
   



 2 



 3 

SOLAR CELL SYSTEM
                

                         

•                                  

•                                         

•                                         

•                                          

•                                        

•                                                     

                                           2427



 4 

                 
 
โซลา่เซลล ์หรือท่ีเรียกวา่พลงังานแสงอาทิตย ์นบัเป็นนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีท่ีก าลงัมาแรงในยคุนี ้เน่ืองจากผูค้น

ตา่ง ๆ ทั่วโลกและในประเทศไทยเรา ไดต้ระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้มและพลงังานสะอาดท่ีไมท่  าลายโลก ไมก่่อใหเ้กิดภาวะโลก
รอ้น และไมส่รา้งมลภาวะเป็นพิษใด ๆ ขณะใชง้าน ซึ่งพลงังานแสงอาทิตย ์ ก็เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุทางหนึ่ง ท่ีตอบโจทย์
ดงักลา่ว พรอ้มกนันีพ้ลงังานแสงอาทิตยก็์เป็นพลงังานทดแทนท่ีท าใหเ้ราประหยดัคา่ไฟฟ้าท่ีใชใ้นบา้นไดม้ากขึน้อีกดว้ย  
และปัจจบุนันีผู้ค้นก็หนัมาสนใจและใชร้ะพลงังานแสงอาทิตยก์นัมากขึน้ เน่ืองจากคา่ไฟฟ้าในบา้นเรา ไดป้รบัราคาขึน้กนั
ทกุปี โดยมีการน าระบบโซล่าเซลลม์าใชท่ี้บา้น ท่ีท างาน โรงงาน รีสอรท์ น ามาประยกุตใ์ชท้างดา้นการเกษตร เชน่เครื่องสบู
น า้โซลา่เซลล ์ป๊ัมน า้โซล่าเซลล ์จนถึงการท าโซลา่ฟารม์ท่ีผลิตไฟฟ้าขายใหแ้ก่การไฟฟ้าดว้ยเชน่เดียวกนั 

ปัจจบุนัเทคโนโลยีโซล่าเซลล ์ เป็นท่ีกล่าวถึงกนัมาก เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีดา้นพลงังานทางเลือก พลงังาน
สะอาด ท่ีเป็นนวตักรรมเพ่ือรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โซลา่เซลลเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอปุกรณ ์ ส าหรบัการเปล่ียนรูป
พลงังานจากแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ท่ีสามารถน ามาใชง้านไดท้นัทีเม่ือมีแสงอาทิตยม์าตก
กระทบหนา้แผงโซลา่เซลล ์ แตค่า่แรงดนัและกระแสท่ีไดจ้ะมากหรือนอ้ย ขึน้กบัความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์มาตกกระทบ 
รวมไปถึงคณุสมบตัทิางไฟฟา้ของแผงโซลา่เซลลจ์ากโรงงานผูผ้ลิตดว้ยเชน่กนั หนงัสือเลม่นีจ้ะกลา่วถึงชนิดของโซลา่เซลล์
ท่ีมีการผลิตจ าหนา่ยในปัจจบุนั และการน าแผงโซลา่เซลลม์าตอ่ใชง้านรว่มกนัหลาย ๆ แผง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล ์ การเลือกอปุกรณท่ี์จะน ามาใชก้บัระบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน รวมถึงการ
ตดิตัง้ระบบโซลา่เซลลแ์บบตา่ง ๆ ท่ีมีใชก้นัในปัจจบุนั 

จากประสบการณข์องการเป็นชา่งตดิตัง้โซลา่เซลล ์ เป็นวิศวกรออกแบบระบบโซลา่เซลล ์ จนมาเป็นผูป้ระกอบการ
ดา้นธุรกิจโซลา่เซลล ์ ผมจึงมีความตัง้ใจว่าจะรวบรวมประสบการณเ์หลา่นี ้ มามอบความรู ้ มาแลกเปล่ียนความรูแ้ละ
ประสบการณต์า่ง ๆ ในดา้นนีแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความรูเ้รื่องโซลา่เซลลเ์บือ้งตน้ เพ่ือน าความรูเ้หลา่นีไ้ปตอ่ยอดใชป้ระโยชนเ์พ่ือ
ตนเองและเพ่ือผูอ่ื้นตอ่ไป และเพ่ือใหท้กุทา่นสามรถใชค้วามรูด้งักลา่วไปใชป้ระโยชนใ์นการประหยดัคา่ไฟฟ้าไดม้ากขึน้ 
และเพ่ือรกัษาสิ่งแวดลอ้มในแก่โลกใบนีด้ว้ยเชน่กนั 

กระผมหวงัวา่ความรูด้า้นโวลา่เซลลท่ี์กระผมไดร้วบรวม และเขียนไวใ้นหนงัสือเลม่นี ้ จะมีประโยชนแ์ก่ทกุทา่นทกุ
คน และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด กระผมก็ขออภยัไว ้ณ ท่ีนีด้ว้ยครบั 

สดุทา้ยนี ้ ผมขอขอบพระคณุพอ่ แม ่ ครูบาอาจารยท์กุทา่น ท่ีมอบวิชาความรูใ้หแ้ก่กระผม และขอขอบพระคณุ
ขอ้มลูสินคา้ของบรษิัทตา่ง ๆ ขอ้มลูในเว็ปไซด ์ ขอ้มลูจากวารสาร และความรูท่ี้ผมไดไ้ปอบรมเรียนรูม้า ตลอดจนภาพตา่ง 
ๆ ท่ีผมน ามาประกอบในหนงัสือเลม่นี ้ มีทัง้อา้งอิงและไมไ่ดอ้า้งอิงแหลง่ท่ีมา กระผมขออนญุาตทกุทา่นเพ่ือน าขอ้มลูและ
ภาพเหลา่นัน้มาใชป้ระกอบการเรียนรู ้เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่ผูท่ี้ใฝ่เรียนรูด้า้นพลงังานแสงอาทิตย ์โซลา่เซลลด์ว้ยนะครบั 
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                           ู                              ซ    ซ    
 
              Solar Cell  
 Solar Cell คือ อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน า ชนิดพิเศษ ท่ีมีคณุสมบตัิ ในการเปล่ียนพลงังานจาก
แสงอาทิตย ์ ไปเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก Solar Cell จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง +/-ซึ่งเราสามารถ
น ามาใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที รวมทัง้สามารถน าไปเก็บไวใ้นแบตเตอรี่ และใน Power Bank ได ้ 
 
            ู                  ซ    ซ                      
•ระบบออฟกริด (Off Grid) หรือ แบบอิสระ ( Stand Alone )  
•ระบบออนกริด ( On Grid ) หรือ แบบเช่ือมตอ่อิงกบัระบบไฟการไฟฟ้า  
•ระบบไฮบรดิส ์( Hybrid ) หรือแบบผสม 
 

                   (Off Grid)              ( Stand Alone )      
                
 คือ ระบบปิด ท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล ์โดยไมไ่ดเ้ช่ือมตอ่กบัระบบไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคเลย ระบบนีเ้หมาะกบัสถานท่ี ท่ีไฟฟ้าเขา้ไมถ่ึง ไมคุ่ม้ท่ีจะเดนิลากสายไฟ ยาวๆ เขา้มาใช ้เน่ืองจากตน้ทนุสงู       
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ผังการต่อโซล่าเซลลแ์บบออฟกริด  
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ออฟกริดแบบไม่ใช้แบตเตอร่ี 
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ออฟกริดแบบใช้แบตเตอร่ี 
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              (On Grid)                                      
 
 คือการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล ์โดยการเปล่ียน ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ดว้ยอปุกรณ ์ 
Inverter จากนัน้ก็เช่ือม ระบบเขา้กบัการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งขอ้ดีคือเราสามารถ น า
กระแสไฟฟ้าท่ี ผลิตไดข้ายใหก้บัการไฟฟ้าฯ (ตามโครงการขายไฟใหก้ารไฟฟ้า) หรือน าไฟฟ้าท่ีไดม้าใชง้านเองเพ่ือลดคา่
ไฟฟ้า หากผลิตกระแสไฟไมพ่อใช ้อปุกรณค์วบคมุก็จะน าไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใชง้านทดแทนทนัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   
                                              คณุสมบตัิหลกั ๆ ของระบบออนกรดิ 
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ระบบออนกรดิท่ีมีขำยอยู่ในปัจจบุนันี ้

ขอ้แตกต่ำงของระบบออฟกรดิและออนกรดิ 
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          ฮ       ( Hybrid )             
 
 เป็นระบบท่ีน าเอา ระบบออนกรดิ และ อ็อฟกริด มารวมกนัคือจะมีระบบแบตเตอรี่ มาส ารองพลงังาน ใชง้านใน
เวลาท่ีไมมี่แสงอาทิตย ์ และส าหรบักรณีท่ีเม่ือมีแสงอาทิตยแ์ลว้ผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ หากกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดมี้มากกวา่ท่ี
น ามาใชง้าน ระบบก็น ากระแสไฟฟ้านัน้ชารจ์เขา้แบตเตอรี่เพ่ือน ามาใชง้านไดต้อ่ไป พอถึงเวลากลางคืนท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซ
ลา่เซลลไ์มไ่ด ้ ระบบก็จะไปน าเอากระสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใชก้่อน หากยงัไมเ่พียงพอ ระบบก็จะไปดงึไฟฟ้ามาจาก
ระบบ จ าหนา่ยมาชดเชยอีกทีหนึ่ง    
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                                                    2 
     ณ      ญ                            ซ                     (           )                            
                              (PV Stand alone system or Off grid system)  
 
 

                                                         
 
 
 

                                       จะใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์จะตอ้งเตรยีมอะไรบา้ง? 

                                ตอ้งมี 4 ตวันี ้

 

 *รายการท่ี 3 หากเราใชแ้สงสว่างอย่างเดียว ไม่ตอ้งมีอินเวอรเ์ตอรก็์ได ้

 

                      1. แผงโซลารเ์ซลล ์

                      2. คอนโทรลเลอร ์หรอื ช่างเรยีก ชารท์เจอร ์

                      3. อินเวอรเ์ตอร ์

                      4. แบตเตอร ี
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Silicon Solarcell
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การประกอบแผงโซล่าเซลลด์้วยเคร่ืองจักร ROBOT MACHINE  
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                 ซ    ซ    
 แผงโซลา่เซลล ์(Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การน าเอาโซลา่เซลล ์จ านวนหลายๆเซลลม์าตอ่วงจรรวมกนั 
อยูใ่นแผงเดียวกนั เพ่ือท่ีจะท าใหส้ามารถผลิตและจา่ยกระแสไฟฟ้าไดม้ากขึน้ โดยไฟฟ้าท่ีไดน้ัน้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
ปัจจบุนั แผงโซลา่เซลล ์มีอยู่ ทัง้หมด 3 ประเภท คือ     

โมโนครสิตลัไลน ์(Monocrystalline Silicon Solar Cells)  
โพลีครสิตลัไลน ์(Polycrystalline Silicon Solar Cells)  
แผงโซลา่เซลลช์นิด ฟิลม์บาง (Thin Film Solar Cells)  
 

                (Monocrystalline Silicon Solar Cells)  
ท ามาจากผลกึซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกวา่ single crystalline (single-Si) วิธีสงัเกตง่ายๆ คือ แตล่ะ
เซลลจ์ะมีลกัษณะ เป็นส่ีเหล่ียมตดัมมุทัง้ส่ีมมุ และมีสีเขม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
(Polycrystalline Silicon Solar Cells)  
ท ามาจากผลกึซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีครสิตลัไล (polycrystalline,p-Si) แตบ่างครัง้ก็เรียกวา่มลัติครสิตลัไลน ์(multi
-crystalline,mcSi) โดยในกระบวนการผลิต สามารถท่ีจะน าเอา ซิลิคอนเหลว มาเทใสโ่มลดท่ี์เป็นส่ีหล่ียมไดเ้ลย ก่อนท่ีจะ
น ามาตดัเป็นแผน่บางอีกที จงึท าใหเ้ซลลแ์ตล่ะเซลลเ์ป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั ไมมี่การตดัมมุ สีของแผงจะออกน า้เงิน ไมเ่ขม้
มาก 
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         ซ      (Amorphous Silicon Solar Cells) 
ท่ีเห็นมากก็ในเคร่ืองคิดเลข เป็นแผน่บาง ๆ สีน า้ตาลนั่นแหละครบั เซลลแ์บบนีร้าคาถกู ใชง้านไดดี้แมใ้นพืน้ท่ี ท่ีมีแสงแดด

นอ้ย ท่ีจรงิแผน่เซลลแ์บบนี ้เหมาะกบัภมูิประเทศในบา้นเรา เชน่ภาคเหนือเลน่กบัแสงแดดไดดี้ ตัง้แต ่6 โมงเชา้ ไปถึง 6 

โมงเย็น ก็ยงัไดพ้ลงังาน ชาวบา้นชอบแบบนี ้(ราคาถกูสมัผสัได)้ solar farm ก็ใชแ้บบนีก้นัครบัในบางท่ี  
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FLEXIBLE PV
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ขอ้ดี  
 มีประสิทธิภาพสงูสดุ เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีท่ีสดุ โดยมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานแสง เป็น

กระแสไฟฟ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 15-20%  
 มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ท่ีสงูกว่าแบบ Poly เพราะวา่ใหก้eลงัสงูจงึตอ้งการพืน้ท่ีนอ้ยท่ีสดุในการติดตัง้แผงโซลล่าเซลล์

ชนิดนี ้ 
 โมโนครสิตลัไลน ์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้กือบ 4 เท่า ของชนิดฟิลม์บางหรือ thin film  
 มีอายกุารใชง้านยาวนานท่ีสดุโดยเฉล่ียแลว้ประมาณ 25 ปีขึน้ไป 
 ผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากว่าชนิดโพลีครสิตลัไลน ์เม่ืออยูใ่นภาวะแสงนอ้ย  

ขอ้เสีย  
ขอ้เสีย 
 มีราคาแพงท่ีสดุ ในบางครัง้การติดตัง้ดว้ยแผงโซลารเ์ซลลช์นิดโพลีครสิตลัไลน ์หรือชนิด thin film อาจมีความคุม้คา่

มากกวา่  
 ถา้หากแผงโซลา่เซลลช์นิดโมโนครสิตลัไลนมี์ความสกปรกหรือถกูบงัแสงในบางสว่นของแผง อาจท าใหว้งจรหรือ 

inverter ไหมไ้ด ้เพราะอาจจะท าใหเ้กิดโวลตส์งูเกินไป 
 
                 
ขอ้ดี  
 มีขัน้ตอนกระบวนการผลิตท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น จงึใชป้ริมาณซิลิคอนในการผลิตนอ้ยกวา่ เม่ือเทียบกบัชนิดโมโน

