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บทคัดย่อ 

 ว ัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี� เพื�อศึกษาการปรับปรุงอาคารที�ท �าการสถานีไฟฟ้าแรงสูง

อุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสู่การใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย ์โดยอาคารนี� เป็นอาคารก่อ

สร้างใหม่ สูง � ชั�น ประกอบดว้ยพื�นที�ส�านกังาน ห้องประชุม และห้องน�� า พื�นที�ใช้สอยทั�งหมด �,���.�� 

ตารางเมตร มีพื�นที�ปรับอากาศ �,���.�� ตารางเมตร โดยผลการจ�าลองค่าพลงังานส�าหรับอาคารตน้แบบผา่น

โปรแกรม Building Energy Code (BEC) มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร (Overall 

Thermal Transfer Value : OTTV) เท่ากบั ��.��� W/m2, ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผา่นหลงัคาอาคาร (Roof 

Thermal Transfer Value : RTTV) เท่ากบั �.��� W/m2, Lighting Power Density เท่ากบั �.��� W/m2 และค่า

พลงังานรวมที�ใชต้ลอดปีเท่ากบั ��,709.72 kWh/Year การศึกษานี� มีเป้าหมายหลกั คือ ก�าหนดแนวทางการ

ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร เ พื� อ ล ด ก า ร ใ ช้พ ลัง ง า น  ร ว ม กับ พ ลัง ง า น ที� จัด ห า ไ ด้จ า ก เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์   

ตอ้งมีค่ามากกว่าค่าพลงังานรวมที�ใชต้ลอดปีของอาคารต้นแบบ โดยมีมาตรการปรับปรุงอาคาร � มาตรการ 

คือ �.ปรับปรุงผนงัทึบ �.เปลี�ยนวสัดุกระจก �.ลดขนาดกระจก �.เพิ�มแผงบงัแดด �.การใช้แสงธรรมชาติ

ภายในอาคาร และ �.การจดัหาพลงังานด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์  

 

ค�าส�าค ัญ : อาคารพลังงานพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building : NZEB), การจ�าลองพลังงาน

ของอาคาร (Whole Energy Building Simulation) 
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 ผลการศึกษาพบวา่ทางเลือกที�เหมาะสมที�สุดที�ใชใ้นการปรับปรุงอาคาร คือ ใชม้าตรการ เปลี�ยน

วัสดุกระจกเป็นชนิด Clear Color Single Silver Low-E coat on Ocean Green 6 mm (6-6-6) , มาตรการ

ปรับปรุงอาคารโดยการลดขนาดหนา้ต่างชนิด น� ประมาณ ร้อยละ �� , มาตรการใช้แสงธรรมชาติภายใน

อาคาร และมาตรการจัดหาพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ� งจากมาตรการทั�งหมดท�าให้มีค่า OTTV ลดลง

เป็น �� .��� W/m2, RTTV เท่ากับ �.��� W/m2, Lighting Power Density เท่ากับ �.697 W/m2  และค่ 

าพลังงานรวมที�ใช้ตลอดปี �� ,195.43 kWh/year ค่าพลังงานรวมที�จ ัดหาได้ �� ,555.55 kWh/year  

ซึ� งท�าให้การใชพ้ลงังานเป็นบวก คือ สามารถจดัหาพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกวา่ที�ใชเ้ท่ากบั ���.�� kWh/year 

งบประมาณลงทุนประมาณ � ,701,���.�� บาท และมีค่าระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดที�  �� ปีทั� งหมด 

ท�าให้มีค่า OTTV ลดลงเป็น ��.��� W/m2, RTTV เท่ากับ �.��� W/m2, Lighting Power Density เท่ากับ 

6.697 W/m2 ค่าพลังงานรวมที�ใช้ตลอดปี ��,195.43 kWh/year ค่าพลังงานรวมที�จัดหาได้ ��,555.55 

kWh/year ซึ� งท �าให้การใช้พลงังานเป็นบวก คือสามารถจดัหาพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกว่าที�ใช้เท่ากบั ���.�� 

kWh/year งบประมาณลงทุน �,701,���.�� บาท และมีค่าระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดที� �� ปี 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study how to improve an office building of EGAT’s High 

Voltage Station in Ubon Ratchathani to be a Net Zero Energy Building. This building was a new 4-storey 

building consisting of office space, meeting rooms and restrooms. The total utility space was 2,273.81 m2 

with 1,027.17 m2 air-conditioned area. The simulation regarding the energy consumption of the prototype 

building using the Building Energy Code (BEC) program showed the following results: the Overall Thermal 

Transfer Value (OTTV) = 49.663 W/m2; Roof Thermal Transfer Value (RTTV) = 6.018 W/m2; Lighting 

Power Density = 6.697 W/m2; and the total building energy consumption = 93,709.72 kWh/year. The main 

aim of this study was to identify a number of guidelines for building improvements in order to reduce energy 

consumption of the prototype building, and to ensure that the solar power produced was greater than the 

overall annual energy consumption of the building. Six measures were proposed: (1) improve solid walls; 

(2) change the window glass materials; (3) reduce the size of the windows; (4) install more solar shading 

devices; (5) use natural light inside the building; and (6) produce solar power.  

The results showed that the best options were to change the glass material to 6-mm thick, clear 

color, single silver low-E coating on ocean green (6-6-6) glass, reduce the size of the n1-type windows by 

25%, use natural light inside the building; and produce solar power. All of these would decrease OTTV to 

30.168 W/m2 and the total building energy consumption to 82,195.43 kWh/year while RTTV and Lighting 
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Power Density remained the same. Moreover, the total produced solar power was 82,555.55 kWh/Year, 

resulting in the positive energy balance, i.e. the produced power was greater than the consumed energy. The 

estimated budget of the improvements was 7,701,066.15 baht with a discounted payback period of 28 years. 

