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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนันั้น ท าให้พลงังานทางเลือกเป็น
ช่องทางท่ีน่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากการใชพ้ลงังานต่างๆ ท่ีมากเกินไป 
การเลือกใช้พลังงานทางเลือกยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งอาศยัการขนส่งเช้ือเพลิงหรือการส่งก าลงัไฟฟ้า เพราะสามารถท าการผลิตไดโ้ดยหน่วย
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ในการท าความร้อน และความเยน็การใชแ้สงแดดโดยตรง ก าจดัปัญหา
ของเร่ืองดารขนส่งเช้ือเพลิง และส่งก าลงัไฟฟ้าในระยะทางไกลๆได้ พลงังานแสงอาทิตย์เป็น
พลงังานท่ีสะอาดไม่ท าปฏิกิริยาใดๆ ท่ีจะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ และส าหรับประเทศไทยซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีใกล้กบัเส้นศูนยสู์ตร และได้รับพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปีเป็นจ านวนมาก และมี
สภาพภูมิอากาศท่ีค่อนขา้งคงตวั ไม่เปล่ียนแปลงง่ายๆ ปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตพลงังาน
แสงอาทิตยจึ์งมีไม่มากนกั เซลล์แสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล์จึงเป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิกส์ 
ชนิดหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากเซลล์แสงอาทิตยน้ี์สามารถเปล่ียนพลงังานจาก
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์จะผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์เปล่ียนให้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct Current : DC )  เม่ือแผ่นโซล่าเซลล์
ไดรั้บพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้า เขา้ไปท่ีอินเวอร์เตอร์ เพื่อท าการเปล่ียนผลิตงาน
ไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง เปล่ียนใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ( Alternative Current : AC ) ก่อนท่ีจะ
ไปเช่ือมต่อเขา้กบัระบบไฟของทางการไฟฟ้า เพื่อผลิตใชเ้อง ลดค่าใชไ้ฟฟ้าภายในครัวเรือน และ
ประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้ากข้ึน  
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1.2 วตัถุประสงค์ของงำนสหกจิ 
 1.2.1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัหลกัการท างานของโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 

1.2.2.  เพื่อศึกษาหลกัการของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.2.3.  เพื่อศึกษาวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.2.4.  เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.2.5.  เพื่อฝึกปฏิบติัในการใชโ้ปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบการผลิตไฟฟ้า
จากโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.2.6.  เพื่อประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 

 

1.3 ขอบเขตของงำนสหกจิ 

 1.3.1.  ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการท างานของโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.3.2.  ศึกษาหลกัการของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.3.3.  ศึกษาวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.3.4.  ศึกษาด าเนินการการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.3.5.  ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
เซลลร์ะบบออนกริด 
1.3.6.  ศึกษาด าเนินการประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1.  มีความรู้ความสามารถในการแยกชนิดของโซล่าเซลลแ์ต่ละแบบได ้
1.4.2.  มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลล์
ระบบออนกริด 
1.4.3.  มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดย
ใชโ้ซล่าเซลลร์ะบบออนกริด 
1.4.4.  มีความรู้ความสามารถในการใชโ้ปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบระบบโซล่า
เซลลเ์พื่อการผลิตไฟฟ้า 
1.4.5.  มีความรู้ความสามารถในการประมาณราคาของวสัดุท่ีใชใ้นการติดตั้งโซล่าเซลล ์

  

 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฎีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 บทน า 
 ในงานออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลลร์ะบบออนกริดหรือ
แบบท่ีตอ้งมีการเช่ือมต่อเขา้กบัไลน์ของการไฟฟ้า ผูท้  าการออกแบบและติดตั้งตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นระบบเป็นอยา่งดี ดงันั้นในบท
น้ีจะอธิบายถึงรายละเอียดหลกัการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่โซล่าเซลล ์อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์
ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ 
ตลอดจนการบ างรุงรักษาโซล่าเซลล ์
 
2.2 โซล่าเซลล์ (Solar Cell) 
ความรู้เบือ้งต้นโซล่าเซลล์ 

โซล่าเซลล์เป็นส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับการเปล่ียนรูปพลงังานจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีสามารถน ามาใช้งานไดท้นัทีเม่ือมี
แสงอาทิตยม์าตกกระทบบน หนา้แผงโซล่าเซลล ์โดยค่าแรงดนัและกระแสท่ีไดจ้ะมากหรือนอ้ย จะ
ข้ึนอยู่กบัความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์มาตกกระทบ รวมไปถึงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของแผงโซล่า
เซลล ์จากโรงงานของผูผ้ลิต หลกัการท างานเบ้ือตน้ของโซล่าเซลลส์ามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.1 
 

 
 

รูปที ่2.1 ภาพแสดงการท างานเบือ้งต้นของโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 
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2.2.1 ชนิดของโซล่าเซลล์  
 ชนิดของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่งตามวสัดุท่ีใชผ้ลิตแบ่งได ้3 ชนิดหลกัๆ คือ 
(1) เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) 
(2) เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 
(3) เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าชนิดอ่ืนๆเช่น แกลเล่ียม อาร์เซไนด,์แคดเนียม เทล

เลอไรด ์และ คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด ์เป็นตน้ ซ่ึงจะ มีทั้งชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline)
และผลึกรวม (Polycrystalline) 

 
2.2.1.1 โซล่าเซลล์แสงอาทติย์ที่ท าจากซิลคิอน (Single Crystalline Silicon Solar Call)  
- โซล่าเซลล์ชนิดผลึกเด่ียว เรียกว่าโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตลัไลน์ (Monocrystalline 

Silicon Solar Cell) เป็นโซล่าเซลล์ท่ีท าจากซิลิกอนมีประสิทธิภาพประมาณ 15-24 % ลกัษณะของ
โซล่าเซลลแ์บบน้ี สามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.2 

 

 
 

รูปที ่2.2 โซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ 
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- โซล่าเซลล์ชนิดผลึกรวม เรียกวา่โซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon 
Solar Cell) เป็นโซล่าเซลล์ท่ีท าจากสารซิลิกอนลกัษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก และมี
ประสิทธิภาพประมาณ 10-17 % ลกัษณะของโซล่าเซลลแ์บบน้ี สามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.3 

 

 
 

รูปที ่2.3 โซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ 
 

2.2.1.2 โซล่าเซลล์แสงอาทติย์ทีท่ าจากอะมอร์ฟัสซิลคิอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 
โซล่าเซลลท่ี์ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน มีลกัษณะเป็นฟิลม์บาง และมีน ้าหนกัท่ีเบามาก และ

มีประสิทธิภาพประมาณ 5-13 % มีลกัษณะท่ีสามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.4 

 
รูปที ่2.4 โซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลกิอน 
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2.2.1.3. โซล่าเซลล์แสงอาทติทีท่ าจากสารกึง่ตัวน าชนิดอื่นๆ 
โซล่าเซลล์ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน าชนิดอ่ืนๆ เช่น แกลเล่ียม อาร์เซไนด์ , แคดเนียม เทลเลอ

ไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซไนด์ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีทั้งชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline) และ
ผลึกรวม (Poloycrystalline) โซล่าเซลล์ประเภทน้ีจะมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงมากกว่า 2 ชนิด ท่ีท าจาก
ซิลิคอน และอะมอร์ฟัสซิลิคอน และโซล่าเซลล์ท่ีผลิตจากสารตวัน าชนิดอ่ืนน้ีจะมีประสิทธิภาพท่ี
สูงถึง 20-35 % โดยส่วยใหญ่แลว้โซล่าเซลลช์นิดน้ีส่วนใหญ่จะน าไปใชก้บักิจการดา้นอวกาศ 

 
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์น้ี ส่วนท่ีส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณาในการ
ออกแบบระบบ และการจดัหาอุปกรณ์ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการเสียหายต่ออุปกรณ์ท่ีจะตอ้งน ามา
ต่อรวมกนั เพื่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้า จากโซล่าเซลลมี์ส่วนส าคญั ดงัน้ี 

Peak Power (P max)  ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของโซล่าเซลล ์     มีหน่วยเป็น วตัต ์(W) 
Operating Voltage (Vmp)  แรงดนัไฟฟ้าในขณะท่ีต่อกบัโหลด   มีหน่วยเป็น   โวลท ์(V) 
Operating Current (Imp)  กระแสไฟฟ้าในขณะท่ีต่อโหลด      มีหน่วยเป็น   แอมป์ (A) 
Open Circuit Voltage (Voc)  แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด       มีหน่วยเป็น   โวลท ์(V) 
Short Circuit Current (Isc)  กระแสไฟฟ้าลดัวงจร       มีหน่วยเป็น   แอมป์ (A) 
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2.3 อนิเวอร์เตอร์ (Inverter) 
 แผงโซล่าเซลล์จะผลิตพลงังานไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของไฟกระแสตรง (Direct Current 
: DC) แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในอาศยัโดยส่วนมากนั้น จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating 
Current : AC) เป็นหลกั ดงันั้นการท่ีจะท าใหไ้ฟฟ้าท่ีผลิตจากแผงโซล่าเซลลใ์หใ้ชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
โดยทัว่ไปได ้ก็ตอ้งมีตวัแปลงกระแสไฟฟ้า นั้นคืออินเวอร์เตอร์ ลกัษณะของเคร่ืองอินเวอร์เตอร์จะ
สามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.5 
 

 
 

รูปที ่2.5  เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ 
 
 
2.3.1 หลกัการท างาน 
 หลักการท างานของอินเวอร์เตอร์คือจะรับพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปสู่ตวัเคร่ือง
อินเวอร์เตอร์ ไม่ว่าการผลิตจากแผงโซล่าเซลล์แลว้ส่งไปท่ีควบคุมกระแส หรือไฟฟ้ากระแสตรง
จากแบตเตอร่ีก็ตาม หลังจากนั้นจะผ่านวงจรไฟฟ้าภายในตัวอินเวอร์เตอร์ท่ีประกอบไปด้วย
ทรานซิสเตอร์ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการแปลงแรงดนัให้สลบัไปมาระหว่างความต่างศกัยม่ี์เป็นบวก
และลบจนไดเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีเป็นกระแสสลบัโดยมีจ านวนคร้ังท่ีสลบัไปมาเท่ากบั 100-120 
คร้ังต่อวนิาที (ความถ่ี 50-60 เฮริตส์) แลว้แต่การออกแบบวงจรภายในโดยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตและ
ใชก้นัอยูใ่นประเทศไทยโดยทัว่ไป มีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัอยูท่ี่ 220-230 โวลท ์(V) ความถ่ี 50 
เฮริตส์ (Hz) 
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 2.3.2 อนิเวอร์เตอร์ตามระบบทีต่ิดตั้ง 
โดยทัว่ไปอินเวอร์เตอร์จะแบ่งแยกตามระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ซ่ึงมีอยู่

สองแบบใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
(1) อนิเวอร์เตอร์ทีใ่ช้กบัระบบสแตนอโลน (Stand – Alone System) 

อินเวอร์เตอร์ท่ีใช้ในระบบสแตนอโลนหรือระบบอิสระท่ีไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัการไฟฟ้า 
อินเวอร์เตอร์แบบน้ีจะมีหลกัการท างานเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวไปคือ รับพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิต
ไดจ้ากแผงโซล่าเซลล ์หรือไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ี (เวลากลางคืนจากพลงังานท่ีชาร์จไวโ้ดย
แผงโซล่าเซลล์ในเวลากลางวนั) แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จ่ายให้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
กระแสสลบัต่อไป 

(2) อนิเวอร์เตอร์ทีใ่ช้ระบบออนกริด (On - grid System) 
อินเวอร์เตอร์ท่ีใช้ในระบบออนกริดหรือระบบท่ีท างานสัมพนัธ์กบัการไฟฟ้า มีช่ือเรียก

อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีโดยทัว่ไปว่า กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ (Gtid - Tied Inverter) ลกัษณะการท างาน
ของอินเวอร์เตอร์ระบบน้ีจะเหมือนกับอินเวอร์เตอร์โดยปกติทั่วไปแต่จะต้องมีแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลบัจากการไฟฟ้าป้อนให้กบัอินเวอร์เตอร์อีกทางหน่ึงดว้ย ตวัอินเวอร์เตอร์แบบน้ีถึงจะ
ท างาน ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์จะถูกใชไ้ปกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆภายในบา้น (ส าหรับ
ระบบออนกริดแบบลดภาระค่าไฟฟ้า) หรืออาจจะแปลงไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลลป้์อนตรง
ใหก้บัสายส่งเพื่อขายไฟใหก้บัการไฟฟ้าตามโครงการ VSPP ได ้
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2.4 สายไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
 การเช่ือมต่อระบบโซล่าเซลล์ ตอ้งใช้สายไฟฟ้า สาย PV / PV1-F เป็นสายไฟสาหรับไฟ 
DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายท่ีท าจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน  
2 ชั้น ทดความร้อนสูง  มีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 oC ซ่ึงเรียกสายส าหรับ 
โซล่าเซลล์ ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้นเล็ก ๆ จ านวนมาก ท าให้เหมาะกับไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดดี้ เพราะไฟฟ้าระบบกระแสตรง จะวิง่ท่ีขอบของสายไฟ
เส้นเล็ก ๆ มีค่าความสูญเสียการไฟฟ้านอ้ยกวา่ การเลือกใชส้ายจะตอ้งพิจารณากระแสแรงดนั และ
ระยะทาง การใชส้ายยาวมากเกินไปจะท าใหเ้กิดการสูญเสีย ดงันั้นการติดตั้งระบบจะตอ้งค านวณค่า
การสูญเสียท่ีไม่ควรเกิน 0.6 โวลต ์สีของสายท่ีใชใ้นระบบสายสีแดงใชเ้ป็นสายไฟบวก ส่วนสายสี
ด าหรือสีอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นสายไฟกราวดห์รือไฟลบ ลกัษณะของสายไฟฟ้าโซล่าเซลล ์แสดงดงั รูปท่ี 2.6 
และตารางการเลือกใชส้ายไฟฟ้าโซล่าเซลลด์งั ตารางท่ี 2.1 

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

 

 

