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1.บทนํา

พลังงานถือไดวาเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอันดับตนๆในการดํารงชีวิตของมนุษย พลังงานไฟฟาเปน
พลังงานรูปแบบหนึ่งท่ีมนุษยรูจักกันดี และถูกนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย เนื่องจากเปลี่ยนไปเปน
พลังงานอยางอ่ืนไดงาย สามารถควบคุมและใชงานไดสะดวก โดยท่ัวไปแลวการผลิตกระแสไฟฟาจะอาศัย
ทรัพยากรจากแหลงกําเนิดพลังงานฟอสซิล อันไดแก ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ และถานหิน แตปจจุบัน
แหลงพลังงานตางๆ มีจํานวนจํากัด และกําลังลดลงเรื่อยๆ อาจสงผลหมดไปอีกไมชา จึงจําเปนตองหา
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย มาผลิตทดแทน

ดวยสภาพสิ่งแวดลอม และสภาพเศรษฐกิจ ในปจจุบัน พลังงานหมุนเวียนเปนชองทางหนึ่งท่ี
นาสนใจ เพราะนอกจากจะชวยลดปญหามลภาวะจากการใชพลังงานประเภทฟอสซิลท่ีมากเกินไปแลว
การเลือกใชพลังงานหมุนเวียนยังชวยลดรายจายไดในระยะยาว พลังงานจากแสงอาทิตยจึงถือวาเปน
พลังงานหมุนเวียนท่ีมีความนาสนใจ เพราะเปนแหลงพลังงานธรรมชาติท่ีเกาแก และมีขนาดใหญ เปน
พลังงานท่ีสะอาด เปนจุดกําเนิดของพลังงานตางๆในโลก และมีอยูท่ัวไป

เซลลแสงอาทิตย หรือ โซลลาเซลในชื่อท่ีเราคุนเคย เปนสิ่งประดิษฐทางอิเลคทรอนิกส ท่ีสราง
จากสารก่ึงตัวนํา ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย ใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง จึงเปนพลังงาน
ไฟฟาท่ีสะอาด มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยมากขณะท่ีเราใชงาน ชุมชนตําบลหวงน้ําขาวหวังวาคูมือ
เลมนี้จะทําใหทานเขาใจถึงระบบของโซลลาเซลลเพ่ิมมากข้ึนและสามารถนําไปประยุกตใชกับบานทานได
อยางถูกตองและเหมาะสม

กลุมพลังงานชุมชน ตําบลหวงน้ําขาว
ธันวาคม 2558
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2.ความรูเกี่ยวกับเซลลแสงอาทิตย

2.1 ความหมายของ Solar Cell หรือ PV

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือเซลล
photovoltaic ซึ่งตางก็มีท่ีมาจากคําวา Photovoltaic โดยแยกออกเปน photo หมายถึง แสง และ
volt หมายถึง แรงดันไฟฟา เม่ือรวมคําแลวหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสง
บนวัตถุท่ีมีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง แนวความคิดนี้ไดถูก
คนพบมาตั้งแต ป ค.ศ. 1839 แตเซลลแสงอาทิตยก็ยังไมถูกสรางข้ึนมา จนกระท่ังใน ป ค.ศ. 1954 จึงมี
การประดิษฐเซลลแสงอาทิตย และไดถูกนําไปใชเปนแหลงจายพลังงานใหกับดาวเทียมในอวกาศ เม่ือ ป
ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปไดวา เซลลแสงอาทิตย คือ สิ่งประดิษฐท่ีทําจากสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน
(Silicon), แกลเลี่ยม อารเซไนด (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด (Indium Phosphide),
แคดเมียม เทลเลอไรด (Cadmium Telluride) และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเลไนด (Copper Indium
Diselenide) เปนตน ซึ่งเม่ือไดรับแสงอาทิตยโดยตรงก็จะเปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟา และจะถูกแยกเปน
ประจุไฟฟาบวกและลบเพ่ือใหเกิดแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวท้ังสองของเซลลแสงอาทิตย เม่ือนําข้ัวไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตยตอเขากับอุปกรณไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูอุปกรณเหลานั้น ทําใหสามารถ
ทํางานได

2.2 ชนิดของเซลลแสงอาทิตย

แบงตามวัสดุท่ีใชเปน 3 ชนิดหลักๆ คือ

Single Crystalline Silicon
Solar Cell

Polycrystalline Silicon
Solar Cell

Amorphous Silicon
Solar Cell

ภาพท่ี 1 ชนิดของเซลลแสงอาทิตย



ก5

1) เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell)
หรือท่ีรูจักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึก
รวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเปนแผนซิลิคอนแข็งและบางมาก

2) เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากอะมอรฟสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเปน
ฟลมบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ําหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%

3) เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารกึ่งตัวนําอ่ืนๆ เชน แกลเลี่ยม อารเซไนด, แคดเมียม เทลเลอไรด
และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเลไนด เปนตน มีท้ังชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึก
รวม (Polycrystalline) เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากแกลเลี่ยม อารเซไนด จะใหประสิทธิภาพสูงถึง
20-25%

2.3 โครงสรางของเซลลแสงอาทิตย

โครงสรางท่ีนิยมมากท่ีสุด ไดแก รอยตอพีเอ็นของสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําท่ีราคาถูกท่ีสุดและมี
มากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนํามาสรางเซลลแสงอาทิตย โดยนําซิลิคอนมาถลุง และผานข้ันตอน
การทําใหบริสุทธิ์ จนกระท่ังทําใหเปนผลึก จากนั้นนํามาผานกระบวนการแพรซึมสารเจือปนเพ่ือสราง
รอยตอพีเอ็น โดยเม่ือเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเปนสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (เพราะนําไฟฟาดวยอิเล็กตรอน
ซึ่งมีประจุลบ) และเม่ือเติมสารเจือโบรอน จะเปนสารก่ึงตัวนําชนิดพี (เพราะนําไฟฟาดวยโฮลซึ่งมีประจุ
บวก) ดังนั้น เม่ือนําสารก่ึงตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอกัน จะเกิดรอยตอพีเอ็นข้ึน โครงสรางของเซลล
แสงอาทิตยชนิดซิลิคอน อาจมีรูปรางเปนแผนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน
(0.2-0.4 มม.) ผิวดานรับแสงจะมีชั้นแพรซึมท่ีมีการนําไฟฟา ข้ัวไฟฟาดานหนาท่ีรับแสงจะมีลักษณะคลาย
กางปลาเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีรับแสงมากท่ีสุด สวนข้ัวไฟฟาดานหลังเปนข้ัวโลหะเต็มพ้ืนผิว
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2.4 หลักการทํางานท่ัวไปของเซลลแสงอาทิตย

ภาพท่ี 2 หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย

เม่ือมีแสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตย จะเกิดการสรางพาหะนําไฟฟาประจุลบและบวกข้ึน
ไดแก
อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาท่ีสรางสนามไฟฟาภายในเซลล เพ่ือแยกพาหะนํา
ไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีข้ัวลบ และพาหะนําไฟฟาชนิดโฮลไปท่ีข้ัวบวก (ปกติท่ีฐานจะใชสารก่ึงตัวนํา
ชนิดพี ข้ัวไฟฟาดานหลังจึงเปนข้ัวบวก สวนดานรับแสงใชสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น ข้ัวไฟฟาจึงเปนข้ัวลบ) ทํา
ใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงท่ีข้ัวไฟฟาท้ังสอง เม่ือตอใหครบวงจรไฟฟาจะเกิดกระแสไฟฟาไหลข้ึน

