
บรษิัท แอมพท์รอนอินสทรูเม็นทส ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั 

ที่อยู่ : 9 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 4 ถนน เพชรเกษม แขวงหนองคำ้งพล ูเขต หนองแขม 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลกักำรและเหตผุล 

      เนื่องจำกควำมตอ้งกำรกำรใชไ้ฟฟ้ำ ของประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ประกอบกบักำรสง่เสรมิ จำกภำครฐับำลทื่ใหก้ำร

สง่เสรมิสนบัสนนุกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีน เพื่อช่วยลดปัญหำและผลกระทบท่ีมต่ีอสิ่งแวดลอ้มและชมุชนอนั

เกดิจำกกำรผลิตไฟฟ้ำดว้ยเชือ้เพลิงฟอสซิล ตำมแผนพฒันำพลงัำนทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565    

      ทำงบรษัิท แอมพท์รอนอินสทรูเม็นสท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดเ้ล็งเห็นศกัยภำพ ของพลงังำนแสงอำทิตยซ์ึ่งเป็น 

พลงังำนสะอำดและไม่มีวนัหมด ในกำรน ำมำใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้ำ จึงไดเ้สนอกำรติดตัง้โซลำ่รูฟท็อปบนหลงัคำอำคำรเพื่อ

ลดตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำใหก้บับริษัท ฮอนดำ้ แม่กลอง จ ำกดั จ ำนวน 10Kw ชนิด On Grid 

2. วตัถุประสงค ์

      1. ช่วยกจิกำรประหยดัค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ ท ำใหจ้ ำนวนหน่วยกำรใชไ้ฟฟ้ำของท่ำนลดลง  

      2. ช่วยกจิกำรลดค่ำควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำคลง ท ำใหค่้ำใชจ้ำ่ยค่ำพลงังำนไฟฟำ้ลดลง  

3. แผนกำรด ำเนินงำน 

      1. ส ำรวจหนำ้งำนติดตัง้โดยทีมวิศวกรและออกแบบ 28 ส.ค.2562  

      2. จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรและใบเสนอรำคำ 8 ตค 2562 

      3. ตกลงรว่มกบัลกูคำ้เพื่อติดตัง้โซล่ำรูฟท็อปบนหลงัคำส ำนกังำน 10 ต.ค.2562  

      4. ติดตัง้ระบบ Solar Cell  15 ต.ค. – 23 ต.ค. 2562 

      5. ตรวจสอบระบบ Solar Cell ติดตัง้ softwareบนมือถือ ( imars App.) และสง่ มอบงำน  23 ต.ค.2562 

      6. ตรวจสอบระบบและบ ำรงรุกัษำเป็นเวลำ 2 ปีๆละ 2 ครัง้ นบัตัง้แต่ วนัที่ 23 ต.ค. 2562 -22 ต.ค. 2564 

ใบเสนอรำคำ โครงกำรติดตัง้โซลำ่รูฟท็อปขนำด 10Kw on Grid ต่อขนำนกบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค 
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บรษิัท ฮอนดำ้ แม่กลอง จ ำกดั ไดต้กลงรบักำรติดตัง้โซลำ่รูฟท็อป 10Kw on Grid ตำมใบเสนอรำคำเลขที่ AQ191024149-

3 โดยแบ่งกำรดงันี ้

1 ช ำระ 345,000 เทรดบำท+Vat 7%(24,150.00บำท) ก ำหนดช ำระ 21 พ.ย.2561 

2 ช ำระเงินสด 345,000 บำท ( รวม Vat 7%)  

 ก ำหนดช ำระ หลงับรษิัท แอมพท์รอนอินสทรูเม็นทส ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั ไดติ้ดตัง้แลว้เสรจ็พรอ้มสง่มอบงำน 

     กำรส ำรวจหนำ้งำน 

 

 

 

 



 

 



        

 



 

 



 



 



 

   กำรออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



กำรติดตัง้ระบบโซลำ่เซล 

  ประกอบดว้ย 

1. แผงโซลำ่เซลส ์ขนำด 330 วตัต ์แบรนด ์JA SOLAR จ ำนวน 30 แผ่น 

                            



      คณุสมบติัและขอ้ก ำหนดของแผ่นโซลำ่เซลส ์

              



                  



2. ชดุแปลงไฟ ( Inverter ) ขนำด 10,000 W Brand Invt Model iMars BG10KTR 

 

 

 



 

3.ตูM้DB ประกอบดว้ย 



1.DC Breaker ขนำด16A2P40CKA 420V 2 ตวั 

 2.Surge Protection,DC 2P32A 500V 2 ตวั 

 3. AC Breaker 32A 3P 10KA 2ตวั 

  4. Surge Protection,AC 3P32A 500V 1 ตวั 

  5. ฟิวส ์15 A  4 ชุด 

        6.อปุกรณอ่ื์นๆ เช่น ระบบสำยดิน ระบบสำยดีซี ระบบสำยเอซี ระบบกนัฟ้ำผ่ำและอปุกรณช์ุดติดตัง้ระบบโซลำ่ 

            Solar Cables 4sq.mm PV-fuse-INV. 

            CV for AC Cables 4x35 sq.mm INV-MDB Solar 

            CV for AC Cables 5sq.mm G MDB Solar-MDB 

        7.มิเตอรป์อ้งกนัไฟไหลยอ้นกลบัเขำ้ไฟหลวง ( Smart Meter 3 Phase Type SPM93 )      

 



 

       

       กำรติดตัง้โครงสรำ้งและระบบไฟโซลำ่เซลส ์

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



กำรติดตัง้Software บนมือถือ 

ใหใ้หลด App. Solar Man บนมีอถือแลว้ติดตัง้(กดรบั)ดงัรูปจะไดรู้ป ปรำกฎขำ้งลำ่ง 

 

บนหนำ้จอมือถือจะปรำกฏมี imars Home ดงัรูปขำ้งลำ่ง 

 

กด Imars Home บนหนำ้จอมือถือจะปรำกฏดงัรูปขำ้งลำ่ง 

(ถำ้มีกำรใหใ้ส ่User Name ใหใ้ส ่HondaMKL ,ถำ้ตอ้งใสp่assword ใหใ้ส ่HM1510 ) 



                                                                   

ใชน้ิว้ชีแ้ตะที่รูปหลงัคำบำ้น1ครัง้จะไดรู้ปขำ้งลำ่ง และใชน้ิว้เลื่อนรูปขึน้ไปขำ้งบนจะเห็นกรำฟ 

                                                             

Current Generator Power คือ ก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดใ้นวนันี ้ณ.ขณะที่อ่ำนค่ำนี=้6.8kW( จำกที่ติดตัง้ไว1้0kW=65%ตำมรูป

วงกลมทำงขวำมือ 

Daily Generation คือ ก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดต่้อชั่วโมงในวนันี ้ณ.ขณะที่อ่ำนค่ำในรูปคือผลิตได2้7.80วตัตต่์อชั่วโมง 

Total Generation คือ ก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดท้ัง้หมดตัง้แต่เริ่มใชง้ำนจนถึงวนันี ้ณ. ขณะอ่ำนค่ำนีใ้นรูปคือผลิตได5้27.80วตัตต่์อ

ชั่วโมง 

Daily Revenue คือ ก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดใ้นวนันี ้ณ.ขณะที่อ่ำนค่ำนีคิ้ดเป็นเงิน=125.10 บำท 



Total Profit คือ ก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดท้ัง้หมดตัง้แต่เริ่มใชง้ำนจนถึงวนันี ้ณ. ขณะอ่ำนค่ำนีคิ้ดเป็นเงินเท่ำไหรจ่ำกรูป=2.38K 

