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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานอีกอยา่งท่ีมนุษยใ์ห้ความสนใจ และไดเ้ลือกมาใชเ้ป็น

พลงังานทดแทน เน่ืองจากพลงังานดงักล่าวเป็นพลงังานท่ีไดเ้ปล่ามีจ านวนไม่จ  ากดั และปราศจาก

มลภาวะ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามีเพิ่มมากยิ่งข้ึน จึงไดมี้การน าเซลล์

แสงอาทิตย ์หรือโซลาร์เซลล์มาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อชดเชยการผลิตไฟฟ้าดว้ย  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัพลงังานชนิดอ่ืน ๆ เช่น น ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงแหล่งพลงังานเหล่าน้ีมีปริมาณลด

น้อยลงและมีราคาท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีสะอาด ใช้แลว้ไม่

หมดไป นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งพลงังานแบบกระจาย (Distributed Energy) ท่ีเหมาะการติดตั้งใน

พื้นท่ีห่างไกล ทั้งในรูปแบบโซล่าฟาร์ม และแบบติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ไดอี้กดว้ย การ

จดัท า “ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง

แบบจ าลองให้เห็นถึงหลกั การท างานของระบบเซลล์แสงอาทิตยห์รือโซลาร์เซลล์ ตลอดจนศึกษา

เก่ียวกบัอุปกรณ์ของระบบ รวมทั้งการผลิตโซลาร์เซลล์ตั้งแต่เร่ิมตน้ เน่ืองจากโซลาร์ฟาร์มเป็น

ระบบอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ อาจจะไม่สะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้  ซ่ึงหากมีการศึกษาวิเคราะห์

จากชุดสาธิตดงักล่าวก็ จะท าให้เขา้ใจถึงหลกัการท างานของระบบไดง่้ายยิ่งข้ึน และเป็นการสร้าง

พื้นฐานในการต่อยอดไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์มต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการท าโครงงาน  
 

1. สร้างแบบจ าลองการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน 
2. เพื่อเป็นการศึกษาถึงหลกัการท างานของระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์และอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตย ์
3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าเสนอส าหรับติดตั้งใชง้านจริง 
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1.3  ขอบเขตการการท าโครงงาน 
 

สร้างชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัไฟฟ้าไม่เกิน 250 วตัต ์
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัระบบ รวมถึงทดสอบการเช่ือมต่อใชง้านเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 

1.4  ประโยชน์ของโครงงาน 
 

1. ท าใหท้ราบถึงหลกัการท างานของการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์
2. ท  าใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล ์        

แสงอาทิตย ์
3. ท าใหท้ราบถึงผลกระทบของโหลดแต่ละแบบท่ีส่งผลต่อระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล ์
     แสงอาทิตย ์

4.  ท  าใหท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์  เพื่อ 
 น าเสนอส าหรับติดตั้งใชง้านจริง 

 

1.5  โครงสร้างของโครงงาน 

 
 
ภาพท่ี 1.1 ระบบออฟกริด ( Off-Grid System) 
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1.6  วธิีการด าเนินงาน 
 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการท างานของโซลาร์เซลล ์
2. หาสถานท่ีติดตั้งและออกแบบเพื่อท าการสร้างชุดทดลอง 
3. จดัซ้ืออุปกรณ์และท าการประกอบ 
4. น าชุดทดลองไปติดตั้งและท าการทดสอบ 
5. ท าการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีมีปัญหาและเก็บขอ้มูล 
6. วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการทดลองและสรุปผลเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อระบบ 
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บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย์ 

 

 ภูมิศาสตร์ของโลก:โลกมีลกัษณะเป็นทรงกลมรี  วิธีเพื่อบอกต าแหน่งบนพื้นโลกจะบ่งช้ีโดย

เส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนเรียกวา่  เส้นเมอริเดียน  (Meridian) และเส้นศูนยสู์ตร (Equator)  ทาง

ภูมิศาสตร์ก าหนดเส้นศูนยสู์ตรคือ เส้นสมมติรอบดาวเคราะห์ท่ีตั้งฉากกบัแกนหมุนของดาวเคราะห์  

และมีระยะห่างจากขั้วเหนือและขั้วใตเ้ท่ากนั  นัน่คือ  เส้นศูนยสู์ตรจะแบ่งดาวเคราะห์เป็นซีกเหนือ

และซีกใต้  โดยมีละติจูดเท่ากับศูนย์องศา  พื้นท่ีบนเส้นศูนย์สูตรน้ีช่วงเวลาของกลางวนัและ

กลางคืนยาวนานเกือบเท่ากนัตลอดทั้งปี  นอกจากน้ีพื้นท่ีซ่ึงอยูบ่นต าแหน่งเส้นละติจูดต่างกนัจะมี

สภาพอากาศ  (Climate) และกาลอากาศ  (Weather)  แตกต่างกนั  เส้นละติจูดมีตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา 

โดยท่ีละติจูด 90 องศา ท่ีขั้วโลกเหนือจะนบัเป็น 90 องศาเหนือ ส่วนขั้วโลกใตน้บัเป็น 90 องศาใต ้

 

2.1.1 รังสีอาทติย์บนพืน้โลก [ 1 ] 

 รังสีอาทิตยบ์นพื้นโลกได้ผ่านกระบวนการดูดกลืนและการแผ่รังสีอาทิตยโ์ดยก๊าซใน

บรรยากาศ เป็นผลใหส้เปคตรัมแสงอาทิตยเ์ปล่ียนไป ซ่ึงโมเลกุลของก๊าซ  ฝุ่ นละอองและเมฆท าให้

รังสีอาทิตยก์ระจดักระจาย (Scatter)  และเกิดการสะทอ้น  (Reflect)   

แสดงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของรังสีอาทิตยเ์ม่ือเขา้สู่บรรยากาศโลกและพื้น

โลก  เม่ือเทียบกบัรังสีเหนือบรรยากาศเกิดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี  ความเขม้รังสีรวมท่ีความยาวคล่ืน

ใด ๆ องคป์ระกอบของสเปคตรัมและทิศทาง  ประเภทของรังสีอาทิตยบ์นพื้นโลกท่ีควรทราบ 

รังสีตรง (Beam or Direct Radiation)  เป็นรังสีท่ีมาจากดวงอาทิตยโ์ดยตรงและตกบนผิว

รับแสงด้วยทิศทางท่ีแน่นอน  ณ  เวลาหน่ึงเวลาใด  ซ่ึงทิศของรังสีตรงอยู่ในแนวล าแสงอาทิตย ์ 

เน่ืองจากรังสีตรงมีทิศทางแน่นอนและมีส าแสงขนานจึงสามารถรวมแสงหรือโฟกสัรังสีตรงได ้
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รังสีกระจาย  (Diffuse Radiation)  เป็นรังสีอาทิตยส่์วนท่ีถูกสะทอ้นและกระจาย  โดย

ก๊าซและฝุ่ นละอองรวมถึงวตัถุต่าง ๆ ท่ีอยู่ในทางเดินของแสงก่อนตกกระทบผิวรับแสง  รังสี

กระจายน้ีมาจากทุกทิศทางในทอ้งฟ้าจึงไม่สามารถรวมแสงหรือโฟกสัรังสีกระจายได ้

รังสีรวม (Total หรือ Global Radiation)  เป็นผลรวมของรังสีตรงและรังสีกระจายซ่ึง

จ ากดัเฉพาะคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าคล่ืนสั้น  (ไม่เกิน 4 ไมโครเมตร)  ไม่รวมพลงังานคล่ืนยาวจากการ

แผรั่งสีของพื้นโลกและบรรยากาศ  โดยกรณีผิวรับแสงเป็นพื้นท่ีเอียง  (Incline Plane)  รังสีรวมจะ

ประกอบด้วยรังสีตรงจากท้องฟ้า  รังสีกระจายจากทอ้งฟ้าและรังสีกระจายจากพื้นโลก  อาคาร

บา้นเรือน  ซ่ึงเกิดจากส่วนท่ีสะทอ้นกลบัจากพื้นโลก  ในกรณีน้ีเรียกวา่  Total Radiation  แต่กรณี

ผิวรับแสงเป็นพื้นแนวราบ (Horizontal Plane)  รังสีรวมบนพื้นราบประกอบดว้ยรังสีตรงและรังสี

กระจายท่ีมาจากคร่ึงทรงกลมทอ้งฟ้า  ไม่มีรังสีกระจายท่ีมาจากพื้นโลกเราเรียกรังสีรวมบนพื้น

แนวราบวา่ Global Radiation 

การเปล่ียนแปลงของรังสีรวม  รังสีตรงและรังสีกระจายในวนัท่ีฟ้ากระจ่างและวนัท่ีฟ้ามี

เมฆ เน่ืองจากปริมาณเมฆ  ฝุ่ นละออง  และหมอกควนัมีแตกต่างกนัตามฤดูกาล  ดงันั้นปริมาณรังสี

รวม  รังสีกระจาย  และรังสีตรงจะเปล่ียนแปลงไปตลอดทั้งปี   ส าหรับประเทศไทย  ฤดูแลง้มีค่า

รังสีรวมและรังสีตรงสูงเพราะทอ้งฟ้าโปร่ง  แต่ฤดูฝนจะมีรังสีกระจายส่วนและรังสีรวมนอ้ย 

 

2.1.2 ปริมาณรังสีอาทติย์ในประเทศไทย [1] 

 โดยทัว่ไปศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องพื้นท่ีแห่งหน่ึงจะสูงหรือต ่าข้ึนอยู่กบัรังสี

อาทิตยท่ี์ตกกระทบในพื้นท่ีนั้น ๆ การศึกษาเพื่อทราบปริมาณรังสีอาทิตยบ์นพื้นท่ีโลกซ่ึงจะใชเ้ป็น

แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตย ์   ซ่ึงน าเสนอในรูปแผนท่ีศกัยภาพ

พลงังานแสงอาทิตย์  ส าหรับประเทศไทยมีแผนท่ีศกัยภาพพลังงานแสงอาทิตยข์องกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน)  จดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2542 

โดยมหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามภาพท่ี  2.1  ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายปี  ในแต่ละเดือน

นั้นการกระจายของความเขม้รังสีอาทิตยต์ามบริเวณต่าง ๆ ของประเทศไดรั้บอิทธิพลส าคญัจากลม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บ

รังสีอาทิตยสู์งสุดระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม  โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 5.54 ถึง 6.65 กิโลวตัต์
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ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั ในปี พ.ศ. 2543 ไดมี้การพฒันาเครือข่ายสถานีวดัความเขม้รังสีอาทิตย ์

มีทั้งหมด 37 สถานีทัว่ประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีขอ้มูลความเข้มรังสีท่ีละเอียดและถูกตอ้ง 

สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ดา้นการวิจยั พฒันาและการประยุกตใ์ชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ  ปัจจุบนัสามารถทราบขอ้มูลพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งขอ้มูลจากการตรวจวดัจากสถานี

ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550 และขอ้มูลดาวเทียมเป็นข้อมูลเฉล่ียรายเดือนของจงัหวดัและอ าเภอ

ระหวา่งปี พ.ศ. 2536-2541   
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับประเทศไทย [2]   

                (หน่วย :  กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั) 
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บริเวณท่ีรับรังสีอาทิตย์สูงสุดเฉล่ียทั้ งปีอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยครอบคลุม

บางส่วนของจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และ

อุดรธานี  และบางส่วนของภาคกลางท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ชยันาท อยุธยา และลพบุรี โดยไดรั้บรังสี

อาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี 5.26 ถึง 5.54 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั พื้นท่ีดงักล่าวคิดเป็น 14.3 %  

ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ  นอกจากน้ียงัพบวา่ 50.2 % ของพื้นท่ีทั้งหมดรับรังสีอาทิตยเ์ฉล่ียทั้ง

ปีเท่ากับ 4.99 ถึง 5.26 กิโลวตัต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวนั จากการค านวณรังสีรวมของดวง

อาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีของพื้นท่ีทัว่ประเทศมีค่าเท่ากบั 5.04  กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั 

แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยค์่อนขา้งสูง 

รังสีอาทิตยจ์ากดวงอาทิตยถู์กน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัเซลล์แสงอาทิตย์

สามารถทราบค่าในรูปความเขม้รังสีอาทิตยห์น่วยเป็นวตัตต่์อตารางเมตร  และพลงังานแสงอาทิตย์

หน่วยเป็นกิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตารางเมตรต่อวนั ซ่ึงข้ึนกบัวนัท่ีและเวลา  รวมถึงต าแหน่งบนพื้นโลก  

รังสีอาทิตยป์ระกอบด้วยสเปกตรัมในช่วงความยาวคล่ืน 0.3 ถึง 3 ไมโครเมตร เซลล์แสงอาทิตย ์  

แต่ละชนิดสามารถตอบสนองต่อสเปกตรัมไดแ้ตกต่างกนั  ดงันั้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

ต่างกัน  ในการออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์  การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบมีความ

จ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัค่าความเขม้รังสีอาทิตยใ์นพื้นท่ีนั้น  และลกัษณะของเซลล์แสงอาทิตยท่ี์

เลือกใชง้านพลงังานแสงอาทิตยมี์วิธีการโดยวดัค่าความเขม้รังสีอาทิตย ์(Irradiance)  โดยท่ีค่าความ

เขม้รังสีอาทิตย ์คือความเขม้ของก าลงังานท่ีไดจ้ากรังสีอาทิตยช์ัว่ขณะนั้น ๆ บ่งบอกดว้ยหน่วยของ

กิโลวตัตต่์อตารางเมตร (kW/m2) และจะเปล่ียนแปลงตลอดวนั  โดยท่ีในเวลากลางคืนมีค่าเท่ากบั

ศูนยกิ์โลวตัตต่์อตารางเมตร และจะมีค่ามากท่ีสุดคือ  1  กิโลวตัตต่์อตารางเมตรข้ึนกบัต าแหน่งพื้นท่ี

และสภาพภูมิอากาศ  สามารถทราบไดท้ั้งรังสีรวมและรังสีตรง ข้ึนกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชว้ดั 

 การวดัค่าความเขม้รังสีอาทิตยอี์กวิธีหน่ึงเป็นการบนัทึกแสงแดด  โดยวดัช่วงเวลาท่ีรังสี

ตรงมีความเขม้สูงพอท่ีจะกระตุน้ตวับนัทึก  โดยทัว่ไปประมาณ  200  มิลลิวตัตต่์อตารางเซนติเมตร 

(mW/cm2)  แต่การวดัแบบน้ีมีความถูกตอ้งนอ้ยกวา่ดว้ยราคาท่ีไม่แพงนกั  แสดงเคร่ืองบนัทึกแดด 

(Sunchine  Recorder)  มีช่วงเวลาสั้นท่ีสุดท่ีวดัได ้คือ 0.1 ชัว่โมง  ความแตกต่างของค่าความเขม้รังสี

อาทิตยก์บัพลงังานแสงอาทิตย ์ (Solar Radiation หรือ Solar Insolation)  คือ  ความเขม้รังสีอาทิตย์

เป็นปริมาณความเขม้ของก าลงังานท่ีไดจ้ากรังสีอาทิตย ์ แต่ทวา่พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นความเขม้



9 
 

รังสีอาทิตยร์วมตลอดช่วงเวลาท่ีท าการวดั  บ่งบอกดว้ยหน่วยเป็นกิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อตารางเมตร 

(kWh/m2) นอกจากน้ีพลงังานแสงอาทิตยย์งัทราบไดจ้ากขอ้มูลปริมาณเมฆ  (Cloud Cover)  จาก

ภาพถ่ายดาวเทียม 

 

2.1.3 ลกัษณะของเซลล์แสงอาทติย์ [ 1 ] 

  เซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท าจากสารก่ึงตวัน า  ท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังาน

แสงเป็นไฟฟ้าโดยตรง  อาศยักระบวนการโฟโตโวตาอิก  (Photovoltaic Effect)  ซ่ึงเกิดจากความ

ต่างศกัยไ์ฟฟ้าภายในสารก่ึงตวัน าท่ีมีค่าแตกต่างกนั  เม่ือไดรั้บแสงท่ีมีพลงังานมากพอ  ท าให้เกิด

การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ  โครงสร้างท่ีส าคญัของเซลล์แสงอาทิตยมี์ลกัษณะเหมือนกบั

ไดโอดทัว่ไป  ประกอบด้วยรอยต่อระหว่างวสัดุสารก่ึงตวัน าต่างชนิดกนัสองชั้น  ไดแ้ก่ สารก่ึง

ตวัน าชนิดพีเป็นขั้วบวกและสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็นเป็นขั้วลบ  สารก่ึงตวัน าท่ีน ามาใชง้านในลกัษณะ

ดงักล่าวส่วนมากเป็นซิลิกอน และเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย โดยส่วนใหญ่จะใชก้ารอธิบายสารก่ึงตวัน าท่ี

ท าจากซิลิกอน  แมว้า่ปัจจุบนัจะมีสารก่ึงตวัน าท่ีท าจากวสัดุชนิดอ่ืนก็ตาม 

เซลล์แสงอาทิตยช์นิดซิลิกอน  ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน าชนิดพี ผลิตข้ึนจากผลึกของ

ซิลิกอนใชส้ารเจือปนคือ โบรอน เพื่อท าให้เป็นวสัดุขาดอิเล็กตรอนอิสระ  ทั้งน้ีการขาดอิเล็กตรอน

