
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า ของอาคารผู้ป่วยใน  
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลจะนะ 
ชื่อผู้น าเสนอ  ฝาติม๊ะ  รอหีม,นายสุเทพ  แสงจัทร์ศิริ 
ที่ปรึกษาและสนับสนุน  นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 
กลุ่มเป้าหมายกับผู้ใช้งาน  โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ที่มาความส าคัญ(ปัญหา) 
 ปัจจุบันการความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การผลิตไฟฟ้าด้วย
น้ ามันและพลังน้ า มีสัดส่วนลดลงโดยล าดับ เนื่องจากข้อจ้ากัดของ แหล่งพลังงาน และราคาที่สูงขึ้นท าให้พลังงานมีราคา
แพงขึ้น ประเทศไทย มีอัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง ความต้องการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้นปีละ 6-8 
% หรือ ประมาณปีละ 1,000-1,200 เมกะวัตต์ จากการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะ 15 ปีข้างหน้า (ปี2549-
2564) ความต้องการไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5 หรือ 1,500-2,000 เมกกะวัตต์ต่อไป  นอกจากนี้ใน ด้าน
สิ่งแวดล้อมยังพบว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก เช่น การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
        การพ่ึงพาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนนับวันจะทวีความส าคัญมากขึ้นเนื่องจากการผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการและมีแนวโน้มราคาสูง การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เช่น พลังงานลม 
พลังงานแสงแดด มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับโรงพยาบาล เพราะมีการลงทุนที่ให้ความคุ้มค่าและสามารถรักษา
สภาพแวดล้อมได้ 
วัตถุประสงค์  
                 1.เพ่ือศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ 
        2.เพ่ือต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในองค์กร 
                 3.เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าระหว่างการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับการใช้พลังงานไฟฟ้า 
                 5.  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

Solae Cell คือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส าหรับ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน าสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุด
บนพ้ืนโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ 
รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โปรตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน 
(Electron) ในสารกึ่งตัวน าจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้
อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้อง
และเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา
กลางวัน  



แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ ามาก การน ามาใช้งานจะต้องน าเซลล์
หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่น ามาต่อกันในจ านวนและขนาดที่
เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสง อาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) 

การท าเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผงก็เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้งาน ด้านหน้าของแผงเซลล์ ประกอบด้วย 
แผ่นกระจกที่ มีส่วนผสมของเหล็กต่ า ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย 
แผงเซลล์จะต้องมีการ ป้องกันความชื้นที่ดีมาก เพราะจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน ในการประกอบ
จะต้องใช้วัสดุที่มีความคงทนและป้อง กันความชื้นที่ดี เช่น ซิลิโคนและ อีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เป็นต้น เพ่ือ
เป็นการป้องกันแผ่นกระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึง ต้องมีการท ากรอบด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง แต่บางครั้งก็ไม่มีความ
จ าเป็น ถ้ามีการเสริมความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซึ่งก็สามารถทดแทนการท ากรอบได้เช่นกัน ดังนั้นแผง
เซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ (laminate) ซึ่งสะดวกในการติดตั้ง 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาประกอบด้วย  
   1.ศึกษาปริมาณและพฤติกรรมการใช้ฟ้าภายในหน่วยงาน   
   2.ศึกษาจ านวนพลังงานไฟฟ้าที่โซลาผลิตได้จากการติดตั้ง 20 kw และคิดเป็นจ านวนเงิน (เพ่ือคิดค่าความคุ้มทุน)  
   3.ศึกษาการลดพลังงานไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลจากการติดตั้งโซลาเซลล์ 20 kw 
วิธีการด าเนินงาน 
 1.ศึกษาการคิดค่าไฟฟ้าจากบิลค่าไฟของโรงพยาบาล 

ตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องในการคิดจ านวนเงินไฟฟ้า ประกอบไปด้วย 1.จ านวนพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ(Peak ค่า
ไฟฟ้า)ให้เป็นตัวแปร x  มีหน่วยเป็น Kw 2.พลังไฟฟ้าในช่วย Peak และ Off Peak ให้เป็นตัวแปร y และ z ตามล าดับ 3.
อัตราค่าไฟฟ้า จากรูปที่ 1 แสดงอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทของกิจการ แรงดันที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกาดูอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 
22-33 กิโลโวลต์ตามบิลค่าไฟฟ้ารูปที่ 2 ท าให้เป็นตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีความส าคัญที่ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 