รูปที ่2.6 สายไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
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ตารางที ่2.1 การเลอืกใช้สายไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแส (A) รองรับแรงดนัไฟฟ้า 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  
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2.5 End - Clamp Assembly 
End - Clamp Assembly คือ ตวัยึดแผ่นโซล่าเซลล์ ตวัแรกและตวัสุดทา้ย แต่ละแถวท่ีวาง

แผงโซล่าเซลล์ ให้วางบน เหล็กรางกบัแผ่นโซล่าเซลล์ ไดโ้ดยไม่ขยบั ลกัษณะของ End – Clamp 
สามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.7 

 

 
 

รูปที ่2.7  End - Clamp Assembly 
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2.6 Mid - Clamp Assembly 
Mid - Clamp Assembly คือ ตวักดยดึระหวา่งแผงโซล่าเซลลแ์ต่ละแผน่ ใหย้ดึติดกนัได้

แน่นข้ึน ลกัษณะของ Mid - Clamp สามารถแสดงไดด้งั รูปท่ี 2.8 
 

 
 

รูปที ่2.8  Mid - Clamp Assembly 
2.7 รางอลูมิเนียม 
 รางอลูมิเนียมท่ีใชใ้นการยดึโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล ์ผลิตจากเหล็กชุปร้อน 
(Hot Galvanized Steel) แบบเหล็กอลูมิเนียมท่ีใชมี้ความยาว 4,200 มม. และผลิตจากอลูมิเนียม AL 
6005 มีการออกแบบใหส้ามารถคงทนต่อการใชง้านโครงสร้างน้ีไดถึ้งประมาณ 20 ปีลกัษณะของ
รางอลูมิเนียม จะแสดงดงั รูปท่ี 2.9 
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รูปที ่2.9 รางอลูมิเนียม 
 
2.8 MC4 Solar Connector 

MC4 Solar Connector ขั้วต่อ คอนเนคเตอร์ส าหรับโซล่าเซลล์นิยม ใช้ส าหรับการเช่ือม
สายไฟของแผงโซล่าเซลล์เขา้ดว้ยกนั ขั้วของ MC4 จะมี 2 ขั้ว ขั้วท่ีเป็นเตา้เสียบ (Plug) และขั้วท่ี
เป็นเตา้รับ (Socket) เตา้เสียบและเตา้รับนั้นจะถูกวางไวภ้ายในวสัดุหุ้มท่ีเป็นพลาสติกท่ีจะเป็นเพส
ตรงกนัขา้มกนั โดยเตา้เสียบจะไปใส่อยูใ่นวสัดุหุม้รูปทรงกระบอกท่ีคลา้ยกบั Connector ตวัเมีย แต่
เรียกวา่ตวัผูส่้วนเตา้รับท่ีใส่ในหัววดัรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีหนา้ตาคลา้ยกบั Connector ตวัผู ้แต่เรียกว่าตวั
เมีย และส าหรับ Connector ตวัเมียนั้นจะมีน้ิวพลาสติก 2 อนัท่ีตอ้งกดไปยงัหวัตรงกลางเล็กนอ้ย ท า
เพื่อท่ีจะแทรกเขา้ไปอยูใ่นรูดา้นหนา้ของ Connector ตวัผู ้เม่ือดนัขั้วของตวัผูแ้ละตวัเมียเขา้ดว้ยกนั
แลว้ น้ิวพลาสติกจะเขา้ไปอยูพ่อดีกบัรอยตดัทั้ง 2 ขา้งของ Connector ตวัผูท้  าให ้Connector ทั้งคู่เขา้
ล็อคกนั และเม่ือมีการเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัแลว้ก็จะมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนของวงจรส าหรับซีล
ท่ีเหมาะสมกบัหวัขั้วต่อ MC4 นั้นจ าเป็นตอ้งใชส้ายเคเบิลท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีถูกตอ้ง และ
โดยปกติแลว้จะเลือกใชส้ายท่ีมีฉนวนกนัความร้อน และสามารถป้องกนัแสง UV ได ้

ขั้วต่อ MC4 นั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานกลางแจง้จึงจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบเป็นอย่างดี มี
การใชว้สัดุท่ีทนต่อสภาพอากาศ และทนแสงแดดจากสภาวะภายนอกไดอ้ยา่งดีคือ สามารถทนต่อ
อุณหภูมิทีต ่าสุดตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส จนสูงถึง 85 องศาเซลเซียส และยงัสามารถทนทานต่อ
รังสี UV ในระยะยาวได ้มีความตา้นทานของตวัขั้วท่ีคงท่ี และสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าไดสู้งสุด
ท่ี 20A แรงดนัไฟฟ้า 600V ข้ึนอยูก่บัตวัน าท่ีใช ้ลกัษณะของ MC4 Solar Connector จะแสดงใหเ้ห็น
ดงั รูปท่ี 2.10 
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รูปที ่2.10 MC4 Solar Connector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9 ตู้กนัฝุ่นกนัน า้ 

ตูก้นัฝุ่ นกนัน ้ าเป็นตูท่ี้ใช้ใส่สวิตซ์ไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าต่างๆท่ีตั้งแต่ท่ีในท่ีกลางแจง้
และมีพื้นท่ีจ  ากดัในการติดตั้งเพราะ ตูก้นัฝนน้ีสามารถกนัฝุ่ นละอองต่างๆแลว้สามารถกนัฝนและ
แดดได ้และมีขนาดท่ีเล็กมีน ้ าหนกัเบาติดตั้งในท่ีๆจ ากดัได ้ลกัษณะของตูก้นัฝุ่ นกนัน ้ า จะแสดงดงั 
รูปท่ี 2.11 
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รูปที ่2.11 ตู้กันฝุ่นกันน า้ 
 
 
2.10 อุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้า 

2.10.1  AC Breaker, DC Breaker 
การท างานของเบรกเกอร์ AC และ DC คือเป็นอุปกรณ์ท่ีท างานเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า

หรือกระแสไฟฟ้า แบบไม่อตัโนมติัแต่สามารถเปิดวงจรไดอ้ตัโนมติัถา้หากวา่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านมากเกินกว่าค่าท่ีก าหนด เบรกเกอร์จะท าหน้าท่ีทนัทีโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ 
และถ้าหากมีกระแสไหลผ่านมากเกินไปในขณะท่ีเปิดสวิตซ์หรือเกิดการช็อตหรือลดัวงจร
เกิดข้ึนเบรกเกอร์จะทริปลงทนัที และกระแสไฟฟ้า AC หรือ DC ควรใช้ตามท่ีเบรกเกอร์
ก าหนดชนิดเพื่ออายุการใช้งานและความปลอดภัยต่างๆ  ลักษณะของอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสไฟฟ้า หรือ AC Breaker, DC Breaker จะแสดงดงั รูปท่ี 2.12 และรูปท่ี 2.13 
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รูปที ่2.12 AC Breaker 
 
 

 
 

รูปที ่2.13 DC Breaker 
  
 
 
 

