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บทคัดย่อ 
บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบออน กริด บทความน้ีได้อธิบายถึงการออกแบบและ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบออนกริด ภายในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยไ์ทรเพชร ท่ีตอ้งการกาํลงัผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยไ์ทรเพชร ท่ีกาํลงัไฟฟ้า 9.5 MW ในพ้ืนท่ี 200 ไร่ ใช้

แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์  ผลิตได้ต่อแผงเท่ากับ 250 W ค่า

แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 30.2 V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 8.30 A ไดข้นาดการผลิต

จากพลงังานแสงอาทิตยเ์ปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าทั้งส้ิน 48,000 แผง ผล

การออกแบบและติดตั้งเป็นไปตามเป้าประสงค ์

คําสําคัญ: โซล่าเซลล ์พลงังานแสงอาทิตย ์ออกแบบและติดตั้ง 

Abstract 

This paper is presented the design and installation of on-grid solar 

power systems. This paper described the design and installation of on-

grid solar power systems inside the Solar Triphetch  power plant. This 

generated electricity within 9.5 MW in an area of 200 Rai and used 

polycrystalline solar panels, equal to 250 W, the maximum voltage and 

current of 30.2 V and 8.30 A, respectively. Therefore, the size of the 

solar energy was 48,000 panels. The results of design and installation 

are according to the objective goal. 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
ใน ปั จจุบัน โล ก กําลัง เผ ชิ ญ กับ ปั ญ ห าวิก ฤ ติ พ ลังงาน  แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดน้อยลงซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่นการเพ่ิมขึ้น

ของจาํนวณประชากร การขยายตวัของเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น

ตน้ จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในช่วงพ.ศ. 2550 ท่ีมีการนาํเอาเช้ือเพลิง

ประเภทถ่านหิน นํ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติมาใชเ้พ่ือพฒันาอุตสาหกรรม

อย่างมากมาย และขยายวงกวา้งออกไปทัว่โลก ในขณะท่ีแหล่งพลงังาน

ต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งพลงังานท่ีมาจากซากดึกดาํบรรพ์ นั้นมีอยู่อย่าง

จาํกดั ซ่ึงมีการทาํนายว่าพลงังานเหล่าน้ีจะหมดไปในอนาคตอนัใกลใ้น

อีก 30-40 ปี ข้างหน้าน้ี จึงส่งผลให้เกิดความตระหนัก และต่ืนตัวกับ

สถานการณ์ท่ีพลงังานลดน้อยลง ดังนั้นจึงมีความพยายามในการคน้หา

พลงังานทดแทน ท่ีใชไ้ด้อย่างไม่มีวนัหมด เช่น พลงังานนํ้ า พลงังานลม 

และพลงังานแสงอาทิตย ์นาํมาใช ้เพ่ือเป็นทดแทนทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จาํกดั ซ่ึงใชแ้ลว้หมดไป เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน มัน่คง ดา้นพลงังาน  

พลังงานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานสะอาดไม่มีมลพิษ จึงเหมาะกับ

การนํามาใช้ ประกอบมีโครงการเก่ียวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย อย่างเช่นโซล่าฟาร์ม ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ขา้งตน้ โครงการมาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นโครงการท่ี

น่าสนใจ สําหรับการนํามาศึกษา ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

พลงังานทางเลือกแบบใหม่ๆ ซ่ึงมีประโยชน์ [1] 

2. หลักการ 

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด เป็นระบบ 

โซล่าเซลล์ แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า

ระบบน้ีจะมีแผงโซล่าเซลล์สําหรับสร้างกําลังไฟฟ้าจ่ายไฟให้กับ 

อิน เวอร์ เตอร์  ทําก ารแป ล งผัน จาก ไฟ ฟ้ าก ระแส ตรง เป็ น ไฟ ฟ้ า

กระแสสลบั ต่อออกไปใช้กบัระบบไฟฟ้าภายในบา้น ร่วมกบัระบบไฟ

จากการไฟฟ้าได ้จะเป็นระบบท่ีเหมาะสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเวลากลางวนั

เน่ืองจากเป็นระบบท่ีไม่ไดม้ีการติดตั้งแบตเตอร่ีไวก้กัเก็บพลงังานไวใ้ช้

ในตอนกลางคืน และก่อนท่ีจะใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตออกมาจากโซล่าเซลล์

แสงอาทิตย ์จะต้องผ่านเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ออกมา เพ่ือทาํการเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า

