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บทคัดย่อ
จากการติ ด ตั งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์ แ สอาทิ ต ย์ ทีมี เ ทคโนโลยี ข องแผงเซลล์
แสงอาทิต ย์ ที ต่ า งชนิ ด กั น จํา นวน 3 ชนิ ด คื อ (1) เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน
(Amorphous Silicon) (2) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครครอสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิคอน(Micro
Crystalline Amorphous Silicon) และ (3)เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด สารประกอบของคอปเปอร์
อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์ CI(GS)S (Copper Indium gallium Di-Selenide)กําลังการผลิต
ไฟฟ้ าสูงสุด 7820.3 kWh และมีผลรวมเท่ากับ 164867.2 kWh ชนิดที เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน (Amorphous Silicon) ZoneE Performance Ratio (%) สู ง สุ ด 101.201
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ ฟัส ซิลิคอ (Amorphous Silicon) Zone การประเมินสมรรนะและ
เปรี ยบเทียบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ที แตกต่ า งกั น โดยการติ ด ตั งระบบ PV ทั ง 3 ชนิ ด ชนิ ด แผงที ดี ที สุ ด คื อ เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone D เพือทดสอบการผลิตไฟฟ้ า
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดภายใต้ สภาวะการใช้ งานจริงในประเทศไทยจากนันนําข้ อมูลที
ได้ มาประเมินสมรรถนะของระบบเพื อหาเทคโนโลยีของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ทีเหมาะสมและ
เปรี ยบเทียบแผงทีมี ป ระสิทธิภาพดีทีสุดเพื อใช้ ในการติ ดตังใช้ งานระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อไป
คําสําคัญ: การประเมินสมรรถนะ Performance Ratio เปรี ยบเทียบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์
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ABSTRACT
From this installed electricity from solar cells that have 3 different types(1)
Amorphous Silicon solar cells ( 2) Micro Crystalline Amorphous Silicon Solar Cells (3)
Copper Indium Gallium Diselenide CI (GS) S (Copper Indium gallium) Solar Cells DiSelenide) The maximum electricity generating capacity 7820.3 kWh and the total is equal
to 164867.2 kWh Type 3 Amorphous Silicon solar cells ZoneE Performance Ratio (%)
maximum101.201 Amorphous Silicon Solar Cells, Zone, Assessment and Comparison of
Power Generation Systems from Multiple Photovoltaic Solar Power Plants, by installing both
PV systems 3 types, the best panel type is Amorphous Silicon solar cell Zone D To test the
electricity production of each type of solar panel under actual usage conditions in Thailand,
and then use the information to evaluate the system performance to find the suitable solar
panel technology and compare the best efficiency panel To be used in the installation and
operation of the electricity generating system from solar cell
Keywords: Performance Assessment, Performance Ratio, Comparison of photovoltaic power
generation systems

1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีตังอยู่ในแนวเส้ นศูนย์สตู รซึงสามารถรับแสงได้ ตลอดทังปี มี
ค่ า พลั งงานแสงอาทิต ย์ เ ฉลี ยรายปี 17.4 MJ/m2.day (4.83 kWh/ m2.day) ซึ งมี ศั กยภาพที
เพียงพอต่อการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ งานได้ ทงปี
ั และในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) ของประเทศไทยมีเป้ าหมาย
การใช้ พลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กในปี พ .ศ. 2564 ซึ งแสดงให้ เห็น ถึ ง การให้
ความสํา คั ญ ต่ อ การใช้ พลั ง งานทดแทนในส่ ว นของการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิต ย์มี
เป้ าหมายการติดตังที 3,000 MW
โดยทัวไปคุ ณสมบั ติ ของแผงเซลล์ แ สงอาทิตย์ ทีระบุ โดยผู้ ผลิ ตนันทํา การทดสอบที
เงื อนไขมาตรฐาน Standard Test Condition: STC นั นคื อ กรทดสอบที อุ ณ หภู มิ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 25องศาเซลเซียส ความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ 1,000W/m2 และสเปกตรัมแสง AM
1.5 (Air Mass 1.5) ซึงมีความแตกต่างจากสภาวะการใช้ งานจริง ด้ วยปั จจัยของสิงแวดล้ อมทีไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ความเข้ มรังสีอาทิตย์ , อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์, ฝุ่ นละอองและ
อืนๆ ซึ งเป็ นปั จ จั ย เหล่ า นี ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การผลิ ตไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ จากปั ญ หา
ดังกล่าวจึงได้ ทาํ การประเมินสมรรถนะ และเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบหลายเทคโนโลยี เพือทดสอบกําลังการผลิตไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แ ต่ละชนิดแบบ



