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บทความนี ้นาเสนอการออกแบบและวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าในการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ บนหลังคาของอาคาร
กองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรั บช่ วยประมวลผลค่ าพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้ จากระบบการ
ติดตั้งแผงโซล่ าเซลล์ บนหลังคาอาคารจากพิกัดของสถานที่ ติดตั้งจริ งและข้ อมูลของสภาพภูมิอากาศ สาหรั บเป็ นแนวทางการศึ กษา
ความเหมาะสมในการติดตั้งและพัฒนาออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดตามนโยบาย
ของกองทัพบก ซึ่ งต้ องการลดปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าภายในหน่ วยทหารลง 10% รวมทั้งศึ กษาระยะเวลาคื นทุนและอัตราการ
ปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจก โดยผลจากการจ าลองการติ ด ตั้ ง พบว่ าค่ า พลัง งานไฟฟ้ าที่ ไ ด้ รั บ จากการติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ บนหลังคาของอาคาร ด้ านทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ จะมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่ าด้ านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือประมาณ 5% โดยค่ า
พลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิตได้ จากการวิเคราะห์ เท่ ากับ 34,809 หน่ วยต่ อเดือน ซึ่ งถ้ าคิดเป็ นมูลค่ าของเงิ นที่ ประหยัดได้ ในแต่ ละปี จะลดลง
ได้ ประมาณ 1,670,832 บาทต่ อปี ทาให้ ระบบดังกล่ าวจะมีระยะเวลาคื นทุนประมาณ 7 ปี สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าจากเดิมได้ ถึง
18% ทั้งยังสามารถลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ 225.56 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อปี
คาสาคัญ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร, การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน, อัตราการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ABSTRACT
This paper presents the design and economic analysis of solar rooftop electricity system for the Post Engineer Department,
Royal Thai Army (RTA). The program computer is used for estimate the electricity energy obtained from the installed solar panel
using actual building location and historical weather. The project is aimed to be the pilot project for designing and development
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of solar electricity installation in other building of RTA and in order to fulfill the RTA’s energy conservation policy with target of
10% electricity reduction. The payback period and the reduction of greenhouse gas (GHG) emission are also investigated in this
study. The simulation results shown that the solar panel installed on the South-East side roof top of the building provide
approximately 5% higher electricity generation than those of installed on the North-West side. The total electricity generation is
34,809 kWh/month which is equivalent to 1,670,832 Baht/year. As a result, the project payback period is approximately 7 years
and provides 18% of electricity reduction. Moreover, the GHG emission is reduced by 225.56 ton of CO 2 e/year.
KEYWORDS: Solar roof top electricity, economic analysis, greenhouse gas emission
1.

