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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
เนื่ องด้วยสภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั นั้น ทาให้พลังงานทางเลือกเป็ น
ช่องทางที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากการใช้พลังงานต่างๆ ที่มากเกินไป
การเลื อกใช้พ ลัง งานทางเลื อกยัง ช่ วยลดค่ า ใช้จ่า ยในระยะยาว และพลัง งานแสงอาทิ ตย์น้ ันไม่
จาเป็ นต้องอาศัยการขนส่ งเชื้ อเพลิงหรื อการส่ งกาลังไฟฟ้ า เพราะสามารถทาการผลิตได้โดยหน่วย
ผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดเล็ก ในการทาความร้อน และความเย็นการใช้แสงแดดโดยตรง กาจัดปั ญหา
ของเรื่ องดารขนส่ ง เชื้ อเพลิ ง และส่ งกาลังไฟฟ้ าในระยะทางไกลๆได้ พลังงานแสงอาทิ ตย์เป็ น
พลังงานที่สะอาดไม่ทาปฏิกิริยาใดๆ ที่จะทาให้ส่ิ งแวดล้อมเป็ นพิษ และสาหรับประเทศไทยซึ่ งเป็ น
ประเทศที่ ใกล้กบั เส้ นศูนย์สูตร และได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ ยต่อปี เป็ นจานวนมาก และมี
สภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างคงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ปั ญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงมีไม่มากนัก เซลล์แสงอาทิตย์หรื อโซล่าเซลล์จึงเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิ กส์
ชนิ ดหนึ่ งที่ถูกนามาใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ า เนื่ องจากเซลล์แสงอาทิตย์น้ ี สามารถเปลี่ยนพลังงานจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง
ระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ตย์ป ระกอบด้วย แผงโซล่ า เซลล์จะผลิ ตจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ เปลี่ยนให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง ( Direct Current : DC ) เมื่อแผ่นโซล่าเซลล์
ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเริ่ มจ่ายกระแสไฟฟ้ า เข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ เพื่อทาการเปลี่ยนผลิตงาน
ไฟฟ้ าจากไฟฟ้ ากระแสตรง เปลี่ยนให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ ( Alternative Current : AC ) ก่อนที่จะ
ไปเชื่ อมต่อเข้ากับระบบไฟของทางการไฟฟ้ า เพื่อผลิตใช้เอง ลดค่าใช้ไฟฟ้ าภายในครัวเรื อน และ
ประหยัดค่าไฟฟ้ าได้มากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของงำนสหกิจ
1.2.1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางานของโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.2.2. เพื่อศึกษาหลักการของระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.2.3. เพื่อศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.2.4. เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.2.5. เพื่อฝึ กปฏิบตั ิในการใช้โปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบการผลิตไฟฟ้ า
จากโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.2.6. เพื่อประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.3 ขอบเขตของงำนสหกิจ
1.3.1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางานของโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.3.2. ศึกษาหลักการของระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.3.3. ศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.3.4. ศึกษาดาเนินการการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.3.5. ศึกษาการใช้โปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบการผลิตไฟฟ้ าจากโซล่า
เซลล์ระบบออนกริ ด
1.3.6. ศึกษาดาเนินการประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1. มีความรู้ความสามารถในการแยกชนิดของโซล่าเซลล์แต่ละแบบได้
1.4.2. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โซล่าเซลล์
ระบบออนกริ ด
1.4.3. มีความรู ้ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดย
ใช้โซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด
1.4.4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบโซล่า
เซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้ า
1.4.5. มีความรู ้ความสามารถในการประมาณราคาของวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
2.1 บทนา
ในงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โซล่าเซลล์ระบบออนกริ ดหรื อ
แบบที่ตอ้ งมีการเชื่ อมต่อเข้ากับไลน์ของการไฟฟ้ า ผูท้ าการออกแบบและติดตั้งต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่จาเป็ นต้องใช้ในระบบเป็ นอย่างดี ดังนั้นในบท
นี้จะอธิ บายถึงรายละเอียดหลักการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่โซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์
ในการติ ดตั้ง โซล่ า เซลล์ปั จจัย ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการผลิ ตพลัง งานไฟฟ้ าของโซล่ า เซลล์
ตลอดจนการบางรุ งรักษาโซล่าเซลล์
2.2 โซล่าเซลล์ (Solar Cell)
ความรู้เบือ้ งต้ นโซล่ าเซลล์
โซล่าเซลล์เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอุปกรณ์สาหรับการเปลี่ยนรู ปพลังงานจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ที่สามารถนามาใช้งานได้ทนั ทีเมื่อมี
แสงอาทิตย์มาตกกระทบบน หน้าแผงโซล่าเซลล์ โดยค่าแรงดันและกระแสที่ได้จะมากหรื อน้อย จะ
ขึ้ นอยู่กบั ความเข้มของแสงอาทิ ตย์ที่มาตกกระทบ รวมไปถึ งคุ ณสมบัติทางไฟฟ้ าของแผงโซล่า
เซลล์ จากโรงงานของผูผ้ ลิต หลักการทางานเบื้อต้นของโซล่าเซลล์สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 ภาพแสดงการทางานเบือ้ งต้ นของโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
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2.2.1 ชนิดของโซล่าเซลล์
ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิตแบ่งได้ 3 ชนิดหลักๆ คือ
(1) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell)
(2) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)
(3) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากสารกึ่งตัวนาชนิดอื่นๆเช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์,แคดเนียม เทล
เลอไรด์ และ คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็ นต้น ซึ่ งจะ มีท้ งั ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline)
และผลึกรวม (Polycrystalline)
2.2.1.1 โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากซิลคิ อน (Single Crystalline Silicon Solar Call)
- โซล่ า เซลล์ช นิ ดผลึ ก เดี่ ย ว เรี ย กว่า โซล่ า เซลล์แบบโมโนคริ ส ตัล ไลน์ (Monocrystalline
Silicon Solar Cell) เป็ นโซล่าเซลล์ที่ทาจากซิ ลิกอนมีประสิ ทธิ ภาพประมาณ 15-24 % ลักษณะของ
โซล่าเซลล์แบบนี้ สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์
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- โซล่าเซลล์ชนิ ดผลึกรวม เรี ยกว่าโซล่าเซลล์แบบโพลีคริ สตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon
Solar Cell) เป็ นโซล่าเซลล์ที่ทาจากสารซิ ลิกอนลักษณะเป็ นแผ่นซิ ลิคอนแข็งและบางมาก และมี
ประสิ ทธิภาพประมาณ 10-17 % ลักษณะของโซล่าเซลล์แบบนี้ สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 โซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์
2.2.1.2 โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ทที่ าจากอะมอร์ ฟัสซิลคิ อน (Amorphous Silicon Solar Cell)
โซล่าเซลล์ที่ทาจากอะมอร์ ฟัสซิลิคอน มีลกั ษณะเป็ นฟิ ล์มบาง และมีน้ าหนักที่เบามาก และ
มีประสิ ทธิภาพประมาณ 5-13 % มีลกั ษณะที่สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 โซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ ฟัสซิลกิ อน
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2.2.1.3. โซล่าเซลล์แสงอาทิตทีท่ าจากสารกึง่ ตัวนาชนิดอื่นๆ
โซล่าเซลล์ที่ทาจากสารกึ่ งตัวนาชนิ ดอื่นๆ เช่ น แกลเลี่ยม อาร์ เซไนด์ , แคดเนี ยม เทลเลอ
ไรด์ และคอปเปอร์ อินเดี ยม ไดเซไนด์ เป็ นต้น ซึ่ งจะมีท้ งั ชนิ ดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และ
ผลึกรวม (Poloycrystalline) โซล่าเซลล์ประเภทนี้ จะมีราคาที่ค่อนข้างสู งมากกว่า 2 ชนิ ด ที่ทาจาก
ซิ ลิคอน และอะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน และโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากสารตัวนาชนิดอื่นนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพที่
สู งถึง 20-35 % โดยส่ วยใหญ่แล้วโซล่าเซลล์ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะนาไปใช้กบั กิจการด้านอวกาศ
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
คุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ าของแผงโซล่ า เซลล์ น้ ี ส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ ต้อ งน ามาพิ จ ารณาในการ
ออกแบบระบบ และการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเสี ยหายต่ออุปกรณ์ที่จะต้องนามา
ต่อรวมกัน เพื่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้ า จากโซล่าเซลล์มีส่วนสาคัญ ดังนี้
Peak Power (P max) กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของโซล่าเซลล์
มีหน่วยเป็ น วัตต์ (W)
Operating Voltage (Vmp) แรงดันไฟฟ้ าในขณะที่ต่อกับโหลด มีหน่วยเป็ น โวลท์ (V)
Operating Current (Imp) กระแสไฟฟ้ าในขณะที่ต่อโหลด
มีหน่วยเป็ น แอมป์ (A)
Open Circuit Voltage (Voc) แรงดันไฟฟ้ าวงจรเปิ ด
มีหน่วยเป็ น โวลท์ (V)
Short Circuit Current (Isc) กระแสไฟฟ้ าลัดวงจร
มีหน่วยเป็ น แอมป์ (A)
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2.3 อินเวอร์ เตอร์ (Inverter)
แผงโซล่าเซลล์จะผลิตพลังงานไฟฟ้ าออกมาในรู ปแบบของไฟกระแสตรง (Direct Current
: DC) แต่เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในอาศัยโดยส่ วนมากนั้น จะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating
Current : AC) เป็ นหลัก ดังนั้นการที่จะทาให้ไฟฟ้ าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ให้ใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
โดยทัว่ ไปได้ ก็ตอ้ งมีตวั แปลงกระแสไฟฟ้ า นั้นคืออินเวอร์ เตอร์ ลักษณะของเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ จะ
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 เครื่องอินเวอร์ เตอร์