กระแสสลบั เพ่ือใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในสํานกังานท่ีมีการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าในตอนกลางวนัไดร่้วมกบัไฟฟ้าจากท่ีการไฟฟ้าส่งจ่ายให้ โดยท่ีไม่

ตอ้งทาํการสลบัไฟฟ้าและไม่ตอ้งใชแ้บตเตอร่ี สามารถแสดงลกัษณะของ 

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์ระบบออนกริดได้([2-3])     

ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 
  

 
 
 

รูปท่ี1 แสดงระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลลแ์บบออนกริด 
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3. การออกแบบ 

การออกแบบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ทรเพชร เป็นการการ

คาํนวณโหลดเป็นการคาํนวณการผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าไทรเพชร 

โดยมีความตอ้งการผลิตไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าไทรเพชร อยู่ท่ี 9.5 เมกะ

วตัต์ พร้อมการติดตั้งระบบ โดยมีพ้ืนท่ี 200 ไร่ เพ่ือท่ีจะไดเ้ลือกใช้แผง

โซล่าเซลล์ไดถู้กตอ้งตามขนาดและปริมาณของโรงไฟฟ้าไทรเพชร โดย

สามารถแสดงการคาํนวณปริมาณของโหลดไดด้งัน้ี  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ไทรเพชร ตอ้งการผลิตไฟฟ้า

ขนาด 9.5 MW โดยใชแ้ผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตลัไลน์ การคาํนวณ

ปริมาณและหาขนาดการใชข้องแผงโซล่าเซลล์ว่า ใชแ้ผ่นโซล่าเซลล์ท่ีมี

ขนาดการผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้าไดม้ากเท่าไร

และใชป้ระมาณจาํนวนก่ีแผ่น และใช ้Inverter ทั้งหมดก่ีเคร่ือง สามารถ

คาํนวนไดด้งัน้ี  

แผงโซล่าเซลลท่ี์ใช ้1 แผง มีกาํลงัผลิตสูงสุด 250 W ค่าแรงดนัไฟฟ้า 

30.2 V  กระแสไฟฟ้า 8.30 A  

ขั้นที ่1 หาจาํนวนแผงโซล่าเซลลท่ี์ตอ้งการ โดย 1 แผง ผลิตได ้250 W 

กาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า 9.5 MW  

จะใช้จํานวน   9.5MW/ 250 W  =  38,000  แผ่น  คิดอัตราชดเชย

ประมาณ 25 % จึงตอ้งใชแ้ผงโซล่าเซลล ์เพ่ิมอีก 10,000 แผง รวมจาํนวน

แผงท่ีตอ้งใชเ้ป็น 48,000 แผง 

ขั้นที่ 2 หาจาํนวนอินเวอร์เตอร์ท่ีตอ้งการ โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์ขนาด 

1000 kW จะตอ้งการใชอิ้นเวอร์เตอร์ 1 เคร่ืองต่อ แผงโซลา่เซลลจ์าํนวน  

1000 kW/250 W = 4,000 แ ผง  คิดค่ าสู ญ เสี ยอยู่ ท่ี  12% -20%  ของ 

อินเวอร์เตอร์ 1 ตัว (อินเวอร์เตอร์ 1 ตัว จะผลิดได้อยู่ท่ี  80%-88%) 

อินเวอร์เตอร์ 1 ตัวสามารถผลิตกําลังไฟฟ้าได้ท่ี 800 kW ดังนั้นความ

ตอ้งการในการใชอิ้นเวอร์เตอร์คือ 9.5 MW/800 kW ประมาณ 12 เคร่ือง  
ขั้นที่ 3 หาจาํนวนสติง ใน 1 สติง จะมีจาํนวนแผงโซลาเซลล ์25 แผง 

โดยจะวางเรียงบนโครงเหลก็จาํนวน 25 แผง โดยต่อแบบอนุกรม จะตอ้ง

ใชส้ติงทั้งหมด 4000/25 = 160 สติง ต่ออินเวอร์เตอร์ 1 เคร่ือง ดงัรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงสติง ใน 1 สติงมี 25 แผงโซลาร์เซลต่อแบบอนุกรม 

