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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่สาํ คัญอย่างมากที่ใช้ในการดํารงชีวติ ของมนุษย์ ไม่วา่ จะใช้ใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ ง อาคารบ้า นเรื อ นที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นต้น
เมื่อพลังงานถูกใช้อย่างมากและรวดเร็ ว ในขณะที่แหล่งทรัพยากรมีอย่างจํากัดจึงต้องมีการคิดค้นหา
แหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ เพื่อลดการใช้น้ าํ มัน ถ่านหิ นและก๊าซ เป็ นต้น การผลิตพลังงานไฟฟ้ า
โดยใช้โซล่าเซลล์ เป็ นแหล่งพลังงานทดแทนที่สาํ คัญแหล่งหนึ่งที่ไม่มีวนั หมด
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานคืนรู ปที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ซึ่ งมีปริ มาณมากเพียงพอ
สนองความต้องการของมนุ ษย์ ทั้งยังสะอาดไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดอันที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็ น
พิษ พลังงาน แสงอาทิตย์น้ ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ทางการเกษตร ทางการแปร
รู ปอาหาร รวมถึงการแปรรู ปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งพลังงานที่นาํ มาใช้เหล่านี้ เป็ นพลังงาน
ที่ไม่มีวนั หมดสิ้ น ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ โดยไฟฟ้ าที่ ใ ช้พ ลัง งานจากแสงอาทิ ต ย์จึ ง เป็ นการนํา เอาพลัง งานจาก
แสงอาทิ ตย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเปลี่ ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้
ชีวติ ประจําวัน และยังสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์
เมื่อนําแรงดันไฟฟ้ าที่ได้จากการชาร์ จและเก็บประจุของเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานจะต้อง
นําเซลล์ หลาย ๆ เซลล์มาต่อกันแบบอนุ กรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ า และถ้าต้องการกระแสไฟฟ้ า
มากขึ้นก็จะนําเซลล์แสงอาทิตย์มาต่อขนานกัน ซึ่ งการต่อการใช้งานจะขึ้นอยู่กบั ทางผูผ้ ลิตแผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ว่า จะออกแบบมาให้จ่ า ยกระแสไฟฟ้ าที่ ก ํา ลัง งานกี่ วตั ต์ต่อ แผง และค่ า ของ
กระแสไฟจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มของแสง ซึ่ งความเข้มของแสงสู ง กระแสที่ได้จาก
เซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสู งขึ้น และความเข้มของแสงที่ใช้วดั เป็ นมาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วดั
บนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ งปราศจากเมฆหมอกในบริ เวณของพื้นที่น้ นั ๆ เป็ นต้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงานสหกิจศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของแผงโซล่าเซลล์
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการของระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.2.3 เพื่อศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.2.4 เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.2.5 เพื่อฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้ า
1.2.6 เพื่อประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์
1.3 ขอบเขตของงานสหกิจศึกษา
1.3.1 ศึกษาหลักการทํางานของแผงโซล่าเซลล์ชนิดต่าง ๆ
1.3.2 ศึกษาหลักการของระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.3.3 ศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.3.4 ดําเนินการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
1.3.5 ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อการผลิต
ไฟฟ้ า
1.3.6 ดําเนินการประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 มีความรู ้ความสามารถในการแยกชนิดของโซล่าเซลล์แต่ละแบบได้
1.4.2 มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โซล่าเซลล์
แบบออฟกริ ด
1.4.3 มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้
โซล่าเซลล์
1.4.4 มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อ
การผลิตไฟฟ้ า
1.4.5 มีความรู ้ความสามารถในการประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์