2.3.1 หลักการทางาน
หลัก การท างานของอิ นเวอร์ เตอร์ คื อจะรั บ พลังงานไฟฟ้ ากระแสตรงเข้า ไปสู่ ตวั เครื่ อง
อินเวอร์ เตอร์ ไม่ว่าการผลิ ตจากแผงโซล่าเซลล์แล้วส่ งไปที่ควบคุมกระแส หรื อไฟฟ้ ากระแสตรง
จากแบตเตอรี่ ก็ ตาม หลัง จากนั้นจะผ่า นวงจรไฟฟ้ าภายในตัว อิ น เวอร์ เ ตอร์ ที่ ป ระกอบไปด้ว ย
ทรานซิ สเตอร์ ซึ่ งจะทาหน้าที่ในการแปลงแรงดันให้สลับไปมาระหว่างความต่างศักย์มี่เป็ นบวก
และลบจนได้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าที่เป็ นกระแสสลับโดยมีจานวนครั้งที่สลับไปมาเท่ากับ 100-120
ครั้งต่อวินาที (ความถี่ 50-60 เฮริ ตส์ ) แล้วแต่การออกแบบวงจรภายในโดยเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ผลิตและ
ใช้กนั อยูใ่ นประเทศไทยโดยทัว่ ไป มีแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับอยูท่ ี่ 220-230 โวลท์ (V) ความถี่ 50
เฮริ ตส์ (Hz)
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2.3.2 อินเวอร์ เตอร์ ตามระบบทีต่ ิดตั้ง
โดยทัว่ ไปอิ นเวอร์ เตอร์ จะแบ่งแยกตามระบบผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ซ่ ึ งมีอยู่
สองแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
(1) อินเวอร์ เตอร์ ทใี่ ช้ กบั ระบบสแตนอโลน (Stand – Alone System)
อินเวอร์ เตอร์ ที่ใช้ในระบบสแตนอโลนหรื อระบบอิสระที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั การไฟฟ้ า
อินเวอร์ เตอร์ แบบนี้ จะมีหลักการทางานเบื้องต้นที่กล่าวไปคือ รับพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรงที่ผลิต
ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรื อไฟฟ้ ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (เวลากลางคืนจากพลังงานที่ชาร์จไว้โดย
แผงโซล่ า เซลล์ ใ นเวลากลางวัน ) แล้ว แปลงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ จ่ า ยให้ก ับ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับต่อไป
(2) อินเวอร์ เตอร์ ทใี่ ช้ ระบบออนกริด (On - grid System)
อินเวอร์ เตอร์ ที่ใช้ในระบบออนกริ ด หรื อระบบที่ ทางานสัมพันธ์กบั การไฟฟ้ า มีชื่อเรี ยก
อินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดนี้ โดยทัว่ ไปว่า กริ ดไทน์อินเวอร์ เตอร์ (Gtid - Tied Inverter) ลักษณะการทางาน
ของอิ นเวอร์ เ ตอร์ ระบบนี้ จะเหมื อ นกับ อิ น เวอร์ เตอร์ โ ดยปกติ ท ่วั ไปแต่ จะต้องมี แ รงดัน ไฟฟ้ า
กระแสสลับจากการไฟฟ้ าป้ อนให้กบั อินเวอร์ เตอร์ อีกทางหนึ่ งด้วย ตัวอินเวอร์ เตอร์ แบบนี้ ถึง จะ
ทางาน ไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกใช้ไปกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆภายในบ้าน (สาหรับ
ระบบออนกริ ดแบบลดภาระค่าไฟฟ้ า) หรื ออาจจะแปลงไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ป้อนตรง
ให้กบั สายส่ งเพื่อขายไฟให้กบั การไฟฟ้ าตามโครงการ VSPP ได้
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2.4 สายไฟฟ้ าโซล่าเซลล์
การเชื่ อมต่อระบบโซล่ าเซลล์ ต้องใช้สายไฟฟ้ า สาย PV / PV1-F เป็ นสายไฟสาหรับไฟ
DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็ นสายที่ทาจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ ้มฉนวน
2 ชั้น ทดความร้ อ นสู ง มี ค วามสามารถทนอุ ณ หภู มิ ไ ด้ไ ม่ น้อ ยกว่า 80 oC ซึ่ งเรี ย กสายส าหรั บ
โซล่ า เซลล์ ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้ นเล็ก ๆ จานวนมาก ท าให้เหมาะกับ ไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี เพราะไฟฟ้ าระบบกระแสตรง จะวิง่ ที่ขอบของสายไฟ
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 ลักษณะของสายไฟฟ้ าโซล่าเซลล์ แสดงดัง รู ปที่ 2.6
และตารางการเลือกใช้สายไฟฟ้ าโซล่าเซลล์ดงั ตารางที่ 2.1
แรงดันที่สูญเสี ย=กระแสไฟฟ้ า x [0.02 x ความยาว (ม) / พื้นที่หน้าตัด (มม.2)]