2.10.2  ฟิวส์ (Fuse) 
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ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกนัโดยจะท าหน้าท่ีเหมือนกบัตวัน าตวัหน่ึงในวงจรไฟฟ้า เม่ือ
เกิดกระแสเกินพิกัด (Overload Current) หรือกระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) มีค่า
มากกว่ากระแสท่ีฟิวส์ทนได ้(Fuse’s Current Rating) จะท าให้ฟิวส์ขาด (Blown Fuse) ท าให้
วงจรขาดและกระแสไม่ไหลอีกต่อไปเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์และกบั
ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ ปกติแลว้กระแสเกินพิกดั (Overload Current) เกิดจากการดึงกระแสท่ีมากเกินจาก
อุปกรณ์ปลายทาง ส่วนกระแสลดัวงจร (Short Circuit Current) เกิดจากการท่ีกระแสเคล่ือนท่ี
ผ่านทางลัดท่ีอาจจะเกิดจากการแตะกันของกระแสไฟฟ้าหรือมีตัวน าไฟฟ้าเช่ือมต่อการ
ลดัวงจรซ่ึงสามารถมีค่ามากกว่าพนัเท่าของกระแสท่ีฟิวส์ทนได้ โดยปกติแล้วฟิวส์นั้นจะมี
ความทนทานน้อยท่ีสุดในวงจร โดยจะขาดและจะตดัวงจรก่อนท่ีอุปกรณ์อ่ืนๆเช่น สายไฟ 
หรือหมอ้แปลงไฟฟ้าจะระเบิด ลกัษณะของฟิวส์ จะแสดงดงั รูปท่ี 2.14 

 

 
 

รูปที ่2.14 ฟิวส์ (Fuse) 
 
 
 
 
. 
 

2.11 การบ ารุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ 
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1. ท าความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่ นท่ีเกาะบนแผงโซล่าเซลลด์ว้ยการลา้งดว้ยน ้าสะอาด
และเช็ดคราบสกปรกออก บางคร้ังคราบสกปรกจะเป็นพวกยางหรือมูลนกให้ใชน้ ้ าเยน็ลา้งและขดั
ดว้ยฟองน ้ า ขอ้ควรระวงัในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลลคื์อ ห้ามใชแ้ปรงท่ีมีขนเป็นโลหะท า
ความสะอาดผวิของแผงโซล่าเซลล ์นอกจากน้ีผงซกัฟอกและน ้ายาใด ๆ ก็ไม่ควรใชใ้นการท าความ
สะอาด เพราะอุปกรณ์และน ้ ายาท าความสะอาดดงักล่าว จะท าให้เกิดรอยท่ีผิวแผงโซล่าเซลล์ได้ 
ควรหมัน่ลา้งท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจ าเพื่อก าจดัฝุ่ นผง ข้ีนกหรือวสัดุอ่ืนๆ ซ่ึงมา
ลดทอนแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบตวัแผง ท าให้ผลิตพลงังานไฟฟ้าไดน้้อยลงเกือบ 20% การลา้งท า
ความสะอาดควรท าเวลาเช้า ไม่ควรท าเวลากลางวนั เพราะเม่ือกระจกแผงท่ีร้อนเจอกับน ้ าเย็น 
อาจจะท าใหก้ระจกแตกได ้ลกัษณะการเช็ดท าความสะอาดดงั รูปท่ี 2.15 

 

 
 

รูปที ่2.15 การเช็ดท าความสะอาด 
 

2. ตรวจสอบดูสภาพแผงโซล่าเซลล์ยงัมีสภาพท่ีสมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้าว, รอยแตก, 
รอยฝ้าบริเวณผิว, มีรอยร่ัวของน ้ าภายในผิวแผงโซล่าเซลลแ์ละสีของแผงเปล่ียน เป็นตน้ ให้มีการ
จดบนัทึกและสังเกตการณ์ส่ิงผดิปกติต่าง ๆ 

3. ควรตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล์ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามปกติ ตรวจเช็คทุกวนั หรือ
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
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4. ควรตรวจสอบส่วนท่ียึดโซล่าเซลล์ โครงเหล็ก น๊อตและสกรูต่าง ๆ ให้แน่นหนาดีอยู่
เสมอ ลกัษณะการตรวจสอบส่วนท่ียดึโครงสร้างดงั รูปท่ี 2.16 

 

 
 

รูปที ่2.16 ตรวจสอบส่วนที่ยึดโครงสร้าง 

 



 
 

 

บทที่3  
รายละเอยีดภาคปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการ บริษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเทม็(เอเชีย) จ  ากดั  
ท่ีตั้งของสถานประกอบการณ์ เลขท่่ี 451  หมู่ 12  ซอย 18/4  ถนน พุทธณฑลสาย 3  แขวง ศาลา
ธรรมสพน์  เขต ทววีฒันา  จงัหวดั กรุงเทพฯ 
 

 

 
รูปที ่3.1 ทีต่ั้งสถานประกอบการ 
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3.2 สถานทีอ่อกปฏิบัติงาน 
บริษทั นิวเพาเวอร์ ซิสเทม็(เอเชีย) จ  ากดั  
เลขท่่ี 451  หมู่ 12  ซอย 18/4  ถนน พุทธณฑลสาย 3  แขวง ศาลาธรรมสพน์  เขต ทววีฒันา  จงัหวดั 
กรุงเทพฯ 

 
 

รูปที ่3.2 สถานปฏิบัติงาน 
 

3.3 ลกัษณะการออกแบบและการติดตั้งโซล่าเซลล์ 

- ออกแบบการวางแผงโซล่าเซลลต์ามจ านวนท่ีวางแผน 
- ติดตั้งโครงสร้างตามท่ีวางแผนตามแบบงานท่ีก าหนด 

 
3.4 รูปแบบการจัดการขององค์กรและการบริหารขององค์กร 
 การบริหารขององคก์ร ประกอบดว้ย 

- ต าแหน่งช่างออกแบบ 
- ต าแหน่งช่างไฟฟ้า 
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3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งช่างออกแบบโครงสร้าง และช่างไฟฟ้าลกัษณะงาน เป็นตรวจดูพื้นท่ี ท่ีจะตอ้งวาง
โครงสร้าง และแผงโซล่าเซลล์ตามจ านวนท่ีระบุ และการวางโครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ ใน
สถานท่ี ท่ีออกแบบ และติดตั้งเดินรางสายไฟ และลากเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลลจ์ากชั้นดาดฟ้า
ลงไปยงัเคร่ืองอินเวอร์เตอร์   
 

3.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา  คุณประพนัธ์   หารไชย 
  - ต าแหน่งผูจ้ดัการโครงการ 
 
3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 วนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.8.1 ศึกษารายละเอียดการปฏิบติังานในสถานท่ีฝึกงาน 
 3.8.2 ศึกษาวธีิการปฏิบติังาน 
 3.8.3 ศึกษารายละเอียดและขอ้ก าหนดของโครงการ 

3.8.4 ศึกษารายละเอียดของชนิดแผงโซล่าเซลล ์
 3.8.5 ศึกษาวสัดุและอุปกรณ์ในการใชท้  าโครงสร้างต่างๆ 
 3.8.6 ศึกษาการออกแบบการวางแผงโซล่าเซลลต์ามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 3.8.7 ติดตั้งโครงสร้างของแผงโซล่าเซลลต์ามท่ีออกแบบ 
 3.8.8 ตรวจสอบการท างานของโซล่าเซลลท่ี์ติดตั้ง 

3.8.9 จดัท ารายงาน 
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ตารางที ่3.1 ผงัเวลาในการด าเนินงาน 
 

