
โครงการคนกนิแดดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ส านักงาน กกพ. ตามมาตรา 97(5)



ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน พ.ศ. 2563





ใชพ้ลังงานสะอาด เพื่อคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ของทกุคน







ที่มาของโครงการ การ
ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุน
พฒันาไฟฟ้า ส านักงาน 
กกพ. ตามมาตรา 97(5)





file:///F:/OAS-Doc/SAR-62/SAR-62/Present OAR.mp4
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เครือข่ายคนกนิแดด



ส านักวิทยบริการ

file:///F:/OAS-Doc/SAR-62/SAR-62/Present OAR.mp4


วันที่/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ/สถานที่

16 พฤศจิกายน 2563 
08.30-09.00 น ลงทะเบียน ห้องมินิเธียเตอร์

09.00-10.30 น บรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ระบบ
ออฟกริด ระบบออนกริด และระบบไฮบริด และการน าไปประยุกต์ใช้

ห้องมินิเธียเตอร์

10.30-10.45 น พักรับประทานอาหารว่าง  พื้นที่ชั้นดาดฟ้า

10.45-12.15 น แลกเปลี่ยนความคาดหวังและความต้องการของผู้เข้าอบรม ห้องมินิเธียเตอร์

12.15-13.30 น พักรับประทานอาหารกลางวัน พื้นที่ชั้นดาดฟ้า

13.30-15.00 น ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจาก
โซลาร์เซลล์

พื้นที่ทางเดินอาคารเรียนรวม

15.00-15.15 น พักรับประทานอาหารว่าง  พื้นท่ีทางเดินอาคารเรียนรวม

15.15 -16.45 น ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจาก
โซลาร์เซลล์ (ต่อ)

พื้นท่ีทางเดินอาคารเรียนรวม

ก าหนดการ
โครงการคนกินแดดชายแดนใต้

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



17 พฤศจกิายน 2563
08.30-09.00 น ลงทะเบียน หอ้งมินิเธียเตอร์
09.00 - 10.30 น ทบทวนบทเรยีน/แบง่กลุม่จ าลองสถานการณเ์พ่ือการประยกุตใ์ช้ หอ้งมินิเธียเตอร์
10.30-10.45 น พกัรบัประทานอาหารวา่ง  พืน้ท่ีชัน้ดาดฟ้า
10.45.12.15 น กิจกรรมฐานการเรยีนรู ้7 ฐาน (แบง่กลุม่ย่อยเพ่ือเขา้ฐาน) สถานีการเรียนรู ้นอกห้องสมุด/

พื ้น ท่ี ชั้ น ดาดฟ้ า / โ ร ง จอดรถ
พลงังานแสงอาทิตย์

12.15-13.30 น พกัรบัประทานอาหารกลางวนั พืน้ท่ีชัน้ดาดฟ้า
13.30-15.00 น กิจกรรมฐานการเรยีนรู ้7 ฐาน (ต่อ) (แบง่กลุม่ย่อยเพ่ือเขา้ฐาน) สถานีการเรียนรู ้นอกห้องสมุด/

พื ้น ท่ี ชั้ น ดาดฟ้ า / โ ร ง จอดรถ
พลงังานแสงอาทิตย์

15.00-15.15 น พกัรบัประทานอาหารวา่ง  พืน้ท่ีทางเดินอาคารเรยีนรวม
15.15-16.45 น สรุปภาพรวมการอบรม/เวทีซกัถามแลกเปลี่ยน/พิธิปิด หอ้งมินิเธียเตอร์

ก าหนดการ
โครงการคนกินแดดชายแดนใต้

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





ฐานกจิกรรม

ฐานที่ รายละเอียดฐาน ทีมงานประจ าฐาน

1. รถพ่วงบันดาลไฟ / รถบันดาลไฟ อ.สมพร/วันอนันต์

2. เครื่องสูบน้ าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ อาคาร 19 สมศักดิ/์อนุสรณ์

3. ชุดโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามตะวันเพื่อเพิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าระดับครัวเรือน อ.กิตติพงศ์/กิตติศักดิ์

4. ระบบออนกริดโรงรถและรถสามล้อไฟฟ้า อ.สล้าง/ธีรภัทร์

5. สถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุด (การบริหารจัดการการเกษตรต้นแบบโดยใช้พลังงาน
ทางเลือก)

