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   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ไดรวมกับ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําข้ึน โดยหวัง
เปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมท้ังแนวทาง
ข้ันตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญ
สูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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 บทที่ 1  บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางถือเปนภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดใหมีไฟฟาและแสงสวางเพื่อใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ที่ยังไมมี
ไฟฟาใช และสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 และวันที่ 30 ธันวาคม 2546 
อนุมัติการดําเนินการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Home System) ซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อใหประชาชน
ทุกครัวเรือนไดมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง โดยมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการติดตั้งระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ใหแกครัวเรือนที่อยูหางไกลจากแนวเขตการขยาย
บริการไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถปกเสาพาดสายไปถึง เมื่อติดตั้งระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแลวเสร็จ จะสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งและสนับสนุนคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินในการบริหารจัดการระบบไฟฟาฯ ดังกลาว สําหรับกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางมีดังนี้ 
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  มาตรา 68 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน” 
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2 บทที่ 1  บทนํา 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  มาตรา 51 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน” 
  มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน” 
  มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53” 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หนาที่ในการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ” 

1.2   วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการตรวจสอบการรับมอบ
ระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) 
 2)  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการสนับสนุนระบบไฟฟา             
ดวยพลังงานแสงอาทิตยกรณีประชาชนซึ่งมีบานเรือนตั้งอยูในพื้นที่ที่ไมสามารถปกเสาพาดสายได 
 3)  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการบริหารจัดการและการดูแล
รักษาระบบและอุปกรณในเบื้องตน 
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1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 ขอบเขตของมาตรฐานนี้ประกอบดวย รูปแบบระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Home System) และสวนประกอบของอุปกรณที่ติดตั้งในระบบฯ ขอกําหนดและหลักเกณฑ
ในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ แนวทางการพิจารณาติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งและ
แนวทางในการบํารุงรักษาเบื้องตน การตรวจรับกรณีรับมอบระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
จากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการระบบฯ ใหยั่งยืน 

1.4   คํานิยาม 
 มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย หมายถึง มาตรฐานการบริหาร
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น หมายถึง คณะกรรมการซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
เพื่อทําหนาที่ในการบริหารจัดการการดําเนินงานตามโครงการใหการบริการไฟฟา โดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 
 สมาชิกผูใชระบบไฟฟา หมายถึง ประชาชนที่เขารวมโครงการใหการบริการไฟฟา โดย
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.5   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
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บทที่  2 
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 
 ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
ทดแทน ซ่ึงเปนพลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ สามารถติดตั้งใชงานไดในทุกสถานที่ทั้งใน
พื้นที่ชนบทหางไกลและพื้นที่ที่มีและไมมีการปกเสาพาดสายบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ซึ่งมีรูปแบบ หลักการสําคัญในการทํางาน และเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบฯ สามารถสรุป
ในเบื้องตนได คือ 
 -  รูปแบบของระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ใชกันอยูโดยทั่วไป 
และตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแบงการใชงานโดยรวมได
เปน 3 ระบบดวยกัน คือ ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระ ระบบผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอสายสงไฟฟา และระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสาน 
 -  หลักการสําคัญในการทํางาน สําหรับการทํางานของระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยทั้ง 3 ระบบจะมีหลักการสําคัญในการทํางานที่แตกตางกันออกไป โดยจะมีทั้ง
ที่ผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว และรวมกับพลังงานทดแทนอื่นๆ 
 -  สําหรับเทคโนโลยีที่นํามาใชงานในระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยทั้ง 3 ระบบ ประกอบดวย เซลลแสงอาทิตยแบบตางๆ ชนิดและลักษณะของแบตเตอรี่ 
อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และระบบอินเวอรเตอร เปนตน 
 ทั้งนี้ รายละเอียดและสาระสําคัญของรูปแบบระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
หลักการสําคัญในการทํางาน และเทคโนโลยีตางๆ ของระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแตละรูปแบบ มีดังนี้ 
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2.1   รูปแบบระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 รูปแบบของระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย สามารถแบงลักษณะการ
ใชงานโดยรวมได 3 ระบบ ไดแก 
 1)  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระ (Stand Alone PV 
System) เปนระบบที่ผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานแสงอาทิตยแหลงเดียว และใชงานในพื้นที่ 
ที่ไมมีการปกเสาพาดสายบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขาไปถึง 
 2)  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอสายสงไฟฟา  (Grid 
Connected PV System) เปนระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่เชื่อมตอกับระบบสายสง
ของการไฟฟา การใชงานจะใชในบริเวณที่มีการปกเสาพาดสายของการไฟฟาเขาไปถึงเทานั้น 
 3)  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน  (Hybrid Renewable 
Energy Electrification System) เปนระบบที่พัฒนาจากระบบที่ 1 หรือ 2 โดยการผสมผสาน
แหลงพลังงานทดแทนหลายๆ แหลง เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา หรือ
เครื่องยนตผลิตไฟฟาที่อาจใชเชื้อเพลิงจากชีวมวลหรือน้ํามันดีเซล มีการผสมผสานแหลงพลังงาน
ที่มีศักยภาพในแตละชวงเวลา กระแสไฟฟาที่ผลิตไดอาจใชงานในพื้นที่ที่ไมมีการปกเสาพาดสาย
ของการไฟฟาเขาไปถึง หรือใชงานเชื่อมตอกับระบบสายสง 
 หลักการทํางานสําคัญๆ ของระบบดังกลาว มีดังนี้ 
 2.1.1  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระ (Stand Alone PV 
System) 
   ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระนี้ จัดเปนระบบที่ใชงาน
อยูในพื้นที่หางไกลนอกเขตระบบสายสง เปนระบบผลิตไฟฟาที่ใชระบบเซลลแสงอาทิตย 
เปนแหลงพลังงานหลัก ในประเทศไทยมีการนํามาใชงาน 2 รูปแบบ คือ 
   1)  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน (Solar Home 
System : SHS) 
   ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยชนิดนี้ เปนระบบไฟฟาเซลล
แสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน ประกอบดวยแผงเซลล 1-2 แผง แบตเตอรี่ และอุปกรณควบคุม 
การประจุแบตเตอรี่ ขีดความสามารถในการจายไฟของระบบมีคอนขางจํากัด เนื่องจากมีตนทุนสูง 
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ดังนั้นภาระไฟฟาจึงมีเพียงแสงสวาง และวิทยุ / โทรทัศน เทานั้น คิดเปนประมาณ 200 วัตตช่ัวโมง
ตอวันตอครัวเรือน ดังนั้นรูปแบบของการจายไฟแบงออกไดเปน 2 ระบบ โดยระบบ SHS แบบที ่1 
สามารถจายไฟใหภาระไฟฟาแสงสวางและวิทยุ/โทรทัศน โดยใชระบบไฟฟาภายในบานเปนแบบ
กระแสสลับ (AC) ซ่ึงสามารถแสดงไดดังรูปที่ 2-1 สวนระบบ SHS แบบที่ 2 สามารถจายไฟ ให
ภาระไฟฟาที่มีเพียงแสงสวางเทานั้น โดยใชระบบไฟฟาภายในบานเปนแบบกระแสตรง (DC) ซ่ึง
สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2-2 

 
 

 
 
 รูปท่ี 2-1 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน (SHS) แบบ

กระแสสลับ (AC) 
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 รูปท่ี 2-2 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน (SHS) แบบ
กระแสตรง (DC) 

 
 

   2)  ระบบประจุแบตเตอรี่แบบรวมศูนย (PV Battery Charging Station)  
   เปนแบบที่ติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยรวมกันที่จุดศูนยกลางของหมูบาน 
และมีชองสําหรับประจุแบตเตอรี่หลายๆ ชอง ชาวบานจะนําแบตเตอรี่ของตนเองมาทําการประจุ 
ที่สถานีในชวงเชา และนํากลับไปใชที่บานของตนเองในตอนเย็น ภาระทางไฟฟาที่ใชมีทั้ง
หลอดไฟฟาแสงสวางและเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ 
สําหรับครัวเรือนที่ใชกระแสสลับจะมีอุปกรณอินเวอรเตอรขนาดเล็กสําหรับแปลงไฟ ในการ
ติดตั้งระบบแบบนี้จะมีการมอบหมายใหมีผูบริการดูแลและจัดคิวการประจุแบตเตอรี่ รวมทั้ง 
เก็บคาบํารุงสมาชิก เพื่อเก็บเขากองทุนหมูบานเอาไวใชในกรณีที่อุปกรณของระบบชํารุด 
 
 

อุปกรณควบคุมการประจุ
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   โครงการที่มีการนําระบบนี้ไปใชงานคือ  โครงการที่ดําเนินการโดย 
กรมโยธาธิการ (เดิม) กระทรวงมหาดไทย ปจจุบันคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตั้งชวงป 
พ.ศ. 2531-2540 จํานวน 948 ระบบ ระบบละประมาณ  800 วัตต และกรมพัฒนาพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) ปจจุบันคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ติดตั้งชวงป พ.ศ. 2536-2540 รวม 182 ระบบ ระบบละ
ประมาณ 3 กิโลวัตต โดยในปจจุบัน โครงการทั้ง 2 ระบบนี้ หนวยราชการทั้งสองไดสงมอบระบบ
ใหองคการบริหารสวนตําบล โดยมีชุมชนรวมกันรับผิดชอบบริหารระบบ 
   อุปกรณไฟฟาที่ใชในระบบนี้  จะเหมือนกับระบบผลิตไฟฟาสําหรับ
ครัวเรือน เนื่องจากชาวบานจะนําแบตเตอรี่กลับไปใชในบานเรือนตัวเอง ลักษณะของอุปกรณ ใน
ระบบฯ แสดงดังรูปที่ 2-3 ถึง 2-5 
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รูปท่ี 2-3 แผนภาพระบบประจุแบตเตอรี่แบบรวมศูนยดวยระบบเซลลแสงอาทิตย 
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 รูปท่ี 2-4  ระบบประจุแบตเตอรี่ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบรวมศูนย ขนาดระบบ 

ละ 800 วัตตดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ (เดิม) กระทรวงมหาดไทย ติดตั้ง
ป พ.ศ. 2531-2540 

 
 

 
 
 รูปท่ี 2-5  ระบบประจุแบตเตอรี่ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบรวมศูนย ขนาดระบบ 

ละ 3 กิโลวัตตดําเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร 
   เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (เดิม) ติดตั้งป พ.ศ. 2536-2540 
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 2.1.2  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอสายสงไฟฟา (Grid 
Connected PV System) 
  เปนระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ที่ติดตั้งใชงานในพื้นที่ที่มีระบบสาย
สงของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระบบจะผลิตพลังงานไฟฟาเมื่อมีแสงแดด พลังงานไฟฟาที่ผลิตได
สามารถนําไปใชงานกับเครื่องใชไฟฟาในบานไดโดยตรง ถาพลังงานเหลือสามารถสงเขาระบบ
สายสงของการไฟฟาทําใหมิเตอรหมุนกลับ เวลากลางคืนเมื่อตองการใชไฟฟาพลังงานไฟฟาก็จะ
ถูกดึงมาจากระบบสายสงของการไฟฟา ทําใหไมตองออกแบบระบบใหมีอุปกรณสะสมพลังงาน 
เชนแบตเตอรี่ในระบบเลย อยางไรก็ตาม การเชื่อมตอระบบกับระบบของการไฟฟาตองมีมาตรฐาน
ในการเชื่อมตอ เพื่อปองกันอันตรายของระบบสายสงในกรณีที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาดับ 
แตระบบเซลลแสงอาทิตยยังทํางาน อุปกรณแปลงไฟฟาจะตองไดรับการออกแบบเปนพิเศษ 
เรียกวาอินเวอรเตอรเชื่อมตอระบบสายสง (Grid Connected Inverter) และตองไดรับการอนุญาต
จากการไฟฟากอน ถึงจะสามารถเชื่อมตอระบบได 
 

 
 
 

รูปท่ี 2-6 แผนภาพระบบผลิตไฟฟาแบบเชือ่มตอระบบสายสง 
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 บทที่ 2  ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 13 

 
 
 รูปท่ี 2-7  ตัวอยางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเชื่อมตอสายสง 

ณ วังสวนจิตรลดา ดําเนินการโดยกรมการพลังงานทหาร ศูนยอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
  ระบบลักษณะนี้มีขอดีคือไมตองมีระบบแบตเตอรี่เพื่อสะสมพลังงาน พลังงาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชในบานหรืออาคารที่ติดตั้งระบบ ถามีพลังงานเหลือสามารถสง
พลังงานไฟฟาคืนระบบสายสงของการไฟฟา และถาตองการใชพลังงานไฟฟามากก็ใชจากการไฟฟา 
ทําใหมีพลังงานไฟฟาใชตลอดเวลา และไมมีขอจํากัดของชนิดอุปกรณไฟฟาที่ใชงาน นอกจากนั้น
ยังมีมาตรฐานดานความปลอดภัยและมีกฎหมายรองรับการรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟา ระบบนี้
มีการนํารองโครงการในหนวยงานรัฐบางหนวยงาน และในบานพักอาศัยแลว 
 2.1.3  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน  (Hybrid Renewable 
Energy Electrification System) 
   ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน  เปนระบบผลิตไฟฟา 
จากหลายแหลงพลังงาน ทั้งจากแหลงพลังงานสะอาด และจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล โดย
แหลงจายพลังงานไฟฟาอาจจะประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล เซลลแสงอาทิตย กังหันลม 



มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

14 บทที่ 2  ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

กังหันน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานชีวมวล/ชีวภาพ เปนตน การทํางานของระบบผลิตไฟฟา 
อาจจะผลิตไฟฟาจากแหลงจายพลังงานเดียว หรือหลายแหลงพลังงาน ขึ้นอยูกับศักยภาพในการ
ผลิตไฟฟาของแตละแหลงจายพลังงาน และความตองการพลังงานไฟฟาของการใชไฟฟา การ
ประยุกตใชงานสามารถแสดงดังรูปที่ 2-8 และ 2-9 
 
 

 
 
 รูปท่ี 2-8  ผังแสดงตัวอยางระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน

กับเคร่ืองยนตดีเซล สําหรับหมูบานชนบท ขนาด 85 kWp ท่ีบานบาตูปูเตะ 
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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 รูปท่ี 2-9  ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับเคร่ืองยนต

ดีเซลสําหรับหมูบานชนบท ขนาด 85 kWp บานบาตูปูเตะ ตําบลเกาะลิบง 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
2.2 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา

โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ไดนําระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน ซ่ึงเปนรูปแบบอิสระ มีแหลงจาย
พลังงานในหนวยเล็กๆเพียงหนวยเดียว อุปกรณสําคัญของระบบประกอบดวย แผงเซลล
แสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 120 วัตต ติดตั้งบนโครงสรางรองรับแผง เดินสายไฟจากแผงถึง
ภายในบาน ซึ่งติดตั้งอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอินเวอรเตอร แบตเตอรี่ และสวิทซ
ตัดตอวงจร ชุดโคมไฟฟาพรอมหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 10 วัตต และอิเล็กทรอนิกสบัลลาสต 
2 ชุด และเตารับ 1 จุด ดังแสดงในรูปที่ 2-10 พรอมการเดินสายไฟเขาอุปกรณ 
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 รูปท่ี 2-10  รายละเอียดระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในโครงการเรงรัดขยาย

บริการไฟฟา 
 

 
  
 รูปท่ี 2-11  ระบบผลิตไฟฟาสําหรับครัวเรือน (SHS) (ดําเนินโครงการโดยการไฟฟา

สวนภูมิภาค) 
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ขอกําหนดรายละเอียดทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในโครงการฯ 
 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย มีขนาดกําลังไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา 120 วัตต
สูงสุด ตอระบบ โดยมีรายละเอียดเฉพาะอุปกรณดังนี้ 
 1)  แผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด ตอระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  ตองเปนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตและ/หรือประกอบในประเทศไทย 
โดยแผงเซลลแสงอาทิตยดังกลาว ตองมีการผานกระบวนการและหรือมีการประกอบเชื่อมวงจร 
และเคลือบสารปองกันความชื้น ตามกรรมวิธีที่ไดมาตรฐานประกอบกันเปนแผงเซลลสําเร็จรูปแลว
ในประเทศไทย 
  (2)  แผงเซลลแสงอาทิตยเปนชนิด Crystalline Silicon หรือชนิด Amorphous 
Silicon หรือ Thin Film หรือ Hybrid Thin Film ผลิตตามมาตรฐาน UL, JIS, IEC หรือเทียบเทา 
ดังแสดงในรูป 2-12 
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ก. แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกผสม 
(Crystalline Silicon) 

 
 

 
 

ข. แผงเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง 
(Amorphous Silicon หรือ Thin Film) 

 
รูปท่ี 2-12 แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีใชในโครงการฯ 
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  ในกรณีท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยเปนชนิด Crystalline Silicon จะตองมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังนี้ 
     มีประสิทธิภาพไมนอยกวารอยละ 12 ณ Standard Test Condition 
     เซลลแสงอาทิตยเปนแบบ Square Cell หรือ Pseudo Square Cell หรือ 
Round Cell ถาเปนแบบ Round Cell จะตองมีเสนผาศูนยกลางของแตละเซลลไมนอยกวา 12 
เซนติเมตร 
     แผนเซลลแสงอาทิตยที่นํามาประกอบภายในแผงเซลลแสงอาทิตย ทุก
เซลล ตองไมมีรอยดางอันเนื่องมาจากความบกพรองในการผลิต 
     ตองมี  Bypass Diode ตออยู ในกลองรวมสายไฟ  ( Junction Box or 
Terminal Box) หรือติดอยูภายในแผงเซลลแสงอาทิตย 
  ในกรณีท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยเปนชนิด Amorphous Silicon หรือ Thin Film หรือ 
Hybrid Thin Film จะตองมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
     แผงเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตและ/หรือประกอบในประเทศไทย ตองมี
ประสิทธิภาพไมนอยกวารอยละ 7 ณ Standard Test Condition (STC) 
  (3)  ชุดแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตยที่มี
เครื่องหมายการคา รุน และขนาดเหมือนกันทุกแผงในการตอขนานและ/หรืออนุกรมกันกรณีที่มี
มากกวา 1 แผง 
   (4)  แรงดันไฟฟาวงจรเปดของแผงเซลลแสงอาทิตยตองไมนอยกวา 20 V ณ 
Standard Test Condition (STC) 
  (5)  ตองมีกรอบที่แข็งแรงไมเปนสนิมและ/หรือเคลือบสาร ที่ทนทานตอการ
กัดกรอนของสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ หุมโดยรอบแผงเซลลแสงอาทิตย 
  (6)  ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย ติดตั้งกลองรวมสายไฟฟา (Junction Box) 
หรือขั้วตอสาย (Terminal Box) ที่มั่นคงแข็งแรง ทนตอสภาพอากาศและสภาวะแวดลอมไดดี 
สามารถปองกันการซึมเขาของน้ําได ทนทานตอสภาวะการใชงานภายนอกและมีอายุการใชงาน
ยาวนานเทียบเทาแผงเซลลแสงอาทิตย 
  (7)  ภายในแผงเซลลแสงอาทิตย จะตองมีการผนึกดวยสารกันความชื้น Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเทาหรือดีกวา ดานหนาแผงเซลลฯ ปดทับดวยกระจกใส
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หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา ที่สามารถรับแรงกระแทกจากลูกเห็บ ตามมาตรฐาน 
IEC หรือเทียบเทา 
  (8)  วัสดุและอุปกรณใชยึดชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ตองเปนเหล็กไรสนิม 
  (9)  มีขนาดกําลังผลิตไฟฟาสูงสุดไมต่ํากวา 40 วัตตตอแผง ที่ความเขมแสงอาทิตย 
1000 W/m2 อุณหภูมิแผงเซลล 25 oC และ Air mass 1.5 
 2)  โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด ตอระบบ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

 รูปท่ี 2-13  โครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยในโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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  (1)  วัสดุที่ใชทําโครงสรางเปนเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุมรอน  (Hot Dip 
Galvanized Steel) โดยมีความหนาของสังกะสีตามมาตรฐาน ASTM ติดตั้งใหแผงเซลลแสงอาทิตย 
ทํามุมเอียงกับแนวระนาบเปนมุมระหวาง 15 ถึง 20 องศา 
  (2)  สามารถถอดออกเปนชิ้นและประกอบไดสะดวก 
  (3)  วัสดุและอุปกรณที่ใชยึดโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตยทุกตัวตอง
มีขนาดที่เหมาะสม และเปนวัสดุที่ทําจากเหล็กไรสนิม 
  (4)  การออกแบบเชิงวิศวกรรม กําหนดใหโครงสรางรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย
มีความแข็งแรง สามารถทนตอแรงลมที่มีความเร็วไมต่ํากวา 20 เมตรตอวินาที (72 กิโลเมตร
ตอช่ัวโมง) 
 3)  อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charging Controller) จํานวน 1 ตัวตอระบบ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
  (2)  มีอุปกรณ หรือวงจรปองกันการเกิด Over Charge และการชํารุดเนื่องจากการ
ตอกลับขั้วดาน Input และ Output 
  (3)  มีอุปกรณ หรือวงจรปองกัน Transient voltage 
  (4)  มีพิกัดกระแสไมนอยกวา 10 A และมีแรงดันไฟฟา ที่เหมาะสมกับการประจุ
แบตเตอรี่ 
  (5)  มีหลอดสัญญาณ LED แสดงสถานภาพการทํางานของอุปกรณ เชน แสดงคา
ระดับของแรงดันตางๆ ในแบตเตอรี่ 
  (6)  สามารถตัดการใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ได เมื่อแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่
เหลือต่ํากวา 11.0-11.50 โวลต (ในขณะมีโหลด) และเมื่อกระแสไฟฟาในแบตเตอรี่เหลือต่ํากวา
รอยละ 40 ของพิกัด หรือเมื่อคา Depth of Discharge เกินกวารอยละ 60 
 4)  อินเวอรเตอร (Inverter) จํานวน 1 เครื่องตอระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
  (2)  เปนชนิด Stand alone, เฟสเดียว สองสาย (1 Phase, 2 wires) มีพิกัดกําลังไฟฟา
ตอเนื่องไมนอยกวา 150 วัตต 
  (3)  Nominal battery voltage 12 Vdc. 
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  (4)  Rated output voltage อยูในชวง 220 Vac ± 3% , 50 Hz 
  (5)  Maximum surge power ไมนอยกวา 2 เทา ของพิกัดกําลังไฟฟาตอเนื่อง 
  (6)  Nominal output waveform เปน Modified sine wave หรือดีกวา 
  (7)  ประสิทธิภาพไมนอยกวารอยละ 80 ที่ Rated power ที่ PF = 1 
  (8)  มีระบบปองกัน สําหรับ Overload, Short circuit, Over temperature, Over 
discharge และการปองกันการชํารุดเนื่องจากตอกลับขั้วดาน Direct Current (DC) 
  ในโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา อุปกรณขอ 3 และขอ 4 รวมอยูในตัวเดียวกัน 
และมีคุณสมบัติของอุปกรณไมนอยกวาขอกําหนดรายละเอียดที่กําหนดไวขางตน 
 5)  แบตเตอรี่ (Battery) จํานวน 1 ลูกตอระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  เปนผลิตภัณฑขององคการแบตเตอรี่ กระทรวงกลาโหม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
ที่ผลิตในประเทศไทย 
  (2)  เปนแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด (Lead Acid) ประเภท Deep Discharge มีขนาด
ไมนอยกวา 125 Ah, 12 V ณ อัตราการคายประจุ 20 ช่ัวโมง (Capacity at C20) ที่แรงดันไฟฟาสุดทาย 
1.75 โวลต ตอเซลล ที่อุณหภูมิ 30 oC 
  (3)  Cycle life ไมนอยกวา 350 คร้ัง ที่คา DOD รอยละ 60 
  (4)  แบตเตอรี่ผลิตตามมาตรฐาน JIS, DIN, BCI หรือมาตรฐานสากล 
  กรณีแบตเตอรี่ที่เสนอ มีคาความจุไฟฟาที่แรงดันสุดทายตอเซลล (V/cell) และ
อุณหภูมิแตกตางจากขอ 5 (2) ผูเสนอราคาตองแสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว และแนบเอกสารยืนยันวามีคุณสมบัติเทียบเทาจากบริษัทผูผลิตมาพรอม
เอกสารประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 6)  ชุดโคมไฟพรอมหลอดไฟฟาแสงสวางสําหรับติดตั้งภายในครัวเรือน จํานวน 2 ชุด
ตอระบบ แตละชุดมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1)  โคมไฟฟา มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตัวโคมไฟฟาเปนรางโครงโลหะทําดวยเหล็กพับหนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร 
(Coating steel sheet) พนดวยสีฝุน มี Reflector แบบ Anodized aluminum ตามมาตรฐาน ASTM 
หรือเทียบเทา เหมาะสําหรับการติดตั้งแบบ Surface mounted 
    เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
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     ใชกับหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต จํานวน 1 หลอด 
     มีขายึดหลอดตามมาตรฐาน มอก. 344-2530 
  (2)  หลอดไฟฟา มีรายละเอียดดังนี้ 
     เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
     เปนหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต 220 VAC, 50Hz 
  (3)  อิเล็กทรอนิกสบัลลาสต มีรายละเอียดดังนี้ 
     เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
     ใชกับไฟฟากระแสสลับ 220 VAC, 50Hz 
     สามารถใชไดกบัหลอดฟูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต จํานวน 1 หลอด 
     มีคา Power factor ไมนอยกวา 0.85 
     มีคาตัวประกอบยอดคลื่นของกระแสผานหลอด (Crest factor) ไมเกิน 1.70 
     มีการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตาม มอก. 1955-2542 
     ผลิตตามมาตรฐานบัลลาสกอิเล็กทรอนิกส มอก. 1506-2541 
     มีวงจรปองกันความเสียหายจากภาวะผิดปกติของหลอด 
     บรรจุอยูในกลองโลหะที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
 7) ชุด Circuit Breaker สวิทซและเตารบัสําหรับติดตั้งภายในครัวเรือน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  (1)  Circuit Breaker จํานวน 1 ตัวตอระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
     เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
     เปนชนิด 2 pole 220 Vac มีขนาดไมเกิน 10 AT และขนาดไมนอยกวา 

30 AF 
     ขนาด IC (Interupting Current) ไมต่ํากวาหรือเทากับ 1.5 kA ที่ 220 V 
     ไดมาตรฐาน มอก., NEMA, IEC, JIS, DIN หรือ BS พรอมเอกสาร

ประกอบ 
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  (2)  สวิทซ จํานวน 2 ตัว ตอระบบ แตละตัวมีรายละเอียดดังนี้ 
     เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
     เปนชนิดสวิทซเดี่ยว ขนาดไมนอยกวา 10 A, 220 V  
     บรรจุอยูในกลองพลาสติก พรอมฝาปดแบบ 1 ชอง 
  (3)  เตารับ จํานวน 1 ตัวตอระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
     เปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย 
     เปนชนิดเตาเดี่ยว ขนาดไมนอยกวา 10 A , 220 V 
     บรรจุอยูในกลองพลาสติก พรอมฝาปดแบบ 1 ชอง 
 
 

 
 

 รูปท่ี 2-14  การติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยในโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา 
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2.3   เทคโนโลยีท่ีใชในโครงการ 
 2.3.1  เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย 
  วิวัฒนาการของเซลลแสงอาทิตยไดมีมาเมื่อหลายทศวรรษแลว เซลลแสงอาทิตย
ในชวงแรกผลิตขึ้นจากซีลิเนียม ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานประมาณ 1-2% จึงทําให
การใชงานเซลลแสงอาทิตยไมแพรหลายมากนักจนถึงในชวง พ.ศ. 2493 ไดมีการผลิตซิลิกอนขึ้น
ไดสําเร็จเปนครั้งแรกโดยกระบวนการ Czochraski ซ่ึงเปนจุดสําคัญตอวิวัฒนาการของเซลล
แสงอาทิตยทําใหมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตเรื่อยมา เพื่อลดราคาของเซลลแสงอาทิตยใหถูกลง 
เพิ่มอายุการใชงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานใหสูงขึ้นดวย ในปจจุบันเซลล
แสงอาทิตยมีมากมายหลายประเภทดังแสดงในรูปที่ 2-15 