ล าดบั หวัขอ้ 
พ.ศ. 2561 

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

1 
เตรียม                       

สหกิจศึกษา                       

2 
ออกปฏิบติังาน                       
สหกิจศึกษา                       

3 
คน้ควา้หา                       
ขอ้มูล                       

4 
จดัท าโครงงาน                       
สหกิจศึกษา                       

5 ส่งเล่มสหกิจ 
                      
                      

 
 เวลาท่ีวางแผน 
 เวลาท่ีด าเนินการ 
 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.9.1 โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง 
 3.9.2 เช็คแลมป์ ไขควงแบน-แฉก 
 3.9.3 คีมตดั คีมจบั คีมปอกสายไฟฟ้า 
 3.9.4 ประแจหกเหล่ียม 
 3.9.5 เขม็ทิศวดัองศา  
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจ มีขั้นตอนดงัน้ี 
4.1  ภาพรวมของระบบผลติพลงังานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริด 
 ระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าแบบออนกริดท่ีออกแบบและติดตั้ง ของโครงการน้ีสามารถแสดง
ภาพรวมของระบบไดด้งัรูปท่ี 4.1 จะเป็นระบบท่ีเหมาะส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเวลากลางวนั เน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีไม่ไดมี้การติดตั้งแบตเตอร่ีไวก้กัเก็บพลงังานไวใ้ชใ้นตอนกลางคืน โดยการท างานนั้น
จะเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลของโซล่าเซลล์ในรูปแบบของระบบออนกริด ว่าแผ่นโซล่าเซลล์แต่ละ
แผน่มีก าลงัการผลิตเท่าไรและมีการต่อแบบไหน และใชอ้ะไรในการติดตั้งของแผงโซล่าเซลลบ์า้ง 
และก่อนท่ีสามารถท่ีจะใชไ้ฟฟ้าท่ีออกมาจากการผลิตออกมาจากโซล่าเซลลแ์สงอาทิตย ์จะตอ้งผา่น
ตวัเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ออกมาเพื่อท าการเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง ให้เปล่ียนมา
เป็นพลงังานไฟฟ้ากระสลบั เพื่อใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบริษทัและส านกังานท่ีมีการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในตอนกลางวนั ไดร่้วมกบัไฟฟ้าจากท่ีการไฟฟ้าส่งจ่ายให้ โดยท่ีไม่ตอ้งท าการสลบัไฟฟ้า 
และไม่ตอ้งใช้แบตเตอร่ี สามารถแสดงลกัษณะของ ระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์
ระบบออนกริด ไดด้งั รูปท่ี 4.1 
 

 
 

รูปที ่4.1 ระบบผลติพลงังานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริด 
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4.2.  การออกแบบระบบ 
4.2.1 การค านวณโหลด 

การค านวณโหลดเป็นการค านวณการใชไ้ฟฟ้าภายในบริษทัและส านกังาน วา่แต่ละวนั
ในเวลากลางวนัท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าภายในบริษทัประมาณเท่าไรเพื่อท่ีจะไดเ้ลือกใชแ้ผงโซล่าเซลลไ์ด้
ถูกตอ้งตามขนาดและปริมาณท่ีใช้ภายในบริษทัหรือ ส านักงาน โดยสามารถแสดงการค านวณ
ปริมาณของโหลดไดด้งั ตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 ตารางอุปกรณ์ภายในส านักงาน 

อุปกรณ์ ปริมาณกินไฟ ปริมาณท่ีใช ้
1. หลอดไฟ แบบหลอดนีออน 18 W 10  ดวง 
2. พดัลม 80 W 5  ตวั 
3. ตูเ้ยน็ 200 W 1  ตู ้
4. เคร่ืองป้ัมน ้า 300 W 1  ตวั 
5. คอมพิวเตอร์ 300 W 3  เคร่ือง 
6. เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 2,000 W 2  ตวั 

 
 จากรายการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในส านกังานใน ตารางท่ี 4.1 สามารถค านวณหาก าลงัไฟฟ้า
รวมสูงสุดในกรณีท่ีเปิดใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าพร้อมกนัได ้ดงัน้ี 

- หลอดไฟ แบบหลอดนีออน  18  x  10     = 180 W 
- พดัลม    80  x  4       = 320 W 
- เคร่ืองป๊ัมน ้า    300  x  1     = 300 W 
- คอมพิวเตอร์    300  x  3     = 900 W 
- ตูเ้ยน็    200  x  1     = 200 W 
- เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  2,000  x  2  = 4,000 W 
➢ รวมทั้งหมด ( 180 + 320 + 300 + 900 + 200 + 4,000 )  =  5,900  W 

 
4.2.2 การค านวณจ านวนแผงโซล่าเซลล์ 
 การค านวณปริมาณและขนาดการใชข้องแผงโซล่าเซลล ์วา่ใชแ้ผน่โซล่าเซลลท่ี์มีขนาดการ
ผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้าไดม้ากเท่าไรและใชป้ระมาณจ านวนก่ีแผน่ โดย
ในโครงการน้ีแผงโซล่าเซลล์ท่ีเลือกใช้เป็นแผงชนิด ทินฟิล์ม คือโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัสท่ีได้
กล่าวถึงใน บทท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ แสดงไวบ้น Name Plate ดงัท่ีแสดงใน รูปท่ี 4.2 
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รูปที ่4.2  Name Plate ของแผงโซล่าเซลล์ 
 

 รายละเอียดต่างๆ ของแผงโซล่าเซลลต์าม Name Plate มีความหมายดงัน้ี 
  SOLAR  FRONTIER   =  ยีห่อ้ของแผงโซล่าเซลล ์
  TYPE  SC85 – EX – A    =  รุ่นของแผงโซล่าเซลล ์

 MAXIMUM  POWER  ( Pmpp)   =  ค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุด  85 Wp           
+10%/-5% 

  MAXIMUM  POWER  VOLTAGE  
( Vmpp )    =  ค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด  42.5 V 
OPEN  CIRCUIT  VOLTAGE ( Voc ) =  แรงดนัเปิดวงจร  57.5 V 
MAXIMUM  POWER  CURRENT    
( Impp)     =  กระแสท่ีก าลงัไฟฟ้าสูงสุด  2 A 
SHORT  CIRCUIT  CURRENT ( Isc ) =  ค่ากระแสลดัวงจร  2.3 A 
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 จากขอ้มูลการใชก้ าลงัไฟฟ้าสูงสุดของส านกังาน 5,900 W และก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีแผงโซ
ล่าเซลลผ์ลิตไดต่้อแผงเท่ากบั 85 Wp สามารถค านวณหาจ านวนแผงโซล่าเซลลท่ี์ตอ้งใชไ้ดด้งัน้ี 

จ านวนแผงโซล่าเซลล ์    =    ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีตอ้งการ ÷ ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อแผงโซล่าเซลล ์
            =  5,900 ÷ 85 

ใชแ้ผงโซล่าเซลลข์นาด 85 Wp / แผน่   =  70  แผน่ 
ก าลงัไฟท่ีสามารถผลิตไดจ้ริง                 =  ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผลิตได ้× ftemp× fdirt× fmis× f_inv 