2.5 ลักษณะเดนของเซลลแสงอาทิตย

• ใชพลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ ไมกอปฏิกิริยาท่ีจะทําให
สิ่งแวดลอมเปนพิษ

• เปนการนําพลังงานจากแหลงธรรมชาติมาใชอยางคุมคาและไมมีวันหมดไปจากโลกนี้
• สามารถนําไปใชเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาไดทุกพ้ืนท่ีบนโลก และไดพลังงานไฟฟาใชโดยตรง
• ไมตองใชเชื้อเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย รวมถึงไมมีการเผาไหม จึงไมกอใหเกิดมลภาวะ

ดานอากาศและน้ํา
• ไมเกิดของเสียขณะใชงาน จึงไมมีการปลอยมลพิษทําลายสิ่งแวดลอม
• ไมเกิดเสียงและไมมีการเคลื่อนไหวขณะใชงาน จึงไมเกิดมลภาวะดานเสียง
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• เปนอุปกรณท่ีติดตั้งอยูกับท่ี และไมมีชิ้นสวนใดท่ีมีการเคลื่อนไหวขณะทํางาน จึงไมเกิดการ
สึกหรอ

• ตองการการบํารุงรักษานอยมาก
• อายุการใชงานยืนยาวและประสิทธิภาพคงท่ี
• มีน้ําหนักเบา ติดตั้งงาย เคลื่อนยายสะดวกและรวดเร็ว
• เนื่องจากมีลักษณะเปนโมดูล จึงสามารถประกอบไดตามขนาดท่ีตองการ
• ชวยลดปญหาการสะสมของกาซตางๆ ในบรรยากาศ เชน คารบอนมอนอกไซด, ซัลเฟอรได

ออกไซด, ไฮโดรคารบอน และกาซไนโตรเจนออกไซด ฯลฯ ซึ่งเปนผลจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงจําพวกน้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ลวนแลวแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทําใหโลกรอนข้ึน เกิดฝนกรด และอากาศเปนพิษ ฯลฯ

2.6 อุปกรณสําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรง จึงนํากระแสไฟฟาไปใชไดเฉพาะกับอุปกรณไฟฟา
กระแสตรงเทานั้น หากตองการนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาท่ีใชไฟฟากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไวใช
ตอไป จะตองใชรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ อีก โดยรวมเขาเปนระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
อุปกรณสําคัญๆ มีดังนี้

ภาพท่ี 3 อุปกรณสําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
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1) แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟา ซึ่งเปนไฟฟากระแสตรงและมีหนวยเปนวัตต (Watt) มีการนําแผงเซลลแสงอาทิตยหลายๆ เซลลมา
ตอกันเปนแถวหรือเปนชุด (Solar Array) เพ่ือใหไดพลังงานไฟฟาใชงานตามท่ีตองการ โดยการตอกันแบบ
อนุกรม จะเพ่ิมแรงดันไฟฟา และการตอกันแบบขนาน จะเพ่ิมพลังงานไฟฟา หากสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร
แตกตางกัน ก็จะมีผลใหปริมาณของคาเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไมเทากันดวย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผล
ตอการผลิตพลังงานไฟฟา หากอุณหภูมิสูงข้ึน การผลิตพลังงานไฟฟาจะลดลง

2) เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาท่ีประจุกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่
เพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจายกระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่ดวย ดังนั้น การทํางาน
ของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เม่ือประจุกระแสไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่จนเต็มแลว จะหยุดหรือลดการ
ประจุกระแสไฟฟา (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา กรณีแรงดัน
ของแบตเตอรี่ลดลงดวย) ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะใชเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟาในกรณีท่ีมี
การเก็บพลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่เทานั้น

3) แบตเตอรี่ (Battery) เปนอุปกรณท่ีใชจัดเก็บประจุไฟฟาท่ีสามารถผลิตไฟฟาออกไปใชงานได
ทันทีแบตเตอรี่ในระบบเซลลแสงอาทิตยไดถูกออกแบบเพ่ือใหการจายประจุมีคาแรงดันไฟฟาคงท่ีอยาง
ตอเนื่อง มีความแตกตางจากแบตเตอรี่สําหรับการสตารทเครื่องยนตซึ่งไดรับการออกแบบใหจาย
กระแสไฟฟาไดมากๆ ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ๆ สวนการแบงแบตเตอรี่โดยท่ัวไปแบงได 2 กลุม คือ แบบ
ปฐมภูมิ (Primary Battery) และแบบทุติยภูมิ (Secondary Battery) โดยแบตเตอรี่ปฐมภูมิ หมายถึง
แบตเตอรี่ท่ีใชงานไดเพียงครั้งเดียวแลวจะตองท้ิงไป เนื่องจากไมสามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแบบ
ยอนกลับใหมได สวนแบตเตอรี่ท่ีสามารถทําการเก็บประจุไฟใหมและนํากลับมาใชงานไดอีก หรือกลาวคือ
สามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีแบบยอนกลับได ตัวอยางเชน ตะก่ัว-กรด นิเกิล-แคดเมียม นิเกิล-เหล็ก นิ
เกิล-ไฮไดรตและลิเทียมแบตเตอรี่ เปนตน
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ภาพท่ี 4 แสดงการแบงประเภทของแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่ แบงตามลักษณะการใชงานท่ัวไปได 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. แบตเตอรี่รถยนต (Starting Lighting and Ignition : SLI) หรือ High Discharge Lead Acid

Battery เปนแบตเตอรี่ท่ีสามารถจายกระแสสูงๆได ในระยะเวลาอันสั้นเทานั้นใชในการเดิน
เครื่องยนตใชกับรถยนตท่ัวไป

2. แบตเตอรี่รถไฟฟา (Motive Power or Traction Battery) หรือ Deep Cycle Lead-Acid
Battery ซึ่งสามารถจายกระแสสูงไดนาน (เกิน 100 แอมแปรข้ึนไป)  เปนแบตเตอรี่ตะก่ัว-กรด ท่ีมี
น้ํากรดซัลฟวริคเปน อิเล็กโทรไลท แบตเตอรี่ชนิดนี้นิยมผลิตใหมีกระแสท่ีสูงและตอวงจรใหมี
แรงดันเพียงพอ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนมอเตอรของรถโฟรคลิฟตท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม
มากมาย เนื่องจากกระแสท่ีใชจะตองเพียงพอแกระบบตางๆภายในท่ีรถโฟรคลิฟตตองการไมวาจะ
เปนระบบขับเคลื่อน และระบบไฮดรอลิก นอกจากนี้ยังใชในรถไฟฟาประเภทอ่ืนๆดวย เชน รถทํา
ความสะอาดพ้ืน รถลากกระเปาในสนามบิน และยังใชเปนแบตเตอรี่ของเรือดําน้ําอีกดวย

3. แบตเตอรี่สถานีประจุไฟฟา (Stationary Batteries) แบตเตอรี่กลุมนี้นิยมใชเพ่ือเปนแหลง
พลังงานสํารองในกรณีพลังงาน หลักเกิดขัดของและยังแบงไดหลายชนิด อาทิ
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 Flooded หรือ Wet Cells (แบตเตอรี่แบบเปยกหรือแบบเติมน้ํากลั่น Battery Gel
(Gel Cell) เปนแบตเตอรี่ท่ีใชเจลเปนวัสดุดูดซับกรด เม่ือสวนของภาชนะแตกหรือรั่วจะ
ไมมีน้ํากรดไหลออกมา สามารถใชงานในลักษณะตะแคงหรือวางนอนไดแตตองใชงานใน
อุณหภูมิท่ีกําหนดตั้งแต 20-25 องศาเซลเซียล เทานั้นมิฉะนั้นจะทําใหเจลท่ีอยูภายใน
ละลายกลายเปนของเหลวท่ีมีลักษณะหนืดหรือ Void ใชกับงานอยางท่ีเก่ียวของกับ
ระบบสื่อสารคมนาคม ชุมสายโทรศัพท ระบบสํารองไฟ (UPS) ระบบพลังงานแสงอาทิตย
ระบบสัญญาณเตือนภัย ยานพาหนะทางทะเล เรือดําน้ํา