บทนา
จากสถานการณ์พลังงานของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย (2558-2579) [1]
ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ โดยให้ความสาคัญ 3 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านความมัน่ คงทาง
พลังงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยทั้งหมดนั้นเป็ นการดาเนินการเพื่อตอบสนองและเพื่อความสอดคล้องกับอัตราการ
เจริ ญเติบโตของประชากร ความต้องการการใช้พลังงาน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ทั้งนี้ กองทัพบกได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญทั้ง 3 ด้านตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย โดยเฉพาะหัวข้อด้านความไม่มนั่ คง
ทางพลังงาน และสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากกองทัพบกมีหน่วยงานขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชาอยูเ่ ป็ นจานวนมาก สามารถแบ่งแยก
ออกตามพื้นที่ความรับผิดชอบเป็ น 4 กองทัพภาคทัว่ ประเทศ ทาให้มีอตั ราการบริ โภคพลังงานไฟฟ้ าจานวนมาก ซึ่ งในปั จจุบนั การ
ไฟฟ้ าฯ ได้คิดค่าบริ การ การใช้พลังงานไฟฟ้ ารายเดือนเป็ นแบบ TOU [2] ซึ่ งปรับเปลี่ยนส่ วนราชการและหน่วยงานไม่แสวงหา
กาไร ให้จดั เข้าอยู่ในกลุ่มประเภทธุ รกิ จและกิ จการขนาดเล็กแทนซึ่ งจะแบ่งการคิ ดค่าไฟฟ้ า ตามอัตราที่ แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ า ตามแบบการทางานเป็ นกะของหน่วยงานภาคเอกชนได้ จึงมุ่งเน้นทางด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลด
ค่าพลังงานไฟฟ้ ารายวัน ในช่วง On peak และที่สาคัญต้องเป็ นแหล่งพลังงานไฟฟ้ า ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั สานักงาน
และอุปกรณ์ที่มีความสาคัญได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ าจากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนอื่นๆ ในกรณี เกิดความไม่มนั่ คง
ภายในประเทศหรื อยามสงคราม
กรมยุทธโยธาทหารบก ในฐานะกรมฝ่ ายยุทธบริ การ ซึ่ งมีภารกิจหลักในงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่ งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภค งานอสังหาริ มทรัพย์ การส่ งกาลังบารุ งสิ่ งอุปกรณ์สายยุทธโยธา จึงได้รับนโยบายให้ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ระบบพลังงานทดแทนชนิ ดต่างๆ เพื่อดาเนิ นการออกแบบและติ ดตั้งให้มีความสอดคล้องกับพฤติ กรรมการใช้พลังงานของ
หน่วยงานภายในกองทัพบก โดยระบบพลังงานทดแทนที่จะนามาดาเนินการติดตั้งนั้น กาลังพลประจาหน่วยจะต้องสามารถใช้งาน
ได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยากและสามารถตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้นได้ ซึ่ งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์นบั เป็ นพลังงาน
รู ปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นระบบที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิ นการติดตั้งจากกระทรวงพลังงาน เพื่อ
ตอบสนองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและสอดคล้องกับนโยบายพลังงานทดแทนของกองทัพบก ซึ่ ง
ข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการปรับปรุ งแผนที่ศกั ยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสาหรับประเทศไทย [3]
โดยกรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน ได้คานวณรังสี รวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี ของพื้นที่ในประเทศไทยพบว่ามีศกั ยภาพ
สูงในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
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สาหรับระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์น้ นั นับเป็ นพลังงานทดแทนที่มีความนิ ยมค่อนข้างสู งเนื่ องจากมีการติดตั้ง
และการดู แลรั ก ษาง่ ายกว่าพลังงานทดแทนในรู ปแบบอื่ นๆ แต่หากการติ ดตั้ง ระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์มีการ
ออกแบบที่ไม่คานึงถึงหลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ดีพอก็จะส่งผลให้พลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากระบบการผลิตมี
ปริ มาณที่ น้อยกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ได้ ทาให้มีผูค้ ิ ดค้นเครื่ องมื อที่ ช่วยในการคานวณการออกแบบสาหรั บระบบผลิ ตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ข้ ึนมาเป็ นจานวนมาก [4] รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการคานวนพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จาการ
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ โปรแกรม PVSYST เป็ นต้น ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้อา้ งอิงข้อมูลงานวิจยั บางส่ วนของ พยุง
ศักดิ์ ก้อนแก้ว [5] ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของอาคารอื้อจือเหลียงโดยใช้โปรแกรม
PVSYST 3.4 ในการออกแบบและศึกษาความความเอียงของของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับละติจูด และสถานที่ต้ งั ของ
อาคาร โดยผลการการศึกษาพบว่าความเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมคือ 13.7 องศา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางด้านทิศใต้ และหันไปตามแนวอาคารเพื่อความเหมาะสมสวยงามที่มุมอะซิ มุทเท่ากับ 31 องศา พบว่า
เปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.2 และ 6.6 ตามลาดับ จากผลการวิจยั ดังกล่าวทาให้รู้วา่ มุมการติดตั้งที่เหมาะสมการพื้น
ที่ต้ งั ของประเทศไทยควรทามุมที่ 14 องศาโดยประมาณจะส่ งผลต่อกาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีปริ มาณ
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมพล นาคบุตร [6] โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ด Monocrystalline silicon ขนาด 250
วัตต์จานวน 40 แผงในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์กบั อาคารกรณี ศึกษา ทั้งสิ้ น 10 อาคารในพื้นที่จงั หวัด
สมุทรสงคราม พบว่ามุมเอียงที่ มีความเหมาะสมกับอาคารกรณี ศึกษาและส่ งผลต่อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิตได้สูงที่ สุดอยู่
ในช่วงมุมประมาณ 14 – 15 องศาโดยประมาณ เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้งานนิพนธ์ของ อังสนา พจน์ศิริ [7] ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
ติดตั้งบนหลังคาในอาคารธุรกิจขนาดเล็ก โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการติดตั้ง เพื่อเป็ นแนวทางในการประหยัด
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และนาไปสู่การใช้พลังงานทดแทนในอนาคต โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบต้นทุนการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาระหว่างระบบสายส่ งของการไฟฟ้ า (On grid system) และระบบโดดเดี่ยว (Off grid system) โดยศึกษาความคุม้ ค่า
ทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ซ่ ึงตัวชี้วดั ที่ใช้คือ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะ
คืนทุ น (Payback period) การศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการในครั้ งนี้ มีระยะเวลาของโครงการ 25 ปี ตามอายุของเซลล์
แสงอาทิ ตย์จากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิ นด้วยอัตราดอกเบี้ ย 6.75% พบว่า ระบบสายส่ งของการไฟฟ้ า (On grid
