
Questions and Answer 
 

อยากให้อธิบายแนวความคดิในการสร้างโรงพลังงานผสมระหว่างไฮโดรเจนและโซล่าเซลล์แบบทีเข้าใจได้ง่าย 

 การใชพ้ลงังานสะอาดดว้ยพลงังานแสงอาทิตยมี์ขอ้ดีมากมาย เนืองจากแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานทีไม่มีวนัหมดและมี

อยูต่ลอด แต่ติดปัญหาเมือเวลาทีไม่มีแสงแดดแผงโซล่าเซลลก์ไ็ม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้เราจึงตอ้งหาวิธีเกบ็พลงังานแสงอาทิตยไ์วใ้ช ้

 ระบบผสมผสานการเกบ็พลงังานดว้ยถงัไฮโดรเจนของเรานนัสามารถเกบ็พลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม เพราะวิธีการผลิตก๊าซไฮโดรเจนนนัใชเ้พียงแค่แสงอาทิตยแ์ละนาํเท่านนัซึงทงัสองสิงนีเป็นสิงทีมีอยูอ่ยา่งเหลือเฟือใน

ธรรมชาติ อยา่งไรกต็ามการแปลงนาํและแสงอาทิตยใ์หก้ลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนทีเกบ็ไดง่้ายและแปลงกลบัไปเป็นไฟฟ้าไดน้นัจาํเป็น

จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีถูกตอ้ง 

 คาํอธิบายทีง่ายทีสุดของระบบนีคือพลงังานจากดวงอาทิตยจ์ะโดนแปลงดว้ยโซล่าเซลลเ์ป็นไฟฟ้าสาํหรับใชส่้วนของ

พลงังานทีเกินมาจะถูกแปลงและเกบ็ไวใ้นรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจน เมือไม่มีแสงอาทิตยแ์ละตอ้งการใชพ้ลงังาน เราจึงนาํก๊าซ

ไฮโดรเจนจากในถงัออกมาผลิตไฟฟ้าเพือใชง้าน 

 

ให้พูดถึงแนวความคดิของโครงการในประโยคเดียว 

 ใชแ้สงอาทิตยผ์ลิตพลงังานใหแ้ก่บา้นคุณทุกวนัวนัละ 24 ชวัโมง! 

 

ระบบทํางานอย่างไร 

 ระบบโซล่าเซลลห์รือทีเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ " พลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์" (Photovoltaicหรือ PV power) เป็น

เทคโนโลยทีีผ่านการพิสูจน์และมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายจากนานาประเทศแมใ้นประเทศทีไม่ไดถ้ือว่าอยูใ่นเขตทีมีแสงแดดส่องสว่าง

ตลอดทงัปีกย็งัใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยต์วัอยา่งเช่นประเทศเยอรมนีซึงเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยรีะดบัสูงและการดูแล

สิงแวดลอ้มของยโุรปก็มีพืนทีสาํหรับติดตงัแผงโซล่าเซลลใ์หผ้ลิตพลงังานไดร้วมราว 38 กิกะวตัต ์(38 พนัลา้นวตัต)์ พลงังานจาก

แสงอาทิตยเ์หล่านีโดนป้อนกลบัเขา้สูระบบสาธารณูปโภคในสัดส่วนเกินครึงนึงของการผลิตกระแสไฟฟ้าทงัหมดทีใชส่้งจ่าย

พลงังานใหก้บัหลาย ๆ ประเทศในเขตยโุรป 

 ปัญหาของพลงังานแสงอาทิตยน์นัคือความเสถียรเมือเวลาทีไม่มีแสงแดดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือวนัทีมีเมฆหมอก

และฝนตกจึงเกิดแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการกกัเกบ็พลงังงานแสงอาทิตยขึ์นหลายวิธี ซึงบางวิธีกไ็ม่เหมาะสาํหรับ

โครงการขนาดเลก็ทางเลือกจึงมกัตกไปทีการเกบ็ดว้ยแบตเตอรีแต่แบตเตอรีเองกไ็ม่เหมาะกบัการเกบ็พลงังานในปริมาณมากและการ

ใชใ้นระยะยาวโดยทวัไปแลว้ถือไดว้่าแบตเตอรนีนนัมีราคาสูง มีนาํหนกัมาก และผลิตจากวสัดุทีตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษสาํหรับการ

รีไซเคิล 

 วิธีทีดีทีสุดในการเกบ็พลงังานคือการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีไดจ้ากแสงอาทิตยแ์ยกนาํบริสุทธิใหก้ลายเป็นไฮโดรเจนแลว้เกบ็

