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บทคดัย่อ  

 พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตและในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่เน่ืองจากทรัพยากรพลังงานภายในประเทศมี

ค่อนข้างจ ากดั ประเทศไทยจึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศกว่าคร่ึงหน่ึงของความ

ต้องการการใช้พลังงาน การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทางเลือกการใช้พลังงานหมุนเวียน

แบบบูรณาการร่วมกบักรอบอาคารโดยการน าเอาแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งด้านข้างของกรอบอาคาร 

โดยใช้เทคนิคทางด้าน Building Energy Simulation การจ าลองการติดต้ังอุปกรณ์บังแดดที่ท  าจาก

แผงโซล่าเซลล์เพ่ือทราบถึงค่าการลดการใช้พลังงานของอาคารที่ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ด้านข้างของ

กรอบอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus และใช้เทคนิคทางด้าน Energy Simulation ในการจ าลอง

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ด้วยโปรแกรม PVsyst โดยก าหนดมุมการติดตั้งตั้งแต่มุม 

0 – 90 องศาโดยท าการเปล่ียนแปลงมุมทุกๆ 15 องศา ผลการศึกษาพบว่ามุมการติดต้ังที่ 90 

องศา น้ันสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคารได้สูงที่สุด 

7,186 kWh ต่อปีหรือประมาณ 15.65% ของการใช้งานระบบปรับอากาศเดิม ส าหรับการผลิต

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ของการติดต้ังด้านข้างกรอบอาคาร มุมการติดต้ังที่ 30 

องศาน้ันผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สดุ 16,673 kWh หรือประมาณ 29.14% ของการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าภายในอาคาร เม่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หามุมติดต้ังที่เหมาะสมที่สุดของการลดการใช้งาน

พลังงานไฟฟ้าของอาคารพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงแสงอาทติย์โดยมุมการติดต้ังที่

เหมาะสมที่สุด 30 องศาสามารถน้ันสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมได้ 23,360 kWh 

ต่อปีหรือเท่ากับ 40.83 % ของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร การศึกษาน้ีสามารถน าไป

ปฏิบัติเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศพร้อมทั้งช่วยเพ่ิม

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนในกรอบของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals: SDGs)  
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ABSTRACT 

 Energy is the important factor for daily living to improve the quality of life and in 

the development of the country's economy. Due to the limited domestic energy resources, 

Thailand relies on imported energy from foreign countries more than half of total energy 

demand. This study aims to study the alternatives utilization of renewable energy by integrated 

building envelop with solar PV on the side of the building envelope and applying the Building 

Energy Simulation technique. EnergyPlus model was used to simulate the installation of solar 

PV shading devices to obtain the energy-saving values of integrated solar PV panels on the 

side of the building envelop. PVsyst was used to simulate the power generation from solar 

PV. The angle used for installation was set to limit from 0 - 90 degrees. Angle was adjusted 

every 15 degrees. Results of the study showed that the installation angle of 90 degrees can 

reduce the maximum electrical energy consumption of air-conditioning system to 7,186 

kWh/Year or approximately 15.65% of the existing air-conditioning system. For power 

generation from solar PV, the installation angle of 30 degrees can generate the highest 

electrical of 16,673 kWh or approximately 29.14% of the total electrical energy used in the 

building. The results were analyzed to find the most suitable installation angle for reducing 

electrical energy of the building, as well as power generation from solar PV. The most suitable 

installation angle of 30 degrees can reduce the total electricity consumption as 23,360 

kWh/Year or equal to 40.83% of total electrical energy used in the building. This study can 

be implemented as an alternative plan to reduce domestic electricity use while increasing the 

shares of renewable energy in accordance with the United Nations Sustainable Development 

Goals (SDGs). 
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บทน า 

 พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตและในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศก าลัง

พัฒนา มีความต้องการพลังงานเพ่ิมมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากทรัพยากรพลังงาน

ภายในประเทศมีค่อนข้างจ ากัด จึงต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศกว่าคร่ึงหน่ึงของ

ความต้องการ ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2553 การใช้พลังงานของประเทศ

ไทยเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ในอัตราเฉล่ียร้อยละ 4.4 ต่อปี จนในปี 2553 การใช้พลังงานขั้น

สุดท้าย (Final Energy) สูงถึง 2.32 เท่าของปี 2533 การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้ นควบคู่กับอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงมีค่าเฉล่ียร้อยละ 4.5 ต่อปีทั้งน้ีภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของการใช้พลังงานสูงจนน าหน้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ได้แก่ ภาคอาคาร

ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการใช้พลังงานในปี 2553 สูงเป็น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี 

2533 ตามล าดับ จากข้อมูลการเติบโตของความต้องการพลังงานและเศรษฐกิจจากปี พ.ศ. 

