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Research Article

ระบบผลิต กระแสไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิต ย์แ รงดัน สูง ควบคุม ระยะไกลสำหรับ
ลดค่า กระแสไฟฟ้า ในครัว เรือ น
THE SOLAR POWER GENERATION HIGH VOLTAGE REMOTE CONTROL SYSTEM
FOR HOUSEHOLD ELECTRICITY REDUCTION
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บทคัดย่อ
ในการทำวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นาระบบผลิต กระแสไฟฟัา พลัง งานแสงอาทิต ย์แ รงดัน สูง ควบคุม
ระยะไกล สำหรับ ลดค่ากระแสไฟฟัาในครัว เรือ น และศึก ษาวิเคราะห์ป ริม าณกระแสไฟฟ้า ที่ผ ลิต ได้!,นแต่ล ะช่ว งเวลา โดย
อุป กรณ์ห ลัก ประกอบด้ว ย อิน เวอร์เตอร์ฃ นาด 1,500 วัต ต์ท ำงานร่ว มกับ แผงโซล่า เซลล์ข นาด 350 วัต ต์จ ำน วน 5 แผง
ควบคุม การทำงานด้ว ยตู้ค วบคุม ขนาด 20 ช่อ ง ติด ตํ่ง ฟิว ส์ไ ฟฟากระแสตรง เซอร์ก ิต เบรกเกอร์ และอุป กรณ์ป ้อ งกัน ไฟ
กระโชกทางไฟฟากระแสตรง (DC Surge Protector) ทางด้านไฟฟากระแสสลับ ติด ตํ่ง ์อ ุป กรณ์ป ้อ งกัน ไฟกระโชกทางไฟฟัา
กระแสสลับ (AC Surge Protector) เซอร์ก ิต เบรกเกอรํไ ฟฟากระแสสลับ ควบคุม ผ่า นระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ ระบบ
ป ้อ งกัน การจ่า ยไฟ ย้อ น เข ้า ระบ บ ขอ งก ารไฟ ฟ ้า (CT : Current Transformer) และมอน ิเ ตอร์แ สดงค่า แรงด้น ไฟ ฟ้า
กระแสไฟฟ้า กำลัง ไฟฟัา พลัง งานไฟฟัา ทางด้า นไฟฟากระแสสลับ เพื่อ ให้ท ราบสถานการณ์ท ำงาน พบว่า หลัง ติด ตั้ง
ทดสอบการทำงานในช่ว งเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยเฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน ช่ว งเวลาการทำงานที่ม ี
ประสิท ธิภ าพสูง สุด คือ ช่ว งเวลา 13.00 น. สามารถผลิต กระแสไฟฟัา จากแผงโซล่า เซลล์ไ ด้ป ริม าณสูง สุด ทางฝัง ขาเข้า และ
กระแสไฟฟัา จากอิน เวอร์เตอร์ข าออกมีค ่า เท่า กับ 8.73 และ 5.98 แอมแปร์ ตามลำดับ สามารถผลิต กระแสไฟฟัาโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 8.10 หน่ว ยต่อ วัน หรือ 243 หน่ว ยต่อ เดือ น ลดปริม าณค่า กระแสไฟฟ้า เฉลี่ย 850-1,050 บาทต่อ เดือ น และเมื่อทำ
การเปรีย บเทีย บปริม าณกระแสไฟฟัา เฉลี่ย ย้อ นหลัง 3 เดือน มีค ่าเท่ากับ 393 หน่ว ยต่อ เดือ น พบว่า จะสามารถลดปริม าณ
กระแสไฟฟัาได้เหลือ 150 หน่ว ยต่อ เดือ น หรือ จำนวนร้อ ยละ 38.17
คำสำคัญ : พลัง งานแสงอาทิต ย์, ควบคุมระยะไกล, ระดับ ครัวเรือน
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
การใช้พ ลัง งานไฟฟัา ในปัจ จุบ ัน มีค วามจำเป็น ต่อ การใช้ช ีว ิต ประจำวัน และการผลิต ภาคอุต สาหกรรม เรีย กได้ว ่า
เป็น ปัจ จัย พื้น ฐานในการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ที่ส ำคัญ ของประเทศ การผลิต ไฟฟัา ในช่ว งที่ผ ่า นมานิย มสร้า งโรงไฟฟัา ฃนาด
ใหญ่ท ี่ใช้พ ลัง งานจากพ่อ สซิล ไม่ว ่าจะเป็น ถ่านหิน หรือ ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 10 กว่า ปีท ี่ผ ่า นมาประเทศต่า งๆ ส่งเสริมการ
ใช้พ ลัง งานทดแทนที่เป็น พลัง งานสะอาด เช่น พลังงานลม และพลัง งานแสงอาทิต ย์ ในการผลิต ไฟฟัา ที่ก ระจายตัว เชื่อ มต่อ