ท าใหเ้กิดช่องวา่ง เรียกวา่ โฮล  (Hole)  และการขาดอิเล็กตรอนท่ีเป็นประจุลบ  ท าให้ส่วนน้ีเทียบได้

กบัอนุภาพประจุบวก  ส่วนสารก่ึงตวัน าชนิดเอ็นผ่านการเติมสารเจือปนคือ ฟอสฟอรัส เพื่อท าให้

เกิดอิเล็กตรอนส่วนเกิด  ซ่ึงจุดเช่ือมต่อเรียกวา่  รอยต่อพี-เอน็ 

ก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต้องอาศัยทั้ งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  โดยท่ี

กระแสไฟฟ้าเกิดข้ึนเม่ือมีการไหลของอิเล็กตรอน  และแรงดนัไฟฟ้าเป็นผลมาจากสนามไฟฟ้า

ภายในบริเวณรอยต่อพี-เอ็น  โดยทัว่ไปเซลล์แสงอาทิตยซิ์ลิกอนแบบผลึกเด่ียวจะออกแบบให้มี

แรงดนัไฟฟ้าประมาณ 0.5 โวลต์ท่ีกระแสไฟฟ้าประมาณ 2.5 แอมแปร์  ดงันั้นจะเกิดก าลงัไฟฟ้า

สูงสุดประมาณ  1.25 วตัต์  (ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดในการออกแบบ  ซ่ึงเซลล์แสงอาทิตยแ์บบอ่ืน ๆ 

อาจมีแรงดนัหรือกระแสไฟฟ้าสูงหรือต ่ากวา่น้ี) 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างรอยต่อพี-เอน็ของสารก่ึงตวัน าซิลิกอน 
 

2.1.4 สมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์ [1] 

 กระแสและแรงดนัไฟฟ้า : เซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรง  โดยท่ีแรงดนั

และกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดข้ึ้นกบัความเขม้รังสีอาทิตยแ์ละอุณหภูมิแผงเซลล ์ ภาพท่ี 2.3  กระแสกบั

แรงดนัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยเ์ม่ือต่อกบัโหลดท่ีแปรค่าตั้งแต่สภาวะวงจรลดั  (Short Circuit) 

ถึงสภาวะวงจรเปิด  (Open Circuit)  โดยตดัแกนตั้งท่ีแรงดนัเป็นศูนย ์ จะไดค้่ากระแสท่ีสภาวะวงจร

ลดั  (Short Circuit Current : ISC) ส่วนจุดตดัแกนนอนท่ีกระแสเท่ากบัศูนยจ์ะไดค้่าแรงดนัขณะวงจร

เปิด (Open Circuit Voltage : VOC)  เม่ือน าค่ากระแสคูณกบัแรงดนัก็จะไดก้ าลงัของเซลล์แสงอาทิตย ์ 

ซ่ึงตอ้งมีจุดเดียวเป็นค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุด  เรียกว่า  ก าลงัไฟฟ้าท่ีจุดสูงสุด  (Power at Maximum 

Point : PMP) ส่วนกระแสกบัแรงดนัท่ีจุดน้ีเรียกว่า  กระแสท่ีจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุด  (Current at 

Maximum Power Point : LMP)  กบัแรงดนัท่ีจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุด (Voltage at Maximum Power 

Point : VMP) ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 2.3 กระแสกบัแรงดนัของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ (I=V Curve) [ 7 ] 
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 การระบุค่าสมรรถนะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์ได้จากการทดสอบวัดกระแสและ

แรงดนัไฟฟ้า (I-V curve)  โดยต่อภาระทางไฟฟ้าท่ีสามารถแปรค่าไดต้ั้งแต่สภาวะวงจรเปิดไป

จนถึงสภาวะวงจรลดั เขา้กบัแผงเซลล ์ แลว้ใหแ้สงแก่แผงเซลล ์โดยควบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีสภาวะ

มาตรฐาน  (Standard Test Condition, STC)  คือ  ความเขม้รังสีอาทิตย ์ 1,000 วตัตต่์อตารางเมตร

สเปคตรัมของแสงท่ี Air Mass (AM) 1.5  และอุณหภูมิดา้นหลงัแผงเท่ากบั 25 องศาเซลเซียส 

 นอกจากนั้นการแสดงเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ และการอา้งอิง

มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์  มาตรฐานหลักท่ีใช้ในการรับรองคุณภาพคือ IEC 

61215 ส าหรับแผงเซลล์ชนิดผลึก  IEC 61646 ส าหรับชนิดฟิล์มบาง  ยงัมีมาตรฐานทางดา้นความ

ปลอดภยั  เช่น  IEC 61730  ส าหรับแผงทั้งสอง TUV Safety Class II และ UL1703 เป็นตน้ 

 วงจรสมมูลของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์[1] : เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแทนด้วย

วงจรสมมูล (Equivalent Circuit) ดงัภาพท่ี 2.4  ประกอบดว้ย  แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อขนานกบั

ไดโอด  (รอยต่อพ-ีเอน็) และ Rsh แลว้จึงต่ออนุกรมกบั Rs โดยก าหนดใหแ้หล่งจ่ายกระแสเป็นแบบ

กระแสคงท่ี  ซ่ึงแปรผนัตามความเข้มแสงความตา้นทานอนุกรม (Rs)  เป็นค่าความตา้นทานท่ี

เกิดข้ึนจากจุดเช่ือมต่อ (Wiring  Contact)  ระหวา่งตวัน าไฟฟ้ากบัเซลล์ส่วนความตา้นทานชั้นท ์

(Rsh)  เกิดข้ึนเม่ือใหแ้รงดนัไฟฟ้าในลกัษณะไบอสัยอ้นกลบัใหก้บัไดโอด 

 
ภาพท่ี 2.4 แบบจ าลองคุณลกัษณะทางสถิตของเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

  ทางอุดมคติจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลยอ้นกลบั ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริงจะมีกระแส

ไหลยอ้นกลบัในระดบัต ่า  นัน่แสดงให้เห็นวา่มีเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผา่นได ้ ดงันั้น

จึงแทนดว้ยความตา้นทานชั้นท์ (Rsh)  ซ่ึงมีค่าสูงมากเม่ือเทียบกบัความตา้นทานอนุกรมท่ีมีค่าต ่า
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มาก โดยทัว่ไปคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยแ์สดงในภาพของความสัมพนัธ์ระหว่าง

กระค่ากระแสและแรงดนัไฟฟ้า  เร่ิมตน้ท่ีวงจรสมมูลของเซลล์อาทิตย ์ ดงัแสดงภาพท่ี 2.4  เป็นการ

ต่อขนานระหว่างแหล่งก าเนิดแสงไดโอด  (รอยต่อพี-เอ็น)  และความตา้นทาน  Shunt  และต่อ

อนุกรมกบัความตา้นทานอนุกรม  ตามล าดบั  เขียนเป็นสมการไดด้งัสมการท่ี 2.1  นัน่คือผลลพัธ์

ของการแสท่ีไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยเ์กิดมาจากแหล่งพลงังานหกัลบดว้ยกระแสท่ีไหลผา่นไดโอด

และผา่นความตา้นทาน Shunt  ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผา่นท าใหเ้กิดค่าแรงดนัไฟฟ้าในแต่ละจุดข้ึน 

  สมการท่ี 2.2  แรงดันไฟฟ้า  ณ  จุดใดๆ เท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีขาออกบวกด้วยผลคูณ

ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัความตา้นทานอนุกรม 

 

I = IL – ID – ISH       (2.1) 

VRS = V+ (IR × RS)       (2.2) 

 

โดยท่ี    
I      =  กระแสไฟฟ้าขาออก มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

  IL     =  กระแสไฟฟ้าท่ีเกิดจากแหล่งพลงังานแสง มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

  ID    =  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นไดโอด มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

  ISH   =  กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นความตา้นทาน Shunt มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

  V    =  แรงดนัไฟฟ้าขาออก มีหน่วยเป็นโวลต ์

  I      =  กระแสไฟฟ้าขาออก มีหน่วยเป็นแอมแปร์ 

  RS   =  ความตา้นทานอนุกรม มีหน่วยเป็นโอห์ม 

  VRS   =  แรงดนัไฟฟ้าท่ีไหลผา่นความตา้นทานอนุกรม มีหน่วยเป็นโวลต ์
 

 พารามิเตอร์ท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตยป์ระกอบดว้ย กระแสลดัวงจร  

( ISC ) แรงดนัวงจรเปิด  ( VOC ) และฟิลดแ์ฟกเตอร์  (FF)  แสดงกระแสลดัวงจรและแรงดนัวงจรเปิด  

คือ  กระแสไฟฟ้าขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยมี์ค่าเป็นศูนย ์ เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด

และแรงดนัไฟฟ้าขณะไม่มีกระแสเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด  ส่วนฟิลด์แฟกเตอร์ เป็นสัดส่วน
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ระหว่างผลคูณแรงดนักบักระแสท่ีจุดท างานสูงสุดและผลคูณของกระแสลดัวงจรกบัแรงดนัวงจร

เปิด  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่หน่ึง  นอกจากน้ีมีพารามิเตอร์เก่ียวกบัความตา้นทานในเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็น

ประโยชน์ต่อการติดตามพฤติกรรมของเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการพฒันาเซลล์แสงอาทิตย ์ โดยคิด

จากสัดส่วนระหวา่งค่าแรงดนัท่ีจุดสูงสุดต่อกระแสท่ีสุดท างานสูงสุดหรืออาจใชส้ัดส่วนระหวา่งค่า

แรงดนัวงจรเปิดต่อกระแสลดัวงจร 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ส่วนประกอบของเซลลแ์สงอาทิตย ์ [5] 

 

2.1.5 ลกัษณะของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

  เซลล์แสงอาทิตยน์ าไปใช้งานในรูปของแผงเซลล์  (Module)  การเพิ่มก าลงัไฟฟ้าให้

สูงข้ึนโดยน าแผงเซลล์มาเช่ือมต่อกันในรูปแบบของสตริง (String)  หรืออะเรย์  (Array) แสดง

ลกัษณะทัว่ไปของการเช่ือมต่อเซลล์ชนิดผลึก  กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกดึงไปท่ีตวัน าไฟฟ้า

ดา้นหนา้และหลงัของเซลล ์ โดยดา้นหนา้มีตวัน าเรียกวา่  ฟิงเกอร์  (Fingers)  ท  าหนา้ท่ีน ากระแสส่ง

ต่อไปบสับาร์  (Busbar)  และไหลผ่านไปยงัเซลล์ท่ีเช่ือมถึงกนั  ฟิงเกอร์และบสับาร์  จะตอ้งบงั

เซลล์น้อยท่ีสุดและรับกระแสไฟฟ้าไดสู้ง  เพื่อให้เซลล์รับแสงไดม้ากท่ีสุด  และดา้นรับแสงของ

เซลลจ์ะตอ้งเคลือบสารลดการสะทอ้นแสง 
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ภาพท่ี 2.6 การเช่ือมต่อแผงโซล่าเซลล ์แบบสติง หรือ อะเรย ์

 

2.1.6  ปัจจัยทีล่ดทอนประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์ 

  ประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตยข้ึ์นกบัทั้งปัจจยัภายนอกและสมบติัของเซลล์  ไดแ้ก่  

อุณหภูมิความเขม้รังสีอาทิตย ์ความตา้นทาน  Shunt  และความตา้นทานอนุกรม เป็นตน้  โดยท่ี

ประสิทธิภาพลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  นัน่คือ  สภาวะท่ีอุณหภูมิสูงระยะห่างของแถบพลงังานจะ

ลดลง เป็นผลให้แรงดันขาออกของเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าน้อยลงแต่ไม่ท าให้กระแสลัดวงจร

เปล่ียนแปลงนัก  (ภาพท่ี 2.7)  ทั้งน้ีกระแสลดัวงจรหรือกระแสสูงสุดจะลดลงเม่ือความเขม้รังสี

อาทิตยมี์ค่านอ้ย เช่น ในวนัท่ีทอ้งฟ้ามืดคร้ึม มีเมฆบดบงั  การบงัเงาเน่ืองจากเงาตน้ไม ้ เป็นตน้ 

ความตา้นทานอนุกรมเพิ่มข้ึนจะท าให้แรงดนัขาออกมีค่าลดลงแต่ไม่มีต่อค่าแรงดนั

วงจรเปิด  หรือกล่าวไดว้า่ ความตา้นทานอนุกรมท าให้ค่าฟิลด์แฟกเตอร์ลดลง  หากค่าน้ีมีมาก ๆ จะ

ท าให้กระแสลัดวงจรลดลงและ IV-Curve  เป็นเส้นตรง  (ภาพท่ี 2.8)  ค่าความต้านทาน Shunt  

ลดลงมากจะเป็นผลท าใหแ้รงดนัวงจรเปิดและกระแสวงจรมีค่าลดลง  (ภาพท่ี 2.9)  และค่าฟิลด์แฟก

เตอร์ลดลงเช่นเดียวกบักรณีของความตา้นทานอนุกรม 
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ภาพท่ี 2.7  ผลของอุณหภูมิต่อแรงดนัวงจรเปิดและกระแสลดัวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ผลของความตา้นทานอนุกรมต่อลกัษณะกระแสและแรงดนั 
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ภาพท่ี 2.9  ผลของความตา้นทาน  Shunt ต่อลกัษณะกระแสและแรงดนั 

 

2.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ [1] 

 

 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อลดต้นทุนด้านวสัดุของเซลล์

แสงอาทิตยซ่ึ์งจะท าให้ราคาเซลล์แสงอาทิตยล์ดลง  และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  การแบ่งประเภท

เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยต์ามการผลิตแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 

 

  2.2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก  (Crystalline  Solar Cells)  มีความแตกต่างกนัตามชนิดของ

สารก่ึงตวัน าตั้งตน้  (Semiconductor Material)  เช่น ซิลิกอน (Si)  และแกเล่ียม อาร์เซไนด์  (GaAs) 

เป็นตน้ เซลล์แสงอาทิตยผ์ลึกซิลิกอนมีกรรมวิธีในการผลิตหลายวิธี  จึงมีให้เลือกใชง้านตามความ

เหมาะสม  ข้ึนกับราคาและวตัถุประสงค์การใช้งาน  ได้แก่  แบบผลึกเด่ียว  (Monocrystalline 

Silicon Cellx)  แบบแผน่ฟิล์มบาง  (Silicon Ribbon Cells)  แบบหลายผลึก  (Polycrystalline Silicon 

Cellx)  แบบแผน่บางหลายผลึก (Polycrystalline Thin Film Silicon Cells) เป็นตน้ เซลล์แสงอาทิตย์

ในกลุ่มน้ีไดก้ารยอมรับในเชิงพาณิชยแ์ละมีประสิทธิภาพ 10-15 % แต่ตน้ทุนของวสัดุค่อนขา้งสูง 

 

  2.2.2 เซลล์แสงอาทติย์ชนิดฟิล์มบาง  (Thin Film Solar Cells)  ประกอบดว้ย  เซลล์ท่ีผลิตจาก 

อะมอฟัสซิลิกอน  เซลล์ท่ีผลิตจากแคดเม่ียมเทลลูไลด์  (CdTe)  และเซลล์ท่ีผลิตจากคอปเปอร์
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อินเดียมไดเซเลเนียม (CIGS)  มีการใช้งานในเชิงพาณิชยแ์ละมีประสิทธิภาพท่ี 6-10%  ถึงแมว้่า

ประสิทธิภาพจะน้อยกว่าเซลล์ชนิดผลึก  แต่มีข้อดีของราคาท่ีถูกกว่า  ส่วนการติดตั้งใช้งานใน

สภาวะจริง  อายกุารใชง้านและการเส่ือมสภาพของเผงเซลล์ในระยะยาวยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาวิจยั 

เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์พฒันาจากชนิดผลึกและชนิดฟิล์มบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดการสร้างมลพิษ

และเพิ่มอายุการใชง้าน  แบ่งตามการพฒันาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยไ์ดเ้ป็น 3 แบบ  ไดแ้ก่ ทรง

กลม  (Spherical Micro Solar Cells)  ดายเซนซิไทซ์ (Dye-Sensitized Solar Calls)  และควอนตมั

ตอล (Quantum Dot Solar Cells)  ดงัภาพท่ี 2.10  ก. , ข. , ค. เซลลแ์สงอาทิตยท์รงกลมจะสามารถรับ

แสงได้สามมิติ  จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสง  และมีน ้ าหนักเบากว่าแบบแผ่นราบ  เม่ือ

ประกอบเป็นแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์จึงลดตน้ทุนลงได ้ มีการใชง้านเชิงพาณิชยแ์ต่ยงัไม่แพร่หลาย 

 

 

 

 

 

 

 

ก. Single Crystalline Silicon     ข. Polycrystalline Silicon   ค. Amorophous Silicon  

ภาพท่ี 2.10 ตวัอยา่งเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่าง ๆ [5] 

 

ดายเซนซิไทซ์มีจุดเด่นในความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  โดยการออกแบบเซลล์ใช้แนวคิด

เดียวกบักระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช  ปัจจุบนัมีผลิตขายในเชิงพาณิชย ์ และมีประสิทธิภาพ 

3-5% ควอนตมัดอต  (Quantum Dot Solar Cells : QD)  ถูกพฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เปล่ียนผลทางเทอร์โมไดนามิกส์ของโฟตอนใหมี้ค่ามากท่ีสุด  เป็นการพฒันาจากขอ้จ ากดัของเซลล์

