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บทคัดย่ อ
แนวโน้ มของการลดลงของต้ นทุนระบบไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ทาให้ เริ่ มมีการนา
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ งานเพื่อวัตถุประสงค์ของการลดค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วน
อาคารธุรกิจและโรงงาน สถาบันการศึกษาก็เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ไฟฟ้ าที่มีคา่ ใช้ จ่ายไฟฟ้ าสูงและมีแนวโน้ มการใช้ ไฟฟ้ ามากขึ ้น แต่
ยังไม่มีการนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ อย่างแพร่ หลาย งานวิจยั นี ้จึงได้ วิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงเทคนิคและเชิง
เศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้ าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ คดั เลือกอาคาร 10 อาคาร
จากทัง้ หมด 183 อาคารในพืน้ ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารที่ได้ รับคัดเลือกผ่านเกณฑ์ก ารคัดกรองทัง้ ทางด้ าน
กายภาพและด้ านภูมิศาสตร์ ทาให้ ที่มีพื ้นที่การติดตังที
้ ่เหมาะสมและการเข้ าถึงความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ ผลที่ได้ พบว่า
ผลรวมของศักยภาพเชิงเทคนิค จานวน 10 อาคารที่ศึกษา อยู่ที่ 2,949.19 kWh/day และผลการศึกษาศักยภาพเชิง
เศรษฐศาสตร์ ที่อตั ราส่วนลด 7.08% พบว่ามีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ 26,744,616.98 บาท ระยะเวลาการคืนทุน 7.41 ปี และ
ผลตอบแทนภายใน 15% และเมื่อเปรี ยบเทียบการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และความต้ องการการใช้ ไฟฟ้ าของ
ทุกอาคารที่ศึกษา พบว่าระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดการใช้ พลังงานได้ ถึ ง 10.97% ในปี แรกและ
สามารถลดการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ในปี ต่อๆ ไป ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้ าบน
หลัง คาของ 10 อาคารที่คัดเลือกในพืน้ ที่จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย มีค วามคุ้มค่าการลงทุน มูลค่า ปั จ จุบันสุทธิ และ
ผลตอบแทนภายในมีค่าเชิงบวก และระยะการคืนทุนสัน้ ทาให้ การติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เป็ นทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานที่นา่ สนใจสาหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
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ABSTRACT
Recent trend in the decline in the cost of solar photovoltaics modules has driven the use of solar
technology for the purpose of energy cost reduction, especially in the commercial building and industrial
sector. Academic institutions are a group of electric power users that have experienced high electricity costs
and increasing electricity demand but the use of solar power is still limited in this group. This research hence
analyzed the technical and economic potential of solar systems on the roofs of Chulalongkorn University’s
buildings. By screening the buildings based on their physical and geographical potential, ten buildings were
selected from a total of 183 buildings; these ten buildings are well-situated in areas that have access to solar
irradiation. The results show that the total technical potential of solar power on these 10 buildings are 2,949.19
kWh/day. The investment in solar power on these buildings is feasible, yielding an NPV of 26,744,616.98 Thai
Baht, an IRR of 15%, and a payback period of 7.41 years. In comparison to the total electricity use of all the
buildings, the solar systems can reduce electricity consumption by 10.97% in the first year and the saving
electricity consumption increases in subsequent years. These findings show that the investment in solar
systems for these 10 buildings is feasible and can be used as an energy saving option for this university.
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1. บทนา
ในปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า 80,385,941 kWh [1] ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2555
ลดลงเพียงร้ อยละ 2 แต่ยงั ถือได้ วา่ เป็ นปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าที่คอ่ นข้ างสูง ตามที่กระทรวงพลังงานได้ มีแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน10 ปี (พ.ศ.2555-2564) [2] และได้ กาหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 2,000 เมกะวัตต์ และเพิ่มเป็ น3,000 เมกะวัตต์ ปั จจุบนั 6,000 เมกะวัตต์ โดยมีมาตรการส่งเสริ มโครงการ
ระบบขนาดเล็กที่สามารถติดตังในระดั
้
บชุมชนและครัวเรื อนรวมทังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
PV Rooftop) ให้ ได้ 1,000 MW ภายใน 10 ปี ด้ วยมาตรการ Feed-in Tariff ซึ่งระบบ Solar PV Rooftop ที่จะได้ รับการ
สนับสนุนรวมถึงระบบที่ติดตังใน
้ บ้ านของประชาชนทัว่ ไป และชุมชน อาคารสานักงาน และหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการบ้ านจัดสรร หรื อ คอนโดมิเนียม อาคารภาครัฐ งานวิจยั นี ้จึงเริ่ มศึกษา การประเมินศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ บนพื ้นที่หลังคาอาคารจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นพื ้นที่เหมาะสมในการติดตัง้ ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสูงในช่วงระยะเวลากลางวัน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่สามารถผลิต
ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ต้ นทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เทียบกับในช่วงที่ผา่ นมาถึงร้ อยละ 80 [3] จึงเป็ นระบบที่มีศกั ยภาพสูงในการช่วยลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยได้