system)มีค่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ น 1,694,317.16 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็ น 13% ระยะคืนทุน (Payback
period) อยูท่ ี่ 7.23 ปี ส่ วนกรณี ระบบโดดเดี่ยว (Off grid system) พบว่าค่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ น 324,704.04 บาท ระยะ
คืนทุน (Payback period) อยูท่ ี่ 8.05 ปี จึงสรุ ปได้วา่ กรณี ระบบสายส่ งของการไฟฟ้ า (On grid system) มีความเป็ นไปได้ที่จะลงทุน
ถ้าเที ยบกับระบบโดดเดี่ยว (Off grid system) ซึ่ งในภาวะปั จจุบนั ต้นทุนในการดาเนิ นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มีแนวโน้มที่ต่าลงกว่าแต่ก่อนอย่างมาก รวมทั้งประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีข้ ึนส่ งผลทาให้ระยะเวลาคืนทาง
พลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ยง่ิ น้อยลงและมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เร็ วขึ้นด้วย ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ
อาทิ งานวิจยั ของ A. Orioli และ A. Di Gangi [8] ซึ่งได้ศึกษาต้นทุนเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้ า (levelized cost of energy, LCOE) จาก
ระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนั หลังคาอาคารที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ าในประเทศอิตาลี ในช่วงเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2010
ถึง พฤษภาคม ค.ศ. 2016 โดยใช้ค่าเสื่ อมราคาและค่าบารุ งระบบที่ ข้ ึนอยู่กบั ความเอียงของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทาง
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ตอนใต้ของอิตาลี พบว่าต้นทุนเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้ าจากระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารจะต่ากว่าต้นทุนการ
ซื้ อไฟฟ้ าจากโครงข่ายในเวลาไม่เกิน 20 ปี ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์ ท นอกจากนี้ แล้วงานวิจยั ของ
Spertino, F. และคณะ [9] ก็วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจในแง่ของต้นทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาทั้งในอิตาลีและเยอรมันนี ซ่ ึ งเป็ นโครงการที่ท้ งั สองประเทศเข้าร่ วมการรับซื้ อพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์เป็ นระยะเวลา
20 ปี การศึกษาได้ใช้ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนพลังงานแสดงอาทิตย์ในปี ค.ศ. 2006 ถึง 2012 และทาการศึกษาใน
รายละเอียดของระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ขนาด 3 kWp ถึง 1 MWp รวม 4 กรณี ศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้ให้ความสาคัญในการวิเคราะห์
การใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูเ้ ป็ นอัตราคิดคานวณมูลค่าสุ ทธิ ซึ่ งพบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของครัวเรื อนที่เข้าร่ วมโครงการในประเทศ
อิตาลีมีค่ามากกว่าศูนย์ หรื อมีความคุม้ ค่าในการลงทุนเฉพาะในกาลังการผลิตขนาดกลาง
การศึ กษาอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ สามารถหาค่าปริ มาณอัตรา
การลดได้จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่นามาผลิตพลังงานไฟฟ้ า เปรี ยบเที ยบการปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยงานวิจยั ของ พิมลมาศ วรรณคนาพล และคณะ [10] ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคา พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ขนาด 1 กิ โลวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 1.39 เมกะวัตต์ต่อปี โดยมีอายุการใช้งาน
เท่ากับ 25 ปี สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 19.42 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ งหากนามาประยุกต์ใช้กบั อาคาร
ในส่วนของกองทัพบกทัว่ ประเทศ จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่อนข้างสูงตลอดช่วงอายุการใช้งานของระบบ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว
จากเหตุผลข้างต้นกรมยุทธโยธาทหารบกจึงเหมาะสมในการที่จะศึกษาในรายละเอียดเป็ นโครงการนาร่ องในการติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็ นกรณี ศึกษาให้กบั หน่วยงานอื่นๆ ของกองทัพบก โดยจะดาเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่ ง จะหันแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ไปทางด้านทิ ศใต้หรื อ ทิ ศตะวัน ตกเฉี ย ง
เนื่องจากตาแหน่งที่ต้ งั ของประเทศไทยตั้งอยูเ่ หนือเส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จึงค่อนไปทางด้านทิศใต้ของ
ประเทศตลอดทั้งปี ซึ่ งมุมเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่ งละติจูดของสถานที่
ดาเนิ นการติดตั้ง เพราะแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีการกระจายถึงประมาณร้อยละ 50 ซึ่ งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถรับความ
เข้มแสงได้ท้ งั รังสี ตรงและรังสี กระจาย ซึ่ งสารนิ พนธ์ฉบับนี้ มีเป้ าหมายในการศึกษาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการติดตั้งและการลด
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมของการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ได้รับจาการลงทุนที่ เหมาะสม โดยการนาพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ได้มาใช้เฉพาะภายในหน่ วยงานของกรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่ งไม่ได้ขายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฯ แต่จะมุ่งเน้น
ดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 2564 และกาหนดระยะการคุม้ ทุนไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ ในการวิจัยได้ใช้โปรแกรม PVSYST,V5.55 (Demo) ในการออกแบบและศึ กษาความเป็ นไปได้ในการติ ดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าสาหรับอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกและได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้ า
จากการคานวณของโปรแกรมฯนามาเปรี ยบเทียบกับค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในพื้นที่ติดตั้งและโหลดการใช้งานจริ ง เพื่อหาค่า
Peak Load ที่สามารถประหยัดได้ในแต่ละวันเพื่อนามาวิเคราะห์ความคุม้ ค่าและคานวณอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
บริ เวณที่ติดตั้งและเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางนาร่ องให้กบั พื้นที่การติดตั้งอื่นๆต่อไป นอกจากนี้ยงั สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบระบบไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ใ ห้กับ กองบัญชาการระดับ กรมของกองทัพบก รวมถึ งโครงการ
พระราชดาริ ฯ และกองกาลังตามแนวชายแดน ที่ อยูห่ ่ างไกลจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ าและในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ าสารองเพื่อ
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นามาใช้ในกิจการทางด้านทหารโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งพลังงานอื่นๆ (Stay Alone) ในสภาวะไม่ปกติหรื อเกิด
ภาวะสงคราม
2.