ไฮโดรเจนไวผ้ลิตไฟฟ้าซึงกระบวนการแยกนาํดว้ยไฟฟ้านีเรียกว่า อิเลคโตรไลซิส ส่วนเทคโนโลยใีนการแยกนาํดว้ยไฟฟ้านนัเรียกว่า 

อีเลคโตรไลเซอร์ การทาํงานของอิเลคโตรไลซิสทาํไดโ้ดยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านนาํเพือใหโ้มเลกุลของนาํ H2O ถูกแยกออกเป็น

ไฮโดรเจน(H2)และออกซิเจน (O)เมือตกกลางคืนหรือเมือตอ้งการพลงังานเพิมเติม ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนาํมาใชใ้นการผลิตไฟดว้ย

ระบบเซลลเ์ชือเพลิงหรือฟูเอลเซลล ์(Fuel cell) ซึงระบบเซลลเ์ชือเพลิงคือการทาํใหเ้กิดปฏิกริยาเคมี-ไฟฟ้าระหว่างออกซิเจนกบั

ไฮโดรเจน ซึงเปลียนพลงังานของเชือเพลิงไปเป็นพลงังานไฟฟ้าโดนตรงโดยไม่ผ่านการเผาไหม ้

 ระบบโรงพลงังานของเราใชร้ะบบผสมระหว่างแบตเตอรีและไฮโดรเจนซึงทาํใหส้ามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาจาก

ทงัแบตเตอรีและเซลลเ์ชือเพลิงดว้ยการสลบัใชเ้พราะแบตเตอรีเหมาะกบัการโดนดึงพลงังานปริมาณมากไปใชอ้ยา่งรวดเร็วในช่วง 

สัน ๆ ในขณะทีเซลลเ์ชือเพลิงหรือไฟฟ้าจากไฮโดรเจนนนัเหมาะกบัการโดนนาํไปใชใ้นปริมาณมากแต่ต่อเนืองไปชา้ ๆ 

 วิธีการในระบบผสมของเรานีเป็นการใชพ้ลงังานสะอาด 100 เปอร์เซ็นต ์สิงเหลือทิ งหรือตกคา้งจากกรรมวิธีนีมีเพียงแค่

ออกซิเจนและนาํเท่านนั 

 



ทําไมโครงการเลือกใช้แบตเตอรีรุ่นเก่าในการเก็บพลังงาน 

 แบตเตอรีตะกวักรดนนัถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายทวัโลกในอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอุตสาหกรรมการเกบ็พลงังานของ

เครืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แบตเตอรีตะกวักรดนนัมีคุณสมบติัทีโดดเด่นจากราคาทีตาํและมีอตัราส่วนกาํลงังานต่อนาํหนกัทีค่อนขา้งสูงซึง

หมายความว่าสามารถจ่ายกระแสไฟทีมีการเปลียนแปลงกระแสอยา่งรวดเร็วไดดี้ (ไฟกระชาก) ส่วนขอ้เสียกคื็อจะมีอตัราส่วน

พลงังานต่อนาํหนกัทีตาํและอตัราส่วนพลงังานต่อปริมาณทีตาํ หมายถึงมีนาํหนกัมากและเกบ็พลงังานไดไ้ม่มากแต่จากรูปแบบโรง

พลงังานทีเราเลือกใชน้นัมีขอ้ดีของแบตเตอรีตะกวักรดตรงทีสามารถส่งพลงังานไฟแรงสูงในช่วงสันตอนกลางคืนเท่านนัเพือลด

จุดอ่อนเรืองการกกัเกบ็พลงังานไดน้อ้ยดว้ยวิธีการเลือกใชพ้ลงังานใหถู้กประเภทและถูกช่วงเวลาจะสามารถทาํใหแ้บตเตอรีของเรามี

อายยุาวนานถึงประมาณ 15 ปี ซึงคุม้ค่าต่อการลงทุนในระยะยาว 

 

ปัจจุบันโครงการผลิตพลังงานได้เท่าไหร่และวางแผนสําหรับอนาคตไว้อย่างไร 

 ในส่วนการก่อสร้างที 1 (20 มีนาคม 2558) เราไดอ้อกแบบและติดตงัระบบไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยใ์หเ้ขา้กบัการ

สถาปัตยกรรมของอาคารแลว้เป็นจาํนวน 65 กิโลวตัต ์โดยวางแผนจะเพิมตวัเลขเป็นเกือบสองเท่าที 114 กิโลวตัตเ์มือโครงการเสร็จ