 

บทน�า 

ปัจจุบนัมนุษยมี์ความตอ้งการใชพ้ลงังานที�สูงขึ�น สาเหตุเกิดจากการเพิ�มจ�านวนของประชากร, 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบที�เกิดตามมา 

ก็คือการเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ�งขณะนี�ทั�วโลกจึงมีแนวความคิดที�วา่จะพฒันาการใชพ้ลงังานภายในอาคาร

อยา่งไรใหคุ้ม้ค่าและค�านึงถึงสิ�งแวดลอ้มและต่อสังคมในภาพรวมมากที�สุด (Sustainable Development) โดย

จะต้องเป็นการพึ� งพาการใช้พลังงานที�จากเชื�อเพลิงฟอสซิลให้ได้น้อยที�สุด และแนวคิดการประหยดั

พลงังานเกี�ยวกบัการใชพ้ลงังานใหไ้ดต้��าที�สุด โดยมีพลงังานสุทธิเขา้ใกลศู้นย ์(Nearly Zero Energy Building 

หรือ  NZEB) จึ งได้ถูกน�ามาใช้  ซึ� งก็จะ มีหลักการ ว่า  พลังงานไฟฟ้าที� รับ จาก ระ บบที� น�า ม า ใช้ 

หกักบัพลงังานที�อาคารจดัหาไดจ้ะมีค่าสุทธิที�เขา้ใกลศู้นย ์โดยที�ผูใ้ชง้านภายในอาคารนั�นยงัตอ้งมีคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้มภายในอาคารที�ดี (Indoor Environmental Quality) 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื�อศึกษาการปรับปรุงอาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย สู่อาคารที�มีการใช้พลงังานสุทธิเป็นศูนย์ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 �. วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงอาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ.  

สู่อาคารที�มีการใช้พลงังานสุทธิเป็นศูนย ์โดยก�าหนดแนวทางการปรับปรุงอาคาร เพื�อลดการใช้พลังงาน 

โดยให้พลังงานเฉลี�ยใน � ปี ตอ้งมีค่าการใช้พลงังานน้อยกว่าหรือเท่ากบั กบัพลังงานที�จ ัดหาได้จากเซลล์

แสงอาทิตย  ์

 �. วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการปรับปรุงอาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ. 

สู่การใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย ์

 �. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พิจารณาตามอายุการใช้งานของอาคารเฉลี�ย �� ปี 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงอาคารที�ท �าการสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ. 

 สู่การใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย ์

 2. เป็นอาคารตน้แบบเพื�อใช้ในการศึกษา ส�าหรับอาคารที�จะสร้างใหม่หรือปรับปรุงอาคาร  

ทั�งภายในองคก์ร กฟผ. และองคก์รอื�นๆ 

 3. ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพสูงที�สุด เนื�องจากอาคารที�วิจยัจะต้องมีมาตรการ

ในการลดการใช้พลงังานที�เหมาะสมที�สุด 

 4. เนื�องจากงานวิจยันี� มีการจดัหาพลงังานจากระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ท�าให้ลดการใชพ้ลงังาน

ที�มาจากเชื�อเพลิงฟอสซิลลงได ้ซึ�งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์ชั�นบรรยากาศ 

 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 ในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมาแนวคิดของอาคารที�ใชพ้ลงังานสุทธิเท่ากบัหรือเขา้ใกลศู้นย ์(Net/Nearly 

Zero Energy Building: NZEB) เ ริ� ม เป็นที�สนใจและศึกษาในระดับนานาชาติ  ซึ� งในขณะนี� ทั�วโลก 

ต่างให้ความสนใจในการก่อสร้างอาคารที�ใชพ้ลงังานสุทธิเท่ากบัหรือเขา้ใกลศู้นย ์โดยสหภาพยุโรป (EU) 

ไดมี้แผนก�าหนดเป้าหมายวา่ หลงัจากปี ค.ศ.���� เป็นตน้ไป อาคารที�จะสร้างใหม่ทุกหลงัจะตอ้งเป็น Nearly 

Zero Energy Building ( BPIE Factsheet nZEB definitions across Europe (2015))  โ ด ย แ ม้ อ า ค า ร 

ที� มีการใช้พลังงานสุทธิ เท่ากับศูนย์หรือ NZEB จะเป็นที�สนใจ แต่ในปัจจุบันในแต่ละประเทศ 

ยงัไม่มีกรอบนิยามร่วมกนัที�แน่นอน แมส้หภาพยุโรปจะก�าหนดระยะเวลาดงัที�แสดงไปขา้งตน้แล้ว แต่

หลกัเกณฑที์�ใชใ้นการประเมินก็จะขึ�นอยูก่บัหลกัเกณฑข์องแต่ละประเทศ 

แต่โดยทั�วไปสามารถให้ความหมาย NZEB ได้โดยหมายถึง อาคารที�สามารถจัดหาพลังงาน

ทดแทน ไดไ้ม่นอ้ยกวา่พลงังานที�อาคารตอ้งการใชท้ั�งหมด โดยที�ผูใ้ชง้านภายในอาคารนั�นยงัตอ้งมีคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้มภายในอาคารที�ดี  

 โดยการวิจยันี� จ �าเป็นต้องวิเคราะห์ผลการจ�าลองพลังงานของอาคาร โดยมีปัจจัยประกอบ

หลายๆส่วนเขา้ดว้ยกนั ซึ� งส่งผลต่อการวเิคราะห์ผลการจ�าลองพลงังานของอาคารทั�งสิ�น ประกอบดว้ย 

1. ทิศทาง 

ทิศทางที�แตกต่างกนั มีค่ารังสีอาทิตยที์�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar Radiation, 

ESR) ที�แตกต่างกนั ซึ� งจะส่งผลต่อการหนัทิศทางของอาคาร การเลือกใชว้สัดุของแต่ละทิศของอาคาร และ

ผงัภายในอาคาร ท�าให้ความร้อนที� เข้ามาภายในอาคาร มีค่าที�แตกต่างกัน จากตารางที�  1 จะเห็นว่า  

