
ขอเชิญสงขอเสนอโครงการ 

การพัฒนาตนแบบอินเวอรเตอรชนิดเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา  

สําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน 

(Developing of EGAT Solar Rooftop Grid-Connected Inverter Prototype) 

1. ที่มา 

การผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยกําลังเปนที่นิยมมากข้ึน เนื่องมาจากราคาที่ถูกลง ทําให

ประชาชนสามารถที่จะนําไปติดตั้งใชในครัวเรือน ทําใหกลายเปนผูผลิตพลังงานไฟฟาผานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar-Rooftop) เพ่ือใชเอง (Self-Consumption) และยังนําสวน

ที่เหลือจากการใชภายในครัวเรื่อนสงขายการไฟฟาฝายจําหนาย (การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค) 

ภายใตกรอบกําลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไมเกิน 10 กิโลวัตต (kWp) ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่ใหมีโครงการพลังงานแสงอาทิตยโซลาร

ภาคประชาชน ปละ 100 เมกะวัตต เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2562 และตอเนื่องไปเปนระยะเวลา 10 ป จะทําใหแตละป

อาจจะมีการติดตั้งระบบฯ ประมาณ 10,000 - 20,000 ระบบ หรือรวมแลวเปนจํานวน 100,000 - 200,000 

ระบบ ในระยะเวลา 10 ป คิดเปนเงินมูลคามหาศาล หากสามารถสรางเทคโนโลยีการผลิตอินเวอรเตอรขึ้นเอง

ภายในประเทศได ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการติดตั้ง และการบํารุงรักษาซอมแซมไดเปนอันมาก 

อินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดเชื่อมตอกับระบบไฟฟาเปนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอน ตองการบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน และตองมีมาตรฐานการปองกันดานความ

ปลอดภัยที่ดี ทั้งกับผูใชงาน และระบบไฟฟา (Grid) ท่ีเชื่อมตออยู การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึง

ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา ที่มีสวนประกอบที่ งาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถแยกปรับเปลี่ยนตาม

ขนาดกําลังวัตต มีลักษณะเปนชุดคิท (kit) เพ่ือเผยแพรใหประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนรูเทคโนโลยีจน

สามารถประกอบอินเวอรเตอรขึ้นมาเองได และสามารถตรวจซอม บํารุงรักษาเองไดอยางปลอดภัย หากผนวก

เทคโนโลยีทันสมัยเชน IoT (Internet of Things) จะสามารถชวยใหอุปกรณอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตยสามารถทํางานเชื่อมตอกับผูใชงาน ทําใหทราบรายงานการผลิตพลังงานไฟฟา ความผิดปกติ 

และสามารถควบคุมไดอยางอัจฉริยะอีกดวย 

กฟผ. จึงใครขอเชิญชวน นักวิจัย สงขอเสนอโครงการขอรับทุนวิจัย เพ่ือทําการพัฒนาตนแบบ

อินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา ที่เชื่อมตอกับระบบไฟฟา ที่มี

สวนประกอบที่ งาย มีประสิทธิภาพที่ดี ปลอดภัย มีมาตรฐานตามระเบียบ กกพ. มีระบบ IoT และมีลักษณะเปน

ชุดคทิ (kit) เพ่ือเผยแพรใหประชาชนสามารถประกอบข้ึนเอง รวมทั้งเผยแพรใหอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาตอ

เปนผลิตภัณฑได 

 

 



2. วัตถุประสงค 

 - เพ่ือพัฒนาตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา ที่

เชื่อมตอกับระบบไฟฟา ที่มีสวนประกอบที่ งาย มีประสิทธิภาพที่ดี ปลอดภัย มีมาตรฐานตามระเบียบ กกพ. มี

ระบบ IoT และมีลักษณะเปนชุดคิท (kit) เพ่ือเผยแพรใหประชาชนสามารถประกอบขึ้นเอง รวมทั้งเผยแพรให

อุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาตอเปนผลิตภัณฑได 

3. เปาหมาย 

- ออกแบบและสรางตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดเชื่อมตอกับ