 เซลลแสงอาทิตยที่มีการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน สามารถแบงออกตามชนิด
ของสารกึ่งตัวนําได 2 ประเภทคือ 
  1)  เซลลแสงอาทิตยแบบผลึก (Crystalline solar cell) 
   เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกที่ใชงานในปจจุบันสวนมากผลิตจากซิลิกอน 
เนื่องจากไดมีการพัฒนาทั้งดานราคา อายุการใชงาน และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน
เร่ือยมา ในชวงแรกเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยวจะมีราคาประมาณ 1,000 บาทตอวัตต ในชวง 
พ.ศ. 2516 ลดลงเปนประมาณ 125 บาทตอวัตต ในป พ.ศ. 2534 และไดมีการพัฒนาอายุการใชงาน
ใหเพิ่มขึ้นเกิน 30 ป ในดานประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานของเซลลแสงอาทิตยแบบ
ผลึกเดี่ยว ในปจจุบันมีคาประมาณ 23% ในหองปฏิบัติการ สวนในการใชงานจริงในภาคสนาม
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานจะลดลงเหลือประมาณ 12-14% และถาเคลือบสารปองกันการ
สะทอนแสงบนผิวหนาของเซลลจะเพิ่มประสิทธิภาพไดประมาณ 4% เซลลแสงอาทิตยแบบผลึก
เดี่ยวที่ใชเทคโนโลยีการทําขั้วชนิดพิมพจากสกรีนนั้น มีคาแรงดันวงจรเปด ประมาณ 580-620 
มิลลิโวลต ขึ้นกับคาสภาพตานทานของโลหะที่ทําเปน แผนรอง (substrate) มีคาความหนาแนน
ของกระแสลัดวงจรประมาณ 28-32 มิลลิแอมปตอตารางเซนติเมตร มีคาฟลแฟกเตอร ประมาณ 
70-75% สําหรับเซลลที่มีพื้นที่มากขั้วทางไฟฟาจะบังพื้นที่รับแสงประมาณ 10-15% ปจจุบันมีการ
รับประกันอายุการใชงานนานถึง 30 ป และมีการเติมสีเขาไปในผิวหนาเพื่อความสวยงามของการ
นําไปใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 2-17 
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รูปท่ี 2-15 ประเภทของเซลลแสงอาทิตย 
 
 

 
 

รูปท่ี 2-16 ลักษณะของเซลลแสงอาทิตยแบบผลึก 
 
 

      เซลลแสงอาทิตย 

สารซิลิกอน สารกึ่งตัวนําแบบผสม 

กลุมผลึกซิลิกอน กลุมอะมอฟส 

ผลึกเดี่ยว 
ผลึกผสม 
อ่ืนๆ 

II-VI Group (CIS,CdTe,etc.) 
III-V Group (GaAs,etc.) 
อ่ืนๆ ฟลมบางอะมอฟส 
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 รูปท่ี 2-17  ชนิดผลึกผสมแบบซิลิกอน (Polycrystalline Silicon) ท่ีมีการผสมสีตางๆ 

เพื่อความสวยงามในการนําไปใชงาน 
 
   สําหรับโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค จะใชเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกผสมในการติดตั้ง
ในบางพื้นที่ 
  2)  เซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin-film solar cell) 
   เปนเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นมาเพื่อลดราคาใหถูกกวาแบบแรก เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตจะใชปริมาณสารกึ่งตัวนํานอยกวาแบบแรก โดยปกติใชอะมอฟสซิลิกอน 
(a-si) จํานวนเล็กนอยฉาบลงบนผิวของวัสดุชนิดอื่น แตจะมีขอเสียคือ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
พลังงานต่ํากวาแบบแรก มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานประมาณ 12% ในหองปฏิบัติการ 
และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานในการใชงานจริงในภาคสนามประมาณ 8% ประสิทธิภาพ
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ในการเปลี่ยนพลังงานสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบางที่ทําจากอะมอฟสซิลิกอน 
มีคาสูงสุดไดไมเกิน 27% เนื่องจากถูกจํากัดโดยคุณสมบัติทางไฟฟาของอะมอฟสซิลิกอน 
   ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลใหสูงขึ้น ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
อะมอฟสแบบหลายชั้น (multi-junction) ในแตละชั้นไดรับการพัฒนาใหสามารถเลือกรับพลังงาน
ที่ความยาวคลื่นตางกัน  (spectrum splitting capability) แต เทคโนโลยีนี้ยังมีการลดลงของ
ประสิทธิภาพในชวง 8-10 สัปดาหแรกที่ใชงาน ดังนั้นการเลือกอุปกรณประกอบใชงานรวมกับ
แผงชนิดนี้ตองคูณดวยแฟกเตอร 125% เพื่อความปลอดภัยของระบบ ปจจุบันมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในหองปฏิบัติการประมาณ  15% และในสนามประสิทธิภาพประมาณ  7-8% มีการ
รับประกันอายุการใชงานสูงสุด 10 ป  
   

 
 
 รูปท่ี 2-18  ลักษณะของเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin-film solar cell) 

   สําหรับโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา ดวย
พลังงานแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค จะใชเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบางในการติดตั้ง 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการนําสารกึ่งตัวนําชนิดอื่น มาผลิตเปนเซลล
แสงอาทิตยอีกมากมาย เชน แคดเมียม-เทลลูไรด (CdTe) มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน
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ในหองปฏิบัติการ 17% มีคาประมาณ 11% สําหรับการใชงานจริงในภาคสนาม และมีประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนพลังงานสูงสุดประมาณ 27% นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยแบบ
แผนบางโดยการนําซิลิกอนแบบผลึกเดี่ยวมาเคลือบบนเซรามิกส พบวาประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนพลังงานในหองปฏิบัติการมีคาสูงถึงประมาณ 15% ในขณะที่ราคาถูกกวาเซลลแสงอาทิตย
แบบผลึกเดี่ยวมาก 
   สําหรับคุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย  ตัวแปรที่มีผลตอ
คุณสมบัติของเซลลแสงอาทิตย และขนาดของสายไฟที่ เหมาะสมกับระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยนี้ (ศึกษารายละเอียดไดจากภาคผนวก ก) 

2.3.2 แบตเตอรี่ (Battery) 
  เปนอุปกรณสะสมพลังงานที่ทําหนาที่สะสมพลังงานทดแทนตางๆ ไวในรูป
พลังงานไฟฟาเคมี แลวนํากลับมาใชในชวงเวลาที่ตองการ เชน ประจุไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
ในตอนกลางวันแลวนําไปใชกับระบบแสงสวางในตอนกลางคืน แบตเตอรี่ที่ใชงานจึงเปนแบบที่
สามารถประจุกลับได 

ในระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระดวยเซลลแสงอาทิตย ไฟฟาที่ผลิตจากแผงสวน
ใหญไมไดนํามาใชโดยตรงขณะที่ทําการผลิต เนื่องจากความตองการใชพลังงานมักไมตรงกับ
ความสามารถในการผลิต เพราะพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดนั้นเปลี่ยนแปลงตามความเขมของ
พลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับ แตการใชงานขึ้นกับชนิดของภาระทางไฟฟา ดังนั้นจึงมีการนําระบบ
แบตเตอรี่มาใชในระบบ วัตถุประสงคของการใชงานระบบแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาแบบ
อิสระสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1)  Energy Storage Capacity and Autonomy แบตเตอรี่ จะทํ าหนาที่ เก็บ
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบแผงเซลลแสงอาทิตย และจายพลังงานใหภาระทางไฟฟาตามที่
ตองการทุกเวลา 
  2)  Voltage and Current Stabilization แบตเตอรี่ทําหนาที่จายพลังงานไฟฟา
ใหภาระทางไฟฟาดวยกระแสและแรงดันคงที่ และขจัดปญหา transients ซ่ึงเกิดจากการผลิต ดวย
ระบบเซลลแสงอาทิตย 
  3)  Supply Surge Current แบตเตอรี่ทําหนาที่จายกระแสสูงๆ เมื่อมีความ
ตองการใชไฟฟาปริมาณมาก ทําใหสามารถเลือกใชอุปกรณไฟฟาไดหลายชนิดกับระบบ 
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 ชนิดของแบตเตอร่ีและการจัดแบงประเภท 
  ในปจจุบันมีแบตเตอรี่หลายชนิดและหลายลักษณะผลิตจําหนาย บางชนิดมี การ
ออกแบบพิเศษใหเหมาะสมกับเฉพาะงาน แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ออกแบบมามีขอเดนและขอดอย
แตกตางกัน ในระบบเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด เปนชนิดที่มีการใชงานมากที่สุด 
เนื่องจากมีหลายขนาดใหเลือกใช มีราคาต่ํา และคุณสมบัติเปนที่รูจักดีแลว ในบางสภาวะแวดลอม
เชนในสภาพที่อุณหภูมิต่ํามีการใชเซลลแบบนิเกิล-แคดเมียม แตเนื่องจากมีราคาเริ่มตนที่แพง
ทําใหมีการใชกับระบบเซลลแสงอาทิตยในวงจํากัด ยังไมมีแบตเตอรี่ที่สมบูรณ ดังนั้นจะเปน
หนาที่ของผูออกแบบระบบที่จะเลือกระบบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการประยุกตใชงานนั้นๆ 
  ก.  การแบงชนิดของแบตเตอรี่ โดยท่ัวไปแบตเตอรี่จะจัดแบงเปนสองชนิด
ใหญๆ คือ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (primary battery) และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery) 
   (1)  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (primary battery) สามารถเก็บพลังงานเคมีและ
จายเปนพลังงานไฟฟาออกมาได แตไมสามารถที่จะประจุกลับ เชนแบตเตอรี่ชนิดเซลลคารบอน-
สังกะสี และเซลลลิเทียม ที่ใชกับเครื่องใชไฟฟากระแสตรงทั่วไป บางครั้งเรียกถานไฟฉาย 
แบตเตอรี่แบบปฐมภูมินี้ ไมนํามาใชกับระบบเซลลแสงอาทิตย 
   (2)  แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (secondary battery) สามารถเก็บพลังงานเคมี แลว
จายพลังงานไฟฟาได และสามารถประจุกลับได โดยการจายกระแสในทิศทางตรงขามกับ การคาย
ประจุ แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ที่ใชในรถยนตเปนตัวอยางของแบตเตอรี่ชนิดนี้ ตารางที่ 2-1 แสดง
ชนิดของแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ และคุณสมบัติที่สําคัญในการออกแบบในระบบเซลลแสงอาทิตย 
โดยมีรายละเอียดดังที่จะกลาวตอไป 
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 ตารางที่ 2-1 ชนิดของแบตเตอรี่ชนิดทุตยิภมิู และคุณสมบัติท่ีสําคัญในการออกแบบ 
 

ชนิดของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 
(Lead-Acid Battery) ราคา 

คุณสมบัต ิ
การคายประจุ 

แบบลึก 
(Deep cycle) 

การบํารุงรักษา 

แบตเตอรี่ชนิดเติมสารละลาย 
(Flooded Lead-Acid)    

 1. ชนิดตะกั่ว-แอนติโมนี ต่ํา ดี สูง 
 2. ชนิดตะกั่ว-แคลเซียม Open Vent ต่ํา ไมด ี ปานกลาง 
 3. ชนิดตะกั่ว-แคลเซียม Sealed Vent ต่ํา ไมด ี ต่ํา 
 4. ชนิดตะกั่ว-แอนติโมนี/แคลเซียม ปานกลาง ดี ปานกลาง 
แบตเตอรี่ชนิด Captive Electrolyte 
Lead-Acid (VRLA)    

 1. เจลแบตเตอรี่(Gelled) ปานกลาง มาก ต่ํา 
 2. Absorbed Glass Mat (AGM) ปานกลาง มาก ต่ํา 
นิเกิล-แคดเมียม    
 1. ชนิดเพลทแบบ Sintered สูง ดี ไมมี 
 2. ชนิดเพลทแบบ Pocket สูง ดี ปานกลาง 

 
  ข.  การแบงประเภทของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 
   แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ที่ใชในระบบเซลลแสงอาทิตยมีหลายชนิด แตละ
ชนิดมีการออกแบบและมีคุณสมบัติเฉพาะกับการใชงานที่แตกตางกัน โดยทั่วไปจะจัดแบงเปน 3 
ลักษณะใหญๆ คือ 
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   (1)  แบต เตอรี่ รถยนต  (Starting Lighting and Ignition : SLI) เปน
แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาใชกับงานลักษณะการคายประจุนอย (shallow cycle) ใชกับระบบรถยนต
เปนสวนใหญ แบตเตอรี่ชนิดนี้ มีแผนเพลทบางทั้งเพลทบวกและลบ ลักษณะการออกแบบแบบนี้ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่การทําปฏิกิริยา การที่เพลทมีพื้นที่ทําปฏิกิริยามากตอเซลล ทําใหแบตเตอรี่ชนิดนี้ 
จายกระแสสูงๆ ในชวงเวลาสั้นๆ ได ถึงแมวาไมไดรับการออกแบบใหมีอายุการใชงานนานกับ
ลักษณะการคายประจุแบบลึก (deep cycle) แบตเตอรี่แบบนี้ ก็ยังมีการนํามาใชกับระบบเซลล
แสงอาทิตยในประเทศกําลังพัฒนา ที่มีอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่เพียงชนิดเดียว ถึงอยางไร
ก็ตามเมื่อนําแบตเตอรี่ชนิดนี้มาใชกับระบบเซลลแสงอาทิตย อาจใชงานไดถึงสองป กับระบบ
อิสระขนาดเล็กที่มีการใชงานไมเกิน 10-20% DOD ตอวัน และจํากัดไวมากที่สุด ไมเกิน 40-60% 
DOD 
   (2)  แบตเตอรี่รถไฟฟา (Motive Power or Traction Battery) แบตเตอรี่
ชนิดนี้ไดรับการออกแบบสําหรับการใชงานที่มีการคายประจุมาก (deep cycle) สวนใหญใชใน
รถยนตไฟฟา รถยกไฟฟา รถไฟฟาในสนามกอลฟ แบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีจํานวนเพลทตอเซลล 
นอยกวาแบบที่ใชกับรถยนต แตอยางไรก็ตามลักษณะเพลทจะหนาและทนทานกวา วัสดุที่นํามา
ทํากริดแบบนี้ในยุคแรกๆ จะใช ตะกั่ว-แอนติโมนี เพื่อใหสามารถคายประจุไดมาก แบตเตอรี่ชนิด
นี้ เปนที่รูจักกันดี และมีการนํามาใชงานกับระบบเซลลแสงอาทิตยอยางกวางขวาง เนื่องจาก
ความสามารถในการคายประจุมาก (deep cycle) อายุการใชงานนาน และออกแบบมาใหมีความ
ทนทาน 
   (3)  แบตเตอรี่สําหรับระบบไฟฟา (Stationary battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ 
มีการใชงานอยางแพรหลายในระบบไฟฟาสํารอง (UPS) เพื ่อจายไฟฟาสํารองใหกับระบบ
คอมพิวเตอร ระบบโทรศัพท และระบบไฟฟาอื่นๆ แบตเตอรี่สําหรับระบบไฟฟามีคุณลักษณะ
คลายกับทั้งแบตเตอรี่รถยนตและแบตเตอรี่รถไฟฟา และจะออกแบบใหมีการคายประจุมาก 
(deep cycle) 
  ค.  ชนิดของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 
   ปจจุบันมีแบตเตอรี่ชนิดเติมสารละลายหรือแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ผลิต
ออกมาจําหนายหลายชนิด ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนชนิดที่มีการนํามาประยุกตใชกับระบบเซลล
แสงอาทิตย 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 2  ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 33 

   1)  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แอนติโมนี เปนแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบหนึ่ง 
ที่ใชสารแอนติโมนี (Sb) ผสมกับตะกั่วในกริดเพลท การใชสารแอนติโมนีผสมกับตะกั่วในเพลท 
มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือการเพิ่มความแข็งแรงทนทานของแผนกริด ใหมากกวาใชตะกั่ว
ธรรมดา และทําใหสามารถใชในงานคายประจุมาก (deep cycle) หรือที่เรียกวา ประจุรอบลึก และ
งานที่มีอัตราการคายประจุสูงไดเปนอยางดี กริดแบบตะกั่ว-แอนติโมนี ยังจํากัดการปลดปลอยตัว
ของสารทําปฏิกิริยาทําใหมีอายุการใชงานมากกวาแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-แคลเซียม เมื่อใชงานใน
สภาพแวดลอมอุณหภูมิสูง 
    ขอเสียของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-แอนติโมนี คือการมีอัตราการคาย
ประจุในตัวเองสูง และจากที่ตองการการประจุเกินบอยทําใหตองเติมน้ํากลั่นบอยๆ ขึ้นกับอุณหภูมิ
และจํานวนครั้งของการประจุเกิน 
    แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-แอนติโมนี สวนใหญแลวเปนแบบเติมสารละลาย 
มีชองระบายกาซ เปนเกลียวเปด สําหรับเปดเติมน้ํา แบตเตอรี่แบบนี้เหมาะสมกับระบบเซลล
แสงอาทิตยเนื่องจากความสามารถในการคายประจุมาก และความสามารถในการใชดานอื่นๆ แต
อยางไรก็ตาม แบตเตอรี่ชนิดนี้ ตองการการเติมน้ําเปนระยะเวลาที่แนนอน การลดความถี่ของการ
เติมน้ําอาจจะโดยการใชฝาปดที่ดักจับน้ําที่ระเหยไปกลับ หรือการออกแบบแบตเตอรี่ที่มีการ
แลกเปลี่ยนสารละลายจากดานนอก การเช็คดูความผิดปกติของแบตเตอรี่ชนิดนี้ ทําไดโดยการวัด
ความถวงจําเพาะของสารละลายโดยใชไฮโดรมิเตอร 
    แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-แอนติโมนี แบบเพลทหนาและการออกแบบ 
ที่แข็งแรง สวนใหญแลวจะถูกจัดอยูในกลุมแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟา เพราะเปนลักษณะการใช
งานที่ตองการลักษณะการคายประจุสูงและอายุการใชงานนาน 
   2)  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แคลเซียม เปนแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบหนึ่ง
ที่ใชสารแคลเซียม (Ca) ผสมกับตะกั่วในกริดเพลท เหมือนแบบตะกั่ว-แอนติโมนี เชนเดียวกัน 
การใชสวนผสมแคลเซียมในเพลทตะกั่วมีทั้งประโยชนและขอเสีย สวนที่เปนขอดีคือการเพิ่ม
ความแข็งแรงของแผนเพลท มีอัตราการคายประจุในตัวเองต่ํา และลดผลการเกิดกาซซิ่ง ทําใหมี
การสูญเสียน้ํานอยลง การบํารุงรักษาก็ลดลงดวย ขอเสียของการผสมแคลเซียมคือ มีคุณสมบัติ 
การประจุที่ไมดีในสภาวะที่คายประจุมากๆ และเมื่อนําไปใชงานในสภาวะอุณหภูมิสูง หรือใชงาน
คายประจุมากกวา 25% DOD บอยๆ อายุการใชงานจะสั้นลง มี 3 ชนิด 
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    (1)  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แคลเซียม Open Vent แบตเตอรี่ชนิดนี้ มัก
จัดอยูในชนิดใชสําหรับระบบไฟฟา สวนใหญแลวจะมีขนาดลูกละ 2 โวลต มีความจุหลายขนาด
และมากถึง 1000 AH แบตเตอรี่ชนิดนี้ มีขอดีที่มีอัตราการคายประจุดวยตัวเองต่ําและมีการสูญเสีย
น้ํานอย และอาจมีอายุการใชงานนานถึง 20 ป ถาใชในโหมดไฟฟาสํารอง สําหรับการประยุกตใช
กับระบบเซลลแสงอาทิตย ยังมีประสบการณไมมากนักเนื่องจากปญหาเรื่อง ปรากฏการณซัลเฟชนั 
และปรากฏการณแบงชั้นของสารละลาย (stratification) 
    (2)  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แคลเซียม Sealed Vent การพัฒนาแบตเตอรี่
ชนิดนี้ เร่ิมตนใชช่ือ maintenance free ใชกับรถยนต มีความจุในชวง 50 ถึง 200 AH ขนาด 12 V 
และมีคุณสมบัติเหมือนกับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แคลเซียมธรรมดา คือทนตอการประจุเกิน สภาวะ
แวดลอมอุณหภูมิสูงและการทํางานในลักษณะการคายประจุมาก ความหมายของการไมมีการ
บํารุงรักษาคือ การไมตองเติมน้ํากลั่น ซ่ึงมีผลตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ ดังนั้นการออกแบบ
แบตเตอรี่จะมีการสํารองสารอิเล็กโตรไลท เพื่อใหแบตเตอรี่ทํางานไดตลอดอายุการใชงาน 
แบตเตอรี่ชนิดนี้ มีการนํามาใชกับระบบโซลารเซลลขนาดเล็ก เชนระบบที่ใชในบาน ระบบแสง
สวาง แตตองระมัดระวังในการประจุ เพื่อใหไดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สูงสุดและอายุนาน
ที่สุด ถึงแมจะมีราคาถูก แตแบตเตอรี่ชนิดนี้ ไดรับการออกแบบสําหรับการคายประจุนอย 
(shallow cycle) และจะมีอายุการใชงานสั้นเมื่อนํามาใชกับระบบเซลลแสงอาทิตย 
    (3)  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-แอนติโมนี/แคลเซียม ไฮบริด แบตเตอรี่ชนิด
นี้ สวนใหญจะเปนชนิดเติมน้ํากลั่น มีความจุถึง 200 Ah ลักษณะการออกแบบที่สําคัญของ
แบตเตอรี่ชนิดนี้ คือการใชตะกั่ว-แคลเซียม เปนกริดแบบแทงในขั้วบวก และใชตะกั่ว-แอนติโมนี 
ในขั้วลบ การออกแบบนี้ไดรวมขอดีของแบตเตอรี่ทั้งสองชนิด คือมีประสิทธิภาพดีที่การคาย
ประจุมาก มีการสูญเสียน้ํานอย และอายุการใชงานนาน ปญหาปรากฏการณซัลเฟชันและ
ปรากฏการณแบงชั้นของสารละลาย (stratification) ยังคงมีอยู แบตเตอรี่ชนิดนี้ มีการนํามาใชงาน
กับระบบเซลลแสงอาทิตย ในระบบขนาดใหญ 
   3)  แบตเตอรี่ ชนิด Captive Electrolyte Lead-Acid (VRLA) เปนแบตเตอรี่
ตะกั่วกรดอีกชนิดหนึ่ง โดยสารอิเล็กโตรไลท จะถูกอิมโมบิไลซ (immobilized) และปดผนึก 
ในภาชนะบรรจุ ถาเกิดสภาวะประจุเกิน ชองระบายอากาศจะเปดโดยแรงดันอากาศภายในแบตเตอรี่ 
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สวนใหญแลวจะเรียกแบตเตอรี่ชนิดนี้วา Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) สารอิเล็กโตรไลท
จะไมสามารถเติมไดในแบตเตอรี่ชนิดนี้ ดังนั้นในการใชแบตเตอรี่ชนิดนี้ ตองไมทําการประจุเกิน 
    แบตเตอรี่ชนิดนี้เปนที่นิยมนํามาใชกับระบบเซลลแสงอาทิตย เพราะ
ไดรับการพิสูจนใชงานแลว และสะดวกตอการขนสง แตที่สําคัญคือไมตองเติมน้ํากลั่นซึ่งเปน
แบตเตอรี่ในอุดมคติของระบบเซลลแสงอาทิตยในพื้นที่หางไกล แตอยางไรก็ตามสาเหตุที่จะทําให
แบตเตอรี่ชนิดนี้เสียหายไดในระบบเซลลแสงอาทิตย คือการประจุเกินทําใหสูญเสียสารอิเล็กโตรไลท 
ซ่ึงมักเกิดในสภาวะอุณหภูมิสูง ดังนั้นสําหรับกรณีนี้ อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ จะตอง
ตั้งจุดควบคุมไมใหมีสภาวะประจุเกิน 
    เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ชนิดนี้มีผลกระทบเร็วมากตอสภาวะการ
ประจุ โดยเฉพาะขอจํากัดระดับแรงดันและอุณหภูมิ การประจุแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของผูผลิต ถาไมมีขอมูล ไมควรประจุเกิน 14.2 V ที่ 25 oC สําหรับแบตเตอรี่ 12 V 
ขอแนะนําสําหรับการประจุแบตเตอรี่ชนิดนี้ คือใหทําการประจุที่ระดับแรงดันและอุณหภูมิคงที่ 
เพื่อปองกันการประจุเกิน มี 2 ชนิด คือ 
    (1) แบตเตอรี่แบบเจล (Gelled battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ ออกแบบ
สําหรับใชในงานเครื่องมือวัดและอุปกรณไฟฟาทั่วไป สวนใหญใชกริดแบบตะกั่ว-แคลเซียม 
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมซิลิกอนไดออกไซดเขาไปในสารอิเล็กโตรไลทกอนที่จะทําใหเปนเจล 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยารวมกันภายใน เพื่อลดการเกิดกาซและลดการสูญเสียน้ํา 
     แบตเตอรี่ แบบเจลบางชนิดมีการผสมกรดฟอสฟอริกใน
สารละลาย อิเล็กโตรไลท เพื่อปรับปรุงความสามารถในการคายประจุมากของแบตเตอรี่  
    (2) แบต เตอรี่  Absorbed Glass Mat (AGM) แบต เตอรี่ ชนิ ดนี้ 
แตกตางจากแบบเจล คือสารอิเล็กโตรไลทจะซับดวย glass mats และวางเปนชั้นๆ ระหวางเพลท 
แตมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับเจล การพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้ ทําใหสามารถใชงานในสภาวะ
ประจุเกินและสภาพแวดลอมอุณหภูมิสูงได ดังนั้นขอแนะนําในการประจุสําหรับแบตเตอรี่ชนิดนี้ 
จะกําหนดแรงดันคงที่สูงกวาแบตเตอรี่แบบเจลได 
     ลักษณะเดนของแบตเตอรี่แบบ AGM คือปรากฏการณการรวมตัว
ของกาซภายใน เมื่อเราทําการประจุแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดใกลถึงสภาวะประจุเต็ม จะเกิดกาซ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน จากปฏิกิริยาในขั้วบวกและลบ ถาเปนแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่นกาซ 
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ที่เกิดขึ้นจะระบายออกมาภายนอก ทําใหตองเติมน้ํากลั่นเขาไปทดแทน แตใน AGM แบตเตอรี่ 
โมเลกุลออกซิเจนที่เกิดขึ้นในเพลทบวกสามารถเคลื่อนที่ไปรวมกับโมเลกุลของกาซไฮโดรเจน 
ที่เพลทลบและรวมตัวกลับเปนน้ําอีกครั้ง ดังนั้นแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะปดสนิทเพื่อปองกันการ
สูญเสียน้ําและกาซที่เกิดขึ้นภายใน 
   4)  แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม เปนแบตเตอรี่
แบบทุติยภูมิ สามารถนํามาประจุใหมได และมีการนําไปใชประโยชนในวงกวางมากกวาแบตเตอรี่
แบบตะกั่วกรด ทําใหเปนที่นาสนใจที่จะนํามาใชกับระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบ
อิสระ ขอดีของแบตเตอรี่ชนิดนี้คือ มีอายุการใชงานนาน บํารุงรักษานอย สามารถทนการประจุ 
ที่ผิดปกติได ทํางานไดดีที่อุณหภูมิต่ํา ไมมีขอจํากัดที่ตองควบคุมแรงดันใหคงที่ขณะประจุ ขอเสีย
คือราคาแพงและมีขนาดใหเลือกใชงานนอย 
    เซลลแบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม อิเล็กโทรดเพลทขั้วบวกทําจาก นิเกิล-
ไฮดรอกไซด (NiO(OH)) สวนขั้วลบทําจากแคดเมียม (Cd) และจุมในสารละลายอิเล็กโตรไลท
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) ในสภาวะคายประจุ นิเกิลไฮดรอกไซดจะเปลี่ยนรูปเปน 
(Ni(OH)2) และแคดเมียมจะเปลี่ยนรูปเปนแคดเมียมไฮดรอกไซด (Cd(OH)2) ความเขมขนของ
สารละลายอิเล็กโตรไลทไมเปลี่ยนแปลงระหวางการทําปฏิกิริยา ดังนั้นจุดเยือกแข็งของสาร
อิเล็กโตรไลทมีคาต่ําคงที่ 
    แรงดันตอเซลลของแบตเตอรี่แบบนิเกิล-แคดเมียม คือ 1.2 V เมื่อ
เปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด เซลลละ 2.1 โวลต ตองใชเซลลนิเกิล-แคดเมียมถึง 10 เซลล
เพื่อตอเปนแบตเตอรี่ 12 V แรงดันของแบตเตอรี่แบบนิเกิล-แคดเมียมนี้ยังคงมีคาคงที่ ถึงแมวาจะมี
การคายประจุใกลหมดแลวก็ตาม และแรงดันจะลดลงทันทีทันใดเมื่อคายประจุหมด แบตเตอรี่
แบบนิเกิล-แคดเมียม สามารถรับการประจุดวยอัตรากระแสสูงถึง C/1 และสามารถทนการประจุ
เกินอยางตอเนื่องที่อัตรา C/15 แบตเตอรี่แบบนี้ แบงไดเปนสองลักษณะ คือ 
    (1)  Sintered Plate Ni-Cads แบตเตอรี่ชนิดนี้ ใชกันทั่วไปในงาน
เครื่องมือวัด และอุปกรณไฟฟาในบาน การออกแบบใชขบวนการความรอนกับวัสดุทําปฏิกิริยา 
และมวนเพลทดังกลาวเปนวงใสในภาชนะบรรจุ และสารอิเล็กโตรไลทใชวิธีอิมโมบิไลซ ปองกัน
การรั่วซึม และสามารถติดตั้งไดหลายลักษณะ ปญหาของแบตเตอรี่ชนิดนี้คือ ผลของหนวยความจํา 
(memory effect) คือการที่แบตเตอรี่คายประจุไดเฉพาะอัตราที่มีการประจุเขาไป ในรอบนั้นเทานั้น
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และจะทําใหความจุลดลง ในบางกรณี ผลของหนวยความจําสามารถลบได โดยทําการประจุและ
คายประจุแบบพิเศษใหเหมือนสภาวะเริ่มตนใชงาน 
    (2) Pocket Plate Ni-Cads แบต เตอรี่ นิ เ กิ ล -แคด เมี ยมที่ ใ ช กั บ
ระบบสื่อสารในพื้นที่หางไกล และการประยุกตงานดานอื่นๆ มักใชแบบที่เติมสารอิเล็กโตรไลท 
เรียก Flooded pocket plate การออกแบบจะเหมือนกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ตองมีการเติมน้ํากลั่น
เปนระยะเชนกัน แตอยางไรก็ตามสารอิเล็กโตรไลทเปนสารอัลคาไลนโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 
แทนกรดซัลฟุริก แบตเตอรี่ชนิดนี้ สามารถใชงานในสภาวะคายประจุมาก และอุณหภูมิต่ําไดดีกวา
แบบตะกั่วกรด และไมมีผลของหนวยความจําเหมือนในแบบ Sintered Plate Ni-Cads ขอเสียของ
แบตเตอรี่แบบนี้คือ มีราคาเริ่มตนที่ยังแพงอยู และอยางไรก็ตามถาเทียบกับอายุที่นานอาจเปน
แบตเตอรี่ที่มีราคาตลอดอายุการใชงานถูกที่สุดในระบบเซลลแสงอาทิตยก็เปนได 
   สําหรับโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค เลือกใชแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบบใชในงานคายประจุมาก 
(deep cycle) ขนาด 12 V 125 AH  
 2.3.3  อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Battery Charge Controller) 
  ในการควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ฟงกชันพื้นฐานคือการรักษาแบตเตอรี่ใหมี
สภาวะของความจุอยูในชวงใชงานตลอดเวลา ในขณะเดียวกันปองกันไมใหเกิดการประจุเกินจาก
ระบบแผงเซลลแสงอาทิตย และปองกันไมใหภาระทางไฟฟาดึงกระแสออกไปใชงานมากจน
แบตเตอรี่เสียหาย แตอยางไรก็ตามในระบบเซลลแสงอาทิตยบางระบบอาจออกแบบโดยไมมี
ระบบปองกันการประจุได แตในกรณีระบบที่ไมสามารถคํานวณการใชภาระทางไฟฟาลวงหนาได 
มีผูใชงานเพิ่มเติมโดยควบคุมไมได หรือระบบที่ออกแบบแบตเตอรี่ใหพอดีหรือใหมีขนาดเล็กกวา
ความตองการ (ในกรณีงบประมาณมีจํากัด) จําเปนตองใชอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่
ทั้งสิ้น วิธีการในการควบคุมการประจุแบตเตอรี่นั้นจะบงบอกถึงผลตอบแทนที่จะไดจากระบบ
แบตเตอรี่และระบบเซลลแสงอาทิตย และทําใหระบบตอบแทนความตองการทางภาระทางไฟฟา
แกผูใชงานไดเพียงพอ การเพิ่มเติมสวนประกอบการทํางานอื่นๆ เชนสวนปรับแกอุณหภูมิ 
สัญญาณเตือนตางๆ มิเตอรแสดงผล และการวัดแรงดันระยะไกลเพื่อนําไปควบคุมอุปกรณ
ประกอบภายนอกนั้น เปนการเพิ่มความสามารถของอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ใหรักษา
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานเทาที่แบตเตอรี่สามารถใชงานได 
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  ฟงกชันที่สําคัญของอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ มีดังนี้ 
  1)  การปองกันการประจุเกิน (Overcharge) เปนการจํากัดหรือลดการประจุไฟ
ใหกับแบตเตอรี่ จากระบบเซลลแสงอาทิตย เมื่อแบตเตอรี่ถูกประจุเต็ม 
  2)  การปองกันการคายประจุเกิน (Over discharge) เปนการตัดแบตเตอรี่ออกจาก
ภาระทางไฟฟา เมื่อความจุแบตเตอรี่ลดลงถึงสภาวะต่ําเกินไป 
  3)  ควบคุมภาระทางไฟฟา (Load Control Function) เปนการตัดหรือตอภาระ
ทางไฟฟาแบบอัตโนมัติตามชวงเวลา เชน การเปดระบบแสงสวางจากชวงดวงอาทิตยตกถึง ดวง
อาทิตยขึ้นเปนตน 
  ก.  การปองกันการประจุเกิน  
   สําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระในพื้นที่หางไกล 
ที่มีระบบแบตเตอรี่ จะไดรับการออกแบบ ใหสามารถจายไฟใหกับภาระทางไฟฟาไดที่สภาวะ
เลวรายที่สุด (worst-case condition) เชน การเลือกเดือนที่มีสัดสวนของพลังงานแสงอาทิตยตอ
ภาระทางไฟฟาต่ําสุดมาทําการออกแบบเปนตน เมื่อระบบเซลลแสงอาทิตยทํางานไดดีในชวง
เดือนที่มีพลังงานแสงอาทิตยเพียงพอ เชน ในชวงฤดูรอน พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย มักจะมาก
เกินความตองการใชงาน ในการปองกันไมใหเกิดความเสียหายที่ระบบแบตเตอรี่เนื่องจากการ
ประจุเกินในชวงนี้จึงตองใชระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่ การที่จะปองกันได มากนอยเพียงใด
นั้น ยังตองคํานึงถึงพารามิเตอรอ่ืนๆ ประกอบ เชน การออกแบบระบบ การเปลี่ยนแปลงภาระทาง
ไฟฟาตามฤดูกาล อุณหภูมิแวดลอม และลักษณะของพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 
   การกําหนดแรงดันควบคุมในการประจุ เปนฟงกชันแรกของอุปกรณ
ควบคุมการประจุ และอาจจะเปนฟงกชันที่สําคัญที่สุด ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพและอายุการใช
งานของแบตเตอรี่ วัตถุประสงคของอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ คือการควบคุมการประจุ
แบตเตอรี่ที่ยังไมเต็มใหมีการประจุเต็มโดยไมเกิดการประจุเกิน ถาไมมีอุปกรณควบคุมการประจุ 
กระแสไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตยที่ประจุเขาแบตเตอรี่ มีสัดสวนมากหรือนอยตามความเขม
พลังงานแสงอาทิตย โดยไมคํานึงวาแบตเตอรี่ตองการหรือไม เมื่อแบตเตอรี่ไดรับการประจุเต็ม 
แรงดันประจุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่ทําใหเกิดปฏิกิริยากาซซิ่ง ทําใหสารละลายอิเล็กโตรไลท
แหงลง เกิดความรอนขึ้นภายใน และเรงทําใหเกิดการรวงของแผนเพลทเร็วข้ึน เปนตน 
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   ในการควบคุมการประจุแบตเตอรี่นั้นอาจทําโดยการตัดระบบเซลล
แสงอาทิตยออก หรือการลดกระแสที่มาจากระบบเซลลแสงอาทิตยลง เมื่อแบตเตอรี่ใกลจะถูก
ประจุเต็ม ในการกําหนดแรงดันควบคุม โดยทั่วไปทําโดยการกําหนดจุดแรงดันสูงสุดในการประจุ
แบตเตอรี่ (Voltage regulation set point : VR) และกลับมาตอระบบเซลลแสงอาทิตยอีกเมื่อแรงดัน
แบตเตอรี่ลดลงมาถึงจุดแรงดันตอกลับ (Array reconnect voltage set point : ARV) 
  ข.  การปองกันการคายประจุเกิน 
   ในชวงระยะเวลาที่พลังงานแสงอาทิตยต่ํากวาคาที่ใชออกแบบ หรือชวงที่มี
การใชภาระทางไฟฟาเพิ่มมากกวาที่ออกแบบไว พลังงานที่ผลิตไดจากระบบเซลลแสงอาทิตยมี 
ไมเพียงพอที่จะรักษาใหแบตเตอรี่เต็มตลอดเวลา เมื่อแบตเตอรี่ถูกใชงานจนแรงดันลดลงเรื่อยๆ 
ปฏิกิริยาจะเกิดที่กริดมากขึ้น แรงยึดเหนี่ยวระหวางวัสดุทําปฏิกิริยาและกริดจะลดลง เมื่อแบตเตอรี่
ถูกคายประจุไปเรื่อยๆ จะทําใหอายุการใชงานและขนาดความจุเต็มลดลงในที่สุด การปองกัน
ไมใหแบตเตอรี่ไดรับการคายประจุเกิน อุปกรณควบคุมการคายประจุสวนใหญจะเพิ่มฟงกชัน 
การตัดภาระทางไฟฟาออกเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดลงถึงจุดแรงดันต่ําหรือสภาวะความจุต่ําสุด
เสมอ 
   ในบางกรณีภาระทางไฟฟาที่ใชในระบบเซลลแสงอาทิตย  ตองการ
แรงดันไฟฟาที่สูงเพียงพอเพื่อทํางาน ถาแบตเตอรี่มีความจุลดลงจนแรงดันแบตเตอรี่ลดต่ํากวา
แรงดันที่ภาระทางไฟฟาใชงานได ภาระทางไฟฟาจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟา
กลับขึ้นมาสูสภาวะปกติ ถาภาระทางไฟฟาไมไดกําหนดการทํางานอัตโนมัติไว อาจเปนปญหาตอ
ผูใชงานได จึงเปนเหตุผลสําคัญที่จะตองออกแบบเพื่อกําหนดจุดปองกันการคายประจุเกินของ
ระบบแบตเตอรี่ 
   การปองกันการคายประจุเกินในอุปกรณปองกันการคายประจุ มักทําโดย
การตัดภาระทางไฟฟาออกจากระบบแบตเตอรี่เมื ่อแรงดันแบตเตอรี่ลดลงถึงจุดแรงดันต่ํา 
(Low voltage load disconnect set point : LVD) อุปกรณควบคุมการประจุสวนใหญมีสัญญาณเตือน
ในลักษณะไฟสัญญาณหรือเสียงเตือน เพื่อแจงผูใชงานทราบวามีการตัดภาระทางไฟฟาออก
จนกระทั่งแบตเตอรี่ไดรับการประจุจนแรงดันกลับมาปกติ ภาระทางไฟฟาจะถูกตอกลับมาเชนเดิม 
   ในระบบที่ภาระทางไฟฟาสามารถปดได มักปองกันการคายประจุเกิน โดย
การตอรีเลยหรืออุปกรณตัดวงจรภาระทางไฟฟาออกเมื่อแรงดันลดลงถึงจุดที่กําหนด สวนระบบที่
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ภาระทางไฟฟาไมสามารถปดได ระบบจะไมตัดภาระทางไฟฟาออกโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม
ภาระทางไฟฟาประเภทนี้จะทําใหแบตเตอรี่มีการคายประจุเกินได ตองมีการตออุปกรณเตือนให
ผูใชงานทราบลวงหนากอนที่แรงดันจะลดลงจนถึงจุดที่ทําความเสียหายใหกับแบตเตอรี่ได 
  ค.  นิยามท่ีใชในการควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
   การควบคุมแรงดันในการประจุเปนฟงกชันแรก ของอุปกรณควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่ และบางครั้งอาจเปนฟงกชันเดียวที่สําคัญที่สุด วัตถุประสงคของอุปกรณควบคุม
ประจุคือการควบคุมการจายพลังงานไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตย โดยไมทําใหเกิดการประจุ
เกิน การควบคุมแรงดันหรือการจํากัดกระแสจากระบบเซลลแสงอาทิตยทําไดหลายวิธี วิธีการที่
นิยมมากที่สุดคือการวัดแรงดันของแบตเตอรี่ อยางไรก็ตามยังมีวิธีการวัดพลังงานที่ประจุในรูป
ของแอมแปรช่ัวโมง 
   ถึงแมมีวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟาหรืออัลกอริทึมตางๆ นํามาประยุกต 
ใชกับอุปกรณควบคุมการประจุตางๆ กัน แตมีพารามิเตอรและคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน คือ 
บริษัทผูผลิตอุปกรณควบคุมการประจุจะกําหนดขอบเขตของการควบคุม เชน ความพิกัดของ
กระแสจากระบบเซลลแสงอาทิตยและภาระทางไฟฟา อุณหภูมิใชงาน การสูญเสีย จุดกําหนด
ตางๆ และคากําหนดฮิสเทอรรีซิส ในบางกรณีจุดกําหนดตางๆ แปรผันตามอุณหภูมิของแบตเตอรี่
และ/หรือของอุปกรณควบคุมการประจุ และขนาดของกระแสที่ทําการประจุ ดังนั้นตองทําความ
เขาใจกับนิยามตางๆ ที่ใชกับอุปกรณควบคุมการประจุ ที่จะกลาวถึงตอไป 
   1)  การกําหนดจุดการควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
    ระดับแรงดันแบตเตอรี่ ที่อุปกรณควบคุมการประจุใชในการควบคุม 
หรือฟงกชันการสวิทซเรียกวา จุดควบคุม (Controller set point) สําหรับอุปกรณควบคุมการประจุ
ทั่วไปมีจุดควบคุมหลัก 4 จุด คือ จุดแรงดันควบคุม (Voltage regulation : VR) จุดแรงดันตอกลับ
ระบบเซลลแสงอาทิตย (Array reconnect voltage : ARV) ทั้งสองจุดเปนแรงดันที่ทําหนาที่ควบคุม
การตัดตอระบบเซลลแสงอาทิตยกับแบตเตอรี่ จุดตัดภาระทางไฟฟาเมื่อแรงดันต่ําสุด (Low 
voltage load disconnect : LVD) และจุดตอภาระทางไฟฟา (Load reconnect voltage : LRV) ทั้งสองจุด
ทําหนาที่ควบคุมการตัดตอภาระทางไฟฟาเพื่อปองกันสภาวะการคายประจุเกิน รูปที่ 2-19 แสดง
หลักการพื้นฐานในการกําหนดจุดควบคุมการประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ ในลักษณะกราฟ
ความสัมพันธระหวางแรงดันแบตเตอรี่กับเวลา 
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รูปท่ี 2-19 การกําหนดจุดควบคุมของอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
 