2533-2553 จะพบว่าภาคอาคารธุรกิจมีความต้องการพลังงานเพ่ิมข้ึนมากในที่สุดในปี 2553 

และจนถึงปัจจุบันโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ภาคอาคารธุรกจิประเภทอาคารส านักงานมีการใช้

พลังงานไฟฟ้า 7,139 GWh ต่อปีโดยคิดเป็นร้อยละ 37 ของประเภทอาคารทั้งหมดในภาคอาคาร

ธุรกิจ จากเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนในกรอบของสหประชาชาติ Sustainable Development 

Goals (SDGs) ถูกก าหนดขึ้ นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาระหว่างประเทศในช่วง ปี ค.ศ. 

2015 เป็นต้นไปจนถึง ปี ค.ศ. 2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 

เป้าหมายโดยมุ่งไปที่ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศที่กาลังพัฒนาโดยใน เป้าหมายที่ 7 สร้าง

หลักประกันว่าทุกคเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ เช่ือถือได้ และย่ังยืนใน

หัวข้อที่ 7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 

2573 ซ่ึงทางประเทศไทยกมี็นโยบายที่จะด าเนินการเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนภายใน

ประเทศตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) โดย

ทางประเทศไทยมีแผนที่จะท าการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ 

ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี  2579 โดยจะมี

ก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเทา่กบั 19,634.4 เมกะวัตต์ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาหาค่าการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงวัสดุบังเงาที่ท  าจากแผงโซล่าเซลล์ 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ หามุมติดต้ังที่เหมาะสมที่สดุของแผงโซล่าเซลล์ที่จะสามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคาร 

 

 



 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาวิจัย อาคารส านักงานใหญ่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ 

เลขที่ 26 ซอย สขุุมวิท 64/2 ถนน สขุุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (พ้ืนที่ช้ัน

สอง ทศิตะวันตก) 

 2. งานวิจัยน้ีใช้โปรแกรมจ าลองทางคอมพิวเตอร์ Sketchup + Energy Plus ในการสร้าง

แบบจ าลอง เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลการลดความร้อนเข้ากรอบอาคารของ แผงโซล่าเซลล์ 

 3. งานวิจัยน้ีใช้โปรแกรมจ าลองทางคอมพิวเตอร์ PVsyst ในการสร้างแบบจ าลอง เพ่ือ

เปรียบเทยีบข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก แผงโซล่าเซลล์ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ทราบถึงประสทิธภิาพของการลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศโดยการติดตั้งวัสดุ

บังเงาที่ท  าจากแผงโซล่าเซลล์ 

2. ทราบมุมติดต้ังที่เหมาะสมที่สดุของแผงโซล่าเซลล์ที่จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 

3. ได้รับข้อมูลผลการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ใน

รูปแบบของการติดตั้งด้านกรอบอาคาร 

 

ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ปริฉัตร ว่องไววรวิทย์ (2555) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิ

เทียบเท่าส าหรับการค านวณค่าการส่งผ่านความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัยงานวิจัยน้ี

ศึกษาการพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ส าหรับการค านวณค่าการส่งผ่าน

ความร้อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัยให้มีการปรับเปล่ียนทนัตามยุคสมัย โดยท าการศึกษาด้วย

การจ าลองผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual DOE 4.1และศึกษาการก าหนดแบบอาคาร

อ้างองิจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เปล่ียนตัวแปรจ าลองผลไปทั้งสิ้น 3,820 กรณี ส าหรับศึกษาการใช้

พลังงานการท าความเยน็จากเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ตัวแปรที่ศึกษา

จากผลการจ าลองสรุปได้ว่า เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (α) = 0.1 มี
ประสทิธภิาพในการลดพลังงานการทาความเยน็ของอาคารชุดพักอาศัยได้ดี โดยในทุกทศิทางการ

