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บทคัดยอ
บทความนี้ กลาวถึงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแ สงอาทิต ยบ นหลั ง คาอาคาร โดยใช ชุด แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย
ชนิดอะมอรฟสซิลิคอน (a – Si) ขนาดกําลังไฟฟารวมประมาณ 5 kW
ติดตั้งบนหลังคาอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
วัตถุประสงคที่สําคัญของโครงการมี 2 ประการคือ
1. ติดตั้งและทดสอบผลการทํางานของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร ขนาด 5 kW แบบเชื่อมตอเขาระบบ เพื่อ
หาประสิทธิภาพของระบบ
2. วัดคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตได คาไฟฟาที่ผลิตไดและคาใชจาย
ในการผลิตไฟฟา
อิ น เวอร เ ตอร ที่ ใ ช ใ นโครงการเป น แบบต อ ตรงเข า ระบบ (Grid
Connected Inverter) แบบเฟสเดียวจํานวน 3 เครื่อง ใหเอาตพุตไฟฟา
กระแสสลับ 220 V 50 Hz จายกําลังไฟฟาสูงสุด 2.2 kW โดยมีระบบ
บันทึกขอมูลและแสดงผลการทํางานของระบบผานทางฮารดแวร และ
ใชรวมกับซอฟทแวร Leonics Apollo View
ผลการวิ จัย พบว า ระบบฯ สามารถผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า ได ร วม
6,443.9 kWh ตอป สามารถประหยัดคาไฟฟาไดไมนอยกวา 16,110 บาท
ตอป และประหยัดคาไฟฟาไดตลอดอายุการใชงานของระบบ ไมนอยกวา
322,200 บาท คาใชจายในการผลิตไฟฟาเทากับ 11.71 บาทตอ kWh
โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบฯ เทากับรอยละ 32.6 ประสิทธิภาพ
ของอินเวอรเตอรเทากับรอยละ 81.39 และประสิทธิภาพของเซลล
แสงอาทิตยเทากับรอยละ 40.12 เมื่อเทียบกับคากิโลวัตตสูงสุด
Abstract
This paper is to present PV panels of amorphous silicon
(a – Si) solar cells and the approximately total power is 5 kW.
The PV panels installed on building top of the Electrical
Engineering Building at Rajamangala University of Technology

สาขาพลังงานทดแทน

Suvarnabhumi Nonthaburi Campus . This project has two main
objectives.
1. Installation and testing results of 5 kW grid – connected
PV system to find out the efficiency of PV array , inverter and
overall efficiency.
2. Measurement generating energy and calculate generating
cost , saving cost.
Three 2.2 kW single-phased grid – connected inverter
generated supply to the distribution system. The control and
monitoring system use the Leonics Apollo Software.
This system can generate electric energy of 6,443.91 kWh
per year and can saving electric cost for 16,110 baht per year. The
cost for generated electric energy is 11.71 baht per kWh. The
overall efficiency of this system is 32.60% , efficiency of PV
arrays is 40.12% (Compare with system kWp) and efficiency of
grid – connected inverter is 81.39%.
Keywords : amorphous silicon , Grid–connected inverter ,
Building top
1. บทนํา
ในประเทศไทยเริ่ มติ ดตั้ งเซลล แสงอาทิ ตย ขึ้ นครั้ งแรกที่ จั งหวั ด
ภูเก็ตเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT)
มีขนาดกําลังการผลิต 11.34 kW และมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมาอยางตอเนื่องทั้งแบบไมเชื่อมตอเขา
ระบบ แบบเชื่อมตอเขาระบบและแบบผสมผสาน [1] อีกหลายโครงการ
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(NEPO) เมื่อป พ.ศ. 2543 พบวามีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.217 MWp โดยติดตั้งเพื่อใชในระบบ
โทรคมนาคม 36.5 % ระบบประจุแบตเตอรี่ในหมูบานหางไกล 32.5 %
และระบบผลิตไฟฟาเขาสูสายสงเพียง 5.3 % เทานั้น [2] ดังแสดงใน
รูปที่ 1
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รูปที่ 1 สัดสวนของการใชงานเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
อยางไรก็ตามการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขา
ระบบเปนระบบที่นาสนใจมากเพราะตนทุนต่ํากวาระบบไมเชื่อมตอเขา
ระบบ จากความสําเร็จของโครงการ Rooftop Grid-Connected ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและยุโรป นําไปสูโครงการขยายผล เชน
โครงการบาน 1 ลานหลังของสหรัฐอเมริกา โครงการบาน 1 แสนหลัง
ของกลุมประเทศยุโรป และโครงการบาน 7 หมื่นหลังของประเทศญี่ปุน
เป นต น สํ า หรั บ ในประเทศไทยการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติรวมกันทําโครงการ ”สาธิต
ระบบผลิต และจํ า หน า ยไฟฟา จากเซลลแ สงอาทิ ตย บ นหลั ง คาบา น”
จํานวน 10 หลังในป พ.ศ. 2540 และขยายผลเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2545
- 2547 อีกจํานวน 50 หลัง [3]
โครงการวิจัยนี้ไดรับงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ 2546
เพื่อดําเนินการติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
บนหลังคาอาคาร ขนาด 5 kW โดยติดตั้งบนหลังคาอาคารภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยา
เขตนนทบุรี โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตยแบบ อะมอรฟสซิลิคอน (a –
Si) และใชอินเวอรเตอรเฟสเดียวแบบตอตรงเขาระบบ จํานวน 3 เครื่อง