ชนิดผลึก  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของวสัดุสารก่ึงตวัน าจาก 31-33% เป็น 66% และยงัไม่มีการใชง้าน

เชิงพาณิชยแ์ผงเซลลช์นิดฟิลม์บางแบ่งได ้2 แบบ คือ   
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1. แผงเซลล์แบบโครงสร้างแข็ง  เซลล์ถูกสร้างลงบนกระจกโดยตรง  จากนั้นท าการ
เช่ือมต่อทางไฟฟ้า  แล้วจึงน าไปเคลือบลามิเนตด้วยว ัสดุห่อหุ้มทั้ งด้านหน้าและด้านหลัง  

ส่วนประกอบของเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอน (a-Si),   ซ่ึงกระจกท าหน้าท่ีเป็นซับสเตรท  

เทคโนโลยีของเซลล์ท่ีใช้กระบวนการผลิตแบบน้ีคือ  CdTe, a-Si เซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบาง

ซิลิคอน  แบบเซลลซ์อ้นระหวา่งอะมอร์ฟัสซิลิคอน/อะมอร์ฟัสซิลิคอน หรือ อะมอร์ฟัสซิลิคอน/ไม

โครคริสตลัไลน์ซิลิคอน หรือเรียกวา่ Tandem, และ CIGS  

2. แผงเซลล์แบบอ่อนตัว  มีลกัษณะของการเกาะติด  (Deposit)  บนซบัสเตรทท่ีอ่อนตวั  

ส่วนการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าข้ึนกบัชนิดของซบัสเตรท  ถา้วสัดุจ าพวกฉนวนไฟฟ้า  เช่น  Polyester 

หรือ Polyimide สามารถใช้วิธีเดียวกบัซับสเตรทท่ีเป็นกระจก  แต่วสัดุจ าพวกตวัน าไฟฟ้าตอ้งใช้

วิธีการอ่ืน  จากนั้นก็จะถูกน าไปลามิเนตด้วยวสัดุพอลิเมอร์ท่ีไม่มีสีและยอมให้แสงผ่านได้ เช่น 

ETFE หรือ FEP นอกจากน้ี  การแบ่งแผงเซลล์สามารถแบ่งตามลกัษณะการประกอบหรือวสัดุ

ประกอบแผงเซลล ์ เช่น 

 วสัดุประกอบแผง เช่น แผงเทปลอน แผง PVB และแผงเรซ่ิน เป็นตน้ 

 เทคโนโลยกีารประกอบแผง เช่น การลามิเนต เป็นตน้ 

 วสัดุซบัสเตรท เช่น ฟิล์มบาง กระจกกบัเทดลาร์ โลหะกบัฟิล์ม อะคริลิคพลาสติก  และ

กระจกกบักระจก  เป็นตน้ 

 โครงสร้างเฟรม ไดแ้ก่ แบบมีเฟรม และแบบไร้เฟรม 

 การเพิ่มโครงสร้างพิเศษ เช่น Toughened Safety Glass (TSG) กระจกนิรภยัหลายชั้น  

(Laminated Safety Glass, LSG) และกระจกฉนวน (Insulating Glass) เป็นตน้ 

 

                      
ก. แผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอ่อนตวั      ข. การติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอ่อนตวั 

ภาพท่ี 2.11 แผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอ่อนตวั [1] 
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ความหลากหลายของแผงเซลล์ไดเ้อ้ืออ านวยต่อการสร้างสรรค์ในเชิงสถาปัตยกรรม  ท าให้

การพิจารณาเพื่อเลือกใชต้อ้งควบคู่กนัไปทั้งดา้นประสิทธิภาพของแผงเซลล์  ความกลมกลืนกบัตวั

อาคารและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร เช่น 

 สีสัน ข้ึนกับชนิดของเซลล์ การผนึกแผ่นหลังเซลล์  การเช่ือมต่อเซลล์ และชนิดของ

กระจก 

 ความโปร่งแสง ข้ึนกบัการจดัเรียงเซลลแ์ละคุณลกัษณะความโปร่งแสงของเซลล ์

 ความสามารถในการยดืหยุน่  ข้ึนกบัชนิดของซบัสเตรท 
 

ลกัษณะของรูปแบบการเช่ือมต่อเซลล์  เพื่อท าเป็นแผงเซลลมี์อยู ่3 แบบ คือ 

1. แบบอนุกรม  คือน าแต่ละเซลล์มาต่ออนุกรมเป็น 1 แถว หรือ 1 สตริงใน 1 แผง ดังภาพท่ี 
2.12 (ก) เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้า  หากแต่ละเซลลมี์แรงดนัวงจรเปิด  (V) ประมาณ 0.6 โวลตเ์ท่ากนัทุก

เซลล์และกระแสเท่ากนั  แผงเซลล์จะมีแรงดนั V เท่ากบัจ านวนเซลล์ท่ีต่ออนุกรมคูณกบัแรงดนั V 

เซลล ์ กรณีน้ีเท่ากบั 12 โวลต ์ส่วนกระแสท่ีไหลผา่นจะไหลเท่ากบักระแสของหน่ึงเซลลเ์ท่านั้น 

 

 
(ก) การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบอนุกรม 

 

 
(ข) การต่อแผงโซล่าเซลลแ์บบอนุกรม-ขนาน 

ภาพท่ี 2.12 แสดงการต่อแผงเซลลช์นิดต่าง ๆ 
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2 .  แบบอนุกรม-ขนาน  คือน าแต่ละสตริงท่ีเซลลต่์ออนุกรม เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้า  แลว้น ามา
ต่อขนานเพื่อเพิม่กระแสไฟฟ้า  ดงัภาพท่ี 2.12 (ข)  แต่ละสตริงมีเซลล์ต่ออนุกรม 4 เซลล์ ซ่ึงท าให้มี

แรงดนัท่ีแต่ละสตริงเท่ากบั 2.4 โวลต ์ สมมติให้กระแสแต่ละสตริงเท่ากบั 5 แอมป์ ท าให้กระแสท่ี

ไดจ้ากแผงน้ีมีค่าเท่ากบัผลรวมค่ากระแสของทุกสตริงท่ีต่อขนานกนั  ในท่ีน้ีเท่ากบั 20 แอมป์ 

3 . แบบอนุกรม-ขนาน-อนุกรม คือน าแต่ละกลุ่มท่ีเช่ือมต่อกนัตามแบบท่ี 2 มาต่ออนุกรม เพื่อ

เพิ่มทั้งแรงดนัและกระแสไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตยส์ าหรับชนิดผลึก

ซิลิกอนมี 4 ส่วน ประกอบดว้ย วสัดุประกบผิวหน้าเซลล์ วสัดุส าหรับห่อหุ้มเซลล์ (Encapsulant)  

วสัดุแผน่หลงั (Back Sheet)  และเฟรม  

 วัสดุประกบผิวหน้า ท าหน้าท่ีกันน ้ า ไอน ้ า ฝุ่ นละอองและส่ิงสกปรก รวมถึงแรง
กระแทก คุณสมบติัของวสัดุ คือ แสงสามารถส่องผา่นไดดี้ ป้องกนัแสงอลัตร้าไวโอเลต (UV) และ

ระบายความร้อนไดดี้  โดยทัว่ไปวสัดุท่ีใชเ้ป็นผิวหนา้จะเป็นกระจกชนิด  Tempered Low-Iron ซ่ึงมี

ราคาไม่สูง 

 วสัดุห่อหุ้มเซลล์  ช่วยในการจบัยึดกนัระหวา่งวสัดุผิวหนา้  ตวัเซลล์และวสัดุประกบ
แผน่หลงัของแผงเซลล ์ ซ่ึงตอ้งทนทานต่ออุณหภูมิสูงและรังสีอลัตร้าไวโอเลต  รวมทั้งให้แสงส่อง

ผ่านได้ดีและระบายความร้อนไดดี้  โดยส่วนใหญ่ใช้วสัดุจ  าพวกโพลีเมอร์ท่ีเรียกว่า  EVA  ย่อมา

จาก  Ethyl Vinyl Acetate 

 วัสดุประกบแผ่นหลัง  ท าหน้าท่ีป้องกนัและเป็นแผ่นหลงัของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 
ตอ้งมีคุณสมบติัระบายความร้อนไดดี้ และป้องกนัน ้ าและไอน ้ า  โดยส่วนมากวสัดุท่ีน ามาใช้เป็น

จ าพวกโพลิเมอร์แผน่บางท่ีมีช่ือวา่  Tedlar 

 เฟรม  (Frame)  ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของแผงเซลล์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงกบัแผง
เซลลแ์ละเป็นส่วนป้องกนัแรงกระแทกต่าง ๆ โดยทัว่ไปวสัดุท่ีใชเ้ป็นอลูมิเนียม 
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2.3  กล่องรวมสาย, ไดโอดป้องกนักระแสไหลย้อนกลบั  

 (Junction Box, Bypass Diode และ Blocking Diode) 

 การต่อเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อใหค้่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  ส าหรับเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึก

ซิลิคอนจะมีค่าแรงดนัวงจรเปิดหรือความต่างศกัยแ์ต่ละเซลล์ประมาณ  0.6 โวลตแ์ละส าหรับเซลล์

แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางซิลิคอนประมาณ  0.6 – 0.9 โวลต์  และค่ากระแสไฟฟ้า  (ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ี

เซลล)์  หลงัการต่อเซลลเ์ป็นแผงเซลลจ์ะรวมสายไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัโดยแยกเป็นขั้วบวกและขั้วลบไป

ยงักล่องรวมสายท่ีเรียกวา่  Junction Box เพื่อน าไฟฟ้าไปใชง้านต่อไป 

 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยใ์นสภาวะไม่มีเงาบงัแสงได ้แต่ถา้เงาบงัจากกรณีต่าง ๆ 

เช่นใบไม้ และส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น  จะท าให้แผงเซลล์มีค่ากระแสไฟฟ้าลดลง เป็นผลท าให้

ก าลงัไฟฟ้าโดยรวมของแผงเซลล์ลดลงอยา่งมาก  นอกจากน้ีแลว้เม่ือเกิดเงาบงักบัแผงเซลล์  ท าให้

เกิดความร้อนท่ีตวัเซลล์ข้ึน  เน่ืองจากเซลล์ท่ีถูกบงัจะท าหน้าท่ีเป็นภาระทางไฟฟ้าแทนท่ีจะเป็น

แหล่งจ่ายพลงังาน 

 ในทางปฏิบติัการต่อเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นแผงเซลล์นั้นจะตอ้งมี Bypass Diode  เขา้ไปในแผง

เซลล์เพื่อท าหน้าท่ีให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นขั้วขณะในกรณีท่ีเกิดเงาบงัหรือแมก้ระทัง่กรณีท่ีเซลล์

เสียหายถาวร  เม่ือมีเงามาบดบงั  และจะพบว่าถา้มี Bypass Diode  จะท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลใน

แผงเซลล์เป็นปกติ  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผา่นส่วนของแผงเซลล์ท่ีเกิดเงาบงั  เป็นให้ให้

ค่าก าลงัไฟฟ้าโดยรวมจากแผงเซลลมี์การลดทอนเพียงเล็กนอ้ย 

 เซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกซิลิคอนจะน าเซลล์มาต่ออนุกรมกนัเพื่อเพิ่มค่าแรงดนัวงจรเปิดให้

เหมาะกบัการใชง้าน  ซ่ึงจ านวนเซลล์ในหน่ึงแผงประมาณ  36-40 เซลล์และใช้  Bypass  Diode 

ประมาณ 2 ตวั  ภาพท่ี  2.13  เปรียบเทียบกระแสและแรงดนัไฟฟ้าเกิดจากแผงท่ีมี Bypass  Diode 

และไม่มี Bypass  Diode โดยท่ีเส้นสีน ้ าเงินแสดงกระแสและแรงดนั  แต่เม่ือไม่มีเงาบงัพื้นท่ีเงาบงั

เซลล์หน่ึงเซลล์ถึง 75% ของพื้นท่ีเซลล์  กรณีท่ีไม่มี Bypass  Diode  (เส้นสีแดง)  กระแสไฟฟ้า

ลดลงจากปกติเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าท่ีเหลือเพียง 25% จากพื้นท่ีเซลล์ทั้งหมด  แต่ถา้

มี Bypass  Diode  จะท าให้กระแสไฟฟ้าวงจรลดั  และแรงดนัวงจรเปิดเท่าเดิม  (กราฟสีเขียว)  

เพียงแต่ก าลงัไฟฟ้าทั้งหมดลดลงเท่านั้น 
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ภาพท่ี  2.13  การเปรียบเทียบ  I-V Curve  ท่ีมีและไม่มี Bypass  Diode เม่ือมีการเกิดเงาบงั 

 

 ในอีกกรณีส าหรับการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นระบบขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ 

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่เท่ากนัของแต่ละสตริงซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั

อยา่งเช่น  การบงัแดดเน่ืองจากเมฆในบางสตริงของระบบโดยรวม คุณสมบติัของแผงเซลล์เองท่ีไม่

เท่ากนั  มุมเอียงของการติดตั้งท่ีไม่อยู่ในแนวระนาบเดียวกนัทั้งหมด  ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา

เป็นผลให้ระบบผลิตไฟฟ้าอาจจะมีปรากฏการณ์ของความไม่เท่ากนัในแต่ละสตริง ซ่ึงจะท าให้

สตริงท่ีมีค่าก าลงัไฟฟ้าต ่าสุดกลายเป็นภาระทางไฟฟ้าชัว่คราวและมีการถ่ายเทพลงังานจากสตริงท่ี

ยงัคงผลิตก าลงัไฟฟ้าไดดี้มายงัสตริงท่ีมีค่าต ่า  ซ่ึงท าให้ก าลงัไฟฟ้าโดยรวมมีค่าลดต ่าลง  ดงันั้นเพื่อ

ป้องกนัภาวะดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งติดตั้ง Blocking  Diode ท่ีบริเวณปลายสายของทุกสตริงเพื่อท า

หน้าท่ีเป็นตวัป้องกนักระแสไฟฟ้าไหลยอ้นจากสตริงตวัอ่ืนอีกทั้งยงัช่วยป้องกนัไม่ให้สตริงตวัต ่า

เกิดความเสียหาย  เน่ืองจากภาวะกระแสไฟฟ้าไหลยอ้น 

 

 
ภาพท่ี 2.14 แผนภาพของระบบท่ีมีการติดตั้ง Bypass  Diode 
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 ปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  จะเห็นไดว้า่การติดตั้ง Bypass  Diode ระหวา่งแผงเซลล์เพื่อท า

หนา้ท่ีเป็นตวัผา่นของการแสไฟฟ้าเวลาเกิดเงาบงัหรือการเกิด Hot Spot ในแต่ละแผงภายในสตริง

และการติดตั้ง  Blocking Diode  เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้าไหลยอ้นเขา้สู่สตริง (ภาพท่ี 2.14)  จะท า

ให้ระบบมีความคงท่ีในการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งวนั  โดยท่ีไดโอดแต่ละตวัจะท าหน้าท่ีในเวลาท่ี

เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดไม่ถึง  ซ่ึงจะท าใหก้ารผลิตไฟฟ้ามีความสม ่าเสมอตลอดเวลา 

 

2.4  ลกัษณะของอนิเวอร์เตอร์ [1] 

อินเวอร์เตอร์ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ อินเวอร์เตอร์แบบ

เช่ือมต่อระบบจ าหน่าย (Grid-Connected or Grid Tied Inverter) และอินเวอร์เตอร์แบบอิสระ 

(Stand-Alone Inverter)  ในช่วงประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา งานวิจยัเก่ียวกบัอินเวอร์เตอร์ส าหรับการ

ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยแ์บบเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย (Grid-Connected PV Inverters)  ส่วนหน่ึง

เน้นไปท่ีวงจรหรือเทคนิคการควบคุมใหม่ ๆ  ซ่ึงเม่ืออาศยัความกา้วหน้าดา้นโซลิทสเตท ท าให้มี

ความเป็นไปไดท่ี้จะสร้างเอซิโมดูลท่ีกะทดัรัด  ประสิทธิภาพสูง มีความเช่ือถือไดแ้ละมีราคาถูก 

วงจรต่าง ๆ ในภาคก าลงัของพีวีอินเวอร์เตอร์ : วงจรของพีวีอินเวอร์เตอร์ต่างๆ สามารถแบ่ง

โดยอาศยัวิธีพิจารณาไดห้ลายวิธี เช่น มีการแยกโดดหรือไม่มีการแยกโดดทางไฟฟ้า (Isolated or 

Non-Isolated) มีหรือไม่มีภาคคล่ี (Unfolding Stage) และการใชห้ลกัการมอดูเลทดว้ยความกวา้งของ

พลัส์ (PWM) หรือใช้หลักการเรโซแนนซ์ อย่างไรก็ตามถ้ามีการเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย ความ

ปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่  ดงันั้น วงจรต่าง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นภาคก าลงัของพีวีอินเวอร์เตอร์จะ

แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามการมีการแยกโดดและไม่มีการแยกโดด 

 

2.4.1 วงจรที่ไม่มีการแยกโดด  หมายถึงการมีการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าระหว่างเมนส์และแผง

เซลล์ซ่ึงการแยกโดดจะอาศยัการต่อผา่นหมอ้แปลง  ในทางดา้นความปลอดภยัทางไฟฟ้าการไม่มี

การแยกโดดอาจยอมรับไม่ได ้อยา่งไรก็ตามขอ้ดีจากการไม่มีหมอ้แปลง คือ อินเวอร์เตอร์จะมีขนาด

