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บทคัดย่อ
พลังงานเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันในการปรั บปรุงคุณภาพ
ชีวิตและในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากทรั พยากรพลังงานภายในประเทศมี
ค่อนข้ างจากัด ประเทศไทยจึงต้ องพึ่งพาการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของความ
ต้ องการการใช้ พลังงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางเลือกการใช้ พลังงานหมุนเวียน
แบบบูรณาการร่วมกับกรอบอาคารโดยการนาเอาแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งด้ านข้ างของกรอบอาคาร
โดยใช้ เทคนิคทางด้ าน Building Energy Simulation การจาลองการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดที่ทาจาก
แผงโซล่าเซลล์เพื่อทราบถึงค่าการลดการใช้ พลังงานของอาคารที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้านข้ างของ
กรอบอาคารด้ วยโปรแกรม EnergyPlus และใช้ เทคนิคทางด้ าน Energy Simulation ในการจาลอง
การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ด้วยโปรแกรม PVsyst โดยกาหนดมุมการติดตั้งตั้งแต่มุม
0 – 90 องศาโดยทาการเปลี่ยนแปลงมุมทุกๆ 15 องศา ผลการศึกษาพบว่ามุมการติดตั้งที่ 90
องศา นั้ น สามารถช่ ว ยลดการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าของระบบปรั บ อากาศภายในอาคารได้ สูงที่สุด
7,186 kWh ต่อปี หรือประมาณ 15.65% ของการใช้ งานระบบปรับอากาศเดิม สาหรับการผลิต
พลั งงานไฟฟ้ าที่ได้ จากแผงโซล่ า เซลล์ ของการติดตั้ งด้ านข้ า งกรอบอาคาร มุ มการติดตั้งที่ 30
องศานั้นผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สูงที่สดุ 16,673 kWh หรือประมาณ 29.14% ของการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าภายในอาคาร เมื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์หามุมติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดของการลดการใช้ งาน
พลังงานไฟฟ้ าของอาคารพร้ อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์ แสงแสงอาทิตย์โดยมุมการติดตั้งที่
เหมาะสมที่สุด 30 องศาสามารถนั้นสามารถช่ วยลดการใช้ พลั งงานไฟฟ้ ารวมได้ 23,360 kWh
ต่อปี หรื อเท่ากับ 40.83 % ของการใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคาร การศึกษานี้สามารถนาไป
ปฏิบั ติเป็ นอีก หนึ่ งทางเลื อ กในการลดการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าภายในประเทศพร้ อมทั้งช่ วยเพิ่ ม
สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทนตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ย่ั ง ยื น ในกรอบของสหประชาชาติ
(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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บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันในการปรั บปรุงคุณภาพ
ชีวิตและในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศกาลัง
พั ฒ นา มี ค วามต้ อ งการพลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากทรั พ ยากรพลั ง งาน
ภายในประเทศมีค่อนข้ างจากัด จึงต้ องพึ่งพาการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของ
ความต้ องการ ในระยะ 20 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2553 การใช้ พลังงานของประเทศ
ไทยเพิ่ มขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในอัตราเฉลี่ ยร้ อ ยละ 4.4 ต่ อปี จนในปี 2553 การใช้ พลั งงานขั้น
สุดท้ าย (Final Energy) สูงถึง 2.32 เท่าของปี 2533 การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่กับอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 4.5 ต่อปี ทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเพิ่ มขึ้น
ของการใช้ พลังงานสูงจนนาหน้ าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้ างมาก ได้ แก่ ภาคอาคาร
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้ พลังงานในปี 2553 สูงเป็ น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี
2533 ตามลาดับ จากข้ อ มู ลการเติบ โตของความต้ องการพลั งงานและเศรษฐกิจจากปี พ.ศ.
2533-2553 จะพบว่ าภาคอาคารธุรกิจมีความต้ องการพลังงานเพิ่ มขึ้นมากในที่สุดในปี 2553
และจนถึงปัจจุบันโดยการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของ ภาคอาคารธุรกิจประเภทอาคารสานักงานมีการใช้
พลังงานไฟฟ้ า 7,139 GWh ต่อปี โดยคิดเป็ นร้ อยละ 37 ของประเภทอาคารทั้งหมดในภาคอาคาร
ธุร กิจ จากเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ย่ั ง ยื น ในกรอบของสหประชาชาติ Sustainable Development
Goals (SDGs) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ พัฒนาระหว่างประเทศในช่วง ปี ค.ศ.
2015 เป็ นต้ น ไปจนถึ ง ปี ค.ศ. 2030 ครอบคลุ มระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้ วย 17
เป้ าหมายโดยมุ่งไปที่ประเทศพั ฒนาแล้ ว และประเทศที่กาลังพั ฒนาโดยใน เป้ าหมายที่ 7 สร้ าง
หลั กประกันว่ าทุ กคเข้ าถึงพลั งงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้ อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืนใน
หัวข้ อที่ 7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้ พลังงานของโลก ภายในปี
2573 ซึ่ งทางประเทศไทยก็มีนโยบายที่จะดาเนิ นการเพิ่ มสัดส่วนของพลั งงานทดแทนภายใน
ประเทศตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) โดย
ทางประเทศไทยมีแผนที่จะทาการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานทดแทนจากปั จจุ บันที่
ร้ อยละ 8 เป็ นร้ อยละ 20 ของปริมาณความต้ องการไฟฟ้ ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมี
กาลังผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,634.4 เมกะวัตต์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาหาค่าการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าจากแผงวัสดุบังเงาที่ทาจากแผงโซล่าเซลล์
2. เพื่อวิเคราะห์ หามุมติดตั้งที่เหมาะสมที่สดุ ของแผงโซล่าเซลล์ท่จี ะสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าและลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศภายในอาคาร

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตพื้ นที่ศึกษาวิจัย อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษัท กลางคุ้ มครองผู้ ประสพภัยจากรถ
เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (พื้นที่ช้ัน
สอง ทิศตะวันตก)
2. งานวิ จั ย นี้ ใช้ โ ปรแกรมจ าลองทางคอมพิ ว เตอร์ Sketchup + Energy Plus ในการสร้ า ง
แบบจาลอง เพื่อเปรียบเทียบข้ อมูลการลดความร้ อนเข้ ากรอบอาคารของ แผงโซล่าเซลล์
3. งานวิ จั ย นี้ ใช้ โ ปรแกรมจ าลองทางคอมพิ ว เตอร์ PVsyst ในการสร้ า งแบบจาลอง เพื่ อ
เปรียบเทียบข้ อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก แผงโซล่าเซลล์

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทราบถึงประสิทธิภาพของการลดการใช้ พลังงานของระบบปรับอากาศโดยการติดตั้งวัสดุ
บังเงาที่ทาจากแผงโซล่าเซลล์
2. ทราบมุมติดตั้งที่เหมาะสมที่สดุ ของแผงโซล่าเซลล์ท่จี ะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าและลด
การใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศ
3. ได้ รับข้ อมูลผลการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคารของการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ใน
รูปแบบของการติดตั้งด้ านกรอบอาคาร

ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปริฉัตร ว่องไววรวิทย์ (2555) ได้ ทาการศึกษาการพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิ
เทียบเท่าสาหรั บการคานวณค่าการส่งผ่านความร้ อนผ่านเปลือกอาคารชุ ดพั กอาศั ยงานวิ จั ยนี้
ศึกษาการพัฒนาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) สาหรับการคานวณค่าการส่งผ่าน
ความร้ อนผ่านเปลือกอาคารชุดพักอาศัยให้ มีการปรับเปลี่ยนทันตามยุคสมัย โดยทาการศึกษาด้ วย
การจาลองผลจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ Visual DOE 4.1และศึกษาการกาหนดแบบอาคาร
อ้ างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เปลี่ยนตัวแปรจาลองผลไปทั้งสิ้น 3,820 กรณี สาหรับศึกษาการใช้
พลังงานการทาความเย็นจากเครื่ องปรั บอากาศ เพื่ อให้ ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ตัวแปรที่ศึกษา
จากผลการจ าลองสรุ ป ได้ ว่ า เมื่ อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารดู ด กลื น รั ง สี ด วงอาทิต ย์ (α) = 0.1 มี
ประสิทธิภาพในการลดพลังงานการทาความเย็นของอาคารชุดพักอาศัยได้ ดี โดยในทุกทิศทางการ
วางอาคารนั้นแปรผันตามค่าความต้ านทานความร้ อน (U-Value) ของวัสดุประกอบอาคาร ยิ่งมี
ค่ า สูงมาก ค่ า α = 0.1 ยิ่งมีป ระสิทธิภาพในการลดพลั งงานมากเช่ นกัน การเพิ่ ม DSH จะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในกรณีท่วี างอาคารตามทิศทาง 180 องศา การเพิ่ม DSH ให้ มีค่ามากกว่า
100 กับวัสดุท่มี ีค่า α = 0.9 จะมีประสิทธิภาพในการลดค่า TDeq ให้ มีค่าเทียบเท่าการใช้ วัสดุท่ี
มีค่า α = 0.7 เมื่อวัสดุน้ันมีค่า DSH ค่ามากกว่า 100

