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บทที ่1 

      บทนํา 
  

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
  พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีสาํคญัอยา่งมากท่ีใชใ้นการดาํรงชีวติของมนุษย ์ไม่วา่จะใชใ้น 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง อาคารบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น  
เม่ือพลงังานถูกใชอ้ยา่งมากและรวดเร็ว ในขณะท่ีแหล่งทรัพยากรมีอยา่งจาํกดัจึงตอ้งมีการคิดคน้หา
แหล่งพลงังานทดแทนต่าง ๆ เพื่อลดการใชน้ํ้ ามนั ถ่านหินและก๊าซ เป็นตน้ การผลิตพลงังานไฟฟ้า
โดยใชโ้ซล่าเซลล ์เป็นแหล่งพลงังานทดแทนท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงท่ีไม่มีวนัหมด 

พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานคืนรูปท่ีมีอยู่แลว้ในธรรมชาติ ซ่ึงมีปริมาณมากเพียงพอ
สนองความตอ้งการของมนุษย ์ทั้งยงัสะอาดไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดอนัท่ีจะทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเป็น
พิษ พลงังาน แสงอาทิตยน้ี์สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายทาง เช่น ทางการเกษตร ทางการแปร
รูปอาหาร  รวมถึงการแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงพลงังานท่ีนาํมาใชเ้หล่าน้ีเป็นพลงังาน
ท่ีไม่มีวนัหมดส้ิน ในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การใชพ้ลงังานหมุนเวียนจากพลงังานแสงอาทิตยม์า
ใช้ให้เกิด ประโยชน์ โดยไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จึงเป็นการนําเอาพลังงานจาก
แสงอาทิตยท่ี์มีอยู่ตามธรรมชาติมาเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่ออาํนวยความสะดวกในการใช้
ชีวติประจาํวนั และยงัสามารถใชง้านไดทุ้กพื้นท่ีท่ีมีแสงอาทิตย ์  
  เม่ือนาํแรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการชาร์จและเก็บประจุของเซลล์แสงอาทิตยม์าใชง้านจะตอ้ง
นาํเซลล์ หลาย ๆ เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้า  และถ้าตอ้งการกระแสไฟฟ้า
มากข้ึนก็จะนาํเซลล์แสงอาทิตยม์าต่อขนานกนั   ซ่ึงการต่อการใช้งานจะข้ึนอยู่กบัทางผูผ้ลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ว่าจะออกแบบมาให้จ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีกําลังงานก่ีวตัต์ต่อแผง  และค่าของ
กระแสไฟจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง ซ่ึงความเขม้ของแสงสูง กระแสท่ีไดจ้าก
เซลลแ์สงอาทิตยก์็จะสูงข้ึน และความเขม้ของแสงท่ีใชว้ดัเป็นมาตรฐานคือ ความเขม้ของแสงท่ีวดั
บนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่งปราศจากเมฆหมอกในบริเวณของพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นตน้  
 
 

 
 
 



2 
 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานสหกจิศึกษา 
  1.2.1 เพื่อศึกษาหลกัการทาํงานของแผงโซล่าเซลล ์ 

1.2.2 เพื่อศึกษาหลกัการของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด 
1.2.3 เพื่อศึกษาวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด  
1.2.4 เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด  
1.2.5 เพื่อฝึกปฏิบติัการใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อการ

ผลิตไฟฟ้า  
1.2.6 เพื่อประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลล ์

1.3 ขอบเขตของงานสหกจิศึกษา 
  1.3.1 ศึกษาหลกัการทาํงานของแผงโซล่าเซลลช์นิดต่าง ๆ  

1.3.2 ศึกษาหลกัการของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด 
1.3.3 ศึกษาวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด 
1.3.4 ดาํเนินการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด 
1.3.5  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อการผลิต

ไฟฟ้า 
1.3.6 ดาํเนินการประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลล ์

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.4.1 มีความรู้ความสามารถในการแยกชนิดของโซล่าเซลลแ์ต่ละแบบได ้
1.4.2 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์

แบบออฟกริด 
1.4.3 มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใช ้

โซล่าเซลล ์ 
 1.4.4 มีความรู้ความสามารถใชโ้ปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อ
การผลิตไฟฟ้า 

1.4.5 มีความรู้ความสามารถในการประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลล ์

 
 



 
 

 

บทที ่2 
หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 บทน า 
ในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลล์แบบออฟกริดหรือ

แบบท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัไลน์การไฟฟ้า จ าเป็นตอ้งท าการฝึกความเขา้ใจในรายละเอียดหลกัการ
ท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้นระบบน้ีเป็นอยา่งดี 

ดังนั้ นเน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการอธิบายถึงหลักการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่  
แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอร่ี โซล่าชาร์จเจอร์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ส าหรับการเช่ือมต่อโซล่าเซลล ์
ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงหลกัการในการติดตั้งรูปแบบต่าง ๆ ของระบบออฟกริด ตลอดจน
การบ ารุงรักษาระบบโซล่าเซลล ์
2.2 หลกัการท างานของโซล่าเซลล์ 

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตยห์รือแสงจากหลอดไฟฟ้าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง  ไฟฟ้าท่ีได้เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง (Direct Current) โซลาเซลล์ประดิษฐ์ข้ึนจากการน าสารก่ึงตวัน า 2 ชนิด คือ P-Type 
และ N-Type มาต่อกนัท าใหเ้กิดการไหลของกระแสไฟฟ้าเม่ือไดรั้บพลงังานแสงอาทิตย ์โซล่าเซลล์
ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน าประเภทซิลิกอน จะใชส้ารซิลิกอนมาท าใหไ้ม่บริสุทธ์ิ (Dope) โดยการเติมธาตุ
ในกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 5 ในตารางธาตุลงไป P-Type มีคุณสมบติัของอะตอมเป็นช่องวา่งซ่ึงเรียกวา่ 
โฮล (Hole) ส่วน N-Type มีคุณสมบติัของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเกินข้ึนมา 1 ตวั เรียกว่า
อิเล็กตรอนอิสระ ซ่ึงสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระในกอ้นผลึก เม่ือน าสารก่ึงตวัน า P-Type และ  
N-Type ท่ีมาต่อกันแล้วท าให้รอยต่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะท าให้เกิดการไหลของ
กระแสไฟฟ้า ลกัษณะของโซล่าเซลลส์ามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.1  

 

 
รูปที ่2.1 โซล่าเซลล์ (Solar Cell) 
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2.3 ประเภทของโซล่าเซลล์ 

 2.3.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลกิอน/โมโนคริสตัลไลน์  (Monocrystalline Silicon 
Solar Cells) 

โซล่าเซลล์ชนิดผลึกเด่ียวซิลิกอนท ามาจากซิลิคอนท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง เป็นผลึกซิลิคอน
เชิงเด่ียว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกวา่ Single Crystalline (single-Si) โดยเร่ิมมาจากแท่งซิลิคอน
ทรงกระบอก จากนั้นจึงน ามาตดัให้เป็นส่ีเหล่ียม และลบมุมทั้งส่ีออก เพื่อท่ีจะท าให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด ท าใหมี้ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมตดัมุมทั้งส่ีมุม และมีสีเขม้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2 

 

 
รูปที ่2.2 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลกึเดี่ยวซิลกิอน 

ขอ้ดีของแผงโซล่าเซลลช์นิดโมโนคริสตลัไลน์ ไดแ้ก่ 

 - มีประสิทธิภาพเฉล่ียอยูท่ี่ 15-20% เพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีท่ีสุด 

 - ใชเ้น้ือท่ีในการติดตั้งนอ้ย และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้กือบ 4 เท่าของชนิดฟิล์มบาง 
(thin film) 

 - มีอายกุารใชง้านยาวนานโดยเฉล่ียแลว้ประมาณ 25 ปีข้ึนไป 

 - ผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากวา่ชนิดโพลีคริสตลัไลน์ เม่ืออยูใ่นภาวะแสงนอ้ย 

ขอ้เสียของแผงโซล่าเซลลช์นิดโมโนคริสตลัไลน์ ไดแ้ก่ 

- มีราคาแพงท่ีสุด ในบางคร้ังการติดตั้งดว้ยแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตลัไลน์ หรือชนิด 
thin film อาจมีความคุม้ค่ามากกวา่  

- ถ้ามีความสกปรกหรือถูกบงัแสงในบางส่วนของแผง อาจท าให้วงจรหรือ inverter  
ไหมไ้ด ้เพราะอาจจะท าใหเ้กิดโวลตสู์งเกินไป แต่ปัจจุบนัมีการแกไ้ขปัญหาน้ีในการผลิตแลว้  
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2.3.2  แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวม/โพลีคริสตัลไลน์  (Polycrystalline Silicon Solar 
Cells) 
 เป็นแผงโซล่าเซลล์ท่ีท ามาจากผลึกรวมจากซิลิคอนบริสุทธ์ิรวมถึงแท่งซิลิกอนท่ีเหลือทิ้ง
จากการผลิต น ามาหลอมรวมในเบา้ส่ีเหล่ียม หลงัจากนั้นน ามาตดัเป็นแผน่ ๆ (Wafer) แต่ละเซลล์
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ไม่มีการตดัมุม ท าให้มีราคาถูกกวา่แบบผลึกเด่ียว โดยทัว่ไปเรียกวา่ผลึกรวม 
หรือ โพลีคริสตลัไลน์ (polycrystalline, p-Si) แต่บางคร้ังก็เรียกว่า มลัติ-คริสตลัไลน์ (multi-
crystalline, mc-Si) สีของแผงจะออกน ้าเงิน ไม่เขม้มาก ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 

 

 
รูปที ่2.3 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลกึรวม 

ขอ้ดีของแผงโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน์ ไดแ้ก่ 
 - ราคาถูกกวา่โมโนคริสตลัไลน์  
 - มีประสิทธิภาพในการใชง้านในท่ีอุณหภูมิสูงดีกวา่ ชนิดโมโนคริสตลัไลน์ เล็กนอ้ย  
ขอ้เสียของแผงโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน์ ไดแ้ก่ 
 - มีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 13-16% ซ่ึงต ่ากวา่ เม่ือเทียบกบัชนิดโมโนคริสตลัไลน์  
 - ใชเ้น้ือท่ีในการติดตั้งมากกวา่แบบโมโนคริสตลัไลน์ เม่ือตอ้งการประสิทธิภาพเท่ากนั  
 - มีสีน ้าเงิน ท าใหบ้างคร้ังอาจดูไม่สวยงาม ไม่เขา้กบัสีของสภาพแวดลอ้ม  
 2.3.3  แผงโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัส  (Amorphous silicon : a-Si)  
 หลกัการโดยทัว่ไปของการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดชนิดอะมอร์ฟัส หรือฟิล์มบาง (Thin Film 
Solar Cell, TFSC) คือ การน าเอาสารท่ีสามารถแปลงพลงังานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็น
ฟิล์มหรือชั้นบาง ๆ ซ้อนกนัหลาย ๆ ชั้น เช่น สารประกอบซิลิคอนและสารอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสถานะ
ก๊าซ มาเคลือบเป็นฟิล์มบางบนแผน่ฐาน เช่น แกว้หรือพลาสติก จึงเรียกโซล่าเซลล์ชนิดน้ีวา่ ฟิล์ม
บาง หรือ thin film ซ่ึงสารฉาบท่ีวา่น้ีก็มีดว้ยกนัหลายชนิด ช่ือเรียกของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์ม
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บางจึงแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัชนิดวสัดุท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si) 
บางชนิด เช่น Hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) ท าให้โปร่งแสงได ้ ปัจจุบนัแผ่น 
โซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางมีพฒันาการดา้นการผลิตมากมายหลายแบบ และสามารถน าไปใช้ใน
อุปกรณ์ไดห้ลากหลาย และสามารถใชส้ารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน เช่น เซลล์แสงอาทิตยช์นิด
แคดเมียมเทลลูไรด์ (Cadmium Telluride, CdTe) เซลล์แสงอาทิตยช์นิดคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียม
เซเลไนด์ (Copper Indium Gallium Selenide, CIGS) และเซลล์แสงอาทิตยช์นิดแกลเลียมอาเซไนด์ 
(Gallium Arsenide, GaAs) เป็นตน้ บางชนิดสามารถท าให้บิดงอ โคง้ ได้ตามการติดตั้ง  
ดา้นประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนั้น มีประสิทธิภาพเฉล่ียอยูท่ี่ 7-13% มีตน้ทุน
การผลิตต ่ามาก แต่ประสิทธิภาพต ่า และอายุการใชง้านสั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของวสัดุท่ีน ามาท า
เป็นฟิลม์ฉาบ ลกัษณะของแผงโซล่าเซลลช์นิดอะเมอร์ฟัสสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.4  

 
รูปที ่2.4 แผงโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัส 

ขอ้ดีของแผงโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บาง ไดแ้ก่ 
 - มีราคาถูกกวา่ เพราะสามารถผลิตจ านวนมากไดง่้ายกว่าชนิดผลึกซิลิคอน และใช้งาน
หลากหลาย  
 - ในท่ีอากาศร้อนมาก ๆ แผงโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บางมีผลกระทบนอ้ยกวา่  
 - ไม่มีปัญหาเร่ืองเม่ือแผงสกปรกแลว้จะท าใหว้งจรไหม ้  
 - น าไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลาย  
ขอ้เสียของแผงโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บาง ไดแ้ก่ 
 - มีประสิทธิภาพต ่า 

- แผงโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บางมีประสิทธิภาพต่อพื้นท่ีต ่า  