ยึดติดบนพืนราบ Fix Type ทัง3ชนิด จากนันนําข้ อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทประเมิ
ี
นได้ มาเปรี ย
เทียบกําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดภายใต้ การใช้ งานจริง

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การประเมินสมรรถนะและเปรี ยบเทียบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แ บบ
หลายเทคโนโลยี โ ดยติ ด ตั งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากเซลล์ แ สงอาทิต ย์ แ บบอยู่ กั บ ที (Fix Type)
ประกอบด้ ว ย (1)เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน (Amorphous Silicon)(2)เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ช นิ ด ไมโครครอสตอลไลน์ อ ะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน( Micro Crystalline Amorphous
Silicon) และ(3)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์
CI(GS)S (Copper Indium gallium Di-Selenide)
3.ขอบเขตการศึกษา
ในการประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ นัน
คณะกรรมาธิการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าระหว่างประเทศ : IEC 61724
4. ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
หลายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ถึงแม้ ว่าจะมีค่าพารามิเตอร์เป็ นจํานวนมากทีใช้ ใน
การคํานวณ แต่จะมีค่าพารามิเตอร์ ทีสําคัญทีสามารถนํามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบสมรรถนะการ
ผลิตไฟฟ้ าของระบบทีติดตังกับระบบอืนๆ ดังนี

Ya คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อขนาดของระบบทีติดตัง:
Array Yield (kWh/kWp)
Yf คือ ค่ า พลั งงานไฟฟ้ าทีผลิ ต จากระบบต่ อ ขนาดของระบบทีติ ดตั ง: Final Yield
(kWh/kWp)



Yr คือ ค่ า พลั งงานไฟฟ้ าทีผลิ ตได้ จากแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ทางทฤษฎี : Reference
Yield (kWh/kWp)
PR คือ ค่าสมรรถนะของระบบ : Performance Ratio (%)
Epv(DC) คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (kWh)
Egrid(AC) คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้ า (kWh)
Po (installed) คือ ขนาดของระบบผลิตไฟฟ้ าทีติดตัง (kWp)
Hi คือ ค่าพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ (kWh/m2)
GSTC คือ ค่ารังสีดวงอาทิตย์ ทีมาตรฐาน STC (1 kW/m2)
สรุปงานวิจัยงานวิจัยในอีต ณิชชา บูรณสิงห์ (เม.ย 2558) เซลล์แสงอาทิตย์พลังงาน
ทดแทนทียั งยื เนื องจากพลั งงานมีจํา กัดและขาดแคลน รวมถึ งสถานการณ์ ด้า นพลั งงานของ
ประเทศ และทัวโลกมีแนวโน้ มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองทุกปี ดังนันการนําพลังงานทดแทนมาใช้ จะ
เป็ นแนวทางหนึงทีช่ วยแก้ วิกฤตด้ านพลังงาน ณิชชา บูรณสิงห์ ( 2558) เพราะจะช่วยลดพึงพา
การนําเข้ านํามันเชือเพลิ ง และพลั งงานชนิ ดอืนซึ งเป็ นการช่ วยกระจายความเสียงในการจั ดหา
เชือเพลิงเพือการผลิตไฟฟ้ าของประเทศ เพราะในอดีตการผลิตไฟฟ้ าต้ องพึงพาก๊าซธรรมชาติเป็ น
หลักพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็ นตัวเลือกหนึงทีนํามาเป็ นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศทีอยู่ใกล้ เส้ นศูนย์สูตรจึงทําให้ ได้ รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนือง และ
คงทีตลอดทังปี และพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาดทีไม่ก่อให้ เกิดมลพิ ษกับสิงแวดล้ อม
ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึนในประเทศไทยมากขึนเพือสอดรับกับนโยบายการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐทีได้ ตังเป้ าหมายให้ สามารถใช้ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิ ลซึ ง
เป็ นหนึงในสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้ อน โดยการสร้ างแรงจูงใจเพือกระตุ้นให้ มีส่วนร่วม
และสร้ างนวั ตกรรมใหม่ๆมาใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพือเป็ นการเสริมสร้ างความมังคง
ทางด้ านพลังงานของประเทศอย่างยังยืน



