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ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงควบคุมระยะไกลสำหรับ 
ลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเร ือน
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บทคัดย่อ
ใน การท ำว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุป ระสงค ์เพ ื่อพ ัฒ น าระบ บ ผล ิตกระแสไฟ ฟ ัาพล ังงาน แสงอาท ิตย ์แรงด ันส ูงควบ ค ุม  

ระยะไกล สำหรับลดค่ากระแสไฟฟัาในครัวเรือน และศึกษาวิเคราะห์ปริมาณกระแสไฟฟ้าท ี่ผล ิตได้!,นแต่ละช่วงเวลา โดย 
อุปกรณ์หลักประกอบด้วย อ ินเวอร์เตอร์ฃนาด 1,500 ว ัตต ์ทำงานร ่วมก ับแผงโซล ่าเซลล ์ขนาด 350 ว ัต ต ์จ ำน ว น  5 แผง 
ควบค ุมการทำงานด ้วยต ู้ควบค ุมขนาด 20 ช่อง ต ิดตํ่งฟ ิวส์ไฟฟากระแสตรง เซอร ์ก ิต เบรกเกอร ์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟ 
กระโชกทางไฟฟากระแสตรง (DC Surge Protector) ทางด้านไฟฟากระแสสลับติดตํ่ง ์อ ุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟัา 
กระแสสลับ (AC Surge Protector) เซอร์ก ิต เบรกเกอร ํไฟฟากระแสสลับควบคุมผ ่านระบบเคร ือข ่ายคอมพ ิวเตอร ์ ระบบ 
ป ้อ งก ัน ก าร จ ่าย ไ ฟ ย ้อ น เข ้าร ะ บ บ ข อ งก าร ไ ฟ ฟ ้า  (CT : Current Transformer) แล ะม อ น ิเต อ ร ์แส ด งค ่าแรงด ้น ไฟ ฟ ้า 
กระแสไฟฟ้า กำล ังไฟฟัา พล ังงานไฟฟ ัาทางด ้านไฟฟากระแสสล ับ เพ ื่อให ้ทราบสถานการณ ์ทำงาน  พบว่า หลังต ิดต ั้ง 
ทดสอบการทำงานในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน ช ่วงเวลาการทำงานที่ม ี 
ประสิทธิภาพสูงสุดคือช่วงเวลา 13.00 น. สามารถผลิตกระแสไฟฟัาจากแผงโซล่าเซลล์ได ้ปริมาณสูงส ุดทางฝังขาเข ้า และ 
กระแสไฟฟัาจากอินเวอร์เตอร์ขาออกมีค ่าเท ่าก ับ 8.73 และ 5.98 แอมแปร์ ตามลำดับ สามารถผลิตกระแสไฟฟัาโดยเฉลี่ย 
เท่ากับ 8.10 หน่วยต่อวัน หรือ 243 หน่วยต่อเดือน ลดปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 850-1,050 บาทต่อเดือน และเม่ือทำ 
การเปรียบเท ียบปริมาณกระแสไฟฟัาเฉลี่ยย ้อนหลัง 3 เดือน มีค ่าเท ่ากับ 393 หน่วยต่อเดือน พบว่า จะสามารถลดปริมาณ 
กระแสไฟฟัาได้เหลือ 150 หน่วยต่อเดือน หรือจำนวนร้อยละ 38.17

ค ำส ำค ัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, ควบคุมระยะไกล, ระดับครัวเรือน

ABSTRACT

This research aimed to develop the solar power generation high voltage remote control system for household 

electricity reduction and to analyst the amount of electricity that can be produced เท each period. The main device 

consists of a 1,500 watt inverter working of 5 solar panels with 350 watts, control by operation with a 20-channel 

control cabinet equipped with DC fuses, circuit breaker and DC surge protector on the AC side, install an AC surge 

protector device, an AC circuit breaker controlled via a computer network system. The protection system for reverse
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power supply to the utility system (CT : Current Transformer) and a monitor to show the voltage, current, power, 

electric power on the AC side to know the working status. The result was found that after installed, the test runs 

from 08.00 a.m. to 05.00 p.m., average 6 times per hour เท three days. The most efficient working period at 01.00 

p.m. could generate highest amount of electricity from the solar panel at the incoming side, and the current from 

the inverter output was 8.73 and 5.98 amperes, respectively. เท addition to, it was produced an average electricity 

of 8.10 units per day or 243 units per month including, reduce the amount of electricity on average 850-1,050 baht 

per month. Moreover, when comparing the average electricity for the last 3 months, it showed that 393 units per 

month, will be able to reduce the amount of electricity to 150 units per month or 38.17 percent.