จิตรภณ ศัลยวิทย์ (2562) ได้ ทาการศึกษาการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานแล
สิ่งแวดล้ อมไทยสาหรั บอาคารระหว่ างใช้ งาน กรณีศึกษาโรงแรมดีพียูเพลสมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาเพื่อทาการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง
พลั ง งานและสิ่ง แวดล้ อ มไทยส าหรั บ อาคารระหว่ า งใช้ ง าน โดยใช้ อ าคารโรงแรมดี พี ยู เ พลส
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เ ป็ นอาคารกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง มี พ้ ื นที่ ใ ช้ ส อยภายในอาคารประมาณ
1822.94 m2 โดยพื้นที่ช้ัน 1 เป็ นส่วนให้ บริการ พื้นที่ช้ัน 2 และชั้น 3 เป็ นส่วนของห้ องพัก จาก
การประเมินพบว่าในสถานะปัจจุ บันคะแนนอยู่ท่ี 46 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับ Silversในการศึกษานี้
ได้ ใช้ แบบจาลองพลังงาน Energy Plus ทาการจาลองการใช้ พลังงานและคานวณปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าและประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการที่นาเสนอ เพื่อเลื่อนระดับเกณฑ์
การประเมินสู่ระดับ Gold ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ มาตรการที่ 1
การใช้ พลั งงานทดแทนโดยการติดตั้ งเครื่ อ งทาน้าร้ อนพลั งงานแสงอาทิตย์ มาตรการที่ 2 การ
เปลี่ ย นกระจกประหยั ด พลั ง งาน (Low-E)มาตรการที่ 3 เปลี่ ย นหลอดประหยั ด พลั ง งาน
(LED)มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงโดยมาตรการที่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์มากที่สดุ คือมาตรการที่ 3 การเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
พันตรี วิรัตณ์ พิชิตกุญชร และ รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี (2560)ได้ ศึกษา
การออกแบบและการวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ า ในการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์บน
หลั งคาของอาคารกองบั ญ ชาการกรมยุ ทธโยธาทหารบกงานวิ จั ยนี้ น าเสนอการออกแบบและ
วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ในการติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาของอาคาร
กองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับช่วยประมวลผลค่า
พลังงานไฟฟ้ าที่ได้ จากระบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาทั้ง 2 ฝั่ง ของอาคารคือหลังคาฝั่ง
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ กับ ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จานวนทั้งสิ้น 840 แผง ชนิ ดแผง Poly Crystalline 72 Cells Series ขนาด 300 Wp ทาให้ ได้ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ร วม
ของโครงการฯ จานวน 252 kWp โดยจะใช่โปรแกรม PVSYST,V5.55 (DEMO) เพื่อช่วยใน
การประมวลผลเพื่ อ หาความสูญ เสีย ประสิท ธิภ าพของพลั ง งานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยสามารถ
ประหยัดพลั งงานไฟฟ้ าได้ ถึ ง 34,809 หน่ วย/เดือน ซึ่ งจะทาให้ โครงการติ ดตั้ งระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลั งคาของอาคารกองบัญชาการกรมยุ ทธโยธาทหารบกมีระยะคุ้ ม ทุ น
ภายในระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน 6 วันซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าสูงเนื่องจากยังอยู่ในระยะประกันของ
อุปกรณ์สาคัญและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ ถึง 225.56 ตัน
Shazia Ahmad (2017) Application of Building Integrated Photovoltaic: Design
Strategies for Optimization of Renewable Energy Through Envelope and Daylight Harvesting
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษา การประยุกต์ใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมกับอาคารโดยใช้ การออกแบบ
เพื่อหาความเหมาะสมที่สุดของการผลิตพลังงานทดแทนจากกรอบอาคารพร้ อมทั้งเก็บเกี่ยวการ
แสงจากธรรมชาติ โดยวิจัยนี้ได้ ทาการศึกษาเป็ น 2 กรณี 1 การศึกษาอาคารเดิม มีพ้ ืนที่ท้งั หมด