ทิศใต้เป็นทิศที� มีค่า ESR สูงที� สุด แต่จากทิศทางการหันของอาคารที�ท �าการ ทางด้านทิศใต้เป็นทิศ 
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ที�มีห้องส�านกังานมากที�สุด ซึ� งงานวิจยันี� ไม่สามารถหันทิศทางของอาคารได ้จึงตอ้งศึกษาถึงวสัดุของผนงั

ทึบและกระจกที�มีประสิทธิภาพสูง 

 

ตารางที� 1  ค่ารังสีอาทิตย์ที�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส�าหรับอาคารประเภทสถานศึกษาหรือ

ส�านักงาน 

 

มุม

เอียง  

(องศา) 

ค่ารังสีอาทิตยที์�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนตามทิศทางของผนงั (W/m2) 

เหนือ 
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ตะวนัออก 

ตะวนัออก 

เฉียงใต ้
ใต ้

ตะวนัตก 

เฉียงใต ้
ตะวนัตก 

ตะวนัตก 

เฉียง

เหนือ 

0 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 

15 405.00 421.74 433.61 440.00 441.62 438.90 431.51 419.53 

30 358.99 390.20 412.96 425.48 428.59 422.98 408.39 358.65 

45 309.68 348.31 379.58 397.17 401.47 393.20 372.57 341.61 

60 255.37 301.60 337.61 358.44 363.45 353.18 328.62 293.33 

75 212.39 255.60 291.21 312.65 317.70 306.52 281.11 246.70 

90 185.06 215.84 244.53 263.14 267.41 256.82 234.58 207.62 

 

ที�มา: ประกาศกระทรวงพลงังานเรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการค�านวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ พ.ศ. 
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2. ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร 

จากบทที� 2 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร (overall thermal transfer 

Value, OTTV) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ผนังทึบ ผนังโปร่งแสง และแผงบงัแดด ซึ� งการเลือกวสัดุ และ

สัดส่วนผนงัโปร่งแสงต่อผนงัทึบ มีผลท�าให้ความร้อนที�ถ่ายเทเขา้สู่อาคารมีผลที�แตกต่างกนั โดยมีสมการ

ค�านวณดงันี�  

OTTV = (Uw)(1 - WWR)(TDeq) + (Uf)(WWR)(�T) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR) 

เมื�อ OTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกดา้นที�พิจารณา มีหน่วยเป็นวตัต์ 

ต่อตารางเมตร (W/m2) 

 Uw คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทึบ มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร - องศา

เซลเซียส (W/ (m2. ๐C)) 

532519536534535
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WWR คือ อตัราส่วนพื�นที�ของหน้าต่างโปร่งแสง และ/หรือของผนงัโปร่งแสงต่อพื�นที�ทั�งหมด

ของผนังด้านที�พิจารณา 

TDeq คื อ  ค่ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อุ ณ ห ภู มิ เ ที ย บ เ ท่ า  ( Equivalent Temperature Difference)  

ระหว่างภายนอกและภายในอาคารซึ� งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ มีหน่วยเป็นองศา

เซลเซียส (๐C) 

Uf คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัโปร่งแสง หรือกระจกมีหน่วยเป็นวตัต์ต่อ

ตารางเมตร - องศาเซลเซียส (W/ (m2. ๐C)) 

�T คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหวา่งภายในและภายนอกอาคารมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

(๐C) 

SHGC คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตยที์�ส่งผา่นผนงัโปร่งแสงหรือกระจก 

SC คือ สัมประสิทธิ� การบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด 

ESR คือ ค่ารังสีอาทิตย์ที�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังโปร่งแสง และ/หรือผนังทึบ 

 มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร (W/m2) 

3. ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร  

ค่ า ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น ร ว ม ข อ ง ห ลัง ค า อ า ค า ร  ( roof thermal transfer value, RTTV)  

ซึ� งการเลือกใชว้สัดุ และช่องวา่งอากาศ มีผลต่อความร้อนที�เขา้สู่อาคาร และจะส่งผลต่อการใชพ้ลงังานใน

พื�นที�ปรับอากาศเพิ�มขึ�นหรือลดลง โดยมีสมการค�านวณดงันี�  

RTTVi = (Ur) (1 - SRR) (TDeq) + (Us) (SRR) (�T) + (SRR) (SHGC) (SC) (ESR) 

เมื�อ  RTTVi คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคารส่วนที�พิจารณามีหน่วยเป็นวตัต์

ต่อตารางเมตร (W/m2) 

Ur คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาทึบมีหน่วยเป็นวตัต์ต่อตารางเมตร - 

องศาเซลเซียส (W/ (m2.๐C)) 

SRR คือ อตัราส่วนพื�นที�ของหลงัคาโปร่งแสงต่อพื�นที�ทั�งหมดของหลงัคาส่วนที�พิจารณา 

TDeq คือ  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (Equivalent Temperature Difference) ระหว่าง

ภายนอกและภายในของหลังคาซึ�งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของหลังคา  มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

(๐C) 

Us คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาโปร่งแสง มีหน่วยเป็นวตัต์ต่อตาราง

เมตร - องศาเซลเซียส (W/(m2.๐C)) 

�T คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหวา่งภายในและภายนอกหลงัคา มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

(๐C) 
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SHGC คือ สัมประสิทธิ� การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตยที์�ส่งผา่นหลงัคาโปร่งแสง 

SC คือ สัมประสิทธิ� การบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด 

ESR คือ ค่ารังสีอาทิตยที์�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผา่นหลงัคาโปร่งแสงและ/หรือ หลังคาทึบ

แสง มีหน่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร (W/m2) 

4. ระบบแสงสวา่ง  

โดยค่าความสว่างภายในอาคารที�ท �าการทุกห้องจะตอ้งเป็นไปตามที�กฎหมายก�าหนดโดยมีค่า

ความส่องสว่างตามก�าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที�39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงอาชีวอนามัยเรื�อง

สภาพแวดลอ้มในการท�างานเกี�ยวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 ดังตารางที� 2 รวมทั�งจะตอ้ง

ออกแบบใหมี้ค่าการใชพ้ลงังานต��าที�สุดดว้ย  

 

 ตารางที� 2 ค่ามาตรฐานความส่องสวา่งที�กฎหมายก�าหนด 

 

ประเภทห้อง 
ค่ามาตรฐานความส่องสวา่ง (LUX) 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 39 Safety 2549 

ห้องโถง/ห้องพกัรอ - 200 

ส�านักงาน 300 400 

ห้องควบคุมและห้องสวิตซ์ - 200 

หอ้งน��า 100 100 

หอ้งเก็บของ - 100 

หอ้งเครื�องปั�ม - 100 

ห้องครัว - 200 

ห้องประชุม 300 300 

หอ้งถ่ายเอกสาร - 300 

 

ที�มา:  กฎกระทรวงฉบบัที�39 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงอาชีวอนามยัเรื� องสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกี�ยวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

 

 

 

534521538536537
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5. ระบบเซลล์แสงอาทิตย  ์

อาคารที�มีการจดัหาพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยเ์พื�อใชใ้นอาคาร สามารถน�าค่าพลงังานไฟฟ้า

ที�จ ัดหาได้ ไปหักออกจากค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร เพื�อน�ามาคิดเป็นพลังงานรวมสุทธิ  

โดยมีสมการค�านวณดงันี�  

PVE �  
���������A�����N�����ESR���

�����
 

เมื�อ  PVE คือ ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยรายปีที�จดัหาโดยเซลล์แสงอาทิตย ์มีหน่วยเป็นกิโลวตัต์

ชั�วโมง (kWh) 

(9)(365) คือ จ�านวนชั�วโมงเฉลี�ยที� เซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดหากระแสไฟฟ้าได้ใน � ปี  

โดย (9) คือ จ�านวนชั�วโมงเฉลี�ยที�มีแสงอาทิตยใ์น 1 วนั และ (365) คือ จ�านวนวนัใน 1 ปี 

Amod คือ พื�นที�รวมทั�งหมดของแผงเซลลแ์สงอาทิตยที์�ติดตั�ง มีหน่วยเป็น 

ตารางเมตร (m2) 

Nsys คือ ประสิทธิภาพรวมของระบบ 

ESRPV คือ ค่ารังสีอาทิตยที์�มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนที�มุมเอียงและทิศทางที�ตรงกบัการติดตั�ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์มีหน่วยเป็นวตัตต์่อตารางเมตร (W/m2) ใหใ้ชค้่าที�ก �าหนดตามตารางที� � 

7. ค่าพลงังานรวมสุทธิทั�งอาคาร 

คือค่าการใช้พลงังานโดยรวมของทั�งอาคาร โดยค�านวณค่าการใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร

ดงักล่าวในรอบ 1 ปี มีหน่วยเป็น กิโลวตัตช์ั�วโมงต่อตารางเมตรต่อปี (kWh/m2/year) ซึ� งกระทรวงพลังงาน

ไดก้�าหนดวา่ อาคารที�มีค่าพลงังานสุทธิเขา้ใกลศู้นย ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 57 kWh/m2y และอาคารที�มีค่าพลงังาน

สุทธิเป็นศูนย ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0 kWh/m2y 

 

�. การวิเคราะห์ทางการเงิน 

การวเิคราะห์ทางการเงินเพื�อใชใ้นการประเมินโครงการความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการนี�  

โดยใชเ้ครื�องมือดงันี�   

8.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) 

ระยะเวลาที�การลงทุนนั�นใช้ไปในการลงทุน เพื�อให้กระแสเงินสดรับสุทธิที�ไดจ้ากการลงทุน 

คุม้ค่ากบัตน้ทุนที�ตอ้งลงทุนไประยะเวลาคืนทุนเป็นการค�านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการที�ท �า โดยมีหน่วย

วดัเป็นระยะเวลา ว่าเมื�อมีการลงทุนในโครงการนั�นแลว้จะใชร้ะยะเวลากี�งวดในการคืนทุนสามารถแสดง

การค�านวณหาระยะเวลาคืนทุนไดด้งัสมการต่อไปนี�  

PB = จ�านวนงวดก่อนคืนทุน + 
เงินส่วนที�ยงัไม่ไดคื้นทุน

กระแสเงินสดที�เกิดขึ�นในปีที�คืนทุน
 

535522539537538
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8.2 ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period หรือ DPB) 

เป็นการค�านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการที�ท�า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาวา่ เมื�อมีการลงทุน

ในโครงการนั�นแลว้ จะใชร้ะยะเวลากี�งวดในการคืนทุน โดยใชว้ิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสมที�จะไดรั้บใน

อนาคต ใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value of Cash Flows) เสียก่อน การค�านวณหาระยะเวลาคืนทุนคิดลด 

แสดงไดด้งัสมการดงันี�  

DPB = จ�านวนงวดก่อนคืนทุน + 
มูลค่าปัจจุบนัของเงินส่วนที�ยงัไม่ไดคื้นทุน

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�เกิดขึ�นในปีที�คืนทุน
 

8.3 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)  

เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแต่ละปี ซึ� งเท่ากบัมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflows) หกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) 

โดยใชต้น้ทุนถวัเฉลี�ยถ่วงน��าหนกัของเงินทุนของโครงการเป็นอตัราคิดลด (WACC) เมื�อรวมกระแสเงินสด

ที�คิดมูลค่าปัจจุบนัแลว้ ผลลพัธ์ที�ไดคื้อ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิสามารถค�านวณหาได้