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 การประเมินศักยภาพด้ านกายภาพ
การประเมินศักยภาพด้ านกายภาพ เป็ นการประเมินศักยภาพพื ้นที่บนอาคารทังหมด
้
กับปั จจัยด้ านความเข้ มรังสี
ดวงอาทิตย์ ซึง่ สามารถหาได้ สมการที่ (1)
P = I. A
(1)
เมื่อ

P
I

คือ
คือ

ศักยภาพเชิงกายภาพ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน (kWh/day)
ค่าเฉลีย่ ของค่าความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ตารางเมตรต่อวันที่ซงึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการ
ติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2-day)
A คือ พื ้นที่ทงหมด
ั้
ตารางเมตร (m2)
โดยที่คา่ เฉลีย่ ความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ปี ที่ซงึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
[4] สามารถหาได้ จาก สมการ (2)
I = ηt . ηd . ηs . Ir
(2)
เมื่อ
I
คือ ค่าเฉลีย่ ของค่าความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ตารางเมตรต่อวันทีซ่ งึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการ
ติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2-day)
ηt คือ ประสิทธิภาพจากมุมเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เปอร์ เซ็นต์ (%)
ηd คือ ประสิทธิภาพจากทิศทางของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เปอร์ เซ็นต์ (%)
ηs คือ อัตราส่วนระหว่างพื ้นที่ได้ รับแสงต่อพื ้นที่ทงหมดของแผงเซลล์
ั้
แสงอาทิตย์ เปอร์ เซ็นต์ (%)
Ir
คือ ค่าเฉลีย่ ของค่าความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ตารางเมตรต่อวัน กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตรต่อ
วัน (kWh/m2-day)
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2.2 การประเมินศักยภาพทางภูมิศาสตร์
การประเมินศักยภาพเชิ งภูมิศาสตร์ เป็ นการประเมินศักยภาพจากพืน้ ที่ที่สามารถติดตัง้ ได้ จริ ง ตัดพืน้ ที่ที่ไม่
สามารถติดตัง้ เช่น เสาโทรคมนาคมสูง ระบบทาความเย็นขนาดใหญ่ ดังสมการที่ (3)
G = I. Ause
เมื่อ

G

คือ

I

คือ

(3)

ศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน (kWh/day)

ค่าเฉลีย่ ของความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ตารางเมตรต่อวันที่ซงึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการ
ติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตารางเมตรต่อวัน (kWh/m2-day)
Ause คือ พื ้นที่ที่เหมาะสม ตารางเมตร (m2)
โดยที่ค่าเฉลี่ยความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ต่อปี ที่ซึ่งเกิดการลดทอนของทิศทางการติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ สามารถหาได้ จากสมการ (2) และการคานวณหาพื ้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการติดตังระบบ
้
สามารถคานวณได้
จากสมการ (4)
Ause= AAll − Anonuse
เมื่อ

Ause คือ
A All คือ
A nonuse คือ

(4)

พื ้นที่ที่เหมาะสม ตารางเมตร (m2)
พื ้นที่ทงหมด
ั้
ตารางเมตร (m2)
พื ้นที่อื่นๆ เช่น พื ้นที่ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ตารางเมตร (m2)