                                 =  5,900 × 0.89 × 0.93 × 0.95 × 0.90 
        =  4,175.33  Wp 
 

การต่อแผงโซล่าเซลล์ 
(1) การต่อแบบอนุกรม (Series Connection) คือการต่อเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่า

เซลล ์โดยท่ีกระแสไฟฟ้ายงัคงท่ีลกัษณะดงัรูปท่ี 4.3 
โวลท ์(V) รวม  =  V1 + V2 + V3 + …Vn 
กระแส (I) รวม   =  I1 =  I2 =  I3 = …In 
 

 
 

รูปที ่4.3 การต่อแบบอนุกรม 
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(2) การต่อแบบขนาน (Parallel Connection) คือการต่อเพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่า
เซลลโ์ดยท่ีแรงดนัไฟฟ้ายงัคงท่ี จะท าใหไ้ดค้่าแรงดนัของระบบ มีค่าแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบัค่า
แรงดนัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ในกรณีท่ีใชแ้ผงโซล่าเซลล์ท่ีมีค่าแรงดนัไฟฟ้าเท่ากนัมา
ต่อกนั จะให้แรงดนัไฟฟ้าเท่าเดิม แต่ไดค้่ากระแสเพิ่มข้ึน ตามจ านวนของแผงโซล่าเซลล์
ดงันั้นการต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบขนาน ควรจะตอ้งใชแ้ผงท่ีมีค่าแรงดนัไฟฟ้าเท่ากนั ในการ
ต่อใชง้านในระบบ กระแสไฟฟ้าของแผงท่ีมีค่าแรงดนัมากกวา่จะไหลไปเขา้แผงท่ีมีแรงดนั
น้อยกว่า จนท าให้แผงท่ีมีแรงดนัน้อยกว่าเป็นโหลดในระบบได ้วิธีการแกไ้ขโดยการต่อ
ไดโอดเพื่อป้องกนักระแสไหลยอ้นกลบัเขา้แผงโซล่าเซลล ์ไวทุ้กแผงโซล่าเซลลท่ี์ต่อขนาน
กนัในระบบ การต่อไดโอดยงัเป็นวธีิป้องกนักรณีท่ีแผงโซล่าเซลลบ์างแผงไดรั้บแสงอาทิตย์
ไม่เท่ากนัซ่ึงจะส่งผล ให้ค่าแรงดนัของแผงโซล่าเซลล ์ไม่เท่ากนัไดท้าให้บางแผงกลายเป็น
โหลดของระบบ ลกัษณะการต่อแบบขนานแสดงไดด้งั รูปท่ี 4.4  

กระแส (I) รวม  = I1 + I2 + I3 +…In  
โวลท ์(V) รวม  = V1 = V2 = V3 = …Vn 

 

 
 

รูปที ่4.4 การต่อแบบขนาน 
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(3) การต่อแบบผสมผสาน (Mix Connection) คือการต่อร่วมกนัระหว่างแบบอนุกรมกบัแบบ
ขนานเพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ตามขนาดท่ีตอ้งการของผูอ้อกแบบระบบใช้
งานโดยใช้หลักการของการต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน  มาต่อร่วมกันส่วนการ
ค านวณหาค่าแรงดนัไฟฟ้าและค่ากระแส ยงัใชห้ลกัการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าทัว่ๆไป คือการ
ต่อแบบอนุกรมจะให้ค่าแรงดนัไฟฟ้าเพิ่มข้ึนส่วนค่ากระแสเท่าเดิม และการต่อแบบขนาน
แรงดนัไฟฟ้าจะเท่าเดิมกระแสไฟฟ้าเพิ่มข้ึนการต่อร่วมกนัแบบผสมผสานก็จะตอ้งหาค่า
ผลรวมของระบบเป็นส่วนๆไป ลกัษณะดงั รูปท่ี 4.5 

โวลท ์(V) รวม  = (V1+V2) = (V3+V4)  
กระแส (I) รวม  = [{ I (PV1) = I (PV2) } + { I (PV3) = I (PV4) }] 
 

 
 

รูปที ่4.5 การต่อแบบผสมผสาน 
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4.2.3  การเลอืกใช้อนิเวอร์เตอร์ 
 การเลือกใชเ้คร่ืองอินเวอร์เตอร์ใหเ้หมาะสมกบั ปริมาณของการผลิตพลงังานของแผงโซล่า
เซลล์ ตอ้งเลือกเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ท่ีมีก าลงัวตัต์มากกวา่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดภายในบริษทัและ
ส านกังานหรือมากกวา่ก าลงัไฟฟ้าท่ีแผงโซล่าเซลลท่ี์ติดตั้งผลิตได ้ประมาณ  30% – 40% ดงันั้นจึง
จ าดป็นตอ้งเลือกใชอิ้นเวอร์เตอร์ขนาด PDC = 3710 W ดงัท่ีแสดงใน รูปท่ี 4.6 
 รายละเอียดต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์ท่ีแสดงไวบ้น Name Plate 
  PDC    =  3710  W  VDC.r     =  370  V 
  IDCmax   =  16.1  A  VDCmax  =  600  V 
  VDCmin  =  230  V  Vmpp       =  230 – 500  V 
 

 
 

รูปที ่4.6 เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ 
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4.3 การวางแผนการติดตั้งโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ 
การวางแผนก่อนท างาน โดยการปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง ของบริษทั นิวเพาเวอร์ ซีสเท็ม

(เอเชีย) จ  ากดั เพื่อหาจ านวน และขนาดของแผ่นโซล่าเซลล์ ท่ีจะท าการติดตั้งและตรวจสอบพื้นท่ี
โดยรอบ และความสูงของขอบก าแพงท่ีจะใช้ติดตั้งแผนและโครงสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้ในเวลาท่ี
ต่างกนัไปก าแพงจากทางดา้นขา้งจะไม่บงัแสงอาทิตยท่ี์ส่องมาท่ีแผงโซล่าเซลล์ และมีการค านึง
ขอ้จ ากดัอะไรไหมในการติดตั้งท่ีก าลงัจะออกแบบ และการวางแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาโรงงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายงาน ท่ีเป็นหลงัคาบริษทัและส านกังาน ท่ีมีขนาดใหญ่และกวา้ง 

 
รูปที ่4.7 ขณะวางแผนการวางแผนโซล่าเซลล์ 
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 4.4 การออกแบบต าแหน่งการวางของแผงโซล่าเซลล์ 
การออกแบบต าแหน่งการวางแผงโซล่าเซลล์เป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับแบบ

โครงสร้างของพื้นท่ี ท่ีจะวางแผงโซล่าเซลล์ว่ามีพื้นท่ีสามารถวางแผงได้ทั้ งหมดเท่าไร จาก
โครงสร้างของหลงัคาท่ีจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยจะแสดงการออกแบบต าแหน่งการวางแผงโซ
ล่าเซลลด์งั รูปท่ี 4.8 และ รูปท่ี 4.9 

 
 

 
 

รูปที ่4.8 เขียนแบบการวางต าแหน่งโซล่าเซลล์โดยใช้ AutoCad 
 
 

 
 