ครสิตลัไลน ์ 
 มีประสิทธิภาพในการใชง้าน ในท่ีอณุหภมูิสงูดีกวา่ ชนิดโมโนครสิตลัไลนเ์ล็กนอ้ย  
 มีราคาถกูกว่าเม่ือเทียบกบั ชนิดโมโนครสิตลัไลน ์ 
ขอ้เสีย  
 มีระสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 13-16% ซึ่งต  ่ากว่าเม่ือเทียบกบัชนิดโมโน

ครสิตลัไลน ์ 
 มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ท่ีต  ่ากว่า ชนิดโมโนครสิตลัไลน ์ในกรณีถา้แสงมีความเขม้นอ้ย  
 แผงมีสีน า้เงิน ท าใหบ้างครัง้อาจดไูมส่วยงาม เม่ือเทียบกบัชนิด โมโนครสิตลัไลน ์และชนิด thin film ท่ีมีสีเขม้ เขา้

กบัสิ่งแวดลอ้ม เชน่ หลงัคาบา้นไดดี้กวา่ 
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                       ธ           ซ    ซ     
ชนิดของโซลา่เซลล ์ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของแผงโซลา่เซลลโ์ดยตรงคือการเลือกใชเ้ซลลท่ี์มีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าสงู แตก่ารใชเ้ซลลป์ระสิทธิภาพสงู ยอ่มสง่ผลใหร้าคาของแผงสงูตามดว้ย 
ความเขม้ของแสงท่ีตกกระทบ กระแสไฟฟ้าท่ีโซล่าเซลลผ์ลิตได ้ จะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความแขง้ของแสง หากแสงท่ีตก
กระทบแผงโซลา่เซลลมี์ความเขม้สงู แผงก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้าก ขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าจะแปรตามความเขม้แสงนอ้ย
มาก ดงันัน้ท่ีก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะสงูขึน้ เม่ือความเขม้ของแสงเพิ่มขึน้ 
ลกัษณะการติดตัง้แผง หากมีเงาบดบงัแผงโซล่าเซลลเ์พียงสว่นใดสว่นหนึ่ง อาจสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพของแผงลดลงอยา่ง
มาก ดงันัน้จงึควรตดิตัง้แผงโซลา่เซลลใ์นสถานท่ีท่ีไมมี่เงาของวตัถใุดมาบดบงั 
องศาการตกกระทบของแสง โซลา่เซลลจ์ะมีประสิทธิภาพสงูสดุเม่ือแสงตกกระทบกบัเซลลแ์บบตัง้ฉาก ส าหรบัประเทศไทย
นัน้ ทิศทางและองศาการติดตัง้แผงท่ีจะท าใหร้บัแสงไดดี้ท่ีสดุ คือหนัไปทางทิศใตแ้ละท ามมุ 15 องศา จากพืน้ดิน 
 

  ณ                     ซ             (Solar Cell)      PV Module  
คณุสมบตัทิางไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ สว่นท่ีส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการออกแบบระบบและการ

จดัหาอปุกรณ ์ เพ่ือปอ้งกนั มิใหเ้กิดการเสียหายกบัอปุกรณท่ี์จะน ามาตอ่รว่มกนัเพ่ือสรา้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย ์มีสว่นท่ีส าคญั ดงันี ้ 

Peak Power (P max) ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุของเซลลแ์สงอาทิตยมี์หน่วยเป็น วตัต(์W)  
Operating Voltage (Vmp) แรงดนัไฟฟ้าในขณะท่ีตอ่กบัโหลด มีหนว่ยเป็น โวลท(์V)  
Operating Current (Imp) กระแสไฟฟ้าในขณะท่ีตอ่โหลด มีหนว่ยเป็น แอมป์(A)  
Open Circuit Voltage (Voc) แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด มีหน่วยเป็น โวลท(์V)  
Short Circuit Current (Isc) กระแสไฟฟ้าลดัวงจร มีหนว่ยเป็น แอมป์ (A)  
โดยเราสามารถดไูดจ้ากคณุสมบตัทิางไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ ตามคณุลกัษณะของโรงงานผูผ้ลิต ท่ีเราจะ

จดัหามาใชง้าน ดงัภาพตวัอยา่งดา้นล่าง เป็นของแผงโซลารเ์ซลล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                                  

                                                      ภาพตวัอยา่งแสดงคณุสมบตัทิางไฟฟ้าของแผงโซลารเ์ซลล ์ 
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ข้อมูลทีค่วรทราบบนแผง 

กำรหำก ำลงัไฟฟำ้ของแผงโซลำ่เซลล ์ขนำด 330 W 



 24 



 25 



 26 



 27 

                      
      R&D
3.                         
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       ซ              (PV Module) 
 

 เซลลแ์สงอาทิตย ์ท่ีมีจ  าหนา่ยโดยทั่วไปจะท าเป็น แผง หรือเรียกวา่ โมดลู (PV Module) โดยโมดลู ประกอบไปดว้ย
เซลลแ์สงอาทิตยห์ลายๆ เซลลม์า ประกอบ เขา้ดว้ยกนั แลว้ใชก้ระจกเป็นแผ่นปิดดา้นบน สว่นดา้นล่างจะปิดดว้ยวสัดท่ีุ
เหมาะสมตามท่ีโรงงานผลิต ซึ่งจะชว่ยปอ้งกนัเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากความชืน้ การขีดขว่น การแตกหกัจากการกระแทก 
ขนาดของแผงโซลา่เซลล ์จะบอกขนาดเป็น วตัต ์ (Watt) เชน่ 40 W, 80 W, 150 W, 300 W เป็นตน้ สว่นคา่แรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง (DC Volts) ของแผงโซลา่เซลลจ์ะตอ้งดจูาก คณุสมบตัทิางไฟฟ้า ของแตล่ะผูผ้ลิตตาม รุน่ ย่ีหอ้นัน้ ๆ โดยทั่วไป
ท่ีมีจ  าหนา่ยจะใหแ้รงดนัไฟฟ้าใชง้านอยู่ท่ี 12 Volts หรือ 24 Volts สว่นแรงดนัสงูสดุขณะตอ่กบัโหลดจะมีคา่สงูกว่าแรงดนั
ใชง้าน เชน่ แผงโซลา่เซลล ์ขนาด 80 W แรงดนัใชง้านจะ เป็น 12 Volts แตจ่ะใหแ้รงดนัสงูสดุขณะตอ่โหลดประมาณ 18 
Volts สว่นแผงโซลา่เซลล ์ขนาด 280 W แรงดนั ใชง้านจะเป็น 24 Volts แตจ่ะใหแ้รงดนัสงูสดุขณะตอ่โหลดประมาณ 35 โว
ลทก์ารออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้า จากเซลลแ์สงอาทิตย ์ เราสามารถน าแผงโซลา่เซลล ์ มาตอ่กนัแบบอนกุรม หรือแบบ
ขนาน หรือแบบผสมผสาน เพ่ือใหไ้ดข้นาดแรงดนัและกระแสตามความตอ้งการ โดยการออกแบบเราตอ้งพิจารณาคา่
แรงดนัสงูสดุท่ี แผงโซลา่เซลลส์ามารถจา่ยออกมาไดร้วมทัง้ความสามารถ ทนแรงดนัสงูสดุในระบบของแผงโซลา่เซลล ์ ซึ่ง
แตล่ะรุน่อาจไมเ่ทา่กนั จะตอ้งดจูากคณุสมบตัทิางไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตยต์าม รุน่ ย่ีหอ้นัน้ ๆ ท่ีเราจะจดัหามาใช้
งาน  