 
    (1)  จุดแรงดันควบคุม (Voltage regulation : VR) เปนคุณสมบัติ
หนึ่งของอุปกรณควบคุมการประจุ ความหมายของจุดแรงดันควบคุม คือ จุดแรงดันสูงสุดที่
อุปกรณควบคุมยอมใหเกิดขึ้นที่แบตเตอรี่ได เพื่อปองกันไมใหเกิดการประจุเกินขึ้นที่แบตเตอรี่ 
เมื่ออุปกรณควบคุมวัดแรงดันของแบตเตอรี่ไดถึงจุดควบคุมนี้แลว อุปกรณควบคุมจะทําการตัด
แบตเตอรี่ออกจากการประจุทันทีหรือทําการจํากัดกระแสที่ประจุเขาแบตเตอรี่ ในบางระบบ
ออกแบบใชจุดแรงดันควบคุมสองจุดควบคูกัน เชน ใชจุดแรงดันควบคุมคาสูงสําหรับการประจุ
รอบแรกของวัน เพื่อปองกันการประจุเกิน การเกิดกาซซิ่ง และการอิควอไลเซชัน ขณะที่จุดแรงดัน
ควบคุมคาต่ําใชในการควบคุมรอบตอไปของการประจุ เพื่อใหแบตเตอรี่มีการประจุแบบโฟลท 
(float charge) 
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     ในการกําหนดจุดแรงดันควบคุม สําหรับอุปกรณควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ มักกําหนดใหมีคาสูงกวา
แรงดันประจุแบบโฟลท ที่กําหนดโดยบริษัทผูผลิต เนื่องจากในระบบเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่
ไดรับการประจุในชวงเวลาที่มีแสงเทานั้น ในขณะที่บริษัทผูผลิตกําหนดเวลาการประจุไวนาน
สําหรับการประจุแบบโฟลท โดยการกําหนดคาแรงดันควบคุมไวสูงกวาที่บริษัทกําหนด แบตเตอรี่
จะสามารถประจุเต็มไดในระยะเวลาสั้นลง แตอยางไรก็ตามมักเกิดการประจุเกินและเกิดกาซซิ่ง 
ตามมา ผูออกแบบจึงตองเลือกแรงดันควบคุมที่แบตเตอรี่สามารถรักษาสภาวะการประจุเต็มได
มากที่สุด โดยไมมีผลกระทบทําใหเกิดปญหาจากการประจุเกิน 
    (2) จุดแรงดันตอกลับระบบเซลลแสงอาทิตย (Array reconnect 
voltage : ARV) ในอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบบเปดปด เมื่อเซลลแสงอาทิตยถูกตัด
ออกจากระบบ แรงดันแบตเตอรี่จะคอยๆ ลดลง อัตราการลดลงของแรงดันแบตเตอรี่ขึ้นกับหลาย
ตัวแปร ซ่ึงรวมไปถึงอัตราการประจุ และอัตราการคายประจุ กอนที่จะตัดวงจร ถาอัตราการประจุ
และคายประจุมีคาสูง อัตราการลดลงของแรงดันแบตเตอรี่ก็จะเร็วกวา เมื่อมีอัตราการประจุและ
คายประจุต่ํากวา เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดลงถึงจุดที่กําหนดและระบบเซลลแสงอาทิตยตอเขาประจุ
แบตเตอรี่ไดอีกครั้ง เรียกจุดนั้นวาจุดแรงดันตอกลับระบบเซลลแสงอาทิตย (Array reconnect 
voltage : ARV) 
     ถาระบบเซลลแสงอาทิตยยังคงถูกตัดออกเมื่อแรงดันถึงจุดแรงดัน
ควบคุมครั้งแรกแลวและไมตอกลับเมื่อแรงดันลดลง แบตเตอรี่อาจจะไมไดรับการประจุเต็ม เพื่อ
เปนการทําใหระบบเซลลแสงอาทิตยตอกลับไดเมื่อแรงดันลดลงถึงจุดตอกลับ อาจเพิ่มฟงกชันการ
ประจุแบตเตอรี่เปนลูกคลื่น(พัลซ) ตลอดเวลา แทนที่การตัดเซลลแสงอาทิตยออกโดยสิ้นเชิง 
วิธีการนี้แบตเตอรี่จะถูกประจุจนเต็มกอนที่จะถูกตัดระบบเซลลแสงอาทิตยออก 
    (3) ฮีสเทอรีซิสของแรงดันควบคุม (Voltage Regulation Hysteresis : 
VRH) ชวงแรงดัน หรือความแตกตางระหวางจุดแรงดันควบคุมกับจุดแรงดันตอกลับ จะเรียกวา 
ฮีสเทอรีซิสของแรงดันควบคุม คานี้เปนแฟกเตอรหลักที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของการ
ประจุแบตเตอรี่ที่ใชระบบควบคุมแบบเปดปด ถาคาฮีสเทอรีซิสของแรงดันควบคุมมีคาสูงเกินไป 
กระแสจากระบบเซลลแสงอาทิตยจะถูกตัดในชวงเวลานาน ทําใหประสิทธิภาพการไดรับพลังงาน
ต่ําลงและทําใหมีความลําบากเพิ่มขึ้นในการประจุแบตเตอรี่ใหเต็ม แตถาคาฮีสเทอรีซิสของแรงดัน
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ควบคุมมีคาต่ําระบบเซลลแสงอาทิตยจะถูกตัดตอบอยมากขึ้น บางทีอาจทําใหเกิดความเสียหาย 
ที่อุปกรณควบคุมที่ใชระบบตัดตอแบบอิเล็กโตรแมกเนติกได ผูออกแบบตองระมัดระวังในการ
คํานวณคาฮีสเทอรีซิส บนฐานขอมูลอัตราการประจุและคายประจุของระบบและแบตเตอรี่
ที่ใชงานจริง 
     อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบบเปดปดทั่วไปจะกําหนดคา
ฮีสเทอรีซิสระหวาง 0.4 ถึง 1.4 โวลต สําหรับระบบแบบ 12 โวลต เชนสําหรับระบบที่กําหนด
แรงดันควบคุมที่ 14.5 โวลต และมีฮีสเทอรีซิส 1 โวลต แรงดันที่ระบบเซลลแสงอาทิตยจะตอกลับ
คือ 13.5 โวลต โดยทั่วไปการกําหนดคาฮีสเทอรีซิสคาต่ําๆ จะใชกับระบบที่ไมมีภาระทางไฟฟา
ตอนกลางวัน 
    (4)  จุดตัดภาระทางไฟฟา เมื่อแรงดันต่ํ าสุด  (Low voltage load 
disconnect : LVD) การคายประจุเกินของแบตเตอรี่ สามารถทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลงได ถาแรงดันแบตเตอรี่ต่ํา อาจจะเนื่องจากไมมีพลังงานอาทิตยประจุเขาเปนเวลานาน ภาระ
ทางไฟฟาจะถูกตัดออก เพื่อปองกันไมใหแรงดันแบตเตอรี่ลดลงไปเรื่อยๆ การตัดภาระทางไฟฟา
ออกจะกําหนดโดยแรงดันที่จุดตัดภาระทางไฟฟาเมื่อแรงดันต่ําสุด (Low voltage load disconnect : 
LVD) อุปกรณที่ใชอาจเปน รีเลยหรือ สวิทซแบบ สารกึ่งตัวนํา (solid-state) ซ่ึงสามารถแยกการ
ไหลของกระแสจากแบตเตอรี่และภาระทางไฟฟาได บางกรณีอาจรวมอยูในการออกแบบวงจร
ควบคุม บางกรณีอาจแยกออกมาจากวงจรควบคุม ขึ้นอยูกับขนาดของกําลังไฟฟาที่ทําการตัดตอ 
     ในอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ที่มีฟงกชันการควบคุม 
การตัดตอภาระทางไฟฟา จุด LVD เปนจุดแรงดันที่ภาระทางไฟฟาจะถูกตัดออกจากระบบ
แบตเตอรี่ การกําหนดจุด LVD หมายถึง การกําหนดคาสภาวะการประจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ยอมให
ใช หรือคือคาความจุแบตเตอรี่สูงสุดที่ใชในระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยระบบนั้น ดังนั้น 
ในการออกแบบระบบจะตองระมัดระวังเปนพิเศษวาไดนําความจุจริงหลังจากการกําหนดคา LVD 
แลวมาหาขนาดของแบตเตอรี่ 
     คา LVD ที่เหมาะสมจะชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ในการ
คํานวณจุด LVD ของแบตเตอรี่ผูออกแบบตองคํานึงถึงอัตราการคายประจุ เนื่องจากแรงดัน
แบตเตอรี่แปรผันกับอัตราการคายประจุ การกําหนดจุด LVD ต่ําๆ มักทํากับระบบที่มีการคาย
ประจุสูง เพื่อใหเปนจุดเดียวกับสภาวะการคายประจุ (DOD) โดยทั่วไปสําหรับระบบที่มีการคาย
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ประจุชาเชนในระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระขนาดเล็ก (SHS) มักใชแรงดัน LVD ประมาณ 11.0 ถึง 
11.5 โวลต ซ่ึงจะสัมพันธกับสภาวะการคายประจุของแบตเตอรี่ (DOD) ที่ 75-90% สําหรับระบบ
แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดขนาด 12 โวลต ที่อัตราการคายประจุต่ํากวา C/30 
     ในการสั่ งซื้อ อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่  ขอควร
ระมัดระวัง คือ บริษัทผูผลิตแบตเตอรี่จะกําหนดอัตราการคายประจุ สําหรับการกําหนดจุดแรงดัน
ต่ําสุด เมื่อเทียบกับสภาวะการคายประจุเต็มที่ 100% สําหรับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด คาแรงดัน 
LVD ประมาณ 10.5 โวลต สําหรับแบตเตอรี่ 12 โวลต (1.75 โวลตตอเซลล) ในระบบเซลล
แสงอาทิตยเราไมตองการใหแบตเตอรี่คายประจุถึงจุดนี้ซ่ึงจะสงผลใหอายุการใชงานส้ันลง 
โดยทั่วไป การกําหนดจุด LVD มักไมเกิน 75-80% DOD 
    (5)  จุดตอภาระทางไฟฟา (Load reconnect voltage : LRV) แรงดัน
ที่อุปกรณควบคุมการประจุ ยอมใหแบตเตอรี่ตอภาระทางไฟฟากลับเขามาเรียกจุดตอภาระทาง
ไฟฟา (Load reconnect voltage : LRV) หลังจากที่อุปกรณควบคุมการประจุตัดภาระทางไฟฟา
ออกไปที่จุด LVD แรงดันแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นไปที่แรงดันวงจรเปดของแบตเตอรี่ เมื่อมีการประจุ
ไฟฟาเขาจากระบบเซลลแสงอาทิตย แรงดันแบตเตอรี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุปกรณควบคุม 
วัดแรงดันแบตเตอรี่ไดสูงเพียงพอ ก็จะทําการตอภาระทางไฟฟาเขามา เรียกจุดแรงดันที่ตอภาระ
ทางไฟฟากลับวาจุดตอภาระทางไฟฟา (Load reconnect voltage : LRV) 
     การเลือกจุดตอกลับภาระทางไฟฟาจะตองเลือกคาสูงเพียงพอที่
แบตเตอรี่ไดรับการประจุกลับแลว แตการเลือกคาสูงมากจะทําใหภาระทางไฟฟาถูกตัดออกเปน
ระยะเวลานาน อุปกรณควบคุมหลายชนิดเลือกการตัดภาระทางไฟฟาทั้งวัน หรือจนกระทั่ง
ตรวจสอบวาแผงเซลลแสงอาทิตยไดมีการประจุกลับเขาแบตเตอรี่แลว ในระบบเซลลแสงอาทิตย
แบบอิสระขนาดเล็ก กําหนด LRV ระหวาง 12.5 ถึง 13 โวลต สําหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ 12 
โวลต ถาทําการเลือก LRV คาต่ํา ภาระทางไฟฟาจะไดรับการตอกลับกอนที่แบตเตอรี่จะถูกประจุ 
ทําใหเกิดวงจรการตัดตอภาระทางไฟฟาบอยๆ ทําใหแบตเตอรี่อยูในสภาวะความจุต่ําตลอดเวลา 
สงผลใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ส้ันลง 
     ในการเลือกจุด LRV ผูออกแบบตองพิจารณาอัตราการประจุ
สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตย และอัตราการคายประจุสําหรับภาระทางไฟฟา และพิจารณาวา
อัตราการประจุและคายประจุมีผลตอแรงดันแบตเตอรี่ที่สภาวะการคายประจุตางๆ อยางไร 
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    (6)  ฮีสเทอรีซิสของจุดตัดภาระทางไฟฟาเมื่อแรงดันต่ําสุด (Low 
Voltage Load Disconnect Hysteresis : LVDH) ชวงแรงดัน หรือความแตกตางระหวางจุด LVD 
และ LRV เรียกฮีสเทอรีซิสของจุดตัดภาระทางไฟฟาเมื่อแรงดันต่ําสุด (LVDH) ถาคา LVDH มีคา
ต่ํา ภาระทางไฟฟาจะถูกตัดตอบอยเกินไปที่สภาวะการประจุ (SOC) คาต่ํา อาจมีผลทําใหเกิดความ
เสียหายตอภาระทางไฟฟาหรืออุปกรณควบคุมได และยังทําใหแบตเตอรี่ตองใชเวลานานมากขึ้น
ในการประจุเต็ม แตถาคา LVDH มีคามาก ภาระทางไฟฟาจะถูกตัดเปนระยะเวลานาน จนกระทั่ง
ระบบเซลลแสงอาทิตยประจุแบตเตอรี่จนเต็ม โดยการกําหนดคา LVDH สูงนี้ทําใหแบตเตอรี่มีอายุ
การใชงานนานแตลดความมั่นคงของระบบทางผูใชงาน คา LVDH ที่เหมาะสมนั้นจะตองพิจารณา
ความตองการความมั่นคงทางระบบ ปฏิกิริยาเคมี และขนาดของแบตเตอรี่ รวมทั้งกระแสของ
ระบบเซลลแสงอาทิตยและระบบแบตเตอรี่ 
   2) การเลือกอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
    การออกแบบและการเลือกอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ใน
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมีขอควรพิจารณาหลายแฟกเตอร ขึ้นกับความซับซอน และ
ทางเลือกของการควบคุม ขณะที่ฟงกชันเบื้องตนคือปองกันไมใหมีการประจุแบตเตอรี่ เกินหลาย ๆ 
ฟงกชันมีการนํามาเพิ่มเติม ทั้งการตัดภาระทางไฟฟาออกเมื่อแรงดันต่ํา ควบคุมแหลงพลังงาน
ชนิดอื่น จายพลังงานบางสวนใหภาระทางไฟฟาที่จําเปน หรือแมกระทั่งการแสดงคาทางไฟฟา
ของระบบ ผูออกแบบตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน อาจใชรายการ
ตอไปนี้ในการพิจารณาเลือกอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ในระบบเซลลแสงอาทิตย 
    (1) แรงดันของระบบ 
    (2)  กระแสของระบบเซลลแสงอาทิตยและภาระทางไฟฟา 
    (3)  ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ 
    (4)  วิธีการในการควบคุมและการออกแบบอุปกรณตัดตอ 
    (5)  จุดแรงดันควบคุมและจุดตัดตอภาระทางไฟฟา 
    (6)  เงื่อนไขสภาวะแวดลอมการใชงาน 
    (7)  การออกแบบทางเครื่องกลและการบรรจุผลิตภัณฑ 
    (8)  การแสดงผลระบบ ลักษณะสัญญาณเตือน และมิเตอรตางๆ 
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    (9)  อุปกรณปองกันกระแสเกิน อุปกรณตัดตอ และอุปกรณปองกัน
แรงดันเกินชั่วขณะ 
    (10) ราคา การรับประกัน และความนาเชื่อถือผลิตภัณฑ 
 2.3.4  ระบบอินเวอรเตอร (Inverter) 
  อินเวอรเตอรเปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงไฟฟากระแสตรงจากระบบเซลล
แสงอาทิตยหรือแบตเตอรี่ใหเปนไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาและความถี่ที่แนนอน 
อินเวอรเตอรมีฟงกชันการทํางานหลัก 4 แบบคือ 