 Battery AGM (Absobent Glass Mat) ทําไดทุกอยางเหมือน Gel Cells แตดีกวาจะ
แตกตางจากแบตเตอรี่เจลตรงท่ีเปนแบตเตอรี่ท่ีใชแผนซิลิกา ไฟเบอรเปนตัวดูดซับ กรด
แบตเตอรี่ประเภทนี้นิยมใชในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ท้ังในระบบสื่อสาร ระบบไฟ
ฉุกเฉินและเหมาะสมกับระบบสํารองไฟฟาตอเนื่อง (UPS) ท่ีสุด แบงได 2 กลุม ไดแก
แบตเตอรี่ SLA (Sealed Lead Acid) ตะก่ัวกรดแบบปดผนึก และแบตเตอรี่แบบ VRLA
(Valve Regultor Lead Acid) แบบปดผนึกท่ีมีวาลวระบายแรงดันแบตเตอรี่แบบ VRLA
นี้จะมี การติดตั้งเซฟตี้วาลว (Safety Valve) เพ่ือใชระบายแกสในกรณีท่ีความดันภายใน
เซลสูงเกินไป เพ่ือปองกัน แบตเตอรี่ เสียหาย

แบตเตอรี่ท่ีใชในระบบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชจัดเก็บพลังงานไฟฟาก็สามารถใชงานไดท้ังสองแบบแต
จะมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมในการใชงานมากข้ึนโดยท่ีจะออกแบบใหสามารถจัดเก็บประจุไดมากๆและจาย
กระแสไฟฟาไดนานๆยิ่งข้ึนท่ีเรียกวาเปนแบบ Deep cycle โดยการออกแบบใหแผนธาตุตะก่ัวมีความหนาเปน
พิเศษเปนผลทาใหคาความตานทานภายในสูงสามารถจัดเกไดสูงแตจะจายกระแสออกมาไดไมสูงมากนักซึ่งไม
เหมาะกับการใชงานท่ีตองการกระแสไฟฟาสูงๆในระยะเวลาสั้นๆเชนการใชกับรถยนตซึ่งมีความตองการกระแสท่ี
สูงมากในเวลาการสตารทเครื่องยนตจึงไมเหมาะในการนาใชงานจึงตองเลือกใชงานใหถูกตองสวนแบตเตอรี่แบบ
Deep cycle จะเหมาะสําหรับรถไฟฟารถยกของ (Flock lift) เครื่องสํารองไฟ (Uninterruptible Power Supply:
UPS) หรือการเก็บพลังงานสํารองจากแหลงพลังงานทดแทนตางๆรวมท้ังพลังงานจากแสงอาทิตยดวยแบตเตอรี่ท้ัง
สองแบบนี้จะมีราคาขนาดและน้ําหนักท่ีตางกันมากถึงแมวากําลังวัตตตอชั่งโมง (Watt Hour :WH) หรือความจุ
ของกระแสไฟฟาจะเทากันก็ตาม

4) เครื่องควบคุมการประจุไฟฟา (Battery Charger) เครื่องควบคุมการประจุไฟฟาทําหนาท่ีประจุ
ไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลลลงในแบตเตอรี่และควบคุมไมใหประจุไฟฟาเกิน (overcharging) หลักการทํางาน
ของเครื่อง คือตรวจวัดแรงดันของแบตเตอรี่ เพ่ือกําหนดสถานการณประจุของแบตเตอรี่ เม่ือแบตเตอรี่มีประจุอยู
เต็มแรงดันไฟฟาจะสูงข้ึน เชน แบตเตอรี่ 12 โวลต เครื่องควบคุมการประจุไฟฟาจะตัดการประจุเม่ือแรงดันสูงถึง
14.4 โวลตและจะประจุไฟฟาใหมอีกครั้งเม่ือแรงดันไฟฟาลดลงเหลือ 13.4 โวลต และทําหนาท่ีเบี่ยงเบนไฟฟาจาก
แผงโซลาเซลลเม่ือแรงดันไฟฟามากเกิน หรือต่ํากวาแบตเตอรี่จะรบัได สวนการปองกันการจายไฟฟายอนกลับจาก
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แบตเตอรี่ไปยังแผงโซลาเซลล จะมีไดโอดปองกันกระแสไหลยอน ซึ่งปกติจะมีรวมอยูในเครื่องควบคุมการประจุ
ไฟฟา ตัวอยางเครื่องควบคุมการประจุไฟฟาในระบบเซลลแสงอาทิตยท่ีมีท่ัวไปดังแสดงในรูปดานลางนี้

ภาพท่ี 5 ตัวอยางเครื่องควบคุมการประจุไฟฟาท่ีมีท่ัวไป

สรุปหนาท่ีของเครื่องควบคุมการประจุไฟฟาไดดังนี้
- ควบคุมใหมีการประจุไฟฟาท่ีเหมาะสม
- ปองกันการคายประจุยอนกลับ
- ปองกันการประจุไฟฟาเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได
- ปองกันการคายประจุเกิน
- แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (บางรุน)
- ตรวจติดตามกําลังไฟฟาสูงสุด (บางรุน)

5) อินเวอรเตอร (Inverter) เปนอุปกรณท่ีใชปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่
เปนไฟฟากระแสสลับ 220 V สําหรับใชงานกับอุปกรณไฟฟาท่ีอยูในบานโดยท่ัวไปอินเวอรเตอรจะ
ออกแบบวงจรภายในโดยใชวงจร Switching แปลงระบบไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับโดยมีสัญญาณ
ความถ่ีไฟฟา 50 Hz ในระบบท่ีมีขนาดเล็กๆผูผลิตอาจจะรวมวงจรอินเวอรเตอรเขาเปนชุดเดียวกับวงจร
ควบคุมการประจุไฟฟาแบตเตอรี่ (Battery Charger and Controller) ในการใชงานตองมีคากําลังงานท่ี
สูงกวากําลังวตัตท่ีใชงาน 15-20 % ท้ังนี้เนื่องจากอินเวอรเตอรจะมีประสิทธิภาพประมาณ 80-85 % เชน
กําลังวัตตท่ีตองการใชงาน 800 วัตตตองใชอินเวอรเตอรขนาด 1 กิโลวัตตเปนตน
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ภาพท่ี 6 เครื่องอินเวอรเตอร

อินเวอรเตอรแบบเชื่อมตอระบบจําหนายในระบบเซลลแสงอาทิตยจะเชื่อมโยงระหวางระบบแผงโซลา
เซลล (PV array) และระบบจําหนาย (Grid) และภาระไฟฟา (AC loads) โดยรับไฟฟากระแสตรง (DC) จากระบบ
แผงโซลาเซลลและแปลงเปนไฟฟากระแสสลับ (AC) ซึ่งมีความถ่ีและแรงดันเดียวกับระบบจําหนาย มีสัญลักษณใน
ไดอะแกรมวงจรสมมูล