ขั้นที่ 4 หาจาํนวนกล่อง SSM  โดยกล่อง SSM 1 กล่อง จะมีฟิวส์ 16 

ตวั แบ่งเป็น ขั้วบวก 8 ตวัและขั้วลบ 8 ตวั กล่อง SSM 1 กล่องควบคุมแผง

โซล่าเซลล์ได้ 200 แผง  กล่อง SSM จะใช้เท่ากับแผงโซล่าเซลล์ของ 

อินเวอร์เตอร์ 1 เคร่ือง ดงันั้นจะใช ้กล่องSSM ทั้งส้ิน 4000/200 เท่ากบั 20 

กล่อง SSM ดงัรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงกล่อง SSM ใน 1 กล่องSSMจะควบคุมแผงโซล่าเซลล ์จาํนวน 200 แผง 

ขั้นที่ 5 หาจาํนวนกล่อง AJ Box  กล่อง AJ Box  1 กล่อง จะควบคุม 

3 SSM และอินเวอร์เตอร์ 1 เคร่ือง ดังนั้นจะตอ้งอินเวอร์เตอร์ 1 เคร่ือง

จะตอ้งใชก้ล่อง AJ Box ทั้งส้ิน 4000/600 เท่ากบั 7 กล่อง ดงัรูปท่ี4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงกล่อง AJ Box ใน 1 กล่อง AJ Box จะมกีล่อง 

SSM 3 กล่อง 24 Sting จะควบคุมแผงโซล่าเซลล ์เป็นจาํนวน 600 แผง 

ขั้นที่ 6 กล่อง AJ Box 1 กล่อง มีฟิวส์ 6 ตวั แบ่งเป็น ขั้วบวก 3 ตวั

และขั้วลบ 3 ตวั และใน 1 กล่อง AJ Box จะควบคุมกล่อง SSM 3 กล่อง 

ท่ีจะต่อเขา้มาในกล่อง AJ Box 1 กล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 แสดงการต่ออุปกรณ์อินเวอร์เตอร์กบั กล่อง AJ Box และ

กล่อง SSM ท่ีควบคุมสติงของแผงโซลาร์เซล 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 แสดงภาพระบบการต่อแผงโซลาร์เซลเขา้กบัระบบ 
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รูปท่ี 7 แสดงระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลของโรงไฟฟ้าไทรเพชร 

4. การติดตั้งแผงโซลาร์เซล 

4.1 โครงสร้างสําหรับวางแผ่นโซลาร์เซล 
การติดตั้งเร่ิมจากการออกแบบโครงสร้างท่ีจะจัดวางแผงโซล่า

เซลลต์ามจาํนวนท่ีออกแบบในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตอ้งมีการตรวจสอบว่าความสูง

ของพ้ืนสูงเท่าไร และมีขนาดพ้ืนท่ีนั้ นๆเท่ าไร เพ่ือท่ีจะออกแบบ

โครงสร้างท่ีวางของแผงโซล่าเซลล์ ตามขนาดและจาํนวนของแผนโซล่า

เซลล์ ท่ีออกแบบ จากรูปท่ีนาํมาแสดงเป็นการออกแบบโครงสร้างการ

วางแผงโซล่าเซลล์ ในพ้ืนท่ี 200ไร่ ขึ้นมาและควรเอียงรับแสงอาทิตย์

ประมาณ 12-15 องศา เพ่ือจะไดรั้บแสงอาทิตยไ์ดต้ลอดทั้งวนั ดงัรูปท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 แสดงโครงสร้างท่ีใชว้างแผงโซลาร์เซล 
4.2 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และมุมในการวาง 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลลน์ั้น จะตอ้งทราบถึงทิศทางการหนัแผงโซ

ล่าเซลล์และมุมรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ท่ีเหมาะสมก่อนการติดตั้ง

มุมอะซิมูท (Azimuth) คือมุมท่ีใช้สําหรับการบอกทิศทางการหันหน้า

ของ คนหรือวตัถุเพ่ือใชใ้นการบอกทิศเช่น ทิศเหนือ ทิศใตทิ้ศตะวนัออก 

และทิศตะวนัตกโดยมุมอะซิมทูจะมีค่า เร่ิมตน้ ท่ี0องศา ท่ีทิศเหนือและมี

ค่าเพ่ิมขึ้นตามเขม็นาฬิกา ดงัรูปท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี9 แสดงการเอียงเพ่ือให้ไดรั้บพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุด 

การติดตั้งท่ีโซล่าเซลล์หันไปทางดา้นรับแสงและมุมรับแสงอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ไดห้ันไปทางดา้นรับแสงจากทิศใต ้และมมุรับแสง 12-15 องศา ถือ

