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หัวหน้าศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



Solar Rooftop



1. On Grid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด

2. OFF Grid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด

3. Hybrid System ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด

ระบบของโซล่าเซลล์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดงันี ้



เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ด้วยอุปกรณ์ 
Inverter แล้วไปเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบจ าหน่ายไฟของ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยข้อดีคือ
สามารถน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กบั การไฟฟ้าฯ (ทัง้นีต้้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการก่อน ) หรือน า
ไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดคา่ไฟฟ้า หากผลิตไมพ่อใช้อปุกรณ์ควบคมุก็จะน าไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟของการ
ไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

On Grid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบออนกริด



จุดเด่นของโซลาร์เซลล์ แบบออนกริด

• ใช้ไฟจาก 2 แหลง่ คือโซลาร์เซลล์และการไฟฟ้าพร้อมกนั

• ประหยดัคา่ไฟฟ้า ผลิตไฟได้เองมากเทา่ไร ลดการใช้ไฟมากเทา่นัน้

• รองรับกระชากไฟ ของการสตาร์ทมอเตอร์ป๊ัมน า้ ทกุครัง้ที่มอเตอร์ท างาน

• เป็นพลงังานสะอาด ลดคาร์บอนเครดิต ไม่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

• ไม่ต้องใช้แบตเตอร่ี การดแูลรักษาต ่า แปลงไฟใช้งานได้ทนัที

• ระบบไฟใช้งานอปุกณ์ไฟฟ้าได้ทกุชนิด ที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า



ระบบท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ท่ีไมป่ฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ให้ก าเนิดพลงังานไฟฟ้ารายใหญ่(ในประเทศ
ไทยคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต,นครหลวง หรือภมูิภาค) ระบบออฟกริดนีจ้ะแยกเดี่ยวออกมาโดยผู้ติดตัง้
โซลา่เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไมต้่องพึ่งพาการไฟฟ้า ซึง่สามารถแยกหมวดยอ่ยลง
ไปได้อีกตามลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าที่จะใช้งานว่าเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลบั โดย
ต้องเลือกโหลด(เคร่ืองใช้ไฟฟ้า)ให้เหมาะสมกบัแรงดนัท่ีใช้

Off Grid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบออฟกริด



เป็นระบบท่ีน าเอา ระบบออนกริด และ อ็อฟกริด มารวมกนัคือจะมีระบบแบตเตอร่ี มาส ารอง
พลงังาน ใช้งานในเวลาที่ไมม่ีแสงอาทิตย์ และส าหรับกรณีท่ีเม่ือมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าที่น ามาใช้งาน ระบบก็น ากระแสไฟฟ้านัน้ชาร์จเข้าแบตเตอร่ี 
เพ่ือน ามาใช้งานได้ตอ่ไป พอถึงเวลากลางคืนท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์ไมไ่ด้ ระบบก็จะไปน าเอา
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีมาใช้ก่อน หากยงัไมเ่พียงพอ ระบบก็จะไปดงึไฟฟ้ามาจากระบบจ าหนา่ย
มาชดเชยอีกทีหนึง่

Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทติย์ แบบไฮบริด



On Grid System หรือ Solar Roof Top system
• เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่เซลล์ ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบการ
ไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จะใช้อปุกรณ์เพียง แผงโซ
ลา่เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on grid)โดย
หลกัการ แปลงไฟกระแสตรงจาก แผงโซลา่เซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั
เพ่ือเช่ือมตอ่เข้าระบบ การไฟฟ้าเพื่อท าการ ขายไฟฟ้าคืน (กรณีนีต้้อง
ท าสญัญากบัผู้ รับซือ้ก็คือ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าสว่น
ภมิูภาค) หรือ ลดคา่ใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้



ส่วนประกอบระบบ Solar Rooftop

1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panel) ท าหน้าท่ี เปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. แบตเตอร่ี (Battery) ท าหน้าท่ี เก็บกระแสไฟฟ้าท่ีโซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้

3. เคร่ืองควบคมุการชาร์จ (Solar Charge Controller) ท าหน้าท่ี
ควบคมุการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอร่ีและควบคมุการ
จ่ายไฟจากแบตเตอร่ีไปเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

4. เคร่ืองแปลงไฟ (Power Inverter) ท าหน้าท่ี เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรง
(ไฟจากแบตเตอร่ี DC) เป็นไฟฟ้ากระสลบั 220 V (ไฟบ้าน AC)



1. โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

ประสิทธิภาพสงูสดุ (15-25 %) มี
ประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่สงูสดุ เพราะวา่ให้
ก าลงัสงูจงึต้องการพืน้ที่น้อยที่สดุ

ราคาสงูเน่ืองจากต้องใช้ซิลิกอนบริสทุธ์ิ

มีอายกุารใช้งานยาวนานที่สดุ โดยเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 25 ปีขึน้ไป

ถ้าหากมีความสกปรกหรือถกูบงัแสงใน
บางสว่นของแผง อาจท าให้วงจรหรือ 
inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะท าให้เกิด
โวลต์สงูเกินไป

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากวา่ชนิด โพลี
คริสตลัไลน์ เม่ืออยูใ่นภาวะแสงน้อย