- ไม่เหมาะน ามาใชต้ามหลงัคาบา้น เพราะมีพื้นท่ีจ  ากดั  

- การรับประกนัสั้นกวา่ชนิดผลึกซิลิคอน  
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2.4 ตัวแปรทีส่่งผลต่อการท างานของโซล่าเซลล์  
 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ี
ต่างกนั และมีความส าคญัในการพิจารณาน าไปใชใ้นแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนการน าไปค านวณระบบ
หรือค านวณจ านวนแผงโซล่าเซลลท่ี์ตอ้งใชใ้นแต่ละพื้นท่ี มีดงัน้ี  
 2.4.1 ความเข้มของแสง  
 กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง หมายความวา่เม่ือความ
เขม้ของแสงสูง กระแสท่ีไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยก์็จะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าหรือโวลตแ์ทบ
จะไม่แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงท่ีใช้วดัเป็นมาตรฐานคือ ความเขม้
ของแสงท่ีวดับนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวดัท่ีระดบัน ้ าทะเลใน
สภาพท่ีแสงอาทิตยต์ั้งฉากกบัพื้นโลก ซ่ึงความเขม้ของแสงจะมีค่าเท่ากบั 100 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 
1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถา้แสงอาทิตยท์  ามุม 60 องศากบั
พื้นโลกความเขม้ของแสง จะมีค่าเท่ากบัประมาณ 75 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซ่ึง
มีค่าเท่ากบั AM 2 กรณีของแผงโซล่าเซลล์นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวดั
ประสิทธิภาพของแผง  
 2.4.2 อุณหภูมิ  
 กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้า 
(โวลท)์ จะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุก ๆ 1 องศาท่ีเพิ่มข้ึน จะท าให้แรงดนัไฟฟ้า
ลดลง 0.5% และในกรณีของแผงโซล่าเซลลม์าตรฐานท่ีใชก้ าหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตย์
คือ ณ อุณหภูมิ 25 0C เช่น ก าหนดไวว้า่แผงแสงอาทิตยมี์แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open Circuit 
Voltage หรือ V oc) ท่ี 21 V ณ อุณหภูมิ 25 oC ก็จะหมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะไดจ้ากแผงโซล่า
เซลล์ เม่ือยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 oC จะเท่ากบั 21 V ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 25oC 
เช่น อุณหภูมิ 30 oC จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตยล์ดลง 2.3% (0.5% x 5 oC) นัน่คือ 
แรงดนัของแผงแสงอาทิตยท่ี์ V oc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.3%) เหลือเพียง 20.475 V (21V)  
แผงชนิดโมโนและโพลีจะมีแรงดันกระแส  และขนาดไม่แตกต่างกัน แต่แผงชนิดโมโน 
จะมีค่า Temperature coefficients of Pmax นอ้ยกวา่แผงแบบโพลี ท าใหมี้ราคาแพงกวา่ 10-15% 
2.5 แบตเตอร่ี (Battery) 
 โดยทัว่ไปแบตเตอร่ีจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.5.1 แบตเตอร่ีทีไ่ม่สามารถชาร์จใหม่ได้   
แบตเตอร่ีท่ีไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ เช่น แบตเตอร่ีนาฬิกา (ถ่านนาฬิกา) , 

แบตเตอร่ีไฟฉาย (ถ่านไฟฉาย) เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือใชไ้ฟในแบตเตอร่ีจนหมดแลว้ก็หมดเลยไม่สามารถ
กลับน ามาใช้ใหม่ ได้  เรา เ รียกแบตเตอร่ี น้ีว่า  แบตเตอ ร่ีปฐมภู มิ (Primary Battery) 
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 2.5.2 แบตเตอร่ีทีท่ าการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอร่ีมีไฟทีอ่่อนลง  
 แบตเตอร่ีท่ีท าการชาร์จใหม่ได้ เช่น แบตเตอร่ีรถยนต์ เราเรียกแบตเตอร่ีน้ีว่า แบตเตอร่ี 
ทุติยภูมิ (Secondary Battery) ในระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์นั้นจะใช้แบตเตอร่ีแบบ 
ทุติยภูมิ ซ่ึงสามารถชาร์จไดใ้หม่เม่ือแบตเตอร่ีมีก าลงัไฟท่ีอ่อนลง ในระบบแบตเตอร่ีจะท างานเก็บ
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์เขา้มาไว ้แลว้ปล่อยก าลงัไฟฟ้าออกไปให้กบัโหลดใน
เวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตย ์เช่น ในช่วงเวลากลางคืนหรือเมฆคร้ึมตลอดวนั 

 รถยนต์ท่ี เราใช้งานอยู่ทุกวนัเม่ือเปิดวิทยุหรือพัดลมในรถยนต์โดยท่ีเราไม่สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นก็ท างานไดป้กติ แต่เม่ือเปิดไปนาน ๆ จนไฟในแบตเตอร่ีเร่ิม
หมดลง แรงดนัในแบตเตอร่ีก็จะเหลือน้อยลง ตอ้งท าการชาร์จแบตเตอร่ีใหม่ การชาร์จประจุของ
แบตเตอร่ีในรถยนตท์ าไดโ้ดยการสตาร์ทเคร่ืองยนตร์ถ เพื่อจะท าให้เพลาขบัไปหมุนเจนเนอเรเตอร์
ผลิตไฟกระแสตรงชาร์จใหก้บัแบตเตอร่ีต่อไป จนแบตเตอร่ีกลบัมามีแรงดนัไฟฟ้าท่ีเต็มเหมือนเดิม 
ซ่ึงเวลาเคร่ืองยนต์ก าลงัท างานอยู่เราก็สามารถเปิดวิทยุและพดัลมไดเ้หมือนเดิม เพราะวา่ทุกอยา่ง
ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอร่ี โหลด เคร่ืองยนต์ และเจนเนอเรเตอร์ต่อท างานร่วมกันอยู่ในระบบ  
ถ้าเปรียบเทียบหน้าท่ีการท างานของแบตเตอร่ีของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็คล้ายกับ
แบตเตอร่ีในรถยนต์นัน่เอง เพียงแต่ไฟฟ้าท่ีน ามาชาร์จประจุจะผลิตจากแผงโซล่าเซลล์โดยผ่าน
เคร่ืองควบคุมการชาร์จ ส่วนโหลดอาจจะเป็นโหลดไฟฟ้ากระแสตรง หรือถา้ตอ้งการใช้งานกบั
โหลดไฟฟ้ากระแสสลบัก็ตอ้งต่อผ่านอินเวอร์เตอร์อีกทีหน่ึงแบตเตอร่ีท่ีใช้กบัระบบผลิตไฟฟ้า 
จากโซล่าเซลล์จะมีหลายชนิด เช่น ลีดเอซิด (Lead-Acid Battery), อัลคาไลน์ (Alkaline),  
นิคเกิลแคดเมียม (Nickel-cadmium) แต่ท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดก็ คือ แบตเตอร่ีลีดเอซิด  
เ พ ร า ะ มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ท่ี ยื น ย า ว แ ล ะ มี ก า ร ป ล่ อ ย ป ร ะ จุ  ( ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ) ท่ี สู ง 
 2.5.3 โครงสร้างภายในของแบตเตอร่ีแบบลีดเอซิด  (Lead-Acid Battery) 
 ภายในลีดเอซิดแบตเตอร่ีจะประกอบดว้ยเซลล์อยูภ่ายในโดยต่อกนัแบบอนุกรม ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2.5 จ านวนเซลล์ก็ข้ึนอยู่กบัการออกแบบแบตเตอร่ีนั้น ๆ ว่าให้มีค่าแรงดนัใชง้านท่ีเท่าไร 
โดยทัว่ไปหน่ึงเซลล์มีแรงดนัประมาณ 2 โวลท ์ตวัอยา่งเช่น แบตเตอร่ีรถยนตมี์แรงดนัใชง้านท่ี 12 
โวลท ์ดงันั้นขา้งในแบตเตอร่ีจะประกอบดว้ยเซลล ์6 เซลลต่์ออนุกรมกนัอยู ่
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รูปที ่2.5 โครงสร้างภายในของแบตเตอร่ีชนิดลดีเอซิด 

2.5.4 ลกัษณะของการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 
 ลกัษณะของการปล่อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบ

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
2.5.4.1 แบตเตอร่ีที่สามารถปล่อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้าได้น้อย (Shallow-Cycle 

Battery)  
แบตเตอร่ีท่ีสามารถปล่อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้าไดน้้อย (Shallow-Cycle 

Battery) คือแบตเตอร่ีท่ีออกแบบมาให้ปล่อยประจุไฟฟ้าไดป้ระมาณ 10-20% ของประจุไฟฟ้ารวม
ก่อนจะท าการชาร์จประจุใหม่ การปล่อยประจุไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นแอมอาวด์ (Ahr) เช่น 100 
Ahr  หมายถึง แบตเตอร่ีสามารถปล่อยประจุกระแสไฟฟ้า 100 A ได ้1 ชัว่โมง (ในความเป็นจริงไม่
สามารถท าอย่างนั้ นได้ เพราะเม่ือปล่อยประจุจากแบตเตอร่ีจนหมด แบตเตอร่ีจะเสียทันที)        
ตวัอยา่งถา้มีแบตเตอร่ีแบบปล่อยประจุไดน้อ้ย (Shallow cycle battery) ท่ีสามารถปล่อยประจุไฟฟ้า
ได ้100 แอมอาวด์อยูห่น่ึงตวั แบตเตอร่ีตวัน้ีควรท่ีจะปล่อยประจุไฟฟ้า (หรือใช้กระแสไฟฟ้า) ได้
เพียง 10-20 แอมอาวด์ หลงัจากนั้นจะตอ้งท าการชาร์จประจุให้เต็มก่อนการคลายประจุคร้ังต่อไป 
ถ้าการปล่อยประจุมากเกินกว่าท่ีก าหนดไว ้เช่น ท าการปล่อยประจุท่ี 50 แอมอาวด์ จะท าให้
แบตเตอร่ีมีอายุการท่ีใช้งานท่ีสั้ นลง (เส่ือมเร็ว) อย่างมาก เช่น ตามสเปคอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ีสามารถชาร์จได ้3000 คร้ัง อาจจะลดเหลือเพียงแค่ 1000 คร้ัง ดงันั้นการออกแบบระบบ 
โ ด ย ร ว ม ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ล่ อ ย ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง แ บ ต เ ต อ ร่ี ด้ ว ย 

https://solarsmileknowledge.files.wordpress.com/2014/05/battery1_e_w.jpg
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  2.5.4.2 แบตเตอร่ีที่สามารถปล่อยประจุ(กระแส)ไฟฟ้าได้มาก(Deep-Cycle 
Battery) 

แบตเตอร่ีท่ีสามารถปล่อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้าได้มาก (Deep-Cycle 
Battery) คือแบตเตอร่ีสามารถปล่อยประจุไดถึ้ง 60-80% ของประจุรวม ก่อนท่ีจะท าการชาร์จประจุ
ใหม่ ส่วนมากแลว้จะน ามาใช้กบัระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าในบา้นพกัอาศยั แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะมี
ราคาท่ีสูงกวา่แบบแรกมาก แต่ใชเ้พียงไม่ก่ีตวัก็สามารถทดแทนประจุไฟฟ้ารวมจากแบตเตอร่ีแบบ
แรกได ้แบตเตอร่ีแบบน้ีจะมีความคุม้ค่าในระยะยาว ค าถามท่ีมกัจะพบบ่อยคือ เราจะสามารถใช้
แบตเตอร่ีรถยนตแ์ทนแบตเตอร่ีกบัระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยไ์ดห้รือไม่ ค  าตอบคือ 
ถา้ระบบเล็ก ๆ ใช้กระแสไฟท่ีจะไปจ่ายโหลดไม่มาก ก็สามารถใช้แบตเตอร่ีรถยนต์ได ้แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นตอ้งค านวณให้ดีวา่ ไม่ควรท่ีจะปล่อยกระแสไฟออกจากแบตเตอร่ีให้มากเกินไปกวา่สเปคท่ี
ก าหนดไวด้ว้ย เพราะถา้ปล่อยกระแสไฟออกจากแบตเตอร่ีมากเกินไปจะท าให้อายุการใชง้านของ
แบตเตอร่ีสั้ นลง จนไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อีกต่อไป คล้ายกบัแบตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ี
เส่ือมแล้ว ไม่สามารถท่ีจะจ่ายกระแสให้กบัเคร่ืองได้นานนัก แบตเตอร่ีรถยนต์มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 2 ปีแต่ถา้เป็นแบตเตอร่ีดีพไซเคิลท่ีสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าไดม้ากจะมีอายุการใชง้าน 
 4-5 ปีเลยทีเดียว ถา้ใชง้านกบัระบบโซล่าเซลล์แลว้ แบตเตอร่ีแบบดีพไซเคิลมีความคุม้ค่ามากกวา่ 
อีกทั้งยงัจ่ายกระแสไฟใหก้บัโหลดไดม้ากกวา่แบตเตอร่ีรถยนตก่์อนท่ีจะท าการชาร์จประจุใหม่ดว้ย 
ข้อควรระวงัในการใช้งานแบตเตอร่ี 

 - ไม่ควรปล่อยใหแ้บตเตอร่ีปล่อยประจุ (กระแสไฟ) จนหมด เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพ
ในการเก็บประจุของแบตเตอร่ีลดลงไปอย่างมาก และบางคร้ังจะไม่สามารถน ากลบัมาชาร์จประจุ
ไดอี้กต่อไป 