1)  ฟงกชันแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ (Inverter)  
 ทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากระบบพลังงานทดแทน หรือแบตเตอรี่

ใหเปนไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟาและความถี่ที่แนนอน วงจรภายในอินเวอรเตอร
ประกอบดวยอุปกรณที่เปนสวิทชอิเล็กทรอนิกสกําลัง และวงจรควบคุมการทํางานของสวิทช
อิเล็กทรอนิกสกําลัง เพื่อใหไดขนาดของแรงดันไฟฟาและความถี่ตามตองการ ลักษณะของ
สัญญาณไฟฟาทางดานออกของอินเวอรเตอรขึ้นอยูกับคุณภาพและราคาของอินเวอรเตอร 
อินเวอรเตอรที่มีสัญญาณแรงดันไฟฟาทางดานออกคลายคลื่นรูปไซน จะมีราคาสูงเนื่องจาก
มีขนาดของฮารมอนิกสรวมต่ํา  
  2)  ฟงกชันการจัดรูปแบบสัญญาณไฟฟากระแสสลับ (Waveshaping) ในทาง
อุดมคติแลวรูปแบบของสัญญาณไฟฟากระแสสลับเปนสัญญาณคลื่นรูปไซน สําหรับภาระทางไฟฟา
ที่เปนความตานทาน สามารถใชไดกับทั้งไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ดังนั้นลักษณะของ
สัญญาณไฟฟาจึงไมมีผลกระทบตออุปกรณไฟฟาชนิดนี้ ในขณะที่ภาระทางไฟฟาแบบอินดัคทีพ 
เชน มอเตอร พัดลม สัญญาณไฟฟาที่สงใหมอเตอรจะตองมีลักษณะเปนคลื่นรูปไซนหรือใกลเคียง
มากที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพการหมุนของมอเตอร (พลังงานกล) จะเกิดจากความถี่พื้นฐาน 
50 Hz ของสัญญาณรูปคลื่นไซน สวนความถี่ฮารโมนิกอื่นที่สูงกวา ที่ถูกสงมารวมกับสัญญาณ
รูปคลื่นไซน จะไมทําใหเกิดการหมุนของมอเตอร แตจะทําใหเกิดความรอน ในขดลวดทองแดง
และตัวของมอเตอรเอง และที่มักเกิดบอยๆ คือทําใหฉนวนที่หุมขดลวดมีอายุการใชงานสั้นลง
ทําใหมอเตอรไหมเสียหายได 
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  3)  ฟงกชันการควบคุมแรงดัน (Regulation) ฟงกชันนี้ควบคุมโดย พัลสวิด 
มอดูเลชัน (PWM) เนื่องจากแรงดันกระแสตรงที่แผงเซลลแสงอาทิตยสงมายังอินเวอรเตอร มีการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหแรงดันไบแอสที่อุปกรณสวิทซแบบสารกึ่งตัวนําเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
สงผลใหกระแสที่สงไปยังภาระทางไฟฟาเปลี่ยนแปลง หมายถึงอัมปลิจูดของพัลซที่ทางดาน
เอาทพุทของอินเวอรเตอรไมคงที่ ดังนั้นจึงตองทําการมอดดูเลทความกวางของเอาทพุทพัลซ 
(ใหแคบลงหรือกวางขึ้น) เพื่อรักษาคาแรงดันทางดานเอาทพุทใหคงที่ Pure square-wave inverter 
ไมสามารถควบคุมแรงดันโดย PWM ได เนื่องจากไมสามารถทําการมอดดูเลทความกวางของ
สัญญาณได จึงมีการออกแบบเทคนิคการควบคุมแรงดันเอาทพุทเชนการเลือกสวิทซทางดานขด
ทุติยภูมิของทรานสฟอรเมอรสวิทซ เปนตน 
   การใชทรานสฟอรเมอรในอินเวอรเตอร ไมไดใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
แปลงสัญญาณไฟฟา การจัดรูปสัญญาณ หรือการควบคุมแรงดันไฟฟาดังที่กลาวมาขางตน สามารถ
ตัดออกจากการออกแบบอินเวอรเตอรได แตอยางไรก็ตามยังมีการนําทรานสฟอรเมอรมาใชใน
อินเวอรเตอรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
     เพื่อสราง galvanic isolation ระหวางระบบเซลลแสงอาทิตยและระบบ
สายสงของการไฟฟา หรือระบบไฟฟากระแสสลับ เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน 
     ทําใหเกิดความยืดหยุนในการเลือกขนาดแรงดันของระบบเซลล
แสงอาทิตยและระบบแบตเตอรี่ หรือแรงดันของแบตเตอรี่ 
     ทําใหมีระบบ grounding สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตย เพื่อความ
ปลอดภัยในการใชงานระบบ 
  4)  ฟงกชันทํางานที่จุดกําลังสูงสุดของระบบเซลลแสงอาทิตย (Maximum 
Power Point Tracker) ปกติแลวเมื่อนําภาระทางไฟฟาชนิดตางๆ เชนชนิดความตานทาน ชนิดที่
เปนคาปาซิเตอร หรือขดลวดมาตอกับระบบเซลลแสงอาทิตย ลักษณะของจุดทํางานที่แผงเซลล
แสงอาทิตยจายพลังงานงานออกมาจะถูกกําหนดโดยคุณสมบัติของภาระทางไฟฟาแบบตางๆ
เหลานั้น ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากแผงเซลลแสงอาทิตยไดสูงสุด การเพิ่มฟงกชันการ
ทํางาน ที่จุดกําลังสูงสุดของระบบเซลลแสงอาทิตย เปนการเพิ่มวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่
กําหนดจุดทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตยใหทํางานที่จุดกําลังสูงสุดตลอดเวลา ผูใชงานจึงไดรับ
ประโยชนทางดานพลังงานจากระบบเซลลแสงอาทิตยไดสูงสุด 
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   อินเวอรเตอรที่ใชงานในระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสามารถ
แยกออกเปน 2 ประเภท 
   1)  อินเวอร เตอรสําหรับระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระ  (Stand Alone 
Inverter) อินเวอรเตอรชนิดนี้บางครั้งเรียก Self-commutated inverter หรือ Voltage-fed inverter 
สามารถนําไปใชงานไดอิสระ แปลงไฟฟากระแสตรงจากแหลงกําเนิด เชน ระบบแผงเซลล
แสงอาทิตยเปนกระแสสลับไดทันที 
   2)  อิน เวอร เตอรสํ าหรับระบบเชื่ อมตอสายส ง  (Grid Connected 
Inverter) อินเวอรเตอรชนิดนี้บางครั้งเรียก Line-commutated inverter หรือ Current-fed inverter 
อินเวอรเตอรชนิดนี้จะทํางานไดก็ตอเมื่อมีแรงดันทางดานเอาทพุทกอนเทานั้น โดยอาจเปนแรงดัน
จากระบบสายสงของการไฟฟาหรือแหลงกําเนิดไฟฟาอื่นๆ  ที่ตอทางดานเอาทพุทของ
อินเวอรเตอร เชน เครื่องยนตดีเซล UPS อินเวอรเตอร หรือกังหันลมผลิตไฟฟา 
   สําหรับโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และ
อินเวอรเตอรสําหรับระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระประกอบอยูในชุดเดียวกัน มีคุณสมบัติการควบคุม
และการแปลงไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลบั ตามขอกําหนดทางเทคนิค ในหัวขอ 2.2 
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บทที่  3 
การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 
 การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยนี้ กําหนดขึ้นเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติใหแก 
 -  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่เปนหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในการดูแล
รักษาและรับมอบระบบฯ ตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ตลอดจนเพื่อรองรับภารกิจในการจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวาง
ใหแกประชาชนในพื้นที่ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไมสามารถดําเนินการปกเสาพาดสายได 
 -  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหาร
จัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ในฐานะเปนผูดําเนินการบริหารระบบฯ 
 -  สมาชิกผูใชไฟฟา ในฐานะเปนผูใชและดูแลบํารุงรักษาระบบฯ 
 การกําหนดแนวทางในแตละขั้นตอนการติดตั้งและการบริหารระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย 
 1)  ขั้นตอนกอนดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 2)  ขั้นตอนการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 3)  ขั้นตอนหลังการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
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3.1   ขั้นตอนกอนดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 3.1.1  แนวทางการสํารวจความตองการระบบไฟฟา 
  ขอมูลที่จะตองดําเนินการสํารวจ ประกอบดวย 
  1)  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
  2)  ขอมูลดานความรูของผูใชไฟ 
     ทักษะพื้นฐานทางดานไฟฟาของผูใชไฟ 
  3)  ขอมูลดานเศรษฐกิจของชุมชนหรือหมูบาน 
  4)  ขอมูลประกอบดานสภาพพื้นที่ 
  ในการสํารวจขอมูลอาจใชวิธีการสํารวจภาคสนามที่แตกตางกันตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 
     การประชุมกลุมผูนําหมูบาน ไดแก ผูใหญบาน ครู สมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการหมูบาน กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ฯลฯ 
     การสุมสัมภาษณรายครัวเรือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปได
ของการติดตั้งระบบไฟฟา ซ่ึงรวมถึงการบํารุงรักษาระบบฯ 
 3.1.2  การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาดังนี้ 
  1)  เปนพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาเขาถึง และเปนพื้นที่ที่ยังไมจัดอยูในแผนการขยายเขต
ของการไฟฟา 
  2)  ดําเนินการสํารวจความตองการการใชไฟฟาของครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช 
และทําความเขาใจกับผูใชไฟฟาในแตละครัวเรือนใหทราบถึงความสามารถในการจายไฟของ
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่จะติดตั้ง เพื่อใหเกิดการใชงานอยางยั่งยืน 
  3)  จํานวนครัวเรือนที่จะดําเนินการติดตั้งอยางนอย 5 ครัวเรือนและครัวเรือน 
ที่จะติดตั้งตองมีเลขบานที่แนนอน 
  4)  กรณีครัวเรือนมีลักษณะกระจัดกระจาย  ไมตั ้งอยู เปนกลุมเปนกอน 
ควรดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบแยกอิสระสําหรับครัวเรือน (Solar 
Home System) 
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  5) พิจารณาถึงความจําเปนและเรงดวนของการใหบริการไฟฟาในแตละพื้นที่
และความพรอมของผูใชไฟฟา 
 3.1.3  การกําหนดรูปแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีเหมาะสม 
  เมื่อไดทําการสํารวจครัวเรือนที่ตองการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของแตละ
ครัวเรือนแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดรูปแบบและขนาดกําลังการผลิตระบบไฟฟาที่เหมาะสม
ของแตละครัวเรือน โดยตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูในการพิจารณากําหนดรูปแบบ
ตลอดจนการประมาณราคาคากอสราง (ศึกษารูปแบบและรายละเอียดไดในบทที่ 2) โดยมีแนวทาง
ขอกําหนดทางเทคนิคและมาตรฐานการออกแบบดังนี้  
  1)  ขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับครัวเรือน (SHS) 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาไดแมจะไมมีแสงอาทิตยติดตอกัน
นานถึง 3 วัน ดังเชนในกรณีฤดูฝนที่อาจมีสภาพอากาศมืดครึ้ม มีฝนติดตอกันหลายวัน โดยไมมี
แสงแดดเลย เปนตน 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาในรูปแบบกระแสตรง (DC) หรือ
กระแสสลับ (AC) 
   -  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาที่มีหลอดไฟไมเกิน 2 หลอด และมี 
1 เตารับไฟ (Outlet) สําหรับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน 
  2) มาตรฐานในการออกแบบ 
   -  กรณีที่จายไฟฟาแบบกระแสตรง ระดับแรงดันเทากับ 12 Volt 
   -  กรณีที่จายไฟฟาแบบกระแสสลับ ระดับแรงดันเทากับ 220 Volt 
ความถี่ 50 Hz โดยที่สามารถควบคุมระดับแรงดันใหอยูในระดับ ± 5% และความถี่ ± 0.5% และมี
ความผิดเพี้ยนของแรงดัน Total Harmonic Distortion (THD)≤ 5% 
   -  มาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
   -  สายไฟฟาที่ใชติดตั้งในระบบไฟฟากระแสตรง ใหใชสายฉนวนหุม
สองชั้นตามมาตรฐาน มอก. 
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   -  แบตเตอรี่เปนชนิด Deep Cycle แบบ Maintenance Free และอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่ที่ใชตองมีอายุไมต่ํากวา 3 ป 
   -  Charge Controller สามารถชารจแบตเตอรี่ และมีระบบตัดภาระทางไฟฟา 
(disconnect) ในกรณีที่ระดับแรงดันของแบตเตอรี่มีขนาดต่ํากวาที่กําหนดไวได 
   -  การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแบบคงที่โดยไมมีระบบติดตาม 
ดวงอาทิตย (Solar tracking) 
   -  แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชมีขนาดพิกัด อยางนอย 120 วัตต 
   -  ประสิทธิภาพของระบบตองไมต่ํากวา 70% ขึ้นกับประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ และอินเวอรเตอร 
 3.1.4  แนวทางการพิจารณาติดตั้งระบบ 
  เพื่อใหระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีความยั่งยืน และสามารถ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานการมีไฟฟาใชของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
พิจารณาเลือกครัวเรือนและสถานที่ติดตั้งระบบ ตองเปนครัวเรือนที่มีบานเลขที่ถาวร และอยูหาง
จากระบบบริการสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนสถานที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ตองมี
แสงแดดสองถึง ไมมีการบังเงาจากตนไม หรือส่ิงปลูกสรางใดๆ 

3.2   ขั้นตอนการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 การดําเนินการติดตั้งระบบฯ แบงออกเปน 2 กรณี คือกรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
ดําเนินการใหตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดหาเอง 
 3.2.1  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  ในการดําเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะเปนผูรับผิดชอบในการวาจางดําเนินการ โดยผูรับจางจะตองจัดฝกอบรมใหกับ
เจาของครัวเรือนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะผูรับมอบระบบฯ เพื่อใหสามารถดูแล
บํารุงรักษาระบบฯ ไดอยางมีขั้นตอนถูกตองตามเงื่อนไขลักษณะเฉพาะของระบบฯ โดยมีคูมือ
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การใชงานอุปกรณทุกชิ้น การบํารุงรักษาระบบฯ การแกไขปญหาเบื้องตน และคําแนะนําการใชงาน 
ที่สามารถเขาใจไดงาย  
 3.2.2  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง 
  ในกรณีที่โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการแลวเสร็จ แตหากในภายหลังปรากฏวายังมี
ครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใชหรือมีครัวเรือนเกิดขึ้นใหมในพื้นที่หางไกลซึ่งระยะการขยายบริการ
ระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคยังดําเนินการไปไมถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็อาจจะ
ดําเนินการตามขั้นตอน ขอ 3.1.1-3.1.4 

3.3   ขั้นตอนหลังการดําเนินการติดตั้งระบบฯ 
 เมื่อการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยแลวเสร็จตามขอ 3.2.1 
และ 3.2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อ
ดําเนินการบริหารระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ศึกษา
รายละเอียดตามภาคผนวก ค) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑการซอมบํารุงระบบฯ โดยใหการดําเนินการซื้อ
หรือการจางแตละครั้ง เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน โดยองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีหนาที่เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อใหขอเสนอแนะการประสาน
การดําเนินการ การตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหแกคณะกรรมการกรณีที่คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
รวมถึงรวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา ที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน
เสนอสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 3.3.1  กรณีรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคตามโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงานตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดย
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต



มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

54 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการระบบฯ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อ
บริหารระบบฯ การแตงตั้งผูปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดเก็บคาบํารุงสมาชิก การจัดทําบัญชี 
หลักฐานเอกสารการรับจายเงินตางๆ ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวจะครอบคลุมบทบาทหนาที่ของผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงประกอบดวย องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
  1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนผูรับ
มอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยระบบไฟฟาที่ไดรับมอบตามโครงการ เปนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองดูแลรักษา โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1)  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสงมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เพื่อใหทราบถึงจํานวนครัวเรือนผูใชไฟฟา พรอมทั้งจัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
   (2)  ออกขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยเรื่องการเก็บคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบ
ไฟฟาตามโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด
ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดอัตราคาบํารุงสมาชิก 50 บาท/เดือน/ครัวเรือน เพื่อนําไปใชจาย
เปนคาบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
   (3)  จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการระบบฯ 
   (4)  ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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   (5)  ประสานงานภายในทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การไฟฟา
สวนภูมิภาค และคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
   (6)  ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน รวมทั้งให
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานแกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
   (7)  รวมแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ิน 
   (8)  พิจารณาจัดสรรเงินใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ในกรณีที่คา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
   (9)  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาที่คณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเสนอ ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น  หมายถึง  คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซ่ึงแตงตั้งโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟามีจํานวนไมนอยกวา 
5 คน โดยอาจตั้งมากกวา 1 คณะได เพื่อประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา โดยตองกําหนด
เขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจนไมทับซอนกัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
     ประธานกรรมการ 
     รองประธานกรรมการ 
     กรรมการฝายการเงิน 
     กรรมการฝายตรวจสภาพอุปกรณ 
     กรรมการและเลขานุการ 
   คุณสมบัติของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
   คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ 
   (2)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานใน
หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วัน 
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   (3)  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (เดิม) หรือช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
(ปจจุบัน) หากไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวไดใหพิจารณาจากบุคคลที่อานออก
เขียนได 
   (4)  ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   (5)  ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
   (6)  ไมเปนบุคคลที่หูหนวกและเปนใบ 
   (7)  ไมอยูระหวางตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก
และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
   ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินที่ไดรับการแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
     การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางงาน
ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบฯ 
     แตงตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ดังนี้ 
    (1)  ผูจัดเก็บหรือผูชําระเงิน 
    (2)  ผูเก็บรักษาเงิน 
     ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบ
ไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานได โดยควรมอบหมายใหคณะกรรมการผูที่มีความรูหรือผาน
การอบรมดานไฟฟาเปนผูรับผิดชอบ 
     ซอมและแกไขอุปกรณไฟฟาตามที่สมาชิกผูใชระบบไฟฟารองขอ 
และบันทึกผลการซอม/แกไขทุกครั้ง โดยหากกรณีความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นในระหวางระยะเวลา
ประกันใหเจาของครัวเรือนแจงอาการชํารุดและสาเหตุการชํารุดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบ เพื่อทําการตรวจสอบการรับประกันเบื้องตน (สาเหตุของการเสีย, ระยะเวลาการค้ําประกัน) 
และแจงผูรับจางโดยมีรายละเอียดตามแบบฟอรมการแจงซอมอุปกรณระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) (ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข) และสําเนาแจงให
หนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบ 
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     ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีที่
คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย โดยจัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหอยู 
ในสภาพใชงานไดโดยตลอด 
     ติดตามผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา  และรายงาน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 
  3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ิน ใหเปนผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน และผูเก็บรักษาเงิน 
   ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน ใหมีหนาที่ ดังนี้ 
    จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     จัดเก็บหรือรับชําระเงินคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาตามขอบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําสงผูเก็บรักษาเงิน 
     เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
ที่ใชหมดแลวใหผูเก็บรักษาเงิน พรอมทั้งขอเบิกใบเสร็จรับเงินเลมใหม 
   ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาที่ ดังนี้ 
     ตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําสงพรอมกับ
หลักฐาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     ใหบันทึกรายการรับ-จายเงิน ในสมุดคุมรับ-จายเงิน และบัญชีรับ-
จายเงิน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
     ใหนําเงินที่รับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบัญชีคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
     ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินไวในที่ปลอดภัย 
     การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจํานวน 3 
(สาม) คน โดยมีประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเปนประธาน และลงลายมือช่ือรวมกันอยาง
นอยสองในสาม 
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  4)  สมาชิกผูใชระบบไฟฟา หมายถึง ประชาชนที่เขารวมโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มีหนาที่ ดังนี้ 
     สงหลักฐานการขอใชระบบไฟฟาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 3.3.2  กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเอง 

ใหมีคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินดําเนินการเหมือนกรณีการรับมอบระบบฯ จาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค ตามขอ 3.3.1 
 3.3.3  การดูแลรักษาระบบและอุปกรณ  

ทั้งกรณีรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือกรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการติดตั้งเอง เมื่อการดําเนินการหลังการติดตั้งแลวเสร็จจะตองมีการดูแลรักษา
ระบบและอุปกรณ ดังนี้ 
  1)  เมื่อระบบฯ ไดรับการติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณสมาชิกผูใชระบบไฟฟา
จะตองชําระคาบํารุงสมาชิกตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและ
การพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนด ปจจุบันไดกําหนดใหสมาชิกผูใชระบบไฟฟา
ชําระในอัตรา 50 บาทตอเดือนตอครัวเรือน 
  2)  ดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ 
โดยมีแนวทางการดูแลบํารุงรักษาในเบื้องตน ดังนี้ 

   (1)  แผงเซลลแสงอาทิตย 
      ใชผาชุบน้ําบิดใหหมาดๆ เช็ดดานหนาแผงเซลลแสงอาทิตย 
      ใชไมกวาดขนไกปดทําความสะอาด 
      ตรวจเช็คตนไมใกลๆ แผงเซลลแสงอาทิตยวามีเงาตนไมบังแผงเซลล
หรือไม ถามีเงาบังใหตัดตนไม 
      ตรวจเช็คจุดตอสายดานหลังแผงเซลลวาหลวมหรือไม ถาหลวม
ควรขันสกรูใหแนน 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 59 

   (2)  แบตเตอรี่ 
      ทําความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่วามีรอยแตกเสียหาย
หรือไม โดยเช็ดฝุนออกจากแบตเตอรี่ถามีรอยแตกจะทําใหสามารถมองเห็นรอยแตกชัดขึ้น 
      ทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และขันใหแนน นานๆ ไปขั้วอาจจะ
สกปรกและสึกกรอน อาจจะใชแปรงโลหะทําความสะอาด หรือใชเบคกิ้งโซดาและผา ทําความ
สะอาดบริเวณที่เปนโลหะของจุดเชื่อมตอควรทําความสะอาดและขันใหแนน 
      ตรวจระดับสารละลายในทุกๆ เซลล สังเกตวามีเซลลใดที่มีน้ําลดตํ่า
ผิดปกติหรือไม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากมีรอยรั่วที่เซลลนั้นหรือเปนเซลลที่เสื่อม แบตเตอรี่ที่มีเซลล 
บางเซลลเสื่อมนี้ถือวาแบตเตอรี่ทั้งลูกเสื่อม และควรเปลี่ยนใหม การเติมน้ํากลั่นควรเติมทุกเซลล 
เติมจนถึงระดับลางสุดของพลาสติกสีแดงบริเวณที่ฝาจุกปด โดยจะมีที่วางเหลือพอสําหรับการ
ขยายตัวของสารละลายเมื่ออากาศรอนหรือขณะที่เกิดฟองอากาศตอนกําลังชารจแบตเตอรี่
ที่แรงดันไฟสูง 

หมายเหตุ ตองเติมน้ํากลั่นเทานั้น! น้ํากรดควรใชเติมกับแบตเตอรี่ใหมตอนที่ยังแหงอยู 
ควรระมัดระวังไมใหส่ิงใดๆ หรือฝุน ลงไปในแบตเตอรี่ ชางควรมีน้ํากลั่นสํารองไว
ขณะไปสํารวจระบบตามหมูบานซึ่งสวนใหญตองมีการเติมน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ 

 
   (3) อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอินเวอรเตอร 
    อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอินเวอรเตอรที่ใชในโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มีหลายชนิด แตละชนิด 
มีการแสดงขอมูลสถานะทํางานของตัวควบคุมการเก็บประจุในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
    ก.  สภาวะการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย 
    ข.  สภาวะการทํางานของประจุแบตเตอรี่ 
    ค.  สภาวะการทํางานของโหลดและการใชงานเกินพิกัดหรือเกิดการ
ลัดวงจร 
    ง.  สถานะของแบตเตอรี่ 
    จ.  สถานะการทํางานของอุปกรณควบคุมการประจุและอินเวอรเตอร 
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หมายเหตุ เนื่องจากในแตละพื้นท่ีมีการเลือกใชงานระบบอุปกรณท่ีแตกตางกันทําใหฟงกชัน
ตางๆ มีความแตกตางกัน กอนใชงานควรศึกษารายละเอียดจากคูมือของอุปกรณ
ท่ีติดตั้งจริงในพื้นท่ี 

 
   4)  การตรวจสอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระดับครัวเรือน 
   กุญแจสําคัญในการทําใหระบบฯ เกิดความยั่งยืนคือการใหความรูกับผูใช
ระบบฯ นอกเหนือจากเปาหมายในการเปลี่ยนอุปกรณที่เสียและซอมแซมระบบฯ อยางเรงดวนแลว 
การใหความรูกับประชาชนก็เปนอีกเปาหมายหนึ่งที่สําคัญ 
   ขั้นตอนในการตรวจสอบระบบโดยรวม : 
   (1)  ตําแหนงของแผงเซลลแสงอาทิตย เงาที่มาบังแผง ความสะอาดของแผง 
   (2)  ทําการตรวจสอบเมื่อมีแสงแดดสองแผงและเปนตอนกลางวัน 
   (3)  การเชื่อมตอของอุปกรณตางๆ และตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณ 
   (4)  การทํางานของอินเวอรเตอร และการตรวจสอบ 
   (5)  การตรวจสอบจุดเชื่อมตอสายไฟหลังแผงเซลลแสงอาทิตย (ถาจําเปน 
ตองตรวจ) 
   (6)  ระดับประจุในแบตเตอรี่และการตรวจสอบ (แรงดันแบตเตอรี่) 
   (7) การตรวจสอบตัวควบคุมประจุแบตเตอรี่ (แรงดันประจุแบตเตอรี่) 
   (8) การดูแลรักษาแบตเตอรี่ (การเติมน้ํากลั่น, การสึกกรอนของขั้วแบตเตอรี่) 
   (9)  การตรวจสอบอินเวอรเตอร และสายไฟฟากระแสสลับ (แรงดันไฟฟา
กระแสสลับ) 
   โดยปกติระบบควบคุม ระบบอินเวอรเตอร และอุปกรณประจุแบตเตอรี่
ถูกออกแบบใหตองการการดูแลและบํารุงรักษานอยที่สุด อยางไรก็ตามการดูแลและบํารุงรักษา 
ในสวนนี้ก็เปนสวนที่สําคัญ เพื่อใหระบบทํางานไดตลอดเวลา ควรปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ตรวจสอบสายไฟฟาดานเขาและออกจากอินเวอรเตอร อุปกรณควบคุม 
และอุปกรณประจุแบตเตอรี่ 
   (2)  ตรวจสอบสายไฟฟาดานเขาและออกจากชุดควบคุม 
   (3)  แรงดันไฟฟาเขาอินเวอรเตอรเมื่อมีสัญญาณเสียงจากอินเวอรเตอร 
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   (4)  ตรวจสอบจุดเชื่อมตอทุกจุดบนอินเวอรเตอร ใหขันสกรูแนนและ
จุดเชื่อมตอสะอาด 
   (5)  สังเกตใหแนใจวาจุดเชื่อมตออยูในสภาพที่ดีและแสดงขั้วตอที่ถูกตอง 
(สีแดงสําหรับขั้วบวก สีดําสําหรับขั้วลบ) 
   (6)  สังเกตใหแนใจวาขั้วแบตเตอรี่สะอาด สายตอกับขั้วแนน สายไฟแสดง
ขั้วตอที่ถูกตอง (สีแดงสําหรับขั้วบวก สีดําสําหรับขั้วลบ) 

ขอสังเกต: ถาใชผาวางคลุมบนอินเวอรเตอรอาจจะทําใหอินเวอรเตอรรอนจนเกินไปและอาจเกิด
ปญหาได อินเวอรเตอรตองระบายความรอน 