วางอาคารน้ันแปรผันตามค่าความต้านทานความร้อน (U-Value) ของวัสดุประกอบอาคาร ย่ิงมี

ค่าสูงมาก ค่า α = 0.1 ย่ิงมีประสิทธิภาพในการลดพลังงานมากเช่นกัน การเพ่ิม DSH จะมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในกรณีที่วางอาคารตามทศิทาง 180 องศา การเพ่ิม DSH ให้มีค่ามากกว่า 

100 กับวัสดุที่มีค่า α = 0.9 จะมีประสิทธิภาพในการลดค่า TDeq ให้มีค่าเทยีบเท่าการใช้วัสดุที่

มีค่า α = 0.7 เมื่อวัสดุน้ันมีค่า DSH ค่ามากกว่า 100 



 

 

 จิตรภณ ศัลยวิทย์ (2562) ได้ท าการศึกษาการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานแล

สิ่งแวดล้อมไทยส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน กรณีศึกษาโรงแรมดีพียูเพลสมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือท าการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทาง

พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน โดยใช้อาคารโรงแรมดีพียูเพลส 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นอาคารกรณีศึกษาซ่ึงมีพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 

1822.94 m2 โดยพ้ืนที่ช้ัน 1 เป็นส่วนให้บริการ พ้ืนที่ช้ัน 2 และช้ัน 3 เป็นส่วนของห้องพัก จาก

การประเมินพบว่าในสถานะปัจจุบันคะแนนอยู่ที่ 46 คะแนนซ่ึงอยู่ในระดับ Silversในการศึกษาน้ี

ได้ใช้แบบจ าลองพลังงาน Energy Plus ท าการจ าลองการใช้พลังงานและค านวณปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าและประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการที่น าเสนอ เพ่ือเล่ือนระดับเกณฑ์

การประเมินสู่ระดับ Gold ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ มาตรการที่ 1 

การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดต้ังเคร่ืองท าน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มาตรการที่ 2 การ

เปล่ียนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E)มาตรการที่  3 เปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน 

(LED)มาตรการที่ 4 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงโดยมาตรการที่มีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์มากที่สดุ คือมาตรการที่ 3 การเปล่ียนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) 

 พันตรี วิรัตณ์ พิชิตกุญชร และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรีติ ชยะกุลคีรี (2560)ได้ศึกษา

การออกแบบและการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคาของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกงานวิจัยน้ีน าเสนอการออกแบบและ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการติดตั้ งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคาร

กองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยประมวลผลค่า

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาทั้ง 2 ฝั่ง ของอาคารคือหลังคาฝั่ง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันออกเฉียงใต้ จานวนทั้งสิ้ น 840 แผง ชนิดแผง Poly - 

Crystalline 72 Cells Series ขนาด 300 Wp ท าให้ได้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม

ของโครงการฯ จ านวน 252 kWp โดยจะใช่โปรแกรม PVSYST,V5.55 (DEMO) เพ่ือช่วยใน

การประมวลผลเพ่ือหาความสูญเสียประสิทธิภาพของพลังงานดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 34,809 หน่วย/เดือน ซ่ึงจะท าให้โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกมีระยะคุ้มทุน

ภายในระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน 6 วันซ่ึงถือว่ามีความคุ้มค่าสูงเน่ืองจากยังอยู่ในระยะประกันของ

อุปกรณ์ส าคัญและสามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศได้ถึง 225.56 ตัน 

 Shazia Ahmad (2017) Application of Building Integrated Photovoltaic:  Design 

Strategies for Optimization of Renewable Energy Through Envelope and Daylight Harvesting 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา การประยุกต์ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมกับอาคารโดยใช้การออกแบบ

เพ่ือหาความเหมาะสมที่สุดของการผลิตพลังงานทดแทนจากกรอบอาคารพร้อมทั้งเกบ็เกี่ยวการ

แสงจากธรรมชาติ โดยวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเป็น 2 กรณี 1 การศึกษาอาคารเดิม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 



 

 

180 x 108 ฟุตสูง 12 ฟุต และมีอัตราส่วนหน้าต่างต่อผนัง 40%ผลที่ได้จากการจ าลองอาคาร