กฤษฏ์/อ านาจ/พนิตา

6. ระบบไฮบริดและออนกริดอาคารหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้หลังเก่า สมบัติ/ไพล/นิรมิตร

7. ระบบบ าบัดน้ าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ บริเวณคลองสหัสวรรษ แวมูหามะ/อิสมะแอ



เอกสาร

• www.solarman.in.th/Training/program.pdf

• www.solarman.in.th/Training/solar1.pdf

• www.solarman.in.th/Training/solar2.pdf

ก าหนดการ                             solar1.pdf                       solar2.pdf





เฟสบุค๊Somporn Chuai-Aree

www.facebook.com/csomporn

http://somporn.net

S. Chuai-Aree, Faculty of Science and Technology, PSU, Pattani Campus



งานวจิัยทางด้านการเกษตร

S. Chuai-Aree, Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, PSU, Pattani Campus

Plant growth modeling
Hairy roots

tsunami_racha.mov
tsunami_racha.mov


งานวจิัยทางด้านภัยพบิตัิ พายุ กดัเซาะชายฝ่ัง น า้ท่วม สึนามิ

S. Chuai-Aree, Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, PSU, Pattani Campus

Coastal erosion

Storm reconstruction and visualization

Tsunami Simulation (SiTProS)

Flood simulation

tsunami_racha.mov
tsunami_racha.mov


งานวจิัยทางด้านการแพทย์ แบบจ าลองทางคณติศาสตร์

S. Chuai-Aree, Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, PSU, Pattani Campus

โครงสรา้งเสน้เลอืดในคน

(Aneurysm)

โครงสรา้งเซลลป์ระสาทในหนู

tsunami_racha.mov
tsunami_racha.mov


ปรชัญาพึง่ตนเอง



ระบบนิเวศแห่งการพึ่งตนเอง 1 เรือน 5 โรง

นา

ดอน

สวนยาง

ป่ายาง

ป่า

สระ

๑ เรือน ๗ โรง

หนอง



ตะวนัใหม่...เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ

1 House 5 Hopes









การเรียนรู้ของเยาวชนดา้นพลงังาน



การเรียนรู้ของพลเมืองดา้นพลงังาน



ระบบเคร่ืองสูบน า้ ป๊ัมชักขนาด 1 นิว้ มอเตอร์ยูนิเวอแซล ระบบ 24 โวลท์



ตวัอยา่งการใชแ้ผง 80 วตัตสู์บน ้าดว้ยป้ัมชกั ฮบัมอเตอร์ 36 โวลท์









ตัวอย่างป๊ัมชัก 1 นิว้ แผง 36 โวลท์ มอเตอร์ยูนิเวอแซล



ทดลองป๊ัมชักง่ายๆ ไฟแดด แผง 36 โวลท์ แผง 280 วตัต์



ป๊ัมชักป่ันด้วยจักรยานล้อหลงั ท่อ 1 นิว้



ตวัอย่างระบบสูบน า้ด้วยโซลาร์เซลล์ทดแทนระบบไฟฟ้าสายส่ง



ระบบสูบน า้ท่อสองนิว้ ป๊ัมชัก สูบสูง 15 เมตร มอเตอร์ 650 วตัต์ 
24 โวลท์ แทนระบบป๊ัม 3 แรงม้า 2 เคร่ือง ระบบท่อ 2 นิว้



โรงเรียนอุดมศาสน์วทิยา อ.เมือง จ.ยะลา แผงหมุนตามตะวนั







ระบบแก๊สชีวภาพครัวเรือน



แก๊สชีวภาพครัวเรือน





หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์
Solar Science

• วิชา 1 เรอืน 5 โรง
วิชาออฟกรดิศกึษา
วิชาออนกรดิศกึษา
วิชาไฮบรดิศกึษา
วิชาแบตศาสตร์
วิชาสีขา้วศาสตร์
วิชาป้ัมศาสตร์
วิชาแก๊สชีวศาสตร์
วิชาไดชารจ์ศาสตร์
วิชาบีรอ้ยศกึษา









เครือข่ายคนกนิแดด
www.pbwatch.net/ReportME/solar



ตัวอย่างและความส าเร็จของโซลาร์เซลล์

• ระดบัครวัเรอืน
• ระดบัชมุชน หมูบ่า้น
• ระดบัองคก์ร หน่วยงาน รา้นคา้
• ระดบัองคก์รของรฐั โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั ศาลากลาง ฯลฯ