5. วิธีการดําเนินการศึกษา

การเตรียมการและรวบรวมข้ อมูล

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารประกอบของคอปเปอร์
อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์ Zone A

ศึกษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ
Fix Type

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ไมโครครอสตอลไลน์
อะมอร์ฟัสซิลิคอน Zone C

ศึกษาประสิทธิภาพ ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน Zone D
และZone E

ศึกษาแผนและนโยบายด้ านพลังงาน
AEDP 2015 พ.ศ. 2558

ข้ อมูล Performance Ratio ของ
กําลังการผลิตของไฟฟ้ า

สรุปผลการทดลอง

ภาพที 1 แผนภาพแสดงขันตอนการดําเนินงาน
ชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทงั 3 ชนิดแบบยึดติดอยู่กบั ที (Fix Type)



ZZone
on A

คอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์
นด์
CI(GS)S (Copper Indium gallium
Di-Selenide)

Zone C

Zone D,E
,

ไมโครครอสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิ ZZone A,C,D,E
แแบบยึดคงทียึดติดบนพืนราบ
คอน (MicroCrystalline
ติดตังทางทิศใต้
Amorphous Silicon)
ทํามุม 45 องศา

อะมอร์ฟัส ซิลิคอน
(Amorphous Silicon)

ภาพที 2 ชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทงั 3 ชนิดแบบยึดติดอยู่กบั ที (Fix Type)
6. ผลการประเมินสมรรถนะ และเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดปี 2560ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
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ภาพที 3 กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดปี 2560ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เดือนกันยายน
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ค่ากําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดวันที9กันยายน
2560กําลังการผลิตอยู่ที (7820.3 KWh) และมีผลรวมเท่ากับ (164867.2 KWh) ชนิดที
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone E



กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดปี 2561ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
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ภาพที 4 กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดปี 2561ของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เดือนกันยายน
เดื อ นกรกฎาคม ถึ ง เดื อ น กั น ยายน ค่ า กํา ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ าสู ง สุ ด วั น ที27เดื อน
กันยายน 2561กําลังการผลิต อยู่ ที (7648.1 KWh) และมีผลรวมเท่ากับ (152165.3 KWh)
ชนิดที เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone E
เซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายเทคโนโลยีโดยติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอยู่ กั บ ที (Fix Type) ประกอบด้ วย (1)เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน
(Amorphous Silicon)(2)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ไมโครครอสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิคอน(Micro
Crystalline Amorphous Silicon) และ(3)เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด สารประกอบของคอปเปอร์
อิ น เดี ย มแกลเลี ย มไดเซเลไนด์ CI(GS)S (Copper Indium gallium Di-Selenide) จากกราฟ
แสดงกําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดในปี 2560และปี 2561 แสดงให้ เห็นว่าปี 2560วันที9กันยายน
2560กํา ลั ง การผลิ ต อยู่ ที(7820.3 KWh) และมี ผ ลรวมเท่า กับ (164867.2 KWh) ชนิ ด ที
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone Eมีกาํ ลังการผลิตสูงสุด
ทีมาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ข้ อมูลค่ากําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุดเดือนกรกฎาคม
ถึ ง เดื อ นกัน ยายน 2560 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย.ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารวิ จั ย พลั ง งาน
แสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยศิลปากร "แผนทีการแผ่รังสีจากดาวเทียมของประเทศไทย" รายงานกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553
Performance Ratio (%) สูงสุดในปี พ.ศ. 2560
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ภาพที 5 Performance Ratio (%) สูงสุดในปี พ.ศ. 2560
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน Performance Ratio(%)สูงสุด101.201 วันที27
เดือนกรกฎาคม 2560 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอล (Amorphous Silicon) Zone D
Performance Ratio (%) สูงสุดในปี พ.ศ. 2561
Performance Ratio (%) - Zone D
ประจํ าเดือน กรกฎาคม 2561
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ภาพที 6 Performance Ratio (%) สูงสุดในปี พ.ศ. 2561



เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน Performance Ratio(%)สูงสุด101.185 วันที12
เดือนกรกฎาคม 2561 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอล (Amorphous Silicon) Zone D
เซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายเทคโนโลยีโดยติดตังระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอยู่ กั บ ที (Fix Type) ประกอบด้ วย (1)เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน
(Amorphous Silicon)(2)เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ไมโครครอสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิคอน(Micro
Crystalline Amorphous Silicon) และ(3)เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด สารประกอบของคอปเปอร์
อิ น เดี ย มแกลเลี ย มไดเซเลไนด์ CI(GS)S (Copper Indium gallium Di-Selenide) จากกราฟ
Performance Ratio(%)สูง สุด ในปี 2560และปี 2561แสดงให้ เ ห็น ว่ า Performance Ratio(%)
สู ง สุ ด 101.201 วั น ที 27 เดื อ นกรกฎาคม 2560 เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อล
(Amorphous Silicon) Zone D
โดยใช้ ค่าพารามิเตอร์ทสํี าคัญทีสามารถนํามาใช้ ในการเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต
ไฟฟ้ า Performance Ratio (%) ดังนี

ทีมาในการประเมินสมรรถนะและเปรี ยบเทียบระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ นั น
คณะกรรมาธิการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าระหว่างประเทศ : IEC 61724
ดังนันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทมีี สมรรถนะสูงสุด คือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอล
(Amorphous Silicon) Zone D และZone E เป็ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเดียวกัน

7. สรุปผลการศึกษา
ตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าระหว่างประเทศ : IEC 61724[3]
ศึกษารวบรวมข้ อมูล ข้ อมูลจริง ด้ วยกรณีศึกษาผลการศึกษาในครังนีพบว่าจากการศึกษาข้ อมูล
เปรียบเทียโซล่าเซลล์ ทัง 3 ชนิด ประกอบด้ วย
x Zone A
x Zone C
x Zone D



x Zone E
7.1 เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด สารประกอบของคอปเปอร์ อิน เดี ย มแกลเลี ย มไดเซเลไนด์
CI(GS)S (Copper Indium gallium Di-Selenide) Zone A
7.2 เซลล์ แ สงอาทิตย์ชนิ ด ไมโครครอสตอลไลน์ อะมอร์ ฟั สซิ ลิคอน (Micro Crystalline
Amorphous Silicon) Zone C
7.3 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone D และZone E
กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุด
กําลังการผลิตไฟฟ้ าสูงสุด (7820.3 kWh) และมีผลรวมเท่ากับ (164867.2 kWh)
ชนิดที เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) ZoneE
Performance Ratio (%) สูงสุด
Performance Ratio (%) สูง สุด 101.201 เซลล์ แ สงอาทิต ย์ ช นิ ด อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อ
(Amorphous Silicon) Zone D
การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
หลายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทีแตกต่างกันโดยการติดตังระบบ PV ทัง 3 ชนิด
ชนิดแผงทีดีทสุี ดคือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon) Zone D

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรมีการติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอืนๆ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยนํา
และหมุนติดตามดวงอาทิตย์
8.2 ควรมีการศึกษาการลงทุนของแต่ละประเภทของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
8.3 ควรมีการพัฒนามาตรฐานคณะกรรมาธิการด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าระหว่างประเทศโดยใช้
สูตร IEC อืน และระบุช่วงเวลาของกําลังการผลิตไฟฟ้ า

9. กิตติกรรมประกาศ
การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
หลายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ รับความกรุณาอย่างยิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อํานาจ ผดุงศิลป์ ทีปรึ กษาสารนิพนธ์ ทีได้ ให้ ความรู้คาํ ปรึ กษาตลอดระยะเวลาของการวิจัย
อันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่องานสารนิพนธ์
นอกจากนีขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทีได้ ช่วยในการรวบรวมข้ อมูลอีกทังได้ ให้ คาํ แนะนําเพือเพิมพูนความรู้ จึงทําให้ สารนิพนธ์เล่มนี
สําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ประโยชน์อนั ใดทีเกิดจากสารนิพนธ์ เป็ นผลมาจากความกรุณาของทุกท่าน
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