จากสมการดงันี�  

NPV =� �
���

�������
�

���
 

โดยที� 

NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

CFt = กระแสเงินสดที�คาดหวงั ณ ช่วงเวลา t 

n = ช่วงอายุของโครงการลงทุน 

r = อตัราคิดลด หรือ ตน้ทุนถวัเฉลี�ยของเงินทุน 

เกณฑ์ในการประเมิน สรุปได้ว่าหากโครงการลงทุนใดที�มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV > � ผู ้

วิเคราะห์สามารถ ยอมรับโครงการลงทุนนั�นได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากโครงการลงทุนใด มีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ NPV < � ผูว้ิเคราะห์สามารถปฏิเสธ โครงการนั�นได ้และหากโครงการลงทุนใด ที�มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

NPV = � ผูว้ิเคราะห์อาจยอมรับหรือปฏิเสธโครงการก็ได ้เนื�องจากมูลค่าขององคก์ร จะไม่มีความแตกต่าง

ไม่วา่จะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ 

 

ผลงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

โครงการถ่ายทอดความรู้อาคารตน้แบบพลงังานสุทธิเป็นศูนย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2557) 

โครงการนี� จดัท�าขึ�นเพื�อใช้เป็นอาคารตน้แบบส�าหรับประเทศไทย ในการพฒันาอาคารประหยดัพลงังาน 

ที� ใ ช้ แ น ว คิ ด เ กี� ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น สุ ท ธิ เ ท่ า กับ ศู น ย์  ( Net Zero Energy Building ; NZEB)  

536523540538539
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โดยได้มีผลการพิจารณาในการคดัเลือกอาคารส�านักงานกองสื�อสารองค์กรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ซึ� งเป็นอาคารส�านักงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอาคารที�จะใช้ในการศึกษาวิจัย  

หลงัจากนั�นคณะท�างานได้ท �าการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคาร 

ที�ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย ์โดยมีระบบต่างๆดงันี�  1.กรอบอาคาร 2.ระบบแสงสวา่ง 3.การใช้แสงธรรมชาติ 

4.ระบบท�าความเย็น 5.อุปกรณ์ส�านักงาน 6.การจดัหากระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจากเดิม

อาคารหลงันี� ใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยเฉลี�ยเท่ากบั 35,987.70 หน่วยต่อปี และไดป้ระเมินไวว้า่หลงัจากปรับปรุง

อาคารจะต้องมีการใช้พลังงานเฉลี�ยลดลงเหลือ 21,920.71 หน่วยต่อปี ซึ� งวดัผลการใชพ้ลงังานจริงหลงัการ

ปรับปรุง พบวา่อาคารดงักล่าวมีการใชพ้ลงังานเฉลี�ยลดลงเหลือ 14,428.45 หน่วยต่อปี ผลการออกแบบและ

ปรับปรุงอาคารโดยใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงนั�น สามารถลดการใชพ้ลงังานไดส้อดคลอ้งตามที�ประเมิน

ไว ้และผลการใช้พลังงานทดแทน ซึ�งได้ออกแบบระบบจ ัดหาพลังงานใช้เองจากแสงอาทิตย์ ให้มีปริมาณ

การจัดหา 28,707.00 หน่วยต่อปี เมื�อท�าการเก็บขอ้มูลระบบจดัหาพลงังานจากแสงอาทิตย ์พบว่ามีปริมาณ

การจดัหาพลังงานเฉลี�ย 30,904.55 หน่วยต่อปี ผลการจดัหาพลงังานใชเ้องจากแสงอาทิตยมี์ปริมาณเพียงพอ

ต่อความตอ้งการใชพ้ลงังานของอาคารและยงัมีพลงังานส่วนที�เหลือ ส่งไปให้อาคารในบริเวณใกลเ้คียงได้

ใช้ด้วย สรุปผลการปรับปรุงอาคารหลงันี� ใช้พลงังานลดลงตามเป้าหมายและสามารถจดัหาพลังงานจาก

แสงอาทิตยใ์ชเ้องเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเป็นไปตามนิยามการเป็นอาคารใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย ์

ปารวี ตั� งจิตวิทยา (2556) ได้ศึกษาการออกแบบกรอบอาคารบ้านเดี�ยว เพื�อน�าไปสู่อาคาร

พลังงานสุทธิเป็นศู นย์ โดยได้หาแนวทางการออกแบบเปลือกอาคารส�าหรับบ้านเดี� ยวส องชั� น  

ที�มีพื�นที�ใช้สอยไม่เกิน 200 ตร.ม. เพื�อให้เป็นอาคารพลงังานสุทธิเป็นศูนยห์รือเขา้ใกลศู้นย ์การวิจยันี� เป็น

การวิจยัเชิงทดลอง โดยการวดัผลจริงด้านการจดัหาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการจ�าลองด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยได้ศึ กษาความ เป็นไปได้และรูปแบ บของกรอบอาคารในแต่ละทิศ  

ภายใตส้ภาพอากาศของประเทศไทย ระยะยื�นของแผงบงัแดดในแต่ละทิศทาง รวมถึงองศาและพื�นที�ในการ

ติดตั�งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เพื�อใหก้ารจดัหาพลงังานรวมเพียงพอต่อการใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยการจ�าลอง

พลังงานผ่านโปรแกรมพบว่า หากก�าหนดให้ด้านหน้าของอาคารหันไปทางทิศตะวันออก จะท�าให้ 

การใช้พลงังานภายในบา้นน้อยที�สุด ทั�งในบ้านเดี�ยวกรณีพื�นฐาน และกรณีเปลี�ยนหลงัคา และกรณีของ 

แผงบงัแดดตวัอาคารพบว่า อาคารที�มีแผงบงัแดดที�มีระยะมาก จะช่วยลดพลงังานการปรับอากาศมากกวา่

แผงบังแดดที� ยื�นน้อย และทิศทางของแผงบังแดดทิศตะวนัออกและใต้ มีการเปลี�ยนแปลงด้านพลังงาน  

มากที�สุด ส่วนแผงเซลลแ์สงอาทิตยพ์บวา่จะมีประสิทธิภาพมากที�สุดเมื�อหนัทางทิศใต ้และท�ามุม 30 องศา 