ภาพท่ี 7 สัญลักษณของอินเวอรเตอร

การแบงชนิดอินเวอรเตอร สามารถแบงไดหลายแบบ เชนแบงตามรูปคลื่นดังแสดงในรูปรูปคลื่น
เอาทพุตของอินเวอรเตอร ดังนี้

1) อินเวอรเตอรรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave Inverter) อินเวอรเตอรท่ีเปนรูปคลื่นสี่เหลี่ยม
สัญญาณจะมีคาฮารมอนิกสูงมากไมเหมาะตอการนํามาใชกับโหลดท่ัว โดยเฉพาะอยางยิ่งโหลดท่ีเปนตัวเหนี่ยวนํา
หรือขดลวด เชนมอเตอร เพราะจะทําใหอุปกรณมีความรอนสูง อาจทําใหอุปกรณหรืออินเวอรเตอรชํารุดเสียหาย
ได

2) อินเวอรเตอรรูปคลื่นก่ึงไซน (Quasi-Square Wave Inverter) อินเวอรเตอรท่ีเปนรูปคลื่นก่ึงไซน
สัญญาณยังคงมีคาฮารมอนิกสูงไมเหมาะตอการนํามาใชกับโหลดตัวเหนี่ยวนําหรือขดลวด เชนมอเตอร ขดลวดบัล
ลาสตของหลอดไฟ เพราะจะทําใหอุปกรณมีความรอนสูง อาจทําใหอุปกรณหรืออินเวอรเตอรชํารุดเสียหายได
เชนเดียวกัน แตสามารถนําไปใชกับโหลดอิเล็กทรอนิกสหรือโหลดทางไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีไมมีลักษณะเปนตัวเหนี่ยวนํา
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เชน เครื่องเสียง วิทยุ ทีวี หลอดไฟท่ีไมมีบัลลาสต และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ยกเวนมอเตอร  อินเวอรเตอรชนิดนี้
นิยมนํามาใชในระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกวาอินเวอรเตอรแบบรูปคลื่นไซน

3) อินเวอรเตอรรูปคลื่นไซน (Sine Wave Inverter) อินเวอรเตอรแบบรูปคลื่นไซน เปนอินเวอรเตอรท่ี
เหมาะสําหรับการนําไปใชกับโหลดหรือเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด รวมถึงมอเตอร เนื่องจากมีคุณภาพไฟฟาไดตาม
มาตรฐานของการไฟฟา ซึ่งนิยมนําไปใชท้ังกับระบบเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ และระบบเซลลแสงอาทิตยแบบ
เชื่อมตอกับระบบจําหนาย ซึ่งตองมีวงจรซิงโครไนซสัญญาณกับระบบจําหนาย

ภาพท่ี 8 คลื่นเอาทพุตของอินเวอรเตอร

การบันทึกขอมูลการทํางานของอินเวอรเตอร ผูผลิตอินเวอรเตอรเกือบทุกรายจะผลิตอินเวอรเตอรซึ่ง
มีฟงกชันบันทึกขอมูลภายในตัวเครื่อง โดยตรงหรือาจเปนสวนเพ่ิมของอุปกรณ ขอมูลเหลานี้สามารถอานและ
แสดงผลบนหนาจอของเครื่อง หรือสงตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหสามารถติดตามและประเมินการทํางาน
ของระบบเซลลแสงอาทิตยท่ีติดตั้งได ขอมูลท่ัวไปซึ่งจะถูกบันทึก คือ

- ดานอินพุต ไดแก แรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา
- ดานเอาตพุต  ไดแก แรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา
- เวลาในการทํางานของอินเวอรเตอร
- ปริมาณพลังงานท่ีผลิตได
- สถานะของอินเวอรเตอรและความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
โดยขอมูลเหลานี้ อาจถูกระบุเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป
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3.การคํานวณที่เกี่ยวของ ในการออกแบบระบบไฟฟากระแสตรง

3.1 การหาขนาดและจํานวนของแผงท่ีเหมาะสม
เริ่มจากการสํารวจความตองการใชงาน เชน ตองการทดแทนระบบแสงสวางในตอนกลางคืน  2

จุด เพ่ือสองสวางหนาบานและขางบาน
3.1.1 หาขนาดความตองการท่ีใชพลังงาน หลอดไฟฟา กระแสตรงขนาด 5 วัตต 2 หลอด กินไฟ

รวมกันเทากับ
จํานวนหลอดไฟฟา x จํานวนหลอดไฟฟา
5 วัตต x 2 หลอด
= 10 วัตตคือกําลังไฟฟาท่ีระบบตองการใช

3.1.2 กําหนดระยะเวลาท่ีตองการใชงาน เปดชวงเวลา 18.00 – 06.00 น. นั้นคือ 12 ชั่วโมง
3.1.3 นําคากําลังไฟฟา (10 วัตต) มาคูณกับเวลาใชงาน (12 ชั่วโมง) = 10 วัตต x 12 ชั่วโมง

= 120 วัตต.ชั่วโมงคาพลังงานรวมท้ังหมดท่ีตองการใชตอวัน

3.2 หาขนาดและจํานวนของแผงโซลลาเซลล
โดยพิจารณาจาก ปริมาณแสงแดดท่ีมีตอวัน ในท่ีนี้คิดท่ี 5 ชั่วโมงตอวัน แตเนื่องดวยบานเรามีฝน

ตกและมุมของแสงแดดกระทบไมได 100% จึงคิดประสิทธิภาพของแสงแดดท่ี 75%
=คาพลังงานรวมท้ังหมดท่ีตองการใชตอวัน

( ชั่วโมงตอวัน x ประสิทธิภาพของแสงแดด)
= 120วัตต.ชั่วโมง

( 5 ชั่วโมงx0.75)
= 32 วัตต
ดังนั้นควรเลือกขนาดของแผง ท่ีไมนอยกวา 32 วัตต ซึ่งในทองตลาดมีขายขนาด 40 วัตต ใช
จํานวนแผง 1 แผง

3.3 การหาขนาดของแบตเตอรี่
คาพลังงานรวมท้ังหมดท่ีตองการใชตอวัน คือ 120 วัตต.ชั่วโมง หารดวย แรงดันของแบตเตอรี่ (ใน

ท่ีนี้เลือกใช 12 V เพราะแรงดันท่ีออกจากแผงมีขนาด 12 V ) คูณดวยคาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
(เลือกใชท่ี 0.8 หรือ 80% )

= 120 วัตต.ชั่วโมง
(12 โวลต x 0.8)
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= 12.5 แอมแปร อยางไรก็ตามใหเผื่อขนาดของแบตเตอรี่ไว 2 เทา
= 12.5 x 2
= 25 แอมแปร
ดังนั้นขนาดของแบตเตอรี่ท่ีเลือกคือ ขนาด 25 แอมแปร (ใหหาซื้อนทองตลาดถาไมมีพอดี ซื้อ

ขนาดมากกวาได) 12 โวลต

3.4 การหาขนาดตัวควบคุมประจุแบตเตอรี่ (Charge controller)
ตัวนี้จะทําหนาท่ีคอยตัดไฟฟาจากแผงกรณีท่ีแบตเตอรี่มีการประจุหรือชารจเต็มแลว
การคํานวณคือ = ขนาดวัตตของแผงโซลลาเซลล หาร ดวย แรงดันของแผง

= 40 วัตต / 12 โวลต
= 3.3 แอมแปร   ใหเผื่อขนาดไว 2 เทาคือ 6.6 หรือ 7 แอมแปร นี้คือขนาดท่ี

ตองไปหาซื้อในตลาดวา ตัวควบคุมประจุแบตเตอรี่ ขนาด 10 แอมแปร12โวลต (ใน
ทองตลาดมีขาย)