อาคารกรมยุทธโยธาทหารบกและการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2254 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร มี
เนื้อที่สิ้น 57-3-68 ไร่ เป็ นอาคารสานักงาน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 3,442.5 ตารางเมตร ซึ่งมีลกั ษณะตามภาพที่3.2 ซึ่ งจาก
การตรวจสอบการใช้พลังงาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ถึง เดือนตุลาคม ปี 2559 พบว่า มีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 108,094.58 หน่วยต่อเดือน โดยแยกเป็ นช่วง On Peak มีอตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยเท่ากับ 50,912.08 หน่วยต่อ
เดือน ค่าพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 187,336.09 บาทต่อเดือน (หน่วย ละ 3.6796 บาท) และช่วง Off Peak มีอตั ราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าเฉลี่ยเท่ากับ 57,349.17 หน่วยต่อเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 124,791.80 บาทต่อเดือน (หน่วยละ 2.1760 บาท) โดยการคิด
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ตามอัตราช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff ) หัวข้อ
ที่ 3.2.2 ระดับแรงดัน 12-24 กิโลโวลต์ ซึ่ งพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก จะอยู่
ในช่วงกลางวันและช่วง On Peak จึงส่งผลทาให้ตอ้ งจ่ายอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือนค่อนข้างสู ง รู ปที่ 1. แสดงภาพจาลอง
และตาแหน่งที่ต้ งั ของอาคารที่ทาการศึกษา