 
   จุดบงบอกวาสวนท่ีเปนชุดควบคุมของอินเวอรเตอรอาจจะไมทํางานคือ : 
   (1)  เครื่องอินเวอรเตอรสงเสียงปบดัง ในรุนที่มีเสียงเตือน 
   (2)  ระบบทํางานในเดือนแรก แตหลังจากนั้นไฟเปดไมติดและแรงดัน
แบตเตอรี่ต่ํา 
   (3)  ตองตอสายไฟจากแผงตรงเขาแบตเตอรี่เพื่อที่จะใหระบบทํางานได 
   (4)  สารละลายลดต่ํากวาแผนโลหะในแบตเตอรี่ หรือตองใสน้ํากลั่นบอย 
(หรือแบตเตอรี่ถูกชารจมากเกินไป) 
   (5)  แผนแบตเตอรี่เปลี่ยนเปนสีขาว (ซัลเฟต) 
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ลักษณะการชํารุดและการแกปญหาเบื้องตน 
 

ลักษณะอาการ วิธีแกไข 
1. ไมมีกระแสไฟฟา
ไหลออกจาก               
แผงเซลลฯ ทั้งที่
สภาพอากาศมแีดด
เปนปกต ิ

ตรวจสอบจุดตอสายที่อยูในกลองดานหลังของแผงเซลลฯ และจดุตอ
สายตาง ๆ อนึ่งหากมีเงามาบงัแผงเซลลก็จะทําใหเกิดปญหานี้ได 

2. ไมมีการชารจไฟ  
เขาแบตเตอรี่  

ตรวจจดุตอสายตาง ๆ และขัว้แบตเตอรี ่

3. เครื่องแปลงไฟ            
ไมจายไฟ 

กรณีที่เครื่องไมมีสัญญาณไฟใด ๆ ติดเลย 
 สวิทซที่ตัวเครื่องเปดหรือไม ? หากเปนเวลากลางวันจะมีสัญญาณ
ไฟแสดงวามีกระแสไฟไหลมาจากแผงเซลลฯ แตหากไมมี
สัญญาณไฟใด ๆ เลยใหตรวจสอบจุดตอสายตาง ๆ 

 เมื่อเปดสวทิซแลวใหสังเกตวาไฟสัญญาณแสดงอยูในสถานะใด
หากแบตเตอรี่ไฟออนหรือหมด ใหระงับการใชไฟชั่วคราวเพื่อ
ชารจไฟเขาสูแบตเตอรี่ หรืออาจนําแบตเตอรี่ไปชารจไฟใหเต็ม
เสียกอน 

  กรณีที่เกดิการตัดไฟกะทันหนัขณะกําลังใชงานอยู 
 ตรวจสอบวามีอุปกรณไฟฟาที่มีขนาดกาํลังเกินกวาทีก่ําหนด            
ตอการใชงานอยูหรือไม ? (ใหถอดอุปกรณไฟฟาทีต่อเกินออกกอน
และปด/เปดสวิทซที่เครื่องแปลงไฟอีกครั้ง) 

4. ระยะเวลาการใชงาน 
ส้ันลง 

ตรวจสอบน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ (หากแบตเตอรี่ใชงานมาแลวประมาณ 
1-2 ป ระยะเวลาการใชงานอาจลดลงบางเปนเรื่องปกติ) 

5. หลอดไฟไมติด ตรวจสอบจุดตอสายขยับ/บดิหลอด 
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 ทั้งนี้เมื่อสมาชิกกลุมผูใชไฟฟาตรวจพบอุปกรณของระบบมีปญหาหรือชํารุดใหแจง
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  โดยให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(ศึกษาระเบียบฯ ในภาคผนวก ค) 
 3.3.4  การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จะตองไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในชุมชน โดยประชาชนควรมีสวนรวมทั้งกอนการติดตั้งระบบ 
ระหวางการติดตั้งระบบ และหลังการติดตั้งระบบ ความรวมมือของประชาชนจะไมเพียงแตทําให
การติดตั้งระบบลุลวงไปไดดวยดีเทานั้น แตยังทําใหการใชงานและการบํารุงรักษาดําเนินไปได
ตลอดอายุการใชงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําความคิดเห็นของประชาชนนั้น
มาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ขอดีของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีดังนี้ 
  1)  เสริมสรางความไววางใจกันระหวางชุมชมและภาครัฐ 
  2)  เปนเวทีใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจเปนขอมูลที่ดีตอการ
ดําเนินงานของภาครัฐ 
  3)  การมีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ 
  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใชไฟฟาดวยพลังงานเซลล
แสงอาทิตย ประชาชนควรเขามามีสวนรวมการดําเนินการดังนี้ 
     มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการที่อํานวยความสะดวกแกประชาชนผูใชบริการ 
     มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัย 
     เลือกตั้ง/แตงตั้ง/คัดเลือกคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
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     ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และ
ผูรับเหมาที่เขามาสํารวจ ติดตั้งระบบ 
     สังเกตการทํางานและอุปกรณ  หากคิดวาไม เหมาะสม  ใหแจง
ผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจการจางงาน 
     ชําระคาบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
     บํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณติดตั้งที่
ตนเองรับผิดชอบ 
     เสนอความเห็นในการบริหารระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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เกณฑตัวชี้วัดมาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 ดานโครงสราง   
1 แนวทางการสํารวจความตองการระบบไฟฟา   
 (1)  ดําเนินการสํารวจความตองการใชไฟฟาของครัวเรือน 

ที่ยังไมมีไฟฟาใช 
  

 (2)  ทาํความเขาใจกับผูใชไฟฟาในแตละครวัเรือนใหทราบ
ถึงความสามารถในการจายไฟ และการชําระคาบํารุง
สมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือน 

  

 (3)  จัดทําขอมลูในการสํารวจความตองการระบบไฟฟา
แยกเปนดาน ๆ เชน ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ขอมูล
ดานความรูทักษะพืน้ฐานทางไฟฟาของผูใชไฟ ขอมูล
ดานเศรษฐกิจของชุมชนหรือหมูบาน ขอมูลประกอบ
ดานสภาพพื้นที่ สภาพภูมิศาสตรฯลฯ 

  

 (4)  จัดทําการสํารวจภาคสนาม โดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกีย่วกับการดําเนนิการบริหารระบบไฟฟาฯ 
อาทิ การแนะนําสถานที่ติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง เปนตน 

  

 (5)  จัดทําการสัมภาษณรายครัวเรือน   
2 การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของ

โครงการฯ 
  

 (1)  เปนพื้นทีท่ี่ยังไมมีไฟฟาเขาถึง และเปนพื้นที่ทีย่ังไมจัด
อยูในแผนการขยายเขตของการไฟฟา 

  

 (2)  มีจํานวนครัวเรือนที่จะดาํเนินการตดิตัง้อยางนอย 5 
ครัวเรือน และครัวเรือนที่จะติดตั้งตองมีเลขบานที่
แนนอน 
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66 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
(3)  พิจารณาถึงความจําเปนและเรงดวนของการใหบริการ

ไฟฟาในแตละพื้นที่  
   

(4)  พิจารณาถึงความพรอมของผูใชไฟฟาในการดูแล
บํารุงรักษาระบบฯ และการชําระคาบํารุงสมาชิกผูใช
ระบบไฟฟา 

  

3 การกําหนดรูปแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย              
ที่เหมาะสม 

  

 (1)  สามารถจายไฟฟาไดแมจะไมมแีสงอาทิตยติดตอกนั
นานถึง 3 วัน  

  

 (2)  สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาไดทั้งแบบ
กระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) 

  

 (3)  สามารถจายไฟฟาสําหรับการใชงานหลอดไฟจํานวน   
2 หลอด และเครื่องรับวิทยหุรือโทรทัศนขาว-ดํา   
ขนาดไมเกนิ 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องได 

  

 (4)  มีมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของอุปกรณ
เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  

4 การพิจารณาตดิตั้งระบบฯ   
 (1)  ครัวเรือนที่ดําเนินการตดิตั้งมีบานเลขที่ถาวร และอยู

หางจากระบบบริการสายสงของการไฟฟาสวนภูมภิาค  
  

 (2)  สถานที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ตองมีแสงแดด       
สองถึง ไมมีการบังเงาจากตนไมหรือส่ิงปลูกสรางใดๆ 

  

5 การจัดฝกอบรม   
 (1)  มีการจดัฝกอบรมการใชงานและการบาํรุงรักษาระบบ

ใหกับสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
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ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
(2)  มีการจดัฝกอบรมทบทวนใหกับสมาชิกผูใชระบบ

ไฟฟาเปนระยะๆ 4 เดือน/คร้ัง 
  

(3)  มีการมอบหมายผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เขารวมฝกอบรม 

  

 

(4)  มีคูมือการใชงานอุปกรณทุกชิ้น การบํารุงรักษาระบบฯ 
การแกไขปญหาเบื้องตน และคําแนะนําการใชงานที่
เขาใจไดงาย 

  

 ดานบริหารจัดการ   
1 การดําเนินการทางดานธุรการ   
 (1)  มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการสงมอบระบบฯ/

หลักฐานการขอใชระบบไฟฟา 
  

 (2)  จัดทําทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ   
2 การจัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน   
 (1)  จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน พรอมติดประกาศ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ไวในที่ที่เหน็ไดชัดเจน 
  

 (2)  มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน           
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

  

 (3)  ไดกําหนดใหมกีารประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินเปนประจําทุก 3 เดือน/คร้ัง 

  

 (4)  คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมีการรายงานผลการใชงาน
ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 

  

 (5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ให
ขอเสนอแนะและรวมแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
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68 บทที่ 3  การติดตั้งและการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย  

ลําดับ รายละเอียด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 (6) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบ

ไฟฟาที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเสนอและนําสง
ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  

3 การออกขอบัญญัติทองถ่ิน   
 (1)  ออกขอบญัญัติทองถ่ินวาดวยเร่ืองการเก็บคาบํารุง

สมาชิกผูใชระบบไฟฟา พรอมติดประกาศขอบัญญัติฯ 
ไวในที่ที่เหน็ไดชัดเจน 
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บทที่  4 
แนวทางในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย 

 
4.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต

กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 การบริหารจัดการการใหบริการไฟฟาโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหการใชงาน
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปอยางทั่วถึงในพื้นที่ที่ไมมีการปกเสาพาดสายบริการของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค และมีการใชงานระบบไดอยางยั่งยืน หนวยงานตางๆ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมถึงผูใชไฟฟามีภาระหนาที่ตางกัน โดยแยกเปน 2 กรณีคือ กรณีการบริหารจัดการ
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดหาระบบฯ เอง ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ดังนี้ 
 1)  กระทรวงมหาดไทย 
  มีหนาที่ในการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของดานการดําเนินการจัดหาไฟฟา 
ใหประชาชนมีใชอยางทั่วถึง โดยประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้  
  -  เร่ืองงบประมาณสนับสนุน ประสานกับกระทรวงการคลังในการเบิกจาย
งบประมาณโครงการ 
  -  เร่ืองการติดตั้งระบบ ประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในการใหบริการ
จัดหาและติดตั้งระบบ 
  -  เร่ืองการตรวจสอบอุปกรณและระบบ เปนหนาที่ของหนวยงานกลาง ที่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคแตงตั้งเพื่อใหเปนหนวยงานที่เขามาดูแลและรับรองผลการตรวจสอบ ทั้งใน
เร่ืองตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ การตรวจสอบระบบเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ และรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกลาว 
 
 
 



มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

70 บทที่ 4  แนวทางในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 2)  การไฟฟาสวนภูมิภาค มีบทบาท 
  (1) ดําเนินการติดตั้งระบบที่ประชาชนแจงความจํานงผานองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (2) ดําเนินการจัดฝกอบรมความรูดานการใชงานและบํารุงรักษาระบบใหกับ
ประชาชน 
  (3) สงมอบระบบที่ติดตั้งแลวเสร็จใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (4) เปนหนวยงานรับแจงซอมระบบที่ประชาชนแจงความจํานงผานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับมอบระบบฯ โดยการประสานงานกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคตองจัดสงรายงานที่จําเปนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเมื่อทําการสงมอบระบบฯ  

4.2 แนวทางการบริหารจัดการกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ
จัดหาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเอง 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําการสํารวจความตองการใชไฟฟาของประชาชน 
ในทองถ่ิน 
 2)  ศึกษาความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบระบบฯ ที่ตองการ 
 3)  ดําเนินการติดตั้งระบบฯ ทั้งนี้การดําเนินการติดตั้งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาผูติดตั้งระบบฯ ใหประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 4)  การตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 

 ทั้งสองกรณีไมวาจะเปนการรับมอบระบบฯ จากการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการพิจารณา
ดําเนินการจัดหาระบบเอง เมื่อระบบฯ ไดรับการสงมอบหรือติดตั้งแลวเสร็จ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดทําการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ (ศึกษารายละเอียดขั้นตอนหลัง
การดําเนินการติดตั้งระบบฯ ในบทที่ 3) 
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 1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่
ในการบริหารจัดการระบบ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 (ศึกษาระเบียบฯ ในภาคผนวก ค) โดยเนนการมีสวนรวมของกลุมผูใชไฟฟา 
 2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย เพื่อดําเนินการบริหารจัดการระบบฯ ในดาน 
  -  ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่ใชในระบบฯ 
  -  ซอมและแกไขอุปกรณ 
  -  จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกกลุมผูใชไฟฟา 
  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  ติดตามผลการใชงานของสมาชิกฯ และรายงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  ประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ 
  -  ประสานงานภายในทองถ่ิน 
  -  รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
  -  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกฯ นําสงใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่งบดําเนินการไมเพียงพอ ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทําเรื่อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และใหคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นติดตามผลการใชงานของสมาชิกกลุมผูใชไฟฟารายงานตอองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 3)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน บทบาทและหนาที่ 
  -  ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่ใชในระบบฯ 
  -  ซอมและแกไขอุปกรณ 
  -  จัดเก็บคาบํารุงสมาชิกกลุมผูใชไฟฟา 
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  -  ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
  -  ประสานงานภายในทองถ่ิน 
  -  รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
  -  รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกกลุมผูใชไฟฟานําสงใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4)  ประชาชน มีบทบาท 
  (1)  ประชาชนที่มีความตองการใชไฟฟา แจงความจํานงตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  (2)  ประชาชนมีสวนรวมในการแจงผลการติดตั ้งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เมื่อผูติดตั้งไดทําการติดตั้งแลวเสร็จ กรณีรับมอบระบบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
  (3)  ประชาชนที่เปนกลุมผูใชไฟฟาตองชวยกันดูแลรักษาระบบ และจายคาบํารุง
สมาชิกตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเรียกเก็บ 

4.3   ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาในรูปแบบการบูรณาการ 
 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การบริหารจัดการโครงการระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
ครัวเรือน ทั้งกรณีรับมอบจากโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาและการจัดหาใหมเพื่อใหระบบฯ 
สามารถใชงานไดอยางยั่งยืน ปญหาที่กระทบกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยตรง คือ เร่ืองงบประมาณในการจัดหาอุปกรณที่เสื่อมหรือหมดอายุ และอุปกรณใหมกรณีที่มี
ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาเพิ่มขึ้น ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําบัญชีรายช่ือของ
ประชาชนในพื้นที่ของตัวเองที่ใชงานระบบดังกลาว และจัดทําแผนการเงินและงบประมาณ ทั้งใน
สวนที่คาดวาจะจัดเก็บไดจากสมาชิก และในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตั้งงบประมาณ
สนับสนุนเปนรายปไปจนตลอดอายุการใชงานของระบบฯ 
 2)  คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น 
  ปญหาโดยสวนใหญที่กระทบกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการไฟฟา
สวนทองถ่ิน คือเรื่องการจัดหาอุปกรณ ทั้งในสวนของการทดแทนอุปกรณที่ชํารุดเสียหาย และการหา
อุปกรณใหม โดยเฉพาะอุปกรณตางๆ ของโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
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กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนอุปกรณที่ไมมีจําหนายทั่วไป เชน แบตเตอรี่แบบ
deep cycle อุปกรณควบคุมการประจุและอินเวอรเตอร และหลอดฟลูออเรสเซ็นต พรอม
อิเล็กทรอนิกสบัลลาสต ดังนั้นคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินอาจพิจารณาในการเตรียมจัดหา
อุปกรณตางๆ เหลานี้สํารองลวงหนา เพื่อจะไดจัดเปลี่ยนไดทันทีเมื่อเกิดความเสียหาย ทําให
สมาชิกผูใชไฟเดือดรอนนอยลง  หรือพิจารณาเรื่องขยายสัญญาการรับประกันอุปกรณ 
กับผูประกอบการตอจากสัญญาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 3)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
  ปญหาที่กระทบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือเร่ืองของการถายทอดความรู ทั้งใน
เร่ืองเทคนิคของระบบ การบริหารและการจัดเก็บเงิน ดังนั้นคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ควรไดรับการฝกอบรม ในเร่ืองการบริหารกิจการไฟฟาในระดับทองถ่ิน 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่สําคัญในโครงการ กอนที่จะดําเนินการบริหารจัดการระบบ  
 4)  สมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
  ถึงแมวาสมาชิกผูใชไฟฟา จะไดรับระบบฯ และไดรับการฝกอบรมเบื้องตนจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคแลว แตเมื่อเกิดปญหาทางเทคนิคในระบบฯ หลายพื้นที่ไมสามารถแกปญหา
เองได ดังนั้นการใหบริการทางเทคนิคที่สําคัญยังเปนหนาที่ที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจะตอง
ดูแล การจัดการฝกอบรมใหกับสมาชิกผูใชไฟฟาในเรื่องการบํารุงรักษาระบบ  จึงควรให
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดอบรมใหแกสมาชิกผูใชไฟฟาเปนระยะๆ 
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รูปท่ี 4-1 แผนผังการบริหารจัดการระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

การบริการไฟฟา 
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

กระทรวงมหาดไทย 
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
- กระทรวงการคลัง 
- การไฟฟาสวนภูมิภาค 
- หนวยงานตรวจสอบและทดสอบ 

คณะกรรมการฯ แตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ มท. 
เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการระบบฯ 
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณฯ 
- ซอมและแกไขอุปกรณฯ 
- จัดเก็บคาบํารุงสมาชิก 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. 
- ติดตามผลการใชงานของสมาชิกฯ และ
รายงาน อปท. 

ประชาชน 
แจงความจํานงผาน อปท. 

 

เพ่ือสํารวจครัวเรือนที่ไมมีไฟฟา
ใชเพ่ือติดตั้งระบบฯ 

การไฟฟาสวนภูมิภาครับผิดชอบ
ดําเนินการติดตั้งระบบฯ 

ประชาชนรวมรายงานผลเมื่อ
ระบบฯ ไดรับการติดตั้งแลว 

การไฟฟาสวนภูมิภาครับผิดชอบ
การจัดฝกอบรมใหกับประชาชน 

ประชาชนดูแลรักษา 
และจายคาบํารุงสมาชกิ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สงมอบระบบฯ ใหกับ อปท. 

- สํารวจความตองการ 
  ของประชาชน 
- ศึกษาความเหมาะสม 
- ดําเนินการติดตั้งระบบฯ 

ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถิ่น พรอมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบฯ โดยเนน 
การมีสวนรวมของกลุมผูใชไฟฟา 

- ประชุมรวมกับคณะกรรมการฯ 
- ประสานงานภายในทองถิ่น 
- รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
- รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกฯ 
นําสงให สถ. 

 

อปท. 

กรณี อปท. รับมอบ
ระบบฯ จาก กฟภ.  
ตามโครงการฯ 

กรณี อปท. 
พิจารณาดําเนินการ 
จัดหาระบบฯ เอง 
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บทที่  5 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

 
 มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเนนการบริหารจัดการระบบ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่การไฟฟาสวนภูมิภาคถายโอนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยตองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจในการดูแลระบบ ตามเอกสารและคูมือ
ที่ผูติดตั้งไดจัดทําไว รวมทั้งการบริหารจัดการที่มาตรฐานนี้ไดกําหนดสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีขอพิจารณาบางประการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นๆ ตองศึกษาและพิจารณาความเปนไปไดและปรับใหสอดคลองกับพื้นที่ เพื่อใหระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานทดแทนนี้มีความยั่งยืน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใช
ไฟฟาในชุมชนได 

5.1   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปรับปรุงมาตรฐาน 
 ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาดําเนินการเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน มีดังนี้ 
 1)  เนื่องจากมีการผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิดใหม หรือมีเทคโนโลยีใหมที่สามารถ
ตอบสนองประชาชนไดมากกวา อีกทั้งประหยัด หรือคุมคาในการลงทุนกวาชนิดที่มีอยูในปจจุบัน 
 2)  เนื่องจากมีการใชเซลลแสงอาทิตยแบบรวมศูนยเปนสวนกลางภายในหมูบาน หรือ
เปลี่ยนเปนโครงการผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ ใหบริการไฟฟาที่มี
คุณภาพสูงกวาเดิม และประชาชนมีความสามารถที่จะจายสูงขึ้น ระบบดังกลาวมีคุณสมบัติ
แตกตางจากที่กําหนดในมาตรฐานเดิม 
 3)  เนื่องจากการบํารุงรักษาอุปกรณหรือมีการดัดแปลงไปใชในงานอื่น 
 4)  การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ หรือขอกฎหมาย 
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 5)  ควรมีการปรับปรุงทบทวนทุก  3-5 ป การปรับปรุงมาตรฐานสมควรที่จะมี
หนวยงานกลางทําหนาที่ประสานในการปรับปรุงมาตรฐาน โดยอาศัยขอมูลจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการนําปญหาและอุปสรรคจากการใชมาตรฐาน เพื่อนํามาปรับปรุงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2   ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 5.2.1  การจัดฝกอบรม 
  เพื่อเปนการรณรงคใหประชาชนไดรวมมือกันในการรักษาระบบไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยใหมีความยั่งยืน ควรจัดใหมีการฝกอบรมความรูในเรื่องการแกไขปญหา
เบื้องตน เชน 
  -  การบํารุงรักษา ขอควรระวังในการใช รวมถึงขอมูลการรับประกันอุปกรณ 
  -  กรณีที่อุปกรณชํารุดเสียหายจะหาซื้อไดอยางไร หรือตองแจงใครในการมา
ดูแลแกไข  
  -  การแจงระบบเสียที่ยังอยูในประกันเพื่อใหบริษัทผูติดตั้งมาทําการเปลี่ยน
อุปกรณให  
  -  กรณีไดรับบริการซอมแซมลาชา ตองติดตอใคร 
 5.2.2 แผนพัฒนาและงบประมาณคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
  สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยนี้ เปนโครงการ 
ที่รองรับการถายโอนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ รับถายโอนมาจาก
หนวยงานเดิมคือการไฟฟาสวนภูมิภาค อยางไรก็ตาม กรณีหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ
การรองขอจากประชาชนหลังจากที่โครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ไมวาจะเปนการ
ติดตั้งระบบเพิ่มเติมหรือการซอมแซมระบบและอุปกรณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทาง 
การดําเนินการ ดังนี้ 
  1)  การประสานขอความรวมมือการไฟฟาสวนภูมิภาคในการเขามาดูแลการ
ติดตั้งระบบ หรือการซอมแซม บํารุงรักษา 
  2)  ติดตอวาจางหนวยงานเอกชนดําเนินการ โดย 
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   (1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานการดําเนินการรวมกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
   (2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตอผูวาจางโดยตรงในการ
ดําเนินการทั้งหมด 
  อยางไรก็ตามในอนาคตหากชุมชนมีความเจริญขึ้น หรือมีปจจัยอ่ืนที่เอื้ออํานวย
ตอการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาดวยวิธีปกเสาพาดสาย รวมทั้งการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความ
พรอมทางดานงบประมาณ ประชาชนดังกลาวก็มีโอกาสไดรับการขยายเขตไฟฟาดวยวิธีปกเสา
พาดสายเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเปนผูพิจารณา
วางแผนการใชไฟฟาของพื้นที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ รวมถึงตอง
พิจารณาวางแผนสําหรับอนาคตของชุมชน วาจะสามารถพัฒนาจนมีศักยภาพพอที่จะลงทุนดาน
ระบบไฟฟาเองไดหรือไมหากไมมีงบอุดหนุนจากรัฐบาล รวมท้ังการพิจารณาเลือกระบบผลิต
กระแสไฟฟาที่เหมาะสมกับชุมชนและงบประมาณที่มี รวมถึงการประสานงานกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคในการติดตอใหเขาไปปกเสาพาดสายติดตั้งระบบไฟฟาใหกับชุมชนตอไป ทั้งนี้ 
งบประมาณคาใชจายสําหรับโครงการขึ้นกับจํานวนระบบที่ติดตั้ง 
 5.2.3  การบริหารการเงิน 
  กรณีเงินที่ใชในการบริหารระบบมีไมเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
เลือกวิธีการตั้งกองทุน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนเงินเริ่มแรกจํานวนหนึ่ง และให
สมาชิกผูใชไฟฟารวมในการออกเงินรายละเทาๆ กัน เพื่อตั้งเปนกองทุนบริหารจัดการระบบไฟฟา 
หรือวิธีการอื่นเพื่อนําเงินจัดตั้งกองทุนไปใชในการบริหารจัดการดูแลรักษาระบบฯ ตอไป 
 5.2.4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานตางๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการทั้งดานการจัดเก็บคาบํารุง การรับแจงซอม 
การจัดซื้อจัดจาง อันจะทําใหระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมีความยั่งยืน 
  ขอมูลประกอบในการจัดทําแผน 
  1)  ขอมูลดานผูใชไฟฟา 
  2)  ขอมูลดานการจัดเก็บชําระคาบํารุงของสมาชิกผูใชไฟฟา 
  3)  ขอมูลดานการแจงซอมระบบและอุปกรณเซลลแสงอาทิตย 
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  4)  ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน เชน รายไดของประชาชนในพื้นที่ 
รายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5)  ความตองการใชไฟฟาของชุมชน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อนาํมาประกอบ 
ในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟาของชุมชนตอไป อีกทั้งควรพิจารณาวาในชุมชน 
มีพลังงานทดแทนอื่นที่สามารถนํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาไดหรือไม 
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-  อุปกรณหลักในระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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อุปกรณหลกัในระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

1.  แผงเซลลแสงอาทิตย 
 1.1  คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
  ลักษณะโครงสรางหลักของเซลลแสงอาทิตยจะมีรอยตอของซิลิกอนชนิดเอ็นกับ
ซิลิกอนชนิดพี (P-N Junction) ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับไดโอดโดยทั่วๆ ไป ดังนั้นคุณสมบัติทาง
ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยจึงมีลักษณะเหมือนคุณสมบัติทางไฟฟาของไดโอดทุกประการ  
 

แรงดันไฟฟา

ไมมีแสงตกกระทบ

มีแสงตกกระทบ

กร
ะแ
สไ
ฟฟ

า

 
 

รูปท่ี ก-1  คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
 
  จากรูปที่ ก-1 เสนประแสดงคุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยขณะที่อยูใน
สภาพไมมีแสงตกกระทบ ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนไดโอดทั่วไป เมื่อมีแสงตกกระทบที่ผิวดานบน
ของเซลลแสงอาทิตยที่เปนซิลิกอนชนิดเอ็นจะมีแสงบางสวนถูกดูดกลืนโดยเนื้อสาร แตจะมี
แสงสวนใหญผานไปยังรอยตอระหวางซิลิกอนชนิดเอ็นกับซิลิกอนชนิดพี สงผลใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ ทําใหเกิดความตางศักยไฟฟาขึ้นภายในสารกึ่งตัวนํา เมื่อตอ
สายไฟฟาเขากับขั้วอิเลคโตรดไปยังวงจรภายนอกจะทําใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาขึ้นใน
วงจร 
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  ขนาดของกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจร จะขึ้นอยูกับขนาดของความเขมรังสีอาทิตย
ที่ตกกระทบบนเซลลแสงอาทิตย และพื้นที่ของเซลลแสงอาทิตยที่มีแสงมาตกกระทบ สวนขนาด
ของแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางไฟฟาของสารกึ่งตัวนําที่นํามาผลิต
เซลลแสงอาทิตย โดยปกติเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจากซิลิกอนมีแรงดันไฟฟาประมาณ 0.5 V /cell 
   คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยสามารถแสดงไดในรูปของคุณสมบัติทาง
กระแส-แรงดัน (I-V Curve) การกําหนดคุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยจะตองกําหนดที่ 
สภาวะมาตรฐานคือ ท่ีความเขมรังสีอาทิตย 1000 W/m2 ดัชนีมวลอากาศ (Air-mass) 1.5 และท่ี
อุณหภูมิของเซลล 25° C  
 ดังแสดงในรูปที่ ก-2 
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 รูปท่ี ก-2  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
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 1.2 ตัวแปรที่มีผลตอคุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
   ในการวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาจะตองคํานึงถึงตัวแปร ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย ดังนี้ 
  1)  ความเขมรังสีอาทิตย เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยขณะทํางานตองมีแสงมาตก
กระทบใหอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนําไดรับพลังงานสูงพอที่จะทําใหเกิดอิเล็กตรอนอิสระและ
โฮลขึ้น ดังนั้นถาหากแสงที่ตกกระทบสารกึ่งตัวนํามีคาความเขมสูงมากหรือปริมาณความหนาแนน
ของโฟตอนสูง ก็จะทําใหเกิดคูพาหะอิเล็กตรอนอิสระกับโฮลเปนจํานวนมาก ผลที่ไดจะทําให
ปริมาณกระแสไฟฟามีคาสูงขึ้นดวยดังแสดงในรูปที่ ก-3 
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 รูปท่ี ก-3  ผลของความเขมรังสีอาทิตยตอแรงดันและกระแสไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
 