1. ชุดแผงเซลลแสงอาทิตย
แผงเซลล แสงอาทิ ตย ที่ ใช ในโครงการวิ จั ยฯ เป นชนิ ดอะมอร ฟ ส
ซิลิคอน โมเดล LSU ผลิตภัณฑของ Kaneka ประเทศญี่ปุน มีพิกัดแผง
ละ 58 W 63 V ใชรวมทั้งสิ้น 84 แผง โดยจัดแบงออกเปน 3 ชุดยอย
ชุดละ 28 แผง แตละชุดยอยตอเปน 4 แผง อนุกรมเพื่อใหไดแรงดัน
ออกมา 252 V และนํามาตอขนานกัน 7 แถว เพื่อใหไดกระแสออกรวม
6.44 A ดังนั้น กําลังเอาตพุตของแผงเซลลแสงอาทิตยแตละชุดยอย
เทากับ 1,622.88 W เมื่อรวมกําลังไฟฟาของชุดแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง
ระบบที่ใชในโครงการจะเทากับ 4,868.64 W ดังแสดงในรูปที่ 3
เอาตพุตกระแสตรงของชุดแผงเซลลแสงอาทิตยยอยแตละชุดตอเขากับ
อินเวอรเตอรแบบตอตรงเขาระบบโมเดล Apollo G-300 ผลิตภัณฑของ
LEONICS ประเทศไทย

รูปที่ 3 แสดงชุดแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 84 แผง
พิกัดกําลังไฟฟา 4,868.64 W
2. กลองตอสาย
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยแตละชุดจะมีกลองตอสายแบบกันน้ํา เปน
ที่รวมสายของแตละชุดและติดตั้งไดโอดกั้นกระแสจํานวน 7 ชุด และตอ
สายแบบกระแสตรง ของชุดแผงเซลลแสงอาทิตยยอยไปยังอินเวอรเตอร
ที่ติดตั้งอยูในหองควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 4

2. หลักการ
2.1 สวนประกอบของระบบ
รายละเอียดของสวนประกอบที่สําคัญของระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาระบบ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 กลองตอสายแสงไดโอดกั้นกระแส

รูปที่ 2 แผนภาพกรอบของระบบฯ

สาขาพลังงานทดแทน

3. อินเวอรเตอรแบบตอตรงเขาระบบ
ใช ใ นการแปลงไฟฟ า กระแสตรงที่ ไ ด รั บ จากชุ ด แผงเซลล
แสงอาทิ ต ย แ ต ล ะชุ ด ย อ ยให เ ป น ไฟฟ า กระแสสลั บ ดั ง นั้ น ใน
โครงการวิจัยนี้จึงมีอินเวอรเตอร จํานวน 3 เครื่อง โดยใชอินเวอรเตอร
LEONICS Model Apollo G-300 เปนชนิดเฟสเดียวพิกัด 2.2 kW 220
V 50 Hz ± 2% โดยเอาทพุตของอินเวอรเตอร แตละเครื่องตอเขากับ
ระบบไฟฟาของอาคารเรียงลําดับเฟสที่ 1 2 และ 3 และสามารถแปลง
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กระแสไฟฟาจายกําลังงานไฟฟาไดตามพิกัดของอินเวอรเตอร ดังแสดง
ในรูปที่ 5