บทที่ 2
หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 บทนา
ในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริ ดหรื อ
แบบที่ไม่ตอ้ งเชื่ อมต่อกับไลน์การไฟฟ้ า จาเป็ นต้องทาการฝึ กความเข้าใจในรายละเอียดหลักการ
ทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในระบบนี้เป็ นอย่างดี
ดัง นั้น เนื้ อ หาในบทนี้ จะเป็ นการอธิ บ ายถึ ง หลัก การท างานของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่
แผงโซล่ าเซลล์ แบตเตอรี่ โซล่าชาร์ จเจอร์ อินเวอร์ เตอร์ อุปกรณ์สาหรับการเชื่ อมต่อโซล่าเซลล์
ต่อจากนั้นจะเป็ นการอธิ บายถึ งหลักการในการติดตั้งรู ปแบบต่าง ๆ ของระบบออฟกริ ด ตลอดจน
การบารุ งรักษาระบบโซล่าเซลล์
2.2 หลักการทางานของโซล่าเซลล์
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์หรื อแสงจากหลอดไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง ไฟฟ้ าที่ ได้เป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรง (Direct Current) โซลาเซลล์ประดิ ษฐ์ข้ ึนจากการนาสารกึ่งตัวนา 2 ชนิด คือ P-Type
และ N-Type มาต่อกันทาให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้ าเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์
ที่ทาจากสารกึ่งตัวนาประเภทซิลิกอน จะใช้สารซิลิกอนมาทาให้ไม่บริ สุทธิ์ (Dope) โดยการเติมธาตุ
ในกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 ในตารางธาตุลงไป P-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็ นช่องว่างซึ่ งเรี ยกว่า
โฮล (Hole) ส่ วน N-Type มีคุณสมบัติของอะตอมเป็ นอิเล็กตรอนเกิ นขึ้นมา 1 ตัว เรี ยกว่า
อิเล็กตรอนอิสระ ซึ่ งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในก้อนผลึก เมื่อนาสารกึ่งตัวนา P-Type และ
N-Type ที่ ม าต่ อกันแล้วท าให้รอยต่ อได้รับ พลัง งานแสงอาทิ ตย์ จะท าให้เกิ ดการไหลของ
กระแสไฟฟ้ า ลักษณะของโซล่าเซลล์สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 โซล่าเซลล์ (Solar Cell)
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2.3 ประเภทของโซล่าเซลล์
2.3.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลกิ อน/โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon
Solar Cells)
โซล่าเซลล์ชนิ ดผลึ กเดี่ยวซิ ลิกอนทามาจากซิ ลิคอนที่มีความบริ สุทธิ์ สู ง เป็ นผลึกซิ ลิคอน
เชิงเดี่ยว (mono-Si) หรื อบางทีก็เรี ยกว่า Single Crystalline (single-Si) โดยเริ่ มมาจากแท่งซิ ลิคอน
ทรงกระบอก จากนั้นจึ ง นามาตัดให้เป็ นสี่ เหลี่ ยม และลบมุ ม ทั้ง สี่ ออก เพื่ อที่จะท าให้ไ ด้
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ทาให้มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่ มุม และมีสีเข้ม ดังแสดงในรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลกิ อน
ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริ สตัลไลน์ ได้แก่
- มีประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ยอยูท่ ี่ 15-20% เพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด
- ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้เกือบ 4 เท่าของชนิดฟิ ล์มบาง
(thin film)
- มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปี ขึ้นไป
- ผลิตกระแสไฟฟ้ าได้มากว่าชนิดโพลีคริ สตัลไลน์ เมื่ออยูใ่ นภาวะแสงน้อย
ข้อเสี ยของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริ สตัลไลน์ ได้แก่
- มีราคาแพงที่สุด ในบางครั้งการติดตั้งด้วยแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริ สตัลไลน์ หรื อชนิด
thin film อาจมีความคุม้ ค่ามากกว่า
- ถ้ามี ความสกปรกหรื อถู กบังแสงในบางส่ วนของแผง อาจทาให้วงจรหรื อ inverter
ไหม้ได้ เพราะอาจจะทาให้เกิดโวลต์สูงเกินไป แต่ปัจจุบนั มีการแก้ไขปัญหานี้ในการผลิตแล้ว
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2.3.2 แผงโซล่ าเซลล์ ชนิดผลึกรวม/โพลีคริ สตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar
Cells)
เป็ นแผงโซล่าเซลล์ที่ทามาจากผลึกรวมจากซิ ลิคอนบริ สุทธิ์ รวมถึงแท่งซิ ลิกอนที่เหลือทิ้ง
จากการผลิต นามาหลอมรวมในเบ้าสี่ เหลี่ยม หลังจากนั้นนามาตัดเป็ นแผ่น ๆ (Wafer) แต่ละเซลล์
เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม ทาให้มีราคาถูกกว่าแบบผลึกเดี่ยว โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าผลึกรวม
หรื อ โพลีคริ สตัลไลน์ (polycrystalline, p-Si) แต่บางครั้งก็เรี ยกว่า มัลติ-คริ สตัลไลน์ (multicrystalline, mc-Si) สี ของแผงจะออกน้ าเงิน ไม่เข้มมาก ดังแสดงในรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวม
ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริ สตัลไลน์ ได้แก่
- ราคาถูกกว่าโมโนคริ สตัลไลน์
- มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูงดีกว่า ชนิดโมโนคริ สตัลไลน์ เล็กน้อย
ข้อเสี ยของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริ สตัลไลน์ ได้แก่
- มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13-16% ซึ่งต่ากว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริ สตัลไลน์
- ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งมากกว่าแบบโมโนคริ สตัลไลน์ เมื่อต้องการประสิ ทธิภาพเท่ากัน
- มีสีน้ าเงิน ทาให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงาม ไม่เข้ากับสี ของสภาพแวดล้อม
2.3.3 แผงโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ ฟัส (Amorphous silicon : a-Si)
หลักการโดยทัว่ ไปของการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดชนิดอะมอร์ ฟัส หรื อฟิ ล์มบาง (Thin Film
Solar Cell, TFSC) คือ การนาเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็ นกระแสไฟฟ้ า มาฉาบเป็ น
ฟิ ล์มหรื อชั้นบาง ๆ ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น เช่น สารประกอบซิ ลิคอนและสารอื่น ๆ ที่อยูใ่ นสถานะ
ก๊าซ มาเคลือบเป็ นฟิ ล์มบางบนแผ่นฐาน เช่น แก้วหรื อพลาสติก จึงเรี ยกโซล่าเซลล์ชนิดนี้ วา่ ฟิ ล์ม
บาง หรื อ thin film ซึ่ งสารฉาบที่วา่ นี้ ก็มีดว้ ยกันหลายชนิด ชื่อเรี ยกของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิ ล์ม
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บางจึงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั ชนิดวัสดุที่นามาใช้ ได้แก่ อะมอร์ ฟัส Amorphous silicon (a-Si)
บางชนิ ด เช่ น Hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) ทาให้โปร่ งแสงได้ ปั จจุบนั แผ่น
โซล่ าเซลล์ชนิ ดฟิ ล์มบางมีพฒั นาการด้านการผลิ ตมากมายหลายแบบ และสามารถนาไปใช้ใน
อุปกรณ์ได้หลากหลาย และสามารถใช้สารประกอบที่ไม่ใช่ ซิลิคอน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ด
แคดเมียมเทลลูไรด์ (Cadmium Telluride, CdTe) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคอปเปอร์ อินเดียมแกลเลียม
เซเลไนด์ (Copper Indium Gallium Selenide, CIGS) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแกลเลียมอาเซไนด์
(Gallium Arsenide, GaAs) เป็ นต้น บางชนิ ดสามารถทาให้บิดงอ โค้ง ได้ตามการติดตั้ง
ด้านประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิ ล์มบางนั้น มีประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7-13% มีตน้ ทุน
การผลิตต่ามาก แต่ประสิ ทธิ ภาพต่า และอายุการใช้งานสั้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของวัสดุที่นามาทา
เป็ นฟิ ล์มฉาบ ลักษณะของแผงโซล่าเซลล์ชนิดอะเมอร์ฟัสสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 แผงโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ ฟัส
ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิ ล์มบาง ได้แก่
- มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจานวนมากได้ง่ายกว่าชนิ ดผลึกซิ ลิคอน และใช้งาน
หลากหลาย
- ในที่อากาศร้อนมาก ๆ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิ ล์มบางมีผลกระทบน้อยกว่า
- ไม่มีปัญหาเรื่ องเมื่อแผงสกปรกแล้วจะทาให้วงจรไหม้
- นาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
ข้อเสี ยของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิ ล์มบาง ได้แก่
- มีประสิ ทธิภาพต่า
- แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิ ล์มบางมีประสิ ทธิภาพต่อพื้นที่ต่า
- ไม่เหมาะนามาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพ้นื ที่จากัด
- การรับประกันสั้นกว่าชนิดผลึกซิลิคอน
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2.4 ตัวแปรทีส่ ่ งผลต่ อการทางานของโซล่าเซลล์
ตัวแปรที่สาคัญที่ มีส่วนทาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิ ทธิ ภาพการทางานในแต่ละพื้นที่
ต่างกัน และมีความสาคัญในการพิจารณานาไปใช้ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการนาไปคานวณระบบ
หรื อคานวณจานวนแผงโซล่าเซลล์ที่ตอ้ งใช้ในแต่ละพื้นที่ มีดงั นี้
2.4.1 ความเข้ มของแสง
กระแสไฟ (Current) จะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่าเมื่อความ
เข้มของแสงสู ง กระแสที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสู งขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้ าหรื อโวลต์แทบ
จะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วดั เป็ นมาตรฐานคือ ความเข้ม
ของแสงที่วดั บนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดที่ระดับน้ าทะเลใน
สภาพที่แสงอาทิตย์ต้ งั ฉากกับพื้นโลก ซึ่ งความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW ต่อ ตร.ซม. หรื อ
1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่ งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ทามุม 60 องศากับ
พื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.ซม. หรื อ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่ ง
มีค่าเท่ากับ AM 2 กรณี ของแผงโซล่ าเซลล์น้ นั จะใช้ค่า AM 1.5 เป็ นมาตรฐานในการวัด
ประสิ ทธิภาพของแผง
2.4.2 อุณหภูมิ
กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟ้ า
(โวลท์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะทาให้แรงดันไฟฟ้ า
ลดลง 0.5% และในกรณี ของแผงโซล่าเซลล์มาตรฐานที่ใช้กาหนดประสิ ทธิภาพของแผงแสงอาทิตย์
คือ ณ อุณหภูมิ 25 0C เช่น กาหนดไว้วา่ แผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้ าที่วงจรเปิ ด (Open Circuit
Voltage หรื อ V oc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 oC ก็จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้ าที่จะได้จากแผงโซล่า
เซลล์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ณ อุณหภูมิ 25 oC จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25oC
เช่น อุณหภูมิ 30 oC จะทาให้แรงดันไฟฟ้ าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.3% (0.5% x 5 oC) นัน่ คือ
แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ V oc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.3%) เหลือเพียง 20.475 V (21V)
แผงชนิ ดโมโนและโพลี จ ะมี แรงดัน กระแส และขนาดไม่ แตกต่ า งกัน แต่ แผงชนิ ดโมโน
จะมีค่า Temperature coefficients of Pmax น้อยกว่าแผงแบบโพลี ทาให้มีราคาแพงกว่า 10-15%
2.5 แบตเตอรี่ (Battery)
โดยทัว่ ไปแบตเตอรี่ จะแบ่งเป็ นสองกลุ่มใหญ่ดว้ ยกัน ได้แก่
2.5.1 แบตเตอรี่ทไี่ ม่ สามารถชาร์ จใหม่ ได้
แบตเตอรี่ ที่ ไ ม่ ส ามารถชาร์ จ ใหม่ ไ ด้ เช่ น แบตเตอรี่ นาฬิ ก า (ถ่ า นนาฬิ ก า),
แบตเตอรี่ ไฟฉาย (ถ่านไฟฉาย) เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อใช้ไฟในแบตเตอรี่ จนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถ
กลั บ น ามาใช้ ใ หม่ ไ ด้ เราเรี ยกแบตเตอรี่ นี้ ว่ า แบตเตอรี่ ปฐมภู มิ ( Primary
Battery)
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2.5.2 แบตเตอรี่ทที่ าการชาร์ จใหม่ ได้ เมื่อแบตเตอรี่มีไฟทีอ่ ่อนลง
แบตเตอรี่ ที่ทาการชาร์ จใหม่ได้ เช่ น แบตเตอรี่ รถยนต์ เราเรี ยกแบตเตอรี่ น้ ี ว่า แบตเตอรี่
ทุติย ภูมิ (Secondary Battery) ในระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากแผงโซล่ า เซลล์น้ ันจะใช้แบตเตอรี่ แบบ
ทุติยภูมิ ซึ่ งสามารถชาร์ จได้ใหม่เมื่อแบตเตอรี่ มีกาลังไฟที่อ่อนลง ในระบบแบตเตอรี่ จะทางานเก็บ
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาไว้ แล้วปล่อยกาลังไฟฟ้ าออกไปให้กบั โหลดใน
เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น ในช่วงเวลากลางคืนหรื อเมฆครึ้ มตลอดวัน
รถยนต์ ที่ เ ราใช้ ง านอยู่ ทุ ก วัน เมื่ อ เปิ ดวิ ท ยุ ห รื อพัด ลมในรถยนต์โ ดยที่ เ ราไม่ ส ตาร์ ท
เครื่ องยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเหล่านั้นก็ทางานได้ปกติ แต่เมื่อเปิ ดไปนาน ๆ จนไฟในแบตเตอรี่ เริ่ ม
หมดลง แรงดันในแบตเตอรี่ ก็จะเหลือน้อยลง ต้องทาการชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่ การชาร์ จประจุของ
แบตเตอรี่ ในรถยนต์ทาได้โดยการสตาร์ทเครื่ องยนต์รถ เพื่อจะทาให้เพลาขับไปหมุน เจนเนอเรเตอร์
ผลิตไฟกระแสตรงชาร์ จให้กบั แบตเตอรี่ ต่อไป จนแบตเตอรี่ กลับมามีแรงดันไฟฟ้ าที่เต็มเหมือนเดิม
ซึ่ งเวลาเครื่ องยนต์กาลังทางานอยู่เราก็สามารถเปิ ดวิทยุและพัดลมได้เหมือนเดิม เพราะว่าทุกอย่าง
ไม่ ว่ า จะเป็ นแบตเตอรี่ โหลด เครื่ อ งยนต์ และเจนเนอเรเตอร์ ต่ อ ท างานร่ ว มกัน อยู่ใ นระบบ
ถ้า เปรี ย บเที ย บหน้า ที่ ก ารท างานของแบตเตอรี่ ข องระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากโซล่ า เซลล์ก็ ค ล้า ยกับ
แบตเตอรี่ ในรถยนต์นน่ั เอง เพียงแต่ไฟฟ้ าที่นามาชาร์ จประจุจะผลิ ตจากแผงโซล่ าเซลล์โดยผ่าน
เครื่ องควบคุ มการชาร์ จ ส่ วนโหลดอาจจะเป็ นโหลดไฟฟ้ ากระแสตรง หรื อถ้าต้องการใช้งานกับ
โหลดไฟฟ้ ากระแสสลับก็ตอ้ งต่อผ่านอิ นเวอร์ เตอร์ อีกที หนึ่ งแบตเตอรี่ ที่ใช้กบั ระบบผลิ ตไฟฟ้ า
จากโซล่ า เซลล์ จะมี ห ลายชนิ ด เช่ น ลี ด เอซิ ด (Lead-Acid Battery), อัล คาไลน์ (Alkaline),
นิ ค เกิ ล แคดเมี ย ม (Nickel-cadmium) แต่ ที่ นิ ย มใช้ ก ั น มากที่ สุ ดก็ คื อ แบตเตอรี่ ลี ด เอซิ ด
เ พ ร า ะ มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ 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 ) ที่ สู ง
2.5.3 โครงสร้ างภายในของแบตเตอรี่ แ บบลี ด เอซิ ด (Lead-Acid Battery)
ภายในลีดเอซิ ดแบตเตอรี่ จะประกอบด้วยเซลล์อยูภ่ ายในโดยต่อกันแบบอนุ กรม ดังแสดง
ในรู ปที่ 2.5 จานวนเซลล์ก็ข้ ึนอยู่กบั การออกแบบแบตเตอรี่ น้ นั ๆ ว่าให้มีค่าแรงดันใช้งานที่เท่าไร
โดยทัว่ ไปหนึ่ งเซลล์มีแรงดันประมาณ 2 โวลท์ ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ รถยนต์มีแรงดันใช้งานที่ 12
โวลท์ ดังนั้นข้างในแบตเตอรี่ จะประกอบด้วยเซลล์ 6 เซลล์ต่ออนุกรมกันอยู่
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รู ปที่ 2.5 โครงสร้ างภายในของแบตเตอรี่ชนิดลีดเอซิด
2.5.4 ลักษณะของการปล่ อยประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ลักษณะของการปล่อยประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ สามารถแบ่งออกเป็ นสองแบบ
ด้วยกัน ได้แก่
2.5.4.1 แบตเตอรี่ ที่สามารถปล่ อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้าได้ น้อย (Shallow-Cycle
Battery)
แบตเตอรี่ ที่สามารถปล่อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้ าได้น้อย (Shallow-Cycle
Battery) คือแบตเตอรี่ ที่ออกแบบมาให้ปล่อยประจุไฟฟ้ าได้ประมาณ 10-20% ของประจุไฟฟ้ ารวม
ก่อนจะทาการชาร์ จประจุ ใหม่ การปล่อยประจุไฟฟ้ าจะมีหน่ วยเป็ นแอมอาวด์ (Ahr) เช่ น 100
Ahr หมายถึง แบตเตอรี่ สามารถปล่อยประจุกระแสไฟฟ้ า 100 A ได้ 1 ชัว่ โมง (ในความเป็ นจริ งไม่
สามารถท าอย่า งนั้น ได้ เพราะเมื่ อ ปล่ อ ยประจุ จ ากแบตเตอรี่ จ นหมด แบตเตอรี่ จ ะเสี ย ทัน ที )
ตัวอย่างถ้ามีแบตเตอรี่ แบบปล่อยประจุได้นอ้ ย (Shallow cycle battery) ที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้ า
ได้ 100 แอมอาวด์อยูห่ นึ่ งตัว แบตเตอรี่ ตวั นี้ ควรที่จะปล่อยประจุไฟฟ้ า (หรื อใช้กระแสไฟฟ้ า) ได้
เพียง 10-20 แอมอาวด์ หลังจากนั้นจะต้องทาการชาร์ จประจุให้เต็มก่อนการคลายประจุครั้งต่อไป
ถ้าการปล่ อยประจุ มากเกิ นกว่า ที่ ก าหนดไว้ เช่ น ท าการปล่ อยประจุ ที่ 50 แอมอาวด์ จะท าให้
แบตเตอรี่ มีอายุการที่ ใช้งานที่ ส้ ันลง (เสื่ อมเร็ ว) อย่างมาก เช่ น ตามสเปคอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ สามารถชาร์ จได้ 3000 ครั้ง อาจจะลดเหลือเพียงแค่ 1000 ครั้ง ดังนั้นการออกแบบระบบ
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 รี่ ด้ ว ย
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2.5.4.2 แบตเตอรี่ ที่ส ามารถปล่ อ ยประจุ (กระแส)ไฟฟ้ าได้ ม าก(Deep-Cycle
Battery)
แบตเตอรี่ ที่ ส ามารถปล่ อยประจุ (กระแส) ไฟฟ้ าได้ม าก (Deep-Cycle
Battery) คือแบตเตอรี่ สามารถปล่อยประจุได้ถึง 60-80% ของประจุรวม ก่อนที่จะทาการชาร์ จประจุ
ใหม่ ส่ วนมากแล้วจะนามาใช้กบั ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าในบ้านพักอาศัย แบตเตอรี่ ชนิ ดนี้ จะมี
ราคาที่สูงกว่าแบบแรกมาก แต่ใช้เพียงไม่กี่ตวั ก็สามารถทดแทนประจุไฟฟ้ ารวมจากแบตเตอรี่ แบบ
แรกได้ แบตเตอรี่ แบบนี้ จะมีความคุ ม้ ค่าในระยะยาว คาถามที่มกั จะพบบ่อยคือ เราจะสามารถใช้
แบตเตอรี่ รถยนต์แทนแบตเตอรี่ กบั ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ได้หรื อไม่ คาตอบคือ
ถ้าระบบเล็ก ๆ ใช้กระแสไฟที่จะไปจ่ายโหลดไม่มาก ก็สามารถใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ได้ แต่ท้ งั นี้
ทั้งนั้นต้องคานวณให้ดีวา่ ไม่ควรที่จะปล่อยกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่ ให้มากเกินไปกว่าสเปคที่
กาหนดไว้ดว้ ย เพราะถ้าปล่อยกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่ มากเกินไปจะทาให้อายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ส้ ันลง จนไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้ าได้อีกต่อไป คล้ายกับแบตคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คที่
เสื่ อมแล้ว ไม่สามารถที่ จะจ่ายกระแสให้กบั เครื่ องได้นานนัก แบตเตอรี่ รถยนต์มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 2 ปี แต่ถา้ เป็ นแบตเตอรี่ ดีพไซเคิลที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้ าได้มากจะมีอายุการใช้งาน
4-5 ปี เลยทีเดียว ถ้าใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์แล้ว แบตเตอรี่ แบบดีพไซเคิลมีความคุม้ ค่ามากกว่า
อีกทั้งยังจ่ายกระแสไฟให้กบั โหลดได้มากกว่าแบตเตอรี่ รถยนต์ก่อนที่จะทาการชาร์ จประจุใหม่ดว้ ย
ข้ อควรระวังในการใช้ งานแบตเตอรี่
- ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ ปล่อยประจุ (กระแสไฟ) จนหมด เพราะจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการเก็บประจุของแบตเตอรี่ ลดลงไปอย่างมาก และบางครั้งจะไม่สามารถนากลับมาชาร์ จประจุ
ได้อีกต่อไป
- ควรติดตั้งแบตเตอรี่ ที่อุณหภูมิที่กาหนดไว้ในสเปค โดยส่ วนใหญ่แล้วแบตเตอรี่ จะทางาน
ได้ ดี ที่ อุ ณ หภู มิ 25 oC ถ้ า อุ ณ หภู มิ สู งกว่ า นี้ จะท าให้ อ ายุ ก ารใช้ ง านของแบตเตอรี่ ลดลง
ถ้าอุณหภูมิต่ากว่านี้ จะทาให้ประสิ ทธิภาพในการเก็บประจุลด
- ควรเลือกขนาดความจุของแบตเตอรี่ ให้มีการชาร์ จประจุเต็มทุกวัน เพราะถ้าแบตเตอรี่
แบบลีดเอซิ ดไม่เคยชาร์ จเต็มเลย จะทาให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ส้ ันลง
- การติ ดตั้ง ขนาดของโซล่ าเซลล์รวมต้องมี ความเหมาะสมกับขนาดของแบตเตอรี่ ด้วย
มิฉะนั้นแล้วโซล่าเซลล์จะผลิ ตไฟฟ้ ามากหรื อน้อยเกินไป อาจทาให้แบตเตอรี่ เสื่ อมสภาพเร็ วและ
ทาให้เราเสี ยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ชุดใหม่ การออกแบบขนาดโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมตาม
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คู่มือออกแบบ ติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ จะช่ วยให้แบตเตอรี่ มีการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และใช้งานได้ยาวนานยิง่ ขึ้น
2.6 โซล่าชาร์ จคอนโทรล
โซล่ า ชาร์ จคอนโทรลเป็ นอุ ปกรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ัวหนึ่ ง ที่ แ สดงในรู ป 2.6 ท าหน้า ที่
ควบคุ มการชาร์ จไฟฟ้ าจากแผงโซล่ าเซลลงสู่ แบตเตอรี่ ของระบบโซล่ าเซลล์เพื่อเก็บกระแสไฟ
เพื่อนามาใช้งานตามที่เราออกแบบไว้ ซึ่ งคอนโทรลชาร์ จ หรื อโซล่าชาร์ จเจอร์ ทว่ั ไป จะมีหลักการ
ทางานหรื อหน้าที่จ่ายกระแสไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ อยูใ่ นระดับต่าตามที่แต่ละยีห่ อ้ ตั้งค่ามา และทา
การตัดการจ่ายกระแสไฟเพื่อไปประจุยงั แบตเตอรี่ เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ อยูใ่ นระดับที่สูงตามที่
ได้กาหนดไว้เหมือนกัน เพื่อป้ องกันการ Over Charge ซึ่ งจะทาให้แบตเตอรี่ เกิดความเสี ยหายและ
เสื่ อมสภาพเร็ ว ทาให้ใช้งานได้ไม่คุม้ ค่าค่าตัวของมัน และคุณสมบัติของคอนโทรลชาร์ จโซล่าเซล
หรื อโซล่าชาร์ จเจอร์ โดยทัว่ ไปในช่วงเวลากลางคืนยังคอยปกป้ องไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี่ ยอ้ นขึ้นไป
ยังตัวแผงโซล่าเซลซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อตัวแผงโซล่าเซลล์อีกด้วย