รูปที ่4.9  แบบต าแหน่งการวางแผงโซล่าเซลล์ 
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4.5  การส่งตรวจแบบแผงโซล่าเซลล์ 
 เป็นการส่งตรวจงานท่ีท าการออกแบบไวเ้พื่อให้ผูจ้ดัการของโครงการตรวจสอบว่าตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะท าการติดตั้งหรือไม่หากไม่ตรง ตอ้งท าการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือลด
ปริมาณของแผงโซล่าเซลล์ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะติดตั้ง ลกัษณะรูปภาพท่ีน ามาจะแสดง
ให้เห็นถึงลกัษณะพื้นท่ีการวางต าแหน่งของแผงโซล่าเซลล์ ในพื้นท่ีของหลงัภายภายในโรงงานท่ี
จะแสดงใหเ้ห็นดงั รูปท่ี 4.10 

 

 
รูปที ่4.10  การตรวจแบบการวางต าแหน่งแผงโซล่าเซลล์  
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4.6  การออกแบบโครงสร้าง 
การออกแบบโครงสร้างท่ีจะจดัวางแผงโซล่าเซลล์ตามจ านวนท่ีออกแบบในพื้นท่ีนั้นๆ 

ตอ้งมีการตรวจสอบว่าความสูงของก าแพงจากพื้นสูงเท่าไรและมีพื้นท่ีกวา้งของขนาดพื้นท่ีนั้นๆ
เท่าไรเพื่อ ท่ีจะออกแบบโครงสร้างท่ีวางของแผงโซล่าเซลล์ ตามขนาดและจ านวนของแผน่โซล่า
เซลล ์ท่ีออกแบบ จากรูปท่ีน ามาแสดงเป็นการออกแบบโครงสร้างการวางแผงโซล่าเซลล ์ในพื้นท่ีท่ี
จ  ากดัในบริเวณดาดฟ้าท่ีมีก าแพงข้ึนมาการออกแบบควรท่ีจะห่างจากก าแพงออกมาประมาณคร่ึง
เมตรเพื่อไม่ให้แสงอาทิตยท่ี์ส่องมาถูกก าแพงบงั และควรเอียงรับแสงอาทิตยป์ระมาณ 7 – 13 องศา 
เพื่อจะไดรั้บแสงอาทิตยไ์ดต้ลอดทั้งวนั แสดงดงั รูปท่ี 4.11 

 
 

 
 

รูปที ่4.11 การออกแบบโครงสร้าง 
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4.7  การเขียนแบบ Single line Diagram 
 เป็นการวาด Single line Diagram เพื่อจดัว่าแผงโซล่าเซลล์ส่วนไหนตอ้งเขา้อินเวอร์เตอร์
ตวัไหนบา้ง และเขา้อินเวอร์เตอร์แต่ละตวัในจ านวนก่ีแผน่ และตอ้งผา่นการต่ออะไรบา้ง จากรูปท่ี 
4.5 จากการว่างต าแหน่งบนหลังคาในจ านวน 800 แผ่น จึงต้องมีการแบ่งจ านวนท่ีจะต้องเข้า
อินเวอร์เตอร์ในจ านวนเท่าๆกนั ท่ีแสดงดงัรูปท่ี 4.12 
 

 
 

รูปที ่4.12  การเขียนแบบ Single line Diagram 
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4.8  การสรุปรายการของ 
 เป็นการสรุปส่ิงของท่ีตอ้งใชใ้นการท าโครงสร้างรวมถึงจ านวนของแผงโซล่าเซลล ์เพื่อตดั
ยอดสั่งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล ์และจ านวนของสายไฟทั้งหมด
ท่ีลากจากแผงโซล่าเซลล์ท่ีอยูบ่นหลงัคาลงมายงัตวัเคร่ืองของอินเวอร์เตอร์ท่ีอยูภ่ายในตึกดา้นล่าง
จากตารางเป็นจ านวนของอุปกรณ์โครงสร้างท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์แสดงดงั ตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่4.2 สรุปรายการอุปกรณ์ทีใ่ช้ท าโครงสร้าง 
 

แผ่งโซล่าเซลล์จ านวน 18 แผ่ง 
ล าดบัแถว 

(1 แถว / 6 แผน่) 
ความยาว 
ของเหล็ก 

จ านวนตวัยดึ 
ระหวา่งแผน่ 

จ านวน 
Mid Clamp 

จ านวน 
End Clamp 

จ านวน 
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  การจัดเตรียมท าโครงสร้าง 
 เป็นการตรวจสอบแบบความกวา้งของโครงสร้าง ขนาดของเหล็กโครงสร้างและความสูงท่ี
ก าหนดตามแบบท่ีจดัท า วิเคราะห์จ านวนของส่ิงของท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท าโครงสร้าง เพื่อจดัเตรียม
ท าตามแบบ ท่ีแสดงดงั รูปท่ี 4.13 และรูปท่ี 4.14 

 
รูปที ่4.13 จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ท าโครงสร้าง 

 
 

 
 

รูปที ่4.14 จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ท าโครงสร้าง 
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4.10  การประกอบโครงสร้าง 
 เป็นขั้นตอนการประกอบและตั้งโครงสร้างตามแบบท่ีได ้เขียนในโปรแกรมออกแบบ จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงการตั้งประกอบสร้างดงั รูปท่ี 4.15 และรูปท่ี 4.16 
 

 
 

รูปที ่4.15 ประกอบและตั้งโครงสร้าง  
 

 
 

รูปที ่4.16 ประกอบและตั้งโครงสร้าง 
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4.11  การวางแผงโซล่าเซลล์ 
 เป็นขั้นตอนการวางแผงโซล่าเซลล์ลงบนโครงสร้าง ตามจ านวนตามแบบท่ีก าหนด 
ลกัษณะการวางแผงโซล่าเซลล ์แสดงใหเ้ห็นดงั รูปท่ี 4.17 และ รูปท่ี 4.18 
 

 
 

รูปที ่4.17 ขั้นตอนการวางแผงโซล่าเซลล์ 
 

 
 

รูปที ่4.18  ขั้นตอนการวางแผงโซล่าเซลล์  
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4.12 การตรวจสอบเคร่ืองอนิเวอร์เตอร์  
 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ เพราะเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ตวัท่ีใช้นั้นเป็น
เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ตวัเก่า ท่ีเคยถูกการใชง้านไปแลว้จึงตอ้งมีการตรวจสอบวา่เคร่ืองอินเวอร์เตอร์
ตวัน้ีนั้นสามารถใชง้านไดห้รือไม่ และถา้หากใชไ้ม่ไดต้อ้งมีการตรวจสอบวา่มีปัญหาท่ีส่วนไหน 
และถา้หากมีปัญหาตอ้งท าการเปล่ียนเคร่ืองอินเวอร์เตอร์นั้นทนัที ลกัษณะการตรวจสอบเคร่ือง
อินเวอร์เตอร์ แสดงดงัรูปท่ี 4.19 
 

 
 