รู ปที่ 2.6 สายไฟฟ้าโซล่าเซลล์
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กระแส (A)

รองรับแรงดันไฟฟ้ า

ขนาดสาย (Sq.mm)

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

ตารางที่ 2.1 การเลือกใช้ สายไฟฟ้ า
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2.5 End - Clamp Assembly
End - Clamp Assembly คือ ตัวยึดแผ่นโซล่าเซลล์ ตัวแรกและตัวสุ ดท้าย แต่ละแถวที่วาง
แผงโซล่าเซลล์ ให้วางบน เหล็กรางกับแผ่นโซล่าเซลล์ ได้โดยไม่ขยับ ลักษณะของ End – Clamp
สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 End - Clamp Assembly
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2.6 Mid - Clamp Assembly
Mid - Clamp Assembly คือ ตัวกดยึดระหว่างแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผ่น ให้ยดึ ติดกันได้
แน่นขึ้น ลักษณะของ Mid - Clamp สามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 Mid - Clamp Assembly
2.7 รางอลูมิเนียม
รางอลูมิเนียมที่ใช้ในการยึดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากเหล็กชุปร้อน
(Hot Galvanized Steel) แบบเหล็กอลูมิเนียมที่ใช้มีความยาว 4,200 มม. และผลิตจากอลูมิเนียม AL
6005 มีการออกแบบให้สามารถคงทนต่อการใช้งานโครงสร้างนี้ได้ถึงประมาณ 20 ปี ลักษณะของ
รางอลูมิเนียม จะแสดงดัง รู ปที่ 2.9
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รู ปที่ 2.9 รางอลูมิเนียม
2.8 MC4 Solar Connector
MC4 Solar Connector ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์ สาหรับ โซล่ าเซลล์นิยม ใช้สาหรับการเชื่ อม
สายไฟของแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกัน ขั้วของ MC4 จะมี 2 ขั้ว ขั้วที่เป็ นเต้าเสี ยบ (Plug) และขั้วที่
เป็ นเต้ารับ (Socket) เต้าเสี ยบและเต้ารับนั้นจะถูกวางไว้ภายในวัสดุหุ้มที่เป็ นพลาสติกที่จะเป็ นเพส
ตรงกันข้ามกัน โดยเต้าเสี ยบจะไปใส่ อยูใ่ นวัสดุหุม้ รู ปทรงกระบอกที่คล้ายกับ Connector ตัวเมีย แต่
เรี ยกว่าตัวผูส้ ่ วนเต้ารับที่ใส่ ในหัววัดรู ปสี่ เหลี่ยมที่มีหน้าตาคล้ายกับ Connector ตัวผู้ แต่เรี ยกว่าตัว
เมีย และสาหรับ Connector ตัวเมียนั้นจะมีนิ้วพลาสติก 2 อันที่ตอ้ งกดไปยังหัวตรงกลางเล็กน้อย ทา
เพื่อที่จะแทรกเข้าไปอยูใ่ นรู ดา้ นหน้าของ Connector ตัวผู้ เมื่อดันขั้วของตัวผูแ้ ละตัวเมียเข้าด้วยกัน
แล้ว นิ้วพลาสติกจะเข้าไปอยูพ่ อดีกบั รอยตัดทั้ง 2 ข้างของ Connector ตัวผูท้ าให้ Connector ทั้งคู่เข้า
ล็อคกัน และเมื่อมีการเชื่ อมต่อเข้าด้วยกันแล้วก็จะมีแรงดันไฟฟ้ าที่เพิ่มมากขึ้นของวงจรสาหรับซีล
ที่เหมาะสมกับหัวขั้วต่อ MC4 นั้นจาเป็ นต้องใช้สายเคเบิลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ถูกต้อง และ
โดยปกติแล้วจะเลือกใช้สายที่มีฉนวนกันความร้อน และสามารถป้ องกันแสง UV ได้
ขั้วต่อ MC4 นั้นเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานกลางแจ้งจึงจาเป็ นต้องมีการออกแบบเป็ นอย่างดี มี
การใช้วสั ดุที่ทนต่อสภาพอากาศ และทนแสงแดดจากสภาวะภายนอกได้อย่างดีคือ สามารถทนต่อ
อุณหภูมิทีต่าสุ ดตั้งแต่ -40 องศาเซลเซี ยส จนสู งถึง 85 องศาเซลเซี ยส และยังสามารถทนทานต่อ
รังสี UV ในระยะยาวได้ มีความต้านทานของตัวขั้วที่คงที่ และสามารถรองรับกระแสไฟฟ้ าได้สูงสุ ด
ที่ 20A แรงดันไฟฟ้ า 600V ขึ้นอยูก่ บั ตัวนาที่ใช้ ลักษณะของ MC4 Solar Connector จะแสดงให้เห็น
ดัง รู ปที่ 2.10
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รู ปที่ 2.10 MC4 Solar Connector

2.9 ตู้กนั ฝุ่ นกันนา้
ตูก้ นั ฝุ่ นกันน้ าเป็ นตูท้ ี่ใช้ใส่ สวิตซ์ไฟฟ้ าหรื อเบรกเกอร์ ไฟฟ้ าต่างๆที่ต้ งั แต่ที่ในที่กลางแจ้ง
และมีพ้ืนที่จากัดในการติดตั้งเพราะ ตูก้ นั ฝนนี้ สามารถกันฝุ่ นละอองต่างๆแล้วสามารถกันฝนและ
แดดได้ และมีขนาดที่เล็กมีน้ าหนักเบาติดตั้งในที่ๆจากัดได้ ลักษณะของตูก้ นั ฝุ่ นกันน้ า จะแสดงดัง
รู ปที่ 2.11
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รู ปที่ 2.11 ตู้กันฝุ่ นกันนา้