 - ควรติดตั้งแบตเตอร่ีท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนดไวใ้นสเปค โดยส่วนใหญ่แลว้แบตเตอร่ีจะท างาน
ได้ดี ท่ี อุณหภู มิ  25 oC ถ้า อุณหภู มิ สูงกว่า น้ีจะท าให้อายุการใช้งานของแบตเตอร่ีลดลง  
ถา้อุณหภูมิต ่ากวา่น้ี จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการเก็บประจุลด 

 - ควรเลือกขนาดความจุของแบตเตอร่ีให้มีการชาร์จประจุเต็มทุกวนั เพราะถ้าแบตเตอร่ี
แบบลีดเอซิดไม่เคยชาร์จเตม็เลย จะท าใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอร่ีสั้นลง 

 - การติดตั้งขนาดของโซล่าเซลล์รวมตอ้งมีความเหมาะสมกับขนาดของแบตเตอร่ีด้วย 
มิฉะนั้นแลว้โซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้ามากหรือนอ้ยเกินไป อาจท าให้แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพเร็วและ 
ท าใหเ้ราเสียค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแบตเตอร่ีชุดใหม่ การออกแบบขนาดโซล่าเซลลท่ี์เหมาะสมตาม
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คู่มือออกแบบ ติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ จะช่วยให้แบตเตอร่ีมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และใชง้านไดย้าวนานยิง่ข้ึน 

2.6 โซล่าชาร์จคอนโทรล 
 โซล่าชาร์จคอนโทรลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหน่ึงท่ีแสดงในรูป 2.6 ท าหน้าท่ี
ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลลงสู่แบตเตอร่ีของระบบโซล่าเซลล์เพื่อเก็บกระแสไฟ  
เพื่อน ามาใชง้านตามท่ีเราออกแบบไว ้ ซ่ึงคอนโทรลชาร์จ หรือโซล่าชาร์จเจอร์ทัว่ไป จะมีหลกัการ
ท างานหรือหนา้ท่ีจ่ายกระแสไฟเม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีอยูใ่นระดบัต ่าตามท่ีแต่ละยีห่อ้ตั้งค่ามา และท า
การตดัการจ่ายกระแสไฟเพื่อไปประจุยงัแบตเตอร่ีเม่ือแรงดนัของแบตเตอร่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงตามท่ี
ไดก้ าหนดไวเ้หมือนกนั เพื่อป้องกนัการ Over Charge ซ่ึงจะท าให้แบตเตอร่ีเกิดความเสียหายและ
เส่ือมสภาพเร็ว ท าให้ใชง้านไดไ้ม่คุม้ค่าค่าตวัของมนั และคุณสมบติัของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซล 
หรือโซล่าชาร์จเจอร์โดยทัว่ไปในช่วงเวลากลางคืนยงัคอยปกป้องไม่ให้ไฟจากแบตเตอร่ียอ้นข้ึนไป
ยงัตวัแผงโซล่าเซลซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัแผงโซล่าเซลลอี์กดว้ย 

 

รูปที ่2.6 โซล่าชาร์จคอนโทรล 

และอีกขอ้หน่ึงก็คือเป็นตวัสวิตซ์อตัโนมติัท่ีใชจ่้ายไฟให้โหลดเวลาท่ีไม่มีแสงมากระทบแผงโซล่า
เซลล์ (ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดไฟฟ้า) อีกนยัก็คือใช้แทนสวิตซ์แสง (Photo Switch) โซล่าชาร์จ
คอนโทรล จะต่อระหวา่งแผงโซล่าเซลล์กบัแบตเตอร่ีและโหลด ท างานโดยจะดูว่าแรงดนัไฟฟ้าท่ี
อยู่ในแบตเตอร่ีอยูใ่นระดบัใด ถา้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าท่ีตั้งไว ้ตวัเคร่ืองควบคุมการชาร์จจะท าการ
ปลดโหลดออกจากระบบโดยทนัที (Load disconnect) เพื่อป้องกนัการคลายประจุของแบตเตอร่ีท่ี
มากเกินไปและอาจท าให้แบตเตอร่ีเส่ือมเร็วข้ึน ส่วนใหญ่จะตั้ งค่าแรงดันการปลดโหลดไวท่ี้
ประมาณ 11.5โวลท ์ส าหรับแรงดนัระบบท่ี 12 โวลท ์นอกจากน้ีเคร่ืองควบคุมการชาร์จก็จะต่อการ
ท างานของโหลดใหม่ (Load reconnect) ถา้แบตเตอร่ีมีค่าแรงดนัท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีตั้งไว ้เช่น ค่าจะตั้ง
ไวท่ี้ 12.4โวลท ์ส าหรับแรงดนัระบบ 12 โวลท ์เป็นตน้ 
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ส่วนแรงดนัในการชาร์จแบตเตอร่ีโดยทัว่ไป (Regulation Voltage) จะมีค่า 14.3 โวลท์
ส าหรับระบบ 12 โวลท ์เม่ือแบตเตอร่ีชาร์จจนเต็ม ถา้ปล่อยแบตเตอร่ีทิ้งไวแ้รงดนัของแบตเตอร่ีจะ
ลดลง ดงันั้นเคร่ืองควบคุมการชาร์จจะชาร์จรักษาระดบัแรงดนัในแบตเตอร่ีให้คงท่ีอยูเ่สมอ(Float 
Voltage) มีค่า 13.7 โวลท ์ส าหรับระบบ 12 โวลท ์โซล่าชาร์จคอนโทรล หรืออุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุแบตเตอร่ี มี 2 ประเภท คือ PWM (Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power 
Point Tracking) มีตั้งแต่ขนาดกระแส 10A – 60A และ แรงดนั 12V, 24V, 48V หรือ 96V  มีราคา
ตั้งแต่ 300-30,000 บาท ใหเ้ลือกใช ้
 2.6.1 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ PWM (Pulse Width Modulation) 
 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ PWM มีหลกัการท างาน ก็คือ ควบคุมความถ่ีของคล่ืนไฟฟ้าจาก
แผงโซล่าเซลลใ์หค้งท่ี ดว้ยระบบดิจิทลั (Digital) เพื่อใหป้ระหยดัพลงังาน และสามารถควบคุมการ
ประจุไฟเข้าสู่แบตเตอร่ีได้เป็นอย่างดี ท าให้แบตเตอร่ีไม่เส่ือมเร็ว มีฟังก์ชั่นไฟแสดงสถานะ 
การท างานท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การท างานของแผงโซล่าเซลล์/ ระดบัการเก็บประจุของ
แบตเตอร่ี (ไฟเตม็/ ไฟกลาง/ ไฟนอ้ย หรือใกลห้มด) / การจ่ายไฟ DC ใหเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า DC ท่ีก าลงั
ต่อเช่ือมวงจร มีระบบการตดัไฟอตัโนมติั ในกรณีไฟแบตเตอร่ีใกลห้มด เพื่อป้องกนัแบตเตอร่ีเสีย/ 
เส่ือมสภาพ เน่ืองจากการใชไ้ฟเกินก าลงั (Over Charge/ Over Discharge Protection) มี PWM Solar 
Charge Controller ขนาดต่าง ๆ ตามความตอ้งการใช้งานตามระดบัปริมาณกระแสไฟใช้งาน 
ดงัต่อไปน้ี 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A และเลือกตามแรงดนั Input ไดแ้ก่ 12V, 24V, 48V หรือ 
96V 

 

 

รูปที ่2.7 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ PWM 
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2.6.2 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)  
 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ MPPT มีหลกัการท างานคือ มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ และ
ตวัจบัสัญญาณ คอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าท่ีได้จากแผงโซล่าเซลล์ เปรียบเทียบกบัแรงดัน
กระแสในแบตเตอร่ี และเลือกสัญญาณไฟฟ้าท่ีสูงท่ีสุดจากแผงเพื่อประจุลงในแบตเตอร่ีให้เต็มท่ี
ตลอดเวลา ดงันั้นจึงหมดห่วงเม่ือใชอุ้ปกรณ์ชนิดน้ี ขณะท่ีสภาพแสงแดดภายนอกไม่คงท่ี แสงแดด
อ่อน ๆ ในช่วงเชา้/ ช่วงเยน็ หรือตอนคร้ึม ๆ ก่อน/หลงัฝนตก 

 

รูปที ่2.8 โซล่าชาร์จคอนโทรลแบบ MPPT  

 มี MPPT Solar Charge Controller ขนาดต่างๆ ตามความตอ้งการใชง้านตามระดบัปริมาณ
กระแสไฟใชง้าน ดงัต่อไปน้ี 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A และเลือกตามแรงดนั Input ไดแ้ก่ 
12V, 24V, 48V หรือ 96V 
ขอ้ควรระวงัในการเลือกซ้ือโซล่าชาร์จคอนโทรล 
 - ไม่ควรเลือกขนาดของโซล่าชาร์จคอนโทรลใหญ่เกินกวา่ท่ีระบบตอ้งการ เพราะตอ้งเสีย
เงินซ้ือเคร่ืองควบคุมการชาร์จราคามากเกินความจ าเป็นด้วย เน่ืองจากตวัโซล่าชาร์จคอนโทรล
กระแสสูง ๆ จะแพงกวา่ ตวักระแสต ่า 
 - ควรเลือกโซล่าชาร์จคอนโทรลให้รองรับกบัแรงดนัระบบท่ีเลือกใช้ เช่น แรงดนัระบบ  
24 V ควรเลือกเคร่ืองความคุมการชาร์จท่ีรองรับแรงดนั 24  V แต่ปัจจุบนัไดมี้รุ่นท่ีออกแบบมา
ส าหรับ 12 V และ 24 V ในตวัเดียวกนัมาจ าหน่ายกนัแลว้ 
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 - ควรเลือกขนาดกระแสของโซล่าชาร์จคอนโทรลให้เหมาะสมกบัขนาดรวมของแผงโซล่า
เซลล ์มิฉะนั้นอาจท าใหเ้คร่ืองควบคุมการชาร์จหรือแบตเตอร่ีเสียหายได ้เช่น โซล่าชาร์จคอนโทรล 
จะมีค่าจ ากดัอยูว่า่ยอมใหก้ระแสผา่นไดเ้ท่าไหร่ เช่น โซล่าชาร์จคอนโทรล 12V/10A หมายความวา่ 
ชาร์จลงแบต 12V ส่วน 10A นั้นไม่ใช่ขนาดแบตเตอร่ี แต่เป็นขนาดโซล่าเซลล์ท่ีใช้ได ้แผงโซล่า
เซลล์แต่ละขนาดจะมีค่ากระแสสูงสุด (Imp) บอกท่ีฉลากอยูแ่ลว้วา่เท่าไหร่ ถา้ค่า Imp นั้นไม่เกิน 
10A ก็เป็นใชไ้ด ้ถา้เกินก็ตอ้งใชรุ่้น 20A เช่นน้ี เป็นตน้ 
2.7 อนิเวอร์เตอร์ (Inverter) 

อินเวอร์เตอร์ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเป็นชนิดท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าตรงจากแผงโซล่าเซลล์ หรือ
ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี ให้เป็นไฟกระแสสลบัท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัของการไฟฟ้า คือ
ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ ความถ่ี 50 เฮิรต์ส (Hz) เพราะตอ้งการจ่ายไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเราใชง้าน ราคาของอินเวอร์เตอร์จะข้ึนอยูก่บัความสามารถ ถา้สามารถต่อจากแผง
โซล่าเซลลไ์ดโ้ดยตรงโดยจะมีราคาสูง อินเวอร์เตอร์ท่ีใชง้านในระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยโซล่า
เซลล ์สามารถแบ่งได ้2 ระบบ ดงัน้ี   

2.7.1 ระบบสแตนอโลน (Stand-Alone System ) 
 ระบบ อิสระ ท่ี ไ ม่ ต่อ เข้ ากับการไฟฟ้ า อิน เวอ ร์ เตอ ร์แบบ น้ี รับพลัง ง านไฟฟ้ า 
กระแสตรงท่ีผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ในตอนกลางวนั และรับไฟฟ้ากระแสตรงจาก 
แบตเตอร่ีในเวลากลางคืนจากพลังงานท่ีชาร์จไว้โดยแผงโซล่าเซลล์ในเวลากลางว ัน  
แ ล้ ว แ ป ล ง เ ป็ น ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แสส ลับ จ่ า ย ใ ห้ กั บ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แสส ลับ ต่ อ ไ ป  
 2.7. ระบบออนกริต (On-grid System) 

 ระบบท่ีสามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า มีช่ือเรียกอินเวอร์เตอร์ชนิดน้ี
โดยทัว่ไปว่า กริตไทน์อินเวอร์เตอร์ (Grid-Tied Inverter) ลกัษณะการท างานของอินเวอร์เตอร์
ระบบน้ีจะเหมือนกบัอินเวอร์เตอร์โดยปกติทัว่ไป แต่จะตอ้งมีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัจากการ
ไฟฟ้าป้อนให้กบัอินเวอร์เตอร์อีกทางหน่ึงดว้ย ตวัอินเวอร์เตอร์แบบน้ีถึงจะท างาน ไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากแผงโซล่าเซลลจ์ะถูกใชไ้ปกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบา้น (ส าหรับระบบออนกริตแบบลด
ภาระค่าไฟฟ้า) หรืออาจจะแปลงไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์ป้อนตรงให้กบัสายส่งเพื่อขาย
ไฟให้กบัการไฟฟ้าตามโครงการ VSPP ได ้กริตไทน์อินเวอร์เตอร์ ในปัจจุบนัจะตดัการท างานตวั
มนัเองทนัทีท่ีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับเพื่อป้องกนัไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ผ่านไปยงั
สายไฟของการไฟฟ้าซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อช่างไฟฟ้าท่ีจะมาซ่อมได ้
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รูปที ่2.9 (Inverter) 