สมบูรณ์และจากการติดตงัในส่วนแรกนีเราสามารถผลิตไฟฟ้าไดที้ค่าเฉลีย 247 กิโลวตัตต่์อเดือน ซึงพลงังานนีมากพอสาํหรับบา้นพกั

อาศยัสีหลงัพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครืองปัมนาํ และงานระบบในโครงการทงัหมด 

 

ใคร ๆ ก็กล่าวถึง "คาร์บอนฟุตพรินท์" (Carbon Footprint) ทางโครงการได้กล่าวว่าโครงการนีมีค่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นติด

ลบ แปลว่าอย่างไร 

 อยา่งแรกตอ้งอธิบายถึงภาวะโลกร้อนซึงมีหลกัฐานบ่งชีว่าเกิดขึนเพราะการเพิมปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชนั

บรรยากาศ ซึงจริง ๆ แลว้ไม่เพียงแค่การปล่อยการก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ท่านนั แต่รวมไปถึงก๊าซมีเทนและก๊าซชนิดอืน ๆ อีกดว้ย 

เพือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึนจึงเรียกค่าของก๊าซเหล่านีรวมกนัว่าค่าคาร์บอนฟุตพรินท ์

 คาํจาํกดัความจากวิกีพีเดียของค่าคาร์บอนฟุตพรินท ์คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีปล่อยออกมาจากวงจรของผลิตภณัฑห์รือ

บริการตงัแต่การผลิต ไปจนถึงการติดตงัและการใชง้าน  

 ในมุมมองของสถาปนิกและบริษทัก่อสร้างแลว้เราตระหนกัว่าการก่อสร้างอาคารในทุกขนัตอนตงัแต่การถมดินไปจนถึง

การเทปูนและงานก่อสร้างในส่วนอืน ๆ ลว้นแลว้แต่จะเพิมค่าคาร์บอนฟุตพรินทใ์หก้บัโลกทงันนั บา้นทีสร้างจากไมไ้ผ่และวสัดุ

ธรรมชาติดูจะเป็นการก่อสร้างอาคารทีก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยทีสุดแต่หากเรายงัอยากใชชี้วิตทีมีมาตรฐานสูงการใชพ้ลงังานกจ็ะสูง

ตามขึนไปดว้ย กมี็ผลใหก้ารสร้างและค่าคาร์บอนฟุตพรินทน์นัขยายตวัมากขึนตามลาํดบัดงันนัการเลือกใชว้สัดุทีช่วยลดความร้อน

และทาํใหป้ระหยดัพลงังานจึงมีความสาํคญัมาก เช่นการใชก้ระจกสองชนั (กระจกอินซูเลท)กนัความร้อน หรือการออกแบบบา้นให้

เยน็โดยใชห้ลกัธรรมชาติเรืองทิศทางและให้มีลมพดัผ่านตลอดเป็นตน้ กมี็ส่วนช่วยลดค่าคาร์บอน-     ฟุตพรินทที์เกิดจากการใช้

พลงังานลงได ้

 ดว้ยการใชเ้พียงพลงังานสะอาดทีหมุนเวียนไดแ้ละมีโรงพลงังานทีปล่อยออกซิเจนออกมาทุกครังทีมีการผลิตไฟฟ้าของ

โครงการประกอบกบัการเลือกวสัดุทีถูกตอ้ง เรากส็ามารถลดค่าคาร์บอนฟุตพรินทใ์หเ้ป็นติดลบไดใ้นไม่ชา้ 

 

ก๊าซไฮโดรเจนปลอดภัยหรือไม่ 

 ก๊าซไฮโดรเจนมีความปลอดภยัมาก จากถงัก๊าชประเภทอืน ๆ ทีเราเห็นกนัโดยทวัไป รวมไปถึงก๊าซ LPG ทีพบเห็นอยูเ่ป็น

ปกติในประเทศไทยนนัมีความอนัตรายยงิกว่าเสียอีก ก๊าซไฮโดรเจนมีนาํหนกัเบากว่าอากาศและจะลอยตวัขึนสูงเสมอ ดว้ยคุณสมบติั

นีจึงแทบจะเป็นไปไม่ไดที้จะเกิดการรวมตวัและระเบิดขึน แมก้ระทงัการทดสอบทางอุตสาหกรรมเกียวกบัแรงระเบิดของก๊าซ

