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OFF - GRID



ประเภทระบบโซล่ำเซลล์







ขอ้ดี และ ขอ้เสีย ของ ระบบ OFF Grid

• ข้อดี 
– สามารถใช้ได้แม้ยามไม่มีแสงแดด

• ข้อเสีย
– ระบบมีราคาสงู





ประเภทของแผง









Thin Film



Silicon V.S. Thin Film



Silicon V.S. Thin Film



คณุลกัษณะเซลล์แสงอาทิตย์

แหล่งท่ีมำ : กระทรวงพลงังำน



รำคำของแผง







กำรอ่ำนคุณสมบติัแผง



แผงโซล่ำเซลลแ์บบมีไดโอด



TIS (มอก) IEC

ไทย ต่างประเทศ



• TIS 1843

• IEC 612615

แผงเซลลแ์สงอำทิตยภ์ำคพ้ืนดินชนิดผลึกซิลิคอน 
– คุณสมบติักำรออกแบบและรับรองแบบ

• TIS 2210

• IEC 61646

แผงเซลลแ์สงอำทิตยภ์ำคพ้ืนดินชนิดฟิลม์บำง 
– คุณสมบติักำรออกแบบและรับรองแบบ



สรุป การ
ตรวจสอบ

แผง

•1. ดูวำ่คุณสมบติัแผง
ตรงตำมท่ีสั่งซ้ือไหม

•2. แผงมีมำตรฐำนสำกล
รับรองหรือไม่



การคิดคา่สญูเสีย

แหล่งท่ีมำ : สมำคมผูอ้บรมโซล่ำเซลลจ์งัหวดัอยธุยำ



• ส าหรับทกุๆองศาท่ีมากกว่า 25 องศา ก าลงัไฟฟ้าที่ได้จะลดลง 0.5%
ซึง่เป็นไปตามการค านวณด้านลา่ง

• อณุหภมิูอากาศ + 15 องศา = อณุหภมิูของแผง

แหล่งท่ีมำ : สมำคมผูอ้บรมโซล่ำเซลลจ์งัหวดัอยธุยำ

อุณหภูมิ



อุณหภูมิ

• ตวัอย่าง
• ถ้าอณุหภมูิอากาศ = 30 องศา
• จะได้ 30 +15 = 45
• ดงันัน้อณุหภมิูแผงจะเท่ากบั 45 องศา
• อณุหภมูิท่ีแผงสามารถผลิตไฟฟ้าได้เตม็ท่ีคา่พิกดั 25 องศา
• ดงันัน้ 45-25 = 20 องศา 
• 20 คือคา่อณุหภมูิท่ีเปลี่ยนแปลง 20*0.5 = 10 
• ดงันัน้แผงจะสญูเสียประสิทธิภาพไป 10%

แหล่งท่ีมำ : สมำคมผูอ้บรมโซล่ำเซลลจ์งัหวดัอยธุยำ



Controller / Charger



หน้าทีข่อง คอนโทรลเลอร์

• คอนโทรลเลอร์ จะท าหน้าที่ ควบคุมการเก็บประจุ ไปยัง
แบตเตอร่ี เม่ือแบตเตอร่ีไม่เตม็จะท าการชาร์จประจุเพิ่ม หรือจะ
ตดัเซลล์แสงอาทติย์ออกจากระบบเม่ือแบตเตอร่ีเตม็



คอนโทรลเลอร์
ชนิด PWM



คอนโทรลเลอร์
ชนิด MPPT



PWM V.S. MPPT

MPPT PWM



การเลอืกใชง้านคอนโทรลเลอร์

หลกัการโดยพื้นฐานม ี5 ข้อ ทีต้่องถามหาก่อนซ้ือ
1.ไฟในแบตเตอร่ีเตม็ต้องหยุดจ่าย
2.ไฟในแบตเตอร่ีขาดต้องค่อยๆจ่าย
3.ต่อโหลดเกนิต้องแจ้ง (เช่น ต่อหลอดไฟมากไป)
4.ดูแลกระแสและแรงดนัเทีย่งตรง
5.เช็คสภาพการปล่อยไฟของโซล่าเซลล์ได้





การเลอืกใชง้านคอนโทรลเลอร์



การเลอืกใชง้านคอนโทรลเลอร์



ขอ้ควรระวัง

1. ในกำรต่อใชง้ำน คอนโทรลชำร์จ กบัแผงโซล่ำเซลล์
ใหต่้อแบตเตอร่ีเขำ้กบัเคร่ืองชำร์จประจุก่อน

2. ตรวจสอบของขั้วบวก(+) และขั้วลบ(-) ใหถู้กตอ้งก่อนต่อ

3. ควรเกบ็เคร่ืองชำร์จประจุไวใ้นท่ีร่ม ป้องกนัจำกน ้ำและ
ควำมช้ืน



Inverter



หน้าทีข่อง อนิเวอร์เตอร์

• อินเวอร์เตอร์ท าหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับให้กับเราเพื่อน าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ



อิ น เ ว อ ร์ เ ต อ ร์ ช นิ ด 
Modify Sine

http://www.bksolar.com/product.detail_51496_th_750559


แบ่งตำมขนำด INVERTER แบบ modify sine wave



Inverter
ชนิด 

Modify 
Sine

ตวัอยำ่ง



อนิเวอร์เตอร์ชนิด 
Pure Sine



ตวัอย่าง Inverter ชนิด Pure Sine



Pure Sine V.S. Modify Sine 



• แรงดนัด้าน INPUT เช่น 12 VDC , 24 VDC, 48 VDC

• แรงดนัด้าน OUTPUT เช่น 220 VAC , 380 VAC

• ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตออกมาได้ เช่น 500 W

• ประสิทธิภาพ (efficiency) ของ INVERTER 



Battery



หน้าทีข่อง แบตเตอร่ี

• แบตเตอร่ี มีไว้เพื่อเก็บส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในยามที่ไม่มีแสงแดด 
และ ไว้ให้อุปกรณ์ทั่วไปดงึไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีออกไปใช้งานเพื่อ
ความเสถยีรของการท างาน



ส่วนประกอบภายในแบตเตอร่ี



ส่วนประกอบภายในแบตเตอร่ี



แบตเตอร่ีชนิด ตะกัว่กรด (แบตเตอร่ีรถยนต์) 





ตวัอย่างแบตเตอร่ี



D.O.D คือค่าท่ีบ่งบอกการคายประจุของตัวแบตเตอร่ี เช่น

• DOD 100% คือ แบตเตอร่ีคายประจุ 100% เสร็จส้ินแล้วถึงท าการ 
Charge

• DOD 25% คือ แบตเตอร่ีคายประจุ 25% เสร็จส้ินเหลือ 75% แล้ว
ถึงท าการ Charge



กำรวดัแรงดนัเพื่อทดสอบควำมสมบูรณ์ของ
แบตเตอร่ี



แบตเตอร่ีที่น ามาเช่ือมนัน้ ควรดจูากอะไรบ้าง

1.จ านวน Ah ต้องเท่ากัน

2.แบตเตอร่ีต้องเป็นชนิดเดยีวกัน



สายไฟฟ้า



ประเภทสายไฟฟ้าทีใ่ช้ในระบบโซล่า



ประเภทสายไฟฟ้าทีใ่ช้ในระบบโซล่า



สายไฟฟ้าระบบ DC



สายไฟฟ้าระบบ DC





ขอบคุณครับ