 
2.8 ลกัษณะการต่อใช้งานโซล่าเซลล์แบบออฟกริด 
  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสไฟฟ้าไม่คงท่ี
มีการแปรเปล่ียนตามตวัแปรความเขม้ของแสงอาทิตย ์การน าไปใชง้านจะแบ่งตามการใชง้าน ดงัน้ี  
 2.8.1 โซล่าเซลล์ต่อกบัโหลดโดยตรง 

การต่อใช้งานโซล่าเซลล์กบัโหลดโดยตรงเป็นการใช้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเม่ือมี
พลังงานแสงอาทิตยเ์ป็นการต่อกระแสไฟฟ้าตรงจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับโหลดหรืออุปกรณ์
โดยตรง ซ่ึงเป็นการต่อขั้นพื้นฐานท่ีใชอุ้ปกรณ์นอ้ยท่ีสุด มีราคาถูก แต่จะใชง้านไดเ้ฉพาะตอนท่ี
แสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงเพียงพอให้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้โหลดหรืออุปกรณ์สามารถ
ท างานได ้เหมาะกบัอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์กระแสตรง เพราะมอเตอร์ทนทานต่อการเปล่ียนแปลง
กระแสและแรงดนัไดดี้ เช่น การสูบน ้าเพื่อการเกษตร ต่อกบัพดัลมระบายอากาศในยานยนตห์รือใน
บา้น เป็นตน้ สามารถแสดงการต่อใชง้านของระบบดงักล่าวไดด้งัรูปท่ี 2.10 

 

 
รูปที ่2.10 โซล่าเซลล์ต่อกบัโหลดโดยตรง 

 2.8.2 โซล่าเซลล์ต่อกบัแบตเตอร่ีส ารองไฟ 
การต่อใชง้านโซล่าเซลลแ์บบมีแบตเตอร่ีส ารองไฟเป็นการใชโ้ซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า

ตรง และมีการเก็บส ารองกระแสไฟฟ้าโดยใชแ้บตเตอร่ี เพื่อใหไ้ฟฟ้าท่ีจ่ายออกไปมีต่อเน่ืองแมไ้ม่มี

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEo_7esPvdAhVOT30KHQtMC3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vpsolar.com/en/fronius-inverters-primo-symo-and-galvo-series/&psig=AOvVaw3BFjsEcr7nKx1Wi0kK6Ruh&ust=1539243904180715
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEo_7esPvdAhVOT30KHQtMC3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vpsolar.com/en/fronius-inverters-primo-symo-and-galvo-series/&psig=AOvVaw3BFjsEcr7nKx1Wi0kK6Ruh&ust=1539243904180715
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แสงอาทิตย ์ ระยะเวลาการใช้ข้ึนอยู่กบัขนาดของแบตเตอร่ี การประจุ (Charge) และโหลด
กระแสไฟฟ้าท่ีไดมี้ความสม ่าเสมอ เหมาะกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงระบบดงักล่าว
ไดด้งัรูปท่ี 2.11 

 
 

                
รูปที ่2.11 โซล่าเซลล์ต่อกบัแบตเตอร่ีส ารองไฟ 

การต่อเขา้กบัแบตเตอร่ีตอ้งมีเคร่ืองควบคุมการประจุ (Charge Controller) เพราะบางคร้ัง
แสงท่ีตกกระทบแผงโซล่าเซลล์อาจจะไม่สม ่าเสมอกนัตลอดทั้งวนัจึงท าให้กระแสและแรงดนัท่ี
ผลิตไดจ้ากแผงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาบางช่วงก็สูงบางช่วงก็ต ่าท าให้แรงดนัและกระแสไฟฟ้าไม่
คงท่ี ดงันั้นการชาร์จประจุไฟฟ้าของแผงโดยตรงกบัแบตเตอร่ีจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและท่ี
ส าคญัคือ จะท าใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอร่ีสั้นลง เคร่ืองควบคุมการชาร์จจึงถูกออกแบบมาเพื่อ
ท าให้การชาร์จไฟฟ้าเขา้แบตเตอร่ีนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัป้องกนัการเสียหายท่ี
เกิดจากการชาร์จแบตเตอร่ีดว้ย  

2.8.3 โซล่าเซลล์จ่ายโหลดกระแสสลบั 
 การใชง้านโซล่าเซลล์จ่ายโหลดกระแสสลบัเป็นการใช้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้
แปลงไฟให้เป็นกระแสสลบัเพื่อใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ โดยมีเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลบั (Inverter) ท าหน้าท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบั ซ่ึงตอ้งมีการประจุแบตเตอร่ีเพื่อให้เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระบบดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.12 
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 รูปที ่2.12 โซล่าเซลล์ผลติไฟฟ้ากระแสสลบั 

2.9 หลกัการติดตั้งโซล่าเซลล์ 
 2.9.1 การประเมินพืน้ทีใ่นการติดตั้งและศักยภาพในการใช้แสงอาทติย์ 

การประเมินพื้นท่ีเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้สนใจจะติดตั้งโซล่าเซลลใ์นบริเวณบา้นเรือน 
ซ่ึงควรศึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีท่านมีก่อนการติดตั้งดงัน้ี 

 

 
รูปที ่2.13 ติดตั้ง โซล่าเซลล์ในบริเวณบ้านเรือน 

2.9.1.1 ต าแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
 โดยทัว่ไปต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์น้ีคือบริเวณหลงัคา

ของท่ีอยู่อาศยั แต่บางพื้นท่ีอาจจะมีการติดตั้งบริเวณพื้นท่ีว่าง บริเวณผนงัหรือแมแ้ต่บริเวณท่ีเป็น
แผงกั้นแดด เป็นตน้ 
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รูปที ่2.14 ต าแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

2.9.1.2 การอบัแสงอาทติย์ 
พื้นท่ีท่ีเหมาะส าหรับการติดตั้ งแผงโซล่าเซลล์ควรเป็นบริเวณท่ีโล่ง 

ปราศจากเงาของตน้ไมห้รือเงาของวตัถุใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถบงัแสงอาทิตยไ์ด ้ซ่ึงการบงัแสงแดด
จะส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ลดลง โดยค าแนะน าทัว่ไป
ส าหรับพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งแผงน้ีควรเป็นบริเวณท่ีโล่งแจง้สามารถรับแสงอาทิตยไ์ดโ้ดยไม่มีการบดบงั
แสงในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในแต่ละวนั 

 
รูปที ่2.15 การอบัแสงอาทติย์ 

 

2.9.1.3 ทศิทางในการตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
ประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูซี่กโลกเหนือนั้น ควรหนัหนา้ของแผงโซล่าเซลล์ไป

ทางทิศใต ้โดยดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกโดยเคล่ือนท่ีออ้มทิศใต ้
นอกจากน้ีความลาดเอียงของแผงควรมีความลาดชันประมาณ 15- 20 องศากบัพื้นดินเพื่อท าให้
แสงอาทิตยก์ระทบตั้งฉากกบัแผงโซล่าเซลลใ์นช่วงเท่ียงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
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รูปที ่2.16 ทิศทางในการตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

 
2.9.1.4 พืน้ทีส่ าหรับติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทติย์ 

การเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าน้ีมีการใชเ้น้ือท่ีในการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค่อนขา้งมาก โดยเน้ือท่ีท่ีตอ้งการติดตั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี
ต้องการและประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับบ้านเรือนจะมีพื้นท่ีจ  ากัดนั้น  
ถา้ตอ้งการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีดีควรเผื่อพื้นท่ีว่างไวใ้นพื้นท่ีท่ี
ติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยป์ระมาณ 20% ของพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง ในกรณีท่ีมีการติดตั้งบนหลงัคา
นั้นหากผูอ้ยูอ่าศยัมีแผนท่ีจะการปรับปรุงหรือร้ือหลงัคาเพื่อปรับปรุงในระยะเวลา 5 – 10 ปี ควร
ติดตั้งแผงพลงังานแสงอาทิตยใ์นช่วงเวลาท่ีมีการปรับปรุงหลงัคานั้น เพื่อลดตน้ทุนในการร้ือและ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลลใ์หม่ 
2.10 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการผลติพลงังานไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ 

ในการเลือกแผงโซล่าเซลล์นั้นผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล์จะแสดงค่าการผลิตก าลงัไฟฟ้าของ
แผงโซล่าเซลล์โดยแสดงเป็นค่ามาตรฐานค่าหน่ึง ค่าดงักล่าวคือ Standard Test Conditions (STC) 
โดยค่า STC น้ีเป็นค่าก าลงัการผลิตก าลงัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลท่ี์ความเขม้แสงอาทิตยต์กกระทบ 
1,000 W/m2 และท่ีอุณหภูมิ 25 oC ในสภาพอากาศโปร่งและน่ิง (Clear sky) โดยปกติจะแสดงค่าใน
รูปแบบดงัตวัอยา่งน้ี 100 Watts solar module (100 Watts of power output under STC) แต่การ
ติดตั้งเพื่อใชง้านจริงนั้นมีปัจจยัหลาย ๆ อยา่งท่ีท าให้ความสารถในการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ริง
นอ้ยกวา่ค่ามาตรฐานท่ีก าหนดใหม้า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตพลงังานฟ้าของระบบโซล่าเซลลมี์ดงัน้ี 

2.10.1 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญักบัประสิทธิภาพในการผลิตก าลงัไฟฟ้า อุณหภูมิของ

แผงยิ่งสูงจะท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตก าลงัไฟฟ้าลดลง โดยทัว่ไปผลกระทบดา้นความร้อน
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ของแผงโซล่าเซลล์น้ีส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณ 89% ของค่า STC 
(ftemp=0.89) 
 2.10.2. ฝุ่นและความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์ 

แผงโซล่าเซลล์เม่ือใช้ไประยะหน่ึงจะมีฝุ่ นละอองหรือคราบสกปรกมาเป้ือนบน
หน้าแผง ซ่ึงปัจจยัน้ีส่งผลให้ความสามารถในการรับแสงอาทิตยล์ดลงท าให้ศกัยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย โดยทั่วไปผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงสกปรกและฝุ่ นละอองน้ีท าให้
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณ 93% ของค่า STC (f dirt = 0.93) 

2.10.3 การต่อของแผงพลงังานแสงอาทติย์ทีไ่ม่สม ่าเสมอและการสูญเสียในสายไฟ 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ท่ีประกอบกนัเป็นแถวเทียบกบั

แผงโซล่าเซลลเ์ด่ียว ๆ พบวา่ท่ีจ  านวนแผงท่ีเท่ากนัประสิทธิภาพในการผลิตพลงังานไฟฟ้าของแผง
ท่ีต่อกนัเป็นแถวมีค่าน้อยกว่าประสิทธิภาพของแผงเด่ียว ๆ รวมกนั นอกจากน้ีความตา้นทานใน
สายไฟท าให้เกิดการสูญเสียของพลงังานไฟฟ้าข้ึนได ้โดยทัว่ไปการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าจากการ
ต่อแผงท่ีไม่สม ่าเสมอและสูญเสียภายในสายไฟท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ 
95% ของค่า STC (f mis = 0.95) 

2.10.4 การเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าจาก DC เป็น AC 
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์นั้นเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แต่

อุปกรณ์ท่ีใชต้ามบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่พลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ฉะนั้นไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก
แผงนั้นตอ้งผ่านตวัแปลงกระแสไฟหรือเรียกว่า Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับก่อนเสมอ การแปลงกระแสไฟฟ้าน้ีท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานข้ึนส่วนหน่ึง 
โดยทัว่ไปการสูญเสียพลงังานเน่ืองจากการแปลงกระแสไฟฟ้าน้ีท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าลดลงเหลือประมาณ 90% ของค่า STC ( f inv = 0.90) 

ตัวอย่าง  การประเมินความสามารถในการผลิตก าลังไฟฟ้าได้จริงของแผงพลังงาน
แสงอาทิตยข์องผูผ้ลิตรายหน่ึงซ่ึงมีค่า Power output = 100 W solar module ดงัน้ี 
การผลิตไฟฟ้าจริงของแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ =  power output of solar module × ftemp× fdirt×              

fmis× f_inv 
      =  100 × 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90 
      = 70.77 วตัต ์
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2.11 อุปกรณ์ส าหรับต่อวงจรระบบโซล่าเซลล์  

 2.11.1 สายไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
 การเช่ือมต่อระบบโซล่าเซลล์ ตอ้งใชส้ายไฟฟ้า สาย PV / PV1-F เป็นสายไฟสาหรับไฟ 
DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายท่ีท าจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน  
2 ชั้น ทดความร้อนสูง มีความสามารถทนอุณหภูมิไดไ้ม่น้อยกว่า 80 oC ซ่ึงเรียกสายส าหรับ 
โซล่าเซลล์ ภายในสาย PV1-F ประกอบดว้ยสายเส้นเล็ก ๆ จ านวนมาก ท าให้เหมาะกบัไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้ เพราะไฟฟ้าระบบกระแสตรง จะวิ่งท่ีขอบของสายไฟ
เส้นเล็ก ๆ มีค่าความสูญเสียการไฟฟ้านอ้ยกวา่ การเลือกใชส้ายจะตอ้งพิจารณากระแสแรงดนั และ
ระยะทาง การใชส้ายยาวมากเกินไปจะท าใหเ้กิดการสูญเสีย ดงันั้นการติดตั้งระบบจะตอ้งค านวณค่า
การสูญเสียท่ีไม่ควรเกิน 0.6 โวลต ์สีของสายท่ีใชใ้นระบบสายสีแดงใชเ้ป็นสายไฟบวก  ส่วนสายสี
ด าหรือสีอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นสายไฟกราวดห์รือไฟลบ  