2.3 การประเมินศักยภาพด้ านเทคนิค
2.3.1 การประเมินเชิงศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่ การประเมินศักยภาพด้ านเทคนิค [5] เป็ นการนาผลทีไ่ ด้ จาก
ศักยภาพด้ านภูมิศาสตร์ โดยคานึงถึงความสูญเสียในการเปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ า สามารถเขียนดัง
สมการ (5) ได้ เป็ น
E=G.η.pr
(5)
เมื่อ E
คือ ศักยภาพด้ านเทคนิค กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน (kWh/day)
G คือ ศักยภาพด้ านภูมิศาสตร์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน (kWh/day)
η คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากการทดสอบ เปอร์ เซ็นต์ (%)
pr คือ สมรรถนะของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2.3.2 การคานวณระยะห่างระหว่างแถวของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหลีกเลี่ยงเงาของแต่ละแถวที่ จะพาด
ผ่านเงาของแถวด้ านหลัง จึงต้ องเว้ นระยะห่างระหว่างแถวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยหาระยะห่างต่าที่สดุ ดังสมการที่ (6)
และ (7) และหาศักยภาพดังสมการที่ (8)
Dshadow = h / tan∝
(6)
dmin = dshadow.cosφ
(7)
เมื่อ
dmin คือ ระยะห่างระหว่างแถวตา่ สุด มิลลิเมตร (mm.)
dshadow คือ ระยะแสงเงา มิลลิเมตร (mm.)
φ คือ มุม Azimuth องศา
E=W.N.PSH
(8)
เมื่อ
E
คือ ศักยภาพด้ านเทคนิค กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อวัน (kWh/day)
W คือ กาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วัตต์ (W)
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N คือ
PSH คือ

จานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ แผง
จานวนชัว่ โมงที่ใช้ งานจริ ง ชัว่ โมง (Hrs)

ที่มา : Ken Gardner (2009) [6]
รูปที่ 1 แสดงระยะห่างที่ต่าสุดของแถวแผงเซลล์แสงอาทิตย์

2.4 การประเมินศักยภาพด้ านเศรษฐศาสตร์
การประเมินศักยภาพด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economic Potential) [7] ได้ ศกึ ษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุนติดตัง้
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั จากดัชนีชี ้วัดเชิงเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป ดังนี ้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) หมายถึง ระยะเวลาที่กระแสเงินสดที่ได้ รับเท่ากับเงินที่ลงทุนไปเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ บอกสภาพความเสีย่ งของโครงการได้ โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนที่สนจะมี
ั ้ สภาพคล่องสูงและความเสีย่ งต่า
โดยสามารถคานวณหาค่า PB ได้ จากสมการที่ (9)
ระยะเวลาคืนทุน

จานวนปี ก่อนคืนทุน

กระแสเงินสดส่วนที่เหลือ
กระแสเงินสดทังปี
้

(9)

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value:NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอด
อายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่ มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรื อต้ นทุนของเงินลงทุนของโครงการ โดยสามารถ
คานวณหา NPV ได้ จากสมการที่ (10) ดังนี ้
∑
(10)
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทาให้ มลู ค่าปั จจุบนั ของเงิน
สดรั บสุทธิ ตลอดของอายุโครงการมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิ ลงทุนเริ่ มแรก สมการที่ (11) หรื อหาอัตราที่ทาให้ มูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ
∑
(11)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) คือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกาไร เนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรต่างๆ เช่น ความผันแปรของต้ นทุนรวม ความผันแปรของราคา และความผันแปรของความเข้ มแสง
เป็ นต้ น ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในภายหลัง ดังนันการวิ
้
เคราะห์ความอ่อนไหวจึงเป็ นขันตอนที
้
่ช่วยในการตัดสินใจได้ ดี
ขึ ้น
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3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 การประเมินศักยภาพเชิงกายภาพ

