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     บทคดัย่อ 
 

งานวยัน้ีน าเสนอกลยทุธ์การจดัการพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา โดยใชข้อ้มูลการศึกษาจากบริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน 
กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นสถานประกอบการท่ีมีโหลดทางไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีการใช้
ไฟฟ้าเฉล่ีย อยู่ท่ี 156,488 kWh/วนั โหลดสูงสุด คือ 11,988 kW และมีนโยบายท่ีจะใช้พลังงาน
หมุนเวยีนเพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
คือ การหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีท าให้โรงงานโรงงานขนาดใหญ่มีตน้ทุนค่าไฟฟ้าต ่าสุด โดยมี
ระยะเวลาคืนทุนท่ีเหมาะสม กลยุทธ์การจดัการพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
ไดน้ าเสนอทั้งหมดเป็น 4 กรณี ประกอบดว้ย (1)โรงงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปดว้ยขนาดท่ีเหมาะสม 
(2)โรงงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและแบตเตอร่ีดว้ยขนาดท่ีเหมาะสม (3)โรงงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็
อปและแบตเตอร่ีจนสามารถด าเนินการแบบแยกตวัอิสระได้ (4) กรณีท่ีแบตเตอร่ีมีราคาต ่าลง
คร่ึงหน่ึง จากการจ าลองทั้งหมดพบว่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัปัจจุบนัมากท่ีสุดคือการติดตั้งโซลาร์
รูฟ ท็อปดว้ยขนาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงโซลาร์รูฟท็อปขนาดท่ีเหมาะสมคือ 14.182  MW เม่ืออติดตั้งแลว้
ท าใหร้าคาพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วยลดลงเหลือ 2.77 บาท ซ่ึงลดจากกรณีท่ียงัไม่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
ถึง 0.55 บาทต่อหน่วย มีระยะเวลาคืนทุน 5.54 ปี กล่าวคือ เม่ือท าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปด้วย
ขนาดท่ีเหมาะสม เขา้ไปท่ีโรงงานแลว้ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการท าให้โรงงานลดค่าใช้จ่าย
ทางดา้นพลงังานลงอย่างมากอีกทั้งยงัมีระยะเวลาการคืนทุนท่ีเหมาะสม แต่ถา้หากว่าแบตเตอร่ีมี
ราคาลดลงคร่ึงหน่ึงจากปัจจุบนัจึงจะมีความคุม้ค่าในการลงุทน ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การติดตั้งโซลาร์
รูฟท็อปดว้ยขนาดท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียวเป็น กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับโรงงานขนาด
ใหญ่ในปัจจุบนั 
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ABSTRACT 
 

 Nowadays, many large factories use much electricity in the world. Therefore, a suitable 
energy management strategy to reduce the Cost of Energy (COE) of the large factory was interested 
in. In this paper, the PCS Machine group holding limited company factory was selected to test 
system because this factory had the policy to reduce the cost of energy the same as the interesting 
topics. The factory is located in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. The PV solar roof 
8 MW already has installed in this factory. The average load of PCS is 198,740.64 kWh/day, and 
peak load is 15,852.35 kW. The strategies have proposed in 3 way included (1) installing the 
optimal size solar rooftop (2) installing the optimal size solar rooftop and batteries (3) installing the 
solar rooftop and batteries with the size that can work in islanding mode. The simulation results 
showed COE of the base case and strategy 1 to 3 are 2.97 THB/kWh, 2.77 THB/kWh, 2.76 
THB/kWh, and 6.25 THB/kWh, respectively. The first strategy that installed the optimal size solar 
rooftop on the PCS factory can reduce COE from base case down to 0.2 THB/kWh. The second 
strategy that installed optimal size solar rooftop and BESS on the PCS factory can reduce COE 
from the strategy 1 just 0.01 THB/kWh but have high capital cost and longer payback period. 
Therefore, the second strategy that installed optimal size solar rooftop is the most suitable in the 
present. 
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