รู ปที่ 2.6 โซล่าชาร์ จคอนโทรล
และอีกข้อหนึ่งก็คือเป็ นตัวสวิตซ์อตั โนมัติที่ใช้จ่ายไฟให้โหลดเวลาที่ไม่มีแสงมากระทบแผงโซล่า
เซลล์ (ส่ วนใหญ่จะเป็ นหลอดไฟฟ้ า) อีกนัยก็คือใช้แทนสวิตซ์แสง (Photo Switch) โซล่าชาร์ จ
คอนโทรล จะต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์กบั แบตเตอรี่ และโหลด ทางานโดยจะดูว่าแรงดันไฟฟ้ าที่
อยู่ในแบตเตอรี่ อยูใ่ นระดับใด ถ้าอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าที่ต้ งั ไว้ ตัวเครื่ องควบคุมการชาร์ จจะทาการ
ปลดโหลดออกจากระบบโดยทันที (Load disconnect) เพื่อป้ องกันการคลายประจุของแบตเตอรี่ ที่
มากเกิ นไปและอาจท าให้แ บตเตอรี่ เสื่ อ มเร็ ว ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ง ค่ า แรงดันการปลดโหลดไว้ที่
ประมาณ 11.5โวลท์ สาหรับแรงดันระบบที่ 12 โวลท์ นอกจากนี้ เครื่ องควบคุมการชาร์ จก็จะต่อการ
ทางานของโหลดใหม่ (Load reconnect) ถ้าแบตเตอรี่ มีค่าแรงดันที่เพิ่มขึ้นตามที่ต้ งั ไว้ เช่น ค่าจะตั้ง
ไว้ที่ 12.4โวลท์ สาหรับแรงดันระบบ 12 โวลท์ เป็ นต้น
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ส่ วนแรงดันในการชาร์ จแบตเตอรี่ โดยทัว่ ไป (Regulation Voltage) จะมีค่า 14.3 โวลท์
สาหรับระบบ 12 โวลท์ เมื่อแบตเตอรี่ ชาร์ จจนเต็ม ถ้าปล่อยแบตเตอรี่ ทิ้งไว้แรงดันของแบตเตอรี่ จะ
ลดลง ดังนั้นเครื่ องควบคุ มการชาร์ จจะชาร์ จรักษาระดับแรงดันในแบตเตอรี่ ให้คงที่อยูเ่ สมอ(Float
Voltage) มีค่า 13.7 โวลท์ สาหรับระบบ 12 โวลท์ โซล่าชาร์ จคอนโทรล หรื ออุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่ มี 2 ประเภท คือ PWM (Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power
Point Tracking) มีต้ งั แต่ขนาดกระแส 10A – 60A และ แรงดัน 12V, 24V, 48V หรื อ 96V มีราคา
ตั้งแต่ 300-30,000 บาท ให้เลือกใช้
2.6.1 โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ PWM (Pulse Width Modulation)
โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ PWM มีหลักการทางาน ก็คือ ควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้ าจาก
แผงโซล่าเซลล์ให้คงที่ ด้วยระบบดิจิทลั (Digital) เพื่อให้ประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมการ
ประจุ ไ ฟเข้า สู่ แบตเตอรี่ ไ ด้เป็ นอย่า งดี ท าให้แบตเตอรี่ ไ ม่ เ สื่ อมเร็ ว มี ฟั ง ก์ช่ันไฟแสดงสถานะ
การทางานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การทางานของแผงโซล่าเซลล์/ ระดับการเก็บประจุของ
แบตเตอรี่ (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟน้อย หรื อใกล้หมด) / การจ่ายไฟ DC ให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า DC ที่กาลัง
ต่อเชื่อมวงจร มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณี ไฟแบตเตอรี่ ใกล้หมด เพื่อป้ องกันแบตเตอรี่ เสี ย/
เสื่ อมสภาพ เนื่ องจากการใช้ไฟเกินกาลัง (Over Charge/ Over Discharge Protection) มี PWM Solar
Charge Controller ขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งานตามระดับปริ มาณกระแสไฟใช้งาน
ดังต่อไปนี้ 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A และเลือกตามแรงดัน Input ได้แก่ 12V, 24V, 48V หรื อ
96V

รู ปที่ 2.7 โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ PWM
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2.6.2 โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)
โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ MPPT มีหลักการทางานคือ มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ และ
ตัวจับ สัญญาณ คอยควบคุ มดู แลสัญญาณไฟฟ้ าที่ได้จากแผงโซล่ าเซลล์ เปรี ย บเทีย บกับแรงดัน
กระแสในแบตเตอรี่ และเลือกสัญญาณไฟฟ้ าที่สูงที่สุดจากแผงเพื่อประจุลงในแบตเตอรี่ ให้เต็มที่
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงหมดห่วงเมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ขณะที่สภาพแสงแดดภายนอกไม่คงที่ แสงแดด
อ่อน ๆ ในช่วงเช้า/ ช่วงเย็น หรื อตอนครึ้ ม ๆ ก่อน/หลังฝนตก

รู ปที่ 2.8 โซล่าชาร์ จคอนโทรลแบบ MPPT
มี MPPT Solar Charge Controller ขนาดต่างๆ ตามความต้องการใช้งานตามระดับปริ มาณ
กระแสไฟใช้งาน ดังต่อไปนี้ 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A และเลือกตามแรงดัน Input ได้แก่
12V, 24V, 48V หรื อ 96V
ข้อควรระวังในการเลือกซื้ อโซล่าชาร์จคอนโทรล
- ไม่ควรเลือกขนาดของโซล่าชาร์ จคอนโทรลใหญ่เกินกว่าที่ระบบต้องการ เพราะต้องเสี ย
เงิ นซื้ อเครื่ องควบคุ มการชาร์ จราคามากเกิ นความจาเป็ นด้วย เนื่ องจากตัวโซล่ าชาร์ จคอนโทรล
กระแสสู ง ๆ จะแพงกว่า ตัวกระแสต่า
- ควรเลื อกโซล่าชาร์ จคอนโทรลให้รองรับกับแรงดันระบบที่เลือกใช้ เช่ น แรงดันระบบ
24 V ควรเลือกเครื่ องความคุมการชาร์ จที่รองรับแรงดัน 24 V แต่ปัจจุบนั ได้มีรุ่นที่ออกแบบมา
สาหรับ 12 V และ 24 V ในตัวเดียวกันมาจาหน่ายกันแล้ว
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- ควรเลือกขนาดกระแสของโซล่าชาร์จคอนโทรลให้เหมาะสมกับขนาดรวมของแผงโซล่า
เซลล์ มิฉะนั้นอาจทาให้เครื่ องควบคุมการชาร์จหรื อแบตเตอรี่ เสี ยหายได้ เช่น โซล่าชาร์ จคอนโทรล
จะมีค่าจากัดอยูว่ า่ ยอมให้กระแสผ่านได้เท่าไหร่ เช่น โซล่าชาร์ จคอนโทรล 12V/10A หมายความว่า
ชาร์ จลงแบต 12V ส่ วน 10A นั้นไม่ใช่ขนาดแบตเตอรี่ แต่เป็ นขนาดโซล่าเซลล์ที่ใช้ได้ แผงโซล่า
เซลล์แต่ละขนาดจะมีค่ากระแสสู งสุ ด (Imp) บอกที่ฉลากอยูแ่ ล้วว่าเท่าไหร่ ถ้าค่า Imp นั้นไม่เกิ น
10A ก็เป็ นใช้ได้ ถ้าเกินก็ตอ้ งใช้รุ่น 20A เช่นนี้ เป็ นต้น
2.7 อินเวอร์ เตอร์ (Inverter)
อินเวอร์ เตอร์ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงเป็ นชนิดที่แปลงกระแสไฟฟ้ าตรงจากแผงโซล่าเซลล์ หรื อ
ไฟฟ้ ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ให้เป็ นไฟกระแสสลับที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับของการไฟฟ้ า คือ
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรต์ส (Hz) เพราะต้องการจ่ายไฟฟ้ าให้กบั อุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เราใช้งาน ราคาของอินเวอร์ เตอร์ จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ ถ้าสามารถต่อจากแผง
โซล่าเซลล์ได้โดยตรงโดยจะมีราคาสู ง อินเวอร์ เตอร์ ที่ใช้งานในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้วยโซล่า
เซลล์ สามารถแบ่งได้ 2 ระบบ ดังนี้
2.7.1 ระบบสแตนอโลน (Stand-Alone System )
ระบบอิ ส ระ ที่ ไ ม่ ต่ อ เข้ า กั บ การไ ฟฟ้ าอิ น เวอร์ เตอร์ แบบนี้ รั บพลั ง งานไฟฟ้ า
กระแสตรงที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแผงโซล่ า เซลล์ ใ นตอนกลางวัน และรั บ ไฟฟ้ ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ ในเวลากลางคื น จากพลั ง งานที่ ช าร์ จไว้โ ดยแผงโซล่ า เซลล์ ใ นเวลากลางวัน
แ ล้ ว แ ป ล ง เ ป็ น ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ จ่ า ย ใ ห้ กั บ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ ต่ อ ไ ป
2.7. ระบบออนกริต (On-grid System)
ระบบที่ ส ามารถต่ อเข้า กับ ระบบไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า มี ชื่ อเรี ย กอิ น เวอร์ เตอร์ ช นิ ด นี้
โดยทัว่ ไปว่า กริ ตไทน์อินเวอร์ เตอร์ (Grid-Tied Inverter) ลักษณะการทางานของอินเวอร์ เตอร์
ระบบนี้ จะเหมื อนกับอิ นเวอร์ เตอร์ โดยปกติทวั่ ไป แต่จะต้องมีแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับจากการ
ไฟฟ้ าป้ อนให้กบั อินเวอร์ เตอร์ อีกทางหนึ่ งด้วย ตัวอินเวอร์ เตอร์ แบบนี้ ถึงจะทางาน ไฟฟ้ าที่ผลิตได้
จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกใช้ไปกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ภายในบ้าน (สาหรับระบบออนกริ ตแบบลด
ภาระค่าไฟฟ้ า) หรื ออาจจะแปลงไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ป้อนตรงให้กบั สายส่ งเพื่อขาย
ไฟให้กบั การไฟฟ้ าตามโครงการ VSPP ได้ กริ ตไทน์อินเวอร์ เตอร์ ในปั จจุบนั จะตัดการทางานตัว
มันเองทันที ที่ ไ ฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าดับ เพื่อป้ องกันไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้จากแผงโซล่ าเซลล์ผ่า นไปยัง
สายไฟของการไฟฟ้ าซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่อช่างไฟฟ้ าที่จะมาซ่อมได้
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รู ปที่ 2.9 (Inverter)
2.8 ลักษณะการต่ อใช้ งานโซล่าเซลล์ แบบออฟกริด
เนื่องจากกระแสไฟฟ้ าที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง และกระแสไฟฟ้ าไม่คงที่
มีการแปรเปลี่ยนตามตัวแปรความเข้มของแสงอาทิตย์ การนาไปใช้งานจะแบ่งตามการใช้งาน ดังนี้
2.8.1 โซล่าเซลล์ต่อกับโหลดโดยตรง
การต่อใช้งานโซล่าเซลล์กบั โหลดโดยตรงเป็ นการใช้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้ าเมื่อมี
พลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ นการต่ อกระแสไฟฟ้ าตรงจากแผงโซล่ า เซลล์เข้ากับโหลดหรื ออุ ปกรณ์
โดยตรง ซึ่ งเป็ นการต่อขั้นพื้นฐานที่ใช้อุปกรณ์นอ้ ยที่สุด มีราคาถูก แต่จะใช้งานได้เฉพาะตอนที่
แสงอาทิตย์มีความเข้มแสงเพียงพอให้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้ าให้โหลดหรื ออุปกรณ์สามารถ
ทางานได้ เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์กระแสตรง เพราะมอเตอร์ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
กระแสและแรงดันได้ดี เช่น การสู บน้ าเพื่อการเกษตร ต่อกับพัดลมระบายอากาศในยานยนต์หรื อใน
บ้าน เป็ นต้น สามารถแสดงการต่อใช้งานของระบบดังกล่าวได้ดงั รู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 โซล่าเซลล์ต่อกับโหลดโดยตรง
2.8.2 โซล่าเซลล์ต่อกับแบตเตอรี่สารองไฟ
การต่อใช้งานโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ สารองไฟเป็ นการใช้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ตรง และมีการเก็บสารองกระแสไฟฟ้ าโดยใช้แบตเตอรี่ เพื่อให้ไฟฟ้ าที่จ่ายออกไปมีต่อเนื่องแม้ไม่มี
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แสงอาทิตย์ ระยะเวลาการใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของแบตเตอรี่ การประจุ (Charge) และโหลด
กระแสไฟฟ้ าที่ได้มีความสม่าเสมอ เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงระบบดังกล่าว
ได้ดงั รู ปที่ 2.11