เล็กและราคาถูก 

 อินเวอร์เตอร์ที่ใช้แรงดันด้านเข้าสองขั้ว   เป็นวงจรแบบหน่ึงซ่ึงไม่มีภาคคล่ี  แต่
จ าเป็นตอ้งมีแผงเซลล์สองกลุ่ม เพื่อให้สร้างคล่ืนซายน์ไดค้รบวฏัจกัร  ซ่ึงเป็นขอ้เสียอยา่งหน่ึงของ
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วงจรน้ีอินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีไม่มีการเพิ่มแรงดนั  ดงันั้นแต่ละกลุ่มของแผงเซลล์จะตอ้งสามารถสร้าง

แรงดนัสูงสุดไดม้ากกว่าค่าแรงดนัสูงสุดของเมนส์ (Mains)  ซ่ึงท าไดโ้ดยการต่อแผงเซลล์อนุกรม

กนัหลาย ๆ แผง แต่การต่อแบบน้ีท าให้ความเป็นโมดูลของระบบลดลง  คือ  ไม่ใช่ระบบหน่ึงแผง

เซลลต่์อหน่ึงอินเวอร์เตอร์ 

 อินเวอร์เตอร์ที่ใช้การสังเคราะห์ทางดิจิตอล   อินเวอร์เตอร์ชนิดน้ีท างานโดยการคล่ี 
(Unfold) แรงดนัด้านบวกของแรงดนัซายน์ท่ีตอ้งการได้จากการรวมแรงดนัท่ีไดจ้ากแหล่งจ่าย

แรงดนัหลาย ๆ แหล่งท่ีถูกต่ออนุกรมเขา้ดว้ยกนั วงจรน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วนหลกั  ส่วนแรกเป็น

วงจรสังเคราะห์คล่ืนรูปซายน์มีเอาทพ์ุทเป็นแอบโซลุทซายน์ และส่วนท่ีสองเป็นวงจรคล่ี วงจรน้ี

ตอ้งใชแ้ผงเซลลห์ลายแผง  ท าใหค้วามเป็นโมดูลของระบบลดลงเช่นกนั 

 วงจรบริดจ์ที่อาศัยหลักการมอดูเลทความกว้างของพัลส์  แรงดนัรูปคล่ืนซายน์ถูก
สร้างข้ึนจากวงจรบริดจ ์วงจรน้ีแรงดนัไฟฟ้าสลบัดา้นออกจะไดจ้ากการแปลงไฟตรงดา้นเขา้ซ่ึงเป็น

แรงดนัขั้วเดียว และการควบคุมแอมปลิจูดของกระแสด้านออกท าไดโ้ดยการปรับค่าวฏัจกัรงาน 

(Duty Cycle,D) (เปอร์เซ็นตข์องช่วงเวลาท่ีสวทิซ์น ากระแสเทียบกบัคาบเวลาการท างานของสวิทซ์)  

ของพลัส์ PWM ท่ีผลิตจากตวัควบคุม  ถา้ช่วงเวลาท่ีสวิทซ์น ากระแสมีค่ามากแอมปลิจูดของแรงดนั

ดา้นออกก็จะมากเน่ืองจากวงจรน้ีไม่มีคุณสมบติัในการเพิ่มแรงดนั  ท าให้สตริงของแผงเซลล์ท่ีมี

พกิดัแรงดนัดา้นออกสูงกวา่แรงดนัพีคของเมนส์ 

 วงจรทีม่ีพืน้ฐานจากวงจรทอนระดับ  (Buck-Boost)  โดยทัว่ไปแรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้าก

แผงเซลล์มกัมีค่านอ้ยกวา่ค่าแรงดนัสูงสุดของเมนส์  กระแสท่ีไหลจากแผงเซลล์สามารถรักษาให้

ไหลในทิศทางเดียวไดโ้ดยใชว้งจรเรียงกระแสแบบบริดจซ่ึ์งควบคุมได ้ และแรงดนัจากเมนส์ท่ีผา่น

วงจรเรียงกระแสแล้วจะมีค่ามากหรือน้อยกว่าแรงดนัท่ีไดจ้ากแผงเซลล์สลบักนัไป  ดงันั้นวงจร

แปลงผนั (Converter) ตอ้งมีความสามารถในการแปลงแรงดนัข้ึนและลง  วงจรแปลงผนัแบบ Buck-

Boost และ Cuk มีคุณสมบติัดงัท่ีกล่าวมาน้ี  อยา่งไรก็ตามตวัเหน่ียวน าดา้นออกของวงจร  Cuk  ท า

ใหย้ากต่อการก าหนดจุดตดัศูนยข์องกระแส  วงจรน้ีไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช ้ ถา้อตัราส่วนของแรงดนั

สูงสุดของเมนส์ต่อแรงดนัพิกดัจากแผงเซลลมี์ค่าสูงมาก 

 อินเวอร์เตอร์ที่ดัดแปลงมาจากวงจรแปลงฟันแบบ  Zeta สองวงจร  คือวงจรแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัสามารถสร้างข้ึนจากวงจรแปลงผนัแบบ Zeta สอง
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วงจร  โดยจะถูกมอดูเลทแบบซายน์ และการสร้างคร่ึงบวกของรูปคล่ืนซายน์จะท างานในลกัษณะ 

Pulse-Width Modulation และจะมีการน ากระแสตลอดช่วงคร่ึงบวกของแรงดนัแหล่งจ่าย ในวงจร

แบบน้ีจะมีสวทิซ์ตวัหน่ึงท างานท่ีความถ่ีสูงและอีกหน่ึงตวัท างานท่ีความถ่ีต ่า  ดงันั้นการสูญเสียจาก

การสวทิซ์ในวงจรน้ีจึงมีค่านอ้ยกวา่วงจรอ่ืน ๆ  

 

2.4.2  วงจรทีม่ีการแยกโดด (Isolated Circuit Topologies) 

  วงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีมีการแยกโดดจะกั้นทางไฟฟ้าระหวา่งเมนส์และแผงเซลล์ ท าให้มี

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าสูงข้ึน  โดยทัว่ไปการแยกโดดโดยการใชห้มอ้แปลง  วงจรประเภทน้ีหลาย

วงจรหมอ้แปลงแยกโดดท าหนา้ท่ีแปลงแรงดนัข้ึนดว้ย 

 วงจรอนิเวอร์เตอร์แบบ Push-Pull มีหม้อแปลงแบบมีแทปกลางและภาคคลี ่ 

(Unfolding Stage)  

วงจรท างานโดยการใช้หม้อแปลงเพิ่มแรงดันท่ีผลิตได้โดยวิ ธี  Pulse-Width 

Modulation มีสวิทซ์ท่ีถูกควบคุมด้วยวงจรหาจุดท่ีให้ก าลงังานสูงสุด (Maximum Ppower Point 

Tracking, MPPT)  และวงจรควบคุมความเป็นซายน์ รูปคล่ืนแรงดนัท่ีออกจากหมอ้แปลง มีรูปร่าง

เป็นรูปคล่ืนซายน์ท่ีความถ่ีเมนส์ แรงดนัน้ีจะถูกแปลงเป็นแรงดนักระแสตรงโดยไดโอดเรกติไฟ

เออร์ชนิดความเร็วสูง  ซ่ึงสวทิซ์ในวงจรท างานประสานกนัเป็นคู่ เป็นวงจรคล่ี  เพื่อกลบัทิศทางการ

ไหลของกระแสท่ีป้อนเขา้สู่วงจรเมนส์ทุก ๆ คร่ึงวฏัจกัรและท างานร่วมกนัเป็นวงจรความถ่ีต ่า 

ขอ้เสียสองประการท่ีวงจรแบบน้ี คือ การสูญเสียในการสวิทซ์  มีค่าสูงเน่ืองจากสวิทซ์

สองตวัน้ีท างานในลกัษณะ PWM นั่นคือ เป็นการสวิทซ์แบบแข็ง (Hard Switching) ขอ้เสียอีก

ประการ คือ หมอ้แปลงถูกใช้งานไม่เต็มท่ี  คือ  ใช้คร้ังละคร่ึงขดลวดเท่านั้น  อย่างไรก็ตามหมอ้

แปลงในวงจรน้ีไม่ตอ้งมีการเก็บพลงังานและฟลกัซ์แม่เหล็กในหมอ้แปลงเป็นแบบสองขั้ว ท าให้

แกนเหล็กของหมอ้แปลงไม่อ่ิมตวัง่าย       
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 วงจรทีด่ัดแปลงมาจากวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบ็ค (Fly Back Converter)  
เป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบทบ-ทอนระดบัแบบหน่ึง  มีการแยกโดดระหว่างขั้ว

ดา้นเขา้และขั้วดา้นออก  ในวงจรมีอุปกรณ์แม่เหล็กไม่ใช่หมอ้แปลง แต่เป็นตวัเหน่ียวน าแบบสอง

ขดลวด ฟลัก๊ซ์แม่เหล็กในแกนหมอ้แปลงของวงจรน้ีเป็นแบบขั้วเดียว  (Unipolar)  ท าให้แกนหมอ้

แปลงอาจเกิดการอ่ิมตวัได ้ ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะท าใหค้วามเหน่ียวน าดา้นปฐมภูมิลดลง กระแสดา้น

ปฐมภูมิจะมีค่าสูงท าให้สวิทซ์ก าลงัอาจเกิดการเสียหายได้  ดงันั้นหมอ้แปลงควรถูกออกแบบให้

อ่ิมตวัไดย้าก 

 

 วงจรทีม่ีพืน้ฐานจากคอนเวอร์เตอร์แบบฟอร์เวร์ิค (Forward Converter)   

เป็นรูปแบบหน่ึงของคอนเวอร์เตอร์แบบทอนระดบั  ถา้แปรค่าอตัราส่วนจ านวน

รอบของหมอ้แปลงจะท าให้คอนเวอร์เตอร์น้ีท าหนา้ท่ีเพิ่มแรงดนัได ้การควบคุมขนาดและรูปคล่ืน

ของแรงดนัขาออกท าโดยให้สวิทซ์ท างานในโหมดการมอดูเลทความกวา้งของพลัส์ (Pulse-Width-

Modulation)  ขดลวดลา้งอ านาจแม่เหล็ก  (Demagnetizing Winding)  และไดโอดต่ออนุกรม ท า

หน้าท่ีกูพ้ลงังานท่ีเก็บไวใ้นแกนของหมอ้แปลงคืนกลบัสู่วงจรดา้นขาเขา้  โดยทัว่ไปจ านวนรอบ

ของขดลวดตวัท่ี 1 และ 2 มีค่าเท่ากนั  แต่พิกดักระแสของขดลวดตวัท่ี 2 มีค่าต ่ากวา่ของขดลวดตวัท่ี 

1  เน่ืองจากท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของกระแสลา้งอ านาจแม่เหล็กเท่านั้น  และเน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้ง

ใหมี้การแยกโดดทางไฟฟ้าอยา่งมากระหวา่งขดลวดปฐมภูมิและขดลวดลา้งอ านาจแม่เหล็ก  ดงันั้น

ขดลวดทั้งสองขดน้ีสามารถพนัแบบ Bifilar ไดซ่ึ้งจะช่วยลดความเหน่ียวน าร่ัวไหลระหวา่งขดลวด

ทั้งสองน้ีได ้

 

 วงจรทีม่ีพืน้ฐานบนคอนเวอร์เตอร์แบบทอนสองวงจร 

 (Topology Based On Double Duck Converter)   
 แนวความคิดเบ้ืองหลงัวงจรแบบน้ี คือพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรโดยการ

ลดจ านวนสวทิซ์ท่ีมีในส่วนของวงจรท่ีกระแสหลกัไหลผา่น  ซ่ึงการลดจ านวนสวิทซ์ลงไดก้็จะเป็น

การเพิ่มความเช่ือถือไดข้องวงจรดว้ย       
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 อนิเวอร์เตอร์ทีม่ีวงจรแบบกึง่บริดจ์  

(Topology Based On a Half Bridge Circuit) 

อินเวอร์เตอร์น้ี จะมีวงจรก่ึงบริดจ์อยู่ในภาคการแปลงแรงดันไฟตรงเป็นไฟ

กระแสสลบั วงจรแบบก่ึงบริดจมี์ขอ้ดีคือวงจรมีความง่ายเพราะมีอุปกรณ์นอ้ย เม่ือเทียบกบัวงจรเต็ม

บริดจ ์ วงจรก่ึงบริดจ ์ จึงเหมาะท่ีจะใชก้บัระบบท่ีมีแรงดนัขาเขา้สูงเพราะแรงดนัไฟฟ้าจะมีค่าเพียง

คร่ึงหน่ึงของแรงดนัขาเขา้  ท าใหค้วามเครียดทางไฟฟ้าของสวทิซ์มีค่าต ่ากวา่ 

 

 อนิเวอร์เตอร์ทีม่ีวงจรแบบเต็มบริดจ์   

(Topology Based On a Full Bridge Circuit)  

ในกรณีน้ีแรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมอุปกรณ์ก าทอนต่าง ๆ ก็จะมีค่าสูงกวา่ ในกรณีท่ี

เป็นวงจรแบบคร่ึงบริดจอิ์นเวอร์เตอร์ท่ีมีวงจรแบบเต็มบริดจจ์ะเหมาะกบัระบบท่ีมีแรงดนัขาเขา้ต ่า

กวา่กระแสสูง  ขอ้เสียของวงจรแบบเตม็บริดจ ์คือ วงจรโดยรวมจะมีความซบัซอ้นกวา่ 

 

 อนิเวอร์เตอร์ทีม่ีวงจรก าทอนอนุกรมสองวงจร 

(Topology Based On Dual Series Resonant Converter)  
เป็นการน าคอนเวอร์เตอร์ก าทอนอนุกรมแบบคร่ึงบริดจส์องวงจรมาต่ออนุกรมกนั  

วงจรท่ีไดจ้ะท าตวัเป็นแหล่งกระแส ขอ้ดีของวงจรแบบน้ีมีสองประการ คือ การท างานท่ีความถ่ีคงท่ี 

ท าให้การออกแบบอุปกรณ์ทางแม่เหล็กและอุปกรณ์กรองความถ่ีมีสมรรถนะดีท่ีสุดท่ีความถ่ีใน

ความถ่ีหน่ึง  และอินเวอร์เตอร์จะมีคุณสมบติัแฝงในการทนต่อการลดัวงจรและเปิดวงจรโดยอาศยั 

อิมพีแดนซ์ของวงจรก าทอน  ขอ้เสียของวงจรคือ  วงจรมีความซับซ้อนมากเทียบกบัอินเวอร์เตอร์

แบบท่ีใชก้ารควบคุมโดยการเปล่ียนความถ่ี 

 

2.4.3  หลกัการท างานของอนิเวอร์เตอร์ [1] 

  อินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายในระบบเซลล์แสงอาทิตยท์  าหน้าท่ีเช่ือมโยง

ระหว่างระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ (PV Array)  ระบบจ าหน่าย (Grid)  และภาระไฟฟ้า  (AC 
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Loads)  โดยรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแปลงเป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC) ซ่ึงมีความถ่ีและแรงดนัเดียวกบัระบบจ าหน่าย   

 การเช่ือมต่อเขา้กบัระบบจ าหน่ายสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัระบบจ าหน่ายหลกัโดยตรง

หรือระบบจ าหน่ายของอาคารมีความแตกต่าง คือ  การเช่ือมต่อโดยตรงก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะถูก

ป้อนเขา้สู่ระบบจ าหน่ายโดยตรง  แต่หากเช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่ายของอาคาร  ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิต

ได้จะถูกน าใช้กับภาระของอาคารก่อน  ส่วนท่ีเหลือเกินจึงจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบจ าหน่ายหลัก  

ระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บบน้ี  สามารถใช้ไดก้บัทั้งระบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ดงัภาพท่ี 2.15 เพื่อให้

ป้อนก าลงัไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไดสู้งสุดเสมอ  อินเวอร์เตอร์ประเภทน้ีจึงตอ้งท างานท่ีจุดก าลงั

สูงสุด (MPP) ของพีวีอะเรยซ่ึ์งเปล่ียนแปลงไปตามสภาพอากาศ  ดงันั้นตวัติดตามจุดก าลงัสูงสุด 

(MPP Tracker)  ภายในอินเวอร์เตอร์จึงตอ้งปรับจุดก าลงัสูงสุดให้เหมาะสมกับค่าแรงดนัและ

กระแสของพีวีอะเรย ์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น MPP Tracker จึงมีความจ าเป็นต่อ

อินเวอร์เตอร์ 

 

 
ภาพท่ี 2.15  การเช่ือมต่อระบบเซลลแ์สงอาทิตยก์บัระบบจ าหน่าย 
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ในปัจจุบนั อินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย สามารถใชง้านตามหนา้ท่ีดงัน้ี 

 แปลงพลงังานไฟตรงท่ีผลิตไดจ้ากระบบแผงเซลล์หรือพีวีอะเรยเ์ป็นพลงังานไฟสลบั

เขา้สู่ระบบจ าหน่าย 

 ปรับการท างานของอินเวอร์เตอร์ใหท้  างานท่ีจุดก าลงัสูงสุดของพีวีอะเรย ์

 สามารถบนัทึกขอ้มูลการท างานของอินเวอร์เตอร์ได ้

 มีฟังกช์นัป้องกนัทั้งดา้นไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลบั 

