๓.๑

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
(ผู้ถวายรายงาน: ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์)
๑. ความเป็นมา
สถาบัน เทคโนโลยี กำปงเฌอเตี ยล ตั้ง อยู่ใ นอำเภอปราสาทซ็ อมโบร์ จัง หวั ดกำปงธม ประเทศกัม พูช าโดยสมเด็ จ
ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีได้ สนองแนวพระราชดำริ น้ อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเ วณใจกลางประเทศจำนวน ๔๕ ไร่ (ต่อมาได้ขยาย
เป็น ๑๑๗ ไร่) เป็ นพื้ นที่ ก่อสร้า ง สถาบั นเทคโนโลยีก ำปงเฌอเตียลเปิ ดอย่ างเป็น ทางการ เมื่อวั นที่ ๑ พฤศจิก ายน พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยเปิดสอนทั้ง สายสามัญ (เกรด ๗-๑๒) และสายอาชีวศึก ษา (เกรด ๑๐-๑๒) จำนวน ๔ สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
ไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชากสิกรรม และสาขาวิชาปศุสัตว์
สถาบั นเทคโนโลยี กำปงเฌอเตียล ชื่ อเดิม “วิทยาลัยกำปงเฌอเตีย ล” เมื่ อแรกก่อตั้ง ไม่มีร ะบบสาธารณูปโภค ทั้ ง
ไฟฟ้า และน้ำประปา การจัดการเรีย นการสอนและการพั กอาศัยจึง จำเป็ นต้อ งใช้ไ ฟฟ้า จากเครื่องผลิตไฟฟ้า ด้วยน้ ำมัน ดีเซล
(Diesel Generator) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี จึ งทรงมีพระราชดำริ ให้หาวิธีบ ริหารพลังงานใน
วิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมาสถาบั นฯ ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้า จำนวน ๓ ตัว เปิด - ปิดสลับกันตามวันคู่-วันคี่ และในแต่ละวัน จะเปิด-ปิดเป็ น
ช่วงเวลา ทำให้มีค่าใช้จ่า ยสำหรับน้ำมั นดีเซลในแต่ละเดือนเป็ นหลักแสนบาท กรมราชองครักษ์ซึ่งรั บผิดชอบดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริที่ ส ถาบัน ฯ จึ งได้ป รึก ษาหารื อ กับ สำนั กงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ง ชาติ (สวทช.) เพื่ อ
ดำเนินงานบริหารจัดการ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส์แ ละคอมพิว เตอร์แห่ งชาติ (เนคเทค) สำนั กงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการติ ดตั้งมิเตอร์วัดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีก ำปงเฌอเตียล เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และสำรวจข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด ๑๐ โซน โดยทำการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็ น
เวลานาน ๑๒ เดื อน (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) พบว่า ปริ มาณการใช้ไ ฟฟ้า เฉลี่ ยต่อ เดือ น ๓๖๓ กิโ ลวัตต์-ชั่ว โมง โดย
แบ่งเป็ น กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.) ๒๓๕ กิโลวัตต์-ชั่ วโมง (ร้อยละ ๖๕) และ กลางคืน (๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ๑๒๘
กิโลวั ตต์-ชั่ วโมง (ร้อ ยละ ๓๕) ซึ่ง ได้น ำข้อ มูลพฤติก รรมการใช้ไฟฟ้ าและข้อ มูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าของโหลดพลั งงานนีไ้ ป
ประกอบการออกแบบขนาดและการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้ง
สถาบั นกำปงเฌอเตียล มีความต้อ งการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม สูงขึ้ นอย่า งมากเกินกว่าที่อ อกแบบไว้ ๔๐-๕๐% ปัจจุบั นทาง
สถาบันฯ สามารถใช้ไฟฟ้ าจากสายส่งกำลั งมาถึงแล้ว คณะทำงานได้วางแผนปรับ ปรุงระบบฯ ให้ส ามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าจาก
สายส่ งภายนอกเข้ากั บระบบไฟฟ้าของสถาบัน ฯ เพื่ อทำงานร่ วมกั บระบบผลิ ตไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์ไ ด้ก่อนกลางปี ๒๕๖๒
และคาดว่าจะเลิกใช้แบตเตอรี่และเครื่องยนต์กำเนิ ดไฟฟ้าจากดีเซล เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช้ง านและทางสถาบันเริ่มมี
ไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามายั งสถาบันแล้ ว โดยทางสถาบันจะมีการจัดแบ่งเขต (zoning) การใช้ไฟฟ้ าใหม่ โดยไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ส่วนไฟฟ้าจากสายส่งจะใช้เพื่อกิจการอื่นๆ
ปัจจุบั นผู้บ ริหาร ครู บุ คลากรและนักเรี ยนของสถาบันกำปงเฌอเตี ยลกว่ า ๑,๕๐๐ คน ได้ รับประโยชน์จากระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงสร้า งพื้นฐานที่ช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินไปอย่างราบรื่น และยังสามารถดูแ ล
และบำรุ งรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ ด้วยตนเอง เนื่องจากมีก ารสอนเรื่ องนี้ในหลักสูตรการเรีย นการสอน อีกทั้ง ยังมีการ
อบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบการใช้งานและการบำรุงรักษา ให้แก่ครูของสถาบันด้วย

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒. ผลการดำเนินงาน
๒.๑. การปรับปรุงระบบ
• เมื่อเดื อนกุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ สวทช. ได้รับหนังสื อจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึก ษาแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาให้เข้า ไปตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าฯ พบว่าแบตเตอรี่เสียหายต้องเปลี่ย น
ใหม่ และพบว่ามี สายส่งไฟฟ้าเข้า ถึงสถาบั นกำปงเฌอเตียลแล้ว จึง เสนอว่า สมควรที่ จะปรับปรุงระบบจากเดิ ม
เป็นระบบ PV grid ต่อกับ diesel generator ในการ backup เท่านั้น โดยให้มีระบบสายส่งไฟฟ้า(grid) มาร่วม
ด้วย โดยได้ รับงบประมาณเป็นเงิ น ๓,๖๗๖,๓๔๖ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ ดหมื่นหกพั นสามร้อยสี่สิบหกบาท
ถ้วน) จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการ
ปรับปรุงระบบฯ คณะทำงานจากสวทช. ได้ดำเนินการตั้งแต่ ๒๗ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จสมบูรณ์
ใช้งานจนปัจจุบัน
• เมื่ อวั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศ.ดร.ไพรั ช ธัช ยพงษ์ และคณะกรรมการมู ล นิธิ เทคโนโลยีส ารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและหารือร่วมกับสถาบัน
• การทำงานของระบบใหม่ ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก PV system ร่วมกับไฟฟ้าจากสายส่ง (กรณีไฟฟ้าที่ผลิตจาก PV
system ไม่พอหรือกรณีไม่มีแสงอาทิตย์) หากเกิ ดเหตุการณ์ไฟฟ้าจากสายส่ งดับ ระบบ Automatic Transfer
Switch หรื อ ATS จะสั่ งการให้ Diesel generator ทำงานอย่างอัตโนมั ติเพื่ อจ่า ยไฟฟ้า ให้กั บสถาบั นฯ เมื่ อ
ไฟฟ้าจากสายส่งกลั บมาเป็น ปกติ ระบบ ATS จะกลั บมาให้ร ะบบใช้ไฟฟ้าจาก PV system ร่วมกับสายส่งโดย
อัตโนมัติ กรณีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้เกินความต้องการก็จะป้อนคืนให้กับระบบสายส่งไฟฟ้า
๒.๒. รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
• ตรวจสอบและรื้อถอนอุปกรณ์ระบบเดิม ตรวจสอบแผง PV และ wiring แผงใหม่ให้เหมาะสมกับอินเวอเตอร์
• รื้อ ถอนอุ ป กรณ์ คื อ DC/AC Combiner Inverter MDB Battery และปรั บ ปรุง ระบบผลิตไฟฟ้า จาก
แสงอาทิตย์
• ดำเนิ น การติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ชุ ดใหม่ คือ DC/AC Combiner Inverter MDB ATS และซ่ อ มแซม Diesel
generator
๒.๓. การแสดงผลการทำงานของระบบโทรมาตร ( Telemetry) และสรุปการใช้ไฟฟ้ าของสถาบั นก่อน และ
หลังการติดตั้งระบบ PV
การใช้ง านงานระบบตั้ งแต่เมื่อ วันที่ ๙ กันยายน ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระบบ PV สามารถผลิตไฟฟ้ าได้รวม
ทั้งหมดประมาณ ๒๑,๑๓๐ kWh (คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ ๑๑๖,๒๑๕ บาท) หรือคิดเป็นประมาณ ๕๘,๑๐๗ บาทต่อเดือ น