รูปที่ 5 อินเวอรเตอรแบบตอตรงเขาระบบแบบเฟสเดียว
จํานวน 3 เครื่อง
4. มิเตอรแสดงการผลิตไฟฟาและอุปกรณปองกันระบบฯ
เครื่องวัดกิโลวัตตชั่วโมง ที่ใชแสดงผลการผลิตไฟฟาและอุปกรณ
ปองกันระบบเชน เซอรกิตเบรคเกอร สําหรับปองกันและสับปลดวงจร
ดานกระแสตรง และดานกระแสสลับ รวมทั้งอุปกรณปองกันกระแส
กระชาก (Surge Protection) ติดตั้งรวมกันในตูขนาด 57cm × 69cm ×
25cm โดยใชกิโลวัตตชั่วโมงมิเตอร ชนิด 1 เฟส จํานวน 3 ตัว วัด
ปริมาณการผลิตไฟฟาที่ไดจากอินเวอรเตอร แตละเครื่องและใชอุปกรณ
ปองกันกระแสกระชากจาก LEONICS Model LS211C ดังแสดงในรูปที่
6

รูปที่ 7 แสดงซอฟตแวรแสดงผลของระบบฯ
2.2 การติดตั้งและการทํางานของระบบฯ
1. การติดตั้ง
แผงเซลลแสงอาทิตยทั้งหมด ติดตั้งบนโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ
โดยวางมุมเอียงประมาณ 15 องศา หันหนาไปทางทิศใต พื้นที่การติดตั้ง
รวม 71 ตารางเมตร โดยใชน็อตและโบลทสเตนเลสยึดระหวางโครงเหล็ก
และระหวางแผงกับโครงเหล็ก และโครงของแตละแผงตอเชื่อมกับระบบ
สายดินเพื่อผลทางดานความปลอดภัยจากฟาผาดังแสดงในรูปที่ 8 [3]

รูปที่ 8 การติดตั้งโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ
รูปที่ 6 แสดงเครื่องวัดกิโลวัตตชั่วโมงและ
อุปกรณปองกันระบบฯ
5. การควบคุมและแสดงผลของระบบฯ
ระบบควบคุมการทํางานของอินเวอรเตอร เปนไปตามฟงกชันของ
บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต คื อ การทํ า งานอั ต โนมั ติ เ มื่ อ ความเข ม ของแสงอาทิ ต ย
เพียงพอในเวลาเชา และหยุดทํางานอัตโนมัติในชวงเวลาเย็น โดยมี
อุ ป กรณ ก ารตรวจจั บ กระแสและแรงดั น ทางด า นกระแสตรง และ
กระแสสลับ ซึ่งจะบันทึกขอมูลตางๆ ไวในอุปกรณเก็บขอมูลภายใน
อินเวอรเตอร สําหรับการแสดงผลขอมูลผลิตไฟฟาของระบบฯ จะใช
ซอฟตแวร LEONICS Apollo View ซึ่งใชรวมกับคอมพิวเตอร ลักษณะ
ของการแสดงผลขอมูลตางๆ แสดงในรูปที่ 7