พรรัตน์ เรืองเสรี และช�านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื�องการปรับปรุงอาคารจอดรถ  

1 ศูนยอ์าหารและบริการ 4 มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพื�อเป็นอาคารที�มีการใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย ์โดยอาคาร

มีการใช้งานแบ่งเป็น ชั�น 1 ศูนยอ์าหาร ร้านกาแฟและร้านคา้สะดวกซื�อ, ชั�น 2-5 เป็นอาคารจอดรถ และ 

537524541539540
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ชั�น 6 เป็นดาดฟ้าที�ใช้เป็นที�จอดรถ เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนประมาณ 40,000 - 60,000 บาท โดยการใช้งาน

พลงังานไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากร้านสะดวกซื�อ เนื�องจากมีการใช้เครื�องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดและเปิดใช้งาน

ตลอด 24 ชั�วโมง โดยไดท้ �าการเก็บขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของอาคาร และการใช้พลงังานไฟฟ้าของ

อาคาร แล้วน�าค่าที�ได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัความสามารถในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  

ผลการศึกษาพบว่า พลงังานที�สามารถจดัหาได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตยไ์ม่เพียงพอต่อพลงังานไฟฟ้า 

ที�อาคารต้องการใช้ทั� งหมด โดยหากลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะพื�นที�ส่วนกลางลงอย่างน้อย 10%  

จะท�าใหเ้พียงพอต่อการจดัหาพลงังานใหก้บัพื�นที�ส่วนกลาง 
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วิธีการวิจัย 

วิธีการวจิยัของงานนี� คือ 

 
 

1. ศึกษานิยาม ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องของ NZEB อาคาร
ประหยัดพลังงาน กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และต้นแบบของ

อาคารอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ

2. ศึกษาแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคาร
ต้นแบบ

3. จ�าลองค่าพลังงานของอาคารต้นแบบด้วยโปรแกรม 
BEC

4. ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการท�า NZEB ส�าหรับ
อาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสงูอุบลราชธานี กฟผ.

5. สร้างแนวคิดและทางเลือกในการออกแบบ ทั�งทางด้าน 
กรอบอาคาร, งานระบบวิศวกรรม, พลังงานทดแทน

6. จ�าลองค่าพลังงานส�าหรับมาตรการการปรับปรุงใหม่ด้วย
โปรแกรม BEC

7. เปรียบเทียบมาตรการปรับปรุงแต่ละมาตรการ

8. วิเคราะห์ผลการทดทอง

9. สรุปผลการทดลอง

539526543541542
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ภาพที� 1 รูปด้านอาคารที�ท �าการสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี กฟผ. 

 

ผลการศึกษา 

เป้าหมายการใช้พลงังานส�าหรับอาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ. เพื�อที�จะ

เป็นอาคารที�ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (NZEB) คือ ต้องลดพลังงานที�ใช้รวมกับพลังงานที�จดัหาเองได ้

 ใหไ้ดม้ากกวา่การใชพ้ลงังานของค่าพลงังานรวมที�ใชข้องอาคารตน้แบบ ซึ� งสามารถค�านวณค่าพลงังานรวม

ที�ใช้ตลอดปีของอาคารตน้แบบได้คือ ��,709.72 kWh/year 

โดยมาตรการปรับปรุงอาคารที�ท �าการสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ. มีมาตรการต่างๆ  

6 มาตรการ ซึ� งแต่ละมาตรการสามารถเปรียบเทียบความคุม้ทุนระหว่างมาตรการได้โดยใช้เครื�องมือการ

ค�านวณค่าความคุม้ทุน (Payback Period) โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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ตารางที� � มาตรการปรับปรุงอาคารที�ท �าการสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี กฟผ. 

 

มาตรการ วิธีการ ระยะเวลาคืนทุน 

มาตรการที� 1 ปรับปรุงผนังทึบ      ใช้วสัดุผนังเป็นคอนกรีตมวลเบา เวน้ช่องอากาศ บุ

ฉนวนใยแกว้ 2" และแผน่ยปิซั�ม 
22.3 ปี 

มาตรการที� 2 เปลี�ยนวสัดุกระจก      ใช้วสัดุกระจกเป็นชนิด Low-E 6 มิลลิเมตร ซึ� งวสัดุ

ชนิดนี� จะช่วยให้แสงที�เข้ามาภายในอาคารได้มาก แต่

ความร้อนจะถูกสะทอ้นไม่เขา้มาภายในอาคาร 

�.� ปี 

มาตรการที�  3 ลดขนาดกระจก

หนา้ต่าง 

     ลดขนาดหนา้ต่างชนิด น1 ลงประมาณร้อยละ 25 
3 ปี 

มาตรการที� 4 เพิ�มแผงบงัแดด      เพิ�มแผงบงัแดดแนวนอน ความลึก 1.2 เมตร เหนือ

หนา้ต่างส่วนที�ปรับอากาศภายในอาคาร 
22 ปี 

ม า ต ร ก า ร ที�  5 ก า ร ใ ช้แ ส ง

ธรรมชาติภายในอาคาร 

     ลดการใช้พลังงานโดยใช้แสงธรรมชาติจากทาง

หนา้ต่างได ้โดยตอ้งมีการปรับปรุงวงจรไฟฟ้าในส่วนที�

โคมไฟที� ติดหน้า ต่างชั� น 3 และ 4 และเพิ�มอุปกรณ์

ส�าหรับหรี�ไฟอตัโนมติัเมื�อมีแสงเขา้มา 

1.3 ปี 

มาตรการที� 6 การจดัหาพลังงาน

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย  ์

     ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูง 330 W ติดตั� ง

ต�าแหน่งหลงัคาอาคารและหลงัคาที�จอดรถ 
18 ปี 

 

 การวิจัยนี� จะเสนอทางเลือกการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการต่างๆตามที� เสนอข้างต้น  

