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การออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบผสมขนาด 10 กิโลวัตต
สําหรับอาคารทดสอบ โครงการสวนพลังงาน
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บทคัดยอ
บทความฉบับนี้นําเสนอการออกแบบระบบผลิตไฟฟากระแสสลับ
แบบสามเฟสจากเซลลแสงอาทิตยแบบผสมขนาด 10 kW สําหรับการ
ติ ด ตั้ ง จริ ง เพื่ อ จ า ยไฟฟ า ให กั บ อาคารทดสอบในพื้ น ที่ โ ครงการสวน
พลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเงื่อนไขของการออกแบบ คือ ใหมี
การใชเซลลแสงอาทิตยที่มีเทคโนโลยีแตกตางกัน 3 ชนิด ไดแกเซลล
แสงอาทิตยชนิดผลึกผสม ชนิดอสัณฐาน และชนิดผสมผสาน โดยแต
ละชนิดจะตองมีขนาดของกําลังวัตตใกลเคียงกันที่สุด และรวมกันไดไมต่ํา
กวา 10 kW ขนาดความจุของแบตเตอรี่กําหนดที่ 100 kWh เปาหมาย
ของการออกแบบกําหนดใหระบบสามารถทํางานภายใตเงื่อนไขการ
ทํางานหลัก 3 เงื่อนไข คือสภาวะเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตยเพียงพอ
ไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต ได จ ากเซลล แ สงอาทิ ต ย จ ะจ า ยให กั บ ภาระทางไฟฟ า
โดยตรง สวนที่เหลือใหประจุลงแบตเตอรี่ เมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย
ไมเพียงพอที่จะจายกับภาระทางไฟฟาใหนําพลังงานจากแบตเตอรี่มา
จายเสริม เงื่อนไขที่สองเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตยและจากแบตเตอรี่
ไมเพียงพอจายใหกับภาระทางไฟฟา ใหนําพลังงานจากสายสงมาจาย
เสริม และใหกลับมาจายดวยพลังงานจากแสงอาทิตยและแบตเตอรี่เมื่อ
อยูในสถานะที่สามารถทํางานไดอีกครั้ง เงื่อนไขสุดทายใหนําพลังงานที่
ผลิตไดจายเขาสายสงโดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบเชื่อมตอเขา
สายสง เมื่อระบบไมมีภาระทางไฟฟาและแบตเตอรี่เต็ม
Abstract
This paper presents the design of 10 kW multi photovoltaic
(PV) cell power stations for Testing Building of the Energy Park
Project, Naresuan University. The design target is the
combination of 3 differences types of PV cell technology in the
system such polycrystalline solar cell (p-Si), amorphous (a-Si)

and hybrid solar cell, each technology should have nearly peak
power and total power not less than 10 kW at 100 kWh battery
capacity. The systems have 3 main operation modes. First mode,
solar energy sufficient for generate electricity and supply to the
load directly, the excess energy will be charge into the battery,
when the solar energy shortage battery will be discharge to
supply the load. Second, the solar and battery energy not
sufficient the system will be switch to use the energy from the
grid line until the energy level of solar and battery is possible to
supply the load it will be switch back. The last, the energy form
the system feed into grid line by the grid connected inverter
incase of battery full and no load demand.
1. บทนํา
การใชงานเซลลแสงอาทิตยทั่วโลกขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงหา
ปที่ผานมา จากขอมูลเอกสารอางอิงพบวาเฉพาะในป พ.ศ. 2546 การ
ผลิตเซลลแสงอาทิตยทั่วโลกเพิ่มขึ้นกวา 30% ดวยปริมาณการผลิต
744 MW ซึ่งสวนใหญถูกนําไปใชงานในระบบเชื่อมตอกับสายสง (grid
connected system) ในประเทศญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา จาก
การขยายตัวของตลาดเซลลแสงอาทิตยโลก สงผลใหราคาของเซลล
แสงอาทิตยจากโรงงาน (factory price) สําหรับเซลลชนิดผลึกเดี่ยว
และผลึกผสม (single and polycrystalline) ลดลงอยูระหวาง 2.70-3.25
US$/W และเซลลชนิดอสัณฐาน (Amorphous silicon) อยูระหวาง
2.00-3.00 US$/W [1]
การใชงานเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยก็ขยายตัวอยางรวดเร็ว
เชนกัน ซึ่งสวนหนึ่งมาจาก “โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System)” ของรัฐบาล
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สาขาพลังงานทดแทน
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2. ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยกระแสสลับขนาด 10 kW
บทความฉบับนี้นําเสนอการออกแบบระบบผลิตไฟฟากระแสสลับ
แบบสามเฟสจากเซลลแสงอาทิตยแบบผสมขนาด 10 kW สําหรับการ
ติดตั้งจริงเพื่อจายไฟฟาใหกับอาคารทดสอบ (Testing Building) ใน
พื้นที่โครงการสวนพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร (รูปที่ 1)
ระบบผลิต ไฟฟ า จากเซลลแ สงอาทิ ตย สามารถแบง ออกเป น 2
กลุมใหญคือ ระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสง
และระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระ (stand-alone) สําหรับระบบฯ ที่จะทํา
การติดตั้งในโครงการสวนพลังงานนั้น จะเปนระบบที่สามารถทํางานได
ทั้ง สองลั ก ษณะคื อ ทํ า งานได ทั้ ง ในกรณีที่ เ ป น ระบบแบบอิ ส ระ และ
ระบบแบบเชื่อมตอกับสายสง (รูปที่ 3)
ระบบที่จะทําการติดตั้งเลือกใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งลักษณะของ
ระบบเปนแบบ (AC-Couple Modular Expandable System Technology,
AC-MEST) ซึ่งระบบนี้มีขอดีวาระบบเซลลแสงอาทิตยแบบดังเดิม
(Traditional System Technology, TST) หลายประการไดแก [5,6]
- มีการเชื่อมตอเปนแบบไฟฟากระแสสลับมาตรฐาน 230/400
V 50 Hz (Universal AC-Couple Interface) ซึ่งทําใหสามารถ
เชื่อมตออุปกรณไฟฟาตางๆ เขามาในระบบไดงาย
- สามารถเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟาอื่นๆ เขามาในระบบไดงาย
เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล กังหันลม หรือ Pico hydro เปนตน

