ขนาดของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ธีระพงษ กิตติสยาม
การคํานวณขนาดระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยึดความจําเปนในการใชไฟฟาเปนหลัก โดยคํานึงถึง
ผลกระทบจาก แรงดันใชงานของแผงเซลลสุริยะ ความเขมแสง สถานที่ตั้งแผงเซลลสุริยะ มุมที่แสงอาทิตยตก
กระทบผิ ว โลก แบตเตอรี่ อุ ณ หภู มิ รวมทั้ ง ผลกระทบอื่ น ๆ เช น สายไฟ ขั้ ว ต อ ตั ว แปลงไฟ และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผลกระทบเหลานี้กอใหเกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟาซึ่งคิดเปนคาเผื่อ เพื่อใชคํานวณ
ขนาดระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟา

แผงเซลลสุริยะ
1. บทนํา
พลังงานเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย แบงเปน 2 ประเภท คือ พลังงานแบบสิ้นเปลือง เชน
พลั ง งานจากถ านหิน น้ํ ามั น กา ซธรรมชาติ เป นต น และพลัง งานแบบหมุน เวี ย น เชน พลั งงานแสงอาทิ ต ย
พลังงานลม เปนตน พลังงานแบบหลังเปนพลังงานบริสุทธิ์ ไมกอใหเกิดมลภาวะ ประเทศไทยตั้งอยูเสนรุงที่ 5 –
17 องศาเหนือ เสนแวงที่ 96 – 106 องศาตะวันออก เปนบริเวณที่มีพลังงานแสงอาทิตยสูง คาความเขมเฉลี่ย
ประมาณวันละ 4.75 kWh/m2 ± 15% พลังงานแสงอาทิตยจึงเปนแหลงพลังงานที่นาสนใจ เซลลสุริยะสามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงาน ไฟฟาไดโดยตรง ปจจุบันมีประสิทธิภาพมากกวา 15% อยางไรก็ตาม
การคํานวณขนาดของเซลลสุริยะเปนเรื่องซับซอน เนื่องจากมีตัวแปรเขามาเกี่ยวของมากมาย การคํานวณคา
มาตรฐานในลักษณะเปนสูตรสําเร็จใชไดเพียงบางแหง ไมสามารถยึดถือเปนรูปแบบตายตัว การคํานวณขนาด
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จึงยึดถือความจําเปนในการใชไฟฟาเปนหลัก

ภาพการแปลงพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา

2. การหาขนาดระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
สมมติตองการใชไฟฟากอนเขาตัวแปลงไฟ เปน ไฟฟากระแสตรง 12V 250W ใชงานวันละ 5 ชั่วโมง จึงมี
ความตองการพลังงานไฟฟาวันละ 1250W หรือตองใชกระแสไฟฟาวันละ 1250W / 12V = 104.2 A ใชแผง
เซลลสุริยะที่ใหกําลังไฟฟาไดชั่วโมงละ 50 W ในเวลา 5 ชั่วโมงสามารถจายกําลังไฟฟาได 250 W ตองใชแผง
เซลลสุริยะจํานวน 5 แผง จึงจะเพียงพอตอความตองการพลังงานไฟฟา 1250 W ในสวนของแบตเตอรี่ ใช
แบตเตอรี่ขนาด 12V 100A ชนิด C20๑ ซึ่งสามารถจายกระแสไฟฟาไดไมเกิน 25 A ภายในเวลา 5
ชั่วโมง
ตองใชแบตเตอรี่จํานวน 5 ลูกมาตอขนานกันจึงเพียงพอตอความตองการกระแสไฟฟาวันละ 104.2 A อยางไรก็
ตาม การคํานวณที่ผานมาไมไดคํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน

ติดตั้งแผงเซลลสุริยะบนหลังคาบาน
3. ผลกระทบที่ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน
ผลกระทบที่ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานมีดังนี้
3.1 แผงเซลลสุริยะ 50W 12V มีแรงดันใชงาน 17 V ดังนั้น แผงเซลลสุริยะสามารถจายกระแสไฟฟาไดสูงสุด
50W / 17V = 2.94 A ประจุแบตเตอรี่วันละ 5 ชั่วโมงเปน 2.94 x 5 = 14.7 A เมื่อใชเปนจํานวน 5 แผง ทําใหได
กระแส ไฟฟาสูงสุดวันละ 73.5 A ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการกระแสไฟฟาวันละ 104.2 A
3.2 กระแสไฟฟาเปนสัดสวนตรงกับความเขมแสง ขณะที่แรงดันไฟฟาไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ความเขม
แสงอาทิตยที่ระดับน้ําทะเลเมื่อแสงอาทิตยตั้งฉากกับพื้นโลก สภาพอากาศปลอดโปรงปราศจากเมฆหมอก มี
ความเขมเฉลี่ย 1000 W/m2 การที่แผงเซลลสุริยะทั้ง 5 แผงจายกระแส 73.5 A/วัน เกิดขึ้นไดเมื่อสภาพอากาศ
ปราศจากเมฆ หมอก ฝุน หรือ ฝน ตลอดทั้ง 5 ชั้วโมงใชงาน ซึ่งเปนไปไมได เห็นไดวา ถาทองฟาปด
กระแสไฟฟาที่ไดจากแผงเซลลสุริยะลดลงขณะที่อัตราการใชกระแสไฟฟายังคงเทาเดิม
3.3 ความสูญเสียจากมุมที่แสงอาทิตยตกกระทบผิวโลก ความเขมแสงเฉลี่ย 1000 W/m2 คิดเมื่อแสงอาทิตยตั้ง
ฉากกับผิวโลก ถามุมเปลี่ยนไป เชน เปนมุม 60o ความเขมแสงเหลือเปน 750 W/m2 ดังนั้น ประสิทธิภาพของ
แผงเซลลแสงอาทิตยไมไดเปนคาสูงสุดอยูตลอดเวลา
3.4 ความสูญเสียจากสถานที่ตั้งแผงเซลลสุริยะ พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ย เปนดังตารางที่ 1 พบวาคา
พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยสําหรับประเทศไทย คือ 949.31 W/m2/ชั่วโมง ซึ่งไมถึง 1000 W/m2/ชั่วโมง