แรงดนัท่ีสูญเสีย=กระแสไฟฟ้า x [0.02 x ความยาว (ม) / พื้นท่ีหนา้ตดั (มม.2)] 

 

รูปที ่2.17 สายไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
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ตารางที ่2.1 การเลอืกขนาดสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 2.11.2 ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector  
 

 

รูปที ่2.18 ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector 

 MC4 Connector เป็นอุปกรณ์เช่ือมต่อไฟฟ้า ประกอบดว้ยขั้วต่อท่ีเป็นเตา้เสียบ (plug) กบั
ขั้วต่อท่ีเป็นเตา้รับ (socket) นิยมใชส้ าหรับเช่ือมสายไฟของแผงโซล่าเซลล์เขา้ดว้ยกนั MC4 นั้นมี
ช่ือยอ่จากช่ือบริษทัผูผ้ลิต นัน่คือ บริษทั Multi-Contact ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เลข 4 คือ ขนาด
ของหมุดตวัเช่ือม 4 mm2 MC4 เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้สายไฟของแผงโซล่าเซลล์นั้น เช่ือมต่อกนัได้

กระแส (A) รองรับแรงดนัไฟฟ้า ขนาดสาย (Sq.mm) 

30 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*1.52  

41 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*2.52  

55 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*4.024  

70 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*6.02  

98 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*102 

132 AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*162  

218 C 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*352  
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อยา่งง่ายดาย เพียงดนัตวั Connector ของแผงท่ีอยูติ่ดกนัดว้ยมือเท่านั้นเอง เพียงแต่วา่ตวั Connector 
น้ีก็จะมีกลไกการล็อคการเช่ือมต่อเขา้กนัของสายไฟ เพื่อป้องกนัในกรณีท่ีสายไฟถูกดึงโดยไม่ตั้งใจ 

 

 

รูปที ่2.19 ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector + 

 

 เตา้เสียบ และเตา้รับน้ีจะถูกวางไวภ้ายในวสัดุหุ้มท่ีเป็นพลาสติกท่ีจะเป็นเพศตรงขา้มกนั 
โดยเตา้เสียบจะใส่ไปในวสัดุหุ้มรูปทรงกระบอกท่ีคลา้ยกบั connector ตวัเมีย แต่เรียกวา่ตวัผู ้ส่วน
เตา้รับใส่ในหวัรูปส่ีเหล่ียมท่ีคลา้ย connector ตวัผู ้แต่เรียกวา่ตวัเมีย 

 

 

รูปที ่2.20 ขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector - 

 

 ส าหรับ Connector ตวัเมียนั้น จะมีน้ิวพลาสติก 2 อนั ท่ีเวลาใส่ตอ้งกดตรงกลางเล็กนอ้ย 
เพื่อท่ีจะแทรกเขา้ไปในรูดา้นหน้าของ Connector ตวัผู ้ เม่ือดนัขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ทั้งตวัผูแ้ละ 
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ตวัเมียเขา้ดว้ยกนัจะเขา้ดว้ยกนัพอดี การเขา้หวัหมุด (Pin) จะตอ้งใชคี้มบีบ MC4 โดยเฉพาะเพื่อให้
กระแสไฟฟ้าไหลไดส้ะดวก 

 

รูปที ่2.21 การบีบหัวต่อ 

 
 2.11.3 อุปกรณ์ตัดตอนของระบบโซล่าเซลล์ 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะตอ้งใช้อุปกรณ์ท่ีผลิตส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ตดัตอน (Circuit Breaker) หากน า AC Circuit Breaker มาใชก้บัวงจรระบบของ
กระแสตรงจะท าให้เกิดอนัตราย การตดัวงจรจะช้ากว่าปกติ จะท าให้เกิดความเสียหายกับ 
อุปกรณ์ได ้

 

 รูปที ่2.22 อุปกรณ์ตัดตอนของระบบโซล่าเซลล์ 
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2.12 การบ ารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์  
 2.12.1  การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล์  
   1. ท าความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่ นท่ีเกาะบนแผงโซล่าเซลล์ด้วยการล้างด้วยน ้ า
สะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก บางคร้ังคราบสกปรกจะเป็นพวกยางหรือมูลนกให้ใชน้ ้ าเยน็ลา้ง
และขดัดว้ยฟองน ้ า ขอ้ควรระวงัในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์คือ ห้ามใชแ้ปรงท่ีมีขนเป็น
โลหะท าความสะอาดผิวของแผงโซล่าเซลล์ นอกจากน้ีผงซักฟอกและน ้ ายาใด ๆ ก็ไม่ควรใช้ใน 
การท าความสะอาด เพราะอุปกรณ์และน ้ายาท าความสะอาดดงักล่าว จะท าใหเ้กิดรอยท่ีผิวแผงโซล่า
เซลลไ์ด ้ควรหมัน่ลา้งท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจ าเพื่อก าจดัฝุ่ นผง ข้ีนกหรือวสัดุอ่ืนๆ 
ซ่ึงมาลดทอนแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบตวัแผง ท าใหผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าไดน้อ้ยลงเกือบ 20% การลา้ง
ท าความสะอาดควรท าเวลาเช้า ไม่ควรท าเวลากลางวนั เพราะเม่ือกระจกแผงท่ีร้อนเจอกบัน ้ าเยน็ 
อาจจะท าให้กระจกแตกได ้ นอกจากน้ีไม่ควรใชว้สัดุท่ีเป็นฝอยมาขดัคราบสกปรกบนกระจกแผง
เพราะอาจจะท าใหก้ระจกเป็นรอยได ้
 

 
รูปที ่2.23 การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ 

   2. ตรวจสอบดูสภาพแผงโซล่าเซลล์ยงัมีสภาพท่ีสมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้าว, รอยแตก, 
รอยฝ้าบริเวณผิว, มีรอยร่ัวของน ้ าภายในผิวแผงโซล่าเซลล์และสีของแผงเปล่ียน เป็นตน้ ให้มีการ
จดบนัทึกและสังเกตการณ์ส่ิงผิดปกติต่าง ๆ ถา้ประสิทธิภาพลดลง อาจจะมีการซ่อมบ ารุงหรือ
เปล่ียนแผงพโซล่าเซลลท่ี์มีปัญหาดงักล่าว  

   3. ควรตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล์วา่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามปกติ ตรวจเช็คทุกวนั หรือ
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง  
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   4. ควรตรวจสอบส่วนท่ียึดโซล่าเซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรูต่าง ๆ ให้แน่นหนาดีอยู่
เสมอ  

   5. ควรตรวจเช็คขั้วต่อและจุดเช่ือมของสายไฟจุดต่าง ๆ วา่มีการคลายตวัของขั้วต่อหรือไม่ 
ถา้มีควรขนัสกรูเช่ือมต่อกบัสายไฟฟ้าให้แน่น (ถา้จะขนัสกรูจ าเป็นตอ้งปิดไฟฟ้าในระบบเสียก่อน 
หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีมีฉนวนสามารถป้องกนัไฟฟ้า)  

 6. ตรวจตรารอบ ๆ และเช็คดูว่าสายไฟท่ีอยู่ในระบบมีการช ารุดเสียหายหรือไม่ ถา้มีให้
ด าเนินการเปล่ียนทนัที เพราะสายไฟฟ้าท่ีเสียหายอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรและเกิดเพลิงไหมไ้ด ้ 

 2.12.2  การบ ารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ (Inverter and 
Controller) 
 ระบบแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีสภาพท่ีสะอาดปราศจากฝุ่ นเกาะ
สะสม ฉะนั้นควรใชผ้า้แหง้เช็คท าความสะอาดฝุ่ นท่ีเกาะอุปกรณ์เหล่าน้ี และใชไ้ฟฉาย LED ส่องดู
ในช่องท่ีตรวจสอบไดย้าก เช่น รอยต่อต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์วา่อยูใ่นสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากมี
สภาพท่ีไม่พร้อมใชง้านหรือช ารุด เช่น สายไฟมีการหลุดออกมา ถา้ตรวจพบให้ท าการแกไ้ขให้เร็ว
ท่ีสุด นอกจากน้ีตอ้งตรวจสอบกล่องท่ีครอบอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ น้ีตอ้งไม่มีแมลงหรือหนูมาท า
รัง หากมีใหก้ าจดัทิ้งเพื่อป้องกนัแมลงและหนูมาท าใหร้ะบบมีปัญหา 
 2.12.3. การบ ารุงรักษาระบบสายไฟและระบบเช่ือมต่อต่าง ๆ (Wiring and Connections)  
 การตรวจสอบระบบสายไฟและระบบเช่ือมต่อต่าง ๆ นั้นควรตรวจสอบวา่อุปกรณ์ดงักล่าว
มีสภาพท่ีบ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หรือชารุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความเส่ือมสภาพของ
ฉนวนและท่อ รอยกดักร่อนต่าง ๆ รอยไหม ้การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภาพของสายดิน 
เป็นตน้ หากเกิดปัญหาดงักล่าวใหแ้จง้ผูท่ี้มาติดตั้งมาซ่อมบ ารุงใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้
2.12.4  การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี (Battery, The system with Battery Back-up)  
 แบตเตอร่ีใช้ในระบบท่ีตอ้งการส ารองไฟฟ้าเอาไวใ้ช้งานนั้น ตอ้งมีการตรวจสอบสภาพ
แบตเตอร่ี เช่น ปริมาณสารละลายอิเล็กโทรไลท์ รอยแตกร้าวบริเวณกอ้นแบตเตอร่ี รอยกดักร่อน
บริเวณขั้วแบตเตอร่ี ระดบัแรงดนัของแบตเตอร่ี เป็นตน้ แบตเตอร่ีท่ีมีสภาพดีควรสะอาด ไม่มีฝุ่ น
หรือคราบสกปรก และไม่ควรมีรอยกดักร่อน และการร่ัวของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ การเกิด
ปัญหาท่ีกล่าวมาใหท้ าการซ่อมบ ารุงดงัน้ี  
   1. หากปริมาณสารละลายอิเล็กโทรไลทน์อ้ยเกินไปใหท้ าการเติมสารละลายเขา้ไปเพิ่มให้
อยูใ่นระดบัท่ีใชง้านปกติ  
   2. การเกิดรอยกดักร่อนบริเวณขั้วใหท้  าความสะอาด ซ่ึงลกัษณะการกดักร่อนบริเวณขั้วจะ
เป็นคราบสีขาว โดยปกติใหท้ าความสะอาดเดือนละคร้ัง  



27 

 

 3. ระดบัแรงดนัของแบตเตอร่ีควรมีการตรวจสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือมี
ความผดิปกติใหท้ าการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง หรือเปล่ียนกอ้นแบตเตอร่ีนั้น  

 

 
รูปที ่2.24 การบ ารุงรักษาแบตเตอร่ี 

   4. ตรวจเช็คสายไฟฟ้าตรงขั้วแบตเตอร่ีใหแ้น่นอยูเ่สมอ ถา้มีการคลายตวั ควรขนัใหแ้น่น  
   5. ส าหรับแบตเตอร่ีแบบ Seal Lead-Acid (หรือแบบไม่ตอ้งเติมน ้ ากลัน่) ช่วงระยะเวลา
หน่ึงควรจะมีการใชไ้ฟฟ้าท่ีเก็บอยูใ่นแบตเตอร่ีบา้ง ถา้แบตเตอร่ีไม่ไดถู้กใชง้านเป็นเวลานาน ๆ จะ
ท าใหแ้บตเตอร่ีใชง้านไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ  
   6. ส าหรับแบตเตอร่ีแบบ Flooded Lead-Acid (หรือแบตเตอร่ีท่ีตอ้งเติมน ้ ากลัน่) ควรเติม
น ้ากลัน่เป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก ๆ 1 เดือน อยา่ให้น ้ ากลัน่ในแบตเตอร่ีแห้ง อายุการใชง้านจะสั้นลง 
และทุก ๆ 3-4 เดือนควรจะมีการกระตุน้แบตเตอร่ีโดยวิธีการท่ีเรียกว่า Equalization (การชาร์จ
แบตเตอร่ีดว้ยแรงดนัไฟฟ้าท่ีมากกวา่ปกติ ซ่ึงค่าแรงดนัไฟฟ้าจะข้ึนอยูท่ี่ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีแต่ละราย) 
เพื่อจะท าให้ประจุแบตเตอร่ีแบบน ้ ามีการแลกเปล่ียนปฏิกิริยาทางเคมีภายใน ท าให้กลบัมาคง
สถานะสมดุลอีกคร้ัง ช่วยยดือายแุบตเตอร่ีใหย้าวนานข้ึน  
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเทม็ จ ากดั 
451 หมู่ 12 ซ. 18/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 

 
 

 
 

รูปที ่3.1 ทีต่ั้งสถานประกอบการ 
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3.2 สถานทีอ่อกปฏิบัติงาน 
บริษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเทม็ จ ากดั 
 หมู่ 12 ซ. 18/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 

 

 
รูปที ่3.2 สถานปฏิบัติงาน 

 

3.3 ลกัษณะ ประกอบการขององค์กร  

บริษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเทม็ จ  ากดั เป็นบริษทัส าหรับการออกแบบและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ลกัษณะงาน เดินราง  ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัโซล่าเซลล ์ เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลลเ์พื่อลดพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นบริษทั  
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา คุณประพนัธ์ หารไชย  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการโครงการ 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 การออกแบบระบบโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด 