  2)  อุณหภูมิเซลล ในการนําเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกไปใชงานจริงเซลล
แสงอาทิตยจะตองไดรับความรอนจากรังสีอาทิตยดวย ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจะทําให
คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยเปลี่ยนไปดวยดังรูปที่ ก-4 
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รูปท่ี ก-4  ผลของอุณหภมิูตอแรงดนัและกระแสไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 
 
  3)  จํานวนเซลล โดยปกติเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตขึ้นจากซิลิกอนจะมีแรงดันไฟฟา
ประมาณ 0.5V/cell ในการนําเซลลไปใชงานจะตองนําเซลลมาตอกันในลักษณะอนุกรมเพื่อเพิ่ม
แรงดันไฟฟาวงจรเปดใหสูงขึ้น 
   ถามีการตออุปกรณไฟฟาเขากับแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีจํานวนเซลลมากกวา 
กระแสไฟฟาที่ไดก็จะมากกวาการตอเขากับแผงที่มีจํานวนเซลลนอยกวา  
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รูปท่ี ก-5  ผลของจํานวนเซลลตอคุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย 

 
  4)  พื้นท่ีเซลล กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยนอกจากขึ้นอยูกับ
ความเขมรังสีอาทิตยแลว ยังขึ้นอยูกับพื้นที่ของเซลลที่มีแสงตกกระทบอีกดวย 
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รูปท่ี ก-6  ผลของพื้นท่ีเซลลตอคุณสมบัติของเซลลแสงอาทิตย 
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  5)  ประเภทของเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยแตละประเภทที่มีใชงานใน
ปจจุบัน มีคุณสมบัติทางไฟฟาตางกันไปดังแสดงในรูปที่ ก-7 ที่ความเขมรังสีอาทิตยและอุณหภูมิ
เดียวกันเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยวจะผลิตกระแสไฟฟาไดสูงกวาเซลลแสงอาทิตยแบบแผน
บาง แตแรงดันไฟฟาวงจรเปดของเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยวจะนอยกวาเซลลแสงอาทติยแบบ
แผนบาง 
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รูปท่ี ก-7 คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยแตละประเภท 
 
2.  ขนาดสายไฟที่เหมาะสมกับระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานสายไฟ แรงดันไฟฟาจะสูญเสียไปบางสวนเนื่องจากความตานทาน
ของสายไฟ ความตานทานนี้เปนสวนที่ตองคํานึงถึงในระบบไฟฟาทุกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบแรงดันไฟฟาต่ํา เชน ระบบไฟฟากระแสตรง 12 โวลต เชน ถามีการสูญเสียแรงดันไฟฟาไป 
2 โวลต ในระบบไฟฟา 240 โวลต เมื่อคิดเปนสัดสวนแลวจะพบวาสูญเสียแรงดันไปเพียง 1 % 
 แตถาสูญเสียแรงดันไป 2 โวลต ในระบบไฟฟา 12 โวลต ก็จะเทากับสูญเสียแรงดันไป
ถึง 17 % ดังนั้น ในระบบที่มีแรงดันไฟฟาต่ําเรื่องการสูญเสียแรงดันจากความตานทานในสายไฟ
เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง 
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 ปริมาณแรงดันที่สูญเสียในสายไฟขนาดหนึ่งๆ นั้น ขึ้นกับจํานวนของสายไฟ และความ
ยาวของสายไฟ 
 โดยทั่วๆ ไป มาตรฐานกําหนดใหเกิดความสูญเสียแรงดันไฟฟาไมเกิน 5 % ดังนั้น 
ในระบบไฟฟา 12 โวลต จะตองออกแบบใหไฟฟาตกไมเกิน 0.6 โวลต ตารางที่ ก-1 จะใหขอมูล
ขนาดของสายไฟที่เหมาะสม 

ตัวอยางเชน 

 

รูปท่ี ก-8 การคํานวณขนาดของสายไฟ 

 ในรูปที่ ก-8 แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 7 แอมแปรที่แรงดัน 
12 โวลต ในชวงที่แสงแดดดี สายไฟที่เชื่อมจากแผงเซลลแสงอาทิตยไปยังเครื่องควบคุมการประจุ 
มีความยาว 8 เมตร 
 เมื่อดูจากตารางที่ผานมาพบวา เมื่อใชสายไฟทองแดงขนาด  1.5 ตารางมิลลิเมตร 
แรงดันไฟฟาสูญเสียในสายไฟระยะ 100 เมตร เมื่อมีกระแสไฟฟา 7 แอมแปร คือ ประมาณ 15 โวลต 
แตถาตองการเดินสายไฟเพียงแค 8 เมตร ระบบผลิตกระแสไฟฟาจะมีแรงดันสูญเสีย 8/100 * 15 = 1.2 
โวลต ซ่ึงมากกวาคาแรงดันสูญเสียที่ตองการ 0.6 โวลต ถึง 2 เทา อยางไรก็ตามมักพบวามีการใช
สายไฟชนิดนี้อยูบอยครั้ง 
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จากตารางที่ ก-1 ถาใชสายไฟขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร แรงดันสูญเสียในระบบจะเทากับ 
8/100*9.46 หรือ 0.8 โวลต ซึ่งเปนคาที่ใกลเคียงกับคาที่ตองการและอาจจะสามารถใชได แตมี
ขอแมวาตองไมเดินสายไฟในระยะที่ไกลมากขึ้น 

ตารางที่ ก-1 ขนาดสายไฟที่เหมาะสม 

แรงดันไฟฟาสูญเสียในสายไฟ ระยะ 100 เมตร 
แรงดันท่ีสูญเสีย

(แอมแปร) ขนาดของสายไฟ (มม.2) 

 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 

1.5 
0.21 
0.43 
0.64 
0.86 
1.07 
1.29 
1.50 
1.72 
1.93 
2.15 
4.29 
6.44 
8.58 
10.73 
12.87 
15.02 
17.16 
19.31 
21.45 

2.5 
0.14 
0.27 
0.41 
0.54 
0.68 
0.81 
0.95 
1.08 
1.22 
1.35 
2.70 
4.05 
5.41 
6.76 
8.11 
9.46 
10.81 
12.16 
13.51 

4.0 
0.08 
0.17 
0.25 
0.34 
0.42 
0.51 
0.59 
0.68 
0.76 
0.85 
1.69 
2.54 
3.38 
4.23 
5.08 
5.92 
6.77 
7.62 
8.46 
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3.  แบตเตอรี่ 
 3.1  ลักษณะแบตเตอรี่และโครงสราง 
  การผลิตแบตเตอรี่ในระดับอุตสาหกรรม เปนลักษณะอุตสาหกรรมที่ใชวัสดุที่
เปนพิษและมีของเสียที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม โดยทั่วไปแลว จะทําเปนลักษณะผลิตเชิงปริมาณ 
ที่ประกอบดวยกระบวนการหลายกระบวนการ หลังจากประกอบเปนแบตเตอรี่แลว ยังตองทําการ
ประจุ และคายประจุกอน ที่จะสงแบตเตอรี่ถึงลูกคา 
  โรงงานผลิตแบตเตอรี่จะมีรายละเอียดของโครงสรางแบตเตอรี่มากมายแตกตางกัน 
แตจะมีลักษณะสวนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน ดังที่จะกลาวถึงตอไป 
  1)  เซลล เซลลเปนสวนประกอบพื้นฐานทางไฟฟาเคมีในแบตเตอรี่ ประกอบดวย 
ขั้วอิเล็กโทรดสองขั้ว ที่เปนขั้วบวกและขั้วลบ และมีแผนกั้น แยกขั้วทั้งสองไมใหชิดกัน จุมอยูใน
สารละลายอิเล็กโตรไลท และใสอยูในกลองภาชนะที่ปดมิดชิด ในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 
เซลล 1 เซลลจะมีแรงดันไฟฟา 2.1 โวลต ดังนั้นถาตอเซลล 6 เซลลอนุกรมกัน ก็จะไดแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต  
  2)  วัสดุทําปฏิกิริยา (Active material) เปนวัตถุดิบที่ใชทําขั้วบวกและขั้วลบของ
แบตเตอรี่ และทําปฏิกิริยาเคมีในเซลลไฟฟาเคมี ปริมาณของวัสดุทําปฏิกิริยาในแบตเตอรี่ ขึ้นอยู
กับความจุของแบตเตอรี่ ในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด วัสดุทําปฏิกิริยาในขั้วบวกคือตะกั่ว ออกไซด 
(PbO2) แผนตะกั่วแบบพรุนในขั้วลบ (Pb) ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโตรไลทชนิด 
กรดซัลฟุริค ( H2SO4 ) 
  3)  สารละลายอิเล็กโตรไลท ทําหนาที่เปนตัวกลางนําไฟฟา เกิดการไหลของ
กระแสในขณะที่มีการถายเทอิออนระหวางขั้วทั้งสองผานเพลท ในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 
สารละลายอิเล็กโตรไลทจะเปนกรดซัลฟุลิคเจือจาง อาจอยูในรูปของของเหลว (Flooded) เจล หรือ
อาจดูดกลืนในวัสดุใยแกวในแบตเตอรี่แบบนิเกิลแคดเมียม สารอิเล็กโตรไลทจะใชสารละลาย 
อัลคาไลนของโปตัสเซียมไฮดรอกไซดและน้ํา ในแบตเตอรี่ที่ใชสารละลายแบบของเหลวทั้งหมด 
(Flooded types) จะตองมีการเติมน้ําเปนชวงๆ ขณะใชงาน เพื่อเปนการทดแทนน้ําที่สูญเสียไป
ในชวงที่มีการประจุเกินและเกิดกาซซิ่ง เมื่อเติมน้ําเขาไปตองใชน้ํากลั่นหรือน้ํากรองที่กรองแร
ออกแลว (de-mineralized) เทานั้น ถามีการปนเปอนเขาไปจากน้ําที่เติม จะทําใหแบตเตอรี่หมดอายุ
เร็วกวากําหนด 
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  4)  กริด  (Grid) ในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด  สวนใหญแลวกริดจะทําจาก
ตะกั่วอัลลอยด เปนโครงสําหรับพยุงวัสดุทําปฏิกิริยาในขั้วตางๆ และกริดนี้ทําหนาที่นําไฟฟา 
ดวยสารอัลลอยดที่นิยมมาทําเพิ่มความแข็งแรงของขั้วตะกั่วคือ สารแอนติโมนี และแคลเซียม 
และสารเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ เชน มีผลตอประสิทธิภาพของรอบการใชงาน 
และการเกิดกาซซิ่ง เปนตน ลักษณะของกริดขึ้นกับลักษณะของขั้วเซลลวาเปนแบบแผนบาง หรือ
แบบแทง 
  5)  เพลท (Plate) ขั้วเพลทเปนโครงสรางพื้นฐานของแบตเตอรี่ ประกอบดวย
โครงสรางกริดและวัสดุทําปฏิกิริยา บางทีเรียกขั้วอิเล็กโทรด โดยทั่วๆ ไปประกอบดวยเพลทบวก 
และเพลทลบ โดยจะนํามาตอกันแบบขนานกับขั้วดานบนของเพลทเพื่อแยกเปนขั้วบวกและลบ 
ความหนาของกริดและเพลทจะเปนตัวบงชี้ลักษณะการนําไปใชงาน วาสามารถคายประจุไดมาก
หรือนอย ในแบตเตอรี่ที่ใชกับรถยนต (SLI) จะใชเพลทแบบบาง เนื่องจากเปนการทําใหมีพื้นที่ผิว
ของการทําปฏิกิริยาสูงสุด ทําใหรับและปลอยกระแสสูงในเวลาสั้นๆ ได แตไมหนาและมีความ
ทนทานเทากับชนิดที่มีการคายประจุมาก เพลทแบบหนาจะนําไปใชกับแบตเตอรี่ที่มีการคายประจุมาก 
เชนในรถยกไฟฟา รถไฟฟาในสนามกอลฟ และรถไฟฟาอื่นๆ เพลทแบบหนาจะยอมใหมีการคาย
ประจุที่กระแสสูงในชวงเวลานานได โดยท่ีลักษณะของวัสดุทําปฏิกิริยาไมเสียหาย ทําใหอายุการใช
งานนานกวาแบตเตอรี่ที่มีเพลทแบบบาง 
  6)  แผนก้ัน (Separator) แผนกั้นมีลักษณะเปนฉนวนที่เปนรูพรุน ทําหนาที่กั้น
ระหวางเพลทขั้วบวกและเพลทขั้วลบในแบตเตอรี่ ไมใหขั้วทั้งสองสัมผัสกันและเกิดการลัดวงจร
ทางไฟฟา แตอนุญาตใหสารอิเล็กโตรไลท ทะลุผาน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนอิออนระหวางขั้ว 
ทั้งสองแผนกั้นนี้ อาจทําจากยาง พลาสติก หรือใยแกว ในบางกรณีแผนกั้นจะมีลักษณะเปนซอง
หุมเพลท เพื่อปองกันการลัดวงจรดานลางของเพลทดวย 
  7)  Eliment คือกลุมของเพลทบวก เพลทลบ ที่ตอกันเขากับขั้วบวกและขั้วลบ 
และมีแผนกั้น เปนสวนของวัสดุที่ทําแบตเตอรี่ แตไมนับรวมภาชนะบรรจุ 
  8)  ขั้วไฟฟา (Terminal posts) ขั้วไฟฟาเปนสวนโลหะที่โผลดานนอกของ
ภาชนะบรรจุ มีขั้วบวกและขั้วลบ เซลลแสงอาทิตยและภาระทางไฟฟาจะตอที่ขั้วนี้ ในแบตเตอรี่
แบบตะกั่วกรด ขั้วไฟฟานี้จะทําจากตะกั่วหรือตะกั่วอัลลอยด หรืออาจเปนสแตนเลส หรือทองแดง
ชุบสแตนเลส เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการกัดกรอน สําหรับแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น ตองทํา
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ความสะอาดขั้วนี้เปนระยะ และควรมีการขันสกรูที่ยึดระหวางแบตเตอรี่เปนประจํา เพราะอาจ
คลายตัวแลวทําใหเกิดการสูญเสียที่จุดตอได 
  9)  ชองระบายอากาศระหวางเซลล ในแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น ขณะที่กําลัง
ประจุ จะมีกาซเกิดขึ้น ตองทําการระบายกาซสูบรรยากาศ ผานทางชองระบายอากาศระหวางเซลลนี้ 
การสูญเสียน้ําจากเหตุการณดังกลาวจึงหลีกเล่ียงไมได และตองมีการกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม
เพื่อเติมน้ํากลั่น ใหระดับสารละลายอิเล็กโตรไลทเทาเดิม ในแบตเตอรี่แบบแหง (seals or valve-
regulated battery) ชองระบายนี้จะออกแบบเพื่อการลดความดัน โดยจะปดในสภาวะปกติ แตเมื่อ
ความดันภายในเพิ่มขึ้นจะเปดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงมักเกิดในชวงที่ประจุเกิน หรือใชงานในที่อุณหภูมิสูง  
   แบตเตอรี่ปจจุบันมีฝาปดชองระบายอากาศแบบปองกันการระเบิด โดยกาซ 
ที่เกิดในแบตเตอรี่จะระบายผานถานกรอง เปนการออกแบบเพื่อลดการเสียหายจากการระเบิดของ
กาซที่เกิดขึ้น 
  10)  ภาชนะบรรจุ โดยท่ัวไปภาชนะบรรจุจะทําจากพลาสติกแข็งหรือยางใน
ภาชนะจะประกอบดวย สวนประกอบทั้งหมดและสารอิเล็กโตรไลท ตองปดสนิท ถาเปนภาชนะ
บรรจุแบบใส จะทําใหสามารถมองเห็นระดับสารละลายภายใน ลักษณะของเพลทได 
 

 
 

รูปท่ี ก-9 ลักษณะโครงสรางของแบตเตอรี ่



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ก 91 

 3.2  ปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 
  เมื่อพิจารณารูปที่ ก-9 ในสภาวะที่แบตเตอรี่ไดรับการประจุเต็ม เพลทบวกจะเปน 
ตะกั่วไดออกไซด (PbO2) และเพลทลบจะเปน ตะกั่ว (Pb) และสารอิเล็กโตรไลทเปนสารละลาย
กรดซัลฟุริกเจือจาง เมื่อตอภาระทางไฟฟาเพื่อใชพลังงานจากแบตเตอรี่ กระแสจะไหลจาก
แบตเตอรี่และวัสดุทําปฏิกิริยาจะเปลี่ยนเปน ตะกั่วซัลเฟต (PbSO4) 
  ปฏิกิริยาท่ีเซลลตะกั่ว-กรด สมการตอไปนี้ จะอธิบายปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่เกิดขึ้น
ที่เซลลของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด ในชวงที่คายประจุ ทิศทางของปฏิกิริยาเกิดจากซายไปขวา 
ในชวงที่ทําการประจุปฏิกิริยาจะเกิดในทิศทางตรงขามคือจากซายไปขวา  
 
  ปฏิกิริยาท่ีอิเล็กโทรดเพลทบวก 

  Pb O H e Pb H O2
2

24 2 2+ + ⇔ ++ − +
 

  Pb S O PbS2
4
2

4
+ −+ ⇔  

  ปฏิกิริยาท่ีอิเล็กโทรดเพลทลบ  

  Pb Pb e⇔ ++ −2 2  
  Pb S O PbS2

4
2

4
+ −+ ⇔  

  ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นโดยรวม  

  Pb O Pb H S O Pb S O H O2 2 4 4 22 2 2+ + ⇔ +  
 
   
  ขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ วัสดุทําปฏิกิริยาคือ PbO2 และ Pb ในเพลทบวกและลบ 
จะทําปฏิกิริยารวมตัวกับกรดซัลฟุริก และรวมตัวเปน PbSO4 และน้ํา เมื่อมีการประจุเต็มทั้งเพลท 
บวกและลบจะเปนสารชนิดเดียวกันคือ PbSO4 และกรดซัลฟุริกเปลี่ยนไปเปนน้ํา การเจือจางของ 
อิเล็กโตรไลทนี้ นับวาเปนชวงสําคัญในเทอมของความถวงจําเพาะของสารอิเล็กโตรไลท และจุด
เยือกแข็งซึ่งจะอธิบายในตอนตอไป 
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 3.3  คุณสมบัติของความถวงจําเพาะ (specific gravity) 
  นิยามของ ความถวงจําเพาะ คือ อัตราสวนของความหนาแนนของสารละลายตอ
ความหนาแนนของน้ํา ทําการวัดโดยเครื่องไฮโดรมิเตอร โดยนิยามแลว น้ําบริสุทธิ์จะมีความถวงจําเพาะ
เทากับ 1 ในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด สารละลายอิเล็กโตรไลทเปนสวนผสมระหวางกรดซัลฟุริก
กับน้ํา ในสภาวะที่ประจุเต็ม สารละลายอิเล็กโตรไลทจะมีปริมาณกรดซัลฟุริค ประมาณ 36% โดย
น้ําหนัก หรือ 25% โดยปริมาณความถวงจําเพาะของสารละลายในแบตเตอรี่นี้ มีความสัมพันธกับ
สภาวะของการประจุ และขึ้นกับความเขมขนของสารอิเล็กโตรไลทที่ออกแบบใชงาน และ
อุณหภูมิ 
  ในสภาวะประจุเต็มสําหรับแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น คาความถวงจําเพาะของ
สารละลายอิเล็กโตรไลทจะมีคาอยูในชวง 1.250 ถึง 1.280 ที่อุณหภูมิ 27 o C หมายความวา ความ
หนาแนนของสารอิเล็กโตรไลทมีคา 1.250 และ 1.280 เทาของน้ําบริสุทธิ์ เมื่อแบตเตอรี่ คายประจุ 
กาซไฮโดรเจน และอิออนซัลเฟต ที่เกิดจากกรดซัลฟุริก จะทําปฏิกิริยากับวัสดุ ทําปฏิกิริยาที่เพลท 
บวกและลบ เพื่อเปนตะกั่วซัลเฟต ทําใหคาความถวงจําเพาะของสารละลายลดลง ถาแบตเตอรี่คาย
ประจุมาก สารอิเล็กโตรไลทจะเจือจางจนไมมีอิออนจากสารละลาย ที่จุดนี้แบตเตอรี่จะคายประจุ
จนหมด และสารละลายอิเล็กโตรไลทก็จะเปนน้ําธรรมดาและมีความถวงจําเพาะเทากับ 1  
  กรดซัลฟุริกเขมขนมีจุดเยือกแข็งที่ต่ํามากคือนอยกวา –50 o C ขนะที่น้ํามีจุดเยือก
แข็งสูงกวา คือ 0 o C ดังนั้นจุดเยือกแข็งของสารละลายอิเล็กโตรไลทจึงมีคาสูงหรือต่ํา ขึ้นกับความ
ถวงจําเพาะขณะนั้น ในกรณีที่แบตเตอรี่กําลังคายประจุ คาความถวงจําเพาะลดลง ทําใหจุดเยือก
แข็งสูงขึ้น ความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะ และอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของกรดซัลฟุริก 
แสดงดังตารางที่ ก-2  
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ตารางที่ ก-2 แสดงคุณสมบัตแิละจุดเยือกแข็งของกรดซลัฟุริก 

ความถวงจําเพาะ H2SO4 (Wt%) H2SO4 (Vol%) อุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (o C) 
1.000 0.0 0.0 0 
1.050 7.3 4.2 -3.3 
1.100 14.3 8.5 -7.8 
1.150 20.9 13.0 -15 
1.200 27.2 17.1 -27 
1.250 33.4 22.6 -52 
1.300 39.1 27.6 -71 

  
 3.4  ปรากฏการณซัลเฟชัน (Sulfation)  
  ปญหาที่มักพบในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดบอยๆ คือปรากฏการณซัลเฟชัน มีผลทําให
ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ลดลงอยางถาวร ดังนั้นขณะใชงานตองระวังไมใหเกิดปรากฏการณนี้ 
  ภายใตเงื่อนไขสภาวะการใชงานปกติ ในขณะคายประจุช้ันของตะกั่วซัลเฟตที่เกิดขึ้น
ที่เพลทจะมีเนื้อละเอียด ดังนั้นจะมีชองวางจํานวนมากรอบๆ ช้ินตะกั่วซัลเฟต ที่สารละลายจะเขาไป
ทําปฏิกิริยากับวัสดุทําปฏิกิริยาทั้งตะกั่วไดออกไซดและตะกั่ว เมื่อตะกั่วซัลเฟตที่เกิดขึ้นรวมตัวกัน
และเปนผลึกใหญขึ้นเรียกปรากฏการณซัลเฟชัน จะทําใหเกิดปญหากับแบตเตอรี่เนื่องจากผลึก
ขนาดใหญไมสามารถคืนรูปเปนตะกั่วและตะกั่วไดออกไซดในชวงประจุได 
  ปรากฏการณซัลเฟชันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใชงานแบตเตอรี่ดังนี้ 
  1)  ปลอยใหเซลลคายประจุนานโดยไมมีการประจุกลับ 
  2)  มีการประจุเพียงบางสวนแลวนํามาใชงาน เปนระยะเวลานาน 
  3)  ใชงานแบตเตอรี่อยางตอเนื่องในสภาวะอุณหภูมิสูงกวา 45 o C 
  4)  ปลอยใหสารละลายอิเล็กโตรไลทในแบตเตอรี่มีความเขมขนสูง หรือเมื่อ
สารละลายมีระดับต่ํากวาระดับลาง แลวไมเติมน้ํากลั่นเปนเวลานาน 
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  เมื่อเกิดสภาวะตามเงื่อนไขดังกลาวมาแลวพรอมกันมากกวา 2 สภาวะขึ้นไป 
ปรากฏการณซัลเฟชันจะเกิดเร็วมากขึ้น 
  เหตุการณที่บงชี้วาเกิดปรากฏการณซัลเฟชันแลว คือ เมื่อทําการประจุแบตเตอรี่ 
แรงดันจะสูงผิดปกติ เหมือนกับแบตเตอรี่ไดรับการประจุเต็ม ในขณะที่วัดคาความถวงจําเพาะแลว 
วัดไดเทียบกับสภาวะการประจุยังไมเต็ม เมื่อเกิดเหตุการณนี้ วิธีการใชแบตเตอรี่ทําไดโดยการ
ประจุดวยกระแสต่ําๆ และแบตเตอรี่จะมีความจุสูงสุดลดลงอยางถาวร 
  วิธีการปองกันปรากฏการณซัลเฟชันดีที่สุด คือ การประจุแบตเตอรี่ใหเต็ม เพื่อให
ตะกั่วซัลเฟตเปลี่ยนรูปหมด ในการใชงานแบบคายประจุมาก (deep cycle) บริษัทผูผลิตมักให
คําแนะนําวาจะตองประจุแบตเตอรี่ใหเต็มทันทีเมื่อใชแบตเตอรี่ถึงจุดความจุต่ําสุด เมื่อนํามาใชงาน
กับระบบเซลลแสงอาทิตย ไมสามารถทําเชนนี้ได เพราะการคายประจุมากเกิดจากกรณีทองฟา 
ไมมีแสงแดดตอเนื่องกันหลายวัน วิธีการปองกัน จึงตองมีการลดการใชไฟฟา เพื่อลดการดึง
พลังงานออกจากแบตเตอรี่ หรือทําการถอดแบตเตอรี่ออกไปประจุที่อ่ืน 
  นอกจากนั้นในระบบเซลลแสงอาทิตย ยังมีวิธีลดการเกิดปรากฏการณซัลเฟชันได 
โดยการเลือกออกแบบระบบใหระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถประจุแบตเตอรี่ไดเต็ม โดยใช
เงื่อนไขแสงแดดเฉลี่ยของเดือนที่มีแสงแดดนอยที่สุด แตในระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน 
สามารถประจุดวยแหลงพลังงานชนิดอื่น เพื่อลดปญหาดังกลาว ถาจะใหไดผลดี ตองจัดทําตาราง
การประจุแบบ equalization และทําอยางสม่ําเสมอ 

อัตราการเกิดซัลเฟชันจะขึ้นอยูกับลักษณะของเซลล คุณภาพของเพลท และ
วัตถุประสงคในการใชงาน วัสดุทําปฏิกิริยาตางๆ จะถูกออกแบบใหลดอัตราการเกิดซัลเฟชัน 
แตไมสามารถหยุดปรากฏการณนี้ได ในสภาวะแวดลอมที่อุณหภูมิสูงกวา 30 o C จะใชสารละลาย
ความเขมขนต่ํา (tropical electrolyte) นอกจากจะลดการเกิดซัลเฟชันแลวยังชวยลดความเสียหาย 
ที่เกิดกับโครงสรางของขั้วบวกของแบตเตอรี่ดวย 
 3.5  ปรากฏการณแบงชั้นของสารละลาย (Stratification) 
  ปรากฏการณแบงชั้นของสารละลาย จะเกิดกับแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่น โดยความ
ถวงจําเพาะของสารอิเล็กโตรไลทจะไมเทากันตลอด ดานลางจะมีคามากกวาดานบน เกิดขึ้นจาก
การประจุไมสมบูรณไมเกิดกาซซิ่งในชวงที่ประจุเต็ม ทําใหสารละลายไมเกิดการเคลื่อนที่ผสมกัน
อยางทั่วถึง ผลของปรากฏการณนี้ จะทําใหแผนเพลทดานลางของแบตเตอรี่ ที่สัมผัสกับความ
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เขมขนสูงผุกรอนไดเร็ว ขณะที่ดานบนยังมีลักษณะดีอยู สงผลใหอายุและความจุของแบตเตอรี่
ลดลง แบตเตอรี่ที่มีความจุมากและมีลักษณะรูปทรงสูง มักจะเกิดปญหาการแบงชั้นของสารละลาย
เมื่อประจุดวยกระแสต่ํา การปองกันปรากฏการณนี้คือ การทําการประจุ แบบ equalization เปน
ระยะเวลาที่แนนอน 
 3.6  คุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ 
  นิยามและความหมาย 
  1)  แอมแปรชั่วโมง (Ah) 
   เปนหนวยพื้นฐานในการวัดความจุของแบตเตอรี่ โดยใชวิธีการคายประจุดวย
กระแสคงที่แลวจับเวลาเปนชั่วโมงจนใกลจะคายประจุหมด ความจุแอมแปรช่ัวโมง ไดจากการนํา
คากระแสคูณกับเวลาเปนชั่วโมง ตัวอยางเชน แบตเตอรี่ความจุ 80 AH หมายความวาแบตเตอรี่ 
ลูกนั้นสามารถจายไฟกระแสตรงคงที่ 8 แอมแปรไดนาน 10 ชั่วโมงหรือ 4 แอมแปรไดนาน 
20 ช่ัวโมง 
  2)  ความจุ (capacity) 
   ในทางปฏิบัติการวัดความจุของแบตเตอรี่ ยังขึ้นกับขนาดของกระแสที่คาย
ประจุ หรือความเร็วในการใชงานแบตเตอรี่ ถากระแสที่คายประจุเพิ่มขึ้น ความจุแบตเตอรี่ที่ใชงาน
ไดจริงจะลดลง ในการกําหนดคุณลักษณะการลดลงของความจุแบตเตอรี่แบบนี้ จะมีการเขียน
กํากับความจุของแบตเตอรี่ดวยอัตราสวนของความจุตอเวลา เชน แบตเตอรี่ขนาดความจุ 30AH ที่ 
C/10 หรือ C10 หมายถึงแบตเตอรี่สามารถคายประจุ 3 แอมแปรในเวลา 10 ช่ัวโมง (C/10 หรือ C10 
หมายถึงขนาดของกระแสที่คายประจุ ในที่นี้คือ 30/10 = 3 แอมแปร) ในแบตเตอรี่ลูกเดียวกัน เมื่อ
เปลี่ยนเปน C/5 ความจุจะลดลง 
   สาเหตุที่เมื่อแบตเตอรี่คายประจุดวยกระแสต่ํา มีความจุมากกวากระแสสูง 
เนื่องจากมีเวลาที่สารละลายอิเล็กโตรไลท จะเขาไปทําปฏิกิริยากับเพลทลึกกวา ทําใหเกิดปฏิกิริยา
มากขึ้น พลังงานไฟฟาที่ไดก็จะมากตามไปดวย แตการซึมของสารละลายเขาไปในเพลทยิ่งลึก 
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ก็จะลดลง ดังนั้นอัตราการคายประจุจึงมีความสําคัญตอทั้งความจุของ
แบตเตอรี่และอายุการใชงาน 
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รูปท่ี ก-10 ผลของอุณหภูมิตอความจุใชงานของแบตเตอรี่ 
 