ตัวอย่างและความส าเร็จของโซลาร์เซลล์
ระดบัครัวเรือน



ตัวอย่างและความส าเร็จของโซลาร์เซลล์
ระดบัชุมชน หมู่บา้น (สูบน ้าจากแม่น ้าอิรวดี ยาว 2 กม.ท่อ 2 น้ิว ปัชมชกั 2 น้ิว)



ตัวอย่างและความส าเร็จของโซลาร์เซลล์
ระดบัองคก์ร หน่วยงานเอกชน ร้านคา้ (ลนัตามาร์ท)



ตัวอย่างและความส าเร็จของโซลาร์เซลล์
ระดบัองคก์รของรัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั ศาลากลาง ฯลฯ



ศาลากลางจังหวดัลพบุรี 143 กโิลวตัต์



ศักยภาพทางพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
1. พลังงานแสงอาทิตย์ (เรามีมากกว่าประเทศเยอรมนี เกือบ 2 เท่า) 
• แดดไม่มีในเวลากลางคืน ต้องเก็บพลังงานแดดไว้ใช้ด้วย “ปัญญาแดด”

2. พลังงานลม (ผลิตกังหันลมตามศักยภาพของลมของแต่ละพื้นทีต่ามฤดูกาล)
• ลมมาเติมให้เราได้ วางแผนรับลม ได้พลังงาน พยากรณ์ลมล่วงหน้าด้วย “ปัญญาลม”

3. พลังงานน้้า (เรามี 25 ลุ่มน้้า กระจายอยู่ทั่วประเทศ)
• บริหารจัดการอย่างไร ได้พลังงานมาเป็นผลพลอยได้ น้้าท่วมก็ได้พลังงานด้วย “ปัญญาน้้า”

4. พลังงานคลื่น (เรามีอ่าวไทย อันดามันที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งยาวเกือบ 3000 กม.)
• งานวิจัยทางพลังงานคลื่นของเรายังไม่ก้าวหน้า น้าคลื่นลมทะเลมาใช้ด้วย “ปัญญาคลื่น”

5. พลังงานจากชีวมวล (ปลูกป่าที่บ้านเรา เพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่แหล่งพลังงาน)
• ชีวมวลอัดเม็ดจากเศษเหลือทางการเกษตร อัดเม็ดเก็บไว้ใช้ได้ด้วย “ปัญญาชีวมวล”

6. พลังงานจากชีวภาพ (แดดดี ลมดี น้้าดี ชีวมวลดี ชีวภาพดี)
• ผลิตได้จากของเหลือครัวเรือนทุกๆ วัน “ปิโตรเลียมในครัวเรือน” ด้วย “ปัญญาชีวภาพ”

Solar Wisdom

Wind Wisdom

Water Wisdom

Wave Wisdom

Biomass Wisdom

Biogas Wisdom



พลงัของคนกนิแดด

พลงัภายใน  แรงบนัดาลใจ สูพ่ลงัทีย่ ัง่ยนื





ความเข้มแสงแดด
รายเดอืน



ความเข้มแสงแดด
รายเดอืน









เครือข่ายคนกินแดด www.pbwatch.net/ReportME/solar



เครือข่ายคนกินแดดใต้
www.pbwatch.net/ReportME/solar



พลงังานรอบตวัเราระดบัองคก์ร ส านกัวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี



การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กบัเคร่ืองสีข้าว



การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กบัเคร่ืองสีข้าว



โซลาร์เซลล์กบัจักรยานไฟฟ้า  มอเตอร์ 250 วตัต์ 24 โวลท์



ปลูกพลงังานในหวัใจ นศ.



ค าถามและข้อสงสัย ค าแนะน า



เยอรมนีกบัโซลาร์เซลล์



เยอรมนีกบัโซลาร์เซลล์



อนิเดยีท าอะไร?



ญี่ปุ่ นท าอะไร?



ญีปุ่่นท าอะไร?