เดิม สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ 781,900 kWh ผลของการวิเคราะห์เกบ็เกี่ยวการแสงจาก

ธรรมชาติน้ัน 38.59% ของช่วงกลางวันที่สามารถใช้งานได้น้ันอยู่ในช่วงระหว่าง 300-3,000 

ลักซ์ไม่เพียงพอเนื่องจาก Useful Daylight Illuminance (UDI) ควรอยู่ในช่วงที่ต้องการอย่างน้อย 

75% ของเวลากลางวัน 2. การศึกษาอาคารออกแบบใหม่ คือการเพ่ิมผลผลิตพลังงานทดแทน

โดยรวมและการเกบ็เกี่ยวการแสงจากธรรมชาติในเวลากลางวันจากอาคารเดิมโดยการ การลด

ขนาดของพ้ืนที่ผิวหน้าต่างหมายถึงพ้ืนที่ที่เพ่ิมข้ึนส าหรับการผลิตพลังงานทดแทน อัตราส่วนของ

หน้าต่างต่อผนังลดลงเหลือ 25% ส าหรับผนังด้านทิศใต้, 34% ทางทิศตะวันออกและ 42% 

ส าหรับผนังทศิตะวันตกจาก 40% ในอาคารเดิมผลของการจ าลองอาคารออกแบบใหม่ สามารถ

ผลิตพลังงานทดแทนได้ 879,702 kWh ผลของการวิเคราะห์เกบ็เกี่ยวการแสงจากธรรมชาติน้ัน 

สามารถช่วยเพ่ิมการเกบ็เกี่ยวการแสงจากธรรมชาติในเวลากลางวันได้ 78%ซ่ึงเพียงพอต่อค่า 

Useful Daylight Illuminance (UDI) 

 Talal Salema, Elias Kinabb (2015) Analysis of Building-Integrated Photovoltaic 

Systems: A Case Study of Commercial Buildings under Mediterranean Climate งานวิจัยน้ีเป็น

การศึกษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV) ของอาคาร อาคารเมดิเตอร์เรเนียน 

ตั้งอยู่ในเบรุต (มุมละติจูดจาก 34 °ทศิเหนือ) ถูกเลือกส าหรับการจ าลองศึกษาประสิทธภิาพของ

ระบบ BIPV ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน อาคารมีพ้ืนที่ 2,000 ตารางเมตรและ พ้ืนท าจาก

คอนกรีตวัสดุก่อสร้างและเหลก็ การใช้พลังงานรวมรายปีของอาคารประมาณ 1,400 MWh และ

มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยาย

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปที่มีอยู่โดยเพ่ิมระบบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

บูรณาการ (BIPV) โดยใช้โปรแกรม PVsyst ในการจ าลองการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แบบบูรณาการ (BIPV) มีการจ าลองสถานการณ์ส าหรับระบบ 17.6 kWp เน่ืองจากข้อ จ ากัด 

ด้านพ้ืนที่และท าการจ าลองเป็นระยะเวลาหน่ึงปีโดยท าการจ าลองมุมการติดตั้ งแผงเซลล์

แสงอาทติย์ตั้งแต่มุม 0° ถึงมุม 90°โดยเปล่ียนแปลงมุมการติดต้ังทุกๆ 10° ผลการวิจัยพบว่ามุม

เอียงที่ดีที่สุดจะต้องอยู่ระหว่าง 20 และ 30 องศาโดยมีการผลิตพลังงานมากกว่า 27 เมกะวัตต์

ช่ัวโมงต่อปี ดังน้ันการติดตั้ง BIPV ในช่วง 20-30 องศาจะดีที่สุดนอกเหนือจากการติดต้ังบน

หลังคาแบบปกติ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมได้น าแนวคิดทางด้านการลดความร้อนของกรอบอาคาร

จากการปรับปรุงคุณภาพของกรอบอาคารและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์มาประยุกต์

ร่วมกันโดยน าแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งเป็นแผงวัสดุบังเงาด้านข้างอาคารเพ่ือลดความร้อนเข้า

อาคารพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยการศึกษาน้ีได้ใช้เทคนิคทางด้าน

คอมพิวเตอร์ Simulation โดยโปรแกรม Sketchup + Energy Plus และ PVsyst เพ่ือศึกษาผลการ



 