180 x 108 ฟุตสูง 12 ฟุต และมีอัตราส่วนหน้ าต่างต่อผนัง 40%ผลที่ได้ จากการจาลองอาคาร
เดิม สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ 781,900 kWh ผลของการวิเคราะห์เก็บเกี่ยวการแสงจาก
ธรรมชาติน้ัน 38.59% ของช่ วงกลางวันที่สามารถใช้ งานได้ น้ั นอยู่ ในช่ วงระหว่ าง 300-3,000
ลักซ์ไม่เพียงพอเนื่องจาก Useful Daylight Illuminance (UDI) ควรอยู่ในช่วงที่ต้องการอย่างน้ อย
75% ของเวลากลางวัน 2. การศึกษาอาคารออกแบบใหม่ คือการเพิ่มผลผลิตพลังงานทดแทน
โดยรวมและการเก็บเกี่ยวการแสงจากธรรมชาติในเวลากลางวัน จากอาคารเดิมโดยการ การลด
ขนาดของพื้นที่ผิวหน้ าต่างหมายถึงพื้นที่ท่เี พิ่มขึ้นสาหรับการผลิตพลังงานทดแทน อัตราส่วนของ
หน้ าต่างต่อ ผนั งลดลงเหลื อ 25% สาหรั บผนังด้ านทิศ ใต้ , 34% ทางทิศตะวัน ออกและ 42%
สาหรับผนังทิศตะวันตกจาก 40% ในอาคารเดิมผลของการจาลองอาคารออกแบบใหม่ สามารถ
ผลิตพลังงานทดแทนได้ 879,702 kWh ผลของการวิเคราะห์เก็บเกี่ยวการแสงจากธรรมชาติน้ัน
สามารถช่ วยเพิ่ มการเก็บเกี่ยวการแสงจากธรรมชาติในเวลากลางวั นได้ 78%ซึ่งเพี ยงพอต่อค่า
Useful Daylight Illuminance (UDI)
Talal Salema, Elias Kinabb (2015) Analysis of Building-Integrated Photovoltaic
Systems: A Case Study of Commercial Buildings under Mediterranean Climate งานวิจัยนี้เป็ น
การศึกษา แผงเซลล์แ สงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV) ของอาคาร อาคารเมดิเตอร์ เรเนี ยน
ตั้งอยู่ในเบรุต (มุมละติจูดจาก 34 °ทิศเหนือ) ถูกเลือกสาหรับการจาลองศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบ BIPV ในภูมิภาคเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ยน อาคารมี พ้ ื นที่ 2,000 ตารางเมตรและ พื้ นทาจาก
คอนกรีตวัสดุก่อสร้ างและเหล็ก การใช้ พลังงานรวมรายปี ของอาคารประมาณ 1,400 MWh และ
มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ บนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ัวไปที่มีอยู่ โดยเพิ่มระบบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
บูรณาการ (BIPV) โดยใช้ โปรแกรม PVsyst ในการจาลองการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบบูรณาการ (BIPV) มีการจาลองสถานการณ์สาหรับระบบ 17.6 kWp เนื่องจากข้ อ จากัด
ด้ า นพื้ นที่ แ ละท าการจ าลองเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง ปี โดยท าการจ าลองมุ ม การติ ด ตั้ ง แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต้งั แต่มุม 0° ถึงมุม 90°โดยเปลี่ยนแปลงมุมการติดตั้งทุกๆ 10° ผลการวิจัยพบว่ามุม
เอียงที่ดีท่สี ุดจะต้ องอยู่ระหว่าง 20 และ 30 องศาโดยมีการผลิตพลังงานมากกว่า 27 เมกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี ดังนั้นการติดตั้ง BIPV ในช่วง 20-30 องศาจะดีท่สี ุดนอกเหนื อจากการติดตั้ งบน
หลังคาแบบปกติ
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ นาแนวคิดทางด้ านการลดความร้ อนของกรอบอาคาร
จากการปรับปรุงคุณภาพของกรอบอาคารและการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์
ร่ วมกันโดยนาแผงโซล่ าเซลล์ มาติดตั้งเป็ นแผงวั สดุบั งเงาด้ านข้ างอาคารเพื่ อลดความร้ อนเข้ า
อาคารพร้ อ มทั้งผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าจากแผงโซล่ า เซลล์ โดยการศึ กษานี้ ได้ ใช้ เทคนิ คทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ Simulation โดยโปรแกรม Sketchup + Energy Plus และ PVsyst เพื่อศึกษาผลการ

ลดการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าภายในอาคารที่ติดตั้ งแผงวั สดุ บั งเงาที่ทาจากแผงโซล่ า เซลล์ ใ นมุ ม ที่
แตกต่างกัน

วิธีการดาเนินการศึกษา
ทบทวน วรรณกรรม
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนวิจยั
รวมรวมข้อมูลอำคำรที่ทำกำรศึกษำ
Energy Plus
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ของ
อำคำร

PVsyst
สร้ำงแบบจำลองอำคำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลงำนวิจยั

กำรทำงำนของพลังงำน
แสงอำทิตย์

จัดทำ รำยงำนผลงำนวิจยั
สิ้ นสุ ด

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
จากภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน โดยเริ่มจากทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบผลิตพลั งงานไฟฟ้ าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ และคุณสมบัติทางการถ่า ยเท
ความร้ อนของกรอบอาคาร พร้ อมทั้งรวมรวบข้ อมูลของอาคารตัวอย่างที่นามาศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อใช้ เทคนิคทางด้ าน Building Simulation และ Energy Simulation ในการจาลองการลด
พลังงานไฟฟ้ าของอาคารพร้ อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน เพื่ อนา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์หามุมติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดของแผงโซล่าเซลล์ในการติดตั้งด้ านข้ างของกรอบ
อาคาร

ผลการศึกษา
ผลจากการจาลองการใช้ พลังงานของอาคาร (Energy Plus)
การจาลองการใช้ งานพลังงานไฟฟ้ าของอาคาร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ กรุงเทพมหานครโดยทาการจาลองห้ องกลุ่มเป้ าหมาย 3 ห้ องจะมีค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม
ต่อปี อยู่ท่ี 57,217 kWh ต่อปี (ดังแสดงในภาพที่ 4.1) โดยงานวิจัยนี้ได้ ทาการเปรียบเทียบผล

จากการจาลองการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารซึ่งมีค่า 276.95 kWh/m2 กับข้ อมูลของการใช้
พลังงานไฟฟ้ าของอาคารกรณีศึกษาพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 4.76%

ภาพที่ 4.1 แสดงผลการจาลองการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคาร
การจาลองการติดตั้งแผงวัสดุบังเงาที่ทาจากแผงโซล่าเซลล์บริเวณที่ทาการจาลองการ
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่บริ เวณพื้ นที่ช้ัน 2 ของอาคารโดยจะทาการจาลองการติดตั้ งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ กระจกของด้ านหน้ าอาคารโดยทาการติดตั้งตั้งแต่ช่วง 0 – 90 องศา ทา
การเปลี่ ยนแปลงทุ ก ๆ 15 องศา(ดังแสดงในภาพที่ 4.2)โดยตัวอาคารนั้นหันหน้ าไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีพ้ ืนที่ในส่วนของการติดตั้ง 72.48 ตารางเมตร โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถ
ติดตั้งแผง โซล่ าเซลล์ได้ ท้ัง หมด 33 แผงในการวิจั ยเล่ มนี้เลื อกใช้ แ ผงขนาด 380 W ในการ
ทดสอบดังนั้นขนาดการติดตั้งของระบบโซล่าเซลล์รวมเท่ากับ 12.54 kWp