2.10 อุปกรณ์ ป้องกันกระแสไฟฟ้า
2.10.1 AC Breaker, DC Breaker
การทางานของเบรกเกอร์ AC และ DC คือเป็ นอุปกรณ์ที่ทางานเปิ ดและปิ ดวงจรไฟฟ้ า
หรื อกระแสไฟฟ้ า แบบไม่อตั โนมัติแต่สามารถเปิ ดวงจรได้อตั โนมัติถา้ หากว่ามีกระแสไฟฟ้ า
ไหลผ่านมากเกิ นกว่าค่าที่กาหนด เบรกเกอร์ จะทาหน้าที่ทนั ทีโดยไม่เกิ ดความเสี ยหายใดๆ
และถ้าหากมีกระแสไหลผ่านมากเกิ นไปในขณะที่เปิ ดสวิตซ์หรื อเกิ ดการช็อตหรื อลัดวงจร
เกิ ดขึ้ นเบรกเกอร์ จะทริ ป ลงทันที และกระแสไฟฟ้ า AC หรื อ DC ควรใช้ตามที่ เบรกเกอร์
ก าหนดชนิ ด เพื่ อ อายุ ก ารใช้ ง านและความปลอดภัย ต่ า งๆ ลัก ษณะของอุ ป กรณ์ ป้ องกัน
กระแสไฟฟ้ า หรื อ AC Breaker, DC Breaker จะแสดงดัง รู ปที่ 2.12 และรู ปที่ 2.13
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รู ปที่ 2.12 AC Breaker

รู ปที่ 2.13 DC Breaker

2.10.2 ฟิ วส์ (Fuse)
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ฟิ วส์ เป็ นอุปกรณ์ ป้องกันโดยจะทาหน้าที่เหมือนกับตัวนาตัวหนึ่ งในวงจรไฟฟ้ า เมื่อ
เกิ ด กระแสเกิ น พิ ก ัด (Overload Current) หรื อ กระแสลัด วงจร (Short Circuit Current) มี ค่ า
มากกว่ากระแสที่ฟิวส์ ทนได้ (Fuse’s Current Rating) จะทาให้ฟิวส์ ขาด (Blown Fuse) ทาให้
วงจรขาดและกระแสไม่ไหลอีกต่อไปเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับอุปกรณ์ และกับ
ผูใ้ ช้อุปกรณ์ ปกติแล้วกระแสเกินพิกดั (Overload Current) เกิดจากการดึงกระแสที่มากเกินจาก
อุปกรณ์ปลายทาง ส่ วนกระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) เกิดจากการที่กระแสเคลื่ อนที่
ผ่า นทางลัดที่ อาจจะเกิ ดจากการแตะกันของกระแสไฟฟ้ าหรื อ มี ต ัว นาไฟฟ้ าเชื่ อ มต่ อ การ
ลัดวงจรซึ่ งสามารถมี ค่ามากกว่าพันเท่าของกระแสที่ฟิวส์ ทนได้ โดยปกติแล้วฟิ วส์ น้ นั จะมี
ความทนทานน้อยที่ สุดในวงจร โดยจะขาดและจะตัดวงจรก่ อนที่อุปกรณ์ อื่นๆเช่ น สายไฟ
หรื อหม้อแปลงไฟฟ้ าจะระเบิด ลักษณะของฟิ วส์ จะแสดงดัง รู ปที่ 2.14

รู ปที่ 2.14 ฟิ วส์ (Fuse)

.
2.11 การบารุ งรักษาแผงโซล่ าเซลล์

18
1. ทาความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่ นที่เกาะบนแผงโซล่าเซลล์ดว้ ยการล้างด้วยน้ าสะอาด
และเช็ดคราบสกปรกออก บางครั้งคราบสกปรกจะเป็ นพวกยางหรื อมูลนกให้ใช้น้ าเย็นล้างและขัด
ด้วยฟองน้ า ข้อควรระวังในการทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์คือ ห้ามใช้แปรงที่มีขนเป็ นโลหะทา
ความสะอาดผิวของแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ผงซักฟอกและน้ ายาใด ๆ ก็ไม่ควรใช้ในการทาความ
สะอาด เพราะอุปกรณ์และน้ ายาทาความสะอาดดังกล่าว จะทาให้เกิ ดรอยที่ผิวแผงโซล่าเซลล์ได้
ควรหมัน่ ล้างทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็ นประจาเพื่อกาจัดฝุ่ นผง ขี้นกหรื อวัสดุอื่นๆ ซึ่ งมา
ลดทอนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวแผง ทาให้ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้น้อยลงเกือบ 20% การล้างทา
ความสะอาดควรทาเวลาเช้า ไม่ควรทาเวลากลางวัน เพราะเมื่อกระจกแผงที่ ร้อนเจอกับน้ า เย็น
อาจจะทาให้กระจกแตกได้ ลักษณะการเช็ดทาความสะอาดดัง รู ปที่ 2.15

รู ปที่ 2.15 การเช็ดทาความสะอาด
2. ตรวจสอบดูสภาพแผงโซล่าเซลล์ยงั มีสภาพที่สมบูรณ์หรื อไม่ เช่ น รอยร้าว, รอยแตก,
รอยฝ้ าบริ เวณผิว, มีรอยรั่วของน้ าภายในผิวแผงโซล่าเซลล์และสี ของแผงเปลี่ยน เป็ นต้น ให้มีการ
จดบันทึกและสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติต่าง ๆ
3. ควรตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล์ว่าสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ตามปกติ ตรวจเช็คทุกวัน หรื อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
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4. ควรตรวจสอบส่ วนที่ยึดโซล่าเซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรู ต่าง ๆ ให้แน่ นหนาดี อยู่
เสมอ ลักษณะการตรวจสอบส่ วนที่ยดึ โครงสร้างดัง รู ปที่ 2.16

รู ปที่ 2.16 ตรวจสอบส่ วนที่ยึดโครงสร้ าง

บทที่ 3
รายละเอียดภาคปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเท็ม(เอเชีย) จากัด
ที่ ต้ งั ของสถานประกอบการณ์ เลขที่ 451 หมู่ 12 ซอย 18/4 ถนน พุทธณฑลสาย 3 แขวง ศาลา
ธรรมสพน์ เขต ทวีวฒั นา จังหวัด กรุ งเทพฯ

รู ปที่ 3.1 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
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3.2 สถานทีอ่ อกปฏิบัติงาน
บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซิ สเท็ม(เอเชีย) จากัด
เลขที่ 451 หมู่ 12 ซอย 18/4 ถนน พุทธณฑลสาย 3 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวฒั นา จังหวัด
กรุ งเทพฯ