 
                         รูปที่ 1 แสดงอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทกิจการขนาดกลาง 
 หากสามารถลดจ านวนค่าของตัวแปรทั้ง 3 ตัวให้มีค่าลดลง จะท าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้  



                        
                                              รูปที่ 2 แสดงบิลค่าไฟฟ้า 
2.ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายโรงพยาบาลจะประกอบไปด้วยมิเตอร์วัด 2 มิเตอร์ คือ มิเตอร์ของอาคาร 4 ชั้นและ
มิเตอร์ของอาคาร 2 ชั้นอาคาร 4 ชั้นจะปริมาณค่าไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นจึงท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟโดย
ศึกษาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากอาคาร 4   ชั้นเนื่องจากค่าไฟฟ้ามีราคาที่สูงและมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการศึกษาจะพบว่า มี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น (P และ OP ) อีกทั้งพลังไฟฟ้าสูงสุด (P) ก็สูงขึ้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 
30 ที่มีค่า พลังไฟฟ้าสูงสุด (P) อยู่ที่ 193.2 ดังนั้นถ้าเราสามารถลดจ านวนในตัวแปรทั้ง 3 ตัวได้ก็จะสามารถลดค่าไฟฟ้า
ได้ โดยพฤติกรรมการใช้ฟ้าควรจะมีลักษณะเหมือนรูประฆังคว่ า 

  

 
                                            รูปที่ 3 แสดงพฤติกรรมการใช้ไฟ 



 
3.ก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง  
 การก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนกันยายน  
2560 ของอาคาร 4  ชั้น มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 1,274  กิโลวัตต์ เป้าหมายขั้นต้นจะท าการลดที่ 10 % ของ
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันคือ  127.4 กิโลวัตต์  มีการออกแบบระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นแบบระบบออนก
ริด โดยมีหลักการท างานคร่าวๆดังนี้ เมื่อแผง โซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นพลังงาน ไฟฟ้ากระแสตรงถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสสลับโดยมีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ท่ี เท่ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ แรงดัน 230/380 โวลท์ 
ความถี่ 50 ไซเคิล ซึ่งพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้จะถูกน ามาใช้ทันที ไม่มีการเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ โดยการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้ากับ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร ทั้งนี้เพ่ือต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง
ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งได้ ค านวณก าลังการติดตั้งที่เหมาะสม จากข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                  
ข้อก าหนด จ านวน 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน 127.4 กิโลวัตต์ 
เวลาการผลิตไฟฟ้า  8 ชม 
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 80 % 
 
        ก าลังติดตั้ง = (ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน/เวลาการผลิตไฟฟ้า)/ประสิทธิภาพการผลิต 
                      = (127.4/8)/.80 
                      = 19.9  
             ดังนั้นก าลังการติดตั้งที่เหมาะสม คือ 20 กิโลวัตต์ 
 5.ศึกษาลักษณะการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์  

การท างานของ โซล่าเซลล์ คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเมื่อแสงแดด
ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระทบกับสารกึ่งตัวน า ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน 

 



 
รูปที่ 4 แสดงส่วนประกอบของโซลาเซลล์ 

 

 
                                        รูปที่ 5 ภาพขั้นตอนการท างานของระบบ โซล่าเซลล์ 
                      ที่มา (http://www.aecexport.com/solar-cell/how-to-solar-cell-process/) 

1.N-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส ท าให้มีคุณสมบัติเป็นตัวส่ง 
อิเล็กตรอน เมือ่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

2.P-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารโบรอน ท าให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสีย
อิเล็กตรอน ( โฮล ) เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะมีคุณสมบัติเป็นตัวรับ อิเล็กตรอน 
หลักการคือ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอน ก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ 
Black Electrode และเม่ือมีการเชื่อมต่อระบบจนครบวงจรขึ้น ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราสามารถน าไปใช้งานได้ 
       ปกติการผลิตไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่มีแสงแดด และจะสามารถผลิตได้มากข้ึนเมื่อมีแสงแดดมากขึ้นซึ่งประมาณได้ตั้งแต่
เวลา 06.00-18.00 น ประเทศไทยใน 1 ปีจะมีแดดเฉลี่ยประมาณ 3.8 ชั่วโมงต่อวัน  ตามรูปที่   4 ซึ่งจะเห็นเป็นระฆัง
คว่ า แปรตามแสงแดด   พ้ืนที่ใต้กราฟจะสามารถท าให้ค่าไฟฟ้าที่เราใช้ลดลง 
 