เพื� อ เปรียบเทียบการใช้มาตรการต่ างๆ หาความคุ้มทุนในการลงทุนเพื�อการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยคิดระยะเวลาของโครงการคือ �� ปี ตามอายุของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์โดยมีค่า Discount Rate ที� �.��% 

จาก MRL ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย, ค่าไฟฟ้าเพิ�มขึ�นปีละ �.�% (ณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์ และ  

โสภิตสุดา ทองโสภิต, ����) ค่าการบ�ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตยปี์ละ ��,��� บาท โดยค่าซากของแผง

เซลล์แสงอาทิตยห์ลงัจากผา่นไป �� ปีคิดที� ��% ของมูลค่าแผงที�ลงทุน (Tom Hootman, 2012)  
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โดยมีทางเลือกทั�งหมด � ทาง ซึ�งจะใชม้าตรการต่างๆ ดงัตารางที� � 

 ตารางที� � ทางเลือกการปรับปรุงอาคาร 

 ทางเลือกที� � ทางเลือกที� � ทางเลือกที� � ทางเลือกที� � 

มาตรการที� � ü ü ü  

มาตรการที� � ü ü ü ü 

มาตรการที� � ü ü ü ü 

มาตรการที� � ü ü ü  

มาตรการที� � ü ü ü ü 

มาตรการที� �  ü ü ü 

 

ทางเลือกที� 1 ใช้มาตรการที� 1-5 รวมกนัโดยยกเวน้ มาตรการที� 6 การจัดหาพลังงานด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ โดยมีค่าพลังงานรวมที�ใช้ตลอดปี 76,617 kWh/Year, ค่าพลงังานที�ลดได้ 17,092 kWh/year,  

งบลงทุน 1,390,682 บาท และ Discounted Payback Period 24 ปี 

โดยทางเลือกที� � มีขอ้ดีขอ้เสียดงันี�  

ขอ้ดี – งบลงทุนต��า 

ขอ้เสีย – ไม่สามารถเป็นอาคารที�มีพลงังานสุทธิเป็นศูนย,์ ลดการใช้พลงังานได้น้อย, การเปลี�ยน

วสัดุผนังทึบภายในอาคารเป็นไปได้ยาก 

ทางเลือกที� 2 รวมมาตรการทั�งหมดโดยขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที� 6.55 

บาท/หน่วย 

ค่าพลังงานเฉลี�ยตลอดทั�งปี สามารถจดัหาพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าค่าพลังงานที�ใช้ 5,937 

kWh/Year, งบลงทุนประมาณ 8,679,522.68 บาท และ Discounted Payback Period  30 ปี 

โดยทางเลือกที� 2 มีขอ้ดีขอ้เสียดงันี�  

ขอ้ดี – สามารถประหยดัพลงังานได้มาก, เป็นอาคารที�ใชพ้ลงังานสุทธิเท่ากบัศูนย ์(NZEB) 

ข้อเสีย – การลงทุนสูง, การขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าภูมิภาคในปัจจุบนัก�าหนดให้ใช้ส�าหรับ

พื�นที�หลงัคาอาคารเท่านั�น, ตอ้งมีการท�าเรื�องร้องขอการขายไฟให้กบัทาง กฟภ., หากราคาที�รับซื�อไฟฟ้า 

ของ กฟภ. เปลี�ยนแปลง จะท�าให้ค่า NPV, IRR, DPB เปลี�ยนตามไปด้วย, ระยะเวลาการคืนทุนนาน, การ

เปลี�ยนวสัดุผนงัภายในอาคารหลงัก่อสร้างเสร็จแลว้เป็นไปไดย้าก 

ทางเลือกที� 3 มาตรการที�ใชเ้หมือนกบัทางเลือกที� 2 ซึ� งจะมีค่าการใชพ้ลงังานและจดัหาพลงังาน

เท่ากนั โดยวิธีที� 3 จะไม่มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Discounted Payback Period: ระยะเวลาเกินกวา่อายโุครงการ 

542529546544545
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 โดยทางเลือกที� 3 มีขอ้ดีขอ้เสียดงันี�  

ข้อดี – เป็นอาคารที�ใช้พลงังานสุทธิเท่ากับศูนย ,์สามารถประหยัดพลังงานได้มาก , สามารถ 

จ่ายไฟฟ้าใหก้บัอาคารขา้งเคียงได ้

ข้อเสีย  – การลงทุนสูง , ไม่คุ ้มค่า ต่อการลงทุน , การเปลี� ยนวัสดุผนัง ทึบภายในอาคาร 

เป็นไปได้ยาก 

ทางเลือกที� � เลือกมาตรการที�มีค่า Payback Period ไม่เกิน �� ปี โดยมีมาตรการดงันี�  

มาตรการที�  � เปลี�ยนว ัสดุกระจกเป็นชนิด Clear Color Single Silver Low-E coat on Ocean 

Green 6 mm (6-6-6) 

มาตรการที� � ปรับปรุงอาคารโดยการลดขนาดหนา้ต่างชนิด น� ลงประมาณร้อยละ �� 

มาตรการที� � การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 

มาตรการที� � การจดัหาพลงังานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ผลการจ�าลองค่าพลงังานส�าหรับอาคารตน้แบบผา่นโปรแกรม BEC ไดผ้ลดงันี�  

OTTV    :  30.168 W/m2 

RTTV   :  6.018 W/m2 

Lighting power Density :  6.697 W/m2 

ค่าพลงังานรวมที�ใชต้ลอดปี :  82,195.43 kWh/Year 

ค่าพลงังานรวมที�จดัหาได ้ :  82,555.55 kWh/Year 

งบประมาณ   :  �,���,���.�� บาท 

ค่าพลังงานอาคารเฉลี�ยตลอดทั� งปี สามารถจดัหาพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าค่าที�ใช้ ���.�� 

kWh/Year  

โดยสามารถลดพลงังานไฟฟ้าที�ใชเ้มื�อเทียบกบัอาคารตน้แบบลงได ้��,���.�� kWh/Year คิด