รู ปที่ 1 ภาพจาลองและตาแหน่งที่ต้ งั ของอาคารที่ทาการศึกษา
ที่มา: กรมยุทธโยธาทหารบก และ Google Earth
3.

การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกรมยุทธโยธาทหาบก
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสาหรับอาคารระดับกรมฯ ของกองทัพบก
โดยมี การวิเ คราะห์ ความคุ ม้ ค่ าในการลงทุ น ติ ดตั้ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ต ย์ส าหรั บ อาคารระดับกรมฯ ของ
กองทัพบก เพื่อเป็ นแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้งและพัฒนาการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่
เหมาะสมกับอาคารระดับกรมฯ ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์บนหลังคาและลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า ในอาคารระดับกรมฯ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10% ภายในปี ถัดไป ตาม
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นโยบายของกองทัพ บก โดยในการศึ กษาได้แ บ่ ง ออกเป็ นการออกแบบทางเทคนิ กและการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมดังต่อไปนี้
3.1 การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารกรมยุทธโยธาทหาบก
สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Poly – Crystalline ขนาด 300 Wp เป็ นแบบยึดอยูก่ บั ที่ ติดตั้งบนหลังคา
อาคารทั้งสิ้ นจานวน 840 แผง แบ่งออกเป็ นหลังคาด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 420 แผง และหลังคาด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
420 แผง ใช้อุปกรณ์แปลงพลังงาน ( Inverter ) แบบ On -Grid จานวน 10 ตัว ซึ่ งแต่ละตัวใช้ 6 สตริ ง โดยจะนาแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มาต่ออนุกรมกันจานวน 14 แผงแล้วนามาต่อขนานกัน และจาลองระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โปรแกรม
PVSYST เพื่อช่วยในการคานวณหาค่าพลังงานที่ผลิตได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดค่ามุมเอียงของแผงและมุมอะซิมูท (Azimuth)
2. กาหนดข้อมูลของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และของอินเวอร์ทเตอร์
3. ทาการตรวจสอบเงาไกล
4. ทาการออกแบบการติดตั้งและตรวจสอบเงาใกล้
5. ประมวลผลค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ในแต่ละวันใน 1 ปี
6. วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าจากการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
7. วิเคราะห์ความคุม้ ค่าและอัตราลดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ได้จากโครงการ
ในการกาหนดตัวแปรของระบบโปรแกรม PVSYST, V5.55 นั้น ประกอบด้วยปั จจัยหลายด้าน แต่สามารถสรุ ปเป็ นปั จจัย
หลักสาคัญได้อยู่ 3 ด้าน คือ ตาแหน่งสถานที่การติดตั้ง ข้อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์ ทเตอร์ โดยต้องตั้งค่าข้อมูล
สภาพอากาศ (Meteorological) ก่อน และกาหนดสถานที่ ต้ งั ของอาคารที่ จะดาเนิ นการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิ ตย์ สาหรับการ
ทดลองระบบ โดยป้ อนค่าทางภูมิศาสตร์ ของกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกคือ Latitude 13.83884 °N Longitude
100.57763°E Altitude 10 M และ Time zone 7
จากนั้นทาการกาหนดรายละเอียดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งในกรณี ศึกษานี้จะใช้แผงชนิด Poly – Crystalline ขนาดกาลัง
การผลิต 300 Wp ขนาดของแผง 1,956 x 992 x 35 mm. น้ าหนักแผง 21.1 kg ผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก.1843:2553 และ
กาหนดรายละเอียดของ Inverter ซึ่งในกรณี ศึกษานี้จะใช้ Inverter ชนิด On – Grid ขนาด 25 kW 2 MPPT inputs
การกาหนดมุมในการรับรังสี แสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับกรณี ศึกษานี้ จะทาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ออกเป็ น 2 ฝั่งตามรู ปแบบหลังคาอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก แบ่งออกเป็ นหลังคาทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ และ
หลังคาทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นลักษณะทรงจัว่ ทามุมกับแนวระนาบ 8° ซึ่ งตาแหน่งตัวอาคารตั้งอยูท่ ี่ 13.83844°N ดังนั้นใน
การกาหนดมุม Azimuth และ มุม Tilt angle จะใช้ขอ้ มูลจากผลงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับตาแหน่งการติดตั้งแผง ที่มีความเหมาะสม
สาหรับประเทศไทย กล่าวว่า “ มุมที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดคือหันหน้าแผงไปทางทิศใต้หรื อมุม Azimuth 0° และควรยก
แผงทามุมกับพื้นระนาบหรื อมุม Tilt angle 15 -16 ° ” จึงส่ งผลทาให้สามารถกาหนดค่ามุม Azimuth และ มุม Tilt angle ได้ค่า
เหมาะสมที่สุด ตามลาดับดังนี้
1. หลังคาด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ กาหนดให้มุม Tilt angle ที่ 8° และ มุม Azimuth ที่ 166° ซึ่งแผงจะหันไปทางทิศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนือ ทามุมกับทิศใต้ 66°
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2. หลังคาด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ กาหนดให้มุม Tilt angle ที่ 8° และ มุม Azimuth ที่ -14° ซึ่งแผงจะหันไปทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทามุมกับทิศใต้ 104°