ไฮโดรเจนกท็าํไดย้ากมาก โรงงานผลิดรถยนตฟ์อร์ดถึงกบัตอ้งจาํลองการระเบิดของถงัไฮโดรเจนขึนมาเพราะไม่สามารถทดสอบ

ความเสียหายจากการระเบิดของไฮโดรเจนตามธรรมชาติไดแ้ละแมว้่าไดท้ดลองระเบิดจาํลองของถงัไฮโดรเจนแลว้กย็งัมีความ

เสียหายทีนอ้ยกว่าการระเบิดจากเชือเพลิงชนิดอืน ๆ รวมถึงการระเบิดของนาํมนัจากรถยนตร์เสียอีก 



ทําไมถึงคดิว่าพลังงานไฮโดรเจนหมุนเวียนใช้นีจะสามารถช่วยโลกได้ 

 เพราะเทคโนโลยนีีมีศกัยภาพพอทีจะนาํไปปรับใชไ้ดใ้นหลาย ๆ จุด 

 สามารถผลิตไฟฟ้าในระบบปิดสาํหรับโครงการทีพกัอาศยัได ้ซึงปัจจุบนัมีการริเริมใชเ้พือเป็นพลงังานสาํรองสาํหรับ

โครงการการสือสารโทรคมนาคมบา้งแลว้ 

 สถานีเซลลเ์ชือเพลิงหรือฟูเอลเซลลส์าํหรับเติมเชือเพลิงรถยนตที์สามารถผลิตไฮโดรเจนไดที้สถานีช่วยแกปั้ญหาการ

ขนส่งเชือเพลิงได ้

 สามารถผลิตพลงังานส่งกลบัสู่สาธารณะได ้การใชพ้ลงังานจากตน้กาํเนิดทีสามารถผลิตใชซ้าํแบบหมุนเวียนเพือส่งให้

พืนทีใกลเ้คียงรอบโรงพลงังานเหล่านนั จะช่วยลดภาระการส่งพลงังานออกจากจุดเดียวและทาํใหไ้ดก้ระแสไฟฟ้าหรือ

พลงังานทีมีความเสถียรกว่า 

 

การกล่าวว่ารูปแบบระบบทีติดตังในโครงการนีเป็นโครงการแรกของโลกเป็นเรืองจริงหรือ 

 แมว้่าจะมีการกล่าวถึงการใชเ้ซลลเ์ชือเพลิงกนัอยา่งแพร่หลายตามสือต่าง ๆ เทคโนโลยกีารแยกไฟฟ้าดว้ยนาํนนักย็งัคงมีการ

ใชที้ไม่แพร่หลายนกั จากทีไดก้ล่าวไปในหวัขอ้ก่อนหนา้ว่ามีการเริมใชร้ะบบแยกไฟฟ้าดว้ยนาํและเซลลเ์ชือเพลิงเพือใชเ้ป็นพลงังาน

สาํรองสาํหรับโครงการการสือสารโทรคมนาคมนอกจากนนัยงัมีโครงการบา้นพกัอาศยัหลายแห่งทีเริมติดตงัเพราะความใส่ใจใน

สิงแวดลอ้มเพือการศึกษาหรือการทดลองของเจา้ของบา้นบา้งแลว้กต็าม แต่กย็งัไม่เคยมีโครงการใดทีนาํการเกบ็พลงังานในรูปแบบนี

มาใชก้บัอาคารพกัอาศยัทีแยกกนัหลายหลงัมาก่อน จึงถือไดว้่าโครงการบา้นผีเสือเป็นโครงการทีใชร้ะบบการกกัเกบ็พลงังาน

แสงอาทิตยด์ว้ยการแปลงเป็นก๊าซไฮโดรเจนเพือการใชใ้นการอุปโภคสาํหรับกลุ่มอาคารพกัอาศยัทีแยกออกจากกนัเป็นเอกเทศแห่ง

แรกของโลก 

 แนวคิดในการจดัสร้างระบบแบ่งปันโรงพลงังานศูนยก์ลางสาํหรับอาคารพกัอาศยัหลายหลงัเช่นนี จะช่วยใหก้ารสร้างโรง

พลงังานไฮโดรเจนดงักล่าวเกิดขึนไดง่้ายกว่าเพราะสามารถลดค่าลงทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยัในแต่ละหลงัลงไดเ้ทคโนโลยนีี

มีศกัยภาพและเรามนัใจว่าในอนาคตจะมีการพฒันาเทคโนโลยกีารแยกไฟฟ้าดว้ยนาํ(อีเลคโตรไลเซอร์)และเซลลเ์ชือเพลิง(ฟูเอลเซลล)์