การออกแบบ การตอ่แผงโซลา่เซลลร์ว่มกนัหลายๆ โมดลู มีความส าคญัตอ่การก าหนดคณุลกัษณะ ของอปุกรณท่ี์
ตอ้งใชใ้นระบบ และอปุกรณป์อ้งกนัตา่ง ๆ ความส าคญัอยูท่ี่การก าหนด คา่แรงดนั (Volts) และ กระแส (I) ส  าหรบัระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ือใหก้ารเลือกอปุกรณม์าประกอบกนัเพ่ือใชง้าน ท างานไดอ้ยา่งสมบรูณไ์มเ่กิดการ
เสียหาย รวมทัง้การเลือกอปุกรณท่ี์มีการผลิตจ าหนา่ยในทอ้งตลาด ใหต้อบสนองความตอ้งการ การใชง้านไดม้ากท่ีสดุ  

 
         ู  ซ    ซ   (PV Module)           (Series Connection)  

การตอ่โมดลูหรือแผงโซลารเ์ซลลแ์บบอนกุรม จะท าใหไ้ดค้า่แรงดนัของโซลา่เซลลเ์พิ่มขึน้ตามจ านวนของแผงท่ีตอ่รว่มกนั 
เชน่ ใชแ้ผงโซลา่เซลลข์นาด 12 โวลท ์ จ านวน 2 ชดุ มาตอ่อนกุรมจะไดแ้รงดนัเป็น 24 โวลท ์ โดยหลกัการตอ่และการ
ค านวณ สามารถพิจารณาไดจ้ากภาพดา้นลา่ง 
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การตอ่โซลารเ์ซลลแ์บบอนกุรม สามารถตอ่เพ่ือใหมี้คา่แรงดนัเพิ่มสงูขึน้ตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ แตต่อ้งไมส่งูเกิน
คา่ Maximum System Voltage ตามคณุสมบตัทิางไฟฟ้า ท่ีก าหนดของแตล่ะ ย่ีหอ้ รุน่ ส  าหรบัการตอ่โซล่าเซลล(์PV 
Module) แบบอนกุรม ในกรณีท่ีน าโมดลูโซลารเ์ซลลท่ี์จ่ายกระแสไมเ่ทา่กนั มาตอ่รว่มกนั กระแสรวมท่ีไดจ้ะมีคา่เทา่กบั
กระแสของโมดลูโซลา่เซลล ์ท่ีจา่ยกระแสไดต้  ่าท่ีสดุ  
 

2         ซ              (PV Module)         (Parallel Connection) การตอ่แผงโซลารเ์ซลลแ์บบ
ขนาน จะท าใหไ้ดค้า่แรงดนัของระบบ มีคา่แรงดนัไฟฟ้าเทา่กบัคา่แรงดนัไฟฟ้า ของแผงโซลารเ์ซลล ์โมดลูท่ีน ามาตอ่ขนาน
กนั เชน่ กรณีท่ีเราใชโ้มดลูท่ีมีคา่แรงดนัไฟฟ้าเทา่กนั มาตอ่กนั จะใหแ้รงดนัไฟฟ้าเทา่เดมิ แตไ่ดค้า่กระแสเพิ่มขึน้ ตาม
จ านวนของโมดลู ท่ีตอ่รว่มกนั เชน่ ใชแ้ผงโซลารเ์ซลล ์ขนาด 280 W แรงดนัไฟฟ้าใชง้าน 24 โวลท ์กระแสสงูสดุ 8 แอมป์ 
จ านวน 3 แผง เม่ือน ามาตอ่แบบขนาน กนั จะไดค้า่แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท ์กระแสสงูสดุจะไดเ้พิ่มเป็น 24 แอมป์ 
ดงันัน้การตอ่แผง โซลารเ์ซลลแ์บบขนาน ควรจะตอ้งใชแ้ผงท่ีมีคา่แรงดนัไฟฟ้าเทา่กนั ในการตอ่ใชง้านในระบบ มิเชน่นัน้
กระแสไฟฟ้าของแผงท่ีมีคา่แรงดนัมากกวา่จะไหลไปเขา้แผงท่ีมีแรงดนันอ้ยกว่า จนท าใหแ้ผงท่ีมี แรงดนันอ้ยกวา่เป็นโหลด
ในระบบได ้ แตก็่มีวิธีการแกไ้ขโดยการตอ่ไดโอดเพ่ือปอ้งกนักระแสไหลยอ้นกลบัเขา้แผง โซลารเ์ซลลไ์วท้กุแผงโซลารเ์ซลล์
ท่ีตอ่ขนานกนัในระบบ การตอ่ไดโอดยงัเป็นวิธีปอ้งกนักรณีท่ีแผงโซลารเ์ซลลบ์างแผงไดร้บัแสงอาทิตยไ์มเ่ทา่กนัซึ่งจะสง่ผล 
ใหค้า่แรงดนัของแผง โซลารเ์ซลล ์ ไมเ่ทา่กนัได ้ ท าใหบ้างแผงกลายเป็นโหลดของระบบ ดงัเหตกุารณท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ได้
ดว้ย ซึ่งการตอ่ไดโอดในระบบจะกลา่วในตอนตอ่ไป ส่วนหลกัการตอ่ และการค านวณการตอ่แผงโซลารเ์ซลลแ์บบขนาน 
สามารถพิจารณาไดจ้ากภาพดา้นลา่ง 
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3         ซ              (PV Module)            (Mix Connection) การตอ่เซลลแ์สงอาทิตย ์ (PV 
Module) แบบผสม เป็นการตอ่รว่มกนัระหวา่งแบบอนกุรมกบัแบบขนาน เพ่ือเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ตาม
ขนาดท่ีตอ้งการของผูอ้อกแบบระบบใชง้าน โดยใชห้ลกัการของการตอ่ แบบอนกุรม และแบบขนาน มาตอ่รว่มกนั สว่น
การค านวณหาคา่แรงดนัไฟฟ้าและคา่กระแสยงัใชห้ลกัการวิเคราะหว์งจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปคือ การตอ่แบบขนานแรงดนัไฟฟ้า
จะเทา่เดมิกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึน้ การตอ่แบบอนกุรม จะใหค้า่แรงดนัไฟฟ้าเพิ่มขึน้สว่นคา่กระแสเทา่เดมิ การตอ่รว่มกนัแบบ
ผสมผสานก็จะตอ้งหาคา่ผลรวมของระบบ เป็นสว่นๆ ไป ดงัตวัอยา่งดา้นลา่ง เม่ือใชก้ารตอ่แบบอนกุรม 2 ชดุ มาตอ่ขนาน
กนั 2 ชดุ ไดผ้ลรวมดงัตวัอย่างภาพ 
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•       ไม่ว่ำท่ำนจะต่อแผงแบบใด วตัตส์งูขึน้หมด แต่ท่ำนเลือกเอำว่ำตอ้งกำร โวลทค์งท่ี หรอืตอ้งกำร  
แอมป์คงท่ี ท่ำนดคูวำมตอ้งกำรใชง้ำนของท่ำนเป็นหลกั และท่ำนยงัสำมำรถต่อแบบผสมไดอี้ก  