รู ปที่ 2.11 โซล่าเซลล์ต่อกับแบตเตอรี่สารองไฟ
การต่อเข้ากับแบตเตอรี่ ตอ้ งมีเครื่ องควบคุมการประจุ (Charge Controller) เพราะบางครั้ง
แสงที่ตกกระทบแผงโซล่ าเซลล์อาจจะไม่สม่าเสมอกันตลอดทั้งวันจึงทาให้กระแสและแรงดันที่
ผลิตได้จากแผงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางช่วงก็สูงบางช่วงก็ต่าทาให้แรงดันและกระแสไฟฟ้ าไม่
คงที่ ดังนั้นการชาร์ จประจุไฟฟ้ าของแผงโดยตรงกับแบตเตอรี่ จึงไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควรและที่
สาคัญคือ จะทาให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ส้ ันลง เครื่ องควบคุมการชาร์ จจึงถูกออกแบบมาเพื่อ
ทาให้การชาร์ จไฟฟ้ าเข้าแบตเตอรี่ น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังป้ องกันการเสี ยหายที่
เกิดจากการชาร์ จแบตเตอรี่ ดว้ ย
2.8.3 โซล่าเซลล์ จ่ายโหลดกระแสสลับ
การใช้งานโซล่าเซลล์จ่ายโหลดกระแสสลับเป็ นการใช้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้ าแล้ว
แปลงไฟให้เป็ นกระแสสลับเพื่อใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ โดยมีเครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ าตรงเป็ นกระแสไฟฟ้ าสลับ (Inverter) ทาหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ าตรงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับ ซึ่ งต้องมีการประจุแบตเตอรี่ เพื่อให้เครื่ องอินเวอร์ เตอร์ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระบบดังกล่าวสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.12
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รู ปที่ 2.12 โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ
2.9 หลักการติดตั้งโซล่าเซลล์
2.9.1 การประเมินพืน้ ทีใ่ นการติดตั้งและศักยภาพในการใช้ แสงอาทิตย์
การประเมินพื้นที่เบื้องต้นสาหรับผูท้ ี่สนใจจะติดตั้งโซล่าเซลล์ในบริ เวณบ้านเรื อน
ซึ่งควรศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านมีก่อนการติดตั้งดังนี้

รู ปที่ 2.13 ติดตั้ง โซล่าเซลล์ ในบริเวณบ้ านเรือน
2.9.1.1 ตาแหน่ งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
โดยทัว่ ไปตาแหน่ งที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์น้ ี คือบริ เวณหลังคา
ของที่อยู่อาศัย แต่บางพื้นที่อาจจะมีการติดตั้งบริ เวณพื้นที่ว่าง บริ เวณผนังหรื อแม้แต่บริ เวณที่เป็ น
แผงกั้นแดด เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.14 ตาแหน่ งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
2.9.1.2 การอับแสงอาทิตย์
พื้ น ที่ ที่ เ หมาะส าหรั บ การติ ด ตั้ง แผงโซล่ า เซลล์ค วรเป็ นบริ เ วณที่ โ ล่ ง
ปราศจากเงาของต้นไม้หรื อเงาของวัตถุใด ๆ ก็ตามที่สามารถบังแสงอาทิตย์ได้ ซึ่ งการบังแสงแดด
จะส่ ง ผลกระทบให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ตไฟฟ้ าของโซล่ า เซลล์ล ดลง โดยค าแนะนาทัว่ ไป
สาหรับพื้นที่ที่จะติดตั้งแผงนี้ควรเป็ นบริ เวณที่โล่งแจ้งสามารถรับแสงอาทิตย์ได้โดยไม่มีการบดบัง
แสงในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในแต่ละวัน

รู ปที่ 2.15 การอับแสงอาทิตย์
2.9.1.3 ทิศทางในการตั้งแผงโซล่าเซลล์
ประเทศไทยซึ่ งตั้งอยูซ่ ีกโลกเหนือนั้น ควรหันหน้าของแผงโซล่าเซลล์ไป
ทางทิศใต้ โดยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกโดยเคลื่อนที่ออ้ มทิศใต้
นอกจากนี้ ความลาดเอี ยงของแผงควรมีความลาดชันประมาณ 15- 20 องศากับพื้นดิ นเพื่อทาให้
แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเที่ยงให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
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รู ปที่ 2.16 ทิศทางในการตั้งแผงโซล่าเซลล์
2.9.1.4 พืน้ ทีส่ าหรับติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ านี้ มีการใช้เนื้ อที่ในการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค่อนข้างมาก โดยเนื้ อที่ที่ตอ้ งการติดตั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่
ต้อ งการและประสิ ท ธิ ภ าพของแผงพลัง งานแสงอาทิ ตย์ ส าหรั บ บ้า นเรื อ นจะมี พ้ื น ที่ จ ากัด นั้น
ถ้าต้องการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีควรเผื่อพื้นที่ว่างไว้ในพื้นที่ที่
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 20% ของพื้นที่ที่จะติดตั้ง ในกรณี ที่มีการติดตั้งบนหลังคา
นั้นหากผูอ้ ยูอ่ าศัยมีแผนที่จะการปรับปรุ งหรื อรื้ อหลังคาเพื่อปรับปรุ งในระยะเวลา 5 – 10 ปี ควร
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุ งหลังคานั้น เพื่อลดต้นทุนในการรื้ อและ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใหม่
2.10 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบโซล่ าเซลล์
ในการเลือกแผงโซล่าเซลล์น้ นั ผูผ้ ลิตแผงโซล่าเซลล์จะแสดงค่าการผลิตกาลังไฟฟ้ าของ
แผงโซล่าเซลล์โดยแสดงเป็ นค่ามาตรฐานค่าหนึ่ ง ค่าดังกล่าวคือ Standard Test Conditions (STC)
โดยค่า STC นี้เป็ นค่ากาลังการผลิตกาลังไฟฟ้ าของแผงโซล่าเซลล์ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตกกระทบ
1,000 W/m2 และที่อุณหภูมิ 25 oC ในสภาพอากาศโปร่ งและนิ่ ง (Clear sky) โดยปกติจะแสดงค่าใน
รู ปแบบดังตัวอย่างนี้ 100 Watts solar module (100 Watts of power output under STC) แต่การ
ติดตั้งเพื่อใช้งานจริ งนั้นมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทาให้ความสารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าที่ได้จริ ง
น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนดให้มา ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพลังงานฟ้ าของระบบโซล่าเซลล์มีดงั นี้
2.10.1 อุณหภูมิ
อุณหภูมิถือเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญกับประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตกาลังไฟฟ้ า อุณหภูมิของ
แผงยิ่งสู งจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตกาลังไฟฟ้ าลดลง โดยทัว่ ไปผลกระทบด้านความร้อน
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ของแผงโซล่าเซลล์น้ ี ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ าลดลงเหลือประมาณ 89% ของค่า STC
(ftemp=0.89)
2.10.2. ฝุ่ นและความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์เมื่อใช้ไประยะหนึ่ งจะมีฝุ่นละอองหรื อคราบสกปรกมาเปื้ อนบน
หน้าแผง ซึ่ งปั จจัยนี้ ส่งผลให้ความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ลดลงทาให้ศกั ยภาพในการผลิ ต
ไฟฟ้ าลดลงตามไปด้ ว ย โดยทั่ว ไปผลกระทบที่ เ กิ ด จากสิ่ งสกปรกและฝุ่ นละอองนี้ ท าให้
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้ าลดลงเหลือประมาณ 93% ของค่า STC (f dirt = 0.93)
2.10.3 การต่ อของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทไี่ ม่ สม่าเสมอและการสู ญเสี ยในสายไฟ
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์ที่ประกอบกันเป็ นแถวเทียบกับ
แผงโซล่าเซลล์เดี่ยว ๆ พบว่าที่จานวนแผงที่เท่ากันประสิ ทธิ ภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของแผง
ที่ต่อกันเป็ นแถวมีค่าน้อยกว่าประสิ ทธิ ภาพของแผงเดี่ยว ๆ รวมกัน นอกจากนี้ ความต้านทานใน
สายไฟทาให้เกิดการสู ญเสี ยของพลังงานไฟฟ้ าขึ้นได้ โดยทัว่ ไปการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าจากการ
ต่อแผงที่ไม่สม่าเสมอและสู ญเสี ยภายในสายไฟทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการผลิตไฟฟ้ าลดลงเหลือ
95% ของค่า STC (f mis = 0.95)
2.10.4 การเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าจาก DC เป็ น AC
พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้จากแผงโซล่ าเซลล์น้ นั เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) แต่
อุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่พลังงานไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) ฉะนั้นไฟฟ้ าที่ผลิตได้จาก
แผงนั้นต้องผ่านตัวแปลงกระแสไฟหรื อเรี ยกว่า Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ า
กระแสสลับ ก่ อ นเสมอ การแปลงกระแสไฟฟ้ านี้ ท าให้เ กิ ด การสู ญ เสี ย พลัง งานขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง
โดยทัว่ ไปการสู ญเสี ยพลังงานเนื่ องจากการแปลงกระแสไฟฟ้ านี้ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
ไฟฟ้ าลดลงเหลือประมาณ 90% ของค่า STC ( f inv = 0.90)
ตั ว อย่ า ง การประเมิ น ความสามารถในการผลิ ต ก าลัง ไฟฟ้ าได้จ ริ ง ของแผงพลัง งาน
แสงอาทิตย์ของผูผ้ ลิตรายหนึ่งซึ่ งมีค่า Power output = 100 W solar module ดังนี้
การผลิตไฟฟ้ าจริ งของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ = power output of solar module × ftemp× fdirt×
fmis× f_inv
= 100 × 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90
= 70.77 วัตต์
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2.11 อุปกรณ์ สาหรับต่ อวงจรระบบโซล่าเซลล์
2.11.1 สายไฟฟ้ าโซล่าเซลล์
การเชื่ อมต่อระบบโซล่าเซลล์ ต้องใช้สายไฟฟ้ า สาย PV / PV1-F เป็ นสายไฟสาหรับไฟ
DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็ นสายที่ทาจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ ้มฉนวน
2 ชั้น ทดความร้อนสู ง มีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 oC ซึ่ งเรี ยกสายสาหรับ
โซล่าเซลล์ ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้นเล็ก ๆ จานวนมาก ทาให้เหมาะกับไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี เพราะไฟฟ้ าระบบกระแสตรง จะวิ่งที่ขอบของสายไฟ
เส้นเล็ก ๆ มีค่าความสู ญเสี ยการไฟฟ้ าน้อยกว่า การเลือกใช้สายจะต้องพิจารณากระแสแรงดัน และ
ระยะทาง การใช้สายยาวมากเกินไปจะทาให้เกิดการสู ญเสี ย ดังนั้นการติดตั้งระบบจะต้องคานวณค่า
การสู ญเสี ยที่ไม่ควรเกิน 0.6 โวลต์ สี ของสายที่ใช้ในระบบสายสี แดงใช้เป็ นสายไฟบวก ส่ วนสายสี
ดาหรื อสี อื่น ๆ ใช้เป็ นสายไฟกราวด์หรื อไฟลบ
แรงดันที่สูญเสี ย=กระแสไฟฟ้ า x [0.02 x ความยาว (ม) / พื้นที่หน้าตัด (มม.2)]