สําหรับการเชื่อมตอสายไฟฟาระหวางชุดแผงเซลลแสงอาทิตย
และกลองตอสายและระหวางกลองตอสายกับตูควบคุมและแสดงผลการ
ผลิตไฟฟาซึ่งติดตั้งอยูหางออกไปประมาณ 30 เมตร โดยใชทอรอย
สายไฟฟาชนิดกันน้ํา
อินเวอรเตอรทั้ง 3 เครื่อง ติดตั้งอยูในหองควบคุมและตอเขากับ
ระบบจําหนายไฟฟาเดิมของอาคารที่ทํางานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 การติดตั้งอินเวอรเตอรและตูมิเตอรแสดงผลการผลิตไฟฟา
สาขาพลังงานทดแทน
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โดยทําการวัดคาปริมาณทางไฟฟาตอไปนี้ DC operating voltage,
DC operating current, DC power, inverter AC output (kW), inverter
2. การทํางานของระบบ
การทํ า งานของระบบผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยเซลล แ สงอาทิ ต ย ใ น AC voltage, inverter AC current และ inverter AC output (kVA)[4]
โครงการวิจัยนี้ อินเวอรเตอรแบบตอเขาระบบจะเชื่อมตอเขาระบบแบบ
อั ต โนมั ติ เมื่ อ ความเข ม ของแสงอาทิ ต ย เ พี ย งพอให ชุ ด แผงเซลล 3.2 ผลการทดสอบ
แสงอาทิตยยอยแตละชุดสามารถผลิต แรงดันกระแสตรงไดสูงกวา 165
ผลการทดสอบพบวา คาพลังงานไฟฟามีคาสูงสุดเทากับ 671.37
V คือเวลาประมาณ 6.30 น. - 7.00 น. และอินเวอรเตอรจะทําการแปลง kWh ในเดือนเมษายน 2547 และเทากับ 584.73 kWh ในเดือน
ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับและเมื่อความเขมของแสงอาทิตย
สิงหาคม 2547 ตามลําดับ และพบวาคาพลังงานไฟฟามีคาต่ําสุดเทากับ
ลดลง จนกระทั่งแรงดันที่ไดรับจากชุดแผงเซลลแสงอาทิตยชุดยอยต่าํ กวา 465.08 kWh ในเดือนมิถุนายน 2547 และเทากับ 480.27 kWh ใน
165 V ที่เวลาประมาณ 18.00 น. ระบบผลิตไฟฟาจะหยุดทํางานเองโดย
เดือนมกราคม 2547 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 11 คาพลังงานไฟฟาที่
อั ต โนมั ติ เอาต พุ ตของอิ นเวอร เตอร ทั้ ง 3 เครื่ องจะส งผ านเครื่ องวั ด ผลิตไดตลอดเวลา 1 ป เทากับ 6443.91 kWh หรือเทากับ 0.25 kWh ตอ
กิโลวัตตชั่วโมง จํานวน 3 ตัว เพื่อแสดงคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
ตารางเมตรตอวัน คิดเปนคาใชจายที่ลงทุนไปในการผลิตไฟฟาเทากับ
เนื่องจากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอเขาระบบตอง 11.71 บาทตอ kWh
อาศัยการเชื่อมโยงของระบบจําหนายตลอดเวลาดังนั้นหากเกิดปญหา
ไฟฟาดับหรือขัดของผิดปกติ อินเวอรเตอรจะหยุดทํางานแบบอัตโนมัติ
700
671.37
575.25
ทันที เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับอินเวอรเตอรและที่อาจเกิดกับ
573.96
600 550.68
527.10
548.51
584.73
528.78
515.60 465.08
500
ผูซอมบํารุงระบบไฟฟาอีกดวย
516.25
480.27
400
สําหรับการวัดและบันทึกขอมูลเปนระบบอัตโนมัติติดตั้งอยู ภายใน
300
อินเวอรเตอรประกอบไปดวย ตัวเซ็นเซอรกระแสและแรงดันไฟฟาทํา
200
การวั ด ค า ดั ง กล า วแล ว จึ ง นํ า มาคํ า นวณค า กํ า ลั ง ไฟฟ า และพลั ง งาน
100
ไฟฟาที่ผลิตไดดวยไมโครคอนโทรลเลอรและทําการบันทึกคาตางๆ
0
เก็บไวใน Data logger ภายในอินเวอรเตอร การกําหนดชวงเวลาการเก็บ
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
ข อ มู ล และการตั้ ง ค า เริ่ ม ต น ในการบั น ทึ ก ข อ มู ล ทํ า ได โ ดยสั่ ง ผ า น
รูปที่ 11 กราฟแสดงคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดใน 12 เดือน
ซอฟตแวร ในทํานองเดียวกันเมื่อตองการโหลดขอมูลการผลิตไฟฟามา
ทําการวิเคราะหสามารถทําไดโดยใชซอฟตแวรดังกลาวเชนกัน โดย
ผลการทดสอบและการหาคาประสิทธิภาพของชุดแผงเซลล
โหลดผานสายเคเบิล RS-232 และสราง text file สําหรับเก็บขอมูลใน แสงอาทิตนและอินเวอรเตอรแตละชุด [4] แสดงในตารางที่ 1 และเมื่อ
คอมพิ ว เตอร ข อมู ล ดั ง กล า วสามารถนํ าไปคํ า นวณ หรื อสร างกราฟ คํานวณคาประสิทธิภาพรวมของทั้งระบบพบวาประสิทธิภาพรวมของ
แสดงผลในรูปแบบตางๆไดตามที่ผูวิจัยตองการ
ระบบฯเทากับรอยละ 32.6 ประสิทธิภาพของอินเวอรเตอรเทากับรอยละ
3. การทดสอบและผล
3.1 การทดสอบระบบฯ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ เพื่อติดตั้งและทดสอบการทํางาน
ของระบบผลิตไฟฟา ดวยเซลลแสงอาทิ ตยบนหลั งคาอาคาร เพื่อหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ประสิ ท ธิ ภ าพของ
อินเวอรเตอรและประสิทธิภาพรวมของระบบฯ วัตถุประสงคอีกขอหนึ่ง
คือ เพื่อทดลองหาคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดในระยะเวลา 1 ป หาคาใชจาย
ในการลงทุนผลิตไฟฟา
ระยะเวลาการทดสอบระหว า ง เดื อ นสิ ง หาคม 2546
ถึ ง
กรกฎาคม 2547 โดยกําหนดให อินเวอรเตอรเก็บขอมูลทุกชวงเวลา 5
นาที ของแตละวันตลอด 12 เดือน แลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาคํานวณ
และวิเคราะหคาตางๆ ที่ผูวิจัยตองการตอไป
วิ ธี ก ารหาค า ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยเซลล
แสงอาทิตย บ นหลั ง คาอาคาร โดยการสุมข อมู ล การผลิ ตไฟฟ า แบบ
เจาะจงโดยเลือก ขอมูลจาก 5 วันดังตอไปนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2546
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 วันที่ 19 ธันวาคม 2546 วันที่ 7 มกราคม
2547 และวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547
สาขาพลังงานทดแทน

