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Abstract
This research conducted the feasibility study and the design of floating solar photovoltaic
system for schools in the Southern Border Provinces, Case Study: Ban Chong Maeo School, Saiburi district,
Pattani province. Four panels of 350 watts solar cell were assembled on the 200 Liter plastic float from
plastic buckets, and connected with a charger, an inverter, and batteries. PVsyst program was used in
the design and the feasibility calculation for installation and energy production efficiency in the reservoir
area. The initial investment cost is approximately 45,180 baht. The system could produce energy at
about 1,935 kWh/year, which the installed electrical system can save the energy cost about 7,740
THB/year, and the payback period is about 5.8 years.
Keywords: Floating Solar Photovoltaic System, Southern border provinces
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาและการออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำสำหรับโรงเรียน โดยใช
เซลลแสงอาทิตย ขนาด 350 วัตต จำนวน 4 แผง ติดตั้งอยูบนทุนลอยน้ำที่ทำจากถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ตอพวงกับ
อุปกรณ เครื่องอัดประจุไฟฟา อินเวอรเตอร และแบตเตอรี่ ออกแบบและวิเคราะหความเหมาะสมในการติดตั้งและผลิต
พลังงานบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ำโรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัด ดวยโปรแกรม PVsyst มีตนทุนคาอุปกรณของ
ระบบประมาณ 45,180 บาท สามารถผลิตไฟฟาได 1,935 กิโลวัตตชั่วโมงตอป คิดเปนผลประหยัดประมาณ 7,740 บาท
ตอป ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5.8 ป
คำสำคัญ: ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ จังหวัดชายแดนใต

บทนำ
ในสถานการณปจจุบันพลังงานไฟฟานับวามีความสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินชีวิตประจำวัน แตในขณะที่
แหลงเชื้อเพลิงทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทรัพยากรในการผลิตกระแสไฟฟาลดลงอยางตอเนื่อง และกำลังจะหมดไป ดังนั้น
การคนควาวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580
(AEDP (2018[1] ของรัฐบาล ซึ่งปจจุบัน พลังงานหมุนเวียนที่นิยมมากที่สุดของประเทศไทย คือ พลังงานแสงอาทิตย
เนื่องจากศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยมีคอนขางสูงมาก ดวยภูมิประเทศที่อยูไกลเสน
ศูนยสูตร ทำใหไดรับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยสูง [2] แตขอจำกัดของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนนั้น คือ การ
ใชพื้นที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานชนิดอื่น ๆ ตัวอยาง เชน พื้นที่กอสรางโรงไฟฟาขนาด
1,000 เมกะวัตต โรงไฟฟานิวเคลียร จะใชพื้นที่ประมาณ 625 – 2,500 ไร ในขณะที่การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ตองใชพื้นที่ถึง 12,500 - 31,250 ไร [3] เมื่อเทียบกันแลว การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยตองใชพื้นที่มากกวา
โรงไฟฟานิวเคลียรถึง 12 - 20 เทา ทำใหปจจุบันในหลาย ๆ ประเทศที่มีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เริ่มหันมา
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำ หรือที่เรียกวา “โซลาเซลลลอยน้ำ” ซึ่งการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ำ
นั้น นอกจากชวยลดการใชที่ดินจำนวนมากแลว ยังทำใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นดวย โดยอากาศเย็นเหนือผิว
น้ำ จะชวยลดอุณหภูมิใตแผงเซลลแสงอาทิตย ทั้งนี้ เนื่องจากอุณ หภูม ิของแผงเซลลแสงอาทิตยที่สูงขึ้น สงผลให
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานลดลง [4]
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปมีการขุดบอหรือสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลา และสำหรับอุปโภค เชน ใชใน
แปลงเกษตรของนักเรียน หรือรดน้ำตนไมภายในโรงเรียน เชนเดียวกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ซึ่งหากนำเซลล
แสงอาทิตยแบบลอยน้ำมาผลิตไฟฟาใชภายในโรงเรียน จะชวยลดภาระคาไฟฟาของโรงเรียนไดอีกทางหนึ่ง การศึกษาวิจัย
นี้ จึงเปนการประเมินศักยภาพและความคุมคาในการติดตั้งและใชระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำสำหรับ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาขอมูลจากโรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี เพื่อเปนกรณีศกึ ษา ซึ่งสามารถนำขอมูลไปใชเทียบเคียงเพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับโรงเรียนอื่นๆ ได