3.5 การคํานวณขนาดสายไฟฟาในการเดินระบบ
ให load หรือ วัตตของอุปกรณไฟฟามารวมกัน ในท่ีนี้คือ

= จํานวนหลอดไฟฟา x จํานวนหลอดไฟฟา
= 5 วัตต x 2 หลอด
= 10 วัตต P

จากสูตร P = V x I เราตองหาคากระแสในระบบเพ่ือไปออกแบบสายไฟฟา
เพราะฉะนั้น I = P / V

I = 10 วัตต / 12 โวลต = 0.8 แอมแปร
ดังนั้นขนาดสายไฟฟาท่ีเลือก ตองทนกระแสไดอยางนอย 0.8 แอมแปร
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4. การดูแลรักษา

4.1 การดูแลรักษาและการซอมบํารุงระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
ภายหลังจากการติดตั้งและเดินเครื่องระบบแลว  ควรหม่ันมีการตรวจสอบระบบใหทํางานไดอยาง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอ  โดยแนวทางการ สามารถอางอิงจาก มาตรฐาน มอก. IEC มาตรฐาน
ขอวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือกฎกระทรวงความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
แรงงาน เปนตน

4.1.1 การตรวจสอบสภาพแผงเซลลแสงอาทิตย
- การตรวจคุณลักษณะของแผงเซลลแสงอาทิตย
- การตรวจสอบสายไฟ จุดตอสายและแนวเดินสายไฟ
- การตรวจสอบเบรกเกอร
- การตรวจความตานทานตอลงดิน
- การตรวจความเปนฉนวน
- การตรวจดวยภาพถายความรอน
- การตรวจวัดคุณภาพไฟฟากําลัง

4.1.2 การตรวจวัดกําลังสูญเสีย การหาประสิทธิภาพและคาพลังงานท่ีได
ระบบเซลลแสงอาทิตยมีความตองการการบํารุงรักษาท่ีไมยุงยาก  แตอยางไรก็ตามมีความจําเปนท่ีตอง

ดูแลเปนประจํา   หรืออาจใชวิธีจางบริษัทรับชวงตอจากการติดตั้งระบบแลว  เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน  และระบบสามารถใชงานไดยาวนานข้ึน  ท้ังนี้  การดูแลบํารุงรักษาระบบจําเปนตองอาศัยคูมือการใชงาน
อุปกรณ  โดยเฉพาะอินเวอรเตอร  ซึ่งควรตองมีการตรวจสอบการทํางานเปนประจําทุกวัน (ถาเปนไปได) หรือ
ตรวจเช็คประจําเดือน  ในตารางท่ี 2แสดงรายการการดูแลบํารุงรักษาระบบเซลลแสงอาทิตย  และสิ่งท่ีควร
พิจารณาในแตละอุปกรณรวมถึงระยะเวลาในการบํารุงรักษา  ซึ่งปจจัยสภาวะแวดลอมของแตละพ้ืนท่ีติดตั้งใช
งานเปนตัวแปรสําคัญเพ่ือกําหนดระยะเวลาการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสมตอระบบในพ้ืนท่ีนั้นๆ อาทิ  ประเทศไทย
อยูในภูมิอากาศรอนชื้น  มีฝุนในอากาศสูงมาก  ดังนั้นตองม่ันทําความสะอาดแผงเซลลเปนประจํา นอกจากนี้
พ้ืนท่ีติดตั้งระบบสวนใหญหางไกลจากชุมชนเมือง  สภาพปาหญารกมักจะเปนสิ่งแวดลอมท่ีพบไดบอย  เม่ือติดตั้ง
ระบบเซลลแสงอาทิตยผานไปหลายๆป  การดูแลสภาพแวดลอมรอบๆระบบจึงตองคํานึงเชนกัน อุปกรณในระบบ
เซลลแสงอาทิตย ไดแก แผงเซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร และแบตเตอรี่ ซึ่งแตละอุปกรณมีวิธีการดูแล
บํารุงรักษาเฉพาะ  ขอควรระวังและขอควรปฏิบัติก็จะตางกันไป
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ตารางท่ี 1 การดูแลบํารุงรักษาระบบเซลลแสงอาทิตย

เวลาการปฏิบัติ การปฏิบัติ สิ่งท่ีตองสังเกต
ทุกเดือน ตรวจสอบมิเตอรปริมาณไฟฟาท่ีผลิตได

ตรวจสอบแผงเซลล
จากคาท่ีอานจากมิเตอร โดยไมจําเปนตองใช
เครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ
หากพบรอยเปอน ใบไม มูลนก และ สิ่ง
ปนเปอนอ่ืนๆ ใหทําความสะอาดดวยนํ้า
สะอาด โดยไมใชสารทําความสะอาดใดๆ
และใชฟองนํ้าหรือผาสะอาดเช็ดอยางนุมนวล
ไมขัดถูอยางรุนแรง และระมดัระวังไมใหเกิด
รอยขูดพ้ืนผิวดานหนาแผงเซลล

ทุกๆ 6 เดือน กลองตอสาย
อุปกรณปองกันฟาผา
สายไฟ

ตรวจสอบมด แมลง หรือความช้ืนภายใน
กลองตอสาย กรณีตั้งระบบภายนอกอาคาร
และตรวจสอบ
ฟวสตางๆ ภายหลังฝนตก ฟาคะนอง
ตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณปองกัน
แรงดันกระเพ่ือม (Surge voltage arrester)
สัญญาณไฟเปนสีแดงหรือสีขาว
ตรวจสอบรอยดําจากการไหม รอยแตกของ
ฉนวนหรือการทําลายใดๆ จากสัตวหรือคน
และ ตรวจสอบรอยตอของสายไฟในจุดตางๆ

ทุกๆ สาม หรือ สี่ป ทดสอบซ้ําดวยวิธีเดียวกับการตรวจประเมิน
ระบบกอนการตรวจรับ (Commissioning)
สําหรับ อินเวอรเตอร ท่ีตดิตั้งภายนอก
อาคาร

ปฏิบัติการตรวจสอบจําเปนตอง ไดรับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการใชงานอินเวอรเตอร
อยางถูกตองตามหลักวิธี
ตรวจสอบเรื่องความช่ืน โดยผูปฏบิัติงาน
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการใช
งานอินเวอรเตอรอยางถูกตองตามหลักวิธี

หากเกิดความสงสยั แผงเซลล
กลองตอสาย
อุปกรณปองกันไฟฟา
กระแสสลับ

ตรวจสอบแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา
สูงสุดของแผงเซลล โดยผูปฏิบตัิงาน
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการใช
งานแผงเซลลอยางถูกตองตามหลกัวิธี
ตรวจสอบฟวส
สวิทซตัวตอนอัตโนมัติ ฟวสสําหรบัไฟฟา
กระแสสลับ
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ในการพิจารณาภาพรวมของเซลลแสงอาทิตยสามารถแบงเปน 3 สวนใหญคือ หนวยแรกเปน
หนวยเปลี่ยนพลังงานแสงเปนไฟฟา  แผงเซลลแสงอาทิตยทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา
หนวยท่ีสอง คือ หนวยควบคุมและแปลงกระแสไฟฟา หนวยนี้ข้ึนกับวัตถุประสงคการใชงานระบบ อาทิ
ระบบประจุแบตเตอรี่จะมีเครื่องควบคุมการประจุ  และระบบเชื่อมตอระบบสานจําหนาย  จะมี
อินเวอรเตอรทําหนาท่ีเปลี่ยนกระแสไฟฟาตรงเปนกระแสไฟฟาสลับ  สวนสุดทาย หนวยเก็บสะสม
พลังงาน  โดยท่ัวไปท่ีนิยมเก็บสะสมพลังงานไวในแบตเตอรี่แลวจึงเปลี่ยนเปนไฟฟา เม่ือตองการใชงานใน
ภายหลัง  ท้ังนี้ในการบํารุงรักษาระบบเซลลแสงอาทิตยจึงแบงเปน 3 สวน เชนกัน ไดแก หนวยแผงเซลล
แสงอาทิตย หนวยอุปกรณควบคุมและแปลงกระแสไฟฟา และหนวยเก็บสะสมพลังงาน