ว่าไม่เหมาะสมในประเทศไทย อาจทาํให้สูญเสียพลงังานสะสมตลอดทั้ง

ปีไป อยา่งน่าเสียดาย โดยสามารถคาํนวณหาประสิทธิภาพของการติดตั้ง

แผงโซล่าเซลลใ์นทิศต่างๆ และมุมรับแสงท่ีองศาต่างๆ ดงัรูปท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี10 แสดงการเอียงดว้ยมุมท่ีดีท่ีสุดคือ 12-15 องศา 

5. ผลการติดตั้งและผลการทดสอบระบบ 

5.1    ผลการติดตั้ง 

   การติดตั้งแผงโซลาร์เซล เพ่ือให้ตรวจสอบได้ง่าย เพ่ือประเมินถึง

กาํลังไฟฟ้าสูงสุดจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ

ประเมินผลท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด และเพ่ือประหยดัพ้ืนท่ี จึงนาํแผงโซล่าเซลล์

มาตั้งเรียงเป็นแนวตั้งหน้ากระดานทีละ 1 ชุด และใน 1 ชุดจะแบ่งเป็น2

แถว บน-ล่างจะมี แถวบน 2 String และ แถวล่าง 2 String ต่อขนานกัน

เป็น 1 ชุด จะเรียงแบบน้ีทั้งซ้ายและขวา รวมกัน 480 ชุดและจะเวน้ช่อง

ไวส้าํหรับเดินตรวจหรือไวส้าํหรับซ่อมบาํรุงไดง่้าย ดงัรูปท่ี11 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี11  แสดงแผงโซลาร์เซลลข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ ไทรเพชร 



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 44  

The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) 

วนัท่ี 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน  

การติดตั้งกล่อง SSM เป็นติดตั้งกล่องท่ีรับไฟมาจากสตริงเเล้วมา

ขนานกนั เพ่ือท่ีจะส่งต่อไปท่ีกล่อง AJ Box เพ่ือเขา้ disconnect switch ใน

กล่องจะมี ระบบป้องกนัโดยจะผา่นฟิวส์ 16A ของแต่ละสตริง ดงัรูปท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การติดตั้งกล่องSSM 

  ก ารติ ด ตั้ งก ล่ อ งAJ Box จะ ติ ด ตั้ งท างด้ าน  DC ภ าย ใน ตู้จ ะ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกินอาจเป็นฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรค

เกอร์รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกนั เพ่ือท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายมาก

ดงัรูปท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13 การติดตั้งกล่อง AJ Box 

5.2    ผลการทดสอบระบบ 

   จากผลการทดสอบการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าไปให้กบัการไฟฟ้าพบว่า

สามารถจ่ายกาํลงัไฟฟ้าไปได ้9.649 kWh สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี1 

 

ตารางท่ี 1 กาํลงัไฟฟ้าท่ีส่งไปให้กบัการไฟฟ้า 

กาํลงัไฟฟ้าท่ีส่งไปให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขนาด 115 kV 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ทรเพชร 9,649 kWh 

  

 ผลการไดรั้บแสงของโซลาร์เซลลเ์ทียบกบัการสร้างพลงังานไฟฟ้า

ของโซลาร์เซลลแ์สดงไวด้งัรูปท่ี 14 ซ่ึงจะเห็นไดว่้ามีความสอดคลอ้งกนั

ระหว่างพลงังานไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้นกบัการไดรั้บแสงของโซลาร์เซลลต์าม

ช่วงเวลาต่างๆกนัในแต่ละวนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 แสดงการสร้างพลงังานไฟฟ้าเทียบกบัการไดรั้บแสงของแผงโซลาร์เซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 แสดงการสร้างพลงังานไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ 1-12 ในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. 

6. อภิปรายผล 

ผลจากการคาํนวณออกแบบ รวมถึงเทคนิคการติดตั้งทาํให้ได้ผล

การทดสอบเป็นไปไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้และเป็นผลท่ีแสดงให้เห็นว่า

ระบบโซลาร์เซลล์ท่ีออกแบบและติดตั้งน้ีมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

สามารถสร้างพลงังานไฟฟ้าได้ตามความตอ้งการและตามเป้าประสงค์

ท่ีตั้งไว ้ 

7. สรุป 

การออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลน้ีให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

สามารถท่ีจะสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ตามเป้ าประสงค์ท่ีตั้ งไว้และ

สอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบท่ีไดค้าํนวณไวแ้ลว้  
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