การเรียนรู้ทุกแห่งหน







เป้กนิแดด-กระเป๋าพลงังานทางเลือกพึง่ตนเอง



ระบบโซลาร์เซลล์
1. ระบบออฟกริด (Off-Grid System)  -> แยกอิสระ
2. ระบบออนกริด (On-Grid System) -> เชื่อมสายส่ง
3. ระบบไฮบริด (ออฟกริด, ออนกรดิ) -> แยกได้เชื่อมได้

Hybrid System (Off+On-Grid)
4. ระบบไฮโวลท์ (High Voltage System) -> แรงดันสูง 240-380 โวลท์
5. ระบบขายไฟฟ้า (Net Metering) -> เชื่อมสายส่งออนกริด



1. ระบบออฟกรดิ (Off-Grid System)  -> แยกอิสระ
• ติดตั้งที่ไหนก็ได้ ไฟดับเราไม่ดับ ถ้ามีแบตเตอรี่เพียงพอ
• ไม่ต้องขออนุญาต 
• มีแบตเตอรี่ส้ารองไฟเพื่อใช้กลางคืน
• อุปกรณ์ ได้แก่ แผง ตัวควบคุมการประจุ แบตฯ อินเวอร์เตอร์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า
• ระบบนี้เหมาะกับบ้านสวน สายส่งเข้าไม่ถึง สามารถจะประยุกต์ให้

ท้างานได้เฉพาะกลางวันโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ส้ารองก็ได้



Credit : http://www.diysolarcell.com

ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกรดิ



2. ระบบออนกริด (On-Grid System) -> เชื่อมสายส่ง
• ติดตั้งได้เฉพาะที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าถึง  ไฟสายส่งดับ เราดับด้วย
• ผลิตได้เฉพาะกลางวัน กลางคืนใช้ไฟฟ้าสายส่ง
• ต้องขออนุญาต (อุปกรณ์ได้มาตรฐาน)
• อุปกรณ์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ และกริดไทอินเวอร์เตอร์
• ระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ จะเกิดประโยชน์มากกับหน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้า

มากในกลางวัน



Credit : http://www.diysolarcell.com



• อุปกรณ์ส้าหรับ On-grid System
เป็นอุปกรณ์เบื้องต้น ส ำหรับกำรติดตั้งระบบโซลำร์เซลล์ แบบเชื่อมต่อสำยส่งกำรไฟฟ้ำ

• กริดไทอินเวอร์เตอร์
แผงโซลำร์เซลล์
คอนโทรล เบรคเกอร์ DC, AC Surge Protection
อุปกรณ์ยึดแผงโซลำร์เซลล์
อุปกรณ์กำรเดินสำยไฟฟ้ำ สำยไฟ DC PV1-F ข้อต่อสำย MC4

• วิธีการการออกแบบระบบ ติดตั้งโซลารเ์ซลล์ ระบบออนกริด
1. ค ำนวณปริมำณกำรใช้งำนในตอนกลำงวัน กี่ยูนิต (KWh) เพื่อเลือกขนำดอินเวอร์เตอร์ให้เหมำะสม
2. ดูสเป็คอินเวอร์เตอร์ input DC จำกแผงโซลำร์สูงสุดกี่ KW เพื่อออกแบบแผงโซลำร์เซลล์ รวมทั้งดูว่ำมีกี่ MPPT เพื่อ
ค ำนวณว่ำต้องแบ่งแผงเป็นกี่ชุด
3. ดูพื้นที่ติดตั้ง ว่ำเป็นหลังคำแบบใด สำมำรถติดต้ังแผงโซลำร์เซลล์ วำงติดกันกี่แผง จ ำนวนกี่ชุด
4. ดูจุดติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ กล่องเบรกเกอร์ และกำรเชื่อมต่อสำยไฟฟ้ำ ตำมควำมเหมำะสม สวยงำม และปลอดภัย



• สรุปติดตั้งโซลารเ์ซลล์ ระบบออนกริด
• 1.โซลำร์เซลล์ระบบ On-Grid, Hybrid ต้องขออนุญำตกำรไฟฟ้ำ ระบบจ ำหน่ำย Off-Grid ไม่ต้อง