•       ใน SOLAR FARM จะต่อแบบอนกุรม เพรำะกระแสคงท่ี จะไดใ้ชส้ำยไฟฟำ้เล็กได ้

•      หำ้มน ำเซลล ์ท่ีโวลท ์และวตัตต์่ำงกนั มำต่อกนั 

บทสรุปการต่อเซลลแ์สงอาทติยค์ือ 

 การต่อแผงโซลารเ์ซลลแ์บบหลาย ๆ แผง มีการต่อหลกั ๆ 2 รูปแบบ คือ 

 บางครัง้การใชแ้ผง เราตอ้งดดัแปลงแผง ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ซึ่งในพืน้ท่ีไมมี่แผงตามท่ีเราตอ้งการ แตมี่
ขนาดอ่ืน ๆ เราสามารถน าแผงมาตอ่ตามท่ีเราตอ้งการได ้

 

 แผงท่ีน ามาตอ่ใชจ้ะก าหนดมาจากการออกแบบแลว้วา่ใช ้ขนาดก่ี VOLT หรือก่ี WATT น าไปใชใ้นงาน
ประเภทใด 

          1.ตอ้งการ แอมป์ สงูขึน้ 

          2.ตอ้งการ โวลล ์สงูขึน้ 
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ตวัอยา่งการตอ่ แบบอนุกรม 
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ตัวอย่างการต่อแผงแบตเตอร่ี แบบอนุกรม 
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ตวัอยา่งการตอ่ แบบขนาน 
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 ซ              (Solar charge controller)  
 

โซลา่ชารจ์เจอร ์ (solar charge controller) หรือท่ีหลาย ๆ คนเรียกวา่ คอนโทรลชารจ์โซลา่เซลล,์ คอนโทรลชารจ์
เจอร,์ หรือ คอนโทรลชารจ์ คือ อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสอ์ยา่งหนึ่งท่ีมีคณุสมบตัคิอยควบคมุการชารจ์ไฟฟ้าจากแผงโซลา่
เซลลเ์ขา้สูแ่บตเตอรี่ท่ีคณุตอ้งการกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าไวใ้ชง้านในภายหลงั ซึ่งโซลา่ชารจ์เจอรโ์ดยทั่วไปแบมาตรฐาน จะ
ท าหนา้ท่ีคอยจา่ยกระแสไฟเม่ือแรงดนัแบตเตอรี่อยูใ่นระดบัท่ีต  ่า ตามท่ีแตล่ะย่ีหอ้ก าหนดคา่มา และจะท าการตดัการจ่าย
กระแสไฟจากแผงโซลา่เซลลท่ี์จะไปประจอุยู่ในแบตเตอรี่เม่ือแบตเตอรี่มีแรงดนัอยูใ่นระดบัท่ีสงูตามท่ีไดก้ าหนดคา่ไวด้ว้ย
เชน่กนั เพ่ือปอ้งกนัการ Over Charge ซึ่งจะท าให ้ แบตเตอรี่เกิดความเสียหายและเส่ือมอายกุารใชง้านลงอย่างรวดเรว็ 
นอกจากนีใ้นเวลากลางคืนโซลา่ชารจ์เจอรย์งัเป็นอปุกรณช์ว่ยปอ้งกนัไมใ่หไ้ฟจากแบตเตอรี่ยอ้นกลบัไปยงัตวัแผงโซลา่
เซลล ์

โซลา่ชารจ์เจอร ์มีอยู่ดว้ยกนั 2 ประเภท ตามลกัษณะการใชง้าน คือ  
1. PWM (Pulse Width Modulation) เป็นโซลา่ชารจ์เจอรท่ี์คอยควบคมุความถ่ีของคล่ืนไฟฟ้าจากแผงโซลา่เซลล์

ใหค้งท่ี ดว้ยระบบดจิิทลั ซึ่งสามารถชว่ยประหยดัพลงังานและชว่ยควบคมุการประจไุฟท่ีจะเขา้สูแ่บตเตอรี่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ท าใหแ้บตเตอรี่มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานขึน้ ตวัอปุกรณท่ี์มีมารตฐานจะมีฟังกช์ั่นไฟแสดงสถานการณท์ างานท่ีเช่ือมตอ่
กบัอปุกรณต์า่ง ๆ เชน่ การท างานของ แผงโซลา่เซลล,์ ระดบัการเก็บประจขุองแบตเตอรี่, การจา่ยไฟใหเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ี
ก าลงัตอ่เช่ือมวงจร นอกจากนีย้งัมีระบบการตดัไฟ อตัโนมตั ิ ในกรณีไฟแบตเตอรี่ใกลห้มด เพ่ือปอ้งกนัแบตเตอรี่เสียหรือ
เส่ือมสภาพจากการใชไ้ฟฟ้าเกินก าลงั  
2. MPPT (Maximum Power Point Tracking) เป็นโซลา่ชารจ์เจอรท่ี์มีระบบไมโครโพรเซสเซอร ์หรือตวัจบัสญัญาณท่ีคอย
ควบคมุดแูลสญัญาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงโซลา่เซลล ์ แลว้น าสญัญาณไฟฟ้าท่ีสงูท่ีสดุจากแผงโซลา่เซลล ์ น ามาประจลุงใน
แบตเตอรี่ใหมี้พลงังานเตม็อยูต่ลอดเวลา ท าใหค้ณุไมต่อ้งคอยมากงัวลวา่จะกกัเก็บพลงังานไวใ้ชไ้ดไ้มเ่พียงพอในวนัท่ี
สภาพแย ่เชน่ วนัท่ีมี แสงแดดอ่อน ฟ้าครึม้ หรือแมก้ระทัง้วนัท่ีมีฝนตก ซึ่งทัง้ 2 แบบนีมี้ขนาดใหเ้ลือกใชต้ามระดบัปรมิาณ
กระแสท่ีคณุตอ้งการใชง้าน คือ 10A 20A 30A 40A 50A 60A และเลือกตามแรงดนั Input ใหเ้ลือกไดแ้ก่ 12V 24V 48V 
96V 
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 PWM (Pulse Width Modulation) Solar Charge Controller 
PWM         ?  
 PWM หรือ Pulse Width Modulation คือ การออกแบบโซลา่ชารจ์เจอร ์แบบ PWM คือใชล้กูคล่ืนไฟฟ้าในชว่งสัน้ 
ในการ ชารจ์ประจไุฟฟ้าใหก้บัแบตเตอรี่ จะมีน า้หนกัเบา ราคาถกูกวา่แบบ MTTP เพ่ือการประจแุบตเตอรี่ การจะเพิ่ม
หรือลดแรงดนัในการประจแุบตเตอรี่จะมีตวัควบคมุท่ีเรียกวา่ไมโครคอนโทรลเลอรค์วบคมุการท างานอยูจ่ะมีการ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าก่อน และหลงัการประจแุบตเตอรี่ ซึ่งขอ้เสียมนัก็คือ เม่ือแบตเตอรี่ใกลจ้ะเตม็มนั
จะประจบุา้งไมป่ระจบุา้ง ตามการวดัคา่ของมนั นอกจากนีใ้นการประจแุบตเตอรี่ก็จะมีการตรวจอณุหภมูิของแบตเตอรี่
ไดอี้กดว้ย ปัจจยัตา่งๆเหลา่นีมี้ผลในการประจแุบตเตอรี่ คอนโทรลชารจ์เจอร ์ ท่ีออกแบบมาดีจะมี Function เหลา่นีอ้ยู่ 
ตวัควบคมุ PWM เป็นสวิตชท่ี์เช่ือมตอ่แผงเซลลแ์สงอาทิตยก์บัแบตเตอรี่ ผลลพัธคื์อแรงดนัไฟฟ้าของอารเ์รยจ์ะถกูดงึลง
ไปใกลก้บั แบตเตอรี่ ตวัควบคมุการชารจ์ PWM เป็นโซลชูนัตน้ทนุต ่า ท่ีดีส  าหรบัระบบขนาดเล็กเทา่นัน้เม่ืออณุหภมูิของ
เซลลแ์สงอาทิตยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงสงู (ระหวา่ง 45 ° C ถึง 75 ° C) PWM เหมาะส าหรบัแผงโซลา่เซลล ์ ไมเ่กิน 
100 วตัต ์ เพราะว่าแผงโซลารมี์ความตา้นทานภายในสงู มนัจะตอ่ตรงเพ่ือจะเอากระแสมาชารต์แบตเตอรี่ และจะตอ้งมี
พลงังานบางสว่นหายไปจากความตา้นทานภายในของแผงเอง พอแบตเตอรี่ชารจ์ไดป้ระมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์ แรงดนั 
แบตเตอรี่จะสงูขึน้ประมาณ 13.8Vdc วงจรก็จะตดัและตอ่ ระหวา่งชารจ์ และหยดุชารจ์ ตอ่ไปเรื่อย ๆ จนแบตเตอรี่เตม็ 
จะเห็นวา่ตรงนีเ้ราจะไมไ่ด ้พลงังานสงูสดุตลอดเวลา ท าใหช้ารต์แบตเตอรี่เตม็ชา้ 
 