 
                                        รูปที่ 6 แสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ 
 
5.ค านวณหาขนาดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 ก าลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ไม่เกิน 20,000 วัตต์ – ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าการท างานของ
อินเวอร์เตอร์300 – 800 โวลท์ – มีช่องรับก าลังไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จ านวน 2 ช่อง คือ INPUT A . และ INPUT B. 
แต่ละช่องสามารถ รับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด ไม่เกิน 30 แอมแปร์ - กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ 30 
แอมแปร์  
6.จ านวนแผงโซลาร์เซลล์ที่มาต่อกับอินเวอร์เตอร์ 
        ขนาดของแผง  =  ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 8 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)  

จ านวนแผงโซลาร์เซลล์ที่มาต่อกับอินเวอร์เตอร์ก าหนดใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 300  วัตต์ซึ่งมี คุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้  

 6.1 ขนาด cell  156.75 x 156.75 Mono-crystalline PERC  cell ที่ต่อกันทั้งหมด 60 cell น้ าหนัก 18 
กิโลกรัม  รับประกัน 25 ปีโดยมีก าลังผลิต ไม่น้อยกว่า 80%  อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี ผ่าน
มาตรฐานสากล Iso9001: 2008, iso14001: 2004, Iec61215, iec6173 

6.2  แรงดันสูงสุด 33.4  โวลท์ - กระแสสูงสุด 9.3  แอมแปร์ 
    จ านวนแผงโซลาร์เซลล์ = ก าลังไฟฟ้าที่ติดตั้ง(วัตต์) / ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ต่อแผง(วัตต์) 
                              = 20,000/300 
                              = 67 แผง ติดประมาณ 68 แผ่น (ประสิทธิภาพการท างานของแผง 80 %) 
          6.3 จ านวนสตริงของแผงโซลาร์เซลล์ที่ต่อขนานได้สูงสุดไม่เกินแต่ละอินพุท 
 จ านวนสตริงสูงสุด = กระแสอินพุทสูงสุดของอินเวอร์เตอร์(แอมแปร์) / กระแสลัดวงจรสูงสุดของ แผงโซลาร์เซลล์
(แอมแปร์) 
                        =   =  30 / 9.3    = 3.2  ประมาณ   4  สตริง 
          6.4 ขนาดสายจากแผงโซลาร์เซลล์ไปอินเวอร์เตอร์ 



                    พิกัดกระแสสูงสุด  = 1.25% x กระแสสูงสดุของแผงโซลาร์เซลล์  = 1.25 x 8.13  = 10.16 A   จาก
ตารางขนาดสายไฟฟ้าพบว่า สายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมมีขนาด  1.5 ตร.มม.            เนื่องจากในท้องตลาดสายไฟฟ้าชนิด 
PVI-F 1 ส าหรับใช้กบัระบบไฟฟ้าโซลลาร์เซลล์โดยเฉพาะ มี ขนาด 4 ตร.มม.ขึ้นไป ดังนั้นจึงก าหนดใช้สาย PVI-F1 
ขนาด 4 ตร.มม. ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสตรงขนาด 15 A 
          6.5  ขนาดสายไฟจากอินเวอร์เชื่อมระบบไฟฟ้าสายส่ง            
                     พิกัดกระแสสูงสุด  = 1.25% x กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสดุของอินเวอร์เตอร์ =  1.25  x 30  =  37.5 A    
จากตารางขนาดสายไฟฟ้าพบว่า สายไฟฟ้าที่เหมาะสมมีขนาด  10 ตร.มม. ดังนั้นจึงก าหนดใช้สาย THW 10 มม.  และใช้
เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสสลับ ขนาด 3P 40 A 
 7.ศึกษาความคุ้มทุนในการติดตั้งโซลาเซลล์จากการติดตั้งโซลาเซลล์ 

โรงพยาบาลได้ท าการติดตั้งโซลาเซลล์จ านวน 68 แผ่น  สามารถผลิตไฟได้  20 kw ดั้งนั้นเราสามารถหาความ
คุ้มค่าในการลงทุนได้  จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าความคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณปีที่ 7-8  เนื่องจากอายุการใช้งานแผ่นจะมี
อายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ดังนั้นหลังจากปีที่ 8 เป็นต้นไปจะเป็นก าไรในการติดตั้งโซลาเซลล์  