51

วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการออกแบบติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำสำหรับ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยศึกษาความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ติดตั้งการออกแบบระบบเซลลแสงอาทิตย
แบบลอยน้ำ และความคมุ คาทางดานเศรษฐศาสตรการลงทุน โดยพื้นที่ที่ใชในการศึกษา ไดแก โรงเรียนบานชองแมว ตั้งอยู
ที่หมู 4 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี พิกัดละติจูด 6.6688 องศาเหนือ และลองจิจูด 101.632 ตะวันออก
เปนโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ในปการศึกษา 2562 มีนักเรียน
จำนวน 286 คน ครูและบุคลากรจำนวน 25 คน มีอางเก็บน้ำขนาดใหญ ความกวางประมาณ 73 เมตร ยาว 95 เมตร หรือ
พื้นที่ประมาณ 6,935 ตารางเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 มีปริมาณการใชไฟฟาประมาณ 2,830 กิโลวัตตตอเดือน
และคาไฟฟาอยูในชวงประมาณ 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน โดยขอมูลการใชไฟฟาแตละเดือนตั้งแตเดือนมกราคม
2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 25,470.43 กิโลวัตต รวมคาใชจาย 112,205.37 บาท (คาใชจายดังกลาวรวม
ภาษีมลู คาเพิ่ม 7%)

ภาพท่ี 1 ภาพถายดาวเทียมลักษณะอางเก็บน้ำโรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
ที่มา : Google map

ภาพที่ 2 อางเก็บน้ำโรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
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การจำลองผลการผลิตพลังงาน ไดใชโปรแกรม PVsyst เปนเครื่องมือในงานวิจัย ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชในการ
จำลองความสามารถในการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย มีฐานขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก มีขอมูลของแผงเซลล
แสงอาทิตย และอุปกรณที่เกี่ยวของในการผลิตไฟฟาใหเลือกใชในการจำลอง มีลักษณะการติดตั้งแผงแบบตางๆ ใหเลือก
หลากหลาย โดยโปรแกรมสามารถคำนวณลักษณะการติดตั้งท่เี หมาะสม หรือเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือกำลัง
การผลิตที่ตอ งการได [5]

ภาพท่ี 3 แบบจำลองชุดผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ
ชุดผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ ประกอบดวยถังพลาสติกผูกติดกันแนวยาว แตละชุดมี 8 ถัง ดานบน
ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย จำนวน 4 แผง ทำมุมเอียง 17 องศาไปทางทิศใต ตอวงจรแบบอนุกรม สามารถลอยอยูบนผิว
น้ำได ชุดผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ 1 ชุด ใชพ้ืนที่ติดตั้งบนผิวน้ำประมาณ 8 ตารางเมตร ดังภาพที่ 3 มี
คาใชจายรวมของระบบเทากับ 45,180 บาท โดยเปนคาใชจายของแผงเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่ อินเวอรเตอร ชารจ
เจอร ถังพลาสติก และอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และคำนวณระยะเวลาคืนทุนจากสมการที่ 1
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ =

เงินลงทุน

(1)

ผลประหยัด

ตารางที่ 1 รายการอุปกรณในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาลอยน้ำ
ลำดับที่
รายการ
จำนวน
แผงโซลาเซลล Mono Crystalline 350 วัตต 40.03 Vmp ตอแบบ
4
1
อนุกรม
2
แบตเตอร่ี deep cycle 150 Ah 12V ตอแบบอนุกรม
2
3
โซลาอินเวอรเตอร 3000W 12V/24V
1
4
1
Charge Controller 48V/36V/24V/12V Solar Panel Regulator

ราคา

รวม

4,850

19,400

6,900
2,480
2,500

13,800
2,480
2,500

500
3,000

4,000
3,000

Support off grid Solar System ชนิดปรับคาแรงดัน
5
6

ถังพลาสติก 200 ลิตร
อุปกรณอื่น ๆ

8
1
รวม

45,180
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหความเหมาะสมในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย สำหรับพื้นที่โรงเรียนบานชองแมว อำเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี โดยใชโปรแกรม PVsyst เพื่อหาตำแหน งการติดตั้งแผงโซลาเซลล เพื่อใหการรับแสงอาทิตย
เหมาะสมที่สุด จากภาพที่ 4 พบวา การใชโปรแกรมในการจำลองเพื่อหามุมที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยที่
มุมเทากับ 17 องศา เอียงไปทางทิศใต ไดรับรังสีอาทิตยตกกระทบ 1,760 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร ซึ่งสามารถผลิต
พลังงานได 1,935 กิโลวัตตชั่วโมง/ป และมีอัตราสวนประสิทธิภาพเทากับรอยละ 79 ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ พบวา อัตราสวนประสิทธิภาพมีคาใกลเคียงกัน [6]