 MPPT Solar Charge Controller 
MPPT คือ อะไร?  
 MPPT หรือ Maximum Power Point Tracking คือ อลักอลิธ่ึมหรือรูปแบบการค านวณอย่างหนึ่ง ท่ีน ามาใชก้บั
การท างาน ของเครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสตรง เชน่ แผงโซลา่เซลล ์ หรือ กงัหนัลม เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพ
และมีเสถียรภาพมากขึน้ เพราะในความเป็นจรงิพลงังานไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเครื่องผลิตกระไฟฟ้ากระแสตรงเหลา่นี ้มีความไม่
แนน่อน ขึน้อยู่กบัปรมิาณและความเขม้ของ แสงอาทิตย ์ และความเรว็ลมเป็นหลกัไมส่ามารถควบคมุได ้ อลักอลิธ่ึมหรื
อรูปแบบการค านวณแบบ MPPT จงึถกูคิดคน้ขึน้มาเพื่อเอาจดุ ท่ีก่อใหเ้กิดพลงังานไฟฟ้าสงูสดุมาใชง้านไมว่า่ความเขม้
ของแสงอาทิตยห์รือความเร็วลมจะเปล่ียนไป สว่นการออกแบบในแตล่ะระบบ MPPT จะเป็นจดุไหนสามารถดไูดจ้าก 
กราฟ I-V Curve ซึ่งกราฟนีไ้ดม้าจากการทดลองและค านวณท่ีคา่ความเขม้แสงตา่งๆหรือ สมยัใหมส่ามารถใชเ้ครื่อง
วิเคราะหท่ี์ช่ือวา่ I-V Curve Simulator ดงันัน้เม่ือเอาวิธีการ MPPT มาใสไ่วใ้นระบบการชารจ์ของแผงโซล่าเซลล ์MPPT 
Solar Charge Controller จงึ หมายถึง อปุกรณค์วบคมุการชารจ์ของแผงโซลา่เซลล ์ ท่ีไดน้  าเอารูปแบบการค านวณเพื่อ
หาจดุท่ีไดก้ าลงัสงูสดุ โดยใชก้ารปรบัแรงดนั และควบคมุกระแส (DC to DC Converter) แลว้น ามาค านวณใหค้า่ท่ี
เหมาะสมท่ีสดุในการชารจ์ หลงัจากท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบั พลงังานท่ีเหลืออยูใ่นแบตเตอรี่  
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                     ซ    ซ    18V 130w Imp=7 2A                    12V 
 
กรณีท่ี 1 ใชก้บัอปุกรณค์วบคมุการชารจ์ แบบธรรมดา  
แบตเตอรี่จะเริ่มชารจ์ไฟเม่ือมีแรงดนัต ่ากวา่ 12V และจะชารจ์ดว้ยก าลงั 12V x 7.2A = 86.4w แตถ่า้หากแบตเตอรี่มีไฟ
นอ้ย หรือ เหลือไฟเพียง 10.5V เม่ือมีการชารจ์ไฟ จะชารจ์ดว้ยก าลงัเพียงแค ่10.5Vx7.2A = 75.6w เทา่นัน้ (แตเ่ราซือ้ แผง
โซลารเ์ซลลม์า ในราคา 130w? )  
กรณีท่ี 2 ใชก้บัอปุกรณค์วบคมุการชารจ์ แบบ MPPT ตวัควบคมุการชารจ์ แบบ MPPT จะใชห้ลกัการปรบัแรงดนัให้
เหมาะสม จาก 18V เป็น 12V แลว้ จา่ยกระแสในการชารจ์ไดม้ากขึน้ จาก 7.2A เป็น 18Vx7.2A/12V = 10.8A หรือหาก
แบตเตอรี่เหลือไฟนอ้ย 10.5V ตวัควบคมุการชารจ์ แบบ MPPT จะปรบัแรงดนัใหเ้หลือ 10.5V แลว้ชารจ์ดว้ยกระแส 
18Vx7.2A/10.5V = 12.3A นั่นท าใหย้งัคงจา่ยไฟไดใ้กลเ้คียง 130wเหมือนเดมิจงึท าใหช้ารจ์ไฟไดเ้รว็ขึน้ดว้ย 
 
ขอ้ดีของอปุกรณค์วบคมุการชารจ์ แบบ MPPT ในฤดหูนาว ท่ีมีเวลากลางวนัสัน้กวา่ แมว้า่ แผงโซล่าเซลล ์ จะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าเม่ือท างานในอณุหภมูิต  ่า แตท่ว่าในฤดหูนาวเวลารบัแสงจะนอ้ยลง นั่นคือก าลงัโดยรวม ท่ีไดจ้ะลดลง
มาก เม่ือใชอ้ปุกรณค์วบคมุการชารจ์แบบธรรมดา ในบางครัง้การชารจ์แบตเตอรี่ อาจไมเ่ตม็ความจ ุแบตเตอรี่เหลือไฟนอ้ย 
หากแบตเตอรี่เหลือไฟนอ้ย ตอ้งใชก้ าลงัไฟมากและการไดก้ระแสสงูจาก อปุกรณค์วบคมุการชารจ์ แบบ MPPT ในการ
ชารจ์ จะท าใหแ้บตเตอรี่ชารจ์ไฟไดเ้รว็ขึน้ แผงโซลา่เซลล ์ อยูห่า่งจากแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีแผงโซลา่เซลลอ์ยูห่า่งจาก
แบตเตอรี่มาก ๆ หากเป็นระบบ 12V แลว้ใช ้อปุกรณค์วบคมุการชารจ์แบบธรรมดา เม่ือใชส้ายไฟ ขนาดเล็กเกินไป จะท า
ใหเ้กิดการสญูเสียอยา่งมาก หรืออาจจะตอ้งใชส้ายไฟท่ีมีขนาดใหญ่ นั่นก็ย่อมมีราคาสงู วิธีแกไ้ขก็คืออาจจะตอ้งใช ้ แผง
โซลารเ์ซลล ์ มาตอ่อนกุรมกนั เพ่ือใหมี้แรงดนัสงูขึน้ หรือไมก็่หนัมาใช ้ ตวัอปุกรณค์วบคมุการชารจ์ แบบ MPPT มาชว่ย
ควบคมุระดบัแรงดนัในการชารจ์ จะท าใหส้ามารถลดขนาดสายไฟลงได ้