ภาพท่ี 9 อุปกรณในระบบเซลลแสงอาทิตย

4.1.3 การดูแลอุปกรณในระบบเซลลแสงอาทิตย
1) แผงเซลลแสงอาทิตย

การดูแลบํารุงรักษาหนวยแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองคํานึงถึงการทํางานของเซลล
แสงอาทิตยและปจจัยภายนอกท่ีจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน  ประกอบดวย
การทําความสะอาดแผงเซลล  การตรวจสอบจุตอสายและสภาพของสายไฟฟาท่ีจุดตางๆของ
แผงเซลลแสงอาทิตย  การตรวจสอบคุณภาพของแผงยอย  และการตรวจสอบโครงสรางรองรับ
แผงเซลลแสงอาทิตยและพ้ืนท่ีบริเวณติดตั้ง

1.1) การทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย
ปกติท่ัวไปในอากาศประกอบดวยฝุน ละออง และสิ่งปบเปอนตางๆ ซึ่ง

อาจจะตกคลุมบนแผงเซลลแสงอาทิตย รวมถึง ใบไม มูลนก เปนตน  ชั้นของฝุน
ละออง และสิ่งปกคลุมท่ีผิวหนาแผงเซลลจะลดปริมาณความเขมแสงอาทิตยท่ีตก
กระทบแผงเซลลแสงอาทิตย  โดนการเช็ดดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆหรือลาง
ดวยน้ําสะอาดแลวเช็ดดวยผาสะอาด  ท้ังนี้ตองไมใชน้ํายา หรือสารเคมีใดๆทํา
ความสะอาด  การเช็ดถูใหกระทําดวยความนุมนวล  ไมขัดรุนแรงจนเกิดเปนรอย
ขูดขีดบนหนาแผงเซลล ในภาพท่ี 10 แสดงการเช็ดทําความสะอาดแผงเซลล
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โดยท่ัวไปทําความสะอาดแผงเซลลเดือนละครั้ง แตอยางไรก็ตามการทําความ
สะอาดบอยครั้งเพียงใด ข้ึนกับสภาวะแวดลอมของแตละสถานท่ี

ภาพท่ี 10 การเช็ดทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย

1.2) การตรวจสอบจุดตอสายและสภาพของสายไฟฟาท่ีจุดตางๆ ของแผง
เซลลแสงอาทิตย

การตรวจจุดตอสายไฟตางๆ ในระบบแผงเซลลแสงอาทิตยเพ่ือหาจุดใด
หลวมหลุด  หากพบจุดท่ีหลวมหลุดก็ใหขันสกรูยึดใหแนน  แตหากพบวาสายไฟฟาใด
ชํารุดเสียหาย  อาจเกิดรอยดําเนื่องจากการไหมใหเปลี่ยนใหมทันที ท้ังนี้ การ
ตรวจสอบสามารถทําไดในระยะเวลา 3-6 เดือนตอครั้ง หรอืเม่ือสังเกตพบ
1.3) การตรวจสอบคุณภาพของแผงยอย

การตรวจสอบคุณภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผงโดยตรวจสอบ
กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาของแตละแผงแลวเปรียบเทียบกับขอมูลเดิมซึ่งเปน
ผลทดสอบกอนการติดตั้งหรืออาจเปรียบเทียบกับผลทดสอบในครั้งท่ีผานมาก็ได
หาดตรวจพบแลวไมดําเนินการแกไขจะทําใหระบบเสื่อมคุณภาพเร็วข้ึน  และ
ประสิทธิภาพของแผงเซลลลดลง  การตรวจสอบสามารถทําได 3 เดือนตอครั้ง
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1.4) การตรวจสอบโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย และพ้ืนท่ีบริเวณ
ติดตั้ง

การตรวจสอบโครงรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยและพ้ืนท่ีติดตั้ง  เพ่ือใหม่ันใจ
ในความแข็งแรงม่ันของโครงรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย  และสภาพความปลอดภัยใน
การใชงานระบบอยูในระดับสูง  และพ้ืนท่ีรอบบริเวณท่ีติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
ควรตองปราศจากตนไมสูงบดบังแสง  ทําใหเกิดเงาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย  จึงตอง
หม่ันตรวจสอบหากพบวามีการบดบังแสง และเกิดเงาตกทอดลงบนแผงเซลล
แสงอาทิตยใหทําการตัดก่ิงไมท่ีเปนสาเหตุของการบดบังออกเสีย  นอกจากนี้บริเวณ
โดยรอบควรโลงเตียนปราศจากหญารกและวัชพืช  เพ่ือการปฏิบัติดูแลบํารุงรักษา
ระบบเปนไปไดงายและสะดวก  หากพบวาพ้ืนดินรอบๆท่ีตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยถูก
น้ําเซาะทลายไปใหทําการบดอักดินรอบๆ บริเวณนั้นใหมใหแนนหนาแข็งแรง เพ่ือ
ปองกันมิใหพังทลายลง ซึ่งอาจทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยแตกชํารุดเสียหายได ท้ังนี้
ระยะเวลาการดูแลบํารุงรักษาอาจจะหลายๆเดือนตอครั้ง หรือข้ึนอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศของท่ีติดตั้งใชงาน

2) อุปกรณควบคุมและแปลงกระแสไฟฟา
การตรวจสอบสภาพเครื่องควบคุมการจายกําลังไฟฟาหรือตัวแปลงกระแสไฟฟา

(อินเวอรเตอร : กรณีโหลดเปนกระแสไฟฟากระแสสลับ) และเครื่องวัดตางๆ การตรวจสอบ
บํารุงรักษาในสวนนี้ จะเปนการตรวจสอบสภาพการทํางานของวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือใหอุปกรณอยูในสภาพสมบูรณ ผูรับผิดชอบการตรวจสอบในสวนนี้จําเปนตองมีความรูใน
ดานอิเล็กทรอนิกส จึงจะสามารถดําเนินการได   เม่ือตรวจพบอุปกรณตัวใดชํารุดเสียหายให
การแกไขหรือเปลี่ยนใหมหากไมสามารถแกไขปรับปรุงได  การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณประเภท
นี้ไมยุงยากนัก

ภาพท่ี 11 ตัวอยางอินเวอรเตอรขนาดตางๆ ท่ีมีจําหนายท่ัวไป
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ท้ังนี้ในการออกแบบควรใหอุปกรณสวนนี้อยูในตัวอาคารหรือในบริเวณซึ่งมี
สภาพแวดลอมอากาศท่ีมีอุณหภูมิไมสูงนัก  และควรอยูในท่ีกําบังหลีกหนีจากฝุนละออง
ความชื้นสูง ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการดูแลรักษาสามารถกระทําไดหลายๆเดือนตอครั้ง
ตัวอยางองคประกอบภายในและอินเวอรเตอรท่ีมีขายในท่ัวไปในทองตลาด