ในปัจจุบนั อินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายมีผูผ้ลิตในหลายประเทศ ทั้งพิกดัเล็กไม่

เกิน 10 กิโลวตัต์  และพิกดัขนาดใหญ่มากกว่า 10 กิโลวตัต์  หลกัการท างานแบ่งออกได้เป็น 2 

ลกัษณะ คือ Grid-Controlled และ Self-Commutated Inverter 

 

2.4.4  อนิเวอร์เตอร์แบบ Grid-Controlled 

  ส่วนประกอบพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ลกัษณะน้ีคือ วงจรบริดจ์ของอุปกรณ์สวิตช์ช่ิง 

เช่นเดียวกบัอินเวอร์เตอร์ทัว่ไป  ดงัภาพท่ี 2.16  อุปกรณ์สวติชซ่ึ์งท่ีนิยมในปัจจุบนั  ไดแ้ก่  Thyrister 

และ IGBT  อินเวอร์เตอร์แบบน้ีจะใชแ้รงดนัของระบบจ าหน่ายในการควบคุมการสวิทซ์เปิดและปิด

ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัแต่ละคู่ของอุปกรณ์สวิตช์ช่ิงในวงจรบริดจ ์โดยท างานท่ีความถ่ี 50 

เฮิร์ต ดงันั้นจึงเรียกอินเวอร์เตอร์ลกัษณะน้ีวา่  Grid-Controlled 

 

 
ก. หลกัการของอินเวอร์เตอร์แบบ Grid-Controlled 
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ข. Current and voltage curves  

 

ภาพท่ี 2.16  หลกัการของอินเวอร์เตอร์แบบ Grid-Controlled 

 

หากระบบจ าหน่ายไม่ มีแรงดัน  อินเวอร์เตอร์จะหยุดท างานและเป็นเหตุผลท่ี

อินเวอร์เตอร์แบบอิสระจึงไม่สามารถใช้งานแบบอินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายได ้ 

บางคร้ังอาจจะเรียกอินเวอร์เตอร์ลกัษณะน้ีว่า Square-Wave Inverter เน่ืองจากกระแสเอาต์พุตมี

ลกัษณะเป็นคล่ืนรูปสามเหล่ียม (Square Wave)  ซ่ึงท าให้เกิดองคป์ระกอบฮาร์มอนิกท่ีค่อนขา้งสูง

และตอ้งรับก าลงัรีแอกตีฟจากระบบจ าหน่ายปริมาณมากดว้ย  นอกจากน้ียงัตอ้งใช้หมอ้แปลง 50 

เฮิร์ตเพื่อแยกโดด (Isolate)  ออกจากระบบจ าหน่าย การควบคุมการสวิทซ์ในปัจจุบนัจะใช้ผ่าน

อุปกรณ์ Microprocessor เพื่อหน่วงมุม (Delay Angle Control)  สัญญาณการสวิทซ์ส าหรับการใช้

งาน MPP. Tracking 

 

2.4.5  อนิเวอร์เตอร์แบบ  Self-Commutated 

ส่วนประกอบพื้นฐานเป็นวงจรบริดจ์เช่นเดียวกนั  ดงัภาพท่ี 2.17 แต่อุปกรณ์สวิทซ์ใน

วงจรท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัประสิทธิภาพของระบบและระดบัแรงดนัระบบดา้นไฟฟ้ากระแสตรง  ซ่ึง

สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ไดแ้ก่ MOSFETs Bipolar Transistor GTO และ IGBT อุปกรณ์เหล่าน้ีใช้

หลกัการควบคุมแบบ Pulse Width Modulation  ซ่ึงท าใหไ้ดส้ัญญาณรูปคล่ืนซายน์ท่ีดีกวา่การสวิทซ์

ท่ีความถ่ีสูงประมาณ 10 – 100 กิโลเฮิร์ต ท าให้ช่วงการสวิทซ์ (Duration) และรูปของสัญญาณ
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ใกลเ้คียงรูปคล่ืนซายน์  เม่ือผา่นวงจรกรอง Low Pass Filter แลว้ท าให้ก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี

ป้อนเขา้สู่ระบบมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบจ าหน่าย 

ดังนั้ นองค์ประกอบฮาร์มอนิกจะปรากฏเพียงอนัดับต ่าเท่านั้ น  และก าลังรีแอกตีฟ

ส าหรับ Commutation ก็ยงัต ่าด้วย อย่างไรก็ตาม การสวิทซ์ด้วยความถ่ีสูงจะท าให้เกิด High-

Frequency Interference หรือรู้จกัดีวา่เป็นปัญหาของ Electromagnetic Compatibility (EMC)  ซ่ึง

ตอ้งการอุปกรณ์ป้องกนัวงจรท่ีเหมาะสม  โดยทัว่ไปแล้วอินเวอร์เตอร์แบบน้ีเหมาะส าหรับเป็น

อินเวอร์เตอร์แบบอิสระ  หากน ามาใช้กบัอินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย ตอ้งค านึงถึง

ความถ่ีของก าลงัไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้สู่ระบบจ าหน่ายจะตอ้งซิงโครไนซ์กบัความถ่ีของระบบจ าหน่าย 

 

 
ก. วงจรของอินเวอร์เตอร์แบบ Self-Commutated Inverter 

 

 
ข. Characteristic curve 

 

ภาพท่ี 2.17  หลกัการของอินเวอร์เตอร์แบบ Self-Commutated Inverter 
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อินเวอร์เตอร์แบบ Self-Commutated และอินเวอร์เตอร์แบบ Grid-Controlled 

ประกอบดว้ยหมอ้แปลงความถ่ีต ่า 50 เฮิร์ต เป็นอุปกรณ์ส าหรับจบัคู่แรงดนัเขา้กบัแรงดนัของระบบ

และแยกโดดส่วนไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับออกจากกัน  ในภาพท่ี 2.17  เป็น

อินเวอร์เตอร์แบบ Self-Commutated With Low-Frequency (LF) Transformer ประกอบดว้ยวงจร

ต่าง ๆ ดงัน้ี (1) Step Down Converter (2) Full Bridge Circuit (3) Grid Transformer (4) Maximum 

Power Point Tracker (MPPT) และ (5) Monitoring Circuit With WNS และ Grid Monitoring 

ขอ้ดีของการแยกโดดทางไฟฟ้าดว้ยหมอ้แปลงท าให้สามารถออกแบบระบบแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ส าหรับความปลอดภัยด้านแรงดันต ่ ามากได้  นอกจาก น้ียงัป้องกัน Potential 

Equalization, Lightning Protection, Surge Protection, Grounding, Electromagnetic Interference 

อย่างไรก็ตามการใชห้มอ้แปลงความถ่ีต ่าจะท าให้เกิดก าลงัสูญเสียในหมอ้แปลง  ดงันั้นขนาดของ

อินเวอร์เตอร์จึงใหญ่ข้ึนตามขนาดหมอ้แปลง จึงท าใหร้าคาของอุปกรณ์เพิ่มข้ึนดว้ย 

กรณีของหมอ้แปลงความถ่ีสูง หมายถึงหมอ้แปลงซ่ึงท างานท่ีความถ่ีระดบั 10 – 50 กิโล

เฮิรต์ หากเปรียบเทียบกับหม้อแปลงความถ่ีต ่าจะมีก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ขนาดและราคาต ่ากว่า  

อยา่งไรก็ตามจะท าใหว้งจรของอินเวอร์เตอร์มีความซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึน 

ก าลงัไฟฟ้าสูญเสียของอินเวอร์เตอร์สามารถลดไดโ้ดยไม่ใชห้มอ้แปลง ยงัเป็นการลดทั้ง

ขนาดน ้ าหนกัและราคาดว้ย  โดยทัว่ไปแรงดนัระบบเซลล์แสงอาทิตยจ์ะตอ้งสูงกว่า Crest Value 

ของแรงดนัดา้นระบบจ าหน่าย หรือใช ้Step-Up DC  to DC Converter เพื่อเพิ่มแรงดนั เม่ือเพิ่มวงจร  

DC  to DC Converter  ท  าให้เกิดก าลงัสูญเสียในอินเวอร์เตอร์มากข้ึน  ซ่ึงส่วนหน่ึงสามารถลดได้

โดยไม่ใชห้มอ้แปลง 

 

 
ภาพท่ี 2.18  ส่วนประสอบวงจรของอินเวอร์เตอร์ท่ีมีหมอ้แปลงความถ่ีต ่า 
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ส่ิงท่ีส าคัญของอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีหม้อแปลง คือ  ไม่มีการแยกโดยทางไฟฟ้า

ระหวา่งวงจรก าลงัดา้นไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ดงันั้นจึงตอ้งการระดบัความปลอดภยัของ

อุปกรณ์สูงข้ึนดว้ย  โดยทัว่ไปมาตรฐานการติดตั้งและเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายตอ้งการการแยกวงจร

ดา้นไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัออกจากกนั  ซ่ึงหากไม่มีตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนั Universal 

Current Sensitivity (DIN VDE0126)  เพื่อป้องกนัการท าปฏิกิริยา (Reaction)  ของอุปกรณ์ต่อ Fault  

ทั้งดา้นไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั  ซ่ึงอุปกรณ์น้ีอาจรวมอยูใ่นส่วนวงจร ENS/MSD 

ข้อควรระวังคือ อินเวอร์เตอร์ลักษณะน้ีจะมีค่าความจุของกระแสปล่อยประจุ 

(Capacitive Discharge Current) มากกวา่ 30 มิลลิแอมแปร์ ระหวา่งการท างานปกติ  ซ่ึงสามารถไหล

ลงดินผา่นแผงเซลล ์ ท าใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัไฟร่ัว (Residual Current Device, RDC) ซ่ึงตดัการท างาน

ท่ี 30 มิลลิแอมแปร์ไม่สามารถน ามาใชง้านได ้ การไม่แยกโดดทางไฟฟ้าจะท าให้ผลของ  Couple 

Electromagnetic Interference Pulse (Electro-Smog)  ในแผงเซลล์เกิดได้ง่าย  หมายความว่า  

อินเวอร์เตอร์ลกัษณะน้ีจะมีผลกระทบดา้นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อส่ิงแวดลอ้มสูงมาก 

ผูผ้ลิตอินเวอร์เตอร์ก าลงัให้ความส าคญักบัความสะดวกในการใชง้านอินเวอร์เตอร์มาก

ข้ึน  เช่น  การใชง้านอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กในระบบหลาย ๆ ตวั  ซ่ึงเช่ือมโยงถึงกนัไดโ้ดยใชเ้พียง

สายเคเบิลเช่ือมแต่ละโมดูลเขา้ดว้ยกนัเพื่อเพิ่มก าลงัเอาต์พุต  หรือใชว้ิธีการเพิ่มโมดูลส าหรับการ

เก็บขอ้มูลใช้งานอินเวอร์เตอร์  การแสดงผลรวมถึงฟังก์ชนัการป้องกนัอุปกรณ์ตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน 

ผูผ้ลิตบางรายอาจเพิ่มระบบการวดักราฟกระแสและแรงดนัไฟฟ้า  (I-V Curve) เขา้ไว้

ในอินเวอร์เตอร์ซ่ึงสามารถวดัและส่งผลไปยงัคอมพิวเตอร์  การวดัลกัษณะกระแสและแรงดนัไฟฟ้า

ของระบบมีประโยชน์ในการช้ีบ่งความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในการติดตั้ง เช่น การต่อกลบัขั้ว ความ

เสียหายของเซลล์แสงอาทิตยใ์นแผงเซลล์  การเช่ือมต่อสายเคเบิล เป็นตน้ ท าให้การตรวจสอบ

ระบบท าไดง่้าย  ส่วนในดา้นความคงทนในการใชง้านอินเวอร์เตอร์กลางแจง้  ผูผ้ลิตอาจใช ้Active 

Cooling System ให้ท างานเฉพาะขณะท่ีจ าเป็นเท่านั้น  มาตรฐานและขอ้ก าหนดในการติดตั้งระบบ

เซลล์แสงอาทิตยก์ าหนดให้ไชเ้มนส์ DC Circuit Breaker หรือ Disconnector/Isolator Swith เป็น

อุปกรณ์ท่ีต้องติดตั้ งระหว่างแผงเซลล์และอินเวอร์เตอร์  ซ่ึงผู ้ผลิตอาจมี Electronic DC 
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Disconnector/Isolator Switch มาใช้พร้อมอินเวอร์เตอร์แทนท่ีจะตอ้งใช้ Circuit Breaker เพื่อ

ป้องกนัการลดัวงจรดา้นไฟฟ้ากระแสตรง 

 

 2.4.6 ค่าทีค่วรทราบในอนิเวอร์เตอร์แต่ละตัว 

 - Rated Power คือค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีสามารถต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเข้าท่ี

อินเวอร์เตอร์ได ้หากก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสูงกวา่อินเวอร์เตอร์ดงักล่าวจะส่งผลท า

ใหอิ้นเวอร์เตอร์เสียหายได ้หน่วยเป็นวตัต ์(W) 

 -  AC. Voltage คือระดับแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงใน

ประเทศไทย อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นเรือนจะมีระดบัอยู่ท่ี 220 VAC.  230 VAC. เป็นตน้ 

หน่วยเป็นโวลต ์(V) 

- Frequency คือระดบัความถ่ีท่ีอินเวอร์เตอร์ผลิตไดใ้นประเทศไทยคือความถ่ี 50 Hz 

หน่วยเป็น เฮิร์ต (Hz) 

- DC Voltage Range คือช่วงการท างานของระดบัแรงดนัของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรง เช่นแบตเตอร่ีท่ีใชต่้อเขา้อินเวอร์เตอร์ แลว้อินเวอร์เตอร์สามารถท างานได ้เช่น

ระดบั 12 V, 24 V, 48 V เป็นตน้ 

- Efficiency คือประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ ยิ่งมีค่าสูงจะยิ่งมีประสิทธิภาพท่ีดี 

หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์  

 

2.5 ลกัษณะของแบตเตอร่ี [1]  

 

 แบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตยไ์ดถู้กออกแบบเพื่อให้การจ่ายประจุมีค่าแรงดนัไฟฟ้าคงท่ี

อยา่งต่อเน่ือง  มีความแตกต่างจากแบตเตอร่ีส าหรับการสตาร์ทเคร่ืองยนตซ่ึ์งไดรั้บการออกแบบให้

จ่ายกระแสไฟฟ้าไดม้าก ๆ ในชัว่ระยะเวลาหน่ึง ๆ ส่วนการแบ่งแบตเตอร่ีโดยทัว่ไปแบ่งได ้2 กลุ่ม 

คือ แบบปฐมภูมิ (Primary Battery)  และแบบทุติยภูมิ  (Secondary Battery)  โดยแบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

หมายถึง แบตเตอร่ีท่ีใช้งานได้เพียงคร้ังเดียวแล้วจะต้องทิ้งไป  เน่ืองจากไม่สามารถท าให้

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแบบยอ้นกลบัใหม่ได ้ส่วนแบตเตอร่ีทุติยภูมิ คือแบตเตอร่ีท่ีสามารถท าการเก็บ
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ประจุไฟใหม่และน ากลบัมาใชง้านไดอี้ก หรือกล่าวคือ  สามารถท าปฏิกิริยาทางเคมีแบบยอ้นกลบั

ไดต้วัอยา่งเช่น ตะกัว่-กรด นิเกิล-แคดเมียม  นิเกิล-เหล็ก  นิเกิลไฮไดรดแ์ละลิเท่ียมแบตเตอร่ีเป็นตน้ 

 ระบบเซลล์แสงอาทิตยนิ์ยมใชแ้บตเตอร่ีตะกัว่-กรด  แบตเตอร่ีนิเกิล-แคดเม่ียมใชก้บัอุปกรณ์

ขนาดเล็กและน ้ าหนกัเบา เช่น เคร่ืองคิดเลข นาฬิกาขอ้มือ เป็นตน้ ส าหรับแบตเตอร่ีนิเกิล-เหล็กไม่

นิยมน ามาใช ้เน่ืองจากการคายประจุโดยตวัเองมีค่าสูง  ส่วนแบตเตอร่ีนิเกิล-ไฮไดรด์ราคาค่อนขา้ง

สูงเม่ือคิดราคาต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมงเทียบกับแบตเตอร่ีตะกั่ว-กรด  อย่างไรก็ตามค่าความจุของ

แบตเตอร่ีน้ีมีช่วงให้เลือกใช้งานไดร้ะดบัหลายร้อยจนถึงพนัแอมแปร์-ชัว่โมง และตอ้งการระบบ

ป้องกนัในวงจรการประจุจึงเหมาะสมกบัการใชง้านในระบบเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดใหญ่ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 ส่วนประกอบของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด 

 

 จากภาพท่ี 2.19 ส่วนประกอบของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด ดงัน้ี 

 เปลือกและฝาแบตเตอร่ี เพื่อใชบ้รรจุกลุ่มแผ่นธาตุบวกและลบ  โดยทัว่ไปท าจากยางแข็ง

หรือพลาสติกทนทานกรดก ามะถนั ซ่ึงในรูปเป็นแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลต ์แบ่งเป็น 6 ช่อง 
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 กลุ่มแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบ เป็นโครงตะกัว่ผสมระหวา่งตะกัว่กบัพลวง หรือตะกัว่

กบัแคลเซียมแลว้ฉาบอดัดว้ยผงตะกัว่บริสุทธ์ิผสมสารเคมี แผ่นธาตุบวกมีเน้ือแผ่นสีน ้ าตาล แผ่น