มากขึนเรือย ๆ เมือมีการผลิตในปริมาณมากราคายอ่มตาํลงและจะทาํใหผู้ค้นทวัโลกหนัมาใชพ้ลงังานสะอาดจากไฮโดรเจนอยา่ง

แน่นอน 

 

เหตุผลทีทางโครงการได้เซ็นต์สัญญากับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยนัีนยางสิงคโปร์ (NTU) คอือะไร 

 เพราะเราตอ้งการทีจะสร้างประโยชน์จากขอ้มูลทีไดจ้ากโครงการนีใหม้ากทีสุดเราจึงมีความยนิดีอยา่งมากเมือทาง NTU ได้

แสดงความสนใจในโครงการบา้นผเีสือ ทางโครงการและทางมหาวิทยาลยัไดร่้วมกนัรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล เพือนาํไปสู่การศึกษา

พฒันาการติดตงัระบบในรูปแบบเดียวกนัหรือใกลเ้คียง และเผยแพร่ความรู้เรืองการเกบ็พลงังานสะอาดหมุนเวียน 

 เราเองกย็งัคงมองหาเทคโนโลยอีืน ๆ และใหม่ ๆ อยูเ่สมอ เรามีความสนใจทีจะทาํการศึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนั

ต่าง ๆ กรุณาติดต่อเราไดโ้ดยตรงหากท่านมีความสนใจในกรณีการศึกษาร่วม 

 

ทําไมจึงเลือกเปิดตัวโครงการวันที 20 มีนาคม 2558 

 วนันีทียโุรปจะมีการเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวง การทีพลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะหายไปอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี

นาทีและกลบัมาหลงัจากปรากฎการณ์นนั จะก่อใหเ้กิดความสนใจในปัญหาทีอาจจะเกิดขึนจากการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่ง

แน่นอน เนืองจากในยโุรปใชพ้ลงังานส่วนใหญ่ทีผลิตมากจากพลงังานสะอาดเราคาดว่าเหตุการณ์สุริยปราคานีจะทาํใหเ้กิดความเป็น

ห่วงในเรืองของความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าและการล่มของระบบไฟฟ้าในหลายพืนที เช่นประเทศเยอรมนีทีเป็นผูผ้ลิตพลงังาน

ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยร์ายใหญ่คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นตข์องการผลิตพลงังานทงัหมดรวมกนัจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์นีและ

ส่งผลไปยงัประเทศอืนในยโุรป ดว้ยการตะหนกัถึงปัญหาทีอาจเกิดขึน เราจึงเห็นวา่วนันีเป็นเวลาทีเหมาะแก่การเปิดตวัระบบกกัเกบ็

พลงังานสะอาดของเราใหก้บัโลกไดรั้บรู้ 



ใครมีส่วนร่วมและเป็นพันธมิตรในโครงการโรงพลังงานนีกับเราบ้าง 

 เรามีพนัธมิตรและผูผ้ลิตสินคา้หลากหลายสาํหรับโครงการนี เราไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากบริษทัเชียงใหม่โซลาร์ 

(Chiang Mai Solar) และบริษทัเอสเอม็เอ ไทยแลนด ์(SMA Thailand) ในส่วนของเทคโนโลยฟีูลเอลเซลลน์นัทางโครงการผสมผสาน

จากบริษทัหลากหลายในยโุรป ทีจะขาดไม่ไดคื้ออุปกรณ์แยกไฟฟ้าดว้ยนาํ(อีเลคโตรไลเซอร์)ของบริษทัระดบัโลก ACTA อยา่งไรกดี็

เพือหลีกเลียงการโฆษณาเราจึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดหรือแนะนาํผูผ้ลิตต่าง ๆ ทีมีส่วนร่วมในโปรเจคนี เนืองจาก20 มีนาคม 2558

เป็นเพียงการเริมตน้เปิดทดลองระบบอยา่งเป็นทางการ เราคิดว่าการกล่าวถึงผูผ้ลิตสินคา้และใหบ้ริการต่าง ๆในโครงการนีควรจะถูก

กล่าวถึงในรายละเอียดเมือเวลาไดผ้่านไปสักระยะหนึง เมือทางเรามีความเขา้ใจและประสบการณ์กบัระบบมากขึนเสียก่อน 

 