หากคิดงบประมาณที่ ใช้ในการปรับ ปรุง ทั้งหมด ๓,๖๗๖,๓๔๖ บาท ระบบ PV ที่ ปรับ ปรุง จะคื นทุน ภายใน ๕ ปี ๓ เดือ น
ในขณะที่ระบบสามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐-๒๕ ปี

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒.๔ การประสานงาน การแก้ไขปัญหา และรายงานผ่าน Social Media (Line)
• รายงานการทำงานของระบบฯ ผ่าน Line
• คณะทำงานสวทช. ให้คำแนะนำในการตรวจสอบระบบหรือแก้ปัญหา
๓. การส่งมอบผลงาน
• ได้ปรับปรุงระบบแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน
• โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจั กรกัมพูชา ได้ส่ง มอบระบบให้กับ ทางสถาบัน โดย
มีอธิการบดีลงนามในเอกสารรับมอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
• โครงการพระราชทานความช่ วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังต้องการให้คณะทำงานจากสวทช.ให้
คำปรึก ษาในการดูแ ลรั กษาระบบอีก ๕ ปี ตาม MOU ที่โ ครงการพระราชทานความช่ว ยเหลื อด้ านการศึก ษาแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ทำกับทางสถาบัน
• การให้คำปรึกษาดู แลรักษากระทำผ่ านระบบออนไลน์ ให้กับคณะกรรมการบริห ารและจั ดการการใช้ไฟฟ้า ของ ทาง
สถาบั น เป็น ผู้ลงมือปฏิ บัติ ซึ่ งที่ผ่า นมาทางสถาบัน สามารถตรวจสอบ ดูแ ลรักษา และแก้ไ ขปัญ หาที่เ กิดขึ้น ได้เป็ น
อย่างดี
๔. สรุปผลการดำเนินงาน
• ระบบ PV Hybrid system (โซลาร์เซลล์ ๑๒๖ kW+แบตเตอรี่ ๑๘๐ kWh+เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ๑๐๐ kW) ได้
ถูกใช้งานเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับสถาบันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิ น ทรงเปิ ด
ระบบและพระราชทานให้กับสถาบัน เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลังระบบทำงานมาแล้วตั้งแต่กันยายน ๒๕๕๗
• เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศ. ดร.ไพรั ช ธัช ยพงษ์และคณะทำงานจากสวทช. ได้เข้ าเยี่ย มติดตามการทำงานของ
ระบบดังกล่าว ณ สถาบั น พบว่ามีไฟฟ้าจากสายส่งภายนอกเข้าถึงแล้ ว ซึ่งบางพื้นที่ของสถาบันยังใช้ไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) แต่บางพื้นที่ใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง
• ผลการสำรวจและหารือกับทางสถาบัน พบว่าแบตเตอรี่บางส่วนเริ่มชำรุด ทำให้ระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กั บ
สถาบัน ได้เต็ มที่ คณะทำงานจากสวทช. จึ งได้หารือร่ว มกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึก ษาแก่
ราชอาณาจัก รกั มพู ช า กระทรวงต่ างประเทศและสถาบัน จนได้ ข้อ สรุ ป ว่า สมควรปรั บปรุง ให้เ ป็น ระบบเซลล์
แสงอาทิ ตย์แบบต่อกับ ระบบจำหน่า ย (PV Grid connected system) ซึง่ สามารถทำงานร่ว มกับไฟฟ้าจากสายส่ ง
ภายนอก โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทำหน้าที่สนับสนุน ในกรณีที่ไฟฟ้าจากภายนอกจ่ายไฟฟ้าไม่ได้
• ภายใต้การสนับสนุ นจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกั มพูชา สวทช. ได้รั บ
งบประมาณ ๓,๖๗๖,๓๔๖ บาทจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนมี น าคม
๒๕๖๓ ให้ดำเนินการออกแบบ ปรับปรุงจากระบบเดิมให้เป็นระบบใหม่ ซึ่งได้ดำเนิน การปรับปรุงระบบแล้วเสร็จเมื่อ
๕ กันยายน ๒๕๖๓ และระบบใหม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
• คณะทำงานจากฝ่า ยไทยร่วมกับ สวทช. ได้ประสานงานกั บคณะกรรมการบริ หารและจัดการการใช้ไฟฟ้าของสถาบั น
ฯ ในการให้คำปรึกษาการดู แลรัก ษาระบบทาง On line โดยคณะกรรมการฯ จากสถาบันเป็น ผู้ดูแล และเป็นผู้ล ง
มือปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบ ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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