 

 



 39 

•   ตอ้งรูก่้อนว่ำแผงโซลำรเ์ซลล ์เรำใชก่ี้แอมป์ จงึจะเลือกตวันีไ้ด ้

•   ไฟเต็มตอ้งตดั 

•   ไฟไมพ่อ ค่อย ๆ จ่ำยลงมำ 

•   ต่อโหลดเกิน ตอ้งแจง้ (เชน่ ต่อหลอดไฟมำกเกิน) 

•   ดแูลกระแสเท่ียงตรง (ปลอ่ยมำเยอะ แบตเตอรพีงั) 

•   เช็คสภำพกำรปลอ่ยไฟของโซลำรเ์ซลลไ์ดด้ว้ย (ตอ้งมีไฟโชว)์ 

เวลาซือ้คอนโทรลเลอร ์ข้อควรรู้มีอะไรบ้าง?  
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Solar Charge Controller

PWM
( Pulse Width Modulation )

SOLAR CHARGE CONTROLLER 
MPPT

( MAXIMUM POWER POINT TRACKING ) 
                                                                            

 DC TO DC CONVERTER)                                                              
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                                                                        (Inverter)  
                                                                               
 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ Inverter เป็นอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ถือวา่มีความส าคญัท่ีมากในระบบ และมีความ
ซบัซอ้นมากท่ีสดุของระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์มีหนา้ท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ หรือแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือน าไปใชก้บัอปุกรณไ์ฟฟ้าและเครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบัทั่วไป 
การท างานโดยทั่วไปใชว้งจรสวิชชิ่งทรานซิสเตอร(์Switching transistor) ออกแบบให ้ เปิด-ปิด วงจร กระแสตรงของ
ทรานซิสเตอรอ์ยา่งรวดเรว็รว่มกบัขดลวดหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า จะท าใหส้ามารถแปลงไฟฟ้า กระแสตรงใหเ้ป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัได ้ โดยมีคณุภาพของแรงดนัขาออก ตามการออกแบบและความซบัซอ้นของวงจรเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
(DC to AC) ซึ่งจะไดส้ญัญาณขาออก ในลกัษณะตา่งๆ ตามการออกแบบวงจร เชน่ Square wave, Modified sine wave, 
Pure sine wave ดงัภาพ 
   
 

 
 
 
 

เครื่องแปลงกระแสท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุจะเป็นแบบ Pure sine wave, Modified sine wave, และ Square wave 
ตามล าดบั โดยแบบ Pure sine wave สามารถใชง้านไดดี้กบัอปุกรณท่ี์ใชก้บั ไฟฟ้ากระแสสลบัทกุ ประเภท รวมทัง้อปุกรณ์
ท่ีใชม้อเตอรไ์ฟฟ้ารว่มอยู่ดว้ย แตก็่จะมีราคาท่ีสงูกวา่แบบอ่ืนท่ีกลา่วมาดว้ย 

 

 
 
 

ในระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์ อปุกรณท่ี์จะน ามาตอ่ใชง้านควรพิจารณาตัง้แต ่ ขนาดของแผงโซลา่เซลลว์า่ ตอ้งการ
ขนาดแรงดนัไฟฟ้า และกระแสของระบบเทา่ไร ซึ่งมีผลตอ่การ เลือกเครื่องควบคมุการประจแุบตเตอรร์ี่ และเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (DC to AC) ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกนั เชน่ ขนาดกระแสไฟฟ้า 10 A, 30 A, 100 A, ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 12 V, 
24 V, 48 V, 120 V ฯลฯ เป็นตน้ สว่นการเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ตอ้งใหต้รงกบัขนาดของแบตเตอรี่ท่ีใช ้ ในระบบ
แลว้ ยงัตอ้งเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าท่ีมีขนาดก าลงัไฟฟ้า (จ านวนวตัต)์ มากกวา่ขนาดก าลงัไฟฟ้ารวมของอปุกรณ์
ไฟฟ้า ทัง้หมดท่ีตอ้งใชใ้นแตล่ะครัง้ กรณีท่ีใชก้บัอปุกรณท่ี์มีความเหน่ียวน า เชน่ มอเตอร ์ , ป๊ัมน า้, เครื่องซกัผา้และเตา 
ไมโครเวฟ ฯลฯ ซึ่งจะมีไฟกระชากเม่ือเครื่องเริ่มท างาน ดงันัน้ตอ้งพิจารณาขนาดไฟกระชาก (Surge) สงูสดุดว้ย โดยทั่วไป
จะมีคา่ประมาณ 5 เทา่ของก าลงัการใชไ้ฟฟ้าปกตขิองเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ ๆ  

 

var_mypicture1
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     ตวัอย่างเป็นอินเวอรเ์ตอร ์5,000 วตัต ์ซึง่ท่านตอ้งดวู่ามีคณุสมบตัิอะไรบา้ง นอกจากจะแปลงไฟให้
เราแลว้ 

1. ปอ้งกนัเม่ือมีการช๊อต และตอ้งตดัไฟทีป้่อนไปยงัโหลดไดด้ว้ย 

2. ปอ้งกนัไฟเกิน ไฟตก ท่ี 15 โวลทดี์ซีได ้เช่น ไฟมานอ้ยกว่า 10 โวลทต์อ้งตดัใหเ้ราได ้

3. ปอ้งกนัการใชโ้หลดเกินก าลงัไดด้ว้ย 

4. เวลาอินเวอรเ์ตอรร์อ้น ตอ้งมีระบบปอ้งกนัตวัเองดว้ย เช่น เทอรโ์มจบัความรอ้น 

***สิ่งเหล่านี ้ท่านตอ้งถามหา หรอืดสูเปค เวลาทีจ่ะซือ้มาใชง้าน 

เวลาซือ้ อนิเวอรเ์ตอร ์ควรรู้อะไรบ้าง 

Continuous Power: 5000 Watts 

Peak Power: 11000 Watts 

Modified Sine Wave 

90% Optimum Efficiency 

No Load Current Draw: <1.8 amps 

Requires 11-15V DC 

AC Receptacles: Four 3-prong 220V AC, Grounded 

Positive and Negative Input Terminals 

•         

Continuous Power: 5000 Watts 

Peak Power: 11000 Watts 
หมายถงึ วตัตส์งูสุดทีอ่นิเวอรเ์ตอรม์นัทนได ้เช่นกรณีมโีหลดเป็นมอเตอร ์เวลาทีส่ตารท์ มนัจะกนิไฟ 2-7 เท่า เป็น
เวลา 2-3 วนิาท ีดว้ยเหตุนี้ อนิเวอรเ์ตอรจ์งึตอ้งบอกค่า PEAK POWER มาดว้ยว่าเท่าไร และค่าทีใ่ชง้าน
จรงิ คอืค่า Continuous Power 