=2.38x1,000=2,380 บำท 

Total CO2 EmissionReduction คือ กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมดก่ีตนัในรูป=0.53 ตนั 

บรรทดัถดัลงมำ มีค ำว่ำ  Daily          Month        Year         Total ซึ่งสำมำรถแตะเลือกเป็น วนั เดือนหรือปีไดอ้นัไหนถกูเลือก

จะแสดงเป็นตวัหนงัสือสีฟ้ำ ไม่ไดเ้ลือกจะมีสีเทำ 

บรรทดัถดัลงมำมีหวัลกูศรหนัไปทำงซำ้ย และหวัลกูศรหนัไปทำงขวำ ระหว่ำงหวัลกูศรทัง้2 เป็นตวัเลขแสดงปี คศ เดือน วนั 

หวัลกูศรหนัไปทำงซำ้ยเรำสำมำรถแตะหวัลกูศรนีเ้ลือกดกูรำฟของกำรผลิตไฟฟ้ำยอ้นหลงัไดเ้ป็นวนั เดือนหรือปี 

จำกรูป เลือกDaily ( มีสีฟ้ำ) 2019/11/05 จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟ แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น กิโลวตัต(์kW)ตัง้แต่ 06.00 เป็น

ตน้ไป นั่นเองจนไม่มีแสงอำทิตย ์

จำกรูป เลือก Month ( มีสีฟ้ำ) 2019/11/05 จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟแท่ง แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่

ผลิตไดเ้ป็น กิโลวตัต(์kWh)ตัง้แต่ วนัที่1ถึงวนัที่และเดือน ปี ที่อ่ำนค่ำ ถำ้เลือกเครื่องหมำย 

ถกู ครงสีฟ้ำ Generation เหนือแท่งกรำฟ กรำฟจะแสดงค่ำไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น kWh 

กิโลวตัตต่์อชั่วโมง    

ถำ้เลือกเครื่องหมำย ถกู ครงสีแดง Revenue เหนือแท่งกรำฟ กรำฟจะแสดงค่ำไฟฟ้ำที่ผลิต

ไดเ้ป็น บำท THB  

 

                                                                   



 จำกรูป เลือก Year ( มีสีฟ้ำ) 2019 และเลือกเครื่องหมำย ถกู ครงสีฟ้ำ 

Generation เหนือแท่งกรำฟ 

จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟแท่ง แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น กิโลวตัตต่์อชม.

(kWh)ตัง้แต่ เดือน ที่เริ่มใชง้ำน จนถึง เดือนปัจจบุนั 

และถำ้เลือก Year ( มีสีฟ้ำ) 2019 และเลือกเครื่องหมำย ถกู ครงสีแดง Revenue 

เหนือแท่งกรำฟ 

จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟแท่ง แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น พนับำทKTHBตัง้แต่ 

เดือน ที่เริ่มใชง้ำน จนถึง เดือนปัจจบุนั 

 

                                                                                                 
                                                            

   จำกรูปซำ้ยมือ เลือก Total ( มีสีฟ้ำ) 2019-2019 และเลือกเครื่องหมำย ถกู ตรงสีฟ้ำ 

Generation เหนือแท่งกรำฟ 

จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟแท่ง แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น กิโลวตัตต่์อชม.(kWh)ตัง้แต่ ปีที่เริ่มใช้

งำน จนถึง ปีปัจจบุนั 

 



                                                                 จำกรูปซำ้ยมือ เลือก Total ( มีสีฟ้ำ) 2019-2019 และเลือกเครื่องหมำย ถกู ตรงสีแดง 

                                                        Revenue เหนือแท่งกรำฟ 

                                                        จะปรำกฎเป็นรูปกรำฟแท่ง แสดงก ำลงัไฟฟ้ำที่ผลิตไดเ้ป็น พนั บำท(THB)ตัง้แต่ ปีที่เริ่ม 

                                                          ใชง้ำน จนถึงปีปัจจบุนั                

 

 

                                                           