รูปที่ 2 กรอบการศึกษาการประเมินศักยภาพ
3.1.1 คัดเลือกอาคาร
คัดเลือกพื ้นที่ที่สามารถติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ได้ จริ ง จานวน 10 อาคาร จากอาคารทังหมดเป็
้
น
ตัวแทน โดยใช้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ 1) ทิศทางอาคาร จะพิจารณาคัดเฉพาะอาคารที่มที ิศทางอาคารหันด้ านทิศใต้ เพื่อให้
ได้ รับแสงอาทิตย์มากที่สดุ 2) ลักษณะรู ปแบบอาคาร จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะอาคารที่ไม่เป็ นอาคารเชิงคุณค่าหรื อ
อาคารทางด้ านสถาปั ตยกรรมการก่อสร้ าง 3) พื ้นที่การติดตัง้ จะพิจารณาคัดเลือกพื ้นที่หลังคาอาคารที่เป็ นดาดฟ้ าเป็ น
อันดับแรก เพื่อลดปั จจัยด้ านมุมในการติดตังแผงเซลล์
้
แสงอาทิตย์ 4) การเข้ าถึงข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ าย้ อนหลังของแต่ละ
อาคาร
3.1.2 การคานวณพื ้นที่
สร้ างชันข้
้ อมูลของพื ้นที่อาคาร โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google Earth และ Quantum GIS ในการคานวณ
พื ้นที่ทงหมดบนหลั
ั้
งคาอาคาร
3.1.3 ค่าเฉลีย่ ความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ตอ่ ปี ที่ซงึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
ในงานวิจยั นี ้ เลือกใช้ ข้อมูลเฉลี่ยความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ของปี 2557 ที่สถานีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน เขตปทุมวัน กระทรวงพลังงาน และหาค่าเฉลี่ยความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ต่อปี ที่ซึ่งเกิดการลดทอนของทิศ
ทางการติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังสมการที่ (2) โดยมีสมมติฐานดังตารางที่ 1

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่2 (กรกฎาคม –ธันวาคม) 2558

ตารางที่ 1 สมมติฐานการติดตังแผงเซลล์
้
แสงอาทิตย์และความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์

การประเมินศักยภาพเชิงกายภาพ ตามสมการการประเมินศักยภาพเชิงกายภาพ ดังสมการที่ (3)

3.2 การประเมินศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์
คานวณพื ้นที่ทเี่ หมาะสม โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google Earth และ Quantum GIS โดยสร้ างระดับชันของ
้
พื ้นที่ที่ไม่สามารถติดตังระบบผลิ
้
ตพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ เช่น ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ พื ้นที่ติดตังระบบสื
้
อ่ สาร
พื ้นที่ปลูกต้ นไม้ พื ้นที่เรื อนเพาะชา เป็ นต้ น เพื่อตัดข้ อมูลจากพื ้นที่คานวณได้ ทงหมด
ั้
เมื่อได้ ขนาดพื ้นที่ที่เหมาะสมและ
ค่าเฉลีย่ ความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ที่ซงึ่ เกิดการลดทอนของทิศทางการติดตังและมุ
้
มเงยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้ จาก
ขันตอนการประเมิ
้
นศักยภาพเชิงกายภาพ นาค่าดังกล่าวประเมินศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ ตามสมการที่ (3)

3.3 การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค
3.3.1 การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่
ประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่ ใช้ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพของระบบ
ส่งผลต่อศักยภาพการผลิตไฟฟ้ า
3.3.1.1 ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในการศึกษานี ้ เลือกใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Polycrystalline
Silicon ขนาดกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ 310 วัตต์ตอ่ แผ่น เนื่องจากมีความพอเหมาะสมสาหรับการติดตังบนหลั
้
งคาอาคาร ให้
ค่าประสิทธิภาพสูง ประหยัดเนื ้อที่ในการติดตัง้ ราคาไม่สงู มาก เมื่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Thin film ภายใต้
กาลังวัตต์ทเี่ ท่ากัน และจานวนวัตต์ที่ผลิตได้ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีผลต่อศักยภาพ ยิง่ วัตต์สงู ศักยภาพที่ได้ จะสูงตาม
ซึง่ ค่าประสิทธิภาพจากค่ามาตรฐาน STC มีคา่ ประสิทธิภาพ 15.9 – 16.1% แต่คา่ ประสิทธิภาพที่ได้ เป็ นค่าที่ได้ จากการ
ทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ อุณหภูมิควบคุมที่ 25 องศาเซลเซียส ซึง่ เมื่อใช้ งานจริงไม่สามารถควบคุมที่อณ
ุ หภูมิดงั กล่าวได้
ตลอดทังวั
้ น งานวิจยั นี ้เลือกประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 14.64% ซึง่ เป็ นค่าประสิทธิภาพที่ได้ จากการทดสอบ
โดยการติดตังจริ
้ งและใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Polycrystalline Silicon โดยเก็บข้ อมูลทุก 10 นาที ในช่วงเวลา ตังแต่
้
9.00 – 17.00 [8]
3.3.1.2 สมรรถนะของระบบ [9] (Performance Ratio) เกิดจากความสูญเสียของระบบ เช่น ความสูญเสียของ
อินเวอร์ เตอร์ ความสูญเสียจากการไม่เข้ ากันของระบบ ความสูญเสียจากแสงเงา ความสูญเสียในสาย เป็ นต้ น ปั จจุบนั มี
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง ให้ คา่ สมรรถนะระบบ 80 – 90% สาหรับงานวิจยั นี ้เลือกค่าเฉลีย่ ที่ 85%
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ตารางที่ 2 สมมติฐานการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่