ระบบไฟฟา ที่มีสวนประกอบที่ งาย มีประสิทธิภาพที่ดี ปลอดภัย มีมาตรฐานตามระเบียบ กกพ. มีระบบ IoT 

รายงานการผลิตพลังงานไฟฟา ความผิดปกติ สามารถควบคุมได ผานทาง Web base และ Mobile Application 

โดยมีขอมูลจําเพาะ (specification) ตามตารางที่แนบ เพื่อเผยแพรใหประชาชนเรียนรูเทคโนโลยี และสามารถ

ประกอบอินเวอรเตอรขึ้นเองได รวมทั้งเผยแพรใหอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาตอเปนผลิตภัณฑได 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1 ไดตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดเชื่อมตอกับระบบไฟฟา 230V  

    Single Phase ขนาด 1 – 5 kW ที่มีระบบ IoT สามารถสงขอมูลกําลังผลิตและควบคุมการทาํงานได  

   ผานทาง Web base และ Mobile Application โดยมีขอมูลจําเพาะ (Specification) ตามตาราง 

 4.2 สามารถใชเปนตนแบบเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเผยแพรใหประชาชน 

 4.3 สามารถเผยแพรใหอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาตอเปนผลิตภัณฑ 

 4.4 ใชสวนประกอบสวนใหญที่หาได หรือผลิตภายในประเทศ เพ่ือลดการนําเขาและการพึ่งพาเทคโนโลยี 

   จากตางประเทศ 

5. รายละเอียด 

5.1 ศึกษาขอมูล เพ่ือใชในการออกแบบตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

  ชนิดเชื่อมตอกับระบบไฟฟา ที่เหมาะสม และมีขอมูลจําเพาะ (Specification) ตามตารางที่แนบ 

5.2 สรางตนแบบอินเวอรเตอรสําหรับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดเชื่อมตอกับระบบไฟฟา  

     230V Single Phase ขนาด 1 kW - 5kW ที่มีลักษณะเปนชุดคิท (kit) ที่มีระบบ IoT และมีขอมูล 

   จําเพาะ (Specification) ตามตารางที่แนบ 

5.3 ทดสอบการทาํงานในหองปฏิบัติการ 

5.4 ทดสอบการทาํงานจริงกับเซลลแสงอาทิตยโดยสงพลังงานเชื่อมตอเขาสูระบบไฟฟาได เปนเวลา 

      ไมนอยกวา 3 วัน และสามารถสงขอมูลกําลังผลิตและควบคมุการทํางานได ผานทาง Web base  

   และ Mobile Application 

5.5 สงมอบวงจร รายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) คูมอืการประกอบ การติตั้ง และอธิบายการ 

   ทํางาน Source Code ทั้งหมดของ Software และ Firmware ผลการทดสอบ ตนแบบที่ทํางาน 

   ไดจริง จํานวน 1 ชุด และตนแบบชุดคทิ (kit) สําหรับสาธิต 2 ชุด 



5.6 กฟผ. นําตนแบบมาทดสอบการทาํงาน และคัดเลือกแบบ 

5.7 ฝกอบรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกประชาชน (สําหรับแบบที่ไดรับคัดเลือก) 

5.8 สรุปผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลา 

 ระยะเวลาที่ใชดําเนินการ 6 - 12 เดือน (โครงการที่ใชเวลาสั้นที่สุดจะไดรับการพิจารณากอน) 

7. งบประมาณ 

 พิจารณาตามความเหมาะสม โดยลงรายละเอียดในแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย (ตามขอ 8.) 