ขออนุญำต

• 2. ถ้ำไม่ขออนุญำตกำรไฟฟ้ำแล้ว หรือแอบเชื่อมต่อ ทำงกำรไฟฟ้ำสำมำรถด ำเนินกำรคดีฟ้องร้องในภำยหลังได้
หำกพิสูจน์แล้วว่ำกำรติดตั้งดังกล่ำวก่อให้เกิดปัญหำขึ้นมำในระบบจ ำหน่ำย กระแสไฟฟ้ำ (ฟ้องร้องเจ้ำของอำคำร,
มิเตอร์หรือผู้อนุญำตให้ติดตั้ง)

• 3. ถ้ำติดตั้งระบบ On grid ไปแล้วสำมำรถแจ้งกำรไฟฟ้ำได้ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนคล้ำยๆกัน

• 4. ถ้ำจะขออนุญำตเชื่อมต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ ก็ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำเท่ำนั้น
ไม่งั้นทำงกำรไฟฟ้ำก็จะไม่อนุญำตให้เชื่อมต่อระบบดังกล่ำว

• 5. หำกกำรไฟฟ้ำอนุญำตให้เชื่อมต่อโครงข่ำยไฟฟ้ำ ถ้ำมิเตอร์ที่บ้ำนเป็นมิเตอร์แบบไม่หมุนกลับทั้งแบบดิจิตอล
หรืออนำล๊อกก็ไม่ ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ หำกยังเป็นมิเตอร์เดิมก็ต้องเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิทัลมิเตอร์หรือแบบจำนหมุนที่ไม่หมุนย้อนกลับ

• 6. ก ำลังไฟฟ้ำที่เหมำะสมในกำรติดต้ังควรตรวจเช็คโดยกำรบันทึกค่ำก ำลังไฟฟ้ำในแต่ ละช่วงเวลำ
และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดท ำ Load Profile เพื่อหำค่ำเฉลี่ยหรือ มัธยฐำน (ข้อมูลกระจำยผิดปกติ)
ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน



3. ระบบไฮบริด (ออฟกรดิ, ออนกรดิ) -> แยกได้เช่ือมได้
• ติดตั้งได้ทั้งที่มีสายส่งและไม่มีสายส่ง
• ไม่ต้องขออนุญาต (ออฟกริด) และออนกริดก็ยังไม่มีการรับรองให้ขอ

อนุญาต
• ระบบนี้ใช้ไฟฟ้าได้คุ้มค่าที่สุด ไฟดับเราไม่ดับ ถ้ามีแบตเตอรี่เพียงพอ
• ปัจจุบันนี้ระบบไฮบริดได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกรณีที่ไม่มีแบตเตอรี่

ด้วยก็ได้ โดยจะท้าการผสมไฟฟ้าจากสายส่งโดยไม่จ่ายย้อนออกสายส่ง
• ระบบไฮบริดจะมีโปรแกรมให้ผู้ใช้สามารถจะตั้งค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของแต่ละบ้านเพื่อให้ออกแบบการใช้ไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน



Credit : http://www.diysolarcell.com

กลอ่งไฮบรดิออฟกรดิ

ระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
(จะรวมไฮบริดและชาร์จเจอร์ไว้ด้วยกัน)



4.ระบบไฮโวลท์ (High Voltage System) -> แรงดันสูง 240-380 โวลท์

• เป็นการต่อแผงโซลาร์เซลล์อนุกรมกันหลายแผงให้ได้แรงดันอยู่ในช่วง 
240-380 โวลท์ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่อตรงหรือผ่านตัวแปลงก่อน

• ระบบนี้มักจะใช้กับระบบออฟกริด เช่น ใช้กับปั้มน้้า เครื่องสีข้าว อุปกรณ์
มอเตอร์ 3 เฟส และอื่น ๆ

• ระบบนี้สามารถน้าไฟฟ้าที่ได้มาต่อใช้กับอุปกรณ์กลุ่มมอเตอร์ที่ใช้แปรงถ่าน
โดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ เพียงแต่ต้องศึกษาและท้าความเข้าใจ
เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากการอาร์คของสวิทช์เปิดปิดอุปกรณ์

• กรณีการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์มอเตอร์ ควรจะต้องมีอินเวอร์เตอร์ปรับรอบ
เพื่อการปรับใช้ให้เหมาะสมกับความเร็วรอบที่ต้อง และปรับค่าความถี่