3.3.2 การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค เว้ นระยะห่างระหว่างแถวแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3.3.2.1 คานวณหาค่ามุม Solar Elevation และมุม Azimuth เพื่อหาค่าระยะที่ต่า ที่สดุ ในการเว้ นระยะห่าง
ระหว่างแถวเซลล์แผงอาทิตย์
3.3.2.2 วางบล็อกแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระยะระหว่างแถวที่คานวณได้ ในขนาดพื ้นที่จริ ง เพื่อคานวณจานวน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถติดตังจริ
้ ง
3.3.2.3 คานวณจานวนเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ โดยคานวณจากกาลังการผลิตที่ผลิตได้ โดยใช้ วิธีมากกว่า 0.5 เครื่ อง
จะปั ดขึ ้น และน้ อยกว่า 0.5 เครื่ องปั ดลง เช่น หากคานวณได้ 2.7 เครื่ อง จะใช้ จานวน 3 เครื่ อง เป็ นต้ น
3.3.2.4 โดยค่า Peak Sun Hours (PSH) 4.36 ชัว่ โมงต่อวัน [10] ได้ จากข้ อมูลการวัดสถานที่จริ ง ใช้ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ Polycrystalline วัดในช่วงปี 2557 เวลา 7.00 – 17.00 น.
3.3.2.5 ประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค จากสมการที่ (8)
ตารางที่ 3 สมมติฐานการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเว้ นระยะห่างระหว่างแถวแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

3.4 การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
ประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์มลู ค่าทางด้ านเศรษฐศาสตร์ อาศัยตัวชี ้วัดต่างๆ คือ
ระยะเวลาการคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ อัตราผลตอบแทนการลงทุนภายใน การติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์เป็ นการ
ลงทุนในการติดตังพร้
้ อมกันทังหมด
้
ทาให้ ต้นทุนในการติดตังแต่
้ ละอาคารระบบพลังแสงอาทิตย์เท่ากันที่ 50 บาทต่อวัตต์
โดยโครงการมีอายุ 20 ปี อัตราค่าไฟฟ้ าในปี แรกคิดอัตราเดียวกับการไฟฟ้ านครหลวง และในปี ถัดไปใช้ อตั ราค่าไฟฟ้ า
เพิม่ ขึ ้น โดยคานวณจากค่าเฉลีย่ อัตราการเติบโตของค่าไฟฟ้ าย้ อนหลัง 10 ปี ตังแต่
้ ปี 2546 – 2555
ตารางที่ 4 สมมติฐานในการศึกษาศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่2 (กรกฎาคม –ธันวาคม) 2558
Balance of System จะประกอบไปด้ วย ค่าแรงการติดตัง้ ค่าอุปกรณ์ตา่ งๆ สาหรับการติดตังทั
้ งหมด
้
ค่าทดสอบ
ระบบ
ตารางที่ 4 (ต่อ) สมมติฐานในการศึกษาศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
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4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาการประเมินศักยภาพเชิงกายภาพ
4.1.1 ผลการคัดเลือกอาคาร ตามเกณฑ์การประเมินอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน 183 อาคาร เพื่อ
เลือกอาคารที่เหมาะสม จานวน 10 อาคาร ดัง ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมิน

4.1.2 ผลการคานวณพืน้ ที่ จากการนาโปรแกรม และ Google Earth คานวณพืน้ ที่บนหลังคาที่ใช้ เป็ นตัวแทน
การศึกษา และได้ ทวนสอบการวัดสถานที่จริ ง โดยได้ สมุ่ วัดที่อาคารจามจุรี 8 พบว่ามีพื ้นประมาณ 889.42 ตารางเมตร มี
ค่าใกล้ เคียงกับประเมินกับระบบ Quantum GIS ซึง่ มีคา่ 837 ตารางเมตร
4.1.3 ผลการศึกษาความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ จากการศึกษาข้ อมูลที่วดั ได้ จริ งจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าค่าเฉลี่ยความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ในเขตพื ้นที่ปทุมวัน มีค่า 17.93 เมกกะจูลต่อตาราง
เมตร
ผลการประเมินศักยภาพเชิงกายภาพ โดยไม่คานึงถึงพื ้นที่ที่ไม่สามารถติดตัง้ พบว่าศักยภาพเชิงกายภาพรวม 10
อาคาร ได้ 56,029.98 kWh/day รายละเอียด ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลศักยภาพเชิงกายภาพ
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4.2 ผลการประเมินศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์
ผลการประเมินศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ พบว่าศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ รวม 10 อาคาร ได้ 42,138.38 kWh/day
ดังตารางที่ 7

4.3 ผลการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค
4.3.1 การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่ พบว่าศักยภาพรวม 10 อาคาร ได้ 5,297.00 kWh/day รายละเอียด
ดังตารางที่ 8
4.3.2 การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคเว้ นระยะห่างระหว่างแถวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการคานวณพบว่าระยะ
ต่าสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อยูท่ ี่ 520.76 มิลลิเมตร ที่คา่ มุมของแสงอาทิตย์อยูท่ ี่ 32 องศา มุม Azimuth 50 องศา
และผลการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค เว้ นระยะห่างระหว่างแถวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าศักยภาพรวม 10 อาคาร
ได้ 2,949.19 รายละเอียด ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 7 ผลศักยภาพเชิงภูมศิ าสตร์
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ตารางที่ 8 ผลศักยภาพเชิงเทคนิคเต็มพื ้นที่

ตารางที่ 9 ผลศักยภาพเชิงเทคนิคเทคนิคเว้ นระยะห่างระหว่างแถว

4.4 ผลการศึกษาการประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
ผลการประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าศักยภาพเศรษฐศาสตร์ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) รวม 10 อาคาร
20 ปี ได้ 26,744,616.98 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนภาย (IRR) 15% ระยะเวลาการคืนทุน(PB) จานวน 7-8 ปี
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เหตุผลที่ค่า IRR และค่า PB เท่ากันทุกอาคาร เนื่องจากสมมติฐานการลงทุนคานวณจากฐานเดียวกัน คือ 50 บาท
ต่อวัตต์ในทุกๆ อาคาร และค่าบารุงรักษาอ้ างอิงจากวัตต์ตอ่ บาทเช่นกัน
ตารางที่ 10 ผลศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

4.5 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis)
4.5.1 ปั จจัยในแง่ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เนื่องจากปั จจุบนั การพัฒนาและการแข่งขันเทคโนโลยีในตลาดสูง ทาให้ ต้นทุนของระบบมีแนวโน้ มต่าลง โดย
กาหนดต้ นทุนลดลงร้ อยละ 5 พบว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง 7 – 8 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุทธิรวม 10 อาคาร 20 ปี ได้
28,572,705.46 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 16%
4.5.2 ปั จจัยในแง่เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย
อัตราส่วนลด(Discount Rate) 7.08% จาก MLR ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2558
เมื่อคานวณอัตราส่วนลดที่ 3.00 % พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ รวม 10 อาคาร 20 ปี ได้ เท่ากับ 54,419,547.67 บาท
ตารางที่ 11 ผลศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่ต้นทุน ลดลง 5%
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ตารางที่ 12 ผลศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ทีอตั ราส่วนลด 3.00%