ในขั้นตอนการตรวจสอบเงาไกลหรื อเงาขอบฟ้ าพบว่า เงาขอบฟ้ าเกิดการบดบังในช่วงเวลา 07.00 และ 18.00 น. สาหรับแผง
เซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่ อยู่บ นหลัง คาด้านทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งเหนื อ และจะเกิ ด การบดบัง ในช่ วงเวลา 18.00 น. สาหรั บแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่อยูบ่ นหลังคาด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
การออกแบบและตรวจสอบเงาใกล้การตรวจสอบเงาใกล้ เป็ นการใช้โปรแกรม PVSYST , V5.55 วิเคราะห์การเกิดบังเงา
ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแถว (Shading loss) เป็ นต้น โดยการสร้างเป็ นภาพ 3 มิติของพื้นที่โครงการแล้วทาการวิเคราะห์
ผล จากนั้นทาการประมวลผลค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากจานวนของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์ เตอร์ ที่ตอ้ งติดตั้ง ซึ่ งจะได้
ผลลัพธ์ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ได้จากระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งในแต่ละช่วงเวลาเป็ นรายชัว่ โมงตลอด 1 ปี ทั้งนี้ ใน
การศึกษาวิจยั นี้มีขอ้ จากัดของข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ 1 เดือน แต่เนื่ องจากลักษณะการทางานเป็ นอาคารหน่วยงานภาครัฐ ทา
ให้มีการใช้พลังงานที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันเกื อบตลอดปี และนอกจากนี้ เนื่ องการเป็ นกรณี ของการลงทุ นเพื่อลดพลังงานที่ ใช้ใน
หน่ วยงานทาให้ลกั ษณะการใช้พลังงานในกรณี น้ ี ไม่กระทบต่อผลประหยัดที่ ได้ ส่ วนข้อมูลของแสงอาทิ ตย์น้ ันเป็ นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้ที่คานึงถึงสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
3.2 การวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
การศึกษาผลประโยชน์ที่ได้รับจาการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า สาหรับหลังคาอาคารกองบัญชาการกรม
ยุทธโยธาทหารบกในกรณี ของบทความนี้เป็ นกรณี ของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกาไรจาการลงทุน รวมทั้งการลงทุนมาจาก
งบประมาณของรัฐบาลซึ่งมีแนวทางในการบริ หารแตกต่างจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอัตราค่าความเสื่ อมมูลค่า (Discount Rate) จึง
ได้ใช้วตั ถุประสงค์ของการลงทุนเป็ นระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย (Simple Payback Period) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ตามนโยบายของ
หน่วยงานที่เป็ นกรณี ศึกษา และไม่ได้วิเคราะห์กรณี ที่เป็ น Discount payback period รวมทั้ง NPV และ IRR เพื่อหลีกเลี่ยงความ
สับสนในวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ แตกต่างจากภาคเอกชน นอกจากนี้ ยงั ได้วิเคราะห์อตั ราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Greenhouse gas emissions and removals) ซึ่งการคานวณระยะเวลาคืนทุนของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
จะขึ้นกับราคาของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนามาใช้กบั การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ งถ้าอุปกรณ์น้ นั ๆมีรับประกันอายุการใช้งาน
ของผลิ ต ภัณฑ์ที่ย าวนาน และการเลื อ กใช้อุป กรณ์ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพการท างานสู ง ท าให้ร ะบบการผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละวันอยูใ่ นเกณฑ์สูง ปั จจัยที่ กล่าวข้างต้นนั้นจะส่ งผลต่อระยะเวลาคืนทุนของระบบการ
ติดตั้งพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั สิ้น
เกณฑ์การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ระยะเวลาที่โครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งๆ
จะสามารถผลิตไฟฟ้ าเพื่อนามาใช้งานกับโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้ าของอาคารนั้นโดยคิดในรู ปของการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ ารายเดือนลง
และชดเชยกับราคาต้นทุนในการผลิตระบบไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ภายในระยะเวลากี่ปี หากค่า PB มีค่าน้อย หมายถึง
ระยะเวลาที่เซลล์แสงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าเพื่อมาชดเชยราคาต้นทุนการติดตั้งได้เร็ ว และสามารถใช้เวลาที่เหลือของ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบเซลล์แ สงอาทิตย์ โดยไม่มีตน้ ทุนได้นานขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากค่า PB มีค่ามาก หมายถึง
ระยะเวลาที่เซลล์แสงอาทิตย์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าเพื่อมาชดเชยราคาต้นทุนการติดตั้งได้ชา้ และสามารถใช้เวลาที่เหลือของ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่มีตน้ ทุนได้ไม่นาน
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การคานวณอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้ไฟฟ้ าพลังงานแสอาทิตย์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าได้ โดยจะใช้ขอ้ มูลการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกเฉลี่ยในปี พ.ศ.2555 เท่ากับ 43.33 ล้านตันคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อคิดเป็ น 0.54 กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยไฟฟ้ า [11] โดยสามารถเขียนสมการทางคณิ ตศาสตร์ได้ดงั นี้
CO2 Emission = ER * 0.54

