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ชุดสาธิตระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

THE DEMONSTRATION SET OF ELECTRICITY GENERATION 

FROM SOLAR CELL 
 

บทคดัย่อ(Abstract) 

 
 โครงงาน “ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย”์ เป็นการสร้างชุดจ าลองการ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดก าลงัผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 250 วตัต ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งดงัเช่น อุปกรณ์ป้องกนัระบบ  อินเวอร์เตอร์  ชุดชาร์จแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีส าหรับเก็บ

ประจุไฟฟ้าเพื่อการใชง้านในช่วงท่ีไม่มีการส่องสวา่งจากแสงอาทิตย ์ รวมถึงติดตั้งเคร่ืองวดักระแส 

และแรงดนัตามจุดเช่ือมต่อระบบ เพื่อใหเ้ห็นการท างานของส่วนต่าง ๆ วา่การผลิตไฟฟ้าส าหรับใช้

งานมีค่าเท่าใดในแต่ละจุด ซ่ึงจะท าให้เราประมาณการใช้งานของระบบว่าจะใช้ได้เป็นระบบ

เวลานานเท่าใด ทั้งน้ีชุดสาธิตยงัไดอ้อกแบบการต่อสายใหเ้ป็นรูปแบบชุดทดลองใหมี้การถอดเสียบ

สายได ้ส่วนแผงโซล่าเซลล์ใชแ้ผงขนาด 250 วตัต ์จ านวน 1 แผง เช่ือมต่อแผงโซล่าเซลล์เขา้กบัชุด

อุปกรณ์ดว้ยสาย CV ขนาด 2.5 Sq.mm. ความยาว 40 เมตร ท าให้สามารถเคล่ือนยา้ยต าแหน่งแผง

โซล่าเซลลไ์ปยงัจุดรับแสงท่ีเหมาะสมได ้

ทั้งน้ีในส่วนของเน้ือหาไดมี้การอธิบายถึงหลกัการต่าง ๆ ของการเกิดไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์ รวมถึงอธิบายเก่ียวกบัชนิดของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เพื่อให้เขา้ใจถึงหลกัการ

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ไดรั้บการสนบัสนุนและความกรุณาจากท่านอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภรชยั จูอนุวฒันกุล  

กลุ่มผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาแนะน าในการ

แก้ไขปรับปรุง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตชุดโครงงาน  

นอกจากน้ี กลุ่มผูจ้ดัท าขอขอบคุณงานอ านวยการกลางหน่วยซ่อมบ ารุง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี รวมทั้งเคร่ืองมือในการจดัท าชุดสาธิต
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