  3.7.1.1 การออกแบบระบบ PVs ท่ีผลิตไฟฟ้าแลว้จ่ายเขา้สายส่งโดยตรง (ไม่มีการ
ติดตั้งระบบส ารองไฟ)   

  3.7.1.2 การออกแบบระบบ PVs ท่ีผลิตไฟฟ้าแลว้ใช้ภายในบา้น (มีการติดตั้ง
ระบบส ารองไฟ) 

 3.7.2 ขั้นตอนการวางแผน 

  3.7.2.1 โซล่าท่ีเลือกใช ้
  3.7.2.2 แบตเตอร์ร่ีท่ีเลือกใช้ 
  3.7.2.3 ชาร์จคอนโทรลท่ีเลือกใช ้
  3.7.2.4 อินเวอร์เตอร์ท่ีเราเลือกใช ้ 

 3.7.3  การออกแบบการวางแผง 

 3.7.3.1ส่งแบบ AutoCad 
 3.7.3.2 ส่งแบบ Auto Cad Singleline 

 3.7.4 การจดัท า BOM (Bill Of  Materials) 
 3.7.5 ติดตั้งโครงSupport  

 3.7.5.1 ประกอบ Mounting หรือโครง Support 
 3.7.5.2 วาง Marking ต าแหน่งยดึ Bracket กบัดาดฟ้า 
 3.7.5.3 ยดึเสา Support กบั Bracket กบัดาดฟ้า 
 3.7.5.4 วางคานยดึเสา Support 
 3.7.5.5 วางแปร Aluminium Profile 

 3.7.6  การติดตั้งและเดินสาย 

 3.7.6.1 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กบัเสา Support 
 3.7.6.2 ดึงร้อยสาย DC: Solar cable 6 sq.mm ไปยงั Array Junction Box 
 3.7.6.3 ดึงร้อยสาย DC: 2xCV 6 sq.mm พร้อมสายดิน จาก Array Junction Box  
 3.7.6.4 ดึงร้อยสายสัญญาณจาก Sunny Sensor ไปยงั Sunny Webbox 
  3.7.6.4.1.ต่อ sensor ต่าง ๆ เขา้กบั panel ท่ี sensor box ก าหนด 
  3.7.6.4.2.ต่อสาย Solar (RJ45)  เขา้กบั slot ช่อง Out 
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  3.7.6.5 ขั้นตอนการเซตค่า Datamanager2.0 
   3.7.6.5.1 เปิดโปรแกรม Fronius Solar.access 
   3.7.6.5.2 กดเลือกท่ี Administration และเลือกท่ี Create PV System 
   3.7.6.5.3 กรอกค่าใหค้รบ ตามช่องท่ีก าหนด 
   3.7.6.5.4 เลือกท่ี PV System และเลือกตามช่ือท่ีเราตั้งไวแ้ละท าตาม
ขั้นตอนดงัรูปภาพ 
   3.7.6.5.5 กดเลือกท่ี WLAN 
   3.7.6.5.6 การเซทค่า wifi  
   3.7.6.5.7 การใหเ้คร่ือง Inverter ส่งขอ้มูลเขา้สู่  
  3.7.6.6 ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 
  3.7.6.7 ติดตั้ง Sunny Webbox 

 3.7.7 ติดตั้งในส่วนตูเ้มนและ Circuit Breaker 

 3.7.7.1 ดึงร้อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm จาก DC/AC Control cabinet ไปยงั
เตา้รับ 
 3.7.8 งานทดลองการท างานจริง (Trail/Commissioning) 
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ตารางที ่3.1 ผงัเวลาในการด าเนินงาน 

ล าดบั หวัขอ้ พ.ศ. 2561 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 การเรียนทฤษฎี           
          

2 การออกสหกิจ           
          

3 การคน้ควา้หา
ขอ้มูล 

          
          

4 การจดัท า
โครงงาน 

          
          

5 การส่งเล่ม 
สหกิจ 

          
          

 
 เวลาท่ีวางแผน 
 เวลาท่ีด าเนินการ 
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 เหล็ก อลูมิเนียม  
 3.8.2 แคลมล็อคแผง 
 3.8.3 เทปพนัสายไฟ 
 3.8.4 ไขควงแบน-แฉก 
            3.8.5 สวา่นไฟฟ้า  
 3.8.6 เช็คแลมป์   
 3.8.7 คีมตดั คีมจบั คีมปอกสายไฟฟ้า 
 3.8.8 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

4.1 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด 

 ระบบท่ีท าการออกแบบและติดตั้งสามารถแสดงไดต้ามรูปท่ี 4.1 ซ่ึงเป็นระบบโซล่าเซลล์ท่ี

ใชช้าร์จคอนโทลเลอร์และมีแบตเตอร่ีเก็บพลงังานให้สามารถใชไ้ดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน และ

จะตอ้งแปลงพลงังานงานจาก DC เป็นพลงังาน AC โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์ท่ีต่อกบัโหลด AC ในการ

ออกแบบแต่ละงานข้ึนอยูก่บัโหลดท่ีตอ้งการใชข้องบา้นลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้รู้วา่จะตอ้งใชช้าร์จคอน

โทรเลอร์แบบใดและใชแ้ผงโซล่าเซลลก์บัอินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่ 

 
รูปที ่4.1 ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด 
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 4.1.1 การออกแบบระบบ โซล่าเซลล์ (PVs) ที่ผลิตไฟฟ้าแล้วจ่ายเข้าสายส่งโดยตรง  
(ไม่มีการติดตั้งระบบส ารองไฟ) 

การค านวณระบบน้ีจะค านวณจากพื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับติดตั้งเป็นหลกั โดยมีหลกัการค านวณ
ดงัน้ี สมมติวา่ หลงัคาบา้นมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 60 ตารางเมตร ตอ้งการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จากผูข้ายรายหน่ึงซ่ึงมีขอ้มูลการผลิตดงัน้ี มีค่า STC เท่ากบั 275 วตัตต่์อแผง
โซล่าเซลล์ โดยพื้นท่ีของแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง อยู่ท่ี 1.65 ตารางเมตร แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
สูงสุดท่ี 12 V จะสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลลผ์ลิตพลงังานไฟฟ้าจ่ายเขา้สายส่งท่ีไดเ้ท่าไร 
วธีิท า  
จ านวนแผงพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ใช ้           =  60/1.65 
                      =  36 แผง 
พื้นท่ีบนหลงัคาน้ีสามารถผลิตก าลงัไฟไดสู้งสุด   =  จ านวนแผง * ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีไดจ้ากแผง 
                                                     = 36*275    
                                                     = 9,900 วตัต ์   
ก าลงัไฟท่ีสามารถผลิตไดจ้ริง                         =  ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผลิตได ้× ftemp× fdirt× fmis× 
       f_inv 
                                         =  9,900× 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90 
                                         =  7006 W หรือ 7.006 kW 
ชัว่โมงการผลิตไฟฟ้าของระบบ PVs อยูใ่นช่วง 9 โมงเชา้ถึงบ่าย 3 โมง คิดเป็น 6 ชัว่โมง 
ระบบ PVs สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได ้           =  ก าลงัไฟฟ้าผลิตไดจ้ริง (kW) × ชัว่โมงการผลิต
      ไฟฟ้า 
                            =  7.006 kW × 6 hr/day 
                          = 42 kWh (ห น่ วย ) / day 
สรุปได้ว่า หลังคาบ้านแห่งน้ีสามารถติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์จ  านวน 36 แผง เพื่อผลิต
ก าลงัไฟฟ้าท่ีคาดวา่ผลิตไดจ้ริง 7.06 kW และ สามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้ห้แก่โหลดประมาณ 42 หน่วย
ต่อวนั 
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 4.1.2 การออกแบบระบบ PVs ทีผ่ลติไฟฟ้าแล้วใช้ภายในบ้าน (มีการติดตั้งระบบส ารองไฟ) 
การค านวณระบบแบบน้ีจะค านวณจากการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน 

เป็นหลกั โดยมีหลกัการค านวณดงัน้ี 
สมมติวา่ หลงัคาบา้นมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 60 ตารางเมตร ตอ้งการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์จากผูข้ายรายหน่ึงซ่ึงมีขอ้มูลการผลิตดงัน้ี มีค่า STC เท่ากบั 275 วตัตต่์อแผงโซล่า
เซล์ โดยพื้นท่ีของแผงโซล่าเซลล์ 1 แผงอยูท่ี่ 1.65 ตารางเมตร แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดท่ี 12 
V จะสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีจ านวนเท่าไร เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าใชภ้ายใน
บ้านอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ีสามารถแสดง 
ไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
                                      ตารางที ่4.1 รายละเอยีดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

อุปกรณ์ 
(หน่วย) 

จ านวน เวลาการใชง้าน
ต่อวนั (hrs/day) 

สัดส่วนการท างาน
ของอุปกรณ์ 

หลอดไฟขนาด 36 W (หลอด) 5 8 100 
หลอดไฟขนาด 18 W (หลอด) 2 6 100 

TV LED 40 น้ิว 150 W (เคร่ือง) 1 6 100 
ไมโครเวฟ 800 W (เคร่ือง) 1 0.2 100 

Laptop 120 W (เคร่ือง) 2 4 100 
ตูเ้ยน็ 6 คิว 100 W (ตู)้ 1 24 40 

หมอ้หุงขา้ว 500 W (หมอ้) 1 0.25 90 
พดัลมตั้งพื้น 55 W (ตวั) 2 10 100 

 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นแต่ละวนั  = ผลรวมของพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นอุปกรณ์แต่ละชนิด 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นอุปกรณ์  = ก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ × สัดส่วนการใชพ้ลงังาน × 
        จ  านวน × ชัว่โมงการใชง้านต่อวนั 
 ฉะนั้นสามารถหาพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นแต่ละวนัได ้แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละวนั 
 

อุปกรณ์ 
(หน่วย) 

 
จ านวน 

 
เวลาการใชง้าน

ต่อวนั 
(hrs/day) 

สัดส่วนการ
ท างาน 

ของอุปกรณ์ 
(%) 

พลงังาน
ไฟฟ้าทีใชต่้อ

วนั 
(kWh/day) 

หลอดไฟขนาด 36 W 
(หลอด) 

5 8 100 1.44 

หลอดไฟขนาด 18 W 
(หลอด) 

2 6 100 0.43 

TV LED 40 น้ิว 150 W 
(เคร่ือง) 

1 6 100 0.9 

ไมโครเวฟ 800 W 
(เคร่ือง) 

1 0.2 100 0.16 

Laptop 120 W (เคร่ือง) 2 4 100 0.96 
ตูเ้ยน็ 6 คิว 100 W (ตู)้ 1 24 40 0.96 
หมอ้หุงขา้ว 500 W 

(หมอ้) 
1 0.25 90 0.11 

พดัลมตั้งพื้น 55 W (ตวั) 2 10 100 1.10 
พลงังานไฟฟ้ารวมท่ีใชใ้นแต่ละวนั 6.06 

 
 เม่ือค านวณพลงังานท่ีใชไ้ดใ้นแต่ละวนัแลว้น าค่าท่ีไดม้าค านวณค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีแผงโซล่า
เซลลส์ามารถผลิตไดจ้ริง โดยการออกแบบท่ีเหมาะสมควรใหแ้ผงโซล่าเซลลท์  างานในช่วง 9 เชา้ถึง
บ่าย 3 โมงในแต่ละวนั (6 ชัว่โมงต่อวนั) ฉะนั้นสามารถค านวณก าลงัไฟฟ้าจริงท่ีแผงโซล่าเซลล ์
ท าไดจ้าก 
จ านวนแผง PV ส าหรับติดตั้ง = ก าลงัไฟฟ้าท่ีแผง PV ผลิตไดสู้งสุด/ก าลงัไฟฟ้า STC ต่อหน่ึง
แผง PVs 
    = 6060 W/275 W แผง 
    = 22.036 แผง ประมาณ 23 แผง (ใหป้ระมาณเพิ่มข้ึนเสมอ) 
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการติดตั้ง   = จ านวนแผง PV ท่ีจะติดตั้ง × พื้นท่ีของแผง PV 1 แผง 
    = 23 × 1.65 ตารางเมตรต่อแผง 
    = 37.95 ตารางเมตร หรือประมาณ 38 ตารางเมตร 
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 ต่อไปน้ีเป็นการค านวณแบตเตอร่ีเพื่อใช้ส ารองพลังงานไฟฟ้าในยามฉุกเฉินหรือวนัท่ี 
ฟ้าปิด โดยทัว่ไปจะมีการเก็บไฟส ารองไวใ้ช้ในเวลาฉุกเฉินประมาณ 1 – 3 วนั ซ่ึงจะค านวณ 
การเก็บพลงังานไฟฟ้าส ารองไวใ้ช้ได้นานถึง 3 วนั ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีใช้เก็บพลงังานไฟฟ้าหน่ึงลูก 
มีขนาด 24 V  
ขนาดแบตเตอร่ี (Ah)    = พลงังานท่ีตอ้งการใช ้3 วนั/แรงดนัไฟฟ้าในแบตเตอร่ี × 0.8      
        (ค่าการใชง้านของแบตเตอร่ี)  

    = 
      

  
 V  = 757.5 Ah หรือขนาด 1000Ah 

 
4.2 ขั้นตอนการวางแผน 
 4.2.1 โซล่าทีเ่ลอืกใช้ 

โซล่าเซลล์ท่ีเลือกใช้คือแผงโซล่าเซลล์แบบโพลีเอทิลีน 260W - 275W สามารถให้
พลงังานสูงสุดท่ี 275W เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลในตารางท่ี 4.3 กบัตาราง ท่ี 4.2 ตารางพลงังานท่ีใช้
แต่ละวนั แผงโซล่าเซลลช์นิดน้ีจึงเหมาะส าหรับการใชง้านท่ีสุด 
 