รูปที ่4.19 ขั้นตอนการตรวจสอบเคร่ืองอนิเวอร์เตอร์ 
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4.13  การติดตั้งเคร่ืองอนิเวอร์เตอร์ 
 เป็นขั้นตอนการ Reset เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ให้พร้อมท างานหลงัจากท่ีท าการดึงสายไฟท่ีต่อ
จากอินเวอร์เตอร์ลงมาดา้นล่างภายในบริษทั หน้าปัดของเคร่ืองอินเวอร์เตอร์น้ีจะแสดงให้เห็นถึง 
การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดจะแสดงให้เห็นท่ีหน้าปัดของเคร่ือง ถา้หากมีความเขม้
ของแสงอาทิตยม์ากแผงโซล่าเซลลก์็จะผลิตพลงัการไฟฟ้าออกมาไดม้าก แต่ถา้หากวา่ความเขม้ของ
แสงนอ้ยหรือหากมีฝนตกหนา้ปัดเคร่ืองจะแสดงให้เห็นไดว้า่แผงโซล่าเซลล์นั้นผลิตกระแสไฟฟ้า
ไดน้อ้ยมาก 
 

 
 

รูปที ่4.20 ขั้นตอนการติดตั้งเคร่ืองอนิเวอร์เตอร์ 
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4.14  การติดตั้ง Sensor Box 

 การติดตั้ง Sensor Box ติดตั้งเพื่อให้สามารถดูการท างานของระบบโซล่าเซลล์ท่ีติดตั้งได้

ผา่นโปรแกรม Fronius Solar Access  และสามารถดูออนไลน์ไดเ้พราะมีการติดตั้งสัญญาณไวฟายท่ี

เคร่ือง เพื่อความสะดวกสบายในการตรวจเช็คระบบในสถานท่ีต่างๆ 

 

รูปที ่4.21  ข้ันตอนการติดตั้ง Sensor Box 

 

 

รูปที ่4.22 ข้ันตอนการติดตั้ง Sensor Box 2 
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4.15  ขั้นตอนการเร่ิมใช้โปรแกรม Fronius Solar Access 

 การใช้งานโปรแกรมจะต้องเร่ิมจากการเปิดใช้โปรแกรม Fronius Solar.access เพื่อ

ลงทะเบียนในโปรแกรมเพื่อท่ีจะไดส้ามารถตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลลท่ี์ติดตั้งได ้

ผา่นทางโปรแกรมอินทรอเน็ต 

 

รูปที ่4.23 หน้าแรกของโปรแกรม Fronius Solar Access 

 

รูปที ่4.24 ข้ันตอนการลงทะเบียน 
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4.16  ข้ันตอนการกรอกข้อมูล 

 เป็นการกรอกขอ้มูลต่างๆ ลงในโปรแกรม การตั้งช่ือ , ประเทศ , โซนเวลา , อตัราขายคืน

การไฟฟ้า , การเช่ือมต่อ 

 

รูปที ่4.25 ข้ันตอนการกรอกข้อมูล 

 

รูปที ่4.26 การแสดงผล 
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รูปที ่4.27 การเลอืกใช้ระหว่างต่อLAN , WLAN หรือไวไฟ 

4.17  ขั้นตอนการต่อสัญญาณ 

 เป็นขั้นตอนการต่อสัญญาณไวไฟของบริษทั การเซทค่าไวไฟให้อินเวอร์เตอร์เช่ือมต่อกบั

สัญญาณไวไฟโดยดบัเบิลคลิกช่ือสัญญาณท่ีเราตอ้งการเช่ือมต่อในช่อง SSID หลงัจากนั้นให้ใส่

รหสัผา่นไวไฟ จากนั้นกด Save ช่ือไวไฟท่ีเลือกจะปรากฏในหวัขอ้ Configured Networks จากนั้น

ใหส้ังเกตุช่อง Status ถา้ขึนวา่ ”Connected” เสร็จส้ิน 

 

รูปที ่4.28 การต่อสัญญาณไวไฟ 
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4.18  ข้ันตอนการแสดงข้อมูล 

 เป็นการเลือกท่ี Soler.wed คือการใหเ้คร่ืองอินเวอร์เตอร์ส่งขอ้มูลเขา้สู่ Website ของระบบ

โดยเราสามารถเลือกให้อพัเดตขอ้มูลไดแ้บบท่ีเราตอ้งการ 

 

รูปที ่4.29 ข้ันตอนการแสดงข้อมูล 

 

4.19  ขั้นตอนการล็อคอนิเข้าโปรแกรม 

 เป็นการเปิดใชง้านโปรแกรม โดยการสมคัรจะตอ้งใช ้อีเมลข์อง G-Mail 

  

รูปที ่4.30 ขั้นตอนการลอ็คอินเข้าโปรแกรม 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของการด าเนินงาน 

5.1.1 การด าเนินงานโครงการ 
การปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั นิวเพาเวอร์ ซีสเท็ม (เอเชีย) จ  ากดั ในโครงการ

การออกแบบ และติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ภายในอาคารของ บริษทั นิวเพาเวอร์ ซีสเท็ม
(เอเชีย) จ  ากดั ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีวางแผนในแบบงานท่ีเขียนข้ึนในพื้นท่ีชั้นดาดฟ้าของบริษทั การ
ปฏิบติังานสามารถลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีจากการให้ความช่วยเหลือ และแนะน าจากพนกังานพี่เล้ียงท่ี
คอยก ากบัดูแล 
 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
- ขาดทกัษะและความช านาญในการใชโ้ปรแกรมท่ีออกแบบการวางโครงสร้างของโซล่าเซลล ์
- ขาดทกัษะและความช านาญในการตรวจสอบตูอิ้นเวอร์เตอร์ และการด าเนินงานต่าง ๆ 
- ขาดทกัษะและความช านาญในการติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งโครงสร้าง
ของ  โซล่าเซลล ์
- ขาดขอ้มูลต่าง ๆ ของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และการเลือกชนิดของแผงโซล่าเซลล์ ท าให้
ตอ้งใชเ้วลาศึกษาเพิ่มเติม 

 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
- สอบถามพนักงานท่ีมีทักษะ และความช านาญของการตรวจสอบการติดตั้ งของเคร่ือง   
อินเวอร์เตอร์ 
- สอบถามพนกังานท่ีมีทกัษะ และความช านาญของการเลือกใชช้นิดของ แผงโซล่าเซลล ์
- สอบถามพนกังานท่ีมีทกัษะ และความช านาญของการติดตั้งโครงสร้างของ แผงโซล่าเซลล ์
- ใหผู้ท่ี้มีความช านาญท าการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบติัการท างาน 
- ไดเ้สริมสร้างประสบการณ์ในการท างานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการติดตั้ง
ของแผงโซล่าเซลล ์
- ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอน การเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขงานใหต้รงตามแบบแปลน 
- ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมภายในองคก์ร 

 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- ขาดทกัษะและความช านาญในการออกแบบโครงสร้างของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงท าให้
เกิด ความล่าชา้ 
- อุปกรณ์และเคร่ืองมือไม่พอต่อการปฏิบติังาน ท าใหก้ารท างานเกิดความล่าชา้ 
- แบบการติดตั้งอุปกรณ์มีการปรับเปล่ียน ท าให้การท างานหยุดชะงกัและตอ้งกลบัมาแกไ้ข
งานจุดเดิมบ่อยคร้ังจึงเป็นผลกระทบต่อการท างานเป็นอยา่งมาก 
- เกิดการส่ือสารผดิพลาดในการท างาน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

-ควรจดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ป้องกนัใหพ้ร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
-ควรแกไ้ขแบบการติดตั้งใหส้มดุล ก่อนการส่ือสารต่อผูป้ฏิบติังาน เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด 
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