8. การสงขอเสนอโครงการ 

 ลงรายละเอียดโครงการในแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยตามลิ้งขางลางใหครบถวน  

https://ecp.egat.co.th/index.php/s/BzDDkMlaeIuWpzD 

 และสงขอเสนอโครงการฯที่  

ฝายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

53 หมู 2 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11120 

 ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลจําเพาะ (Specification) EGAT Solar Rooftop Inverter  

ลําดับที่ รายการ รายละเอียดที่เสนอ 

1 ประเภท  
High Efficiency String Inverter 
(Grid-connected inverter / On-grid Inverter) 

2 
ความสามารถในการจายกาํลังไฟฟา (Power 
Capacity) 

230V Single Phase ขนาด 1 kW – 5 kW 

3 Input Voltage 150 - 600 Vdc (Max 1,000 Vdc) 

4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ≥ 98 %  

5 
ความเพ้ียนกระแสฮารมอนิก รวม (Total 
Harmonic Current Distortion; THDi) 

THDi < 5.0 %  

6 
การจายไฟฟากระแสตรง 
(DC Injection) 

< 0.5 % ของพิกัดกระแสของอินเวอรเตอร  
 

7 
การเชื่อมตอกลับคนืเขากับระบบโครงขาย 
(Response to Utility Recover) 

20 วินาท ี

8 
แรงดันกระเพื่อม  
(Voltage Fluctuation) 

<16A ใช IEC 61000-3-3 (2008) 
<75A ใช IEC 61000-3-11 (2000) 
>75A ใช IEC 61000-3-5 (2009) 

9 
การปองกันการจายไฟแบบระบบไฟฟาแยกโดด 
(Anti-Islanding) 

ปลดภายใน 2 วินาท ี 

10 
การควบคุมกําลังไฟฟาเสมือน (Reactive Power 
Control) 

0.95 Lagging to 0.95 Leading เปนอยางนอย 

11 
การทนตอสภาวะแรงดันต่ําชั่วขณะ (Low 
Voltage Fault Ride Through) 

ไมมี ใหปลดระบบออก 

12 

การปองกันทางไฟฟา 

การตัดตอวงจร  
(Circuit Breaker) 

Circuit Breaker DC / AC 

การปองกันกระแสเกิน 
(Over Current Protection) 

Fuse / Circuit Breaker with Alarm 

การปองกัน เมื่อเกิดแรงดันต่ํา  
(Under Voltage) 

V < 115 V ปลดภายใน 0.1 วินาที 

การปองกัน เมื่อเกิดแรงดันเกิน  
(Over Voltage) 

V ≥ 311 V ปลดภายใน 0.05 วินาที 

การปองกันความถี่ต่ําและความถี่เกิน 
(Under und Over Frequency Protection) 

มากกวาหรือนอยกวาชวง 
49 - 51 Hz ปลดภายใน 0.1 วินาที 

AC/DC Surge Protection ทําตาม IEC61643-11 มีทั้งฝง Input / Output 

  

 



รางขอมูลจําเพาะ (specification) EGAT Solar Rooftop Inverter (ตอ) 

ลําดับที่ รายการ รายละเอียดที่เสนอ 

12 
การปองกันทางไฟฟา (ตอ) 

DC Reverse Polarity Protection  Yes 

13 
ความสามารถในการจายกาํลังไฟฟาชั่วขณะ 

(Surge Power) 
110% of Declared Power Capacity 

14 
Control strategy : Maximum power point 

tracking (MPPT) 
1 - 4 ชุด 600 - 1000 V (Configurable) 

15 ความถี ่output 50 Hz ± 1% 

18 

มาตรฐานทั่วไปของอุปกรณ 

กลองบรรจุ (Enclosure) - 

อุณหภูมิทํางาน  

(Operating Temperature) 
0ºC - 75ºC 

การตอลงดนิ (Earthing) ทําตาม IEC 60364-7-712 

ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา (Real Time - 

Power Quality Monitoring; PQM) 
(Option) 

ระบบ Real - time Monitoring Systems 

มี  

On-line Monitor ผานทาง Webbase / Cloud Server 

Application / Mobile Application 

การระบายความรอน Air Cool  

ระบบแจงเตือน 
Light Alarm / Sound Alarm / On-line Monitor / Mobile 

Application 

การเชื่อมตอ (Connector) MC4 Socket type  

ระบบสื่อสาร 
สามารถเชื่อมตอ Computer / โทรศพัท Smart Phone เพื่อ Setup 

(ผานทาง Wifi) 

 