รู ปที่ 3.2 สถานปฏิบัติงาน
3.3 ลักษณะการออกแบบและการติดตั้งโซล่าเซลล์
- ออกแบบการวางแผงโซล่าเซลล์ตามจานวนที่วางแผน
- ติดตั้งโครงสร้างตามที่วางแผนตามแบบงานที่กาหนด
3.4 รู ปแบบการจัดการขององค์ กรและการบริหารขององค์ กร
การบริ หารขององค์กร ประกอบด้วย
- ตาแหน่งช่างออกแบบ
- ตาแหน่งช่างไฟฟ้ า
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3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งช่างออกแบบโครงสร้าง และช่างไฟฟ้ าลักษณะงาน เป็ นตรวจดูพ้ืนที่ ที่จะต้องวาง
โครงสร้ าง และแผงโซล่าเซลล์ตามจานวนที่ระบุ และการวางโครงสร้างของแผงโซล่ าเซลล์ ใน
สถานที่ ที่ออกแบบ และติดตั้งเดินรางสายไฟ และลากเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์จากชั้นดาดฟ้ า
ลงไปยังเครื่ องอินเวอร์เตอร์
3.6 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา คุณประพันธ์ หารไชย
- ตาแหน่งผูจ้ ดั การโครงการ
3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 ศึกษารายละเอียดการปฏิบตั ิงานในสถานที่ฝึกงาน
3.8.2 ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิงาน
3.8.3 ศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดของโครงการ
3.8.4 ศึกษารายละเอียดของชนิดแผงโซล่าเซลล์
3.8.5 ศึกษาวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้ทาโครงสร้างต่างๆ
3.8.6 ศึกษาการออกแบบการวางแผงโซล่าเซลล์ตามจานวนที่ตอ้ งการ
3.8.7 ติดตั้งโครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ตามที่ออกแบบ
3.8.8 ตรวจสอบการทางานของโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง
3.8.9 จัดทารายงาน
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ตารางที่ 3.1 ผังเวลาในการดาเนินงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5

หัวข้อ

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

เตรี ยม
สหกิจศึกษา
ออกปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
ค้นคว้าหา
ข้อมูล
จัดทาโครงงาน
สหกิจศึกษา
ส่ งเล่มสหกิจ
เวลาที่วางแผน
เวลาที่ดาเนินการ
3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.9.1 โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
3.9.2 เช็คแลมป์ ไขควงแบน-แฉก
3.9.3 คีมตัด คีมจับ คีมปอกสายไฟฟ้ า
3.9.4 ประแจหกเหลี่ยม
3.9.5 เข็มทิศวัดองศา

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามโครงงานสหกิจ มีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 ภาพรวมของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ โซล่าเซลล์แบบออนกริด
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าแบบออนกริ ดที่ออกแบบและติดตั้ง ของโครงการนี้สามารถแสดง
ภาพรวมของระบบได้ดงั รู ปที่ 4.1 จะเป็ นระบบที่เหมาะสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในเวลากลางวัน เนื่องจาก
เป็ นระบบที่ไม่ได้มีการติดตั้งแบตเตอรี่ ไว้กกั เก็บพลังงานไว้ใช้ในตอนกลางคืน โดยการทางานนั้น
จะเริ่ มจากการศึกษาข้อมูลของโซล่าเซลล์ในรู ปแบบของระบบออนกริ ด ว่าแผ่นโซล่าเซลล์แต่ละ
แผ่นมีกาลังการผลิตเท่าไรและมีการต่อแบบไหน และใช้อะไรในการติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์บา้ ง
และก่อนที่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้ าที่ออกมาจากการผลิตออกมาจากโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องผ่าน
ตัวเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ ออกมาเพื่อทาการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าจากไฟฟ้ ากระแสตรง ให้เปลี่ยนมา
เป็ นพลังงานไฟฟ้ ากระสลับ เพื่อใช้ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบริ ษทั และสานักงานที่มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในตอนกลางวัน ได้ร่วมกับไฟฟ้ าจากที่การไฟฟ้ าส่ งจ่ายให้ โดยที่ไม่ตอ้ งทาการสลับไฟฟ้ า
และไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ สามารถแสดงลักษณะของ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้โซล่าเซลล์
ระบบออนกริ ด ได้ดงั รู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ โซล่าเซลล์แบบออนกริด
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4.2. การออกแบบระบบ
4.2.1 การคานวณโหลด
การคานวณโหลดเป็ นการคานวณการใช้ไฟฟ้ าภายในบริ ษทั และสานักงาน ว่าแต่ละวัน
ในเวลากลางวันที่มีการใช้ไฟฟ้ าภายในบริ ษทั ประมาณเท่าไรเพื่อที่จะได้เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ได้
ถูกต้องตามขนาดและปริ ม าณที่ ใช้ภายในบริ ษทั หรื อ สานักงาน โดยสามารถแสดงการค านวณ
ปริ มาณของโหลดได้ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางอุปกรณ์ภายในสานักงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณ์
หลอดไฟ แบบหลอดนีออน
พัดลม
ตูเ้ ย็น
เครื่ องปั้ มน้ า
คอมพิวเตอร์
เครื่ องปรับอากาศ (แอร์ )

ปริ มาณกินไฟ
18 W
80 W
200 W
300 W
300 W
2,000 W

ปริ มาณที่ใช้
10 ดวง
5 ตัว
1 ตู้
1 ตัว
3 เครื่ อง
2 ตัว

จากรายการเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในสานักงานใน ตารางที่ 4.1 สามารถคานวณหากาลังไฟฟ้ า
รวมสู งสุ ดในกรณี ที่เปิ ดใช้งานเครื่ องใช้ไฟฟ้ าพร้อมกันได้ ดังนี้
- หลอดไฟ แบบหลอดนีออน
18 x 10 = 180 W
- พัดลม
80 x 4 = 320 W
- เครื่ องปั๊ มน้ า
300 x 1 = 300 W
- คอมพิวเตอร์
300 x 3 = 900 W
- ตูเ้ ย็น
200 x 1 = 200 W
- เครื่ องปรับอากาศ (แอร์ )
2,000 x 2 = 4,000 W
➢ รวมทั้งหมด ( 180 + 320 + 300 + 900 + 200 + 4,000 ) = 5,900 W
4.2.2 การคานวณจานวนแผงโซล่าเซลล์
การคานวณปริ มาณและขนาดการใช้ของแผงโซล่าเซลล์ ว่าใช้แผ่นโซล่าเซลล์ที่มีขนาดการ
ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้มากเท่าไรและใช้ประมาณจานวนกี่แผ่น โดย
ในโครงการนี้ แผงโซล่าเซลล์ที่เลื อกใช้เป็ นแผงชนิ ด ทินฟิ ล์ม คือโซล่าเซลล์ชนิ ดอะมอร์ ฟัสที่ได้
กล่าวถึงใน บทที่ 2 ซึ่ งมีรายละเอียดต่างๆ แสดงไว้บน Name Plate ดังที่แสดงใน รู ปที่ 4.2
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รู ปที่ 4.2 Name Plate ของแผงโซล่าเซลล์
รายละเอียดต่างๆ ของแผงโซล่าเซลล์ตาม Name Plate มีความหมายดังนี้
SOLAR FRONTIER
= ยีห่ อ้ ของแผงโซล่าเซลล์
TYPE SC85 – EX – A
= รุ่ นของแผงโซล่าเซลล์
MAXIMUM POWER ( Pmpp)
= ค่ากาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 85 Wp
+10%/-5%
MAXIMUM POWER VOLTAGE
( Vmpp )
= ค่าแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด 42.5 V
OPEN CIRCUIT VOLTAGE ( Voc ) = แรงดันเปิ ดวงจร 57.5 V
MAXIMUM POWER CURRENT
( Impp)
= กระแสที่กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 2 A
SHORT CIRCUIT CURRENT ( Isc ) = ค่ากระแสลัดวงจร 2.3 A
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จากข้อมูลการใช้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของสานักงาน 5,900 W และกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่แผงโซ
ล่าเซลล์ผลิตได้ต่อแผงเท่ากับ 85 Wp สามารถคานวณหาจานวนแผงโซล่าเซลล์ที่ตอ้ งใช้ได้ดงั นี้
จานวนแผงโซล่าเซลล์ = กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ตอ้ งการ ÷ กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดต่อแผงโซล่าเซลล์
= 5,900 ÷ 85
ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 85 Wp / แผ่น = 70 แผ่น
กาลังไฟที่สามารถผลิตได้จริ ง
= กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ผลิตได้ × ftemp× fdirt× fmis× f_inv
= 5,900 × 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90
= 4,175.33 Wp
การต่ อแผงโซล่าเซลล์
(1) การต่ อแบบอนุกรม (Series Connection) คือการต่อเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าของแผงโซล่า
เซลล์ โดยที่กระแสไฟฟ้ ายังคงที่ลกั ษณะดังรู ปที่ 4.3
โวลท์ (V) รวม = V1 + V2 + V3 + …Vn
กระแส (I) รวม = I1 = I2 = I3 = …In