ในกรณีท่ีมีการใชอินเวอรเตอร ควนสังเกตวาระดับเสียงไมดังอยางผิดปกติหรือเกิด
ความรอนมากเกินปกติ ถาวาผิดปกติใหรีบตัดไฟฟาออกจากอินเวอรเตอร แลวติดตอบริษัท
ผูจําหนายหรือบริษัทท่ีรับติดตั้งระบบใหมาตรวจสอบหาสาเหตุเพ่ือแกไขใหสามารถใชงานได
ตอไป

3) หนวยเก็บสะสมพลังงาน
การเก็บสะสมพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในชนบทของประเทศ

ไทยนิยมใชแบตเตอรี่ตะก่ัวกรด (Lead-Acid) ซึ่งไดรับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสามารถ
จัดหาไดท่ัวไปการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ชนิดนี้จึงจําเปนตองกระทําอยางสมํ่าเสมอ  สิ่งท่ีตอง
ตรวจสอบสภาพสําหรับแบตเตอรี่ในระบบเซลลแสงอาทิตย ไดแก ระดับของน้ํากรดใน
แบตเตอรี่อยางสมํ่าเสมอระดับแรงดันไฟฟา  และขอบกพรองท่ีตรวจพบไดดวยตาเปลา เปนตน

3.1) เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองใชบํารุงรักษาแบตเตอรี่
การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ตองใชเครื่องมือวัด ไดแก เครื่องวัดแรงดันไฟฟา

กระแสตรง หรือ มัลติมิเตอร  และไฮโดรมิเตอร เพ่ือวัดความถวงจําเพาะ  นอกจากนี้
เปนอุปกรณชวยอํานวยคามสะดวกในการทํางาน เชน อุปกรณเติมน้ํากลั่นท่ีเปน
พลาสติก เชน เหยือก กรวย น้ํากลั่น สําหรับเติมแบตเตอรี่ บรรจุขวด หรือ ถัง
พลาสติก  เศษผาสะอาด หรือ กระดาษชําระ เพ่ือทําความสะอาดวาสลินทาข้ัว
แบตเตอรี่ และเครื่องมือชาง เชน ประแจแหวน ประแจปากตายชุดเล็ก และประแจ
ทอรค เปนตน สวนความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีตองคํานึงเชนกัน ดังนั้น
ในระหวางทําการบํารุงรักษาควรมีอุปกรณปองกัน ไดแก แวนตา หรือแวนเซฟตี้ เพ่ือ
ปองกันน้ํากรดกระเด็นเขาตา ถุงมือยาง รองเทายางเซฟตี้ เอ๊ียมยางใสกันกรดกระเด็น
ใสเสื้อผา และหมวกพลาสติกเซฟตี้ เปนตน
3.2) การตรวจเช็คระดับน้ํากรดและบํารุงรักษา

1. โดยปกติ จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในแบตเตอรี่ไดเปนพลังงานไฟฟา
เปนผลใหระดับในน้ํากรดจะลดต่ําลง ทําใหสารอิเล็กโทรไลตมีคาความเปน
กรดเขมขน เนื่องจากกระบวนการแยกน้ําดวยกระแสไฟฟาระหวางการ
ชารจและเกิดการระเหยดวยความรอน จะสังเกตจากระดับความสูงของสาร
อิเล็กโทรไลตในแบตเตอรี่ หากพบวามีระดับต่ําจนใกลเสนระดับต่ําสุดตอง
ระวังอยาใหน้ํากรดแหง
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2. ควรตรวจและเติมน้ํากลั่นใหถึงระดับท่ีกําหนด (เติมน้ํากลั่นเทานั้นหากเติม
น้ํากรดลงไปจะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติการบํารุงรักษาได โดยอาจทําให
แบตเตอรี่เกิดการระเบิด ท้ังนี้ข้ึนกับคาความเปนกรดของสารอิเล็กโทรไลต)
หรือเติมใหแตะกับขาของชองเติมน้ํากรด และตองตรวจเติมทุกชองของ
แบตเตอรี่ ซึ่งโดยท่ัวไปในแบตเตอรี่จะมีท้ังหมด 6 ชอง

3. ตรวจเช็คอุปกรณควบคุมการประจุไฟฟาและการจายไฟฟาตรวจวัดแรงดัน
กระแสไฟฟาท่ีจายเขาและไหลออกจากแบตเตอรี่ ใหเหมาะสมกัน

4. ตรวจสอบและดูแลอุปกรณอ่ืนท่ีตอพวงกับแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพดี เชน
สายไฟไมฉีกขาด หางปลานอตและโบลต มีสภาพปกติไมผุกรอน เปนตน
รวมถึงกวดขันนอตและโบลตใหแนนอยูเสมอ

5. ตรวจบํารุงรักษาแบตเตอรี่และจุดตอสายไฟตองแหงสะอาดอยูเสมอ

ภาพท่ี 12 ตัวอยางแบตเตอรี่สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตยท่ีมีจําหนายท่ัวไป

3.3) การวัดคาความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) ของแบตเตอรี่
ความถวงจําเพาะของสารอิเล็กโทรไลต (น้ํากรด) ในแบตเตอรี่จะลดลงเปน

สัดสวนกับการจายกระแสไฟฟาของแบตเตอรี่  ดังนั้นระดับการเก็บประจุไฟฟาจึง
สามารถประมาณไดจากคาความถวงจําเพาะดังกลาวและตรวจวัดดวยเครื่อง
ไฮโดรมิเตอร  ข้ันตอนวิธีการวัดคาความถวงจําเพาะของสารอิเลกโทรไลต ดังนี้

1. การตรวจวัดคาความถวงจําเพาะของน้ํากรด โดยดูดน้ํากรดข้ึนมาและตอง
ใหตัวลูกลอยไฮโดรมิเตอรลอบอิสระ ไมเอียงติดดานใดดานหนึ่งของหลอด
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2. การอานคาใหอานท่ี Scale ตรงบริเวณท่ีระดับน้ําอยูตรงกับระดับสายตา
พอดี

3. การอานคําท่ีแทจริงอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ทําไดโดยการบวกดวย
0.0007 กับคาท่ีอานไดตอการเพ่ิมข้ึนทุกๆ 1 องศาเซลเซียส หรือบวกดวย
0.007 กับคาท่ีอานไดกับการเพ่ิมข้ึนทุกๆ 10 องศาเซลเซียส เชน อานคา
ได 1.270 ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นั่นคือ 1.270+0.007 (30-20
องศาเซลเซียส) หรือ 1.270+0.0070 เทากับ 1.277 ดังนั้น คาท่ีแทจริงคือ
1.277

3.4) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
อายุงานของแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัวกรด สําหรับเปนแหลงสะสมพลังงาน  เพ่ือ

สํารองไฟฟาจะสิ้นสุดเม่ือคาความจุพลังงานไฟฟาต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต  และควร
เปลี่ยนแบตเตอรี่  เม่ือมีอาการดังนี้

1. ระดับน้ํากรด  ความแตกตางของระดับน้ํากรดลดลงแตกตางกันมากใน
แตละชองเซลลการลดลงของน้ํากรดในบางเซลลหรือ ทุกเซลลผิดปกติ
หรือเติมน้ํากลั่นบอยกวาปกติ

2. ความถวงจําเพาะของน้ํากรดของสารอิเล็กโทรไลต (น้ํากรด) แตละเซลล
หรือเซลลใดเซลลหนึ่งแตกตางกันมาก  นั่นคือ  มากเกิน 0.040 กรัม /
ลูกบาศกเซนติเมตร เชน 1.280 กับ 1.240 เปนตน

3. ระยะเวลาการจายกระแสไฟฟานอยลงเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลงอยางรวดเร็วผิดปกติ แมวาจะทําการประจุไฟฟาจนเต็มแลว