 
รูปที ่4.2 แผงโซล่าเซลล์ 
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ตารางที ่4.3 Name Page 

แมก็ซ์ไฟ 260 265 270 275 
ความทนทานต่อไฟฟ้า 0 ถึง + 6W (± 3%) 
แรงดนัท่ี pmax (VMP) 31.1 31.4 31.7 32.0 
ปัจจุบนัท่ี pmax (Imp) 8.37 8.44 8.52 8.61 
แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) 38.1 38.6 38.8 39.1 
กระแสลดัวงจร (Isc) 8.98 9.03 9.09 9.15 
แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (VDC) 1000V (IEC) 600v (UL) 
ประสิทธิภาพของเซลล ์ 17.9 18.2 18.5 18.8 
ประสิทธิภาพโมดูล 16.0 16.3 16.6 16.9 
หมายเลขไดโอดไดโอด (ช้ิน) 3 
ฟิวส์ Max.series (A) 15A 
สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ pmax -0.395% / oC 
สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของเสียงเรียก -0.317% / oC 
ค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของ isc 0.0377% / oC 
อุณหภูมิของเซลลป์ฏิบติัการท่ีก าหนด 45 ± 2 oC 
* เง่ือนไข STC (1000W / m²; 1.5AM และอุณหภูมิเซลล ์25 oC 

 
 4.2.2 แบตเตอร่ีทีเ่ลอืกใช้ 

แบตเตอร่ีท่ีเลือกใชคื้อ POWERSTAR 12V 100Ah Sealed Lead Acid Rechargeable Deep 
Cycle Battery ซ่ึงในแบตเตอร่ีท่ีใชเ้ก็บพลงังานหน่ึงลูกมีขนาด 12 V 100 Ah เม่ือเปรียบกบัการ
ค านวณแลว้จะตอ้งใชแ้บตเตอร่ีชนิดน้ี 

 

 
 

 รูปที ่4.3 แบตเตอร์ร่ี 
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 4.2.3 ชาร์จคอนโทรลที่เลอืกใช้ 
 ชาร์จคอนโทรลท่ีเลือกใชคื้อ SLC-GP Series Available in 20A 30A 12-24V ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีต่อระหวา่งแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีท างานโดยการปลดโหลด ถา้พบวา่แบตเตอร่ีอยู่
ต  ่ากวา่ในระดบัท่ีตั้งไว ้เพื่อป้องกนัการเส่ือมเร็วของแบตเตอร่ี แต่ถา้ค่าแรงดนัเพิ่มข้ึนตวัชาร์จก็จะ
ท าการต่อโหลดใหม่และตวัชาร์จจะชาร์จรักษาระดบัแรงดนัในแบตเตอร่ีใหค้งท่ีอยูเ่สมอ 

 

รูปที ่4.4 ชาร์จคอนโทรล 

 4.2.4 อนิเวอร์เตอร์ทีเ่ราเลือกใช้  
 อินเวอร์เตอร์ท่ีเราเลือกใช ้การเลือกใชอิ้นเวอร์เตอร์จะตอ้งค านึงถึงเร่ืองของ PDC ท่ีตวั
อินเวอร์เตอร์นั้นจะรับได ้โดยใชห้ลกัการค านวณ  
PDC         3710 W IDCmax    16.1 A VDCmin    230 V
 VDCstart  260 V 
VDC.r       370 V VDCmax   600 V Vmpp       230-500V 

 

 

รูปที ่4.5 อนิเวอร์เตอร์ 
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4.3  การออกแบบการวางแผง 
 4.3.1 แบบโดยใช้โปรแกรม  AutoCad  เพื่อการติดตั้ง 

 การออกแบบในการวางแผงโซล่าเซลล์ตอ้งค านึงถึงพื้นท่ี ท่ีจะท าการติดตั้งโซล่าเซลล ์ 
วา่มีพื้นท่ีจะวางแผงแบบไหน ความสูงของตวัโครงสร้างรวมถึงองศาและทิศทางท่ีเราจะท าการวาง
แผงวา่ควรหนัไปทิศทางไหน  แผงโซล่าเซลลจึ์งจะสามารถรับแสงและท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

 

รูปที ่4.6 การออกแบบการวางแผงโซล่าเซลล์ 

 

รูปที ่4.7 การออกแบบโครงสร้าง 
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 4.4 การจัดท า  BOM ( Bill Of  Materials ) 

เม่ือออกแบบตามขั้นตอนและก่อนท่ีเราจะสั่งซ้ือวสัดุ จะตอ้งจดัท ารายการสั่งซ้ือวสัดุ 
หรือ BOM เพื่อแกไ้ขปัญหาการซ้ือวสัดุเกินหรือผดิพลาด แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.4  

                                                       

ตารางที ่4.4 Bill Of  Materials 

 

 

 

 

 

Part Number Description Qty Price Total 

300-0001 

 

Reddot Rack High 
Strenth Rail 4200 mm 270 580       156,600.00  

300-0002 

 

Reddot Rack High 
Strenth Rail 3200 mm 444 443       196,692.00  

303-0001 
 

Rail joiner 408 24           9,792.00  

302-0003 

 

*** Universal End 
Clamp  *** 200 24           4,800.00  

301-0001 

 

Universal Mid Clamp 
with earthing washer 2076 31         64,356.00  

314-0001 
 

Kilp lok 700 bracket  1792 69       123,648.00  

305-0001 

 

Earthing Lug 4-6mm 
Core 332 24           7,968.00  

319-0001 

 

T-Head Rail Connector 
with Nut 1792 10         17,920.00  

304-0002 L-bracket (M10 hole) 1792 18         32,256.00  

                                -    
Note :           

Condition :     Sub total   ฿  614,032.00  
- 100% deposit when issue PO  Discount   
      Sub total after discount  ฿  614,032.00  
      Vat 7%  ฿     42,982.24  
      Total amount  ฿  657,014.24  

        Price/watt  ฿               1.97  
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4.5 ติดตั้งโครง Support  

 4.5.1 ประกอบ Mounting หรือโครง Support 

การประกอบโครงสร้าง Support จะตอ้งประกอบตามแบบท่ีเราไดว้าดไวใ้ห้ตรงตามแบบ

การประกอบช้ินส่วนแต่ละจุดจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะวา่ถา้หากผิดท่ีจุดใดจุดหน่ึงจะ

ก่อให้เกิดปัญหาต่อช้ินงานและโครงสร้างต่าง ๆได ้ส่ิงท่ีเราจะตอ้งค านึงถึงก็คือรายละเอียดของ

แบบท่ีเราไดท้  าการวาดไว ้และลงมือท าตามแบบ 

 

รูปที ่4.9 การประกอบโครงสร้าง 
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 4.5.2 วาง Marking ต าแหน่งยดึ Bracket กบัดาดฟ้า 

 การยดึ Bracket กบัดาดฟ้าก่อนท่ีเราจะท าการยึด Bracket กบัดาดฟ้า จะตอ้งหาต าแหน่งใน

การวางให้ได้ก่อน เพราะเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัถ้าหากวางต าแหน่งยึด Bracket ผิดตั้งแต่แรกก็จะ 

ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อช้ินงานได้ ดังนั้นต้องได้

ต าแหน่งของการยดึ Bracket ก่อน จึงจะท าการเจาะและยดึติดกบัดาดฟ้าได ้

 

 

 

รูปที ่4.10 วาง Marking ต าแหน่งยดึ Bracket กบัดาดฟ้า 
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 4.5.3 ยดึเสา Support กบั Bracket กบัดาดฟ้า 

การยึดเสา Support คือการยึดตวัเสา Support ให้ติดกบั Bracket ท่ีท  าการยึดไวก้บัดาดฟ้า

และขั้นตอนน้ี จะตอ้งค านึงถึงองศาเป็นหลกั เพราะตวัเสา Support ตอ้งตั้งฉากกบัพื้น 90°  

รูปที ่4.11 ยดึเสา Support 

 4.5.4 วางคานยดึเสา Support 

 วางคานยึดเสา Support เป็นการวางคานและยึดคานเขา้กบัตวัเสา Support เพื่อรองรับตวั

แปร Aluminium  

 

 

รูปที ่4.12 การวางคาน 
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 4.5.5 วางแปร Aluminium Profile 

 วางแปร Aluminium คือการวางแปร Aluminium เขา้กบัคานท่ีไดว้างไว ้โดยการใชน๊้อต 
ในการยึดเพื่อให้ไดค้วามแข็งแรง โดยก่อนท าการยึดตวัแปร Aluminium จะตอ้งเวน้ระยะห่างใน
การวางแปรให้เท่ากบัแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง เพราะระยะในการวางจะตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะในการยึด
ตวัแผงโซล่าเซลล์กบัแปร Aluminium และรองรับแผงโซล่าเซลล์โดยการยึดตวัแผงโซล่าเซลล์ให้
ติดกบัแปรท่ีรองรับอยู ่ 

 

 

รูปที ่4.13 วางแปร Aluminium Profile 
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4.6  การติดตั้งและเดินสายไฟ 

 4.6.1 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กบัเสา Support 

 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กบัเสา Support ดงัแสดงในรูปท่ี 4.14 เพื่อการแยกสาย

ของโซล่าเซลล์ วา่มีก่ีชุดและติดตั้งไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการซ่อมแซมท าให้ กล่อง Array Junction Box  

มีความส าคญัในการเดินสายไฟมากและตรวจเช็คความผดิปกติของแผงโซล่าเซลลเ์ป็นอยา่งมาก 

 

รูปที ่4.14 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box 

 4.6.2 ดึงร้อยสาย DC: Solar cable 6 sq.mm ไปยงั Array Junction Box 

 ต่อสายเขา้กบั Circuit Breaker ท่ีมีแบตเตอร่ีเช่ือมอยูอี่กดา้นหน่ึงและต่อเขา้กบัโซล่าชาร์จ

คอนโทรลดงัแสดงในรูปท่ี 4.15 

 

รูปที ่4.15 การดึงร้อยสาย DC:Solar 
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 4.6.3 ดึงร้อยสาย DC: 2xCV 6 sq.mm พร้อมสายดิน จาก Array Junction Box  

 
รูปที ่4.16 การดึงร้อยสาย DC: 2xCV 6 sq.mm พร้อมสายดิน 

 
 4.6.4 ดึงร้อยสายสัญญาณจาก Sunny Sensor ไปยงั Sunny Webbox 
 การต่อ sensor ต่าง ๆ เขา้กบั panel ท่ี Sensor Box ก าหนดและการต่อสาย Solar (RJ45)  
เขา้กบั slot ช่อง Out เพื่อส่งขอ้มูลไปยงั Datamanager 2.0 แสดงไดด้งัรูปท่ี 4.17 
 

 
รูปที ่4.17 การดึงร้อยสายสัญญาณจาก Sunny Sensor 
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 4.6.4 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 
        4.6.4.1 เปิดโปรแกรม Fronius Solar.access 
        4.6.4.2 กดเลอืกที ่Administration และเลอืกที ่Create PV System 

 

รูปที ่4.18 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (1) 

  4.6.4.3 กรอกค่าให้ครบ ตามช่องทีก่ าหนด 
  4.6.4.4 เลอืกที ่PV System และเลอืกตามช่ือทีเ่ราตั้งไว้และท าตามขั้นตอน 
ดังรูปที ่4.19 

 

รูปที ่4.19 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (2) 
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รูปที ่4.20 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (3) 

 

รูปที ่4.21 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (4) 

  4.6.4.5 กดเลอืกที ่WLAN 
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  4.6.4.6 การเซทค่า wifi 

  การเซทค่า wifi ให้ Inverter เช่ือมต่อกบัสัญญาณ wifi โดยดบัเบิลคลิก 
ช่ือสัญญาณท่ีเราต้องการเ ช่ือมต่อในช่อง  ssid หลังจากนั้ นให้ใส่รหัสผ่าน  wifi   
จากนั้นกด Save ช่ือ wifi ท่ีเลือกจะปรากฏในหัวข้อ Configured Networks จากนั้ น 
ใหส้ังเกตช่องStatus ถา้ข้ึนวา่ ”Connected” เสร็จส้ิน 

  4.6.4.7 การให้เคร่ือง Inverter ส่งข้อมูลเข้าสู่ website ของระบบ 

  โดยเราสามารถเลือกให้อพัเดตขอ้มูลไดแ้บบท่ีเราตอ้งการจากนั้นกด ”Save” 
การลงทะเบียนระบบ Solarใหก้ดดา้นบน ”Solar.web.registration” 

 

รูปที ่4.22 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (5) 
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 4.6.6 ติดตั้งอนิเวอร์เตอร์ 

 

 

รูปที ่4.23 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 

 4.6.7 ติดตั้ง Sunny Webbox 

 การติดตั้ง Datamanager  2.0 ให้ติดตั้งใน Slot ใดก็ได้ไม่ตอ้งถอด ENS ออก จากนั้น 
ให้โยก switch ไปท่ี Position A แลว้ต่อสาย Lan  เพื่อ Set ค่า โดยต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์ โดยให้
โปรแกรม Fronius Solar Access หรือใช ้ IE โดยกรอก IP Address: 169.254.0.180 

 

รูปที ่4.24 การติดตั้งSunny Webbox 
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4.7 ติดตั้งในส่วนตู้เมนและ Circuit Breaker 

 