 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารที่ติดต้ังแผงวัสดุบังเงาที่ท  าจากแผงโซล่าเซลล์ในมุมที่

แตกต่างกนั 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 จากภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเร่ิมจากทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ และคุณสมบัติทางการถ่ายเท

ความร้อนของกรอบอาคาร พร้อมทั้งรวมรวบข้อมูลของอาคารตัวอย่างที่น ามาศึกษาในการวิจัย

คร้ังน้ี เพ่ือใช้เทคนิคทางด้าน Building Simulation และ Energy Simulation ในการจ าลองการลด

พลังงานไฟฟ้าของอาคารพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน เพ่ือน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์หามุมติดต้ังที่เหมาะสมที่สุดของแผงโซล่าเซลล์ในการติดต้ังด้านข้างของกรอบ

อาคาร 

 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการจ าลองการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Plus) 

 การจ าลองการใช้งานพลังงานไฟฟ้าของอาคาร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ กรุงเทพมหานครโดยท าการจ าลองห้องกลุ่มเป้าหมาย 3 ห้องจะมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม

ต่อปีอยู่ที่ 57,217 kWh ต่อปี (ดังแสดงในภาพที่ 4.1) โดยงานวิจัยน้ีได้ท าการเปรียบเทยีบผล

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนวจิยั 

 รวมรวมขอ้มูลอำคำรท่ีท ำกำรศึกษำ 

 
Energy Plus 

กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ ของ

อำคำร 
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ทบทวน วรรณกรรม 

 



 

 

จากการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารซ่ึงมีค่า 276.95 kWh/m2 กบัข้อมูลของการใช้

พลังงานไฟฟ้าของอาคารกรณีศึกษาพบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนประมาณ 4.76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 แสดงผลการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร 

 

 การจ าลองการติดตั้งแผงวัสดุบังเงาที่ท  าจากแผงโซล่าเซลล์บริเวณที่ท  าการจ าลองการ

ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่บริเวณพ้ืนที่ช้ัน 2 ของอาคารโดยจะท าการจ าลองการติดต้ังแผง

เซลล์แสงอาทติย์ในพ้ืนที่ กระจกของด้านหน้าอาคารโดยท าการติดตั้งตั้งแต่ช่วง 0 – 90 องศา ท า

การเปล่ียนแปลงทุก ๆ 15 องศา(ดังแสดงในภาพที่ 4.2)โดยตัวอาคารน้ันหันหน้าไปทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้โดยมีพ้ืนที่ในส่วนของการติดต้ัง 72.48 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถ

ติดตั้งแผง โซล่าเซลล์ได้ทั้งหมด 33 แผงในการวิจัยเล่มน้ีเลือกใช้แผงขนาด 380 W ในการ

ทดสอบดังน้ันขนาดการติดตั้งของระบบโซล่าเซลล์รวมเทา่กบั 12.54 kWp 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 มุมการติดตั้งแผงวัสดุบังเงา 0 – 90 องศา 

 

 จากการจ าลองการติดตั้งแผงวัสดุบังเงาที่ท  าจากแผงโซล่าเซลล์ ในมุมที่แตกต่างกนัน้ัน

ได้พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ผ่านกระจกหรือผนังโปร่งแสง 

(SHGC) มีการเปล่ียนแปลงไปตามมุมการติดต้ังของแผงวัสดุบังเงาโดยการลดความร้อนที่ส่งผ่าน

ผนังโปร่งแสงเข้าสงูอาคารน้ันส่งผลให้ การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลดลงดังตารางที่ 4.1 

 

 

 



 

 

ตารางที ่4.1 แสดงปริมาณการใช้เพลังงานไฟฟ้าของอาคาร 

 

Electricity 

 Consumption 

Shading panel installation Angle 

No 

Shading 0˚ 15˚ 30˚ 45˚ 60˚ 75˚ 90˚ 

Cooling 34,086 29,788 29,409 29,125 28,924 28,801 28,735 28,739 

Interior 

Lighting 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 3,076 

Interior 

Equipment 8,229 8,229 8,229 8,229 8,229 8,229 8,229 8,229 

Fan 11,825 10,299 10,205 10,129 10,068 10,025 9,997 9,985 

Total 57,217 51,393 50,921 50,560 50,299 50,133 50,038 50,031 

Saving - 5,824 6,296 6,657 6,918 7,084 7,179 7,186 

 