kgCO2 e/year

(1)

โดยที่
CO2 Emission คือ อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kgCO2 e/year)
ER คือ พลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (หน่วย)
โดยผลการศึกษาอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่ได้ แสดงถึงปริ มาณอัตราลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้
พลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิตไฟฟ้ าได้ระยะเวลา 1 ปี ซึ่ งอายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
รับประกันที่ 25 ปี ดังนั้นแสดงว่ายิง่ กาลังการผลิตไฟฟ้ าบนหลังคาอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธามีปริ มาณมากเท่าใดก็จะส่งผล
ดีต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย
4.

ผลลัพธ์ ของการศึกษา
จากข้อมูลที่ ไ ด้ของการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาอาคารทั้ง 2 ฝั่ งของกองบัญชาการกรมยุทธโยธา
ทหารบกนั้น พบว่าค่าปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ของฝั่งหลังคาอาคารทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้มี
ค่ามากกว่าพลังงานไฟฟ้ าทางฝั่งทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ อันเนื่องมาจากตาแหน่งการติดตั้ง ทิศทางการหันแผง และเงาตกกระทบซึ่ ง
มีผลกระทบกับการรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจากัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธ
โยธาทหารบก เช่น รู ปร่ างและวัสดุของหลังคาอาคาร จานวนแผงที่จะต้องดาเนิ นการติดตั้ง และค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ตอ้ งการตาม
วัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดค่าพลังงานสู ญเสี ยทางฝั่งหลังคาทิศด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประมาณร้อยละ 5 ของพลังงานที่ควรจะ
ได้รับ
4.1 ค่ าพลังงานไฟฟ้าทีป่ ระหยัดได้ จากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าที่ประมวลผลได้และข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าย้อนหลังของหน่วยงานจะสามารถนามาวิเคราะห์ผลการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ในวันทางานปกติ (Weekday) ได้ดงั รู ปที่ 2. โดยพลังงานไฟฟ้ าของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งวิเคราะห์
จากโปรแกรม PVSYST นั้นมีปริ มาณการเริ่ มผลิตไฟฟ้ าตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่ งจะส่ งผลทาให้ช่วยลดค่า Peak สู งสุ ดในแต่
ละวันได้ และยังช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละวันลดลงได้ดว้ ย ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ทาให้มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง ส่วนในวันหยุดนั้นระบบไฟฟ้ าพลังงานแสดงอาทิตย์จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละวัน
ลงได้ในเวลาเดี ยวกัน แต่เนื่ องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการปฏิ บตั ิงาน โหลดไฟฟ้ าส่ วนใหญ่จึงเกิ ดเฉพาะที่ บา้ นพักข้าราชการ
ส่งผลทาให้พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้เหลือมากกว่าที่โหลดใช้จริ งในบางช่วงเวลา
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 กาลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ท้ งั หมด
 กาลังงานไฟฟ้ าที่ซ้ื อเมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
 กาลังงานไฟฟ้ าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลประหยัดจากการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (ข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2560)

รู ปที่ 3 พลังงานไฟฟ้ าที่สามารถลดได้จากช่วงเวลาของการทดลอง
การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้ าจากแบบจาลองการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาฝั่ งทางด้านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อและทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทาให้ได้พลังงานไฟฟ้ ารวมหลังดาเนิ นการติดตั้งระบบ Solar System ของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธา
ทหารบก โดยส่งผลทาให้สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้จริ งของกรมยุทธโยธาทหารบก (ข้อมูลจากการไฟฟ้ านครหลวง) อาทิ เช่น
กรณี ตวั อย่างในช่วงเวลาของการทดลองระยะ 1 เดือน (26 มี.ค. 60 – 25 เม.ย. 60) ตามรู ปที่ 3. โดยข้อมูลค่าผลต่างของพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ลดลงได้น้ นั จะใช่นาไปคานวณระยะเวลาคุม้ ทุนของโครงการดังกล่าว เพื่อใช่เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์
ความคุม้ ค่ากับงบประมาณการลงทุนได้
4.2 การคานวณระยะเวลาคืนทุน
Major.Wirut Pichitkunchorn 1,2 and Associate Professor Dr.Keerati Chayakulkheeree 3,*
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4.2.1 การคานวณระยะเวลาคืนทุนกรณีฐาน
เป็ นการคานวณผลจากระยะเวลาที่ ได้รับผลตอบแทนในรู ปของกระแสเงิ นสด โดยมิได้คานึ งถึงเรื่ องมูลค่าของเงิ นตาม
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง การคานวณหาระยะเวลาคืนทุนจึงมองที่กระแสเงินสดเท่านั้น ไม่ใช่ตวั กาไรหรื อขาดทุนของกิจการ โดย ณ
จุดได้ที่ผลสะสมของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรกก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนนั้นเอง ทาให้การวิเคราะห์ระยะเวลาคืน
ทุนจึ งเหมาะกับการวิเคราะห์ โครงการลงทุ นที่ มีระยะค่อนข้างนานและพิจารณาความเสี่ ยงจากการลงทุน เพื่อใช้ในการเลื อก
โครงการลงทุน โดยดูจากระยะเวลาคืนทุนที่เร็ วที่สุด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 Wp จานวน 252 kWp ระบบไฟฟ้ าด้านกระแสตรง (DC) และ
Inverter ขนาด 25 kVA จานวน 10 ชุด ระบบไฟฟ้ าด้านกระแสสลับ (AC) ระบบล่อฟ้ าบนหลังคาอาคาร อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ความปลอดภัย รวมเป็ นยอดเงินทั้งสิ้น 11,866,005.09 บาท
ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้จากการเก็บข้อมูลและประมวลผลจากโปรแกรม PVSYST,V5.55 (Demo) ในช่วงเดือน
ตัวอย่างที่ทาการวิเคราะห์ (26 มี.ค. 60 – 25 เม.ย. 60) ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้เท่ากับ 34,809 หน่วย/เดือน คิดเป็ นต่อปี เท่ากับ
417,708 หน่วย/ปี คิดเป็ นมูลค่าเงินจากการประหยัดพลังงานต่อปี เท่ากับ 1,670,832 บาท/ปี ดังนั้น
ระยะเวลาคืนทุน = 11,866,005.09 / 1,670,832 = 7.10 ปี
4.2.2 การคานวณระยะเวลาคืนทุนกรณีทกี่ ารวิเคราะห์ คลาดเคลือ่ นไปจากผลลัพธ์ จริง
สาหรั บหัวข้อนี้ ได้ทาการวิเคราะห์เพิ่มเติ มในกรณี ที่พลังงานแสงอาทิ ตย์อาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์ คื อต่ ากว่าค่า
คาดการณ์ 10% และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอุปกรณ์สูงขึ้น 10% เปรี ยบเทียบกับกรณี ฐาน โดยสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การคานวณระยะเวลาคืนทุนกรณี ที่การวิเคราะห์คลาดเคลื่อนไปจากผลลัพธ์จริ ง
กรณีศึกษา