ตารางที่ 1 พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ย (W/m2/ชั่วโมง)
สถานที่
เหนือ กลาง อีสาน ใต
1 มค – 26 กพ 930 932 938 994
27 กพ – 12 เมย 1070 1082 1002 1074
13 เมย – 28 พค 1118 988 1074 970
29 พค – 15 กค 958 924 972 928
16 กค – 31 สค 880 840 914 944
1 กย – 15 ตค 934 898 910 908
16 ตค – 28 พย 944 910 972 838
29 พค – 13 มค 866 926 916 824
962.5 937.5 962.25 935
เฉลี่ย
3.5 แรงดันไฟฟาที่จายจากแผงเซลลสุริยะมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ยทุก 1oC แรงดันลดลง 0.5%
แผงเซลลสุริยะจายแรงดันขณะไรโหลด 21 V ณ อุณหภูมิ 25oC ถาอุณหภูมิเปลี่ยนไป เชน 30oC จะทําใหแรงดัน
ลดลง (30 – 25) x 0.5 = 2.5% ดังนั้น เซลลสุริยะจายแรงดันขณะไรโหลดเทากับ 21 – (21 x 2.5) = 20.475 V
หรือจายแรงดันขณะมีโหลดเทากับ 16.575 V เมื่อนํามาคูณกับกระแสที่จายออกมาจากแผงเซลสุริยะ คิดเปน
กําลังไฟฟา 16.575V x 2.94A = 48.73 W กําลังไฟฟาของแผงเซลลสุริยะไมถึง 50 W ตามที่ควรจะเปน
ตารางที่ 2
ชั่วโมงที่ กําลัง (W) แรงดัน(V) กระแส (A)
1
250
12.00
20.83
2
250
11.94
20.93
3
250
11.88
21.04
4
250
11.82
21.15
5
250
11.76
21.25
รวม 105.1
3.6 แบตเตอรี่ 12V 100A C20 จายกระแสไฟฟาไดชั่วโมงละ 5 A เมื่อนําแบตเตอรี่ 5 ลูกตอขนานกัน ได
กระแสรวม 25 A/ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เมื่อมีการใชงานแบตเตอรี่ แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลง ดังตารางที่ 2
สังเกตวาอัตราการกินกระแสไฟฟาต่ําในชั่วโมงแรกและมากขึ้นตามลําดับ กระแสไฟฟารวม 105.1 A มากกวา
กระแสไฟฟาที่คํานวณในตอนตน 104.2 A

แบตเตอรี่ที่ใชกับ แผงเซลลสุริยะ
4. การคํานวณขนาดของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขึ้นใหมโดยคิดผลกระทบตาง ๆ
จุดต่ําสุดที่แบตเตอรี่ทํางานได คือ 10.8 V กระแสไฟฟาที่โหลด เปน 250W/10.8V = 23.15 A/ชั่วโมง ใชงาน
วันละ 5 ชั่วโมง เปน 23.15 x 5 = 115.75 A/วัน
ความสู ญ เสี ย พลั ง งานจาก อุ ณ หภู มิ สายไฟ ขั้ ว ต อ โหลด อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คิ ด เป น ค า เผื่ อ 20%๒
กระแสไฟฟาที่ตองการจากแผงเซลลสุริยะ คือ 115.75A x 1.2 = 138.9 A/วัน
เนื่องจากความเขมแสงอาทิตยในแตละวันไมถึง 1000 W/m2 จึงคิดลดจํานวนชั่วโมงแสงอาทิตย/วัน เปน 4
ชั่วโมง ตองใชแผงเซลลสุริยะ 50W 2.94A จํานวน 12 แผง จายกระแสไฟฟา 2.94 x 4 x 12 = 141.2 A/วัน จึง
เพียงพอตอความตองการใชกระแส ไฟฟา 138.9 A/วัน
ในสวนของแบตเตอรี่ ตองการกระแสไฟฟาไมต่ํากวา 23.15 x 20๓ = 463 A ดังนั้น ตองใชแบตเตอรี่ 12V
100A C20 จํานวน 6 ลูกขนานกัน สามารถจายกระแสไฟฟารวมได 30 A/ชั่วโมง หรือ 150 A/วัน
๑

แบตเตอรี่ 12V 100A C20 หมายความวา สามารถใชกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่เฉลี่ยไมเกิน 5 A ตอเนื่องเปน
เวลา 20 ชั่วโมง แรงดันไฟฟาต่ําสุดที่แบตเตอรี่ทํางานได คือ 10.8 V
๒
การคิดคาเผื่อที่มากเกินไป ทําใหสูญเสียงบประมาณโดยไมจําเปน ปกติแลวคาเผื่อถูกตั้งตามลักษณะงานที่ใช
หรือกําหนดโดยหนวยงานที่ติดตั้งแผงเซลลสุริยะ
๓
คิดจากแบตเตอรี่ชนิด C20
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร
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2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร
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