81.39 และประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยเทากับรอยละ 40.12 เมื่อ
เทียบกับคากิโลวัตตสูงสุดของระบบฯ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณทางไฟฟา ประสิทธิภาพของชุดแผง
เซลลแสงอาทิตนและอินเวอรเตอรแตละชุด
System # 1 , Inverter and System Operation Parameter (Average Test)
Parameter

Test Number
Oct 20 , 03

Nov 24 , 03

Dec 19 , 03

Jan 7 , 04

Feb 24 , 04

DC Operating Voltage (V)
DC Operating current (A)
DC Power (kW)

221.37
2.92
646.40

230.85
3.84
886.51

223.80
3.07
687.11

228.66
2.80
640.26

228.47
1.82
415.83

Inverter AC Output (kW)
Inverter AC Voltage (V)
Inverter AC Current (A)
Inverter AC Output (kvA)
Power Factor

520.40
228.69
2.28
521.41
1.0

700.46
227.28
3.09
702.30
1.0

551.21
229.69
2.42
555.85
1.0

537.19
231.30
2.29
529.68
1.0

340.90
227.18
1.53
347.59
1.0

PV array - DC Power efficiency (%)
Inverter - AC Power efficiency (%)
Overall efficiency (%)

39.80
80.51
32.04

54.59
79.10
43.13

42.31
80.22
33.94

39.42
82.34
32.46

25.61
81.98
20.99

RE03-4

System # 2 , Inverter and System Operation Parameter (Average Test)
Parameter

Test Number
Oct 20 , 03

Nov 24 , 03

Dec 19 , 03

Jan 7 , 04

Feb 24 , 04

DC Operating Voltage (V)
DC Operating current (A)
DC Power (kW)

222.08
2.95
655.15

225.77
3.89
878.25

222.81
3.11
692.94

229.00
2.83
648.12

228.71
1.84
420.83

Inverter AC Output (kW)
Inverter AC Voltage (V)
Inverter AC Current (A)
Inverter AC Output (kvA)
Power Factor