รู ปที่ 2.17 สายไฟฟ้ าโซล่าเซลล์
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ตารางที่ 2.1 การเลือกขนาดสายไฟ
กระแส (A)

รองรับแรงดันไฟฟ้ า

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

2.11.2 ขั้วต่ อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector

รู ปที่ 2.18 ขั้วต่ อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector
MC4 Connector เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ า ประกอบด้วยขั้วต่อที่เป็ นเต้าเสี ยบ (plug) กับ
ขั้วต่อที่เป็ นเต้ารับ (socket) นิยมใช้สาหรับเชื่อมสายไฟของแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกัน MC4 นั้นมี
ชื่อย่อจากชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิต นัน่ คือ บริ ษทั Multi-Contact ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ เลข 4 คือ ขนาด
ของหมุดตัวเชื่อม 4 mm2 MC4 เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สายไฟของแผงโซล่าเซลล์น้ นั เชื่อมต่อกันได้
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อย่างง่ายดาย เพียงดันตัว Connector ของแผงที่อยูต่ ิดกันด้วยมือเท่านั้นเอง เพียงแต่วา่ ตัว Connector
นี้ก็จะมีกลไกการล็อคการเชื่อมต่อเข้ากันของสายไฟ เพื่อป้ องกันในกรณี ที่สายไฟถูกดึงโดยไม่ต้ งั ใจ

รู ปที่ 2.19 ขั้วต่ อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector +

เต้าเสี ยบ และเต้ารับนี้ จะถูกวางไว้ภายในวัสดุหุ้มที่เป็ นพลาสติกที่จะเป็ นเพศตรงข้ามกัน
โดยเต้าเสี ยบจะใส่ ไปในวัสดุหุ้มรู ปทรงกระบอกที่คล้ายกับ connector ตัวเมีย แต่เรี ยกว่าตัวผู้ ส่ วน
เต้ารับใส่ ในหัวรู ปสี่ เหลี่ยมที่คล้าย connector ตัวผู้ แต่เรี ยกว่าตัวเมีย

รู ปที่ 2.20 ขั้วต่ อสายโซล่าเซลล์ MC4 Connector -

สาหรับ Connector ตัวเมียนั้น จะมีนิ้วพลาสติก 2 อัน ที่เวลาใส่ ตอ้ งกดตรงกลางเล็กน้อย
เพื่อที่จะแทรกเข้าไปในรู ดา้ นหน้าของ Connector ตัวผู้ เมื่อดันขั้วต่อสายโซล่าเซลล์ท้ งั ตัวผูแ้ ละ
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ตัวเมียเข้าด้วยกันจะเข้าด้วยกันพอดี การเข้าหัวหมุด (Pin) จะต้องใช้คีมบีบ MC4 โดยเฉพาะเพื่อให้
กระแสไฟฟ้ าไหลได้สะดวก

รู ปที่ 2.21 การบีบหัวต่ อ
2.11.3 อุปกรณ์ ตัดตอนของระบบโซล่าเซลล์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตสาหรับไฟฟ้ ากระแสตรง
โดยเฉพาะอุปกรณ์ตดั ตอน (Circuit Breaker) หากนา AC Circuit Breaker มาใช้กบั วงจรระบบของ
กระแสตรงจะทาให้เกิ ดอันตราย การตัดวงจรจะช้ากว่า ปกติ จะท าให้เกิ ดความเสี ย หายกับ
อุปกรณ์ได้

รู ปที่ 2.22 อุปกรณ์ตัดตอนของระบบโซล่าเซลล์
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2.12 การบารุ งรักษาระบบโซล่ าเซลล์
2.12.1 การบารุ งรักษาแผงโซล่าเซลล์
1. ท าความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่ นที่ เกาะบนแผงโซล่ า เซลล์ด้วยการล้า งด้วยน้ า
สะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก บางครั้งคราบสกปรกจะเป็ นพวกยางหรื อมูลนกให้ใช้น้ าเย็นล้าง
และขัดด้วยฟองน้ า ข้อควรระวังในการทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์คือ ห้ามใช้แปรงที่มีขนเป็ น
โลหะทาความสะอาดผิวของแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ ผงซักฟอกและน้ ายาใด ๆ ก็ไม่ควรใช้ใน
การทาความสะอาด เพราะอุปกรณ์และน้ ายาทาความสะอาดดังกล่าว จะทาให้เกิดรอยที่ผิวแผงโซล่า
เซลล์ได้ ควรหมัน่ ล้างทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็ นประจาเพื่อกาจัดฝุ่ นผง ขี้นกหรื อวัสดุอื่นๆ
ซึ่งมาลดทอนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวแผง ทาให้ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้นอ้ ยลงเกือบ 20% การล้าง
ทาความสะอาดควรทาเวลาเช้า ไม่ควรทาเวลากลางวัน เพราะเมื่อกระจกแผงที่ร้อนเจอกับน้ าเย็น
อาจจะทาให้กระจกแตกได้ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้วสั ดุที่เป็ นฝอยมาขัดคราบสกปรกบนกระจกแผง
เพราะอาจจะทาให้กระจกเป็ นรอยได้

รู ปที่ 2.23 การบารุ งรักษาแผงโซล่าเซลล์
2. ตรวจสอบดูสภาพแผงโซล่าเซลล์ยงั มีสภาพที่สมบูรณ์หรื อไม่ เช่น รอยร้าว, รอยแตก,
รอยฝ้ าบริ เวณผิว, มีรอยรั่วของน้ าภายในผิวแผงโซล่าเซลล์และสี ของแผงเปลี่ยน เป็ นต้น ให้มีการ
จดบันทึกและสังเกตการณ์ ส่ิ งผิดปกติต่าง ๆ ถ้าประสิ ทธิ ภาพลดลง อาจจะมีการซ่ อมบารุ งหรื อ
เปลี่ยนแผงพโซล่าเซลล์ที่มีปัญหาดังกล่าว
3. ควรตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล์วา่ สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ตามปกติ ตรวจเช็คทุกวัน หรื อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
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4. ควรตรวจสอบส่ วนที่ยึดโซล่าเซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรู ต่าง ๆ ให้แน่นหนาดีอยู่
เสมอ
5. ควรตรวจเช็คขั้วต่อและจุดเชื่อมของสายไฟจุดต่าง ๆ ว่ามีการคลายตัวของขั้วต่อหรื อไม่
ถ้ามีควรขันสกรู เชื่ อมต่อกับสายไฟฟ้ าให้แน่น (ถ้าจะขันสกรู จาเป็ นต้องปิ ดไฟฟ้ าในระบบเสี ยก่อน
หรื อใช้เครื่ องมือที่มีฉนวนสามารถป้ องกันไฟฟ้ า)
6. ตรวจตรารอบ ๆ และเช็คดูว่าสายไฟที่อยู่ในระบบมีการชารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ ถ้ามีให้
ดาเนินการเปลี่ยนทันที เพราะสายไฟฟ้ าที่เสี ยหายอาจทาให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้
2.12.2 การบารุ งรั กษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่ าง ๆ (Inverter and
Controller)
ระบบแปลงกระแสไฟฟ้ าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีสภาพที่สะอาดปราศจากฝุ่ นเกาะ
สะสม ฉะนั้นควรใช้ผา้ แห้งเช็คทาความสะอาดฝุ่ นที่เกาะอุปกรณ์เหล่านี้ และใช้ไฟฉาย LED ส่ องดู
ในช่องที่ตรวจสอบได้ยาก เช่น รอยต่อต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์วา่ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หรื อไม่ หากมี
สภาพที่ไม่พร้อมใช้งานหรื อชารุ ด เช่น สายไฟมีการหลุดออกมา ถ้าตรวจพบให้ทาการแก้ไขให้เร็ ว
ที่สุด นอกจากนี้ ตอ้ งตรวจสอบกล่องที่ครอบอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ นี้ ตอ้ งไม่มีแมลงหรื อหนูมาทา
รัง หากมีให้กาจัดทิง้ เพื่อป้ องกันแมลงและหนูมาทาให้ระบบมีปัญหา
2.12.3. การบารุ งรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่ อต่ าง ๆ (Wiring and Connections)
การตรวจสอบระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ นั้นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดงั กล่าว
มีสภาพที่บ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หรื อชารุ ดหรื อไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความเสื่ อมสภาพของ
ฉนวนและท่อ รอยกัดกร่ อนต่าง ๆ รอยไหม้ การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภาพของสายดิน
เป็ นต้น หากเกิดปั ญหาดังกล่าวให้แจ้งผูท้ ี่มาติดตั้งมาซ่อมบารุ งให้เร็ วที่สุดเท่าที่ทาได้
2.12.4 การบารุ งรักษาแบตเตอรี่ (Battery, The system with Battery Back-up)
แบตเตอรี่ ใช้ในระบบที่ตอ้ งการสารองไฟฟ้ าเอาไว้ใช้งานนั้น ต้องมีการตรวจสอบสภาพ
แบตเตอรี่ เช่น ปริ มาณสารละลายอิเล็กโทรไลท์ รอยแตกร้าวบริ เวณก้อนแบตเตอรี่ รอยกัดกร่ อน
บริ เวณขั้วแบตเตอรี่ ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ เป็ นต้น แบตเตอรี่ ที่มีสภาพดีควรสะอาด ไม่มีฝุ่น
หรื อคราบสกปรก และไม่ควรมีรอยกัดกร่ อน และการรั่วของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ การเกิ ด
ปั ญหาที่กล่าวมาให้ทาการซ่อมบารุ งดังนี้
1. หากปริ มาณสารละลายอิเล็กโทรไลท์นอ้ ยเกินไปให้ทาการเติมสารละลายเข้าไปเพิ่มให้
อยูใ่ นระดับที่ใช้งานปกติ
2. การเกิดรอยกัดกร่ อนบริ เวณขั้วให้ทาความสะอาด ซึ่ งลักษณะการกัดกร่ อนบริ เวณขั้วจะ
เป็ นคราบสี ขาว โดยปกติให้ทาความสะอาดเดือนละครั้ง
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3. ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ ควรมีการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้ าอย่างสม่าเสมอ เมื่อมี
ความผิดปกติให้ทาการตรวจสอบ ซ่อมบารุ ง หรื อเปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ น้ นั

รู ปที่ 2.24 การบารุ งรักษาแบตเตอรี่
4. ตรวจเช็คสายไฟฟ้ าตรงขั้วแบตเตอรี่ ให้แน่นอยูเ่ สมอ ถ้ามีการคลายตัว ควรขันให้แน่น
5. สาหรับแบตเตอรี่ แบบ Seal Lead-Acid (หรื อแบบไม่ตอ้ งเติมน้ ากลัน่ ) ช่วงระยะเวลา
หนึ่งควรจะมีการใช้ไฟฟ้ าที่เก็บอยูใ่ นแบตเตอรี่ บา้ ง ถ้าแบตเตอรี่ ไม่ได้ถูกใช้งานเป็ นเวลานาน ๆ จะ
ทาให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
6. สาหรับแบตเตอรี่ แบบ Flooded Lead-Acid (หรื อแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งเติมน้ ากลัน่ ) ควรเติม
น้ ากลัน่ เป็ นประจาอย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือน อย่าให้น้ ากลัน่ ในแบตเตอรี่ แห้ง อายุการใช้งานจะสั้นลง
และทุก ๆ 3-4 เดือนควรจะมีการกระตุน้ แบตเตอรี่ โดยวิธีการที่เรี ยกว่า Equalization (การชาร์ จ
แบตเตอรี่ ดว้ ยแรงดันไฟฟ้ าที่มากกว่าปกติ ซึ่ งค่าแรงดันไฟฟ้ าจะขึ้นอยูท่ ี่ผผู้ ลิตแบตเตอรี่ แต่ละราย)
เพื่อจะทาให้ประจุ แบตเตอรี่ แบบน้ ามีการแลกเปลี่ ยนปฏิ กิริยาทางเคมีภายใน ทาให้กลับมาคง
สถานะสมดุลอีกครั้ง ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ ให้ยาวนานขึ้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด
451 หมู่ 12 ซ. 18/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3

รู ปที่ 3.1 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

29
3.2 สถานทีอ่ อกปฏิบัติงาน
บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด
หมู่ 12 ซ. 18/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3