 ผลจากการจ าลองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ (PVsyst) 

 จากการใช้เทคนิคทางด้าน Energy simulation โดยโปรแกรม PVsyst ในการจ าลองการติดตั้ง

ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV) โดยน าแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งด้านข้างของ

อาคารในมุมการติดต้ังที่แต่กต่างกันน้ันพบว่า การติดต้ังในช่วงมุม 15 องศาถึงมุม 30 องศาน้ัน

ให้ค่าก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าสงูกว่า 16,000 kWh ต่อปีโดยมีรายละเอยีดดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที ่4.2 แสดงก าลังการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ 

 

เดือน 

ก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า (kWh) 

0 15 30 45 60 75 90 

มกราคม 1,281 1,457 1,542 1,514 1,401 1,222 1,005 

กุมภาพันธ ์ 1,223 1,355 1,403 1,349 1,224 1,051 853 

มีนาคม 1,536 1,643 1,652 1,543 1,347 1,118 886 

เมษายน 1,407 1,467 1,445 1,314 1,116 906 705 



 

 

เดือน 

ก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า (kWh) 

0 15 30 45 60 75 90 

พฤษภาคม 1,348 1,397 1,368 1,233 1,037 832 653 

มิถุนายน 1,191 1,226 1,192 1,062 878 704 552 

กรกฎาคม 1,250 1,295 1,267 1,137 947 761 596 

สงิหาคม 1,209 1,266 1,252 1,139 969 790 627 

กนัยายน 1,096 1,184 1,201 1,127 993 835 672 

ตุลาคม 1,125 1,234 1,266 1,209 1,083 922 748 

พฤศจิกายน 1,194 1,354 1,427 1,401 1,291 1,129 930 

ธนัวาคม 1,346 1,551 1,658 1,650 1,539 1,363 1,134 

รวม 1 ปี 15,206 16,429 16,673 15,678 13,825 11,633 9,361 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของกรอบอาคารด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ : 

กรณีศึกษาอาคาร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรุงเทพมหานครพบว่าการติดตั้ง แผง

วัสดุบังเงาที่ท  ามากจาแผงโซล่าเซลล์ ในมุมการติดต้ังที่แตกต่างกนัต้ังแต่ 0 – 90 องศาโดยมีการ

ปรับเปล่ียนมุมการติดต้ังทุกๆ15 องศาน้ันพบว่า มุมการติดต้ังที่ 90 องศา น้ันสามารถช่วยลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคารได้สูงที่สุดของมุมการติดต้ังต่าง ๆโดย

สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศภายในอาคาร 7 ,186 kWh ต่อปีหรือ

โดยประมาณ 15.65% ของการใช้งานระบบปรับอากาศเดิม ในส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่

ได้จากแผงโซล่าเซลล์ของการติดต้ังด้านข้างกรอบอาคาร มุมการติดต้ังที่ 30 องศาน้ันผลิต

พลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุดของการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ด้านข้างกรอบอาคารโดยให้ค่าก าลังการผลิต

พลังงานไฟฟ้าที่ 16,673 kWh หรือประมาณ 29.14% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร 

เม่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หามุมติดต้ังที่เหมาะสมที่สุดของการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าของ

อาคารพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงแสงอาทติย์โดยมุมการติดต้ังที่เหมาะสมที่สุดใน

มุม 30 องศาสามารถน้ันสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมได้ 23,360 kWh ต่อปีหรือ

เทา่กบั 40.83 เปอร์เซน็ต์เมื่อเทยีบกบัการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารก่อนการติดตั้ง แผงวัสดุบัง

เงา 



 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 เน่ืองจากการศึกษาน้ีท าการวิเคราะห์เพียงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้านข้างของกรอบ

อาคารชุดตัวอย่างเท่าน้ันซ่ึงได้ท าการติดตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพียงทิศทางเดียวเท่าน้ันซ่ึง

หากต้องการวิเคราะห์การติดต้ังส าหรับอาคารที่มีพ้ืนที่ติดต้ังมากกว่าด้านเดียวน้ัน ต้องมีการ

จ าลองผลการติดตั้งในทศิทางอื่นๆ ของอาคารเพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่งการติดต้ังที่เหมาะสมที่สดุ

ที่จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 
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