ธาตุลบมีเน้ือแผน่สีเทา ซ่ึงจะท าปฏิกิริยาทางเคมีกบัน ้ากรดแลว้เกิดกระแสไฟฟ้า 

 แผ่นกั้น  ท าหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้แผ่นธาตุบวกและลบสัมผสักนั  แผ่นกั้นอาจท าจากแผ่น

บางพรุน  แผ่นพลาสติกท่ีมีรูพรุนเล็ก ๆ หรือแผ่นกระดาษสังเคราะห์  ช่วยให้เกิดการท าปฏิกิริยา

ทางเคมีไดอ้ยา่งดีระหวา่งแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบเม่ือมีน ้ากรด 

 น ้ ากรดผสมหรือน ้ ายา อิเล็กโทรไลท์  เป็นส่วนผสมระหว่างน ้ ากลัน่และน ้ ากรดก ามะถนั

ชนิดเขม้ขน้ ท าให้เจือจาง  โดยประเทศในเขตร้อนใช้น ้ ากรดผสมท่ีมีค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.240-

1.260 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

 ฝาจุกแบตเตอร่ี ท าหน้าท่ีรักษาและไม่ให้น ้ ากรดผสมออกจากช่องเซลล์แบตเตอร่ีพร้อม

ระบายก๊าซท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี จึงควรป้องกนัและรักษาความสะอาดไม่ใหเ้กิดการอุดตนั 

ความแตกต่างของโครงสร้างท่ีส าคญัระหวา่งแบตเตอร่ีแบบ Deep Cycle Lead-Acid  ซ่ึง

เหมาะสมกบัการใชง้านในระบบเซลล์แสงอาทิตยก์บัแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดทัว่ไป คือแผน่ตะกัว่ของ

แบตเตอร่ีแบบแรกเป็นของแข็งทึบ  แต่ในแบตเตอร่ีอีกแบบหน่ึงเป็นแบบของแข็งมีรูพรุนเหมือน

ฟองน ้ า ทั้งน้ีอาจพบแบตเตอร่ีแสดงไวท่ี้ฉลากเป็น  Deep Cydle Lead-Acid แต่ภายในไม่ใชแ้ผ่น

ตะกัว่แบบของแข็งทึบ  จึงอาจเรียกแบตเตอร่ีน้ีเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Battery)  อยา่งไรก็ตาม

แบตเตอร่ีแบบ Deep Cycle Lead-Acid ถูกออกแบบให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 20%ของ

ความจุ  และสามารถท าการประจุไดห้ลายพนัรอบ  ทั้งน้ี  หลาย ๆ บริษทัไดแ้นะน าวา่แบตเตอร่ีแบบ

ผสมผสานจะไม่สามารถจ่ายประจุไดถึ้ง 50 % ของค่าความจุ 

 

2.5.1  การท างานของแบตเตอร่ี [1] 

  แบตเตอร่ีหรือเซลล์โวตาอิก  (Voltaic Cell)  แสดงดว้ยสองคร่ึงเซลล์ซ่ึงเช่ือมต่อดว้ย

สะพานเกลือเพื่อเป็นตวักั้นระหวา่งแต่ละเซลลแ์ละยนิยอมใหส่้งผา่นอิออนไดเ้ท่านั้น  แต่ไม่ยินยอม

ใหโ้มเลกุลของน ้าผา่น   

  แบตเตอร่ีเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าท่ีอาศยัหลกัการเปล่ียนแปลงพลงังานเคมีเป็นพลงังาน

ไฟฟ้าได้โดยตรง  แบตเตอร่ีประกอบด้วยหน่ึงเซลล์โวตาแอกหรือมากกว่าหน่ึงเซลล์  โดยแต่ละ
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เซลล์โวตาอิกประกอบด้วยสองคร่ึงเซลล์  เป็นการต่อแบบขั้วบอกต่อกับขั้วลบเรียงซ ้ าเช่นน้ีไป

ตามล าดับ  หรือเรียกว่าการต่ออนุกรม  ทั้ งน้ีหน่ึงคร่ึงเซลล์จะรวมถึงสารอิเล็กโทรไลต์และ

อิเล็กโทรดท่ีส่งผา่นประจุลบ  เรียกวา่ แอโนด  ส่วนอีกหน่ึงคร่ึงเซลลโ์ดยรวมสารอิเล็กโทรไลตแ์ละ

อิเล็กโทรดท่ีส่งผา่นประจุบวกคาโทด 

  ในปฏิกิริยารีดอกซ์ผลิตก าลงัไฟฟ้านั้น  จะประกอบดว้ยปฏิกิริยารีดกัวนัเป็นการเพิ่ม

อิเล็กตรอนและเกิดข้ึนในดา้นคาโทด  ขณะท่ีปฏิกิริยายอกซิเดชนัเป็นการดึงอิเล็กตรอนเกิดข้ึนใน

ดา้นแอโนด  ทั้งน้ีอิเล็กโทรดจะไม่สัมผสักนัโดยตรง  แต่จะเกิดเช่ือมต่อกนัทางไฟฟ้าโดยอาศยัสาร

อิเล็กโทรไลต์  ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งของแข็งและของเหลว  นอกจากน้ียงัอาจพบว่ากรณีแบตเตอร่ีท่ีมี

หลายเซลล์จะใช้คร่ึงเซลล์ซ่ึงมีสารอิเล็กโทรไลต์แตกต่างกนัในแต่ละเซลล์และถูกปิดผนึกไวใ้น

บรรจุภณัฑแ์ต่ละคร่ึงเซลล์จะมีแรงขบัเคล่ือนทางไฟฟ้า  (Electromotive Force, emf)  หรืออีเอ็มเอฟ 

จากค่าน้ีจะทราบความสามารถในการเคล่ือนของกระแสไฟฟ้าจากภายในสู่ภายนอกเซลล์  ค่าอีเอ็ม

เอฟสุทธิของแบตเตอร่ี คือค่าความแตกต่างระหวา่งอีเอ็มเอฟของแต่ละคร่ึงเซลล์ทั้งหมด  หรืออาจ

กล่าวไดว้า่  ค่าอีเอม็เอฟสุทธิ คือความแตกต่างระหวา่งศกัยข์องปฏิกิริยารีดกัชนัของแต่ละคร่ึงเซลล์

แรงขบัดนัไฟฟ้าหรือการเคล่ือนขา้มระหว่างขั้วของแบตเตอร่ีเป็นค่าแรงดนัท่ีทราบไดจ้ากการวดั  

โดยมีหน่วยเป็นโวลต์  แรงดนัท่ีขั้วของแบตเตอร่ีเป็นการอดัประจุหรือการคายประจุจะเท่ากบัค่า 

อีเอ็มเอฟ ของแบตเตอร่ี ทั้งน้ีแรงดนัท่ีขั้วของแบตเตอร่ีขณะจ่ายประจุจะมีค่าน้อยกวา่หากเทียบกบั

ขนาดของแรงดนัท่ีขั้วขณะอดัประจุ  เน่ืองมาจากค่าความตา้นทานภายในของแบตเตอร่ี 
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ภาพท่ี 2.20 พื้นฐานเซลลไ์ฟฟ้า 

 

แบตเตอร่ีอย่างง่ายประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2.20  ได้แก่ ขั้วบวก (Positive 

Electrode) ,ขั้วลบ (Negative Electrode) , อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) , แผน่กั้น (Separator)  โดยท่ี

ขั้วบวกเป็นส่วนท่ีสูญเสียอิเล็กตรอน  เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาทางเคมี  ส่วนขั้วลบเป็นตวัรับ

อิเล็กตรอน  ส าหรับอิเล็กโทรไลต์จะเป็นตวักลางให้ประจุไหลระหวา่งขั้วบวกและขั้วลบ  และตวั

คัน่เซลลจ์ะท าหนา้ท่ีแยกทางไฟฟ้าในส่วนของขั้วบวกและขั้วลบออกจากกนั 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ะถูกก าหนดโดยวสัดุท่ีใชส้ร้าง  ซ่ึงปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนแต่ละขั้ว

อิเล็กโทรดจะให้ค่าศกัยท์างไฟฟ้าค่าหน่ึง  เช่น  ตะกัว่-กรด  ท่ีขั้วบวกจะให้ศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบั (-) 

1.685 โวลต์  ส่วนท่ีขั้วลบจะให้ศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากบั (+) 0.365 โวลต์  จากศกัย์ไฟฟ้าท่ีได้จากขั้ว

อิเล็กโทรดทั้งสองท าให้ไดผ้ลรวมของแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบั 2.05 โวลต ์ ซ่ึงค่าแรงดนัทางไฟฟ้าน้ีจะ

เป็นศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด การเช่ือมต่อทางไฟฟ้าของเซลลห์ลายเซลล์ภายใน

แบตเตอร่ี  โดยใหข้ั้วบวกของเซลลห์น่ึงต่อกบัขั้วลบของเซลล์ถดัไป  และต่อกนัเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จะ

ท าให้แรงดนัไฟฟ้าท่ีไดเ้ท่ากบัผลรวมของแรงดนัไฟฟ้าของแต่ละเซลล์รวมกนั  เรียกการต่อแบบน้ี

วา่  “การต่อแบบอนุกรมหรือการต่อแบบอนัดบั”  ส่วนวิธีการเพิ่มความจุไฟฟ้าให้กบัแบตเตอร่ีนั้น  

จะตอ้งต่อให้ขั้วบวกของทุกเซลล์เขา้ดว้ยกนัและขั้วลบของทุกเซลล์เขา้ดว้ยกนั  เรียกการต่อแบบน้ี
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วา่  “การต่อแบบขนาน” นอกจากศกัยไ์ฟฟ้าท่ีไดจ้ากแต่ละขั้วอิเล็กโทรดแลว้  ความเขม้ขน้ของอิเล็ก

โทรไลตภ์ายในแบตเตอร่ีก็มีผลต่อค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มข้ึนเช่นกนั  แต่มีผลเพียงเล็กนอ้ย  ดงันั้น

แรงดนัไฟฟ้าโดยทัว่ไปจากแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด  จะอยู่ท่ีประมาณ 2.15 โวลต์ ส าหรับเซลล์นิเกิล-

แคดเมียมใหแ้รงดนัไฟฟ้าประมาณ 1.2 โวลต ์ส่วนเซลลลิ์เทียมใหแ้รงดนัไฟฟ้าสูงถึง 4 โวลต ์

การท าปฏิกิริยาหรือการเปล่ียนแปลงทางเคมีในแบตเตอร่ี : ปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอร่ี

เป็นการรับและให้อิเล็กตรอน  หรือเรียกว่า “ปฏิกิริยารีดอกซ์” ซ่ึงการเสียอิเล็กตรอนเกิดข้ึนท่ี

ขั้วบวก  ท าให้มีสภาพขาดแคลนอิเล็กตรอน แต่การรับอิเล็กตรอนเกิดข้ึนท่ีขั้วลบ  ท าให้มีสภาพ

อุดมดว้ยอิเล็กตรอน  ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนภายในเล็กโทรไลตห์รือน ้ ากรดก ามะถนั (Sulfuric  Acid)   

กบัแผน่ธาตุบวก  (เป็นตะกัว่ไดออกไซด)์  และแผน่ธาตุลบ (เป็นตะกัว่พรุน)  และปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิด

แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การคายประจุ  และการอดัประจุ 

1. การคายประจุหรือการจ่ายกระแสไฟฟ้า  แบตเตอร่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าไดท้นัทีเม่ือขั้ว
บอกและขั้วลบต่อกบัวงจรภายนอก (อุปกรณ์ไฟฟ้า)  โดยท่ีออกซิเจนจากแผน่ธาตุบวกจะรวมตวักบั

ไฮโดรเจนในกรดก ามะถนัเกิดเป็นน ้า  ขณะเดียวกนัจะเกิดสารประกอบเรียกวา่  ตะกัว่ซลัเฟตหรือข้ี

เกลือ  (คราบหรือผลึกสีขาว)  เช่นเดียวกบัตะกัว่พรุนในแผน่ธาตุลบก็จะรวมตวักบัอนุมูลซลัเฟตจาก

กรดก ามะถนัเกิดเป็นตะกัว่ซลัเฟต เช่นกนั 

2. การอดัประจุไฟฟ้า  เคร่ืองประจุไฟฟ้าถูกน ามาต่อกบัแบตเตอร่ีโดยการต่อขั้วบวกของ
เคร่ืองประจุไฟฟ้าเขา้กบัขั้วบวกของแบตเตอร่ีและต่อขั้วลบของเคร่ืองประจุไฟฟ้ากบัขั้วลบของ

แบตเตอร่ี  แลว้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่แบตเตอร่ี  กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านแผ่นธาตุบวกและแผ่น

ธาตุลบท าใหส้ารประกอบตะกัว่ซลัเฟตจากแผน่ธาตุทั้งสองออกมารวมตวักบัน ้ากลายเป็นน ้ ากรดอีก

คร้ัง แบตเตอร่ีขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า  (คายประจุ)  จะเกิดตะกัว่ซลัเฟต  (ข้ีเกลือ)  ข้ึนท่ีผา่นธาตุบวก

และแผน่ธาตุลบ  การท่ีอนุภาคซลัเฟตจากกรดก ามะถนัถูกใชไ้ปและเกิดเป็นน ้ ามาแทนท าให้ความ

หนาแน่นของน ้ากรดลดลง  ในทางกลบักนัขณะอดัประจุไฟ  กระแสไฟฟ้าจะแยกตะกัว่ซลัเฟตจาก

แผ่นธาตุโดยน ้ าจะแยกตวัเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน  อนุมูลซัลเฟตจะรวมตวักับไฮโดรเจน

กลายเป็นกรดปฏิกิริยาจะเกิดเช่นน้ีสลบัไปมาจนกระทัง่แผน่ธาตุทั้งสองเส่ือมสภาพไม่สามารถเก็บ

ประจุไฟฟ้าได้ แบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3-4 เท่าของ

แบตเตอร่ีทัว่ไป  การจ่ายไฟต่อเน่ืองไดน้านกวา่ดว้ยอตัรากระแสเท่ากนั  และการบ ารุงรักษาง่ายกวา่
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โดยเติมน ้ ากลัน่น้อยกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสร้างของแผ่นธาตุใหญ่และหนา  ท าให้เน้ือของแผ่น

ธาตุหลุดร่วงไดย้ากและมีความเหมาะสมส าหรับใชง้านในเมืองร้อน 

 

2.5.2  ประสิทธิภาพ ค่าความจุ และการประจุไฟฟ้ามากเกนิไป 

  พลงังานไฟฟ้าในแบตเตอร่ีสามารถวดัไดใ้นหน่วยวตัต-์ชัว่โมง  หรือกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ค านวณหาประสิทธิภาพของพลงังาน  หรือ  Energy Efficiency  โดยใชส้มการ  ซ่ึงแบตเตอร่ีทัว่ไปมี

ค่าในช่วง 70-80% 

 

ประสิทธิภาพพลงังาน (%)    =       (2.1) 

    

  

 ส่วนค่าความจะของแบตเตอร่ี (Capacity)  สามารถวดัไดใ้นหน่วยของแอมแปร์-ชัว่โมง 

(Ah)  และประสิทธิภาพของการอดัประจุ  (Charge Efficiency)  หรืออาจเรียกวา่  ประสิทธิภาพของ

แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah Efficiency)  ค  านวณได้จากสมการประสิทธิภาพของกระแสต่อชั่วโมง  

แบตเตอร่ีตะกั่ว-กรดจะมีค่าประมาณ 95% แต่ในแบตเตอร่ีนิเกิล-แคดเมียมจะมีค่าน้อยกว่าน้ี  

โดยทัว่ไปค่าประสิทธิภาพของพลงังานนอ้ยกว่าประสิทธิภาพของการอดัประจุหรือประสิทธิภาพ

ของแอมแปร์-ชัว่โมง  เน่ืองจากการคายประจุของแบตเตอร่ีใชแ้รงดนัต ่ากวา่การอดัประจุ 

 

    ประสิทธิภาพของกระแสต่อชัว่โมง  =       (2.2) 

 

การอดัประจุหรือการอดัประจุเกิน  ปฏิกิริยาเคมีซ่ึงเกิดข้ึนในแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด  และแบตเตอร่ีนิ

เกิล-แคดเมียมนั้นจะเกิดก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนจากการแตกตวัของน ้าท่ีขั้วลบ 

อตัราการคายประจุ  (Discharge Rate)  และอตัราการอดัประจุ  (Charge Rate)  จะ

สัมพนัธ์กบั Rated Capacity ซ่ึงผูผ้ลิตมกัจะแสดงค่า Specific Rated Capacity ในหน่วยของ Ah ท่ี

อตัราการคายประจุจ าเพาะค่าหน่ึงๆ อาทิ แบตเตอร่ีตะกัว่-กรด ความจุ 200 Ah (อตัรา 10 Hour Rate)  

แสดงวา่แบตเตอร่ีสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า 20 แอมแปร์ เป็นเวลา 10 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

พลงังานท่ีคายประจุ (วตัต-์ชัว่โมง) x 100 
พลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการอดัประจุจนเตม็พิกดั 

กระแสของชัว่โมงการคายประจุ x 100 
กระแสต่อชัว่โมงท่ีใชใ้นการอดัประจุจนเตม็พิกดั 
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เซลเซียส เป็นตน้  กระแสท่ีใช้งานน้ีค านวณโดยใช้สมการอตัราการคายประจุ และอตัราการอดั