ภาพที่ 4 ผลวิเคราะหการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย โรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
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ภาพที่ 5 อัตราสวนประสิทธิภาพของระบบ (Performance Ratio, PR)
นอกจากนี้ จากโปรแกรมขางตน แสดงใหเห็นวา พื้นที่โรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
สามารถผลิตพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยไดตลอดทั้งป เฉลี่ยประมาณวันละ 3.79 kWh/kWp/Day ของแตละวัน โดย
สามารถผลิตพลังงานไดมากที่สุดในเดือนมีนาคมของทุกป และผลิตพลังงานไดนอยที่สุด ในเดือนธันวาคม ซึ่งมีความ
ใกลเคียงกับผลการจำลองระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำในพื้นที่อางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ที่
สามารถผลิตพลังงานไดมากสุดในเดือนมีนาคมเชนกัน ขณะที่ผลิตไดนอยสุดในเดือนกันยายน [5] คากำลังการสูญเสี ยเฉลี่ย
ที่แผงเซลลแสงอาทิตยใน 1 วัน เทากับ 0.8 kWh/kWp/day และคากำลังการสูญเสียเฉลี่ยที่อินเวอรเตอรใน 1 วัน เทากับ
0.2 kWh/kWp/day ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ปริมาณการผลิตไฟฟารายเดือนจากเซลลแสงอาทิตยโรงเรียนบานชองแมว
อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
การจำลองระบบการผลิ ตกำลัง พลั งงานไฟฟาแสดงในภาพที ่ 7 ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ 1) แผงเซลล
แสงอาทิตยชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว รุน DMX7-60H-350 ขนาด 350 Wp ตอขนานจำนวน 4 แผง 2) อินเวอรเตอร รุน
GES2-2KTL แรงดันดานเขา 80 - 400 V ขนาด 1.8 kW

55

ภาพที่ 7 ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอสายสง
ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำที่คำนวณจากโปรแกรม PVSyst
พบวา กำลังการผลิตเทากับ 1,935 กิโลวัตตชว่ั โมงตอป คิดเปนเงิน 7,740 บาทตอป (คิดอัตราคาไฟฟาท่ี 4 บาทตอหนวย)
และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5.8 ป
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ =

45,180
7,740

= 5.8 ป

จากผลการคำนวณปริมาณการผลิตไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำ เห็นไดวา ปริมาณการใชไฟฟา
เฉลี่ยของโรงเรียนที่ประมาณ 2,830 กิโลวัตตชั่วโมงตอเดือน คิดเปน 94.33 กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน หากตองการผลิตไฟฟา
ใหเพียงพอตอการใชงานทั้งหมด ตองทำการติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำตามที่ไดออกแบบไว จำนวน 18 ชุด
ใชพื้นที่ประมาณ 144 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 2 ของพื้นที่ผิวน้ำของอางเก็บน้ำโรงเรียน

สรุปผลการวิจัย
การจำลองระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบลอยน้ำสำหรับโรงเรียนบานชองแมว อำเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ดวยโปรแกรม PVSyst โดยติดตั้งแผงขนาด 350 วัตต จำนวน 4 แผง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแผงเซลล
แสงอาทิตยไดตลอดทั้งป เฉลี่ยประมาณวันละ 3.79 kWh/kWp/Day มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย 1,935
กิโลวัตตชว่ั โมงตอป และมีอัตราสวนประสิทธิภาพเทากับรอยละ 79 ตนทุนการติดตั้งประมาณ 45,180 บาท ซ่งึ สามารถคืน
ทุนไดภ ายในระยะเวลาประมาณ 5.8 ป การติดตั้งโซลา เซลลแบบทุนลอยน้ำ ชวยไมใหเสีย ประโยชนการใชพื้นที่ดิน
(ประมาณ 8 ตารางเมตร) และยังใหผลดีกวาการติดตั้งบนพื้นดินหลายประการ เชน เปนที่อยูอาศัยของปลาและสัตวน้ำ
เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำใตแผงเย็นกวารอบขาง ทั้งยังชวยลดการระเหยของน้ำบริเวณที่ติดตั้งชวยใหการไหลเวียนของน้ำ
และอากาศบริเวณที่ติดตั้งดีขึ้น
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