ระบบในรูปแบบนีต้องใช้ทุนมูลค่าเท่าไหร่ 

 ในการเลือกใชพ้ลงังานสะอาดเช่นนีมีเหตุผลทีเกียวขอ้งกบัการรักษโ์ลกมากมายทีไม่สามารถแปลงมูลค่าเป็นราคาได ้แต่ถึง

กระนนัเมือมองขา้มความพยายามทีดีเหล่านนัไปกย็งัมีอีกหลายจุดสาํคญัและความคุม้ค่าทีจะไดจ้ากระบบพลงังานไฮโดรเจนนีอยูม่าก 

1. พลงังานทีไดมี้คุณภาพสูงมาก หากคุณมีเครืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนทีมีราคาสูง เช่นเครืองเสียง หรือคอมพิวเตอร์ราคา

แพง คุณจะไดรั้บผลประโยชน์อนัหาทีเปรียบมิไดจ้ากความสะอาดของกระแสและคลืนไฟฟ้า ความเสถียรและ

สมบูรณ์แบบ คุณภาพเหล่านีรวมถึงการไม่ก่อใหเ้กิดไฟกระชาก ไฟกระตุก ไฟตก หรือแมก้ระทงัไฟดบั ซึงสิงเหล่านี

ช่วยใหเ้ครืองใชไ้ฟฟ้าทงัหลายมีอายกุารใชง้านทียาวนานขึนเป็นอยา่งมาก 

2. คุณจะไม่มีทางขาดไฟฟ้า และไม่จาํเป็นตอ้งมีเครืองผลิตกระแสไฟดว้ยนาํมนั อาหารแช่แขง็และไวน์ราคาแพงจะไม่มี

ปัญหาเรืองการรักษาระดบัอุณหภูมิใหค้งทีแมว้่าภายนอกจะมีการตดักระแสไฟฟ้าเนืองจากพายหุรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 

3. การใชไ้ฮโดรเจนสาํหรับรถยนตแ์ละการหุงตม้อาจเป็นสิงทีจะเกิดในเร็ว ๆ นี 

 ถา้กล่าวถึงตวัเลขการวดัผลตอบแทนในการลงทุนนีณ วนันีดว้ยการวดัราคาค่าไฟที 5-6 บาทต่อกิโลวตัต ์จะตอ้งใชเ้วลาใน

การคืนทุน 15ปี แต่เนืองจากมีการยอมรับและพฒันาระบบนีอยา่งกวา้งขวาง เราคาดว่าราคาในการทาํระบบทีคลา้ย ๆ กนัจะลดลงอยา่ง

รวดเร็วในช่วง 3-5 ปีทีจะถึงนี และจะทาํใหเ้กิดผลตอบแทนทีคืนทุนไดเ้ร็วกว่าทีคาดการณ์ไวอ้ีกดว้ย 

 

เมือมองดูหลังคาของโครงการแล้ว เห็นว่ามีแผงโซล่าเซลล์หายไป เกิดจากอะไร 

 แผงโซลาร์ทีหายไปเหล่านนัอยูก่บัศุลกากรไทย ตามกฎหมายของประเทศไทยนนัไดย้กเวน้ภาษสีาํหรับแผงโซล่าเซลลเ์ป็น

ศูนยเ์ปอร์เซ็นต ์เพือเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมการใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แต่อยา่งไรกต็ามทางศุลกากรไดพ้ิจารณากรณีนาํเขา้แผง

โซล่าเซลลข์องเราเป็นเครืองผลิตกระแสไฟ เนืองจากมีกล่องเชือมต่อสายไฟติดมาดว้ย ดงันนัเราจึงจาํตอ้งจ่ายภาษ ี10 เปอร์เซ็นตจ์าก

การนาํเขา้เครืองผลิตกระแสไฟ และค่าปรับอีก 20 เปอร์เซ็นตแ์ละถกูยดึแผงโซล่าเซลลไ์วอ้ีกสองแผงเพือการสอบสวนเรืองในขนัต่อไป 

หลงัจากนนัทางศุลกากรไดท้าํเรืองขาดตอนและไม่สามารถดาํเนินการต่อไดอ้ยูห่ลายเดือน ในตอนนีทางศุลกากรไดก้ลบัมาเดินเรืองต่อ

และติดต่อใหท้างเราทาํเอกสารชีแจงว่าโซล่าเซลลคื์ออะไร เมือสัปดาห์ทีแลว้ทางเรากไ็ดจ้ดัทาํเอกสารส่งกลบัไปและกาํลงัรอการ

ดาํเนินการในเรืองนีต่ออยา่งใจจดใจจ่อ 


