ทราบถึงลักษณะของผู้เข้าร่วม จ าแนกตามกลุ่มเช่น เพศ อายุ กลุ่มรายได้ ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์ไป
ประกอบการออกแบบโครงการในอนาคตที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

– ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศยัและกลุ่มธุรกิจการค้าที่เข้าร่วมในโครงการโซลาร์รูฟเสรี 
รวมถึงรายละเอียดการออกแบบมาตรการที่ต้องปรับปรุง 



กรอบแนวคิดการประเมินในต่างประเทศ 

• Cost-Benefit Analysis Approach 

– Overview 

• 5 perspectives (from Nevada) 

• Benefit and Cost Components for each perspective 

– Examples 

• California 

• Nevada 

 

 
 



Cost-Benefit Analysis Approach:     
5 Perspectives 

Participant 
Cost Test 

Rate Impact 
Measure 

Utility Cost Test 

Total Resource Cost Test 

Societal Cost Test 

Price et al., 2014 

รัฐ Nevada, USA 

ความคุม้ค่าของผูเ้ขา้รว่ม 

ผลกระทบตอ่ค่าไฟของผูไ้ม่เขา้รว่ม 

ผลกระทบตอ่ค่าไฟในภาพรวม 

ผลกระทบตอ่ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาไฟฟ้า 

ผลประโยชนต์อ่สงัคมสุทธิ 



Nevada’s Benefit and Cost Components 

Price et al., 2014 All Generation Net Cost (Benefit) = Total Cost- Total Benefit 



California: Cost-Benefit Framework 

CPUC, 2013 



ตัวอย่างการเปรียบเทียบ 
รูปแบบการสนับสนุนแบบต่างๆ 



นิยาม 
• Pilot project 

– ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก PV จะถูกใช้ ณ จุดผลิตทันที  

– ไม่ควรมีไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก PV เกินความต้องการใช้  

– แต่หากเกิน ผู้ผลิตจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ  

• Net metering with rolling credit and buy back 

– ในแต่ละรอบบิลหน่วยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าซ้ือจากการไฟฟ้าจะหักลบกับหน่วยที่ผลิตส่วนเกินและไหลเข้าโครงข่าย  

– หากหน่วยที่ไหลเข้าโครงข่ายมีมากกว่าที่รับซื้อจากการไฟฟ้า จะถูกทบเป็นเครดิต (kWh) ใช้หักลบกับ

ปริมาณใช้ไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป 

– เมื่อครบรอบปี หากผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีเครดิตสะสมอยู่ การไฟฟ้าจะต้องชดเชยส่วนเกินนั้นด้วยอัตราค่าไฟฟ้า

พิเศษ  อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย 



ตวัอยา่งลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 



Indicators Without Day Load With Day Load 

Pilot Net Metering Pilot Net Metering 

1. Regular 
rate 

2. TOU 
rate* 

 

3. Regular 
rate 

4. TOU 
rate** 

5. Regular 
rate 

6. TOU 
rate** 

7. Regular 
rate 

8. TOU 
rate** 

Number of 
meter 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Banking 
Period 

- - 1 Year 1 Year 
 

- - 1 Year 1 Year 
 

Rolling Credit - - Yes Yes - - Yes Yes 

Buy Back 
Rate 

- - At average 
retail rate 

At average 
retail rate 

 

- - At average 
retail rate 

 

At average 
retail rate 

 

* Net metering with rolling credit and buy back at average retail rate, * *Consider <12 kV TOU tariff  



Results: PV Production VS Electricity Load 



PV Production vs. Electricity Load without day use 

• Blue line is system power generated (kW) 

• Orange line is Electricity load (kW) 



PV Production vs. Electricity Load with day use 

• Blue line is system power generated (kW) 

• Orange line is Electricity load (kW) 



Results: Electricity to/from grid and 
Electricity from PV to load 



Without day load 

• Blue line is Electricity to grid (kWh) 
• Orange line is Electricity from grid (kWh) 
• Brown line is Electricity from system to load (kWh) 



With day load 

• Blue line is Electricity to grid (kWh) 
• Orange line is Electricity from grid (kWh) 
• Brown line is Electricity from system to load (kWh) 



Results: Financial Analysis 



Indicators Without Day Load With Day Load 

Pilot Net Metering Pilot Net Metering 

1. 
Regular 

rate 

2. TOU 
rate 

 

3. Regular 
rate 

4. TOU 
rate 

5. Regular 
rate 

6. TOU 
rate 

7. Regular 
rate 

8. TOU 
rate 

NPV (THB) 16,215 25,993 47,086 62,049 43,642 54,170 49,918 62,066 

IRR (%) 6 7 8 9 8 9 9 9 

PB (Year) 14.6 13.9 11.7 10.8 12.0 11.4 11.4 10.8 

LCOE 
(THB/kWh) 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 



The Best Case: With day load, Net 
metering , TOU rate 

NPV Sensitivity Analysis 



NPV Sensitivity Analysis with Investment Cost 



NPV Sensitivity Analysis with Discount Rate 



The Worst Case: Without day load, Pilot , 
Regular Rate 

NPV Sensitivity Analysis 



NPV Sensitivity Analysis with Investment Cost 



NPV Sensitivity Analysis with Discount Rate 



Net metering Flow-chart 



Net Billing Flow-chart 



พารามิเตอรห์ลกัในการนิยามระบบ self-consumption 

PV self-consumption 1 
สิทธิในการใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตเอง 

Right to self-consume 

2 
รายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

Revenues from self-consumed PV 

3 
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมทางการเงิน 

Charges to finance T&D 

Excess PV electricity 4 
รายไดจ้ากไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้กิน 

Revenues from excess electricity 

5 
กรอบเวลาสงูสุดส าหรบัค่าตอบแทน 

Maximum timeframe for compensation 

6 
ค่าตอบแทนทางภมูศิาสตร ์

Geographical compensation 

Other system characteristics 7 
ระยะเวลาในการก ากบัดแูลโครงการ 

Regulatory scheme duration 

8 
การรบับุคคลท่ีสาม 

Third party ownership accepted 

9 
ขอ้ก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและภาษี/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

Grid codes and additional taxes/fees 

10 
Other enablers of self-consumption 

11 
การจ ากดัขนาดของระบบการติดตั้ง PV 

PV Systems Size Limitations 

12 
การจ ากดัขนาดระบบไฟฟ้า 

Electricity System Limitations 

13 
พารามิเตอรอ์ื่นๆ 

Additional features 
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