 

1วิธีเริ่มเปิดระบบโซลำ่เซล 

1. เปิดเมนสวิทชข์องไฟบำ้น (A)ของตูไ้ฟเมนของบำ้น กรณีบำ้นที่อยู่ประจ ำไม่ตอ้งปิดเมนสวิทชข์องไฟบำ้น (A) 

2.เปิดเมนสวิทชข์องระบบโซลำ่เซลล(์B)ที่ติดตัง้อยู่ที่    

   ตูไ้ฟเมนของบำ้น 

                       A                                      B            



3.เปิดเมนสวิทช ์(C) ของตูไ้ฟระบบโซลำ่เซลลท์ี่ติดตัง้

ใกลI้nverter 

 

 

C 

 

    4.เปิดสวิทชข์องอินเวอรเ์ตอรท์ี่อยู่ใตเ้ครื่องอินเวอรเ์ตอร ์ดงัรูป                             

ซำ้ยมือตรงต ำแหน่ง D หมนุไปทำงขำวมือใหอ้ยู่ต  ำแหน่ง ON ดงัรูป  



ถือว่ำเป็นกำรเปิดใชร้ะบบโซลำ่ขนำนกบัไฟหลวง สมบรูณืแลว้ 

     -ต่อไปทกุวนัที่เลิกงำนตอนเย็นใหปิ้ดสวิทชข์องอินเวอรเ์ตอรเ์ท่ำนัน้ ตอนเชำ้มำท ำงำนใหเ้ปิดสวิทชอิ์นเวอรเ์ตอรข์อง

ระบบไฟโซลำ่จะท ำงำนปกติ 

ขอ้ควรระวงั 

- ช่วงหนำ้ฝน ซึ่งจะมีลกัษณะฟ้ำคะนอง ฟ้ำผ่ำที่รุนแรงเกิดขึน้ใหปิ้ดสวิทชข์องตูไ้ฟโซลำ่ โดยยกแกนสวิทช ์C และD

ของอินเวอรเ์ตอรข์ึน้ตำมล ำดบั 

- กำรปิดสวิทชข์องของอินเวอรเ์ตอรท์ี่อยู่ใตเ้ครื่องอินเวอรเ์ตอรซ์ำ้ยมือตรงต ำแหน่ง D หมนุไปทำงซำ้ยมือใหอ้ยู่

ต  ำแหน่ง OFF เพื่อปอ้งกนัอนัตรำยที่มีต่อระบบโซลำ่เพรำะทกุครัง้ที่ฟ้ำผ่ำจะเกิดสนำมแม่เหล็กควำมเขม้สงูมำก

บรเิวณที่มีระบบโซลำ่เซลลติ์ดตัง้อยู่(แมไ้ม่ไดผ้่ำตรงๆ) จนท ำใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้ำสงูชั่วขณะ ในสำยไฟของระบบ 

ซึ่งลกัษณะเช่นนีจ้ะท ำใหอ้ปุกรณห์ลกัในระบบ เช่น Inverter , Solar Charge Controller เสียหำยได ้ 

-เมื่อตอ้งกำรหยดุท ำงำนหลำยวนัใหปิ้ดสวิทชข์องตูไ้ฟโซลำ่เซล โดยยกแกนสวิทช ์CและBขึน้ตำมล ำดบั และปิดสวิทชข์องของ

อินเวอรเ์ตอรท์ี่อยู่ใตเ้ครื่องอินเวอรเ์ตอรซ์ำ้ยมือตรงต ำแหน่ง D หมนุไปทำงซำ้ยมือใหอ้ยู่ต  ำแหน่ง OFF 

-เมื่อเหตกุำรณก์ลบัมำปกติหรือกลบัมำท ำงำนหลงัหยุดมำหลำยวนัใหเ้ปิดระบบตำมวิธีเริ่มเปิดใชร้ะบบโซล่ำเซลขำ้งตน้ 