 
                                                        รูปที่ 7 แสดงความคุ้มทุน 
 8.ติดตั้งระบบโซลาเซลล์จ านวน 20 kw 
       อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบโซลลาเซลล์ 
1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel  ) ชนิด  Mono crystalline มีขนาด 2*1 ตารางเมตร น้ าหนัก 26.5 กิโลกรัม  
รับประกัน 25 ปีโดยมีก าลังผลิต ไม่น้อยกว่า 80%  อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี ผ่านมาตรฐานสากล Iso9001: 
2008, iso14001: 2004, Iec61215, iec61730 
1.อุปกรณ์ติดตั้งบนหลังคา ( Solar mounting) ประกอบด้วย Stainless  Steel Aluminium 



2.ตู้ควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า (MDB)   Breaker Dc   ท าหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง , Breaker Ac ท า
หน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ , Surge protection Dc   อุปกรณ์ท าหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะเกิดฟ้าผ่าด้าน
ไฟฟ้ากระแสตรง, Surge protection Ac อุปกรณ์ท าหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะเกิดฟ้าผ่าด้านไฟฟ้ากระแสสลับ 
3.เครื่องแปลงไฟฟ้า (Gird-tie inverter  ) 
4.สายไฟเฉพาะ ที่ใช้กับงานโซลาเซลล์ 
  

 

  
                                           รูปที่ 8 แสดงการติดตั้งโซลาเซลล์ 
 
9.ศึกษาผลที่ได้จากการติดตั้งโซลาเซล 
     จากผลการศึกษาระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบออนกริด ขนาดก าลังติดตั้ง  20 kw เพ่ือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าจาก
สายส่ง และเริ่มระบบในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ในสัปดาห์แรกของการติดตั้งโซลาเซลล์ จะเห็นว่า จุด peak ของการใช้
งานแต่ละวันมีค่าลดลงอยู่ที่ 93.6  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 22  ตุลาคม 2560  – 30 เมษายน  2561  แสดงไว้ตามตาราง 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงปริมาณก าลังการผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 
 

เดือน/วันที่ 
รวม
(KWh) หน่วยละ 4 บาท 

ตุลาคม 732.30 2929.20 
พฤศจิกายน 1694.00 6776.00 
ธันวาคม 1811.50 7246.00 
มกราคม 2066.10 8264.40 
กุมภาพันธ์ 2812.10 11248.40 
มีนาคม 3171.20 12684.80 
เมษายน 2498.60 9994.4 

 
 

 
                                    รูปที่  9 แสดงพฤติกรรมการใช้ไฟหลังจากน าระบบโซลาเซลล์มาใช้งาน 
 

 
รูปที่ 10 แสดงบิลคา่ไฟหลังจากมีการติดโซลาเซลล์ 



ผลการด าเนินงาน 
 ในการศึกษาการผลิตพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในโรงพยาบาลประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ได้

ด าเนินการติดตั้งโซลาเซลล์ภายในหน่วยงานนั้นพบว่าสามารถลดจ านวนในตัวแปรที่ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ท าให้ค่าไฟฟ้า
ลดลงได้จริงก าลังผลิตจะมีประสิทธิภาพในช่วงเช้าและลดปริมาณลงตั้งแต่ช่วงบ่าย ในช่วงที่มีฝนก าลังผลิตก็จะน้อยลง ซ่ึง  
ระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ผลิตก าลังไฟฟ้าประมาณ 77.26 กิโลวัตต์(หน่วย)ต่อวัน หรือ 2,342 หน่วยต่อเดือน 
หรือ 28,107 หน่วยต่อปี สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 309.04 บาทต่อวัน 9,368 บาทต่อเดือน และ 112,428 บาท
ต่อปี (คิดบนฐานค่าไฟฟ้าที่ 4 บาทต่อหน่วย)   และอีกทั้งได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่มีความสนใจ และอีกท้ังยังการ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ โลก
มีอุณหภูมิสูงขึ้น หลังจากสามารถจ านวนตัวเลขในตัวแปรที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแล้วทางโรงพยาบาลยังมีการเล็งเห็นประโยชน์
ในการลดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและและพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการท างานของหน่วยงานบางหน่วยงาน
ที่ส่งผลท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงด้วย 
 
 
 