Keywords: Solar Energy, Remote Control, Household Level

1. บทนำ
การใช ้พล ังงานไฟฟัาในป ัจจ ุบ ันม ีความจำเป ็นต ่อการใช้ช ีว ิตประจำวันและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เร ียกได้ว ่า 

เป ็นป ัจจัยพ ื้นฐานในการข ับเคลื่อนเศรษฐกิจท ี่สำค ัญของประเทศ การผลิตไฟฟัาในช่วงที่ผ ่านมานิยมสร้างโรงไฟฟัาฃนาด 
ใหญ่ที่ใช้พลังงานจากพ่อสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 10 กว่าป ีท ี่ผ ่านมาประเทศต่างๆ ส่งเสริมการ 
ใช้พลังงานทดแทนที่เป ็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตไฟฟัาท ี่กระจายตัวเช ื่อมต่อ 
ก ับระบบไฟฟัาหลายแห่ง สำหรับนโยบายภาครัฐของประเทศไทยนั้น มีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตไฟฟัาดัว ยพลังงาน 
ท ด แท น ม าอ ย ่างต ่อ เน ื่อ งเช ่น เด ียวก ัน  โดยเฉ พ าะพ ล ังงาน แส งอาท ิต ย ์ท ี่ป ระเท ศ ไท ยม ีศ ักยภ าพ ใน การผล ิตไฟ ฟ ัาจาก  
พลังงานแสงอาท ิตย ์ท ี่ด ี ซื๋งในช่วง 10 กว่าป ีท ี่ผ ่านมาภาคร ัฐม ุ่งเน ้นส ่งเสร ิมการผล ิตไฟฟ ัาจากพล ังงานแสงอาท ิตย ์ขนาด 
ใหญ ่หรือท ี่เร ียกก ันว่า “Solar Farm ” ต่อมาในช่วง 2-3 ปี ท ี่ผ ่านมาจ ึงเร ิ่มส ่งเสร ิมการผล ิตไฟฟ ัาจากพล ังงานแสงอาท ิตย ์ 
ขนาดเล ิกท ี่ต ิดต ั้งบนหลังคา หร ือ เราเร ียกว ่า “Solar Rooftop” ท ี่เป ิดโอกาสให้ผ ูใช ่ไฟฟ้าม ีส ่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าไว่ใช ้ 
งานเอง เพ ื่อส ่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการพ ึ่งพาตนเอง การผล ิตไฟฟ ้าไว ่ใช ้เองและลดการพ ึ่งพาการ 
นำเข ้าเช ื้อเพลิงจากต่างประเทศ [1]

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid Connected System ) เป็นระบบ 
ผล ิตไฟฟ ้าด ้วยเซลล ์แสงอาท ิตย ์ท ี่ถ ูกออกแบบส ่าห ร ับผล ิตไฟฟ ้าผ ่านอ ุปกรณ ์เปล ี่ยนระบบไฟฟ ้ากระแสตรงเป ็นไฟฟ ้า 
กระแสสลับเข ้าส ู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรง (On Grid System ) ม ีหล ักการทำงานแบ ่งเป ็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงเวลา 
กลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า 
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ส ่วนในช่วงกลางค ืนเซลล ์แสงอาท ิตย ์ไม ่สามารถผล ิตไฟฟ ้าได ้ กระแสไฟฟ้าจากระบบ 
จำหน่ายของการไฟฟ้าจะถูกจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 350 ว ัตต ์ จำนวน 5 
แผง ต่ออนุกรมกันเพ ื่อให ้ใต ้แรงด้นสูง เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ท ี่ม ีระบบกันย้อน (Zero Export Mode) 
ขนาด 1,500 ว ัตต ์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย มาตรวัดปริมาณกำลังไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบปริมาณ 
กระแสไฟฟ้าท ี่ผลิตได้ต ิดตั้งยังบ ้านพักอาศัยท ี่ม ีค ่ากระแสไฟฟ้าต่อเดือนระหว่าง 300 ถึง 400 หน่วยต่อเดือน ซึ่งระบบ ฯจะ 
สามารถลดปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยลงต่อเด ือนได้ 750 ถึง 1,000 บาท หรือ 225 หน่วยต่อเดือน ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้าที่ 
ลดลงจะเป็นแนวทาง ในการช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายในภาคครัวเร ือนได้เป ็นอย่างดี

ด ้งน ั้นผูว ิจ ัยจ ึงได้พ ิจารณาที่จะศึกษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แรงด้นสูงควบคุมระยะไกลส่าหรับ 
ใช ่ในคร ัวเร ือน โด ยส ร ้างระบ บ เช ื่อ ม ต ่อ ก ับ กระแส ไฟ ฟ ้าภายใน บ ้าน เร ือ น  ซ ึ่งกระแส ไฟ ฟ ้าท ี่ผล ิตได ้จากระบ บ  ผลิต 
กระแสไฟฟ ้าพล ังงานแสงอาท ิตย ์จะจ่ายให ้ก ับอ ุปกรณ ์ไฟฟ ้าท ี่อย ู่ภายในบ้านพ ักอาศัย หากกระแสไฟฟ้าท ี่ผล ิตได้มากกว่า 
โหลดใช้งาน กิจะไม่สามารถจ่ายย้อนเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ โดยงานวิจัยจะเป็นแนวทางลดค่ากระแสไฟฟ้าลง ส่งเสริม
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