ประจุ  จากความจุของแบตเตอร่ี หารดว้ยจ านวนชัว่โมง 

 

อตัราการคายประจุ และอตัราการอดัประจุ  =      (2.3)  

 

2.5.3  ความลกึของการคายประจุและการอดัประจุ 

  ค่าดีโอดี (DOD, Depth of Discharge)  เป็นสัดส่วนหรือ % ของความจุซ่ึงถูกใชง้านจาก

การอดัประจุเต็มพิกดั  ในทางส่วนกลบัของค่าดีโอดี  คือ  ค่าเอสโอซี  (SOC, State of Charge)  เป็น

สัดส่วนหรือ % ของความจุท่ีคงใช้งานได้  ค่าดีโอดีหรือเอสโอซีจะใช้เพื่ออา้งอิงความจุปกติ  

(Nominal Capacity)  ตารางท่ี2.1 ความสัมพนัธ์อยา่งง่ายของค่าดีโอดีและค่าเอสโอซี 

 

ตารางท่ี 2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าดีโอดีกบัค่าเอสโอซี 

เอสโอซี (% SOC) ดีโอดี (% DOD) 
100 
75 
50 
25 
0 
 

0 
25 
50 
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100 

 
 

อยา่งไรก็ตามอาจพิจารณาคลา้ยแกว้น ้าซ่ึงมีน ้าอยูร่ะดบัหน่ึง  ซ่ึงจะมีส่วนท่ีวา่งเปล่าหรือ

ส่วนจะตอ้งเติมใหเ้ตม็  ค่าดีโอดีและค่าเอสโอซี  คือความสูงของส่วนท่ีวา่งเปล่าไม่มีน ้ าในแกว้และ

ความสูงของน ้าท่ีมีอยูใ่นแกว้ ตามล าดบั  ตวัอยา่งเช่น  ความจุอตัรา 10 ชัว่โมง  (10 Hour Rate) การ

จ่ายกระแสต ่าจะให้ค่าดีโอดีมากกว่า 100% ซ่ึงมีความหมายอย่างง่าย คือ แบตเตอร่ีมีความจุในการ

ใชง้านไดม้ากกวา่ 100% เม่ืออตัราการคายประจุต ่ากวา่อตัราการคายประจุปกติ 

 

กระแสท่ีจ่าย = ค่าความจุ (แอมแปร์-ชัว่โมง) 

เวลา (ชัว่โมง) 
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 อตัราการคายประจุด้วยตัวเอง การคายประจุดว้ยตวัเองเป็นการสูญเสียประจุของ
แบตเตอร่ี  ถา้หากปล่อยทิ้งไวท่ี้วงจรเปิดหรือไม่มีการจ่ายกระแสในระยะเวลาหน่ึง  เช่น  แบตเตอร่ี

ปฐมภูมิท่ีถูกวางบนชั้นจ าหน่ายในร้านคา้ เม่ือผ่านไปหลาย ๆ ปี  จะพบว่าค่าความจุจะเหลืออยู่ไม่

เท่ากบัความจุตั้งตน้  แต่ส าหรับแบตเตอร่ีทุติยภูมินั้น  อตัราการคายประจุดว้ยตวัเองจะอา้งถึงดว้ย

เปอร์เซ็นต์ความจุท่ีหายไปต่อเดือนโดยตั้งตน้ท่ีค่าความจุเต็มพิกดั  แต่ตอ้งค านึงถึงอุณหภูมิของ

แบตเตอร่ีควบคู่ไปดว้ยกนั  ในหลาย ๆ กรณีค่าน้ีจะเป็นสองเท่าเม่ืออุณหภูมิแบตเตอร่ีเพิ่มข้ึนทุก ๆ 

10 องศาเซลเซียล  จากการค านวณแบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ พบว่าอตัราการคายประจุ

ดว้ยตวัเองจะมีค่าต ่าโดยอยูใ่นช่วง 1-4% ท่ีอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส 

 

 วงจรอายุ (Cycle Life) ความหมายของค าวา่ ไซเคิล (Cycle) คือ การท าซ ้ า ๆ เพื่อ

การคายประจุและการอดัประจุซ่ึงเป็นการท างานปกติของแบตเตอร่ี  ดงันั้น  หน่ึงไซเคิลหรือหน่ึง

รอบเท่ากบัการคายประจุหน่ึงคร้ังตามดว้ยการอดัประจุหน่ึงคร้ัง  ในวงจรอายุของแบตเตอร่ีในการ

วดัจ านวนไซเคิลของแบตเตอร่ี ซ่ึงแบตเตอร่ีสามารถท างานเป็นปกติไดต้ลอดชัว่อายุ  โดยทัว่ไปจะ

พิจารณาจากจ านวนไซเคิลของการคายประจุและค่าดีโอดี (DOD) รวมถึงสัดส่วนของค่าความจุ

ก่อนท่ีจะลดลงไปต่อค่าความจุตั้งตน้ (ปกติใชค้่า 80%) วงจรอายุข้ึนกบัค่าความลึกของแต่ละไซเคิล  

หากทดสอบโดยวดัท่ีค่าดีโอดีสูง  และค่าดีโอดีต ่าลงแลว้ใหน้ าผลของจ านวนไซเคิลคูณดว้ยค่าดีโอดี

แลว้พบวา่มีค่าค่อนขา้งคงท่ี  แสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงความจุมีค่าเช่นเดียวกบัค่าดีโอดีท่ีลดลง 

 

2.5.4  ชนิดของแบตเตอร่ี 

  แบตเตอร่ีตะกัว่-กรด มีหลายประเภทข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยีแผ่นธาตุและชนิดของสาร

อิเล็กโทรไลต์  โดยทัว่ไปแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดท่ีใชส้ าหรับระบบเซลล์แสงอาทิตยไ์ดแ้ก่ แบตเตอร่ี

แบบท่ีมีแผ่นธาตุเป็นกริด (Grid Plate) และมีสารอิเล็กโทรไลด์เป็นของเหลว แบตเตอร่ีแบบเจล 

แบตเตอร่ีแบบ tubular plate และแบตเตอร่ีแบบบล็อก (OGi Block) 

 

 แบตเตอร่ีแบบ Grid Plate ท่ีมี Electrolyte เป็นของเหลว (Wet Cells) แบตเตอร่ีชนิด

น้ีนิยมใชง้านในรถยนต ์ ส าหรับการสตาร์ทเคร่ืองยนตซ่ึ์งตอ้งการกระแสสูงในช่วงเร่ิมสตาร์ท  โดย
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การออกแบบใหมี้แผน่ธาตุบาง  จ  านวนหลายแผน่เพื่อเพิ่มกระแส  แต่แบตเตอร่ีชนิดน้ีเหมาะส าหรับ

ใชก้บัการคายและการอดัประจุท่ีกระแสสูงในช่วงสั้น ๆ แต่ไม่เหมาะส าหรับลกัษณะการท างานของ

ระบบเซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งตอ้งการการคายและการอดัประจุท่ีกระแสไม่สูงนกั  แต่รอบเวลายาวนาน

หลายชั่วโมง  ดงันั้นจึงตอ้งมีการดดัแปลงแบตเตอร่ีชนิดน้ีเพื่อให้สามารถใช้ไดดี้กบัระบบเซลล์

แสงอาทิตย์โดยการเพิ่มความหนาของแผ่นธาตุ  เพิ่มสารเคลือบแผ่นกริดและลดความเข้มข้น

สารละลายกรด  เพื่อป้องกนัการกดักร่อนและยืดอายุการใชง้าน  จะพบวา่หากตอ้งการให้แบตเตอร่ี

ท างานไดย้าวนานเพียงพอ (400 รอบ)  ไม่ควรปล่อยใหเ้กิดการคายประจุมากกวา่ 50% 

 

  แบตเตอร่ีชนิดเจล อิเล็กโทรไลตแ์บตเตอร่ีชนิดน้ีถูกท าใหเ้ป็นเจลโดยการเพิ่มสาร

บางอยา่งท่ีช่วยในการจบัตวั  ประโยชน์ของแบตเตอร่ีชนิดน้ีมีดงัน้ี 

- ไม่เกิดปัญหาการแบ่งชั้นของกรด  (Acid Stratification)  ซ่ึงช่วยลดการเกิด

ซลัเฟตชนัและยดือายกุารใชง้าน 

- ไม่เกิดก๊าซ  และลดความเส่ียงหรืออนัตราย 

- ไม่มีการร่ัวไหล  สามารถติดตั้งไดทุ้กท่ี 

- ไม่ตอ้งการการบ ารุงรักษา  เช่นไม่ตอ้งคอยเติมน ้ากลัน่ 

แต่อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากแบตเตอร่ีชนิดน้ีมีขอ้บกพร่อง คือ เสียหายไดง่้ายหากมีการ

อดัประจุเกินพิกดั  จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าอยา่งดี  โดยไม่ให้เกินค่าท่ีท าให้เกิดก๊าซ

เน่ืองจากไม่สามารถระบายก๊าซออกไปได ้ และการตรวจสอบสภาวะการอดัประจุท าไดว้ิธีเดียวคือ  

การวดัแรงดนัไฟฟ้า  เจลแบตเตอร่ีจะมีอายุการใชง้านยาวนานกวา่แบตเตอร่ีชนิดสารอิเล็กโทรไลต์

เป็นของเหลว  (Wet Cells)  จะพบวา่ท่ีการคายประจุ 50% จะมีอายุการใชง้านถึง 1000 รอบแต่จะมี

ราคาแพงกวา่แบตเตอร่ีชนิดอิเล็กโทรไลต ์เป็นของเหลวประกอบของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดชนิดเจล 
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ภาพท่ี 2.21 แบตเตอร่ีตะกัว่-กรดชนิดเจล 
 

 แบตเตอร่ีชนิด Stationary Tubutar Plate (Type OPzS and OPzV) แบตเตอร่ีชนิดน้ี

เหมาะส าหรับการใชง้านประมาณ 15 ถึง 20 ปี และระบบขนาดใหญ่ท่ีมีการท างานตลอดทั้งปี  แต่

แบตเตอร่ีจะมีน ้ าหนกัมาก  ขนาดใหญ่และราคาสูงมาก  โดยมีทั้งชนิดเล็กโทรไลต์ เป็นของเหลว 

(OPzS) และชนิดเจล (OPzV)  ความแตกต่างจากแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนท่ีการออกแบบอิเล็กโทรดดา้น

ขั้วบวก (Positive Electrode) เป็นแบบหลอดดงัแสดงในภาพท่ี 2.22  ซ่ึงแข็งแรงทนทาน  ท าให้มี

อายุการใชง้านยาวนาน  จะพบวา่ท่ีการคายประจุ 50% จะมีอายุการใชง้านถึง 4,500 รอบ ซ่ึงสูงกว่า

แบตเตอร่ีชนิดอ่ืนทุกชนิด 
 

 
 

ภาพท่ี 2.22 แบตเตอร่ีตะกัว่-กรดชนิด Stationary Tubular Plate 
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 แบตเตอร่ีชนิดบล็อก (OGi Block) แบตเตอร่ีชนิดน้ีมีอิเล็กโทรดดา้นขั้วบวกจะเป็น

แผ่นแบน  ซ่ึงเป็นการผสมกนัระหว่างแผ่นกริดและแผ่นท่ีมีลกัษณะเป็นท่อ (Tubular Plate)  ดงั

แสดงในภาพท่ี 2.23 เป็นส่วนประกอบของแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดชนิดบล็อก  ซ่ึงสามารถอดัประจุ

ดว้ยกระแสไฟฟ้าท่ีต ่าไดแ้ละมีประสิทธิภาพการอดัประจุสูงประมาณ 95 ถึง 98 %  และตอ้งการการ

บ ารุงรักษานอ้ยมากเพียง 2-3 ปีต่อคร้ัง  แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะมีอายุการใชง้านยาวนาน  จะพบวา่ท่ีการ

คายประจุ 30%  จะมีอายุการใช้งานถึง 3500 รอบซ่ึงสูงกว่าแบตเตอร่ีชนิดอ่ืน  ยกเวน้แบบ  

Stationary  Tubular Plate 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.23  แบตเตอร่ีชนิดบล็อก 
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2.5.5  พฤติกรรมและลกัษณะการท างานของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด 

  การใช้งานหรือเลือกใช้แบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรด อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น  

จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมและลกัษณะการท างานของแบตเตอร่ีชนิดน้ีก่อน  โดยมีประเด็นหลกั ๆ 

ท่ีควรพิจารณาทั้ งหมด 6 ประเด็นได้แก่ ความจุของแบตเตอร่ี กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ี 

แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี การคายและการอดัประจุ  สภาวะการอดัประจุ และ ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่ออายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี 

ความจุของแบตเตอร่ี (Battery Capacity) ความจุของแบตเตอร่ี คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ี

สามารถจ่ายออกไปหรือคายประจุได ้ จนกระทัง่หยดุจ่ายพลงังานหรือหยดุคายประจุ   

 

Cn  =  In x tn      (2.4) 

 

โดย 

Cn = ความจุปกติของแบตเตอร่ี  

In  = ค่ากระแสไฟฟ้าคงท่ีขณะคายประจุ 

tn  = เวลาทั้งหมดในการคายประจุจนหมด 

 

 ค่าความจุของแบตเตอร่ีจะไม่คงท่ี โดยข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ แรงดนัไฟฟ้าขณะคายประจุ

จนหมดและกระแสไฟฟ้าขณะคายประจุ  ทั้งน้ีหากกระแสไฟฟ้าขณะคายประจุมีค่าต ่าจะท าให้กรด

ซลัฟิวริกค่อย ๆ แตกตวัและไปจบักบัแผน่ธาตุเกิดการสะสมเป็นชั้นตะกัว่ซลัเฟตอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงช่วย

ใหก้ารแทรกซึมของกรดซลัฟิวริกท าไดลึ้กกวา่  แต่ในทางกลบักนั หากกระแสไฟฟ้าขณะค่ายประจุ

มีค่าสูงจะท าให้เกิดสะสมเป็นชั้นตะกั่วซัลเฟตอย่างรวดเร็ว  และท าให้การแทรกซึมของกรด

ซลัฟิวริกท าไดไ้ม่ลึกพอ  ดงันั้น  ในกรณีท่ีตอ้งการก าลงัไฟฟ้าของการคายประจุมากจึงตอ้งพยายาม

ให้กระแสไฟฟ้าขณะคายประจุมีค่าต ่าและใชเ้วลานานข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีผูผ้ลิตแบตเตอร่ีจึงก าหนดค่า

พิกดัความจุของแบตเตอร่ีภายใตส้ภาวะใดสภาวะหน่ึง เช่น  ค่าความจุแบตเตอร่ีท่ีกระแสคายประจุ

ค่าหน่ึง  หรือท่ีเวลาในการคายประจุค่าหน่ึง  เป็นตน้   
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 กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ี จากหลักการเดียวกันกับความจุของแบตเตอร่ี  ค่า

กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการอดัหรือการคายประจุ  โดยค่ากระแสไฟฟ้า

ทัว่ไปของแบตเตอร่ีส าหรับระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะอดัประจุ (Maximum Charge Current)  

l20 = C20 / 20h  

 ค่ากระแสไฟฟ้าปานกลางขณะอดัประจุ (Medium Charge Current) 

l50 = C50 / 50h 

 ค่ากระแสไฟฟ้าปานกลางขณะคายประจุ (Medium Discharge Current)   

l120 = C120 / 120h 

 

 แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี ค่าแรงดนัไฟฟ้าโดยทัว่ไปของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด 

คือ ประมาณ 2 โวลต์ต่อเซลล์  ส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด 6 เซลล์ โดยท่ีต่อกนัแบบอนุกรมอยู่ภายใน

กล่องและแรงดนัรวมประมาณ 12 โวลตต่์อแบตเตอร่ีหน่ึงตวั  ซ่ึงค่าแรงดนัท่ีแทจ้ริงจะเปล่ียนแปลง

เสมอ  ข้ึนอยู่กบัสภาวะการท างานและเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัแบตเตอร่ีจ าเป็นตอ้ง

จ ากดัค่าแรงดนัไฟฟ้าใน 2 สภาวะต่อไปน้ี คือ จ ากดัค่าแรงดนัสูงสุดในสภาวะการอดัประจุ  และ

จ ากดัค่าแรงดนัต ่าสุดในสภาวะการคายประจุ  นอกจากน้ียงัตอ้งจ ากดัค่าแรงดนัเพื่อป้องกนัการเกิด

ก๊าซในสภาวะการอดัประจุอีกดว้ย ค่าแรงดนัไฟฟ้าขณะไม่มีภาระทางไฟฟ้าหรือแรงดนัวงจรเปิด

ของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด จะไม่สามารถวดัไดท้นัที  ภายหลงัจากการอดัหรือคายประจุเน่ืองจาก

กระบวนการทางเคมีและความร้อนยงัไม่เขา้สู่ภาวะสมดุล  ซ่ึงค่าแรงดนัวงจรเปิดน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

การอดัประจุและชนิดของแบตเตอร่ีโดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.96-2.12 โวลตต่์อเซลล์หรือแบตเตอร่ีหน่ึง

ตวัมีค่า 12-12.7 โวลต ์
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 การอดัและการคายประจุ   

(Charging and Discharging) 

กระบวนการอดัประจุ  ค่าแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีจะค่อย ๆ เพิ่มข้ึนจนถึงค่าหน่ึง