   แบตเตอรี่บางชนิดวัดความจุเปนกิโลวัตตช่ัวโมง (kWh) ซ่ึงเปนผลคูณ
ระหวางความจุแอมแปรช่ัวโมง และแรงดันปกติของแบตเตอรี่ และหารดวย 1000 เชน แบตเตอรี่ 
12 V 100 AH มีความจุเทากับ 12x100/1000 = 1.2 kWh เปนตน 
  3)  Cut Off Voltage เปนแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ระบบแบตเตอรี่ยอมใหมีได 
ขณะคายประจุ ถาต่ํากวานี้จะมีการเสียหายถาวร ไมสามารถเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ตอไปได 
โดยคานี้จะกําหนดเฉพาะเจาะจงที่อัตราการคายประจุตางๆ กัน บริษัทผูผลิตจะเปนผูกําหนด
แรงดันต่ําสุดหรือแรงดันสุดทายของการคายประจุคูกับอัตราการคายประจุ ถาใชแรงดันต่ําสุด
ดังกลาวกับอัตราการคายประจุที่แตกตางไป ความจุแบตเตอรี่จะสูงกวา สําหรับอัตราการคายประจุ
ที่ต่ํากวา 
  4)  Cycle เมื่อประจุแบตเตอรี่จนเต็ม นําไปใชงานแลวนํากลับมาประจุใหมจนเต็ม
อีกครั้งหนึ่งเรียกรอบการใชงาน ในการใชงานมีรอบการใชงานสองลักษณะคืองานที่มีการคาย
ประจุนอย (shallow cycle) และงานที่มีการคายประจุมาก (deep cycle) การจะใชงานแบตเตอรี่
แบบไหนนั้นขึ้นกับลักษณะของเซลล และสวนใหญไมใชคายประจุจนหมด ในการใชงานที่มีการคาย
ประจุมาก มักมีการคายประจุมากกวา 50 % ตอรอบการใชงานขึ้นไป 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ก 97 

  5)  การคายประจุ (Discharge) คือกระบวนการที่แบตเตอรี่คายประจุไฟฟา
ออกมา กําหนดในรูปของกระแสการคายประจุ หรืออัตราการคายประจุ สําหรับแบตเตอรี่แบบ
ตะกั่วกรด คือปฏิกิริยาที่ตะกั่ว ตะกั่วไดออกไซด และกรดซัลฟุริก เปลี่ยนเปนตะกั่วซัลเฟตและน้ํา 
  6)  การประจุ (Charge) คือกระบวนการที่แบตเตอรี่ประจุไฟฟา กําหนดในรูป
ของกระแสประจุ หรืออัตราการประจุ สําหรับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด คือปฏิกิริยาที่ตะกั่วซัลเฟต
และน้ําเปลี่ยนเปนตะกั่ว ตะกั่วไดออกไซด และกรดซัลฟุริก  
  7)  Rate of Charge/Discharge คืออัตราสวนของความจุตอเวลาเปนชั่วโมง เชน 
แบตเตอรี่ขนาดความจุ 30AH ที่ C/10 หรือ C10 หมายถึงแบตเตอรี่สามารถคายประจุ 3 แอมแปร 
ในเวลา 10 ช่ัวโมง (C/10 หรือ C10 หมายถึงขนาดของกระแสที่คายประจุ ในที่นี้คือ 30/10 = 3 แอมแปร) 
ในแบตเตอรี่ลูกเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนเปน C/5 ความจุจะลดลง 
  8)  Negative (-) เปนจุดที่มีความตางศักดิ์ต่ํา ในวงจรไฟฟากระแสตรงหรือ 
ขั้วลบของแบตเตอรี่ หมายถึงตําแหนงอิเล็กโทรดที่อิเล็กตรอนไหลออกมาเมื่อมีการคายประจุ 
  9)  Positive (+) เปนจุดที่มีความตางศักดิ์สูง ในวงจรไฟฟากระแสตรงหรือ 
ขั้วบวกของแบตเตอรี่ หมายถึงตําแหนงอิเล็กโทรดที่อิเล็กตรอนหรือกระแสไหลเมื่อมีการประจุ 
  10)  Open Circuit Voltage คือแรงดันที่แบตเตอรี่อยูในสภาวะสมดุล ไมมีการ
ประจุ หรือไมมีการคายประจุ แรงดันนี้จะขึ้นกับลักษณะการออกแบบแบตเตอรี่ ความถวงจําเพาะ
และอุณหภูมิ  

  11)  คุณสมบัติในสภาวะการประจุแบตเตอรี่  
   วิธีการและขั้นตอนการประจุแบตเตอรี่ มีหลายลักษณะ สําหรับระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบอิสระ วิธีการประจุแบตเตอรี่แตละชนิด มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวิธีการ 
ที่กําหนดมาโดยบริษัทผูผลิตแบตเตอรี่ การประจุแบบตางๆ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
   (1)  Bulk or Normal Charge เปนการประจุแบบปกติในชวงเริ่มตนของรอบ
การประจุ โดยสามารถทําการประจุไดที่อัตราตางๆ กัน ที่ทําใหแรงดันของแบตเตอรี่ยังไมถึง
แรงดันกาซซิ่ง การประจุแบบนี้ จะทําใหความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 80-90% ของความจุ
ทั้งหมด 
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   (2)  Float or Finishing Charge เมื่อทําการประจุแบตเตอรี่จนใกลจะเต็ม 
วัสดุทําปฏิกิริยาสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปเปนรูปแบบเริ่มตนเกือบหมดแลว หลังจากนั้น ตองมีการ
ควบคุมอาจจะเปนกระแสหรือแรงดันที่จะทําการประจุตอไป เพื่อปองกันไมใหมีการประจุเกินเขา
แบตเตอรี่ การประจุแบบนี้มักทําที่อัตราการประจุต่ําถึงกลาง 
   (3)  Equalizing Charge บางครั้งเรียก refreshing charge เปนการประจุดวย
กระแสคงที่ ที่แรงดันสูง เพื่อใหเซลลแตละเซลลไดรับการประจุเทาเทียมกัน ในขณะที่ทําการ
ประจุแบบนี้ เซลลที่มีสภาวะการประจุเต็มแลวจะเกิดกาซ ในขณะที่เซลลที่ยังไมเต็มจะไดรับการ
ประจุใหเต็ม การประจุแบบนี้ทําเพื่อบํารุงรักษาระบบเปนชวงเวลาที่แนนอน สําหรับแบตเตอรี่ 
ที่ใชงานรายวันที่มีการคายประจุมาก ควรทําการประจุแบบ Equalizing Charge 1-2 สัปดาหตอคร้ัง 
  12)  คุณสมบัติในสภาวะการคายประจุ 
   (1)  Depth of Discharge (DOD) คือเปอรเซ็นตของความจุแบตเตอรี่ที่ถูก
ใชงานออกไป หรือคายประจุออกไป เปรียบเทียบกับความจุทั้งหมด มีปริมาณ DOD สองปรมิาณที่
ใชอธิบายในระบบเซลลแสงอาทิตย คือ 
    ก.  Allowable DOD หรือ Maximum DOD เปนคาเปอรเซ็นตของความจุ
ที่มากที่สุดที่ยอมใหมีการใชงานได ถามีการใชงานเกินคานี้แลว แบตเตอรี่ลูกนั้นจะไมสามารถนํา
กลับมาประจุใชงานไดอีก โดยทั่วไปจะกําหนดโดยแรงดัน cut off โดยทั่วไปในระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบอิสระพารามิเตอรที่สะทอนคา maximum DOD คือคาพิกัดแรงดันต่ําสุด (LVD) 
แตอยางไรก็ตามคา maximum DOD นี้สามารถกําหนดตามฤดูกาลได โดยขึ้นกับลักษณะพลังงาน
แสงอาทิตย อุณหภูมิแวดลอม และลักษณะของการใชภาระทางไฟฟา  
    ข. Average Daily DOD เปนปริมาณพลังงานที่ยอมใหมีการจายออก
จากแบตเตอรี่ไดภายใน 1 วัน โดยกําหนดจากคาเฉลี่ยรายวันของภาระทางไฟฟาปริมาณนี้จะสัมพันธ
กับการออกแบบจํานวนวันที่ตองการเก็บพลังงานไวใชงานถาไมมีการประจุกลับจากแหลง
พลังงานเลย (Autonomy day) 
   (2)  Stage of Charge (SOC) สถานะของการคายประจุ เปนคาที่บอกความจุ
ของแบตเตอรี่ในแตละเวลาที่ใชงาน มีคาเปนอัตราสวนระหวางความจุของแบตเตอรี่ในขณะนั้น 
ตอความจุของแบตเตอรี่เมื่อประจุเต็ม เชน แบตเตอรี่มี SOC 100 % หมายความวาแบตเตอรี่อยูใน
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สถานะประจุเต็ม แบตเตอรี่มี SOC 50 % หมายความวามีความจุเหลืออยู 50 % รูปที่ ก-11 แสดง
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแบตเตอรี่ SOC และ DOD 
 

 
รูปท่ี ก-11 การเปล่ียนแปลงของ SOC และ DOC ตามฤดูกาล 

 
  13)  Autonomy โดยทั่วไปจะนิยามคือจํานวนวันที่จะเก็บพลังงานไวใหเพียงพอ
ใชงาน ในระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ จะหมายถึง ชวงเวลาที่แบตเตอรี่ที่
ประจุเต็มแลวสามารถจายใหกับภาระทางไฟฟาของระบบ เมื่อไมมีพลังงานประจุกลับจากระบบ
เซลลแสงอาทิตยเลย สําหรับระบบเซลลแสงอาทิตยทั่วๆ ไป ชวงเวลาดังกลาวอยูระหวาง 2-6 วัน 
ขึ้นอยูกับการออกแบบ ยิ่งออกแบบเวลา Autonomy นาน ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใชก็จะเพิ่มขึ้น 
  14)  การคายประจุดวยตัวเอง (Self Discharge Rate) เมื่อทําการประจุแบตเตอรี่
จนเต็ม และปลอยไวโดยไมมีการตอไปใชงาน จะมีการคายประจุในตัวเอง อัตราการคายประจุดวย
ตัวเองจะกําหนดเปนเปอรเซนตของความจุทั้งหมดในชวงเวลา 1 เดือน การคายประจุดวยตัวเองนี้
ขึ้นกับความยากงายในการเกิดกาซที่เพลทเมื่อมีการประจุเกิน และจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
แวดลอมสูงขึ้น 
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  15)  อายุการใชงานแบตเตอรี่ (Battery Lifetime) อายุการใชงานแบตเตอรี่คือ
ชวงเวลาที่ความจุของแบตเตอรี่เมื่อประจุเต็มลดลงจากความจุเต็มของแบตเตอรี่ใหม 80 % โดยการ
ลดลงนั้นเกิดขึ้นทั้งจากจํานวนรอบการใชงาน และอายุของเซลล 
   ในบางรอบการใชงาน วัสดุทําปฏิกิริยาจะหลุดออกจากอิเล็กโทรด และจมลง
ดานลางของภาชนะบรรจุ เมื่อวัสดุแยกออกมาจากอิเล็กโทรด วัสดุนั้นจะไมสามารถคืนรูป
เหมือนเดิมไดสงผลใหความจุของแบตเตอรี่ลดลงไดเชนเดียวกัน จํานวนรอบของการใชงานกอนที่
ความจุเต็มจะลดลงเหลือ 80 % เรียกอายุของเซลล (cell life) อายุของเซลลนี้จะขึ้นกับลักษณะการ
คายประจุ ขนาดของกระแสที่คายประจุ และอุณหภูมิ 
   ในการใชงานบางงาน เซลลไมไดมีการใชงานเปนรอบบอยๆ เชนในระบบ
ไฟฟาฉุกเฉิน แบตเตอรี่จะไดรับการประจุเต็มตลอดเวลา จนกระทั่งถึงเวลาฉุกเฉินจึงมีการคาย
ประจุ ความจุเต็มของแบตเตอรี่ชนิดนี้จะลดลงตามอายุการใชงาน ดังนั้นจึงเรียกอายุของการใชงาน
แบตเตอรี่แบบนี้เปนอายุตามปฏิทิน (calendar life) หรืออายุสแตนบาย (standby life) โดยมีหนวยเปนป 
อายุตามปฏิทินนี้ จะขึ้นกับอุณหภูมิ และวิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่ 
   ในเซลลบางชนิด แบตเตอรี่จะสามารถใชงานไดนานเทาอายุปฏิทินของ
แบตเตอรี่ ก็ตอเมื่อมีการใชงานแบบที่มีการคายประจุนอยเทานั้น ดังนั้นจะไมสามารถใชไฟฟา
เทากับความจุของแบตเตอรี่ทั้งหมดได เวลาที่กลาวถึงความจุแบตเตอรี่จึงมักกลาวถึงความจุ
สองลักษณะคือ ความจุทั่วไป (nominal capacity) และความจุที่ใชงานจริง (usable capacity) 
  16)  Temperature Effects สําหรับแบตเตอรี่ที่เปนเซลลไฟฟาเคมีทั่วไปแลว 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ เชนเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น 10 oC เพิ่มขึ้นเปนสองเทา ซ่ึงเปนผลใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลงเปนสองเทา
เชนกัน และนอกจากนั้นอุณหภูมิสูงยังมีผลในการเรงการสึกหรอของเพลทบวก เนื่องมาจากผล
ของการเกิดกาซซิ่ง และการสูญเสียน้ํา สวนอุณหภูมิต่ํามีผลทําใหอายุการใชงานนานขึ้น 
แตอยางไรก็ตามทําใหความจุลดลงในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด  
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รูปท่ี ก-12 ผลของอุณหภูมิตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ 

 
  17)  Effects of Discharge Rates ความจุเต็มของแบตเตอรี่จะลดลง เมื่อมีการใชงาน
แบตเตอรี่ที่อัตราการคายประจุสูงขึ้น อัตราการคายประจุสูงนี้ มีผลตอแรงดันไฟฟาขณะที่ไมมี
โหลด จะมีคาต่ํากวาการใชอัตราการคายประจุต่ํากวา บางครั้งอาจสงผลถึงการเลือกจุดแรงดัน
ต่ําสุดที่จะตัดภาระทางไฟฟาออก ในแรงดันแบตเตอรี่คาเดียวกัน 
  18)  การเกิดกาซซิ่ง และปฏิกิริยาเมื่อมีการประจุเกิน เซลลของแบตเตอรี่เมื่อไดรับ
การประจุเต็ม วัสดุทําปฏิกิริยาในอิเล็กโทรด เปลี่ยนรูปจากสภาวะการคายประจุเปนสภาวะการประจุ
เต็มทั้งหมด ถายังทําการประจุตอไป จะเกิดปฏิกิริยาเคมีอ่ืนขึ้นแทนที่อิเล็กโทรด 
   ปฏิกิริยาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาแยกน้ําทําใหเกิดกาซ เรียกการเกิดกาซซิ่ง 
เนื่องจากมีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ผิวของอิเล็กโทรด โดยฟองออกซิเจนจะเกิดที่ผิวเพลทขั้วบวก และ
ไฮโดรเจนเกิดที่ผิวเพลทขั้วลบ 
   การเกิดกาซซิ่งแบบชาๆ ไมทําใหเกิดความเสียหายตอเซลล แตการเคลื่อนที่
ของฟองกาซแบบชาๆ กลับทําใหเกิดประโยชน เนื่องจากฟองกาซจะทําใหเกิดการผสมกันของ
สารละลายอิเล็กโตรไลท ไมใหเกิดการแยกชั้นความเขมขน (stratification) 
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   ถายังมีการเกิดกาซอยางตอเนื่อง สารละลายอิเล็กโตรไลทจะมีความเขมขน
สูงขึ้นและระดับของสารละลายจะลดลง ดังนั้นตองเติมน้ํากลั่นลงไปเพื่อปองกันไมใหสารละลาย
ลดลงต่ํากวาตําแหนงต่ําสุด 
   ยังมีปฏิกิริยาเคมีอ่ืนๆ ที่เกิดชวงสภาวะการประจุเกินคือ การแยกตัวของ
โครงสรางอิเล็กโทรด ปฏิกิริยานี้จะรุนแรงมากกวาการเกิดกาซ เพราะวัสดุที่แยกตัวไมสามารถ
เกิดปฏิกิริยาผันกลับได 
   ดังนั้นในการประจุแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด จึงมีความตองการระบบควบคุม
การประจุ เพื่อปองกันการเสียหายที่เกิดขึ้น บางครั้งการปองกันการประจุเกินจากระบบเซลล
แสงอาทิตยจะใชวิธีออกแบบระบบเซลลแสงอาทิตยใหมีแรงดันพอดีกับการประจุแบตเตอรี่ 
ในบางกรณีก็ใชระบบควบคุมการประจุเฉพาะ ระบบการควบคุมการประจุนั้นจะควบคุมทั้งการ
ประจุเกิน และการดึงพลังงานออกไปใชไมใหมากเกินไปจนแบตเตอรี่ไมสามารถประจุพลังงาน
กลับเขาไปได 
  19)  แรงดันควบคุมในชวงการประจุเกินและการเกิดกาซซิ่ง แรงดันควบคุม
ในชวงประจุเกิน คือแรงดันสูงสุดที่อุปกรณควบคุม ยอมใหมีการประจุแบตเตอรี่จนเกิดกาซได 
ถาแรงดันแบตเตอรี่เกินจุดนี้ อุปกรณควบคุมจะทําการตัดระบบเซลลแสงอาทิตยออกไป เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดกาซมากขึ้น ดังนั้นการเลือกแรงดันควบคุมสูงสุดนี้ ก็จะมีความสําคัญตอระบบโดยรวม 
ถาเลือกแรงดันควบคุมต่ําเกินไป อาจทําใหแบตเตอรี่ไดรับการประจุไมเต็ม แตถาเลือกสูงเกินไป 
อาจทําใหเกิดการประจุเกินได 
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รูปท่ี ก-13 แรงดันควบคุมในชวงการประจุเกินและการเกิดกาซซิ่ง ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 

 
   การเกิดกาซในขณะประจุ ไมไดเกิดจากแรงดันที่ประจุอยางเดียว ยังเกิดจาก
อุณหภูมิของสารละลายอิเล็กโตรไลทและอัตราการประจุดวย โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นแรงดันที่เกดิ
กาซจะต่ําลง 
   จากรูปที่ 6 ที่อุณหภูมิ 27 o C และอัตราการประจุ C/20 แรงดันการเกิดกาซ 
ประมาณ 2.35 V ตอเซลล และมี SOC เกือบ 90 % เมื่อเพิ่มอัตราการประจุเปน C/5 ที่อุณหภูมิ 27 o C 
แรงดันการเกิดกาซ ประมาณ 2.35 V ตอเซลล และมี SOC ลดลงเปน 75 % และเมื่ออุณหภูมิลดลง
เปน 0 o C แรงดันการเกิดกาซ ประมาณ 2.5 V ตอเซลล หรือ 15 V ในแบตเตอรี่ 12 V และมี SOC 
เพิ่มขึ้นเปน 80 % ดังนั้นในอุปกรณควบคุมการประจุที่ดีจะมีการปรับแกอุณหภูมิเพื่อใหไดจุด
ควบคุมที่ถูกตองดวย 
 
 
 



มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

104 ภาคผนวก  ก 

ตารางที่ ก-3 ขอแนะนําการเลือกแรงดันควบคุมในการประจุ 

ชนิดของแบตเตอรี่ 

แรงดันควบคุมที่ 25 o C แบตเตอรี่ 
ตะกั่วกรดแบบ
เติมน้ํากลั่น 

แบตเตอรี่ 
ตะกั่วแคลเซียม 
แบบเติมน้ํากลั่น 

แบตเตอรี่ตะกั่ว
กรดแบบซีล 

Valve regulate 

แบตเตอรี่ 
นิเกิลแคดเมยีม 
แบบเติมน้ํากลั่น 

สําหรับระบบ 12 โวลต 14.4-14.8 14.0-14.4 14.0-14.4 14.5-15.0 

ตอเซลล 2.40-2.47 2.33-2.40 2.33-2.40 1.45-1.50 

 
 3.7  การบํารุงรักษาแบตเตอรี่ 
  ความตองการการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ จะมีมากหรือนอยในระบบ ขึ้นกับการออกแบบ 
และลักษณะการประยุกตใชงาน โดยการบํารุงรักษานี้ รวมไปถึงการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ 
สายไฟ ขั้วตอไฟฟา การขันเกลียวยึดใหแนน การเติมน้ํากลั่น และการทดสอบสมรรถนะของ
แบตเตอรี่เปนระยะๆ การทดสอบสมรรถนะจะประกอบไปดวย การบันทึกความถวงจําเพาะ 
อุณหภูมิของเซลล แรงดันของเซลล หรือการทดสอบความจุ การวัดแรงดันและกระแสขณะทําการ
ประจุก็สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการดูอาการผิดปกติของระบบได นอกจากนั้น อุปกรณตางๆ 
ที่มีในระบบ เชน ระบบระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัยอยางอื่น 
ก็ควรจะไดรับการกําหนดในเรื่องของการบํารุงรักษาระบบดวย  
  อุปกรณในการทดสอบแบตเตอรี่ การวิเคราะหจุดบกพรอง หรืออาการเสียหายของ
แบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระนั้น เปนแนวทางเบื้องตนที่ผูใชงานหรือผูดูแลแบตเตอรี่ 
ตองเขาใจและสามารถทําได หัวขอนี้จะอธิบายเครื่องมือที่จําเปนสองชนิดที่ควรมีในระบบเพื่อ
ทําการตรวจสอบระบบแบตเตอรี่เบื้องตน 
    ไฮโดรมิเตอร เปนอุปกรณที่ใชวัดความถวงจําเพาะของสารละลายอเิล็กโตรไลท
ในแบตเตอรี ่ ซึ่งคืออัตราสวนของความหนาแนนของสารละลายตอความหนาแนนของน้ํา 
ความถวงจําเพาะของสารละลายที่บอกความจุของแบตเตอรี่ไดถูกตองจะเปนการวัดในขณะที่
ไมไดตอภาระทางไฟฟา หรืออุปกรณที่ทําหนาที่ประจุ นั่นคือที่สภาวะเปดวงจร  
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    ไฮโดรมิเตอร แบบที่ใชกระเปาะแกวลอยในสารละลาย จะวัดไดถูกตอง 
เมื ่ออานที่ อุณหภูมิ 27 o C (80 o F) ถาอานที่ อุณหภูมิคาอื่น  ตองทําการปรับเทียบอุณหภูมิ 
โดยทั่วไปจะปรับดวยแฟกเตอร 0.004 ทุกๆ 5.5 o C (10 o F) จากจุดอางอิง โดยจะตองเอาไปบวก
กับคาที่อานไดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และนําไปลบออกจากคาที่อานได เมื่ออุณหภูมิต่ํากวาจุดอางอิง 
    อุปกรณทดสอบภาระทางไฟฟา (Load Tester) อุปกรณทดสอบภาระทาง
ไฟฟาเปนอุปกรณที่ดึงพลังงานไฟฟาออกจากแบตเตอรี่เหมือนภาระทางไฟฟา และขณะเดียวกัน
ก็ทําการบันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ โดยทั่วไปอุปกรณนี้ ตองสามารถดึงพลังงานไฟฟาดวยอัตรา
การคายประจุสูง ในชวงเวลาที่กําหนดได ประโยชนของอุปกรณชนิดนี้คือสามารถนํามาเช็คอาการ
ของแบตเตอรี่ที่กําลังใชงานอยูในระบบ 
 3.8  ขอพิจารณาเรื่องความปลอดภัย 
  เนื่องจากระบบแบตเตอรี่เปนระบบที่มีอันตรายและภายในบรรจุสารเคมีที่เปนพิษ 
รวมทั้งพลังงานไฟฟาที่เก็บในแบตเตอรี่ ดังนั้นอาจเกิดอันตรายขณะใชงานไดตลอดเวลา 
ตองระมัดระวังทั้งในชวงเวลาขนสง และขณะใชงานแบตเตอรี่ที่มีการนํามาใชกับระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ สวนใหญแลวจะมีขนาดหลายพันแอมป เมื่อเกิดการลัดวงจร ดังนั้น
จึงตองมีประกาศเตือนใหระมัดระวังอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นและวิธีการแกไข 
  1)  การขนยายแบตเตอรี่ เนื่องจากกรดซัลฟุริคที่อยูในแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 
จะกัดทําลายเสื้อผา และทําใหเกิดบาดแผลที่ผิวหนังได ดังนั้นเวลาที่ทําการขนยายแบตเตอรี่ 
แบบตะกั่วกรดที่เติมน้ํากลั่น ตองปองกันรางกายและเสื้อผา โดยในสวนบุคคลอาจจะสวมชุดที่ทํา
จากแอปลอน และใสหนากากปองกันการสูดดมไอกรด เมื่อรางกายหรือเสื้อผาโดนน้ํากรด ตองรีบ
เอาน้ําโซดา แอมโมเนีย หรือน้ําลางทันที สวนแบตเตอรี่แบบนิเกิล-แคดเมียมสารละลายโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด ทําใหเปนกลางโดยการเอาน้ําสม หรือน้ําสะอาดลาง ถาสารอิเล็กโตรไลทเกิดอุบัติเหตุ 
กระเด็นเขาตา ตองเปดเปลือกตา และทําความสะอาดอยางรวดเร็วดวยน้ําเย็นประมาณสิบหานาที 
ถามีดื่มสารอิเล็กโตรไลทที่เปนกรดเขาไปในรางกาย ตองดื่มน้ําหรือนมมากๆ ตามดวยยาระบาย 
ไขหรือน้ํามันพืช หลังจากนั้นนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว 
  2)  การปองกันอันตรายสวนบุคคล เมื่อทําการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ ผูปฏิบัติงาน
ตองระวังปองกันตนเอง โดยการใสชุดปองกันเชนชุดแอปรอน ใสหนากาก หรืออุปกรณปองกัน
ใบหนา และถุงมือ เพื่อปองกันการหกกระเซ็นของน้ํากรด หรือการหายใจเอาไอกรดเขารางกาย 
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ถากรดซัลฟุริกถูกรางกายหรือเครื่องนุงหม ตองหาน้ําโซดา แอมโมเนีย หรือน้ําลางออกทันที ใน
โรงเรือนที่ทําการติดตั้งระบบแบตเตอรี่ ควรมีน้ําฝกบัว และน้ํายาลางตา หรือถาใหถูกตองในทาง
ปฏิบัติตองมีระบบดับเพลิง และกอนที่จะทํางานกับระบบแบตเตอรี่ควรถอดแหวนเพชรและกําไล
ขอมือ รวมทั้งควรใชเครื่องมือที่มีฉนวนเพื่อปองการการลัดวงจรขณะทํางาน 
  3)  อันตรายจากการระเบิด ระหวางใชงานระบบแบตเตอรี่ อาจเกิดเหตุการณ
ระเบิด เนื่องจากการรวมตัวกันของกาซไฮโดรเจนและออกซิเจนได ดังนั้นในอาคารที่ติดตั้ง
แบตเตอรี่ จะตองไมทําใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ การจุดหรือสูบบุหร่ี หรือมีแหลงกําเนิดประกาย
ไฟตางๆ ตลอดเวลา และควรจะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งแบบแอคทีพหรือพาสซีพ โดย
การจะระบายอากาศเร็วหรือชาขึ้นกับจํานวนแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง และลักษณะการเกิดกาซซิ่ง เมื่อจะ
ทําการถอดสายตอที่ทําการประจุแบตเตอรี่ออกจากแหลงประจุ ตองมั่นใจวาไดทําการปดระบบ
ประจุไฟฟาแลว เพื่อปองกันการเกิดประกายไฟระหวางที่ทําการถอด 
  4)  การกําจัดและการรีไซเคิล ระบบแบตเตอรี่เปนระบบที่มีอันตราย เพราะ
ภายในบรรจุสารเคมีที่เปนพิษ เชน ตะกั่ว กรด และพลาสติก ซ่ึงมีพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
ดวยเหตุผลนี้เอง จึงมีขอบังคับเปนกฎหมายออกมาในเรื่องของการกําหนดแนวทางการกําจัด และ
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่หมดอายุ สวนใหญแลวแบตเตอรี่เกาจะถูกสงกลับไปยังศูนยรีไซเคิล แตใน
บางกรณี บริษัทผูผลิตแบตเตอรี่ จะเสนอแนวทางสําหรับการกําจัดแบตเตอรี่ไวใหลูกคาที่ตัวแทน
จําหนาย และสวนใหญจะเปนการรีไซเคิล สําหรับประเทศไทยมีศูนยรับแลกซื้อแบตเตอรี่เกาอยู
ตามอําเภอและจังหวัดใหญๆ ทั่วไป 
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ภาคผนวก  ข 

 
- แบบฟอรมการแจงซอมอปุกรณระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Home System) 

- แบบฟอรมการซอมบํารุงระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย           
(Solar Home System) 

- แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

- หนังสือ สงมอบ-รับมอบ ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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แบบฟอรมการแจงซอมอปุกรณระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Home System) 
อบต. ..................... 