4.6 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ท่ ผี ลิตได้ กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
จริง
เป็ นเปรี ยบเทียบสัดส่วนระบบพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ กบั พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ จริ งต่อปี จากบิลค่าไฟฟ้ าของ
แต่ละอาคารในปี 2557 พบว่าสามารถลดพลังงานไฟฟ้ ารวม 10 อาคาร ได้ ถึง 10.97% รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สัดส่วนพลังงานไฟฟ้ าที่ลดได้ ในปี แรก
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5. สรุ ปผล
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาถึงศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเลือกอาคารในการศึกษาจานวน 10 อาคาร จาก 183 อาคาร ที่คาดว่าจะให้ ค่าศักยภาพสูงสุด ใช้ เกณฑ์
ทิศทาง รู ปแบบอาคาร และลักษณะหลังคาในการคัดเลือก พบว่าสามารถเลือกอาคารได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 10 อาคาร
สาหรับการประเมินศักยภาพเชิ งกายภาพ อาศัยข้ อมูลความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์ ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปริ มาณความเข้ มรั งสีดวงอาทิตย์ ในเขตพื ้นที่ปทุมวันเท่ากับ 17.93 MJ/m2 หรื อ 4.98
kWh/m2/day พบว่าศักยภาพเชิงกายภาพมีศกั ยภาพ 56,029.98 kWh/day การประเมินศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ คานวณ
จากพื ้นที่ที่เหมาะสมสามารถติดตังระบบได้
้
จริ ง กาหนดให้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หันด้ านทิศใต้ ทามุม 15 องศา และพื ้นที่
รับแสงเต็มพื ้นที่ พบว่าศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์ มีศกั ยภาพเท่ากับ 42,138.38 kWh/day การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค
แบบเต็มพื ้นที่ ใช้ ปัจจัยประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 14.64% และประสิทธิภาพระบบ 0.85 เข้ ามาเกี่ยวข้ อง พบว่า
ศักยภาพเชิงเทคนิคมีศกั ยภาพเท่ากับ 5,296.98 kWh/day และการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคแบบเว้ นช่องว่างระหว่าง
แถว พบว่าศักยภาพเชิงเทคนิคมีศกั ยภาพเท่ากับ 2,949.19 kWh/day การประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ ขนาดของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาเลือกแผงเซลลือาทิตย์ ขนาดกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ 310 วัตต์ต่อ
แผง พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) รวม 10 อาคาร 20 ปี ได้ 26,744,616.98 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนภาย
(IRR) 15% ระยะเวลาการคืนทุน จานวน 7-8 ปี และเมื่อพิจารณาความอ่อนไหวในปั จจัยแง่ต้นทุนของระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์กาหนดต้ นทุนลดลงร้ อยละ 5 พบว่า ระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง 7 – 8 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุทธิรวม 10
อาคาร 20 ปี ได้ 28,572,705.46 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 16% และปั จจัยในแง่เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยเมื่อคานวณอัตราส่วนลดที่ 3.00 % พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ รวม 10 อาคาร 20 ปี ได้ เท่ากับ 54,419,547.67
สัดส่วนการลดพลังงานเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ กบั ระบบไฟฟ้ าที่ใช้ จริ ง สามารถลด
พลังงานไฟฟ้าได้ ถึง 10.97% ในปี แรก
การติ ดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีความคุ้มทุน ในการลงทุน มีค่ามูลค่าปั จ จุบัน สุทธิ เป็ นบวก อัต ราค่า
ผลตอบแทนภายในมี ค่า เชิ ง บวก ระยะการคื น ทุน สัน้ ด้ ว ยเหตุนี ้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวโน้ ม ต้ น ทุน ราคาแผงพลัง งาน
แสงอาทิตย์ที่ได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดในประเทศไทยมีการขยายตัวและการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ การ
ติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีแนวโน้ มที่จะเป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่าเทียบได้ กบั อุปกรณ์ ประหยัดพลังงานใน
อาคาร
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