รู ปที่ 4.3 การต่ อแบบอนุกรม

27
(2) การต่ อแบบขนาน (Parallel Connection) คือการต่อเพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ าของแผงโซล่ า
เซลล์โดยที่แรงดันไฟฟ้ ายังคงที่ จะทาให้ได้ค่าแรงดันของระบบ มีค่าแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับค่า
แรงดันไฟฟ้ าของแผงโซล่าเซลล์ ในกรณี ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่มีค่าแรงดันไฟฟ้ าเท่ากันมา
ต่อกัน จะให้แรงดันไฟฟ้ าเท่าเดิม แต่ได้ค่ากระแสเพิ่มขึ้น ตามจานวนของแผงโซล่าเซลล์
ดังนั้นการต่อแผงโซล่าเซลล์แบบขนาน ควรจะต้องใช้แผงที่มีค่าแรงดันไฟฟ้ าเท่ากัน ในการ
ต่อใช้งานในระบบ กระแสไฟฟ้ าของแผงที่มีค่าแรงดันมากกว่าจะไหลไปเข้าแผงที่มีแรงดัน
น้อยกว่า จนทาให้แผงที่มีแรงดันน้อยกว่าเป็ นโหลดในระบบได้ วิธีการแก้ไขโดยการต่ อ
ไดโอดเพื่อป้ องกันกระแสไหลย้อนกลับเข้าแผงโซล่าเซลล์ ไว้ทุกแผงโซล่าเซลล์ที่ต่อขนาน
กันในระบบ การต่อไดโอดยังเป็ นวิธีป้องกันกรณี ที่แผงโซล่าเซลล์บางแผงได้รับแสงอาทิตย์
ไม่เท่ากันซึ่ งจะส่ งผล ให้ค่าแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ ไม่เท่ากันได้ทาให้บางแผงกลายเป็ น
โหลดของระบบ ลักษณะการต่อแบบขนานแสดงได้ดงั รู ปที่ 4.4
กระแส (I) รวม = I1 + I2 + I3 +…In
โวลท์ (V) รวม
= V1 = V2 = V3 = …Vn

รู ปที่ 4.4 การต่ อแบบขนาน
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(3) การต่ อแบบผสมผสาน (Mix Connection) คือการต่อร่ วมกันระหว่างแบบอนุ กรมกับแบบ
ขนานเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ า ตามขนาดที่ตอ้ งการของผูอ้ อกแบบระบบใช้
งานโดยใช้ ห ลัก การของการต่ อ แบบอนุ ก รม และแบบขนาน มาต่ อ ร่ ว มกัน ส่ ว นการ
คานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้ าและค่ากระแส ยังใช้หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าทัว่ ๆไป คือการ
ต่อแบบอนุ กรมจะให้ค่าแรงดันไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นส่ วนค่ากระแสเท่าเดิม และการต่อแบบขนาน
แรงดันไฟฟ้ าจะเท่าเดิ มกระแสไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นการต่อร่ วมกันแบบผสมผสานก็จะต้องหาค่า
ผลรวมของระบบเป็ นส่ วนๆไป ลักษณะดัง รู ปที่ 4.5
โวลท์ (V) รวม
= (V1+V2) = (V3+V4)
กระแส (I) รวม = [{ I (PV1) = I (PV2) } + { I (PV3) = I (PV4) }]

รู ปที่ 4.5 การต่ อแบบผสมผสาน
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4.2.3 การเลือกใช้ อนิ เวอร์ เตอร์
การเลือกใช้เครื่ องอินเวอร์ เตอร์ให้เหมาะสมกับ ปริ มาณของการผลิตพลังงานของแผงโซล่า
เซลล์ ต้องเลือกเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ ที่มีกาลังวัตต์มากกว่า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้งหมดภายในบริ ษทั และ
สานักงานหรื อมากกว่ากาลังไฟฟ้ าที่แผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งผลิตได้ ประมาณ 30% – 40% ดังนั้นจึง
จาดป็ นต้องเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด PDC = 3710 W ดังที่แสดงใน รู ปที่ 4.6
รายละเอียดต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์ที่แสดงไว้บน Name Plate
PDC = 3710 W
VDC.r = 370 V
IDCmax = 16.1 A
VDCmax = 600 V
VDCmin = 230 V
Vmpp = 230 – 500 V

รู ปที่ 4.6 เครื่องอินเวอร์ เตอร์
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4.3 การวางแผนการติดตั้งโครงสร้ างแผงโซล่าเซลล์
การวางแผนก่อนทางาน โดยการปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ ยง ของบริ ษทั นิ วเพาเวอร์ ซี สเท็ม
(เอเชี ย) จากัด เพื่อหาจานวน และขนาดของแผ่นโซล่าเซลล์ ที่จะทาการติดตั้งและตรวจสอบพื้นที่
โดยรอบ และความสู งของขอบกาแพงที่จะใช้ติดตั้งแผนและโครงสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้ในเวลาที่
ต่างกันไปกาแพงจากทางด้านข้างจะไม่บงั แสงอาทิตย์ที่ส่องมาที่แผงโซล่าเซลล์ และมีการคานึ ง
ข้อจากัดอะไรไหมในการติดตั้งที่กาลังจะออกแบบ และการวางแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานที่
ได้รับมอบหมายงาน ที่เป็ นหลังคาบริ ษทั และสานักงาน ที่มีขนาดใหญ่และกว้าง

รู ปที่ 4.7 ขณะวางแผนการวางแผนโซล่าเซลล์
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4.4 การออกแบบตาแหน่ งการวางของแผงโซล่าเซลล์
การออกแบบตาแหน่ ง การวางแผงโซล่ า เซลล์เป็ นการออกแบบให้ส อดคล้องกับ แบบ
โครงสร้ า งของพื้ น ที่ ที่ จ ะวางแผงโซล่ า เซลล์ว่า มี พ้ื น ที่ ส ามารถวางแผงได้ท้ งั หมดเท่ า ไร จาก
โครงสร้างของหลังคาที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยจะแสดงการออกแบบตาแหน่งการวางแผงโซ
ล่าเซลล์ดงั รู ปที่ 4.8 และ รู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.8 เขียนแบบการวางตาแหน่ งโซล่าเซลล์โดยใช้ AutoCad