กับ ระบบไฟฟัา หลายแห่ง สำหรับ นโยบายภาครัฐ ของประเทศไทยนั้น มีก ารส่ง เสริม สนับ สนุน การผลิต ไฟฟัา ดัว ยพลัง งาน
ทดแทน มาอย่า งต่อ เนื่อ งเช่น เดีย วกัน โดยเฉพาะพลัง งานแสงอาทิต ย์ท ี่ป ระเทศไทยมีศ ัก ยภาพในการผลิต ไฟฟัา จาก
พลัง งานแสงอาทิต ย์ท ี่ด ี ซื๋งในช่ว ง 10 กว่า ปีท ี่ผ ่า นมาภาครัฐ มุ่ง เน้น ส่ง เสริม การผลิต ไฟฟัา จากพลัง งานแสงอาทิต ย์ข นาด
ใหญ่ห รือ ที่เรีย กกัน ว่า “Solar Farm” ต่อ มาในช่ว ง 2-3 ปี ที่ผ ่า นมาจึง เริ่ม ส่ง เสริม การผลิต ไฟฟัา จากพลัง งานแสงอาทิต ย์
ขนาดเลิก ที่ต ิด ตั้ง บนหลัง คา หรือ เราเรีย กว่า “Solar Rooftop” ที่เปิด โอกาสให้ผ ูใ ช่ไ ฟฟ้า มีส ่ว นร่ว มในการผลิต ไฟฟ้า ไว่ใ ช้
งานเอง เพื่อ ส่ง เสริม การใช้พ ลัง งานสะอาดและสนับ สนุน การพึ่ง พาตนเอง การผลิต ไฟฟ้า ไว่ใ ช้เองและลดการพึ่ง พาการ
นำเข้า เชื้อ เพลิง จากต่า งประเทศ [1]
ระบบผลิต กระแสไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิต ย์แ บบต่อ กับ ระบบจำหน่า ย (PV Grid Connected System) เป็นระบบ
ผลิต ไฟฟ้า ด้ว ยเซลล์แ สงอาทิต ย์ท ี่ถ ูก ออกแบบส่า หรับ ผลิต ไฟฟ้า ผ่า นอุป กรณ์เปลี่ย นระบบไฟฟ้า กระแสตรงเป็น ไฟฟ้า
กระแสสลับ เข้า สู่ร ะบบจำหน่า ยไฟฟ้า โดยตรง (On Grid System) มีห ลัก การทำงานแบ่ง เป็น 2 ช่ว ง กล่า วคือ ในช่ว งเวลา
กลางวัน เซลล์แ สงอาทิต ย์ไ ด้ร ับ แสงแดดสามารถผลิต ไฟฟ้าจ่ายให้แ ก่โ หลดได้โ ดยตรง โดยผ่า นอุป กรณ์เปลี่ย นระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ ส่ว นในช่ว งกลางคืน เซลล์แ สงอาทิต ย์ไ ม่ส ามารถผลิต ไฟฟ้า ได้ กระแสไฟฟ้า จากระบบ
จำหน่า ยของการไฟฟ้าจะถูก จ่ายให้แ ก่โ หลดโดยตรง อุป กรณ์ท ี่ส ำคัญ ประกอบด้ว ยแผงโซล่าเซลล์ข นาด 350 วัต ต์ จำนวน 5
แผง ต่อ อนุก รมกัน เพื่อ ให้ใ ต้แ รงด้น สูง เครื่อ งแปลงไฟฟ้า กระแสสลับ (Inverter) ที่ม ีร ะบบกัน ย้อ น (Zero Export Mode)
ขนาด 1,500 วัต ต์ เซอร์ก ิต เบรกเกอร์ค วบคุม ผ่านระบบเครือ ข่ายไร้ส าย มาตรวัด ปริม าณกำลัง ไฟฟ้า เพื่อ ตรวจสอบปริม าณ
กระแสไฟฟ้า ที่ผ ลิต ได้ต ิด ตั้ง ยัง บ้า นพัก อาศัย ที่ม ีค ่า กระแสไฟฟ้า ต่อ เดือ นระหว่า ง 300 ถึง 400 หน่ว ยต่อ เดือ น ซึ่งระบบ ฯจะ
สามารถลดปริม าณค่า กระแสไฟฟ้า เฉลี่ย ลงต่อ เดือ นได้ 750 ถึง 1,000 บาท หรือ 225 หน่ว ยต่อ เดือ น ซึ่ง ค่ากระแสไฟฟ้าที่
ลดลงจะเป็น แนวทาง ในการช่ว ยแบ่ง เบาภาระรายจ่า ยในภาคครัว เรือ นได้เป็น อย่า งดี
ด้ง นั้น ผูว ิจ ัย จึง ได้พ ิจ ารณาที่จ ะศึก ษาระบบผลิต กระแสไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิต ย์แ รงด้น สูง ควบคุม ระยะไกลส่า หรับ
ใช่ใ นครัว เรือ น โดยสร้า งระบบเชื่อ มต่อ กับ กระแสไฟฟ้า ภายในบ้า นเรือ น ซึ่ง กระแสไฟฟ้า ที่ผ ลิต ได้จ ากระบบ ผลิต
กระแสไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิต ย์จ ะจ่า ยให้ก ับ อุป กรณ์ไ ฟฟ้า ที่อ ยู่ภ ายในบ้า นพัก อาศัย หากกระแสไฟฟ้า ที่ผ ลิต ได้ม ากกว่า
โหลดใช้งาน กิจ ะไม่ส ามารถจ่ายย้อ นเข้าสู่ร ะบบของการไฟฟ้าได้ โดยงานวิจ ัย จะเป็น แนวทางลดค่า กระแสไฟฟ้าลง ส่งเสริม
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