รูปที ่4.25 Circuit Breaker 

 4.7.1 ดึงร้อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm จาก DC/AC Control cabinet ไปยงัเต้ารับ 

 

 

รูปที ่4.26  ดึงร้อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm 
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4.8 งานทดลองการท างานจริง (Trail/Commissioning) 

ก่อนท่ีเราท าการทดลองจริงจะตอ้งมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ท่ีไดท้  าการ
ติดตั้งไวก่้อนจึงจะสามารถกดสวชิออนอินเวอร์เตอร์ได ้

 

รูปที ่4.27 การทดลองการท างานจริง 

 

 



 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฎบิัติงาน 

5.1.1 การด าเนินงานโครงการ 
 การปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั นิเพาเวอร์ ซิสเท็ม น าเสนอ การออกแบบ
และติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ Off-Grid  ได้ด าเนินงานด้านการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบ
พลงังานแสงอาทิตย ์การออกแบบในการวางแผงโซล่าเซลล ์การติดตั้ง และตรวจสอบการท างานให้
ได้มาตรฐานของไฟฟ้าการปฏิบัติงานสามารถลุล่วงได้เป็นอย่างดีจากการให้ความช่วยเหลือ  
และแนะน าจากพนกังานพี่เล้ียงท่ีคอยก ากบัดูแล 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
 - ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
 - ขาดทกัษะความช านาญในการติดตั้ง และตรวจสอบระบบการจ่ายรับ-จ่ายไฟฟ้าของโซล่า
เซลล ์
 - ขาดขอ้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานทางดา้นการติดตั้ง 

- ขาดขอ้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการออกแบบและวางแผงโซล่าเซลล ์
 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
 - สอบถามจากพนกังานท่ีมีขอ้มูลในการด าเนินงานและมีทกัษะท่ีจะตรวจสอบงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 - ใหผู้ท่ี้มีความช านาญตรวจสอบความถูกตอ้งของการท างานต่าง ๆ อีกคร้ัง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 - ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติังานตามหนา้งานจริง 
 - ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
 - ไดเ้รียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังาน 

- ไดเ้รียนรู้การวางตวัในการท างานภายในบริษทั 
 - ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมภายในบริษทั 
 
 
 
 



55 
 

 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
              - เกิดส่ือสารผดิพลาดในการท างานเป็นทีม 
              - อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชง้านในแต่ละคร้ัง 
              - การท างานผดิพลาดและตอ้งแกไ้ขซ ้ าในจุดเดิม 

5.3.3 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีระบบการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและไม่ซบัซอ้น 
 - ควรมีอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการใชง้านเพื่อไม่ใหง้านเสร็จล่าชา้ 
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 มาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองค์กรธุรกิจทัว่โลกให้ความส าคญั  
เพื่อความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองคก์ร 
 ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000 
 ISO มาจากค าว่า (International Standardization and Organization) มีช่ือว่าองค์การ
มาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1946 มีส านักงานอยู่ท่ีกรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวตัถุประสงค์คลา้ย ๆ กบัองค์การการคา้อ่ืน ๆ ของโลก คือจดัระเบียบ
การคา้โลก ดว้ยการสร้างมาตรฐานข้ึนมา ใครเขา้ระบบกติกาน้ีถึงจะอยูไ่ด ้
 ช่วงท่ี ISO ก่อตั้งข้ึนเป็นช่วงสงครามโลกเพิ่งจะจบลงใหม่ ๆ ดงันั้นประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้
ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากนกั ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกนั จนกระทัง่
ในปี 2521 เยอรมนีเป็นตัวตั้ งตัวตีให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกัน ส่วนองค์กร
มาตรฐานโลกก็จดัตั้งระบบ ISO/TC176 ข้ึนต่อมาอีก 1 ปี องักฤษพฒันาระบบคุณภาพท่ีเรียกว่า 
BS5750 ใช้ในเชิงพาณิชยไ์ด้ส าเร็จจากนั้นในปี 2530 ISO จึงจดัวางระบบการบริหารเพื่อการ
ประกนัคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบไดผ้า่นระบบเอกสาร หรือท่ีเรียกวา่ ISO 9000 เป็นมาตรฐานท่ี
ก าหนดใชใ้นทุกประเทศทัว่โลก 
 ในปัจจุบนัมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จึงกลายเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดทางการคา้ใน
การติดต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การคา้ในระดบัสากล มาตรฐานท่ีใชไ้ด้
กบัทุกองคก์ร 
 ISO 9001: 2000 เน้นบทบาทของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีจะต้องให้ความส าคญักับความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัของลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง องคก์รทุกประเภทไม่วา่จะเป็นภาคอุตสาหกรรม
การผลิตหรือภาคบริการ ทั้งรัฐและ เอกชน สามารถน าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ไปใชไ้ด ้
และไม่มีขีดจ ากดัวา่ตอ้งใชก้บัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีการลงทุนสูงและบุคลากรจ านวนมากเท่านั้น แต่
ยงัใชไ้ดก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายในองค์กร 
 1. มีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบยิง่ข้ึน 
 2. มีคุณภาพสินคา้ท่ีดีข้ึน 
 3. ช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากของเสียไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานดีข้ึน 
 5. มีระบบเอกสารท่ีดีข้ึน 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับภายนอกองค์กร 
 1. ลูกคา้เกิดความมัน่ใจในสินคา้และบริการ 
 2. กา้วสู่ตลาดต่างประเทศไดง่้าย 
 3. เพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 



 

 

 4. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
 5. เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
หลกัการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle-QMP) 
 1. การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ (Customer Focus) 
 2. ความเป็นผูน้ า (Leadership) 
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People) 
 4. การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
 5. การบริหารท่ีเป็นระบบ (System Approach) 
 6. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continual Improvement) 
 7. การตดัสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making) 
 8. ความสัมพันธ์กับผู ้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier 
Relationship) 
เหตุผลส าคัญทีท่ัว่โลกยอมรับ ISO 9000 
 1. เป็นมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่โลก 
 2. คุณภาพเป็นส่ิงส าคญัในการแข่งขนัของธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 3. มีความหลากหลายในการน าไปประยกุตใ์ช ้
 4. การยอมรับของประเทศชั้นน ามากกวา่ 130 ประเทศ 
 5. สามารถข้ึนทะเบียนใบรับรองไดท้ัว่โลก 
ธุรกจิทีป่ระยุกต์ใช้ ISO 9000  
 1. น ้ามนั ปิโตรเล่ียม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ 
 2. ช้ินส่วนรถยนต ์
 3. พลาสติก กระดาษ โลหะ 
 4. อิเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้า 
 5. อาหาร และ Catering 
 6. เคมี และยาเวชภณัฑ ์
 7. บริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การประกนัภยั การขนส่ง 
 8. ก่อสร้าง 

 
 
 
 



 

 

 มาตรฐาน ISO 50001 นานาประเทศต่างให้ความส าคญักบัวิกฤตพลงังานกนัมากข้ึน 
เน่ืองจากตน้ทุนพลังงานมีการปรับตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ และมีแนวโน้มว่าพลงังานจะหมดลง ทาง
องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 
ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดา้นพลงังานและให้ความส าคญัในการจดัการพลงังาน จึงไดมี้
การจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน (Energy Management System) หรือ ISO 50001 ให้
องค์กรต่าง ๆ ไดน้ าไปใช ้เพื่อท่ีจะช่วยควบคุมและลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน รองรับกบัวิกฤตดา้น
พลงังาน และลดการส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 ISO 50001 คือ ระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล หรือเรียกอยา่งย่อวา่ EnMS 
ระบบแรกในโลกท่ีพฒันาข้ึนจากมาตรฐานระดบัชาติและภูมิภาคต่าง ๆ มีการประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 
15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization หรือเรียกอยา่งยอ่วา่ ISO) ซ่ึงมาตรฐาน ISO 50001 
มีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องคก์รด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลงังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ลดตน้ทุนดา้นพลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ อ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
ใช้เป็นกรอบในการบริหารจดัการพลงังานส าหรับธุรกิจการคา้ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัในการลดการใชพ้ลงังานของโลกลงใหไ้ดป้ระมาณร้อยละ 60 
ประโยชน์ ISO 50001 ต่อองค์กร 
1. องคก์รมีการด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีเป็นรูปธรรม น าไปปฏิบติัไดจ้ริง ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
2. สนบัสนุนใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ดา้นประสิทธิภาพพลงังาน 
3. เกิดการยอมรับในระดบัสากล เป็นการเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รในดา้น CSR อีกทางหน่ึง 
4. องค์กรควบคุมผูส่้งมอบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการใช้พลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลงังานให้คุม้ค่าต่อการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต เกิดการลดตน้ทุนดา้นพลงังานอย่างย ัง่ยืน ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด และเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตกบับริการ 
6. เกิดการตรวจวดัการใชพ้ลงังานหรือประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อท่ีจะเฝ้าติดตามหรือควบคุมใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม 
7. เกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษพ์ลงังานในงานทุกระดบั อนัเป็นผล
มาจากการมีก าหนดดชันีช้ีวดัสมรรถนะดา้นพลงังาน เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ีท่ี
มีการใชพ้ลงังานอยา่งเป็นระบบ 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพลงังานขององค์กร โดยบูรณาการเขา้กบัระบบการจดัการ ISO 
9001 กบั ISO 14001 ท่ีองค์กรท าอยู่เป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน การวดั  
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การจดัท าระบบเอกสารและการรายงานผล การปรับปรุงดา้นการพลงังานและการจดัการ โครงการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ประโยชน์ ISO 50001 ต่อพนักงาน 
1. เกิดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบทั้ งด้านข้อก าหนด ด้านเทคนิค และด้านจิตส านึกอนุรักษ์
พลงังาน 
2. เพิ่มความรู้ความสามารถให้กบัพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบจดัการพลงังานท่ี
ก าหนดเอาไว ้
ประโยชน์ ISO 50001 ต่อประเทศไทยและต่อโลก 
1. เกิดกลไกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มเติมจากกลไกอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
2. เกิดการควบคุมการลดใช้พลงังาน และการเปล่ียนมาใช้พลงังานรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ
และย ัง่ยืนขององค์กร ส่งผลให้ประเทศลดการน าเขา้พลงังาน และเป็นการเพิ่มความมัน่คงทาง
พลงังานอีกทางหน่ึง 
ISO 50001:2011 กบัหลกัการ PCDA 
 วตัถุประสงคก์ารจดัท า ISO 50001:2011 ในประเทศไทยก็คือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการพลงังาน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดตน้ทุนดา้นพลงังาน และลดผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ โดยระบบ ISO 50001:2011 สามารถน าไปใชไ้ดก้บัองคก์รทุกขนาด และ
สามารถบูรณาการใหเ้ขา้กบัระบบอ่ืน ๆ ได ้โดยตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัการ PCDA 
1. การวางแผนพลงังาน (PLAN) : องค์กรด าเนินการทบทวนการใช้พลงังาน จดัท าดชันีช้ีวดั
สมรรถนะขององคก์รในดา้นพลงังาน และก าหนดแผนปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เพื่อให้ไดผ้ลท่ีจะ
ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายพลังงานขององค์กร โดยการวดัและ
วเิคราะห์ขอ้มูลการใชพ้ลงังานและปริมาณการใชพ้ลงังาน 
2. การปฏิบติั (DO) : องคก์รน าแผนปฏิบติัการต่าง ไปปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมถึงการด าเนินการในดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้ระบบการจัดการพลังงานมีความย ัง่ยืนดังน้ี ด้านการออกแบบและการจดัซ้ือ 
ส าหรับกระบวนการ เคร่ืองจกัรท่ีมีนัยส าคญัและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลงังาน รวมถึงการ
บริการดา้นพลงังาน , ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษา เฉพาะกระบวนการหรือ
เคร่ืองจกัรท่ีมีนยัส าคญัและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลงังาน , ด้านระบบเอกสาร ซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินการจดัท าเอกสารให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและการควบคุมเอกสาร , ดา้นการส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร , ดา้นพลงังานของคนในองคก์ร , ดา้นความสามารถ การฝึกอบรมและ
ความตระหนกั 
3. การตรวจสอบ (CHECK) : องคก์รเฝ้าติดตามและตรวจสอบการด าเนินการรวมถึงแผนปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดแผนในการเฝ้าระวงัและการตรวจติดตามตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อ
สมรรถนะพลังงาน ซ่ึงในการตรวจสอบยงัรวมไปถึงการตรวจประเมินภายในระบบการจัด



 

 

การพลงังานท่ีจะตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี และหากพบขอ้บกพร่องหรือแนวโนม้ท่ีจะเกิดขอ้บกพร่อง 
จะตอ้งด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขและปฏิบติัการป้องกนัทนัที 
4. การทบทวน (ACT) : องค์กรด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของ
องค์กรด้านพลงังาน ซ่ึงส่งผลให้ระบบมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยองค์กรจะตอ้งด าเนินการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหารทุก ๆ ปี เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระบบการจดัการพลงังานยงัคงอยู่ และมีการ
ปรับปรุงและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
(การปฏบิัติงานสหกจิศึกษา) 

 

  



 

 

 

รูปที ่1 สถานประกอบการ 

 

 

รูปที ่2 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจดูงานทีส่ถานประกอบการ 

 

 



 

 

 

รูปที ่3 ระบบการท างานแผงโซล่าเซลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
(การน าเสนอโครงงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 รูปที ่4 การน าเสนอความเป็นมาของโซล่าเซลล์ 

 

 

 รูปที ่5 การน าเสนอข้ันตอนการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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