รู ปที่ 3.2 สถานปฏิบัติงาน
3.3 ลักษณะ ประกอบการขององค์ กร
บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเท็ม จากัด เป็ นบริ ษทั สาหรับการออกแบบและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งช่ างไฟฟ้ า ลักษณะงาน เดิ นราง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ า ติดตั้งแผงโซล่ าเซลล์ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ เช่น ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในบริ ษทั
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา คุณประพันธ์ หารไชย ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การโครงการ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริ ด
3.7.1.1 การออกแบบระบบ PVs ที่ผลิตไฟฟ้ าแล้วจ่ายเข้าสายส่ งโดยตรง (ไม่มีการ
ติดตั้งระบบสารองไฟ)
3.7.1.2 การออกแบบระบบ PVs ที่ผลิตไฟฟ้ าแล้วใช้ภายในบ้าน (มีการติดตั้ง
ระบบสารองไฟ)
3.7.2 ขั้นตอนการวางแผน
3.7.2.1 โซล่าที่เลือกใช้
3.7.2.2 แบตเตอร์รี่ที่เลือกใช้
3.7.2.3 ชาร์จคอนโทรลที่เลือกใช้
3.7.2.4 อินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกใช้
3.7.3 การออกแบบการวางแผง
3.7.3.1ส่ งแบบ AutoCad
3.7.3.2 ส่ งแบบ Auto Cad Singleline
3.7.4 การจัดทา BOM (Bill Of Materials)
3.7.5 ติดตั้งโครงSupport
3.7.5.1 ประกอบ Mounting หรื อโครง Support
3.7.5.2 วาง Marking ตาแหน่งยึด Bracket กับดาดฟ้ า
3.7.5.3 ยึดเสา Support กับ Bracket กับดาดฟ้ า
3.7.5.4 วางคานยึดเสา Support
3.7.5.5 วางแปร Aluminium Profile
3.7.6 การติดตั้งและเดินสาย
3.7.6.1 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กับเสา Support
3.7.6.2 ดึงร้อยสาย DC: Solar cable 6 sq.mm ไปยัง 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 ไปยัง Sunny Webbox
3.7.6.4.1.ต่อ sensor ต่าง ๆ เข้ากับ panel ที่ sensor box กาหนด
3.7.6.4.2.ต่อสาย Solar (RJ45) เข้ากับ slot ช่อง Out
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3.7.6.5 ขั้นตอนการเซตค่า Datamanager2.0
3.7.6.5.1 เปิ ดโปรแกรม Fronius Solar.access
3.7.6.5.2 กดเลือกที่ Administration และเลือกที่ Create PV System
3.7.6.5.3 กรอกค่าให้ครบ ตามช่องที่กาหนด
3.7.6.5.4 เลือกที่ PV System และเลือกตามชื่อที่เราตั้งไว้และทาตาม
ขั้นตอนดังรู ปภาพ
3.7.6.5.5 กดเลือกที่ WLAN
3.7.6.5.6 การเซทค่า wifi
3.7.6.5.7 การให้เครื่ อง Inverter ส่ งข้อมูลเข้าสู่
3.7.6.6 ติดตั้งอินเวอร์เตอร์
3.7.6.7 ติดตั้ง Sunny Webbox
3.7.7 ติดตั้งในส่ วนตูเ้ มนและ Circuit Breaker
3.7.7.1 ดึงร้อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm จาก DC/AC Control cabinet ไปยัง
เต้ารับ
3.7.8 งานทดลองการทางานจริ ง (Trail/Commissioning)
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ลาดับ

หัวข้อ

1

การเรี ยนทฤษฎี

2

การออกสหกิจ

3

การค้นคว้าหา
ข้อมูล
การจัดทา
โครงงาน
การส่ งเล่ม
สหกิจ

4
5

ตารางที่ 3.1 ผังเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

เวลาที่วางแผน
เวลาที่ดาเนินการ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 เหล็ก อลูมิเนียม
3.8.2 แคลมล็อคแผง
3.8.3 เทปพันสายไฟ
3.8.4 ไขควงแบน-แฉก
3.8.5 สว่านไฟฟ้ า
3.8.6 เช็คแลมป์
3.8.7 คีมตัด คีมจับ คีมปอกสายไฟฟ้ า
3.8.8 เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่น ๆ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.1 การออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด
ระบบที่ทาการออกแบบและติดตั้งสามารถแสดงได้ตามรู ปที่ 4.1 ซึ่ งเป็ นระบบโซล่าเซลล์ที่
ใช้ชาร์ จคอนโทลเลอร์ และมีแบตเตอรี่ เก็บพลังงานให้สามารถใช้ได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน และ
จะต้องแปลงพลังงานงานจาก DC เป็ นพลังงาน AC โดยใช้อินเวอร์ เตอร์ ที่ต่อกับโหลด AC ในการ
ออกแบบแต่ละงานขึ้นอยูก่ บั โหลดที่ตอ้ งการใช้ของบ้านลูกค้า ซึ่ งจะทาให้รู้วา่ จะต้องใช้ชาร์ จคอน
โทรเลอร์ แบบใดและใช้แผงโซล่าเซลล์กบั อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่

รู ปที่ 4.1 ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด
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4.1.1 การออกแบบระบบ โซล่ า เซลล์ (PVs) ที่ผลิต ไฟฟ้าแล้ วจ่ า ยเข้ าสายส่ งโดยตรง
(ไม่ มีการติดตั้งระบบสารองไฟ)
การคานวณระบบนี้ จะคานวณจากพื้นที่ที่ใช้สาหรับติดตั้งเป็ นหลัก โดยมีหลักการคานวณ
ดังนี้ สมมติวา่ หลังคาบ้านมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 60 ตารางเมตร ต้องการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จากผูข้ ายรายหนึ่ งซึ่ งมีขอ้ มูลการผลิตดังนี้ มีค่า STC เท่ากับ 275 วัตต์ต่อแผง
โซล่าเซลล์ โดยพื้นที่ของแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง อยู่ที่ 1.65 ตารางเมตร แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
สู งสุ ดที่ 12 V จะสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจ่ายเข้าสายส่ งที่ได้เท่าไร
วิธีทา
จานวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้
= 60/1.65
= 36 แผง
พื้นที่บนหลังคานี้สามารถผลิตกาลังไฟได้สูงสุ ด = จานวนแผง * กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ได้จากแผง
= 36*275
= 9,900 วัตต์
กาลังไฟที่สามารถผลิตได้จริ ง
= กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ผลิตได้ × ftemp× fdirt× fmis×
f_inv
= 9,900× 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90
= 7006 W หรื อ 7.006 kW
ชัว่ โมงการผลิตไฟฟ้ าของระบบ PVs อยูใ่ นช่วง 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง คิดเป็ น 6 ชัว่ โมง
ระบบ PVs สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้
= กาลังไฟฟ้ าผลิตได้จริ ง (kW) × ชัว่ โมงการผลิต
ไฟฟ้ า
= 7.006 kW × 6 hr/day
=
42
kWh
(ห น่ วย )/ day
สรุ ป ได้ว่า หลัง คาบ้า นแห่ ง นี้ สามารถติ ด ตั้ง แผงพลัง งานแสงอาทิ ต ย์จานวน 36 แผง เพื่ อผลิ ต
กาลังไฟฟ้ าที่คาดว่าผลิตได้จริ ง 7.06 kW และ สามารถผลิตไฟฟ้ าได้ให้แก่โหลดประมาณ 42 หน่วย
ต่อวัน
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4.1.2 การออกแบบระบบ PVs ทีผ่ ลิตไฟฟ้าแล้วใช้ ภายในบ้ าน (มีการติดตั้งระบบสารองไฟ)
การค านวณระบบแบบนี้ จะค านวณจากการค านวณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าภายในบ้า น
เป็ นหลัก โดยมีหลักการคานวณดังนี้
สมมติวา่ หลังคาบ้านมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสาหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 60 ตารางเมตร ต้องการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์จากผูข้ ายรายหนึ่ งซึ่ งมีขอ้ มูลการผลิตดังนี้ มีค่า STC เท่ากับ 275 วัตต์ต่อแผงโซล่า
เซล์ โดยพื้นที่ของแผงโซล่าเซลล์ 1 แผงอยูท่ ี่ 1.65 ตารางเมตร แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงสู งสุ ดที่ 12
V จะสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ จานวนเท่าไร เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าใช้ภายใน
บ้า นอย่า งเหมาะสม โดยรายละเอี ย ดอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้า นหลัง นี้ สามารถแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน
อุปกรณ์
จานวน
เวลาการใช้งาน สัดส่ วนการทางาน
(หน่วย)
ต่อวัน (hrs/day)
ของอุปกรณ์
หลอดไฟขนาด 36 W (หลอด)
5
8
100
หลอดไฟขนาด 18 W (หลอด)
2
6
100
TV LED 40 นิ้ว 150 W (เครื่ อง)
1
6
100
ไมโครเวฟ 800 W (เครื่ อง)
1
0.2
100
Laptop 120 W (เครื่ อง)
2
4
100
ตูเ้ ย็น 6 คิว 100 W (ตู)้
1
24
40
หม้อหุงข้าว 500 W (หม้อ)
1
0.25
90
พัดลมตั้งพื้น 55 W (ตัว)
2
10
100
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในแต่ละวัน
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในอุปกรณ์

= ผลรวมของพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในอุปกรณ์แต่ละชนิด

= กาลังไฟฟ้ าของอุปกรณ์ × สัดส่ วนการใช้พลังงาน ×
จานวน × ชัว่ โมงการใช้งานต่อวัน
ฉะนั้นสามารถหาพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในแต่ละวันได้ แสดงดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในแต่ ละวัน
สัดส่ วนการ
อุปกรณ์
จานวน เวลาการใช้งาน
ทางาน
(หน่วย)
ต่อวัน
ของอุปกรณ์
(hrs/day)
(%)
หลอดไฟขนาด 36 W
5
8
100
(หลอด)
หลอดไฟขนาด 18 W
2
6
100
(หลอด)
TV LED 40 นิ้ว 150 W
1
6
100
(เครื่ อง)
ไมโครเวฟ 800 W
1
0.2
100
(เครื่ อง)
Laptop 120 W (เครื่ อง)
2
4
100
ตูเ้ ย็น 6 คิว 100 W (ตู)้
1
24
40
หม้อหุงข้าว 500 W
1
0.25
90
(หม้อ)
พัดลมตั้งพื้น 55 W (ตัว)
2
10
100
พลังงานไฟฟ้ ารวมที่ใช้ในแต่ละวัน

พลังงาน
ไฟฟ้ าทีใช้ต่อ
วัน
(kWh/day)
1.44
0.43
0.9
0.16
0.96
0.96
0.11
1.10
6.06

เมื่อคานวณพลังงานที่ใช้ได้ในแต่ละวันแล้วนาค่าที่ได้มาคานวณค่ากาลังไฟฟ้ าที่แผงโซล่า
เซลล์สามารถผลิตได้จริ ง โดยการออกแบบที่เหมาะสมควรให้แผงโซล่าเซลล์ทางานในช่วง 9 เช้าถึง
บ่าย 3 โมงในแต่ละวัน (6 ชัว่ โมงต่อวัน) ฉะนั้นสามารถคานวณกาลังไฟฟ้ าจริ งที่แผงโซล่าเซลล์
ทาได้จาก
จานวนแผง PV สาหรับติดตั้ง = กาลังไฟฟ้ าที่แผง PV ผลิตได้สูงสุ ด/กาลังไฟฟ้ า STC ต่อหนึ่ง
แผง PVs
= 6060 W/275 W แผง
= 22.036 แผง ประมาณ 23 แผง (ให้ประมาณเพิ่มขึ้นเสมอ)
พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
= จานวนแผง PV ที่จะติดตั้ง × พื้นที่ของแผง PV 1 แผง
= 23 × 1.65 ตารางเมตรต่อแผง
= 37.95 ตารางเมตร หรื อประมาณ 38 ตารางเมตร
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ต่อไปนี้ เป็ นการค านวณแบตเตอรี่ เพื่อใช้ส ารองพลัง งานไฟฟ้ าในยามฉุ ก เฉิ น หรื อวันที่
ฟ้ าปิ ด โดยทัว่ ไปจะมี การเก็บไฟสารองไว้ใช้ในเวลาฉุ กเฉิ นประมาณ 1 – 3 วัน ซึ่ งจะคานวณ
การเก็บพลังงานไฟฟ้ าสารองไว้ใช้ได้นานถึ ง 3 วัน ซึ่ งแบตเตอรี่ ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้ าหนึ่ งลูก
มีขนาด 24 V
ขนาดแบตเตอรี่ (Ah)
= พลังงานที่ตอ้ งการใช้ 3 วัน/แรงดันไฟฟ้ าในแบตเตอรี่ × 0.8
(ค่าการใช้งานของแบตเตอรี่ )
=

V = 757.5 Ah หรื อขนาด 1000Ah

4.2 ขั้นตอนการวางแผน
4.2.1 โซล่าทีเ่ ลือกใช้
โซล่ า เซลล์ ที่ เ ลื อ กใช้ คื อ แผงโซล่ า เซลล์ แ บบโพลี เ อทิ ลี น 260W - 275W สามารถให้
พลังงานสู งสุ ดที่ 275W เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลในตารางที่ 4.3 กับตาราง ที่ 4.2 ตารางพลังงานที่ใช้
แต่ละวัน แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จึงเหมาะสาหรับการใช้งานที่สุด

รู ปที่ 4.2 แผงโซล่าเซลล์
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ตารางที่ 4.3 Name Page
260