Grid

PV Array

~

ซึ่งคิดเปนจํานวนเซลลแสงอาทิตยรวมประมาณ 18 MW (จากระบบ
บานพลังงานแสงอาทิตยประมาณ 150,000 ระบบ ในชวงดําเนินการป
2547-2548) ทําใหกําลังติดตั้งรวมของเซลลแสงอาทิตยของประเทศ
ภายในสิ้นป 2548 จะอยูที่ประมาณ 30 MW [2,3,4]
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รูปที่ 3 ระบบผลิตไฟฟากระแสสลับแบบสามเฟสจากเซลลแสงอาทิตย
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- สามารถขยายขนาดหรือลดขนาดของระบบไดงาย เนื่องจากมี
ลักษณะเปนแบบ Modular System ทั้งกรณีระบบแบบเฟส
เดียว และแบบสามเฟส
- สมรรถนะโดยรวมของระบบสูง (High system performance ratio)
3. การออกแบบระบบฯ
ระบบผลิตไฟฟากระแสสลับแบบสามเฟสจากเซลลแสงอาทิตย
แบบผสมขนาด 10 kW ที่จะทําการติดตั้งนี้ มีลักษณะที่แตกตางจาก
ระบบโดยทั่วไปคือ ในระบบจะใชเซลลแสงอาทิตยที่มีเทคโนโลยีตางกัน
3 ชนิด ไดแก ไดแกเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกผสมผสม (polycrystalline
silicon) ชนิดอสัณฐาน (amorphous silicon) และชนิดผสมผสาน
(hybrid solar cell) โดยแตละชนิดจะตองมีขนาดของกําลังวัตต
ใกลเคียงกันที่สุด และรวมกันไดไมต่ํากวา 10 kW ขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ในระบบกําหนดไวที่ 100 kWh
เปาหมายของการออกแบบกําหนดใหระบบสามารถทํางานภายใต
เงื่อนไขการทํา งานหลัก 3
เงื่อนไข คือสภาวะเมื่อพลัง งานจาก
แสงอาทิตยเพียงพอไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจะจายใหกับ
ภาระทางไฟฟาโดยตรง สวนที่เหลือใหประจุลงแบตเตอรี่ เมื่อพลังงาน
จากแสงอาทิตยไมเพียงพอที่จะจายกับภาระทางไฟฟาใหนําพลังงาน
จากแบตเตอรี่มาจายเสริม เงื่อนไขที่สองเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตย
และจากแบตเตอรี่ไมเพียงพอจายใหกับภาระทางไฟฟา ใหนําพลังงาน
จากสายสงมาจายเสริม และใหกลับมาจายดวยพลังงานจากแสงอาทิตย
และแบตเตอรี่เ มื่ อ อยูใ นสถานะที่ส ามารถทํา งานได อี ก ครั้ง เงื่ อ นไข
สุ ด ท า ยให นํ า พลั ง งานที่ ผ ลิ ต ได จ า ยเข า สายส ง โดยเครื่ อ งแปลง
กระแสไฟฟาแบบเชื่อมตอเขาสายสง เมื่อระบบไมมีภาระทางไฟฟาและ
แบตเตอรี่เต็ม ซึ่งจากเงื่อนไขหลักทั้งสาม สามารถกําหนดเปนเงื่อนไข
การทํางานจริงไดทั้งหมด 8 สภาวะ ดังรูปที่ 4