 43 

                  Pure Sine Wave     Modified Sine               

•         

     อินเวอรเ์ตอร ์ระบบ Pure Sine Wave ใหล้กูคลื่นไฟฟา้เหมือนไฟฟา้ในบา้นแทจ้รงิ ๆ 
เช่น เครื่องซกัผา้ เครือ่งป๊ัมน า้ ตูเ้ย็น เครื่องพริน้เตอร ์

 กำรออกแบบสำยไฟฟำ้ท่ีใชใ้นงำนอินเวอรเ์ตอร ์ท่ำนตอ้งใชส้ำยเบอรเ์ดียวกนั เหมือนท่ีมำจำก
แผงเขำ้ตวัคอนโทรลเลอร ์

 ตวัอินเวอรเ์ตอรจ์ะใหญ่กว่ำ ตวัคอนโทรลเลอร ์เพรำะตอ้งระบำยควำมรอ้น ดงันัน้อย่ำเอำเขำ้ตูน้ะ
ครบั 

INVERTER DC   /   –     V. 1000W.

-Modify Sine Wave

-Pure Sine Wave

-Transformer Pure Sine     

Wave MPPT
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                                                                            (Battery) 
 

  ในเม่ือแสงแดดไมไ่ดมี้ตลอดทัง้วนั การน าเอาแบตเตอรี่มาใชเ้พ่ือเก็บสะสมและจดัการกบัพลงังานจงึเป็นสิ่งจ  าเป็น 
ส าหรบัระบบโซล่าเซลล ์ โดยทั่วไปแลว้ชนิดของแบตเตอรี่ท่ีน  ามาใชใ้นระบบไฟถนน โซลา่เซลลค์วรตอ้งเป็นแบบ deep 
cycle เพราะมีอายกุารใชง้านท่ีนานกวา่ และจา่ยไฟไดส้ม ่าเสมอกวา่ โดยทั่วไปแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบง่เป็น 3 ชนิด
หลกัๆไดแ้ก่  
 
               (Flooded Acid Battery/Wet Battery)  
 แบตเตอรี่น  า้มีใชง้านมากท่ีสดุในระบบโซลา่เซลล ์เพราะมีราคามีท่ีต ่ากวา่ เม่ือเทียบเป็น Ah ตอ่ Ah แตแ่บตเตอรี่น  า้
มีขอ้เสียคือตอ้งมีการการบ ารุงรกัษาอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ ดรูะดบัน า้กลั่น ดคูวามสะอาดของขัว้แบตฯ เป็นตน้ นอกจาก นัน้
ก็ตอ้งตดิตัง้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได ้ เพราะมีไอระเหยของน า้กรด และตอ้งติดตัง้ในแนวตัง้เทา่นัน้ ไมใ่หเอียง ตะแคงหรือลม้
โดยเดด็ขาด  
 
              (Gel battery)  
 เกิดจากการน าเอาผงซิลิกาเตมิลงไปในสารละลายในแบตเตอรี่ ท  าใหส้ารละลายกลายเป็นเจลจงึเรียกว่า แบตฯเจล 
เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ ชนิดแบตฯแหง้ ระบบปิด (Sealed) ไมต่อ้งการการบ ารุงรกัษา ตดิตัง้ในพืน้ท่ีปิดได ้ สามารถวาง
ตะแคงได ้ และมีอายกุารใชง้านท่ียาวกวา่ ส่วนขอ้เสียคือ ราคาสงู ระบายความรอ้นไดต้  ่า ถา้จา่ยประจมุากเกินไปอาจจะ
รอ้นและระเบิดได(้ไมเ่หมาะส าหรบัรถไฟฟ้า) และอาจจะมีภาวะเกิดก๊าซภายใน  ในบางครัง้ซึ่งจะท าใหช้ารจ์ไมเ่ขา้จนกวา่
ก๊าซจะลอยขึน้เป็นตน้ 
 
           AGM (Absorbed Glass Mat)  
 แบตเตอรี่ AGM หรือแบตฯตาขา่ยไฟเบอรก์ลาส เป็นแบตเตอรี่ท่ีมีการน าตาขา่ยไฟเบอรก์ลาสใสเ่ขา้ไปไปกัน้เซลล์
แตล่ะเซลล ์ท าใหส้ามารถวางแผน่ตะกั่วไดใ้กลก้นัมากขึน้ ท าใหข้นาดเล็กลงแตเ่ก็บไฟไดม้ากขึน้ เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่ชนิด
แบตฯแหง้ ระบบปิด (Sealed) ไมต่อ้งการการบ ารุงรกัษา ติดตัง้ในพืน้ท่ีปิดได ้ สามารถวางตะแคงได ้ ระบายความรอ้นได้
ดีกวา่ชนิดเจล แตมี่ขอ้เสียคือราคาสงูกวา่แบตฯ ชนิดอ่ืน  
 
             ธ     (Lithium Battery)  
 แบตเตอรี่ลิเธ่ียมไมใ่ชแ่บตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แตเ่กิดจากการน าาเอาโลหะ ลิเธ่ียม(Li) มาเป็นขัว้อาโนด แทนโลหะ
ตะกั่ว(Pb) สว่นคารโ์ธดนัน้ มีโลหะไดห้ลายชนิดดว้ยกนัขึน้อยู่กบัแตล่ะเทคโนโลยี แตส่ว่นมากจะเป็น แมงกานิสไดอ๊อกไซด ์
(MnO2 ), ไอออนไดซลัไฟด ์ (FeS2) และอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด ส าหรบัสารละลายภายในก็เป็นสารหลายชนิดผสมกนั
(compound) มีหลากหลายชนิดเชน่กนั อา่นเพิ่มเตมิไดท่ี้ วิถีพิเดียLithium battery บางชนิดก็สามารถน ากลบัมาชารจ์ไฟ
ใหมไ่ด ้ บางชนิดก็ไมส่ามารถชารจ์ได ้ ขอ้ดีของแบตฯลิเธ่ียมคือ จา่ยประจไุดม้าก ท าใหมี้ขนาดเล็ก ประหยดัพืน้ท่ี เหมาะ
ส าหรบัอปุกรณไ์ฮเทคทัง้หลาย ขอ้เสียคือ ราคาแพง ระเบดิได ้และน ากลบัมาใชใ้หม่ไมไ่ด ้
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LITHIUM BATTERY

Lithium Battery : Ion , Polymer , Phosphate

LITHIUM BATTERY
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                                              บทที ่3 

ภาพรวมแนวโน้มของระบบพลังงานแสงอาทติย ์โซล่าเซลล ์ในประเทศไทย 

                         
2                
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Solar rooftop ในสถานประกอบการตา่งๆ
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Rooftop         
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สรุป
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ตัวอย่างการน าไปใช้งานของระบบออฟกริด 

                    2         
     Led  w. 14     
       2v 18v 4    
      2v. 2        
           

OFF GRID 2000W 24V 220V.
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    baby farm    
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