เป็นค่าไฟฟ้าได ้���,���.�� บาท/ปี  

เนื�องจากกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจดัหาไดน้้อย จึงคิดแค่กรณีเดียวคือ ไม่มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินที�

จดัหาไดใ้ห้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะสามารถจ่ายไฟฟ้าส่วนเกินที�จดัหาได ้ให้กบัอาคารขา้งเคียงใน

เขตสถานีไฟฟ้าแทน 

โดยทางเลือกที� 4 มีขอ้ดีขอ้เสียดงันี�  

ข้อดี – สามารถประหยดัพลังงานได้มาก , เป็นอาคารที�ใช้พลงังานสุทธิเท่ากบัศูนย ์(NZEB), 

สามารถคืนทุนไดก่้อนที�โครงการจะสิ�นสุด 

ขอ้เสีย – การลงทุนสูง, ระยะเวลาคืนทุนช้า 

543530547545546
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สรุปผลการศึกษา 

 อาคารที�ท �าการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุบลราชธานี  กฟผ. สามารถท�าให้เป็นอาคารที�มี  

การใช้พล ังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ โดยทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด โดยตรงตามวตัถุประสงค์และมีค่าความคุม้

ทุนดีที�สุดคือ ทางเลือกที� � ประกอบดว้ย � มาตรการดงันี�  

 �. มาตรการที� � เปลี�ยนวสัดุกระจกเป็นชนิด Clear Color Single Silver Low-E coat on Ocean 

Green 6 mm (6-6-6) 

 �. มาตรการที� � ปรับปรุงอาคารโดยการลดขนาดหนา้ต่างชนิด น� ประมาณร้อยละ �� 

 �. มาตรการที� � การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร 

 �. มาตรการที� � การจดัหาพลงังานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ซึ� งท�าให้มีค่า มีค่า OTTV = 30.168 W/m2, RTTV = 6.018 W/m2, Lighting Power Density = 

6.697 W/m2 ค่าพลังงานรวมที�ใช้ตลอดปี ��,���.�� kWh/year ค่าพลังงานรวมที�จัดหาได้ ��,���.�� 

kWh/year ซึ� งท�าใหก้ารใชพ้ลงังานเป็นบวก คือสามารถจดัหาพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกวา่ค่าที�ใชเ้ท่ากบั ���.�� 

kWh/Year งบประมาณลงทุน �,���,���.�� บาท และมีค่าระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดที� �� ปี 

 

ข้อจ�ากัด 

ขอ้จ�ากดัคือระบบจดัหาไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยคื์อ มีการเสื�อมสภาพตามอายุการใช้งาน

ทุกๆปี ซึ� งท�าให้สามารถจดัหาพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลงตามไปด้วย หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จดัหาพลังงาน

ไดล้ดลงจนมีค่าการจดัหาพลงังานไดน้อ้ยกวา่ค่าการใชพ้ลงังานของอาคาร โครงการนี� ก็จะมีค่าพลงังานสุทธิ

ไม่เป็นศูนย ์(Net Zero Energy Building) แต่ยงัเป็นอาคารที�มีพลงังานสุทธิเขา้ใกลศู้นย ์(Nearly Zero Energy 

Building) จนจบอายุของโครงการ (ตามกระทรวงพลังงานได้ก�าหนดว่า อาคารที� มีค่าพลังงานสุทธิ 

เขา้ใกลศู้นย ์ตอ้งมีค่าไม่เกิน 57 kWh/m2/year) 

 

ข้อเสนอแนะ 

เ นื� องจากงานวิจัย นี� มีผลการทดล องระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลดที�  ��  ปี  ทางผู ้วิจ ัย 

จึงมีขอ้เสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางเพื�อช่วยปรับลดระยะเวลาคืนทุนลงดงันี�  

�. โดยในปัจจุบนัแผงเซลลแ์สงอาทิตยคุ์ณภาพสูง ที�มีประสิทธิภาพของแผงไม่นอ้ยกวา่ ��.� % 

มีราคาสูง ท�าให้การลงทุนของโครงการสูง ซึ� งจะมีค่าระยะเวลาคืนทุนที�สูงตามไปดว้ย หากในอนาคตทาง

ภาครัฐช่วยสนบัสนุนการผลิตและวิจยัแผงเซลล์แสงอาทิตย ์หรือลดภาษีในการน�าเขา้ คาดวา่ราคาของแผง

เซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีราคาที�ถูกลง พร้อมทั�งมีประสิทธิภาพของแผงที�เพิ�มมากขึ�น ซึ�งจะท�าใหอ้าคารมีค่าการ

ใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนยไ์ดง่้ายยิ�งขึ�น พร้อมทั�งงบลงทุนของโครงการก็จะนอ้ยลง 

544531548546547
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�. ภาครัฐควรสนับสนุนการผลิตวสัดุส�าหรับอาคารประหยดัพลังงาน เช่น ผนังหรือกระจก 

ที�มีประสิทธิภาพสูง หรือฉนวนกนัความร้อนต่างๆ เพื�อให้การก่อสร้างอาคารประหยดัพลังงานมีราคาที�ถูก

ลง 

�. นอกจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารที�ประหยดัพลังงานแล้ว สิ� งส�าคญัที�ช่วยในการ

ประหยดัพลงังานก็คือ การใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า โดยควรจะก�าหนดมาตรการต่างๆส�าหรับการใช้งาน

อาคาร เพื�อช่วยในการประหยดัพลงังาน เช่น การปรับเครื�องปรับอากาศอุณหภูมิไม่ต��ากวา่ �� องศา, ปิด-เปิด 

เครื�องใชไ้ฟฟ้าเท่าที�จ �าเป็น และการอบรมใหผู้ใ้ชอ้าคารรับรู้และเขา้ใจการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 
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