ต้ นทุน (บาท)

ผลประหยัด (บาท/ปี )

ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

กรณี ฐาน

11,866,005.09

1,670,832

7.10

กรณี ที่การลงทุนมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น 10 %

13052605.60

1,670,832

7.81

กรณี ที่การผลิตพลังงานต่ากว่าที่คาดไว้ 10 %

11,866,005.09

1503748.8

7.89

จากตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่าในการศึ กษานี้ แม้ว่าจะมี ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ในการลงทุนหรื อการคาดการณ์
พลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ไป 10% ก็จะยังทาให้ความคุม้ ค่าในการลงทุนอยูภ่ ายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี ซึ่ งทาให้มีความ
คุม้ ค่าในการลงทุนเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในโครงการ
4.3 การคานวณอัตราการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
สาหรับผลจากโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกนั้น
นอกจากจะลดค่า Peak สูงสุดของกาลังไฟฟ้ า และช่วยในการจ่ายพลังงานไฟฟ้ าให้กบั โหลดของอาคารดังกล่าวแล้ว ยังส่ งผลที่ดีต่อ
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สิ่ งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้ าของ
โรงไฟฟ้ าต่างๆ ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตลงได้เป็ น
CO2 Emission = 417,708 kWh/ปี * 0.54 kgCO2/kWh = 225,562.32 kgCO2 e/year
5.

สรุป
งานวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ า ของการติ ด ตั้ง ระบบไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์บ นหลัง คาของอาคาร
กองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกกรณี ศึกษา ซึ่ งมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 2,500 ตารางเมตร โดยจะดาเนิ นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บน
หลังคาทั้ง 2 ฝั่ง ของอาคารคือหลังคาฝั่งทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ กับทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ จานวนทั้งสิ้ น 840 แผง ชนิ ดแผง Poly Crystalline 72 Cells Series ขนาด 300 Wp ทาให้ได้ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์รวมของโครงการฯ จานวน 252 kWp ซึ่ ง
ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลการติดตั้งระบบไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ขอ้ มูลพิกดั ที่ต้ งั Latitude , Longitude , Altitude
และ Time zone ของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก เพื่อทาการทดลองและประมวลผลภายใต้ขอ้ มูลสภาวะอากาศที่
เกิดขึ้นในแต่ละวันรวมทั้งผลกระทบจากเงาไกล-ใกล้ อันส่ งผลทาให้เกิดความสู ญเสี ยประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ โดยจะใช่โปรแกรม PVSYST,V5.55 (DEMO) เพื่อช่วยในการประมวลผลเพื่อหาความสู ญเสี ยประสิ ทธิ ภาพของ
พลังงานดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถประหยัดพลัง งานไฟฟ้ าได้ถึง 34,809 หน่วย/เดื อน ซึ่ งจะทาให้โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารกองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบกมีระยะคุม้ ทุนภายในระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน 6 วัน ซึ่ง
ถือว่ามีความคุม้ ค่าสูงเนื่องจากยังอยูใ่ นระยะประกันของอุปกรณ์สาคัญและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ได้ถึง 225.56 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อปี สามารถตอบสนองนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาในส่ วนของกองทัพบก ที่มีประสงค์ให้
อาคารระดับกรมฯ ต้องลดพลังงานให้ได้อย่างน้อย 10% จากข้อมูลการใช่พลังงานไฟฟ้ าในปี ก่อน ซึ่ งจากการวิเคราะห์และผลการ
ทดลองนี้สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าได้ไม่ต่ากว่า 18% ซึ่งถือว่าเกินเป้ าหมายที่ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณกรมโยธาธิ การทหารบกในความเอื้อเฟื้ อข้อมูลของอาคารรวมทั้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณในการศึกษาวิจยั นี้
เอกสารอ้ างอิง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Alternative Energy Development Plan: AEDP2015, 2015
Metropolitan Electricity Authority, Electricity Tariff, 2016, Available from: http://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11
Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Thailand Solar Power Map, 2016, Available from:
http://www.dede.go.th/article_attach/solarmap2552.pdf
The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage, Solar Rooftop Installation Standard, 2016.
P. Konkeaw, Study of Solar Rooftop Electricity System for U CHU LIANG Building, Master of Engineering in Energy Management Technology
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