แม็กซ์ไฟ
265 270 275
ความทนทานต่อไฟฟ้ า
0 ถึง + 6W (± 3%)
แรงดันที่ pmax (VMP)
31.1 31.4 31.7 32.0
ปัจจุบนั ที่ pmax (Imp)
8.37 8.44 8.52 8.61
แรงดันไฟฟ้ าวงจรเปิ ด (Voc)
38.1 38.6 38.8 39.1
กระแสลัดวงจร (Isc)
8.98 9.03 9.09 9.15
แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบ (VDC)
1000V (IEC) 600v (UL)
ประสิ ทธิภาพของเซลล์
17.9 18.2 18.5 18.8
ประสิ ทธิภาพโมดูล
16.0 16.3 16.6 16.9
หมายเลขไดโอดไดโอด (ชิ้น)
3
ฟิ วส์ Max.series (A)
15A
สัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิ pmax
-0.395% / oC
สัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิของเสี ยงเรี ยก
-0.317% / oC
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิของ isc
0.0377% / oC
อุณหภูมิของเซลล์ปฏิบตั ิการที่กาหนด
45 ± 2 oC
* เงื่อนไข STC (1000W / m²; 1.5AM และอุณหภูมิเซลล์ 25 oC
4.2.2 แบตเตอรี่ทเี่ ลือกใช้
แบตเตอรี่ ที่เลือกใช้คือ POWERSTAR 12V 100Ah Sealed Lead Acid Rechargeable Deep
Cycle Battery ซึ่ งในแบตเตอรี่ ที่ใช้เก็บพลังงานหนึ่ งลูกมีขนาด 12 V 100 Ah เมื่อเปรี ยบกับการ
คานวณแล้วจะต้องใช้แบตเตอรี่ ชนิดนี้

รู ปที่ 4.3 แบตเตอร์ รี่
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4.2.3 ชาร์ จคอนโทรลที่เลือกใช้
ชาร์ จคอนโทรลที่เลือกใช้คือ SLC-GP Series Available in 20A 30A 12-24V ซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์ที่ต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ ทางานโดยการปลดโหลด ถ้าพบว่าแบตเตอรี่ อยู่
ต่ากว่าในระดับที่ต้ งั ไว้ เพื่อป้ องกันการเสื่ อมเร็ วของแบตเตอรี่ แต่ถา้ ค่าแรงดันเพิ่มขึ้นตัวชาร์ จก็จะ
ทาการต่อโหลดใหม่และตัวชาร์ จจะชาร์จรักษาระดับแรงดันในแบตเตอรี่ ให้คงที่อยูเ่ สมอ

รู ปที่ 4.4 ชาร์ จคอนโทรล
4.2.4 อินเวอร์ เตอร์ ทเี่ ราเลือกใช้
อินเวอร์เตอร์ที่เราเลือกใช้ การเลือกใช้อินเวอร์ เตอร์ จะต้องคานึงถึงเรื่ องของ PDC ที่ตวั
อินเวอร์ เตอร์ น้ นั จะรับได้ โดยใช้หลักการคานวณ
PDC 3710
W
IDCmax 16.1
A
VDCmin 230
V
VDCstart 260
V
VDC.r 370
V
VDCmax 600
V
Vmpp 230-500V

รู ปที่ 4.5 อินเวอร์ เตอร์
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4.3 การออกแบบการวางแผง
4.3.1 แบบโดยใช้ โปรแกรม AutoCad เพื่อการติดตั้ง
การออกแบบในการวางแผงโซล่าเซลล์ตอ้ งคานึ งถึงพื้นที่ ที่จะทาการติดตั้งโซล่าเซลล์
ว่ามีพ้นื ที่จะวางแผงแบบไหน ความสู งของตัวโครงสร้างรวมถึงองศาและทิศทางที่เราจะทาการวาง
แผงว่าควรหันไปทิศทางไหน แผงโซล่าเซลล์จึงจะสามารถรับแสงและทางานได้อย่างเต็มที่

รู ปที่ 4.6 การออกแบบการวางแผงโซล่าเซลล์

รู ปที่ 4.7 การออกแบบโครงสร้ าง
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4.4 การจัดทา BOM ( Bill Of Materials )
เมื่อออกแบบตามขั้นตอนและก่อนที่เราจะสั่งซื้อวัสดุ จะต้องจัดทารายการสั่งซื้อวัสดุ
หรื อ BOM เพื่อแก้ไขปั ญหาการซื้ อวัสดุเกินหรื อผิดพลาด แสดงได้ดงั ตารางที่ 4.4
Part Number

Qty

Price

Total

270

580

156,600.00

444

443

196,692.00

408

24

9,792.00

200

24

4,800.00

2076

31

64,356.00

1792

69

123,648.00

332

24

7,968.00

319-0001

Kilp lok 700 bracket
Earthing Lug 4-6mm
Core
T-Head Rail Connector
with Nut

1792

10

17,920.00

304-0002

L-bracket (M10 hole)

1792

18

32,256.00

300-0001
300-0002
303-0001
302-0003
301-0001
314-0001
305-0001

Description
Reddot Rack High
Strenth Rail 4200 mm
Reddot Rack High
Strenth Rail 3200 mm
Rail joiner
*** Universal End
Clamp ***
Universal Mid Clamp
with earthing washer

Note :
Condition :
- 100% deposit when issue PO

Sub total
Discount
Sub total after discount
Vat 7%
Total amount
Price/watt

ตารางที่ 4.4 Bill Of Materials

฿ 614,032.00
฿ 614,032.00
฿ 42,982.24
฿ 657,014.24
฿
1.97
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4.5 ติดตั้งโครง Support
4.5.1 ประกอบ Mounting หรือโครง Support
การประกอบโครงสร้าง Support จะต้องประกอบตามแบบที่เราได้วาดไว้ให้ตรงตามแบบ
การประกอบชิ้ นส่ วนแต่ละจุดจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากผิดที่จุดใดจุดหนึ่ งจะ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่อชิ้ นงานและโครงสร้ างต่าง ๆได้ สิ่ งที่เราจะต้องคานึ งถึงก็คือรายละเอียดของ
แบบที่เราได้ทาการวาดไว้ และลงมือทาตามแบบ

รู ปที่ 4.9 การประกอบโครงสร้ าง
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4.5.2 วาง Marking ตาแหน่ งยึด Bracket กับดาดฟ้า
การยึด Bracket กับดาดฟ้ าก่อนที่เราจะทาการยึด Bracket กับดาดฟ้ า จะต้องหาตาแหน่งใน
การวางให้ได้ก่อน เพราะเป็ นขั้นตอนที่สาคัญถ้าหากวางตาแหน่ ง ยึด Bracket ผิดตั้ง แต่แรกก็จะ
ทาให้เกิ ดความล่ าช้า ในการท างานและอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายต่อชิ้ นงานได้ ดัง นั้นต้องได้
ตาแหน่งของการยึด Bracket ก่อน จึงจะทาการเจาะและยึดติดกับดาดฟ้ าได้

รู ปที่ 4.10 วาง Marking ตาแหน่ งยึด Bracket กับดาดฟ้า
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4.5.3 ยึดเสา Support กับ Bracket กับดาดฟ้า
การยึดเสา Support คือการยึดตัวเสา Support ให้ติดกับ Bracket ที่ทาการยึดไว้กบั ดาดฟ้ า
และขั้นตอนนี้ จะต้องคานึงถึงองศาเป็ นหลัก เพราะตัวเสา Support ต้องตั้งฉากกับพื้น 90°

รู ปที่ 4.11 ยึดเสา Support
4.5.4 วางคานยึดเสา Support
วางคานยึดเสา Support เป็ นการวางคานและยึดคานเข้ากับตัวเสา Support เพื่อรองรับตัว
แปร Aluminium

รู ปที่ 4.12 การวางคาน
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4.5.5 วางแปร Aluminium Profile
วางแปร Aluminium คือการวางแปร Aluminium เข้ากับคานที่ได้วางไว้ โดยการใช้น๊อต
ในการยึดเพื่อให้ได้ความแข็งแรง โดยก่อนทาการยึดตัวแปร Aluminium จะต้องเว้นระยะห่ างใน
การวางแปรให้เท่ากับแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง เพราะระยะในการวางจะต้องขึ้นอยูก่ บั ระยะในการยึด
ตัวแผงโซล่าเซลล์กบั แปร Aluminium และรองรับแผงโซล่าเซลล์โดยการยึดตัวแผงโซล่าเซลล์ให้
ติดกับแปรที่รองรับอยู่

รู ปที่ 4.13 วางแปร Aluminium Profile
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4.6 การติดตั้งและเดินสายไฟ
4.6.1 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กับเสา Support
ติดตั้งกล่อง Array Junction Box กับเสา Support ดังแสดงในรู ปที่ 4.14 เพื่อการแยกสาย
ของโซล่าเซลล์ ว่ามีกี่ชุดและติดตั้งไว้เพื่อให้ง่ายต่อการซ่ อมแซมทาให้ กล่อง Array Junction Box
มีความสาคัญในการเดินสายไฟมากและตรวจเช็คความผิดปกติของแผงโซล่าเซลล์เป็ นอย่างมาก

รู ปที่ 4.14 ติดตั้งกล่อง Array Junction Box
4.6.2 ดึงร้ อยสาย DC: Solar cable 6 sq.mm ไปยัง Array Junction Box
ต่อสายเข้ากับ Circuit Breaker ที่มีแบตเตอรี่ เชื่ อมอยูอ่ ีกด้านหนึ่ งและต่อเข้ากับโซล่าชาร์ จ
คอนโทรลดังแสดงในรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 การดึงร้ อยสาย DC:Solar
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4.6.3 ดึงร้ อยสาย DC: 2xCV 6 sq.mm พร้ อมสายดิน จาก Array Junction Box

รู ปที่ 4.16 การดึงร้ อยสาย DC: 2xCV 6 sq.mm พร้ อมสายดิน
4.6.4 ดึงร้ อยสายสั ญญาณจาก Sunny Sensor ไปยัง Sunny Webbox
การต่อ sensor ต่าง ๆ เข้ากับ panel ที่ Sensor Box กาหนดและการต่อสาย Solar (RJ45)
เข้ากับ slot ช่อง Out เพื่อส่ งข้อมูลไปยัง Datamanager 2.0 แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.17

รู ปที่ 4.17 การดึงร้ อยสายสั ญญาณจาก Sunny Sensor
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4.6.4 ขั้นตอนการเซตค่ าDatamanager2.0
4.6.4.1 เปิ ดโปรแกรม Fronius Solar.access
4.6.4.2 กดเลือกที่ Administration และเลือกที่ Create PV System

รู ปที่ 4.18 ขั้นตอนการเซตค่ าDatamanager2.0 (1)
4.6.4.3 กรอกค่ าให้ ครบ ตามช่ องทีก่ าหนด
4.6.4.4 เลือกที่ PV System และเลือกตามชื่อทีเ่ ราตั้งไว้และทาตามขั้นตอน
ดังรู ปที่ 4.19

รู ปที่ 4.19 ขั้นตอนการเซตค่ าDatamanager2.0 (2)
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รู ปที่ 4.20 ขั้นตอนการเซตค่ าDatamanager2.0 (3)

รู ปที่ 4.21 ขั้นตอนการเซตค่ าDatamanager2.0 (4)
4.6.4.5 กดเลือกที่ WLAN
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4.6.4.6 การเซทค่ า wifi
การเซทค่า wifi ให้ Inverter เชื่ อมต่อกับสัญญาณ wifi โดยดับเบิลคลิก
ชื่ อ สั ญ ญาณที่ เ ราต้ อ งการเชื่ อ มต่ อ ในช่ อ ง
ssid หลั ง จากนั้ นให้ ใ ส่ รหั ส ผ่ า น
wifi
จากนั้น กด Save ชื่ อ wifi ที่ เ ลื อ กจะปรากฏในหัว ข้อ Configured Networks จากนั้น
ให้สังเกตช่องStatus ถ้าขึ้นว่า ”Connected” เสร็ จสิ้ น
4.6.4.7 การให้ เครื่อง Inverter ส่ งข้ อมูลเข้ าสู่ website ของระบบ
โดยเราสามารถเลือกให้อพั เดตข้อมูลได้แบบที่เราต้องการจากนั้นกด ”Save”
การลงทะเบียนระบบ Solarให้กดด้านบน ”Solar.web.registration”

รู ปที่ 4.22 ขั้นตอนการเซตค่าDatamanager2.0 (5)
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4.6.6 ติดตั้งอินเวอร์ เตอร์

รู ปที่ 4.23 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์
4.6.7 ติดตั้ง Sunny Webbox
การติ ดตั้ง Datamanager 2.0 ให้ติดตั้งใน Slot ใดก็ได้ไม่ตอ้ งถอด ENS ออก จากนั้น
ให้โยก switch ไปที่ Position A แล้วต่อสาย Lan เพื่อ Set ค่า โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยให้
โปรแกรม Fronius Solar Access หรื อใช้ IE โดยกรอก IP Address: 169.254.0.180

รู ปที่ 4.24 การติดตั้งSunny Webbox
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4.7 ติดตั้งในส่ วนตู้เมนและ Circuit Breaker

รู ปที่ 4.25 Circuit Breaker
4.7.1 ดึงร้ อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm จาก DC/AC Control cabinet ไปยังเต้ ารับ

รู ปที่ 4.26 ดึงร้อยสาย AC: 2*CV 2.5 sq.mm
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4.8 งานทดลองการทางานจริง (Trail/Commissioning)
ก่อนที่เราทาการทดลองจริ งจะต้องมีการตรวจสอบความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์ที่ได้ทาการ
ติดตั้งไว้ก่อนจึงจะสามารถกดสวิชออนอินเวอร์ เตอร์ได้