รู ปที่ 4.9 แบบตาแหน่ งการวางแผงโซล่าเซลล์
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4.5 การส่ งตรวจแบบแผงโซล่าเซลล์
เป็ นการส่ งตรวจงานที่ ทาการออกแบบไว้เพื่อให้ผูจ้ ดั การของโครงการตรวจสอบว่าตรง
ตามความต้องการของลูกค้าที่จะทาการติดตั้งหรื อไม่หากไม่ตรง ต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อลด
ปริ มาณของแผงโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าที่จะติดตั้ง ลักษณะรู ปภาพที่นามาจะแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะพื้นที่การวางตาแหน่งของแผงโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ของหลังภายภายในโรงงานที่
จะแสดงให้เห็นดัง รู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 การตรวจแบบการวางตาแหน่ งแผงโซล่าเซลล์
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4.6 การออกแบบโครงสร้ าง
การออกแบบโครงสร้ างที่จะจัดวางแผงโซล่ าเซลล์ตามจานวนที่ออกแบบในพื้นที่น้ นั ๆ
ต้องมีการตรวจสอบว่าความสู งของกาแพงจากพื้นสู งเท่าไรและมีพ้ืนที่กว้างของขนาดพื้นที่น้ นั ๆ
เท่าไรเพื่อ ที่จะออกแบบโครงสร้ างที่วางของแผงโซล่าเซลล์ ตามขนาดและจานวนของแผ่นโซล่า
เซลล์ ที่ออกแบบ จากรู ปที่นามาแสดงเป็ นการออกแบบโครงสร้างการวางแผงโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ที่
จากัดในบริ เวณดาดฟ้ าที่มีกาแพงขึ้นมาการออกแบบควรที่จะห่ างจากกาแพงออกมาประมาณครึ่ ง
เมตรเพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์ที่ส่องมาถูกกาแพงบัง และควรเอียงรับแสงอาทิตย์ประมาณ 7 – 13 องศา
เพื่อจะได้รับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน แสดงดัง รู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 การออกแบบโครงสร้ าง
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4.7 การเขียนแบบ Single line Diagram
เป็ นการวาด Single line Diagram เพื่อจัดว่าแผงโซล่าเซลล์ส่วนไหนต้องเข้าอินเวอร์ เตอร์
ตัวไหนบ้าง และเข้าอินเวอร์ เตอร์ แต่ละตัวในจานวนกี่แผ่น และต้องผ่านการต่ออะไรบ้าง จากรู ปที่
4.5 จากการว่า งตาแหน่ ง บนหลัง คาในจานวน 800 แผ่น จึ ง ต้องมี ก ารแบ่ ง จานวนที่ จะต้อ งเข้า
อินเวอร์เตอร์ในจานวนเท่าๆกัน ที่แสดงดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 การเขียนแบบ Single line Diagram
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4.8 การสรุ ปรายการของ
เป็ นการสรุ ปสิ่ งของที่ตอ้ งใช้ในการทาโครงสร้างรวมถึงจานวนของแผงโซล่าเซลล์ เพื่อตัด
ยอดสั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล์ และจานวนของสายไฟทั้งหมด
ที่ลากจากแผงโซล่าเซลล์ที่อยูบ่ นหลังคาลงมายังตัวเครื่ องของอินเวอร์ เตอร์ ที่อยูภ่ ายในตึกด้านล่าง
จากตารางเป็ นจานวนของอุปกรณ์โครงสร้างที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ แสดงดัง ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สรุ ปรายการอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ทาโครงสร้ าง
แผ่งโซล่าเซลล์จานวน 18 แผ่ ง
ลาดับแถว
(1 แถว / 6 แผ่น)

ความยาว
ของเหล็ก

จานวนตัวยึด
ระหว่างแผ่น

จานวน
Mid Clamp

จานวน
End Clamp

จานวน
Clip - Look

1

12,100 x 2

3

10

4

7

2

12,100 x 2

3

10

4

3

12,100 x 2

3

10

4

7

รวม
(4,160)

72,600

9

10

12

14

108
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4.9 การจัดเตรียมทาโครงสร้ าง
เป็ นการตรวจสอบแบบความกว้างของโครงสร้าง ขนาดของเหล็กโครงสร้างและความสู งที่
กาหนดตามแบบที่จดั ทา วิเคราะห์จานวนของสิ่ งของที่ตอ้ งใช้ในการจัดทาโครงสร้าง เพื่อจัดเตรี ยม
ทาตามแบบ ที่แสดงดัง รู ปที่ 4.13 และรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.13 จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ ทาโครงสร้ าง

รู ปที่ 4.14 จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ ทาโครงสร้ าง
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4.10 การประกอบโครงสร้ าง
เป็ นขั้นตอนการประกอบและตั้งโครงสร้างตามแบบที่ได้ เขียนในโปรแกรมออกแบบ จะ
แสดงให้เห็นถึงการตั้งประกอบสร้างดัง รู ปที่ 4.15 และรู ปที่ 4.16

รู ปที่ 4.15 ประกอบและตั้งโครงสร้ าง

รู ปที่ 4.16 ประกอบและตั้งโครงสร้ าง
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4.11 การวางแผงโซล่าเซลล์
เป็ นขั้น ตอนการวางแผงโซล่ า เซลล์ ล งบนโครงสร้ า ง ตามจ านวนตามแบบที่ ก าหนด
ลักษณะการวางแผงโซล่าเซลล์ แสดงให้เห็นดัง รู ปที่ 4.17 และ รู ปที่ 4.18

รู ปที่ 4.17 ขั้นตอนการวางแผงโซล่าเซลล์

รู ปที่ 4.18 ขั้นตอนการวางแผงโซล่าเซลล์
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4.12 การตรวจสอบเครื่องอินเวอร์ เตอร์
เป็ นขั้นตอนการตรวจสอบเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ เพราะเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ ตวั ที่ใช้น้ ันเป็ น
เครื่ องอินเวอร์ เตอร์ ตวั เก่า ที่เคยถูกการใช้งานไปแล้วจึงต้องมีการตรวจสอบว่าเครื่ องอินเวอร์ เตอร์
ตัวนี้ น้ นั สามารถใช้งานได้หรื อไม่ และถ้าหากใช้ไม่ได้ตอ้ งมีการตรวจสอบว่ามีปัญหาที่ส่วนไหน
และถ้าหากมีปัญหาต้องทาการเปลี่ยนเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ น้ นั ทันที ลักษณะการตรวจสอบเครื่ อ ง
อินเวอร์เตอร์ แสดงดังรู ปที่ 4.19