 
เรียน.....(ผูจดัการ บริษัทฯ)............. 

 ตามที่......(บริษัทฯ)...................ไดดําเนินการติดตั้งระบบโซลาโฮม (Solar Home 
System) ใหกับครัวเรือนในพื้นที่ ตําบล...........................อําเภอ..........................จังหวัด................................
โดยมีเงื่อนไขการรับประกัน แผงเซลล ระยะเวลา 5 ป, เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger & Inverter) 
รับประกัน 3 ป, แบตเตอรี่ และระบบทั้งหมด รับประกัน 2 ป นั้น 
 เนื่องจาก  ปจจุบันพบวา  ระบบโซลารโฮม  (Solar Home System) ดังกลาว  ชํารุด
จํานวน..................ระบบ ดังนี้ 

1. ช่ือ......(เจาบาน)................นามสกุล...........................บานเลขที่.....................หมูที่.................... 
 ช่ือหมูบาน........................วนัที่ระบบชํารุด....................................................... 
 อาการชํารุดเบื้องตน 
        แผงเซลลแสงอาทิตย อาการชํารุด.................................................................................. 
  เครื่องประจุแบตเตอรี่ อาการชํารุด.................................................................................. 
  แบตเตอรี ่   อาการชํารุด.................................................................................. 
  อ่ืนๆ    อาการชํารุด.................................................................................. 

2. ช่ือ......(เจาบาน)................นามสกุล...........................บานเลขที่.....................หมูที่.................... 
 ช่ือหมูบาน........................วนัที่ระบบชํารุด....................................................... 
 อาการชํารุดเบื้องตน 
        แผงเซลลแสงอาทิตย อาการชํารุด.................................................................................. 
  เครื่องประจุแบตเตอรี่ อาการชํารุด.................................................................................. 
  แบตเตอรี ่   อาการชํารุด.................................................................................. 
  อ่ืนๆ    อาการชํารุด.................................................................................. 
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  ดังนั้น อบต. ..............................................ในฐานะผูดูแลระบบฯ จึงใครขอแจงใหทาน
ดําเนินการแกไขระบบฯ ใหสามารถใชงานไดตอไป ทั้งนี้เมื่อแกไขแลวเสร็จโปรดประสานงาน
มายัง นาย/นาง/น.ส............................................................. 
 
 

ลงชื่อผูแจง 
 

(..........................................................) 
 
 
เบอรโทร. ....................................... 
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แบบฟอรมการซอมบํารุงระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Home System) 

สัญญาเลขที่....................................ผูรบัจาง.............................................. 
ขอมูลครัวเรือน 

ช่ือ.....(เจาบาน)...................นามสกุล............................บานเลขที่................หมูที่................
ช่ือหมูบาน............................ตําบล.......................อําเภอ...........................จังหวดั.......................
ไดรับการติดตัง้ระบบ เมื่อวนัที่…………………………………. 
ขอมูลการซอม 

อุปกรณท่ีชํารดุ สาเหตุการชํารดุ การแกไข 
        แผงเซลลแสงอาทิตย 
        เครื่องประจุแบตเตอรี่ 
        แบตเตอรี่ 
        อ่ืนๆ 

        การใชงานปกต ิ
        ภัยธรรมชาติ 
        แกไขระบบ 
        อ่ืนๆ 

      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน Serial No. ……….. 
      ซอม         เปลี่ยน 

ผลการดําเนนิการซอม 
        ไดตรวจสอบและแกไขแลว 
        ไมอยูในขอตกลงรับประกันคณุภาพ 
วันที่ดําเนินการ........................................ 

ผูดําเนินการ..................................... 
คํารับรองผลการซอม 

ไดตรวจสอบแลว 
ระบบฯไดรับการแกไขแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดปกติ 
ผูรับจางไมดําเนินการแกไข เนื่องจากไมอยูในเงื่อนไขการรับประกัน 

ลงชื่อเจาของครัวเรือน/ผูอาศัย 
................................................. 

(...................................................................) 
วันที่............................................................ 
รับทราบ 

            ลงชื่อเจาหนาที่ อบต. 
......................................................        

(....................................................................) 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ข 111 

(ตัวอยาง) 
แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

     เขียนที่............................................... 
วันที่..........เดอืน.........................พ.ศ. ................ 

เรียน .................................................. 
   ขาพเจา....................................................................อยูบานเลขที่..............................
หมูที่ ...............ตําบล...................................อําเภอ .................................จังหวัด...............................
เลขประจําตัวประชาชน...............................................มีความประสงคจะขอใชระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จาก.....(ช่ือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน)......เพื่อใชในครัวเรือนของขาพเจา เนื่องจากยังไมมีไฟฟาใช 
   ขาพเจาสัญญาวา จะปฏิบัติ และยินดีให.....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน).......
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1.  จะดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ
เปนอยางดี หากเกิดความเสียหายแกระบบดังกลาว อันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของขาพเจา หรือบุคคลในครัวเรือน ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายให....(ช่ือองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน).....โดยทันที 
   2.  จะชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา เดือนละ 50 บาท ทุกเดือนใหกับ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)....หากไมชําระคาบํารุงสมาชิก 
ยินดีให....(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)....ร้ือถอนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จากครัวเรือนของขาพเจาโดยทันที 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ลงชื่อ..............................................ผูขอ 
      (..............................................) 
     ลงชื่อ..............................................พยาน 
      (..............................................) 
     ลงชื่อ.............................................พยาน 
      (..............................................) 
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(ตัวอยาง) 
หนังสือ สงมอบ-รับมอบ 

ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

ที่     (สถานที่ทําการสงมอบ)      . 
     วันที่                                        .      

     ผูสงมอบ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  ระหวาง   
     ผูรับมอบ (อบต./เทศบาล)                                                               . 

  อางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบระบบไฟฟาที่ไดติดตั้งแลวเสร็จตามโครงการ 
เปนสินทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
วาดวยการนั้น 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยใหกับ
ครัวเรือนตางๆ ในเขตพื้นที่(อบต./เทศบาล)                                               .   เสร็จเรียบรอยแลว
จํานวนทั้งสิ้น                    .   ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 
หมูบาน            หมูที่        ตําบล                  อําเภอ                  จงัหวัด                    จํานวน              ครัวเรือน 

     รวมทั้งสิ้นจํานวน            ครัวเรือน 
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 (ตามบัญชีรายชื่อครัวเรือนทีแ่นบ) 

 
มูลคาทรัพยสินครัวเรือนละ                                 บาท     รวมมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้น                  บาท 
  การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงขอสงมอบระบบผลิตไฟฟาดังกลาวใหแก (อบต./เทศบาล)        . 
                                                    ทั้งนี้ตั้งแตวันที่                                          เปนตนไป 
 (ลงชื่อ)                                             ผูสงมอบ (ลงชื่อ)                                             ผูสงมอบ 
  (                                                 ) (                                                  ) 
  ตําแหนง                                                        ตําแหนง                                      . 
 
 (ลงชื่อ)                                            พยาน           (ลงชื่อ)                                            พยาน 
  (                                                 ) (                                                  ) 
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รายชื่อครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคสงมอบใหแก.......................................................................... 

อําเภอ ................................................. จังหวัด ...................................... 
ที่ ช่ือ-สกุล บานเลขที่ หมูที่ ตําบล หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ข 115 

รายละเอียดอุปกรณตางๆ 
ของระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตอ 1 ครัวเรือน 

 
 1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 120 วัตต จํานวน 1 แผง 
 2. ชุดโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด 
 3. เครื่องชารจแบตเตอรี่ & เครื่องแปลงไฟ จํานวน 1 เครื่อง 
 4. แบตเตอรี ่  จํานวน 1 ลูก 
 5. เซอรกิตเบรกเกอร จํานวน 1 ชุด 
 6. ชุดโคมไฟ* จํานวน 2 ชุด 
 7. เตารับ  จํานวน 1 ชุด 
 
 *  ชุดโคมไฟ 1 ชุด ประกอบดวย 
   โคมไฟ (ขาหลอด) 1  ชุด 
   หลอดฟลูออเรสเซ็นต 10 วัตต 1  หลอด 
   บาลาสตอิเล็คโทรนิคส 1  ชุด 
   สวิทซ 1  ชุด 
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ภาคผนวก  ค 

 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยาย

บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 

 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุ

โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการบรหิารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดย 
ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 
................................................. 

 เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการ
เรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบล 
 “โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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 “ระบบไฟฟา” หมายความวา  ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิตย โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องแปลง
กระแสไฟฟา แบตเตอรี่ และอุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
 “สมาชิกผูใชระบบไฟฟา” หมายความวา ราษฎรที่เขารวมโครงการเรงรัดขยายบริการ
ไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 ขอ 5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบระบบไฟฟาที่ไดติดตั้งแลวเสร็จตาม
โครงการ เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการนั้น 
 ขอ 6 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีหลักฐานการขอใชระบบไฟฟาจากสมาชิก
ผูใชระบบไฟฟา สําหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา ใหเปนไปตามที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 ขอ 7 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินในแตละทองถ่ิน
หรือแตละสภาตําบลแลวแตกรณี ประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกผูใชระบบไฟฟามีจํานวน 
ไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้องคประกอบของคณะกรรมการและวิธีดําเนินงานเปนไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
 เพื่อประโยชนของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้ง
คณะกรรมการไฟฟาทองถิ่นมากกวา 1 คณะได โดยตองกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน 
ไมทับซอนกัน 
 ขอ 8 ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณตางๆ ของสมาชิกผูใชระบบไฟฟา และระบบไฟฟา 
ใหอยูในสภาพใชงานได 
  (2) ซอมและแกไขอุปกรณไฟฟาตามที่สมาชิกผูใชระบบไฟฟารองขอ และ
บันทึกผลการซอม/แกไขทุกครั้ง 
  (3) เก็บคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยใหออกใบเสร็จรับเงิน และจัดทําบัญชีรับ-จายไวเปนหลักฐาน โดยนําเขาบัญชี
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
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  (4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีที่คา
บํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการใชจาย 
  (5) ติดตามผลการใชงานของสมาชิผูใชระบบไฟฟา และรายงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนลายลักษณอักษรทุกๆ 6 เดือน 
 ขอ 9 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
  (1) ประชุมรวมกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  (2) ประสานงานภายในทองถ่ินทั้งภาครัฐและคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
เพื่อใหมีไฟฟาใชในหมูบานอยางยั่งยืน 
  (3) รวมตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ใหขอเสนอแนะ
และรวมแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  (4) พิจารณาจัดสรรเงินใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตามขอ 8 (4) 
  (5) รวบรวมรายงานผลการใชงานของสมาชิกผูใชระบบไฟฟาที่คณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินเสนอ และนําสงใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุตามระเบียบนี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ 10 สมาชิกผูใชระบบไฟฟาตองชําระคาบํารุงสมาชิกเปนรายเดือนในอัตราตามที่
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ 9 ใหกับคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินโดยไมตองนําสง
เปนเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอ 11 คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนใหนําไปใชจายเปนคาบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในขอ 9 
 ในกรณีคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาไมเพียงพอตอการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทํารายละเอียดคาใชจายเสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดโดยตลอด 
 ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดได 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2547 
 
      
    ประชา มาลีนนท 
    (นายประชา มาลีนนท) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการเงนิ การคลัง บัญชีและการพัสดโุครงการเรงรดัขยายบริการไฟฟา 
โดยระบบผลติกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
............................................. 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเรงรัด ขยาย
บริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง บัญชี 
และการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “โครงการ” หมายความวา โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 



มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

122 ภาคผนวก  ค 

   “คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
หมวด ๑ 

การซื้อการจาง 
 

 ขอ ๕ ในการดําเนินการซื้อหรือการจางแตละคร้ัง ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ิน เปนผูติดตอตกลงซื้อหรือจางจากผูขายหรือผูรับจาง 
  (๒) ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินจัดทําหลักฐานเปนหนังสือในการซื้อหรือ
การจางแตละครั้ง โดยอยางนอยใหมีรายการประกอบดวย วันเดือนปที่ซ้ือหรือการจาง รายละเอียด
พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง จํานวนเงินซื้อหรือจาง วันเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดการจาง 
ระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรอง ลายมือช่ือผูซ้ือหรือผูวาจางและลายมือช่ือ ผูขายหรือผู
รับจาง 
  (๓) ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน เปนผูลงนามในหนังสือตาม (๒) 
ในฐานะผูซ้ือหรือผูวาจาง 
 ขอ ๖ ใหประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ตั้งกรรมการไฟฟาทองถ่ินอยางนอย
สามคน เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง เพื่อตรวจรับพัสดุและตรวจการจางให
ถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางใหถือเสียงขางมาก 
ถากรรมการบางคนไมยอมรับพัสดุใหทําบันทึกความเห็นไว แลวเสนอใหประธานคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินพิจารณาวินิจฉัย 
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หมวด ๒ 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การผากเงิน การถอนเงิน และการเก็บรักษาเงิน 

 
 ขอ ๗ ใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน แตงตั้งผูปฏิบัติงานจากคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินดังนี้ 
  (๑) ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน ใหมีหนาที่ดังนี้ 
   (ก) จัดทําทะเบียนคุมรายชื่อผูชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
   (ข) จัดเก็บหรือรับชําระเงินคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา เพื่อนําสง
ผูเก็บรักษาเงิน 
   (ค) เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินจนกวาจะหมดเลม และสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ใชหมดแลวใหผูเก็บรักษาเงิน พรอมทั้งขอเบิกใบเสร็จรับเงินเลมใหม 
  (๒) ผูเก็บรักษาเงิน ใหมีหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําสงพรอมกับ
หลักฐาน 
   (ข) ใหบันทึกรายการรับ-จายเงิน ในสมุดคุมรับ-จายเงิน และบัญชี-จายเงิน 
   (ค) ใหนําเงินที่รับไวทุกประเภทฝากธนาคารในบัญชีคณะกรรมการไฟฟา
ทองถ่ินอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
   (ง) ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงนิไวในที่ปลอดภัย 
 ขอ ๘ การรับเงินทุกประเภทของโครงการ ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็คที่ธนาคารรับรองหรือดราฟท หรือตราสาร
อยางอื่นที่ธนาคารรับรอง 
  (๒) การรับเงิน จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนํามาชําระทุกครั้ง 
  (๓) เมื่อรับเงินแลว ใหผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บทั้งหมด สงตอผูเก็บรักษาเงิน 
 ขอ ๙ การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจํานวนสามคนโดยมี
ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินเปนประธาน และลงลายมือช่ือรวมกันอยางนอยสองในสาม 
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 ขอ ๑๐ กรณีที่มีการซื้อหรือจาง ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเบิกเงินและนําเงินดังกลาวไป
ชําระคาซื้อหรือจางทําของ และใหสงหลักฐานการชําระเงินและหรือเงินสดคงเหลือ ใหผูเก็บ
รักษาเงิน 
 ขอ ๑๑ ใบเสร็จรับเงินอยางนอยจะตองมีรายการดังนี้ 
  (๑) ช่ือ และสถานที่อยูของผูจัดเก็บหรือผูรับชําระเงิน 
  (๒) วันเดือนปที่รับเงิน 
  (๓) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวาเปนคาอะไร 
  (๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
  (๕) ลายมือช่ือพรอมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผูรับเงิน 
 ขอ ๑๒  การรับเงินทุกประเภทใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวจนกวาจะหมดเลม 
 ขอ ๑๓  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟาใหเปนไปตามอัตราแนบทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๔  คาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟารายเดือนหรือรายรับอื่น ใหนําไปใชจายเปน
คาบํารุงรักษาระบบไฟฟาและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ เทาที่จําเปน 
 ขอ ๑๕ บรรดาแบบพิมพ แบบบัญชี ทะเบียนและเอกสารใดๆ ที่ใชในการจัดซื้อ จัดจาง 
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การถอนเงินและการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามแบบทาย
ระเบียบนี้ 
 ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
    ประชา มาลีนนท 
    (นายประชา มาลีนนท) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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อัตราคาบาํรุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสด ุ

โครงการเรงรดัขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

.......................................................... 
 

อัตราคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา ๕๐ บาทตอเดอืนตอครัวเรือน 
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บันทึกขอตกลงการซื้อขาย 

เลขที่.............   คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล....................... 
    อําเภอ........................จังหวดั................................ 

    วันที่...........เดอืน......................พ.ศ. .............. 

เรียน ............................................ 

  ดวยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล..............................มีความประสงคจะซื้อ
พัสดุจากผูขายตามรายการ ดังนี้ 

เลขที่ รายการ/ขนาด/ลักษณะ ราคาตอหนวย จํานวนหนวย เปนเงิน 
  

 
 
 
 

   

   รวมเปนเงนิ  
 
ตัวอักษร ............................................................. 

  จึงขอใหผูขายนําพัสดุดังกลาวไปสงมอบตอคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ณ .......... 
.............................................................ภายในวันที่...........เดือน................................พ.ศ. ................. 
  การซื้อขายตามบันทึกฉบับนี้ ผูขายจะตองประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุ
เปนเวลา.................วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบพัสดุดังกลาว หาก
พัสดุเกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
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หรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ไฟฟาทองถ่ินโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  (ลงชื่อ)............................................ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................ผูขาย 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................พยาน 
    (..............................................) 

  (ลงชื่อ)............................................พยาน 
    (..............................................) 
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บันทึกขอตกลงการจาง 

เลขที่.............   คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล....................... 
    อําเภอ........................จังหวดั................................ 

    วันที่...........เดอืน......................พ.ศ. .............. 

เรียน ............................................ 

  ดวยคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินตําบล.........................................มีความประสงค
จะจางผูรับจางทํางาน......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
ในราคาเปนเงิน................................บาท (........................................) กําหนดแลวเสร็จภายใน 
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. .......................... 
  เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดรับมอบงานแลว หากมีเหตุชํารุดเสียหาย
เกิดขึ้นแกงานจางภายในกําหนด....................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน ซ่ึงเหตุชํารุด
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง การใชวัสดุไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทาํ
ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการ ผูรับจางจะตองรีบแกไขใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  (ลงชื่อ)............................................... ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... ผูรับจาง 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... พยาน 
    (................................................) 
  (ลงชื่อ)............................................... พยาน 
    (................................................) 
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ใบตรวจรับพสัดุหรือการจาง 

    วันที่........ เดือน ......................... พ.ศ. .............. 

เรียน ประธานคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน 

  ตามที่คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินไดซ้ือหรือจาง...................................................
จาก.................................................. ทํางาน ...................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
ตามบันทึกขอตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ..............ลงวันที่..............เดือน....................พ.ศ. .................. 
  บัดนี้ ผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุหรืองานจาง มีปริมาณและคุณภาพ
ครบถวนถูกตองแลว เมื่อวันที่ ........... เดือน....................พ.ศ. ............. และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือการจางไดตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวถูกตองตรงตามขอตกลงแลว ในวันที่ ........
เดือน............................ พ.ศ. .................... จึงสมควรจายเงินใหกับผูขายหรือผูรับจางตอไป 
 
 (ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ 
  (..........................................................) 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
  (..........................................................) 

 (ลงชื่อ)............................................................กรรมการ 
  (..........................................................) 
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เลมที่.................. 
เลขที่.................. 

ใบเสร็จรบัเงิน 

บานเลขที่…………..หมูที่................... 
ตําบล................................................... 
อําเภอ...................จังหวดั.................... 

 
วันที่..........เดอืน............................พ.ศ. ............. 

   
  คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ินโดย.........................................ไดรับเงินคา................. 
...........................................................................................................................................................
จาก.....................................................................................................................................................
เปนจํานวนเงิน........................................บาท (................................................................................)
โดยไดรับเปนเงินสด / เช็คที่ธนาคารรับรอง / ดราฟท / ตราสารอยางอื่นที่ธนาคารรับรองไวเปน
การถูกตองแลว 
 
    ลงชื่อ.....................................................ผูรับเงิน 
       (....................................................) 
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บัญชีรับ-จายเงิน 
 

รับ จาย คงเหลือ วันเดือนป รายการ 
      

ลายมือช่ือ 
ผูรับ-จายเงิน 
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สมุดคุมการรบั-จายเงิน 
 

วันเดือนป รายการ จํานวน
เงิน ผูรับเงิน 

วันเดือน
ป 

ที่รับเงิน 
ผูจายเงิน หมาย

เหต ุ
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รายละเอียดผูชําระคาบํารงุสมาชิกผูใชระบบไฟฟา 
ประจําป พ.ศ. ...................... 

 
ชําระเงินประจําเดือน ที่ ช่ือ-สกุล จํานวนเงินคา

บํารุงสมาชิก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมาย
เหตุ 
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ภาคผนวก  ง 
 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0891.2/55938 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 

2548 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการ
โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
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ที่ มท 0891.2 / 55938 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 

 16  ธันวาคม  2548 

เร่ือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัด
ขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว 7059 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2547 

 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.4/ว 895 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 

ส่ิงที่สงมาดวย ตัวอยางแบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 ฉบับ 

 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเงิน การคลัง บัญชี และการพัสดุ โครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ นั้น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินตองกําหนดรูปแบบเอกสาร  หลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา 
องคประกอบของคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน และวิธีดําเนินงาน ตามนัย ขอ 6. และ 7. ของ
ระเบียบดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอกําหนดเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
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ใชระบบไฟฟา องคประกอบคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน พรอมคุณสมบัติกรรมการ และวิธี
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารและหลักฐานประกอบการขอใชระบบไฟฟา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 6. 
ประกอบดวย 
  1.1 คําขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดทําตัวอยางแบบคําขอใชระบบไฟฟา 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับใช ซ่ึงจัดสงมาพรอมนี้
ดวยแลว 

  1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  1.3 สําเนาทะเบียนบาน 
 2. องคประกอบของคณะกรรมการไฟฟา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 7. ประกอบดวย 
  2.1 ประธานกรรมการ 
  2.2 รองประธานกรรมการ 
  2.3 กรรมการฝายการเงิน 
  2.4 กรรมการฝายตรวจสภาพอุปกรณ 
  2.5 กรรมการและเลขานุการ 
โดยใหกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ 
  2) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู เปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานใน

หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วัน 
  3) จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (เดิม) หรือช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

(ปจจุบัน) หากไมสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวได ให
พิจารณาจากบุคคลที่อานออกเขียนได 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ง 137 

  4) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  5) ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
  6) ไมเปนบุคคลที่หูหนวกและเปนใบ 
  7) ไมอยูระหวางตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและ

ถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับวิธีการดําเนินงานใหคณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารจัดการโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงินการคลัง บัญชี และการพัสดุโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟา
โดยระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ธวัชชัย  ฟกอังกูร 
(นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4116  โทรสาร 0-2241-9000  ตอ  4102 
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(ตัวอยาง) 
แบบขอใชระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

เขียนที่............................................ 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ............ 

เรียน............................................................... 
 ขาพเจา.................................................................................อยูบานเลขที่.......................... 
หมูที่...............ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................มีความประสงคจะขอใชระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด จาก (ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) เพื่อใชในครัวเรือนของขาพเจา เนื่องจากยังไมมีไฟฟาใช 
 ขาพเจาสัญญาวา จะปฏิบัติ และยินดีให  (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. จะดูแลรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณเปน
อยางดี หากเกิดความเสียหายแกระบบดังกลาว อันเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ขาพเจา หรือบุคคลในครัวเรือน ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายให  (ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)  โดยทันที 
 2. จะชําระคาบํารุงสมาชิกผูใชระบบไฟฟา  เดือนละ  50 บาท  ทุกเดือน  ใหกับ
คณะกรรมการไฟฟาทองถ่ิน (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  หากไมชําระคาบํารุงสมาชิก ยินดี
ให (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ร้ือถอนระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
พรอมอุปกรณ จากครัวเรือนของขาพเจาโดยทันที 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ.......................................................ผูขอ 
  (.....................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................พยาน 
  (.....................................................) 
 ลงชื่อ.......................................................พยาน 
  (.....................................................) 
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ภาคผนวก  จ 
 

- ขอแนะนําการใชงานระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
- ขอหามเกี่ยวกับการใชงานระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 
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ขอแนะนํา 
 

การใชงานระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 
 

การปฏิบัติในการดูแลแผงพลังงานแสงอาทิตย 
•  ควรทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
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ขอแนะนํา 
 

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
•  ควรดูแลตรวจเช็คน้ํากลั่นใหอยูในระดับที่กําหนด และใชน้าํกลั่นเติมเทานั้น 

 
•  หามนําไปใชกับรถยนต 

 
•  หามถูกแดด, ฝน และความรอน 
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ขอหาม / ขอควรระวัง 
 

การใชงานเกี่ยวกับแผงพลังงานแสงอาทิตย 
•  หามตากผาบนแผง 

 
•  หามใหมีเงาตนไมบังแผง 

 
•  หามนําอปุกรณใดๆ มาผูกยึดแผง 
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เครื่องใชไฟฟาที่หามนํามาใชเพิ่มเติม เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายกับระบบ 
 
 

 
 
 

     
 
 

    
 



 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
------------------------------ 

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 
 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา

ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ 

 - คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก 
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม



  

  

ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ ดษิฐอาํนาจ 
(นายชยัฤกษ ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1 
พิจารณารางมาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย 
แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119/2549 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2549 

--------------------- 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลทองถ่ิน 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน คณะทํางาน 
3. นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีเมอืงสมุทรสงคราม คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมตรีเมืองหลมสัก จงัหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวดัสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลภูเวยีง จังหวดัขอนแกน คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ จงัหวัดเลย คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว จังหวดัสมุทรปราการ คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดทาเสา จังหวดัชัยนาท คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยปูลิง จงัหวัดแมฮองสอน คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปาหุง จังหวัดเชยีงราย คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสองยาง จังหวดัตาก คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลชมพู จังหวดัพิษณุโลก คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดกําแพงเพชร คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลประสงค จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ จังหวัดยะลา คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี คณะทํางาน 



  

  

22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะจนัทร จังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
23. ทองถ่ินจังหวดัตราด คณะทํางาน 
24. ทองถ่ินจังหวดัประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถ่ิน 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน สํานักมาตรฐาน คณะทํางาน 
 การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
30. ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค คณะทํางาน 
31. ผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน คณะทํางาน 
32. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทํางาน 
33. ผูแทนสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย สํานักงานพัฒนา คณะทํางาน 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
34. ผูแทนบริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) คณะทํางาน 
35. ผูแทนบริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด คณะทํางาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ปรึกษา 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วาที่ ร.ต.ธานนิทร ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ 
   บานเมืองที่ด ี
4. นายวีระศักดิ ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นายชัยสิทธิ ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
7. นายดษุฎ ี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
8. นายอวยชยั พัศดุรักษา เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนกังานปกครอง 7 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนกังานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชน ี เหรา พนักงานบนัทกึขอมูล 
 
 



  

  

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 
1. นายมานิตย กูธนพัฒน ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายพนิิจ ศิริพฤกพงษ อนุกรรมการ 
3. นายศุภกร แสงศรีธร อนุกรรมการ 
4. นายนพินธ เจ็ดศิริ อนุกรรมการ 
5. นายวฒุิพงศ สุพนธนา อนุกรรมการ 
6. นายเดชนิยม ชุมเกษยีร อนุกรรมการ 
7. ดร.ธวัชชัย สุวรรณคํา อนุกรรมการ 
8. นายสันตภิาพ ธรรมวิวัฒนกุรู อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสโรชา มัฌชิโม หัวหนาฝายมาตรฐาน ว.ส.ท. ผูชวยเลขานุการ 
 