ชนิดแผง Solar Cell Panel



2. โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

มีขัน้ตอนกระบวนการผลิตที่งา่ย ไมซ่บัซ้อน 
จงึ ใช้ปริมาณซิลิคอน ในการผลิตน้อยกวา่ 
เม่ือเทียบกบั ชนิด โมโนคริสตลัไลน์

มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 13-16% ซึง่ต ่า
กวา่ เม่ือเทียบกบัชนิด โมโนคริสตลัไลน์

มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อณุหภมิูสงู 
ดีกวา่ ชนิด โมโนคริสตลัไลน์ เล็กน้อย

มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่ต ่ากวา่ ชนิด โมโน
คริสตลัไลน์

มีสีน า้เงิน ท าให้บางครัง้อาจดไูม่สวยงาม 
เม่ือเทียบกบั ชนิด โมโนคริสตลัไลน์ และชนิด 
thin film ที่มีสีเข้ม เข้ากบัสิ่งแวดล้อม 

ชนิดแผง Solar Cell Panel



3. ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

ข้อดี ข้อเสีย

มีราคาถกูกวา่ เพราะสามารถผลิตจ านวน
มากได้งา่ยกวา่ ชนิดผลกึซิลิคอน

มีประสิทธิภาพต ่า

ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซลา่เซลล์ ชนิด 
ฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกวา่

มีประสิทธิภาพตอ่พืน้ที่ต ่า

ไมมี่ปัญหาเร่ือง เม่ือแผงสกปรกแล้วจะท าให้
วงจรไหม้

สิน้เปลืองคา่โครงสร้างและอปุกรณ์อ่ืนๆ เชน่ 
สายไฟ

ถ้าคณุมีที่เหลือเฟือ แผงโซลา่เซลล์ ชนิด 
ฟิล์มบาง ก็เป็นทางเลือกที่ดี

ไมเ่หมาะน ามาใช้ตามหลงัคาบ้าน เพราะมี
พืน้ที่จ ากดั

การรับประกนัสัน้กวา่ชนิด ผลกึซิลิคอน

ชนิดแผง Solar Cell Panel







จะท าหน้าที่เก็บส ารองไฟฟ้า ในเวลาที่แผงโซลาร์

ไม่สามารถรับแสงได้ (เวลากลางคืน) แบตเตอร่ี

ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเซลล์แสงอาทติย์ 

ควรใช้แบตเตอร่ีชนิด Deep Cycle 

Battery Storage



เปรียบเทยีบคุณสมบตัแิบตเตอร่ี Deep Cycle และแบตเตอร่ีรถยนต์

แบตเตอร่ี Deep Cycle แบตเตอร่ี รถยนต์

แผ่นตะกัว่หนาความต้านทานภายในสงูจา่ยกระแส
ต ่าๆได้นาน

จา่ยพลงังานสงูในชว่งเวลาสัน้ๆ 

จา่ยพลงังานปริมาณเล็กน้อยได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็น
เวลานาน

ความสามารถในการปลอ่ยประจตุอ่เน่ืองต ่า 

ใช้ไฟฟ้าที่เก็บอยูใ่นแบตเตอร่ีนีไ้ด้อยา่งตอ่เน่ืองถึง 80% ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกวา่ 50-60% ของพลงังานที่เก็บอยูจ่ะ
ท าให้อายกุารใช้งานสัน้ลง

สามารถชาร์จด้วยกระแสต ่าได้ แบตเตอร่ีรถยนต์มีก าหนดกระแสขัน้ต ่าในการชาร์จ

Battery Storage



ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดอืน คือ ความต้องการพลัง
ไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉล่ียใน 15 นาททีี่สูงสุดในรอบเดอืน

เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตดัทิง้ ตัง้แต่ 0.5
กิโลวัตต์ขึน้ไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ 

Peak Demand ความต้องการพลังไฟฟ้า























ตวัอย่างเช่น 
อาคารแห่งหน่ึงมีการใช้ Peak Demand สูงสุดที่ 1000 kW 
ต้องการลด Peak Demand ให้เหลือแค่ 950 kW ส่วนที่เกนิ
มา 50 kW จะใช้พลังงานที่เกบ็ไว้ที่ Battery Storage ของ
ระบบ Solar Rooftop เข้ามาจ่ายพลังงานแทน

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand



ค านวณ จ านวนแผง Solar Cell Panel
ขนาดของแผง  = ค่าการใช้พลังงานรวมทัง้หมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทติย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)

พลังงานที่ต้องการใช้ชดเชยในช่วง Peak Demand คือ 50kW

= 50,000/5 ชั่วโมง

= 10,000 w

ขนาดแผง Solar Cell ที่มีขายในท้องตลาด ขนาด 340w 24v  หาจ านวนแผงที่ต้อง
ใช้

= 10,000 w/340w

= 29.41 แผง หรือต้องใช้ประมาณ 30 แผง

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand



Solar Panel Datasheet 





ค านวณ จ านวน Battery
สูตรค านวณ ขนาดกระแส/ช่ัวโมง ของแบตเตอร่ีสามารถค านวณได้จาก

Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ี X 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอร่ี)  
X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)]

= (10000w X 3 ช่ัวโมง)/ (12 โวลต์ X 0.6 X 0.85)

= 4901.96 Ah

ขนาดแบตเตอร่ีที่มีขายในท้องตลาด 200Ah หาจ านวนแบตเตอร่ี

= 4901.96 Ah/200Ah

=24.5 ลูก หรือประมาณ 25 ลูก

การน า Solar Rooftop ช่วยลด Peak Demand