รู ปที่ 4.19 ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องอินเวอร์ เตอร์
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4.13 การติดตั้งเครื่องอินเวอร์ เตอร์
เป็ นขั้นตอนการ Reset เครื่ องอินเวอร์เตอร์ ให้พร้อมทางานหลังจากที่ทาการดึงสายไฟที่ต่อ
จากอินเวอร์ เตอร์ ลงมาด้านล่างภายในบริ ษทั หน้าปั ดของเครื่ องอินเวอร์ เตอร์ น้ ี จะแสดงให้เห็นถึง
การผลิ ตไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์ท้ งั หมดจะแสดงให้เห็นที่หน้าปั ดของเครื่ อง ถ้าหากมีความเข้ม
ของแสงอาทิตย์มากแผงโซล่าเซลล์ก็จะผลิตพลังการไฟฟ้ าออกมาได้มาก แต่ถา้ หากว่าความเข้มของ
แสงน้อยหรื อหากมีฝนตกหน้าปั ดเครื่ องจะแสดงให้เห็นได้วา่ แผงโซล่าเซลล์น้ นั ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ได้นอ้ ยมาก

รู ปที่ 4.20 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องอินเวอร์ เตอร์
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4.14 การติดตั้ง Sensor Box
การติดตั้ง Sensor Box ติดตั้งเพื่อให้สามารถดูการทางานของระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งได้
ผ่านโปรแกรม Fronius Solar Access และสามารถดูออนไลน์ได้เพราะมีการติดตั้งสัญญาณไวฟายที่
เครื่ อง เพื่อความสะดวกสบายในการตรวจเช็คระบบในสถานที่ต่างๆ

รู ปที่ 4.21 ขั้นตอนการติดตั้ง Sensor Box

รู ปที่ 4.22 ขั้นตอนการติดตั้ง Sensor Box 2
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4.15 ขั้นตอนการเริ่มใช้ โปรแกรม Fronius Solar Access
การใช้ ง านโปรแกรมจะต้อ งเริ่ มจากการเปิ ดใช้ โ ปรแกรม Fronius Solar.access เพื่ อ
ลงทะเบียนในโปรแกรมเพื่อที่จะได้สามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้ าของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งได้
ผ่านทางโปรแกรมอินทรอเน็ต

รู ปที่ 4.23 หน้ าแรกของโปรแกรม Fronius Solar Access

รู ปที่ 4.24 ขั้นตอนการลงทะเบียน
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4.16 ขั้นตอนการกรอกข้ อมูล
เป็ นการกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม การตั้งชื่อ , ประเทศ , โซนเวลา , อัตราขายคืน
การไฟฟ้ า , การเชื่อมต่อ

รู ปที่ 4.25 ขั้นตอนการกรอกข้ อมูล

รู ปที่ 4.26 การแสดงผล
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รู ปที่ 4.27 การเลือกใช้ ระหว่างต่ อLAN , WLAN หรือไวไฟ
4.17 ขั้นตอนการต่ อสั ญญาณ
เป็ นขั้นตอนการต่อสัญญาณไวไฟของบริ ษทั การเซทค่าไวไฟให้อินเวอร์ เตอร์ เชื่ อมต่อกับ
สัญญาณไวไฟโดยดับเบิลคลิ กชื่ อสัญญาณที่เราต้องการเชื่ อมต่อในช่ อง SSID หลังจากนั้นให้ใส่
รหัสผ่านไวไฟ จากนั้นกด Save ชื่อไวไฟที่เลือกจะปรากฏในหัวข้อ Configured Networks จากนั้น
ให้สังเกตุช่อง Status ถ้าขึนว่า ”Connected” เสร็ จสิ้ น

รู ปที่ 4.28 การต่ อสั ญญาณไวไฟ
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4.18 ขั้นตอนการแสดงข้ อมูล
เป็ นการเลือกที่ Soler.wed คือการให้เครื่ องอินเวอร์ เตอร์ส่งข้อมูลเข้าสู่ Website ของระบบ
โดยเราสามารถเลือกให้อพั เดตข้อมูลได้แบบที่เราต้องการ

รู ปที่ 4.29 ขั้นตอนการแสดงข้ อมูล

4.19 ขั้นตอนการล็อคอินเข้ าโปรแกรม
เป็ นการเปิ ดใช้งานโปรแกรม โดยการสมัครจะต้องใช้ อีเมล์ของ G-Mail

รู ปที่ 4.30 ขั้นตอนการล็อคอินเข้ าโปรแกรม

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของการดาเนินงาน
5.1.1 การดาเนินงานโครงการ
การปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั นิวเพาเวอร์ ซี สเท็ม (เอเชีย) จากัด ในโครงการ
การออกแบบ และติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริ ด ภายในอาคารของ บริ ษทั นิ วเพาเวอร์ ซี สเท็ม
(เอเชีย) จากัด ให้เป็ นไปตามแบบที่วางแผนในแบบงานที่เขียนขึ้นในพื้นที่ช้ นั ดาดฟ้ าของบริ ษทั การ
ปฏิบตั ิงานสามารถลุล่วงได้เป็ นอย่างดีจากการให้ความช่วยเหลือ และแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยงที่
คอยกากับดูแล
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
- ขาดทักษะและความชานาญในการใช้โปรแกรมที่ออกแบบการวางโครงสร้างของโซล่าเซลล์
- ขาดทักษะและความชานาญในการตรวจสอบตูอ้ ินเวอร์ เตอร์ และการดาเนินงานต่าง ๆ
- ขาดทักษะและความชานาญในการติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งโครงสร้าง
ของ โซล่าเซลล์
- ขาดข้อมูลต่าง ๆ ของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และการเลือกชนิ ดของแผงโซล่าเซลล์ ทาให้
ต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติม
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- สอบถามพนัก งานที่ มี ท ัก ษะ และความช านาญของการตรวจสอบการติ ด ตั้ง ของเครื่ อ ง
อินเวอร์เตอร์
- สอบถามพนักงานที่มีทกั ษะ และความชานาญของการเลือกใช้ชนิดของ แผงโซล่าเซลล์
- สอบถามพนักงานที่มีทกั ษะ และความชานาญของการติดตั้งโครงสร้างของ แผงโซล่าเซลล์
- ให้ผทู ้ ี่มีความชานาญทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

47
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบตั ิการทางาน
- ได้เสริ มสร้ างประสบการณ์ในการทางานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการติดตั้ง
ของแผงโซล่าเซลล์
- ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอน การเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขงานให้ตรงตามแบบแปลน
- ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมภายในองค์กร
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ขาดทักษะและความชานาญในการออกแบบโครงสร้างของงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทาให้
เกิด ความล่าช้า
- อุปกรณ์และเครื่ องมือไม่พอต่อการปฏิบตั ิงาน ทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
- แบบการติดตั้งอุปกรณ์มีการปรับเปลี่ยน ทาให้การทางานหยุดชะงักและต้องกลับมาแก้ไข
งานจุดเดิมบ่อยครั้งจึงเป็ นผลกระทบต่อการทางานเป็ นอย่างมาก
- เกิดการสื่ อสารผิดพลาดในการทางาน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
-ควรจัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
-ควรแก้ไขแบบการติดตั้งให้สมดุล ก่อนการสื่ อสารต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
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