กำรบ ำรุงรกัษำระบบโซลำ่เซลล ์

1.การบ ารุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panels) 
- ท ำควำมสะอำดครำบสกปรกและฝุ่ นที่ เกำะบนแผงพลังงำนแสงอำทิตย์อย่ำงน้อยปีละ 2ครั้ง ด้วยกำรล้ำงด้วยน ำ้
สะอำดและเช็ดครำบสกปรกออก บำงครั้งครำบสกปรกจะเป็นพวกยำงหรือมูลนกให้ใช้น ำ้เย็นท ำล้ำงและขัดด้วย
ฟองน ำ้ ข้อควรระวังในกำรท ำควำมสะอำดแผงพลังงำนแสงอำทิตย์คือ ห้ำมใช้แปรงที่มีขนเป็นโลหะท ำควำม
สะอำดผิวของแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ นอกจำกนี ้ผงซักฟองก็ไม่ควรใช้ในกำรท ำควำมสะอำดเพรำะอุปกรณ์และ
น ำ้ยำท ำควำมสะอำดดังกล่ำวจะท ำให้เกิดรอยที่ผิวแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ได้  
- ตรวจสอบดูสภำพแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ว่ำยังมีสภำพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอยร้ำว , รอยแตก , รอยฝ้ำบริเวณ

ผิว, มีรอยรั่ วของน ำ้ภำยในผิวแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ และ สีของแผงเปลี่ยน เป็นต้นให้มีกำรจดบันทึกและ

สังเกตกำรณ์สิ่งผิดปรกติต่ำง ๆ ถ้ำประสิทธิภำพลดลง อำจจะมีกำรซ่อมบ ำรุงหรือเปลี่ยนแผงพลังงำนแสงอำทิตย์

ที่มีปัญหำดังกล่ำว  

2. การบ ารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ  (Inverter and Controller) 
ระบบแปลงกระแสไฟฟ้ำและระบบควบคุมต่ำง ๆ ควรมีสภำพที่สะอำดปรำศจำกฝุ่ นเกำะสะสม ฉะนั้นควรใช้ผ้ำ
แห้งเช็คท ำควำมสะอำดฝุ่ นที่ เกำะอุปกรณ์เหล่ำนี ้ และใช้ไฟฉำย LED ส่องดูในช่องที่ตรวจสอบได้ยำกเช่น รอยต่อ



ต่ำงๆ ภำยในอุปกรณ์ว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์หรือไม่ หำกมีสภำพที่ไม่พร้อมใช้งำนหรือช ำรุด เช่น สำยไฟมีกำรหลุด
ออกมำ ถ้ำตรวจพบให้ท ำกำรแก้ไขให้เร็วที่สุด นอกจำกนี ้ต้องตรวจสอบกล่องที่ครอบอุปกรณ์ควบคุมต่ำง ๆ นี ้ต้อง
ไม่มีแมลงหรือหนูมำท ำรัง หำกมีให้ก ำจัดทิ ้งเพื่อป้องกันแมลงและหนูมำท ำให้ระบบมีปัญหำ  

3. การบ ารุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่างๆ (Wiring and Connections) 

กำรตรวจสอบระบบสำยไฟและระบบเชื่อมต่อต่ำง ๆ นั้นควรตรวจสอบว่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวมีสภำพที่บ่งบอกถึง
ควำมไม่สมบูรณ์หรือช ำรุดหรือไม่ เช่น รอยร้ำว รอยแตก ควำมเสื่อมสภำพของฉนวนและท่อ รอยกัดกร่อนต่ำง ๆ 
รอยไหม้ กำรเกิดประกำยไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภำพของสำยดิน เป็นต้น หำกเกิดปัญหำดังกล่ำวให้แจ้งผู้ที่มำ
ติดตั้งมำซ่อมบ ำรุงให้เร็วที่สุดเท่ำที่ท ำได้  

เรียบเรียงโดย นายสุรเชษฐ ย่านวารี  
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