527.17
231.77
2.31
535.39
1.0

708.85
230.34
3.13
720.96
1.0

557.28
232.79
2.45
570.34
1.0

540.11
234.42
2.32
543.85
1.0

345.99
230.24
1.55
356.87
1.0

PV array - DC Power efficiency (%)
Inverter - AC Power efficiency (%)
Overall efficiency (%)

40.34
80.47
32.46

54.08
80.71
43.65

42.67
80.42
34.32

39.91
83.33
33.26

25.91
82.22
21.30

System # 3 , Inverter and System Operation Parameter (Average Test)
Parameter

Test Number
Oct 20 , 03

Nov 24 , 03

Dec 19 , 03

Jan 7 , 04

Feb 24 , 04

DC Operating Voltage (V)
DC Operating current (A)
DC Power (kW)

221.62
2.87
636.06

226.00
3.77
852.12

223.84
3.02
676.02

229.32
2.75
630.65

228.57
1.79
409.15

Inverter AC Output (kW)
Inverter AC Voltage (V)
Inverter AC Current (A)
Inverter AC Output (kvA)
Power Factor

512.21
225.03
2.28
513.07
1.0

689.25
223.64
3.12
697.76
1.0

542.19
226.01
2.42
546.94
1.0

529.13
227.59
2.33
530.28
1.0

335.45
223.54
1.51
337.55
1.0

PV array - DC Power efficiency (%)
Inverter - AC Power efficiency (%)
Overall efficiency (%)

39.17
80.53
31.54

52.47
80.89
42.44

41.63
80.20
33.39

38.83
83.90
32.58

25.19
81.99
20.66

4. สรุปผลการวิจัย
ป จจุ บั นนี้ ป ญหาเรื่ อ งวิ ก ฤติ พ ลั ง งานและน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ ง เป น
ป ญหาหลั กของโลก พลั งงานทดแทนมี บทบาทสํ าคั ญและมี ความจํ า
เปนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวโนมการใชพลังงานแสงอาทิตยสูงขึ้นทุกป
แมวาการใชพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา จะมีราคาตอหนวย
สูงกวาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตก็เหมาะและเปนประโยชนตอประเทศ
อยางยิ่ง โครงการวิจัยนี้เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาดังกลาว
ไดและตอบสนองนโยบายดานพลังงานของประเทศและของโลก อีกทั้ง
ยังเปนประโยชนโดยตรงตอคณะผูวิจัยที่ไดศึกษาระบบการผลิตและการ
เชื่อมตอกับสายสงไฟฟาแบบตอตรงเขาระบบ และสามารถนําความรูนี้
ไปเผยแพรตอชุมชนและผูสนใจในวงการวิชาการตอไป
หลั ง การติ ด ตั้ ง ระบบดั ง กล า วแล ว ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การผลิ ต
กระแสไฟฟาและเชื่อมตอเขาระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 และใชเวลาในการเก็บขอมูล 1 ป
ผลของการวิ จั ย พบว า ระบบฯ สามารถลดค า ใช จ า ยด า นค า
กระแสไฟฟาไดปละ 16,110 บาท เปนระยะเวลาไมนอยกวา 20 ป หรือ
ประหยัดไดตลอดอายุการใชงานของระบบไมนอยกวา 322,200 บาท
ปริมาณ พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดรวมเทากับ 6,443.91 kWh ตอป
คาใชจายในการผลิตพลังงานไฟฟาเทากับ 11.71 บาทตอ kWh คา
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเฉลี่ยเทากับ 0.25 kWh ตอตารางเมตรตอวัน
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสูงสุดในเดือนเมษายน 2547 และต่ําสุด
ในเดือน มิถุนายน 2547

สาขาพลังงานทดแทน

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมเอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
สําหรับประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบน
หลังคาอาคารที่ใชในการวิจัยนี้ จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพรวม
ของระบบเทากับรอยละ 32.60 ประสิทธิภาพของอินเวอรเตอรเทากับ
รอยละ81.39 และประสิ ท ธิ ภ าพของแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย เ ท า กั บ
รอยละ 40.12 เมื่อเทียบกับคากิโลวัตตสูงสุดของระบบฯ
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