5. ระบบขายไฟฟ้า (Net Metering) -> เชื่อมสายส่งออนกริด

• เช่นเดียวกับระบบออนกริด แต่ใหญ่กว่า เช่นระบบ 10 kW หรือมากกว่า
• ต้องขออนุญาตและสอดคล้องกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าของรัฐ หรือโครงการ

ที่เปิดให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ
• รับซื้อหน่วยละไม่เกิน 1.68 บาท (โดยเน้นให้ใช้ภายในบ้านก่อน เหลือจึง

ขาย) 
• แยกหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าใช้ และไฟฟ้าขายออกจากกัน



การวางแผนบ้านเรือนเพ่ือการพึง่ตนเองด้านพลงังาน
• การค านวณตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัครวัเรอืน
• ค าถาม

• มีไฟฟา้ใชห้รอืไม่?
• จ่ายค่าไฟเดือนละเทา่ไร (ก่ีบาท) 
• ค านวณครา่วๆ 1 กิโลวตัต ์ตอ่การประหยดัไฟ 500-700 บาท ตอ่เดือน
• สมมติวา่ จ่ายคา่ไฟ 1,000 บาทตอ่เดือน เราก็ควรจะติดตัง้ระบบ 1.5 กิโลวตัต์
• คา่ใชจ้่าย 1 กิโลวตัต ์ประมาณ 25,000-50,000 บาท (ระบบจ่ายเขา้ไฟฟา้ ไมมี่แบตเตอรี่)
• ระบบใชแ้บตเตอรี่ อาจจะตอ้งจ่ายค่าแบตเตอรี่มากกว่าการซือ้กรดิไทอินเวอรเ์ตอร์



1. ค ำนวณจำกค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน  หรือ

2. ค ำนวณจำกกำรใช้ไฟฟ้ำรำยวันเฉลี่ยในรอบเดือน  หรือ

3. ค ำนวณจำกกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในรอบวัน อย่ำงละกี่ช่ัวโมง หรือ

4. ค ำนวณจำกกรำฟกำรใช้ข้อมูลไฟฟ้ำจำกมิเตอร์รำยปีส ำหรับมิเตอร์ AMR

การค านวณการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในระดับครัวเรือนและองค์กร



ตัวอย่างการค านวณการติดตั้งขนาดโซลาร์เซลล์อย่างง่าย

1. ค่ำไฟฟ้ำเดือนละเท่ำไร?  (เช่น 3000 บำท)

2. ใช้ไฟฟ้ำเยอะในช่วงเวลำใด (กลำงวัน กลำงคืน)

3. จะลดค่ำไฟฟ้ำกลำงวัน -> ใชร้ะบบออนกริด หรือไฮบริด (ไม่จ่ำยย้อน)

4. จะลดค่ำไฟฟ้ำกลำงคืน -> มีแบตเตอรี่ ระบบออฟกรดิ หรือไฮบริด

5. วัดมิเตอร์เก็บข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงกลำงวัน กลำงคืน เก็บข้อมูล 
เวลำ 7.00 น. และ 17.00 น. พิจำรณำกำรใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนหรือองค์กร

6. น ำหน่วยไฟฟ้ำที่ได้มำพิจำรณำกำรติดตั้งไฟฟ้ำโซลำร์เซลล์



เกบ็ข้อมูลจากมิเตอร์วดัไฟฟ้า โดยการจดหน่วยไฟฟ้า
1. 1 หน่วยไฟฟ้ำ คือ 1000 วัตต์ช่ัวโมง หรือ 1 กิโลวัตต์ช่ัวโมง 

(kWh)

2. สมมติ ใช้ไฟฟ้ำตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 17.00 น. จ ำนวน 10
หน่วย 

3. โซลำร์เซลล์ผลิตได้ช่วง 7.00-17.00 น. คิดเป็นชั่วโมงสุทธิ 4
ชั่วโมงต่อวัน

4. กำรติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์ 10/4 = 2.5 หน่วยต่อชั่วโมง  
(2.5 kWh)

5. สรุปถ้ำติดตั้งแบบออนกริด ควรติดตั้งแผงไม่เกิน 2500 วัตต์



การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พจิารณาจากกราฟการใช้ไฟฟ้าในกลางวนั 
ในระบบออนกริด



ตัวอย่างกราฟการใช้ไฟฟ้ารายวนั



ค าถามและข้อเสนอแนะ?



ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน พ.ศ. 2563