ภาพที่ 4.2 มุมการติดตั้งแผงวัสดุบังเงา 0 – 90 องศา
จากการจาลองการติดตั้งแผงวัสดุบังเงาที่ทาจากแผงโซล่าเซลล์ ในมุมที่แตกต่างกันนั้น
ได้ พ บว่ า ค่ า สัมประสิทธิ์ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นจากรั ง สีอ าทิต ย์ ท่ีผ่า นกระจกหรื อ ผนั ง โปร่ ง แสง
(SHGC) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมุมการติดตั้งของแผงวัสดุบังเงาโดยการลดความร้ อนที่ส่งผ่าน
ผนังโปร่งแสงเข้ าสูงอาคารนั้นส่งผลให้ การใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคารลดลงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณการใช้ เพลังงานไฟฟ้ าของอาคาร

Shading panel installation Angle
Electricity
Consumption

No
Shading

0˚

15˚

30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

Cooling
Interior
Lighting
Interior
Equipment

34,086

29,788

29,409

29,125

28,924

28,801

28,735

28,739

3,076

3,076

3,076

3,076

3,076

3,076

3,076

3,076

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

ผลจากการจาลองการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PVsyst)
จากการใช้ เทคนิคทางด้ าน Energy simulation โดยโปรแกรม PVsyst ในการจาลองการติดตั้ง
ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ (BIPV) โดยนาแผงโซล่ าเซลล์ มาติดตั้งด้ านข้ า งของ
อาคารในมุมการติดตั้งที่แต่กต่างกันนั้นพบว่า การติดตั้งในช่วงมุม 15 องศาถึงมุม 30 องศานั้น
ให้ ค่ากาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ าสูงกว่า 16,000 kWh ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงกาลังการผลิตไฟฟ้ าของระบบโซล่าเซลล์
กาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ า (kWh)
เดือน

0

15

30

45

60

75

90

มกราคม

1,281

1,457

1,542

1,514

1,401

1,222

1,005

กุมภาพันธ์

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

กาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ า (kWh)
เดือน

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

สิงหาคม

1,209

1,266

1,252

1,139

969

790

627

กันยายน

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

ธันวาคม

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
ในการศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกรอบอาคารด้ ว ยแผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ :
กรณีศึกษาอาคาร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรุงเทพมหานครพบว่าการติดตั้ง แผง
วัสดุบังเงาที่ทามากจาแผงโซล่าเซลล์ ในมุมการติดตั้งที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0 – 90 องศาโดยมีการ
ปรั บเปลี่ยนมุมการติดตั้งทุกๆ15 องศานั้นพบว่ า มุมการติดตั้งที่ 90 องศา นั้นสามารถช่ วยลด
การใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรั บอากาศภายในอาคารได้ สูงที่สุดของมุมการติดตั้งต่าง ๆโดย
สามารถช่วยลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศภายในอาคาร 7,186 kWh ต่อปี หรือ
โดยประมาณ 15.65% ของการใช้ งานระบบปรับอากาศเดิม ในส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่
ได้ จ ากแผงโซล่ า เซลล์ ของการติ ด ตั้ ง ด้ า นข้ า งกรอบอาคาร มุ มการติ ดตั้ งที่ 30 องศานั้ น ผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าได้ ดีท่สี ุดของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้านข้ างกรอบอาคารโดยให้ ค่ากาลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้ าที่ 16,673 kWh หรือประมาณ 29.14% ของการใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคาร
เมื่อนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์หามุมติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดของการลดการใช้ งานพลังงานไฟฟ้ าของ
อาคารพร้ อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงแสงอาทิตย์โดยมุมการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดใน
มุม 30 องศาสามารถนั้นสามารถช่ วยลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวมได้ 23,360 kWh ต่อปี หรื อ
เท่ากับ 40.83 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของอาคารก่อนการติดตั้ง แผงวัสดุบัง
เงา

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษานี้ทาการวิเคราะห์เพียงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้านข้ างของกรอบ
อาคารชุดตัวอย่างเท่านั้นซึ่งได้ ทาการติดตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพียงทิศทางเดียวเท่านั้นซึ่ง
หากต้ องการวิเคราะห์ การติดตั้ งสาหรั บ อาคารที่มีพ้ ื นที่ติดตั้ งมากกว่ าด้ านเดี ยวนั้ น ต้ องมีก าร
จาลองผลการติดตั้งในทิศทางอื่นๆ ของอาคารเพื่อให้ ทราบถึงตาแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สดุ
ที่จะสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคารพร้ อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์
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