รู ปที่ 4.27 การทดลองการทางานจริ ง

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฎิบัติงาน
5.1.1 การดาเนินงานโครงการ
การปฏิ บตั ิงานโครงการสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั นิ เพาเวอร์ ซิ สเท็ม นาเสนอ การออกแบบ
และติ ดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ Off-Grid ได้ดาเนิ นงานด้านการติดตั้งงานระบบไฟฟ้ า และระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบในการวางแผงโซล่าเซลล์ การติดตั้ง และตรวจสอบการทางานให้
ได้ม าตรฐานของไฟฟ้ าการปฏิ บ ัติ ง านสามารถลุ ล่ ว งได้เป็ นอย่า งดี จากการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ
และแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยงที่คอยกากับดูแล
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
- ขาดทักษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
- ขาดทักษะความชานาญในการติดตั้ง และตรวจสอบระบบการจ่ายรับ-จ่ายไฟฟ้ าของโซล่า
เซลล์
- ขาดข้อข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานทางด้านการติดตั้ง
- ขาดข้อข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและวางแผงโซล่าเซลล์
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- สอบถามจากพนักงานที่มีขอ้ มูลในการดาเนินงานและมีทกั ษะที่จะตรวจสอบงานได้อย่าง
ถูกต้อง
- ให้ผทู ้ ี่มีความชานาญตรวจสอบความถูกต้องของการทางานต่าง ๆ อีกครั้ง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามหน้างานจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ได้เรี ยนรู ้การเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- ได้เรี ยนรู้การวางตัวในการทางานภายในบริ ษทั
- ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมภายในบริ ษทั
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- เกิดสื่ อสารผิดพลาดในการทางานเป็ นทีม
- อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง
- การทางานผิดพลาดและต้องแก้ไขซ้ าในจุดเดิม
5.3.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรมีระบบการสื่ อสารที่เข้าใจง่ายและไม่ซบั ซ้อน
- ควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อไม่ให้งานเสร็ จล่าช้า
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ภาคผนวก ก
(ความเป็ นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000 ISO 50001)

มาตรฐาน ISO 9001: 2000 เป็ นมาตรฐานสากลที่ องค์ก รธุ รกิ จทัว่ โลกให้ความสาคัญ
เพื่อความเป็ นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานภายในองค์กร
ความเป็ นมาของมาตรฐาน ISO 9001:2000
ISO มาจากคาว่า (International Standardization and Organization) มีชื่อว่าองค์การ
มาตรฐานสากล หรื อองค์การระหว่างประเทศ ก่ อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1946 มีสานักงานอยู่ที่กรุ งเจนี วา
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีวตั ถุ ประสงค์คล้าย ๆ กับองค์การการค้าอื่น ๆ ของโลก คือจัดระเบียบ
การค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ใครเข้าระบบกติกานี้ถึงจะอยูไ่ ด้
ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้นเป็ นช่วงสงครามโลกเพิ่งจะจบลงใหม่ ๆ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้
ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ มากนัก ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกัน จนกระทัง่
ในปี 2521 เยอรมนี เ ป็ นตัว ตั้ง ตัว ตี ใ ห้ ท ่ัว โลกมี ม าตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้า เดี ย วกัน ส่ ว นองค์ก ร
มาตรฐานโลกก็จดั ตั้งระบบ ISO/TC176 ขึ้ นต่อมาอีก 1 ปี อังกฤษพัฒนาระบบคุ ณภาพที่ เรี ยกว่า
BS5750 ใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ได้สาเร็ จจากนั้นในปี 2530 ISO จึงจัดวางระบบการบริ หารเพื่อการ
ประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผา่ นระบบเอกสาร หรื อที่เรี ยกว่า ISO 9000 เป็ นมาตรฐานที่
กาหนดใช้ในทุกประเทศทัว่ โลก
ในปั จจุบนั มาตรฐาน ISO 9001: 2000 จึงกลายเป็ นเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดทางการค้าใน
การติดต่อธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็ นใบเบิกทางไปสู่ การค้าในระดับสากล มาตรฐานที่ใช้ได้
กับทุกองค์กร
ISO 9001: 2000 เน้นบทบาทของผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ที่ จะต้องให้ค วามส าคัญกับ ความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม
การผลิตหรื อภาคบริ การ ทั้งรัฐและ เอกชน สามารถนาระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO ไปใช้ได้
และไม่มีขีดจากัดว่าต้องใช้กบั องค์กรขนาดใหญ่ที่การลงทุนสู งและบุคลากรจานวนมากเท่านั้น แต่
ยังใช้ได้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับภายในองค์ กร
1. มีกระบวนการทางานที่เป็ นระบบยิง่ ขึ้น
2. มีคุณภาพสิ นค้าที่ดีข้ ึน
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสี ยได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการทางานดีข้ ึน
5. มีระบบเอกสารที่ดีข้ ึน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับภายนอกองค์ กร
1. ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
2. ก้าวสู่ ตลาดต่างประเทศได้ง่าย
3. เพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า

4. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
5. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
หลักการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle-QMP)
1. การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
2. ความเป็ นผูน้ า (Leadership)
3. การมีส่วนร่ วมของบุคลากร (Involvement of People)
4. การบริ หารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
5. การบริ หารที่เป็ นระบบ (System Approach)
6. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
7. การตัดสิ นใจบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง (Factual Approach to Decision Making)
8. ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้ข ายเพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกัน (Mutually Beneficial Supplier
Relationship)
เหตุผลสาคัญทีท่ วั่ โลกยอมรับ ISO 9000
1. เป็ นมาตรฐานที่ใช้กนั ทัว่ โลก
2. คุณภาพเป็ นสิ่ งสาคัญในการแข่งขันของธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
3. มีความหลากหลายในการนาไปประยุกต์ใช้
4. การยอมรับของประเทศชั้นนามากกว่า 130 ประเทศ
5. สามารถขึ้นทะเบียนใบรับรองได้ทว่ั โลก
ธุรกิจทีป่ ระยุกต์ ใช้ ISO 9000
1. น้ ามัน ปิ โตรเลี่ยม ปิ โตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ
2. ชิ้นส่ วนรถยนต์
3. พลาสติก กระดาษ โลหะ
4. อิเลคโทรนิคส์ และไฟฟ้ า
5. อาหาร และ Catering
6. เคมี และยาเวชภัณฑ์
7. บริ การ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล การประกันภัย การขนส่ ง
8. ก่อสร้าง

มาตรฐาน ISO 50001 นานาประเทศต่างให้ความสาคัญกับวิกฤตพลังงานกันมากขึ้ น
เนื่ องจากต้นทุ นพลัง งานมี การปรั บ ตัวสู ง ขึ้นเรื่ อย ๆ และมี แนวโน้มว่า พลัง งานจะหมดลง ทาง
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)
ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาด้านพลังงานและให้ความสาคัญในการจัดการพลังงาน จึงได้มี
การจัดทามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) หรื อ ISO 50001 ให้
องค์กรต่าง ๆ ได้นาไปใช้ เพื่อที่จะช่วยควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับกับวิกฤตด้าน
พลังงาน และลดการส่ งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า EnMS
ระบบแรกในโลกที่พฒั นาขึ้นจากมาตรฐานระดับชาติและภูมิภาคต่าง ๆ มีการประกาศใช้เมื่อวันที่
15 มิถุ นายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน
(International Organization for Standardization หรื อเรี ยกอย่างย่อว่า ISO) ซึ่ งมาตรฐาน ISO 50001
มีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มให้องค์กรดาเนิ นการปรับปรุ งสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และ อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดย
ใช้เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการพลังงานสาหรับธุ รกิ จการค้า โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กร
ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อองค์ กร
1. องค์กรมีการดาเนิ นการด้านการจัดการพลังงานที่เป็ นรู ปธรรม นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ทาให้เกิดการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสิ ทธิภาพพลังงาน
3. เกิดการยอมรับในระดับสากล เป็ นการเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรในด้าน CSR อีกทางหนึ่ง
4. องค์กรควบคุ มผูส้ ่ งมอบที่เกี่ ยวข้องตลอดห่ วงโซ่ การผลิต เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. องค์กรปรับปรุ งการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุม้ ค่าต่อการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต เกิ ดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน ส่ งผลให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาด และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการผลิตกับบริ การ
6. เกิดการตรวจวัดการใช้พลังงานหรื อประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
เพื่อที่จะเฝ้ าติดตามหรื อควบคุมให้อยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสม
7. เกิดความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในงานทุกระดับ อันเป็ นผล
มาจากการมีกาหนดดัชนีช้ ีวดั สมรรถนะด้านพลังงาน เป้ าหมายและแผนงานต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ที่
มีการใช้พลังงานอย่างเป็ นระบบ
8. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการพลังงานขององค์กร โดยบูรณาการเข้ากับ ระบบการจัดการ ISO
9001 กับ ISO 14001 ที่ องค์ก รทาอยู่เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิสาหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น การวัด

การจัดทาระบบเอกสารและการรายงานผล การปรับปรุ งด้านการพลังงานและการจัดการ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อพนักงาน
1. เกิ ด การฝึ กอบรมอย่า งเป็ นระบบทั้ง ด้า นข้อก าหนด ด้า นเทคนิ ค และด้า นจิ ต ส านึ ก อนุ รั ก ษ์
พลังงาน
2. เพิ่มความรู ้ ค วามสามารถให้กบั พนักงานที่เกี่ ย วข้องที่ตอ้ งปฏิ บ ตั ิตามระบบจัดการพลังงานที่
กาหนดเอาไว้
ประโยชน์ ISO 50001 ต่ อประเทศไทยและต่ อโลก
1. เกิดกลไกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เพิ่มเติมจากกลไกอื่น ๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว
2. เกิ ดการควบคุ มการลดใช้พลังงาน และการเปลี่ยนมาใช้พลังงานรู ปแบบอื่น ๆ อย่างเป็ นระบบ
และยัง่ ยืนขององค์กร ส่ งผลให้ประเทศลดการนาเข้าพลังงาน และเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงทาง
พลังงานอีกทางหนึ่ง
ISO 50001:2011 กับหลักการ PCDA
วัตถุประสงค์การจัดทา ISO 50001:2011 ในประเทศไทยก็คือ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ของการพลังงาน รวมถึ งลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ โดยระบบ ISO 50001:2011 สามารถนาไปใช้ได้กบั องค์กรทุกขนาด และ
สามารถบูรณาการให้เข้ากับระบบอื่น ๆ ได้ โดยต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PCDA
1. การวางแผนพลังงาน (PLAN) : องค์กรดาเนิ นการทบทวนการใช้พลังงาน จัดทาดัชนี ช้ ี วดั
สมรรถนะขององค์กรในด้านพลังงาน และกาหนดแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ได้ผลที่จะ
ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะด้า นพลัง งานให้เป็ นไปตามนโยบายพลัง งานขององค์ก ร โดยการวัดและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้พลังงานและปริ มาณการใช้พลังงาน
2. การปฏิบตั ิ (DO) : องค์กรนาแผนปฏิบตั ิการต่าง ไปปฏิบตั ิ ซึ่งครอบคลุมถึงการดาเนินการในด้าน
อื่ น ๆ ที่ จะท าให้ ระบบการจัดการพลัง งานมี ค วามยัง่ ยืนดัง นี้ ด้า นการออกแบบและการจัดซื้ อ
สาหรับกระบวนการ เครื่ องจักรที่ มีนัยสาคัญและมีผลกระทบต่อสมรรถนะพลังงาน รวมถึงการ
บริ การด้านพลังงาน , ด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษา เฉพาะกระบวนการหรื อ
เครื่ องจักรที่ มีนยั สาคัญและมี ผลกระทบต่อสมรรถนะพลังงาน , ด้านระบบเอกสาร ซึ่ งจะต้อง
ดาเนิ นการจัดทาเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและการควบคุมเอกสาร , ด้านการสื่ อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร , ด้านพลังงานของคนในองค์กร , ด้านความสามารถ การฝึ กอบรมและ
ความตระหนัก
3. การตรวจสอบ (CHECK) : องค์กรเฝ้ าติดตามและตรวจสอบการดาเนินการรวมถึงแผนปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดแผนในการเฝ้ าระวังและการตรวจติดตามตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อ
สมรรถนะพลัง งาน ซึ่ งในการตรวจสอบยัง รวมไปถึ ง การตรวจประเมิ น ภายในระบบการจัด

การพลังงานที่จะต้องทาเป็ นประจาทุกปี และหากพบข้อบกพร่ องหรื อแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่ อง
จะต้องดาเนินการปฏิบตั ิการแก้ไขและปฏิบตั ิการป้ องกันทันที
4. การทบทวน (ACT) : องค์กรดาเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบ เพื่อปรับปรุ งสมรรถนะของ
องค์ก รด้านพลังงาน ซึ่ งส่ งผลให้ระบบมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยองค์กรจะต้องดาเนิ นการ
ทบทวนโดยฝ่ ายบริ หารทุ ก ๆ ปี เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าระบบการจัดการพลังงานยังคงอยู่ และมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
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