4. ความผิดปกติของเปลือกดานนอกแบตเตอรี่  ฝาปดแบตเตอรี่  ข้ัวไฟฟา
สะพานไฟ และ สายไฟ เชน แตกราวรั่วซึม ผุกรอน ขาด และยุบ เปน
ตน

5. ความผิดปกติของแผนธาตุ และแผนก้ันพบความผิดปกติ เชน หักรวง ผุ
กรอน บวม มีสีขาวจากข้ีเกลือ หรือในทางเคมีเรียกวาเกลือของซัลเฟต

6. แรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ต่ํากวา 10 โวลต และไมสามารถประจุไฟ
เพ่ิมเติมได ระยะเวลาการใชงานมากกวา 2 ป
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4.2 ขอควรระวังและความปลอดภัยในการใชงานระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
การใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยควรมีการระมัดระวังการรักษากฎเก่ียวกับความปลอดภัย

อยางเหมาะสม ระเบียบการปฏิบัติงานและข้ันตอนในการรักษาความปลอดภัยควรบังคับใชในทุกๆ ระบบท่ีมีการ
สํารวจ วิเคราะหและซอมแซม โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนเรื่องความปลอดภัยในการดูแลรักษาระบบเปนอันดับ
แรก สิ่งท่ีควรคํานึงมีดังนี้

1) ควรใหความใสใจเม่ือตรวจสอบอุปกรณในระบบ เชน เซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร และ
เครื่องควบคุมประจุไฟฟา โดยเฉพาะตําแหนงบริเวณจุดเชื่อมตอของสายไฟท่ีมีแรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟาสูง เม่ือถอดหรือตอสายไฟตองระมัดระวังอยาใหสายไฟแตะกัน และในสวนการใช
เครื่องวัดไฟฟา ตองตรวจย้ําใหแนใจวา เครื่องวัดหมุนไดถูกตองตรงตามตําแหนงท่ีตองการวัด

2) การใชงานและการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ควรจะดูแล จุดเชื่อมตอ ข้ัว และสายไฟ โดยท่ีอันตราย
เก่ียวกับแบตเตอรี่คือ การลัดวงจรระหวางข้ัวบวกกับข้ัวลบของแบตเตอรี่ ซึ่งเปนอันตรายอยาง
มาก แบตเตอรี่สามารถปลอยกระแสไฟแรงสูงออกมาถาเกิดการลัดวงจร แบตเตอรี่อาจจะ
ระเบิด และทําใหกรดท่ีเปนอันตรายกระเด็นออกมาในบริเวณใกลเคียง

3) การลัดวงจรอาจเกิดจากการวางชิ้นสวนท่ีเปนโลหะตอเชื่อข้ัวบวกข้ัวลบ (ขณะทําการ
ตรวจสอบระบบหามวางเครื่องมือบนแบตเตอรี่เด็ดขาด) หรืออาจเกิดจากการแตะสายไฟท่ีตอ
ข้ัวบวกกับข้ัวลบดวยกันโดยบังเอิญ การลัดวงจรของแบตเตอรี่เกิดข้ึนไดทุกตําแหนงท่ีสามารถ
วัดแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ได รวมท้ังสายไฟท่ีตอกับข้ัวบวกและลบของแบตเตอรี่

4) อันตรายของแบตเตอรี่ท่ีตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ น้ํากรดในแบตเตอรี่กาซติดไฟท่ี
ออกมา และสวนประกอบของแบตเตอรี่ท่ีเปนพิษตอสิ่งแวดลอมสารละลายในแบตเตอรี่เปน
กรดท่ีตองระมัดระวังอยางมากไมใหเขาตา เม่ือตองตรวจสอบทุกเซลลของแบตเตอรี่ และควร
มีน้ําอยูใกลๆเพ่ือชําระลางในกรณีท่ีกรดกระเด็นเขาตา หลังจากตรวจสอบระดับสารละลาย
กรดในแบตเตอรี่ควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง และระวังกรดในแบตเตอรี่กระเด็นถูกเสื้อผา
เพราะกรดอาจทําลายเสื้อผาอีกดวย นอกจากนี้ชุดท่ีใหทํางานกับแบตเตอรี่ควรทําจากวัสดุท่ี
ปองกันการกัดกรอนจากกรด  เชน ชุดกันเปอนทําจากพลาสติกเปนตน

5) กาซติดไฟจากแบตเตอรี่อาจสะสมเพ่ิมข้ึน ถาแบตเตอรี่ตั้งอยูในตําแหนงท่ีถายเทอากาศไดไมดี
ดังนั้นจึงไมควรวางแบตเตอรี่ไวในกลองท่ีมีการปดมิดชิด และไมควรสูบบุรี่ใกลๆบริเวณท่ีมี
การปลอยกาซออกมา (โดยเฉพาะชวงเวลาการประจุไฟฟา) และเนื่องจากแบตเตอรี่มีวัสดุท่ี
เปนอันตรายเชน ตะก่ัวและ โลหะหนักตางๆ เปนตน ดังนั้น การกําจัดแบตเตอรี่จึงเปนสิ่ง
สําคัญแบตเตอรี่ท่ีเสื่อมสภาพแลว ควรจะนําไปผานกรรมวิธีเพ่ือท่ีจะนํากลับมาใชใหม (รี
ไซเคิล)

6) ระบบสายไฟฟาและวงจรกระแสสลับกอสามารถกอใหเกิดอันตรายได โดยการสงกระแส
ออกมา ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการลัดวงจรของระบบเดินสายไปท่ีหลอดไฟและระบบเดินสาย
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ไปท่ีเตาปลั๊กไฟ และควรระมัดระวังไมใหหลอดไฟแตก เนื่องจากเศษแกวของหลอดไฟท่ีแตก
เปนอันตรายกับเด็กๆ หรือคนท่ีอยูในบริเวณนั้นได

การใชงานระบบเซลลแสงอาทิตย ซึ่งเก่ียวของกับไฟฟาจําเปนตองมีความระมัดระวังผูปฏิบัติจะตองดูแล
สุขภาพและตรวจสอบความพรอมของสภาพรางกายใหมีความสมบูรณกอนลงมือปฏิบัติ จะชวยใหการปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน
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5. เอกสารประกอบการเขียน

ความรูเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย สืบคนจาก website
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php

ระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย โดย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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6.รายช่ือคณะทํางาน กลุมพลังงานชุมชน ตําบลหวงน้ําขาว

1. นายสุทัศน ปญจะกูล ประธาน
2. นายสุวัฒน ทองปาน รองประธาน 1
3. นายมาโนช ผึ้งรั้ง รองประธาน 2
4. นายบัญรูน คณาญาติ เลขาฯ
5. นายณรงคชัย โตโลง ผูชวยเลขาฯ
6. นางสาวนพรัตน ศิลาลอย เหรัญญิก
7. นางสาวศิริรัตน เอิบสภาพ ผูชวยเหรัญญิก
8. นายบุญรอด พนภัยพาล ประชาสัมพันธ
9. นายนรากรณ กระแจะจันทร กรรมการ
10. นายอนันต ถวิลวงษ กรรมการ
11. นายอธิรัตน กระตายจันทร กรรมการ
12. นายสมพงษ หวงน้ํา กรรมการ
13. นายสุวิทย แซลี้ กรรมการ
14. นายบังคม สติดี กรรมการ
15. นายพจนา เอิบสภาพ กรรมการ
16. นายกฤษฎา ประจวบเขตร กรรมการ
17. นายวีรศักดิ์ สัมฤทธิ์ กรรมการ