304) สวนที่เหลือใหประจุลงแบตเตอรี่ (ระบบไฟฟาจาก G-304 ผาน S218C) เมื่อพลังงานจากแสงอาทิตยไมเพียงพอที่จะจายกับภาระทาง
ไฟฟาใหนําพลังงานจากแบตเตอรี่มาจายเสริม (รับไฟฟาจาก G-304 +
S-218C)
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รูปที่ 4 เงื่อนไขในการออกแบบและการทํางานของระบบฯ ที่สภาวะตางๆ
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รูปที่ 6 ลักษณะการทํางานของระบบฯ ในสภาวะที่ 5

รูปที่ 5 แสดงลักษณะตัวอยางการทํางานของระบบฯ ในกรณีของ
สภาวะที่ 2 คือเมื่อพลังงานจากแสงอาทิตยเพียงพอไฟฟาที่ผลิตไดจาก
เซลลแสงอาทิตยจะจายใหกับภาระทางไฟฟาโดยตรง (รับไฟฟาจาก G-

สาขาพลังงานทดแทน

รูปที่ 6 แสดงลักษณะตัวอยางการทํางานของระบบฯ ในกรณีของ
สภาวะที่ 5 คือกรณีเมื่อแสงแดดไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟาของเซลล
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แสงอาทิตย และพลังงานในแบตเตอรี่ล ดต่ํา เกินวา ที่จะสามารถจา ย
พลังงานใหกับภาระทางไฟฟาได ระบบควบคุมอัตโนมัติก็จะสั่งการให
ภาระทางไฟฟ า เปลี่ ย นไปใช พ ลั ง งานไฟฟ า จากสายส ง แทน ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะทํ า การประจุ แ บตเตอรี่ ด ว ย จนเมื่ อ ระบบเซลล
แสงอาทิตย กลับมาอยูในสถานะที่พรอมที่จะจายพลังงานใหกับภาระ
ทางไฟฟา ระบบควบคุมก็จะสั่งใหปลดไฟฟาจากสายสงออกจากระบบ
4. ผลของการออกแบบระบบฯ
จากการคํ า นวณภายใต เ งื่ อ นไขทั้ ง หมดทํ า ให ส ามารถกํ า หนด
ขนาดของแผงเซลลแตละชนิด และอุปกรณประกอบหลักของระบบ คือ
เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกผสมขนาด 3,600 W (Sharp NE-80E2E)
ชนิดอสัณฐาน 3,672 W (Kaneka CEA) และชนิดผสมผสาน 2,880 W
(Sanyo HIP-180N1-BO-01) รวม 10,152 W เครื่องแปลงกระแสไฟฟา
แบบเชื่อมตอเขาสายสงสามเครื่องขนาด 3.5 kW/เครื่อง (Leonics G304) เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง (bi-directional inverter)
สามเครื่องขนาด 3.5 kW/เครื่อง (Leonics S-218C) แบตเตอรี่ที่ C24
Fiamm SGM 2000 (16 OPzV) ขนาดแรงดันไฟฟา 2 V 2000Ah
จํานวน 24 ลูก (รูปที่ 5)
PV = Poly - Crystalline (Sharp) 80Wp
(15 Panels / 1 String) x 3 String =3.6 kWp

PV = Amorphous (Kaneka CEA) 54Wp
(4 Panels /1 String) x 17 String = 3.672 kWp

PV =Hybrid (Sanyo)180Wp
(8 Panels / 1 String) x 2 String =2.88 kWp

PublicGrid Line

Junction box1

Junction box2

Grid ConnectedInverter
G-304

DirisAP

Power meter

3

Grid ConnectedInverter
G-304

1

3

S2

Controller

1

3

S4

Power meter

S6

DirisAP

L1
L2
L3

ACLoad

Controller

S3

Bi-directional
Inverter
S-218C

1
2

Controller

S1

L2

Grid ConnectedInverter
G-304

2

2

L1

Junction box3

S5

Bi-directional
Inverter
S-218C

Bi-directional
Inverter
S-218C

L3

+

Batterybank
48V
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รูปที่ 8 พลังงานทีผ่ ลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจากการคํานวณดวย
โปรแกรม RES

ประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา ที่
90% (รูปที่ 8) [7]
5. สรุป
จากการออกแบบภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวทั้งหมดทําใหสามารถ
หาขนาดของแผงเซลลแตละชนิดและอุปกรณประกอบหลักของระบบ
คือ เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกผสมขนาด 3,600 W ชนิดผลึกอสัณฐาน
3,672 W และชนิดผสมผสาน 2,880 W รวม 10,152 W เครื่องแปลง
กระแสไฟฟาแบบเชื่อมตอเขาสายสงสามเครื่องขนาด 3.5 kW/เครื่อง
เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง (bi-directional inverter) สาม
เครื่องขนาด 3.5 kW/เครื่อง และแบตเตอรี่ที่ C24 ขนาดแรงดันไฟฟา 2 V
2000Ah จํานวน 24 ลูก
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ดํ า เนิ น การวิ จั ย ใคร ข อขอบคุ ณ กองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ที่อนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
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จากการคํานวณโดยใชโปรแกรม RES พบวาระบบที่ออกแบบ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยประมาณ 37.3 kWh/d (Pinv) ที่
สาขาพลังงานทดแทน
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