ท่ีจะเร่ิมเกิดก๊าซ (Gassing Voltage) นัน่คือ น ้ าถูกแยกตวัออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจน เรียก 

Oxy-Hydrogen Gas ซ่ึงสามารถจุดติดไฟและระเบิดไดง่้าย  ดงันั้นผูผ้ลิตเคร่ืองควบคุมการประจุ

แบตเตอร่ีจึงควรจ ากดัแรงดนัไฟฟ้าตอนอดัประจุไม่ให้เกินค่า ๆ หน่ึงเป็นค่าแรงดนัปลดออกเม่ืออดั

ประจุหรือ Charge Cut-Off Voltage นอกจากน้ีเน่ืองจากค่าแรงดนัท่ีเร่ิมเกิดก๊าซข้ึนอยูก่บัค่าอุณหภูมิ

ของแบตเตอร่ี  ดังนั้ นเคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอร่ีควรต้องมีการวดัอุณหภูมิเพื่อน ามา

ค านวณหาค่า Charge Cut-Off Voltage อยา่งถูกตอ้ง  

แบตเตอร่ีส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์จะท างานครบรอบหรือไซเคิลในหน่ึงวนั คือ 

ช่วงเวลากลางวนัเป็นการอดัประจุและกลางคืนเป็นการคายประจุ  โดยอาจคายประจุอยู่ระหวา่ง 2 

ถึง 20%  ของความจุแบตเตอร่ี  การท างานของแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาล เช่นในฤดูหนาว (หรือ

ฤดูฝน) แสงแดดมีนอ้ย ท าใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตพลงังานไดน้อ้ยจึงไม่เพียงพอส าหรับการอดั

ประจุให้แก่แบตเตอร่ีให้เต็ม  ส่งผลให้แบตเตอร่ีท างานท่ีสภาวะการอดัประจุ  (State of Charge, 

SOC) ท่ีต  ่ามาก  อาจจะประมาณ 20% ของค่าความจุของแบตเตอร่ี  ขณะท่ีในช่วงฤดูร้อน  แสงแดด

มีมาก  แผงเซลล์ผลิตพลงังานไดม้ากและเพียงพอส าหรับอดัประจุให้แก่แบตเตอร่ีจนเต็มหรือเกือบ

เต็ม  ซ่ึงอาจส่งผลให้แบตเตอร่ีท างานท่ีสภาวะการอดัประจุท่ีสูงคือ  อาจถึง 80 หรือ 100% ของค่า

ความจุของแบตเตอร่ีได ้ แต่ก็อาจท าใหเ้กิดปัญหาการอดัประจุเกินพิกดั  ดงันั้น  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา

น้ี  จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดของแบตเตอร่ี  ซ่ึงโดยทัว่ไปก าหนดไวท่ี้ 2.4 

โวลต์ต่อเซลล์  โดยเคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอร่ีบางรุ่น  อาจก าหนดค่าแรงดนัสูงกว่าน้ีใน

ช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเหตุผลจ าเป็นบางประการ  เช่น  เพื่อการอดัประจุแบบ Equalization หรือการอดั

ประจุแบบรวดเร็ว เป็นตน้ 

กระบวนการคายประจุ  เม่ือเร่ิมตน้แรงดนัไฟฟ้าจะตกลงอยา่งทนัที  เน่ืองจากแรงดนั

ส่วนหน่ึงตกคร่อมบนตวัตา้นทานภายในของแบตเตอร่ี  เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรจากนั้น

แรงดนัไฟฟ้าจะค่อย ๆ ลดลงอยา่งต่อเน่ืองและจะลงลงอยา่งรวดเร็วเม่ือใกลส้ิ้นสุดกระบวนการหรือ

จนถึงค่าแรงดนัปลดออกเม่ือคายประจุ หรือ Discharge Cut-Out Voltage หากปล่อยให้แรงดนัไฟฟ้า
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ลดลงต่อไปจนกระทัง่ต ่ากวา่ค่า Discharge Cut-Out Voltage จะท าให้ความเขม้ขน้ของกรดจะมีค่า

สูงมากจนเกิดเป็นผลึกซลัเฟต หรือเรียกวา่เกิดซลัเฟชนั ซ่ึงควรหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดสภาวะน้ี 

 

 สภาวะการอดัประจุ   

(State of Charge, SOC) 

การท างานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระท่ีมีแบตเตอร่ีจ าเป็นต้องทราบ

จ านวนเวลาท่ีระบบยงัสามารถจ่ายไฟให้แก่ภาระทางไฟฟ้าไดใ้นช่วงเวลาท่ีไม่มีแดดเพื่อประมาณ

การหรือเตรียมมาตรการรองรับหรือป้องกันการขาดแคลนไฟฟ้า  ดังนั้ นจึงจ าเป็นต้องทราบ

ตลอดเวลาวา่มีปริมาณพลงังานท่ีเหลืออยูใ่นแบตเตอร่ีมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงโดยทัว่ไปมี 2 วิธีท่ีจะท า

ใหท้ราบปริมาณพลงังานท่ีเหลืออยูใ่นเบตเตอร่ี (State of Charge) 

วิธีท่ี 1 ส าหรับ Unsealed แบตเตอร่ีหรือแบตเตอร่ีท่ีมีอิเล็กโทรไลท์เป็นของเหลว  

สามารถทราบได้จากค่าความหนาแน่นของกรด  (Acid Density)  ซ่ึงวดัโดยไฮโดรมิเตอร์ 

(Hydromenter) โดยแบตเตอร่ีแต่ละชนิดจะมีค่าต่างกนั 

วิธีท่ี 2 ส าหรับ Sealed แบตเตอร่ีหรือแบตเตอร่ีท่ีมีอิเล็กโทรไลทเ์ป็นแบบเจลซ่ึงไม่

สามารถวดัค่าความหนาแน่นของกรด (Acid Density)  ได้  จึงตอ้งวดัระดบัแรงดนัไฟฟ้าแทน  

อยา่งไรก็ตาม  จ  าเป็นตอ้งทราบระดบัแรงดนัวงจรเปิดขณะเร่ิมตน้ (Resting Voltage) ก่อนทุกคร้ัง

เพื่อใชอ้า้งอิงเป็นค่าเร่ิมตน้ท่ีสภาวะการประจุเป็น 0% และตอ้งปล่อยแบตเตอร่ีไวโ้ดยไม่ต่อวงจรไว้

อยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมงก่อนการวดัแรงดนั 

 

  ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอร่ี  

 (Ageing Effect) 

แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรดมีจุดบกพร่องเน่ืองจากอายุการใช้งานค่อนขา้งสั้ น โดยท่ี

การใชง้านระหวา่ง 100 ถึง 800 รอบ จะมีอายุการใชง้านประมาณ 3 ถึง 8 ปี  แต่ในขณะท่ีแบตเตอร่ี

แบบ Stationary จะมีอายุการใชง้านประมาณ 10 ถึง 15 ปี ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเสมอแมว้า่จะไม่มีการ

กายประจุใด ๆ จากแบตเตอร่ี กระบวนการทางเคมีก็ยงัคงเกิดข้ึนและเป็นเหตุให้เกิดการคายประจุ

ภายในตวัแบตเตอร่ีเอง  ทั้งน้ีไม่ควรให้เกิดการคายประจุเกิน 3%ต่อเดือน  จากกระบวนการทางเคมี
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ท่ีเกิดข้ึนในแบตเตอร่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออายุการใชง้านของแบตเตอร่ี ประกอบดว้ย การแบ่งชั้น

ของกรด (Acid Stratification)  การเกิดซัลเฟชนั (Sulfation) การกดักร่อน (Corrosion) การเกิด

ตะกอน (Sludging) และการสูญเสียน ้า (Drying Out) 

 การแบ่งชั้นของกรด หรือ Acid Stratification  เป็นปฏิกิริยาสามารถยอ้นกลบัได้

เน่ืองจากการท่ีกรดมีองค์ประกอบของโลหะหนกั  ซ่ึงความหนาแน่นของกรดบริเวณดา้นล่างของ

แบตเตอร่ีจึงมากกวา่ดา้นบน  ท าใหเ้กิดความต่างศกัยข้ึ์นระหวา่งกรดชั้นบนและชั้นล่าง  เป็นเหตุให้

เ กิดการคายประจุบางส่วนวนอยู่ภายในตัวกล่องแบตเตอร่ี  กระบวนการน้ีเ รียกว่า  Acid 

Stratification และในกรณีน้ีท าให้เกิดก๊าซบา้ง ทั้งน้ีในแต่ละช่วงเวลาของการบ ารุงรักษาจึงควรช่วย

ให้เกิดการผสมของกรดชั้นบนและชั้นล่าง  โดยการเคล่ือนยา้ยแบตเตอร่ีเพื่อให้เกิดการผสมกนั

ระหวา่งกรดชั้นบนและชั้นล่าง และช่วยลดการคายประจุภายในแบตเตอร่ี 

 การเกิดซลัเฟชนั หรือ Sulfation เป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัไดใ้นกรณี

ท่ีแบตเตอร่ีไม่ไดรั้บการอดัประจุอยา่งเพียงพอหลงัจากท่ีคายประจุแลว้  จะท าให้เกิดผลึกของตะกัว่

ซลัเฟตตกตะกอนสะสมอยูด่า้นล่าง  ซ่ึงไม่สามารถละลายกลบัเขา้ในสารอิเล็กโทรไลตไ์ดอี้ก  และ

การสูญเสียซัลเฟตน้ีท าให้ความสามารถในการอดัประจุคร้ังต่อไปลดลง  กระบวนการน้ีเรียกว่า  

Sulfation 

 การกดักร่อน หรือ Corrosion  เป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัได ้ โดยท่ี

กระบวนการกดักร่อนจะเกิดข้ึนกบัแผน่ธาตุกริดท่ีขั้วบอกของแบตเตอร่ี  เม่ือแรงดนัท่ีขั้วบวกสูงเกิน

กว่าปกติ  จะท าให้ความด้านทานของแผ่นธาตุกริดเพิ่มข้ึน  จนในท่ีสุดเม่ือเกิดการกดักร่อนเป็น

บริเวณกวา้งจะท าใหเ้กิดการลดัวงจรภายในระหวา่งขั้วบวกกบัอิเล็กโทรด 

 การเกิดเป็นตะกอน หรือ Sludging เป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัได ้ โดย

ท่ีปริมาตรขององค์ประกอบทางเคมีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างการอดัและคายประจุท าให้

องค์ประกอบบางส่วนหายไป  หากเกิดก๊าซข้ึนจะท าให้เกิดการสะสมเป็นตะกอนของตะกัว่ หรือ

ตะกัว่ซลัเฟตท่ีดา้นล่างแบตเตอร่ีและเม่ือสะสมจนสูงมากพอจะท าใหเ้กิดการลดัวงจรภายใน 

 การสูญเสียน ้า หรือ Drying Out เป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัได ้ หากเกิด

ก๊าซข้ึนในระหว่างการอดัประจุจะท าให้เกิดการสูญเสียน ้ า  ซ่ึงตอ้งมีการเติมน ้ าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ

ชดเชยและไม่ใหแ้บตเตอร่ีหยดุท างาน 
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2.6  เคร่ืองควบคุมการอดัประจุไฟฟ้า [2] 

 
ระบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระโดยทัว่ไปประกอบดว้ย  แผงเซลล์แสงอาทิตย ์เคร่ืองควบคุม

การประจุไฟฟ้า  แบตเตอร่ีและโหลดนั้น  ซ่ึงแรงดนัไฟฟ้าของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควร

เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี  โดยทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 12 โวลต,์ 24 โวลต ์ และ  48  โวลต ์ 

ตวัอยา่งเช่น  แบตเตอร่ี 12 โวลต ์มีแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดไดถึ้ง 14.4 โวลต ์ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เป็นชนิดผลึกซิลิกอนจ านวน 36 ถึง 40 เซลล์ มีแรงดนัใชง้านได ้ 15 ถึง 18 โวลต ์(ข้ึนกบัอุณหภูมิ

ของอากาศ)  ขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีก าหนดให้แรงดนัใชง้านตอ้งมากกวา่แรงดนัการประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ี  แมว้่าอุณหภูมิจะสูงข้ึน  ซ่ึงในกรณีน้ีจะเห็นว่าแรงดนัใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

เพียงพอต่อการประจุไฟฟ้าใหแ้ก่แบตเตอร่ี  แมเ้กิดการสูญเสียแรงดนัไฟฟ้าในสายไฟฟ้าและไดโอด  

(โดยทัว่ไปไม่เกิน 2 %) 

 
ภาพท่ี 2.24 ตวัอยา่งเคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้าท่ีมีทัว่ไป 

 

เคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้าท าหน้าท่ีประจุไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทิตยล์งใน

แบตเตอร่ีและควบคุมไม่ใหป้ระจุไฟฟ้าเกิน (Overcharging) หลกัการท างานของเคร่ือง คือ ตรวจวดั

แรงดันของแบตเตอร่ี เพื่อก าหนดสภานะการประจุของแบตเตอร่ี  เม่ือแบตเตอร่ีมีประจุอยู่เต็ม

แรงดนัไฟฟ้าจะสูงข้ึน เช่น แบตเตอร่ี  12 โวลต ์เคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้าจะตดัการประจุเม่ือ

แรงดนัสูงถึง 14.4 โวลต์และจะประจุไฟฟ้าใหม่อีกคร้ังเม่ือแรงดนัไฟฟ้าลดลงเหลือ  13.4 โวลต ์ 
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และท าหน้าท่ีเบ่ียงเบนไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เม่ือแรงดันไฟฟ้ามากเกิน  หรือต ่ากว่า

แบตเตอร่ีจะรับได ้ส่วนการป้องกนัการจ่ายไฟฟ้ายอ้นกลบัจากแบตเตอร่ีไปยงัแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 

จะมีไดโอดป้องกันกระแสไหลย้อน  ซ่ึงปกติจะมีรวมอยู่ในเคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้า  

นอกจากน้ีชาร์จเจอร์บางรุ่นก็ยงัมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอาทิเช่น ระบบควบคุมแสงสว่าง มี UPS. 

ส าหรับชาร์จมือถือเป็นตน้ หนา้ท่ีของเคร่ืองควบคุมการประจุไฟฟ้าไดด้งัน้ี 

  ควบคุมใหมี้การประจุไฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

  ป้องกนัการคายประจุยอ้นกลบั 

  ป้องกนัการประจุไฟฟ้าเกิดกวา่แบตเตอร่ีจะรับได ้

  ป้องกนัการคายประจุ 

  แสดงสถานะของแบตเตอร่ี (บางรุ่น) 

 

โดยชาร์จเจอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

2.6.1 ชนิด Pules Width Modulation (PWM.)   [2] 

 หลกัการท างานคือใช้หลกัการควบคุมกระแสท่ีออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์บบ

สวิตซ์เป็นจงัหวะ ๆ หรือเรียกว่าจงัหวะพลัส์ โดยหากแบตเตอร่ีมีประจุไฟท่ีน้อยมีช่วงเวลา On 

Time ท่ีเพิ่มข้ึน และหากแบตเตอร่ีมีประจุไฟใกลเ้ต็มระยะเวลาของการ On Time จะนอ้ยลง โดยจะ

มีการจดัวงจรคือแบบอนุกรมคอนโทรล (Series Controller) และขนานคอนโทรล  (Parallel 

Controller) ซ่ึงจากภาพท่ี 2.25 จะเป็นการชาร์จกระแสท่ีไดจ้ากแผงโซลาร์เซลเซลล์เขา้แบตเตอร่ี

ผา่นอุปกรณ์ไทริสเตอร์ซ่ึงคือสวติซ์ S2 โดยตรงซ่ึงผลของการจดัวงจรดงักล่าว จะส่งผลท าให้ระดบั

แรงดันท่ีใช้ในการชาร์จลดลงซ่ึงส่งผลท าให้ชาร์จเจอร์ไม่สามารถใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในการ

ควบคุมการชาร์จประจุในแบตเตอร่ีได ้โดยกระแสท่ีชาร์จแบตเตอร่ีจะข้ึนอยูก่บั กระแสท่ีไดรั้บจาก

แผงโซล่าเซลล์เป็นหลงั โดยตวัชาร์เจอร์แบบ PWM นั้นจะมีราคาถูกว่าแบบ MPPT ประมาณ 2-3 

เท่า ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่ีมีก าลงัผลิตต ่า ๆ ได้ แต่ประสิทธิภาพการแปลง

พลงังานท่ีผลิตไดจ้ากโซลาร์เซลลเ์พื่อจ่ายเขา้ไปชาร์จกบัแบตเตอร่ีจะนอ้ยกวา่แบบ MPPT 
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ก. วงจรอยา่งง่ายของระบบชาร์จเจอร์แบบ PWM  แบบวงจรอนุกรม 

 

 
ข. วงจรอยา่งง่ายของระบบชาร์จเจอร์แบบ PWM  แบบวงจรขนาน 

ภาพท่ี 2.25 วงจรอยา่งง่ายของระบบชาร์จเจอร์แบบ PWM  โดยมีวงจรควบคุมการท างานของโหลด 

 

2.6.2  ชนิด Maximum Power Point Tracking (MPPT) [2] 

  หลกัการท างานคือมีคอนโทรลเลอร์ปรับแรงดนัขาเขา้ซ่ึงมาจากโซลาร์เซลล์เพื่อให้ได้
จุดท่ีมีก าลงัไฟฟ้าสูงสุดและจะเปล่ียนก าลงัไฟฟ้าดงักล่าวเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จเขา้แบตเตอร่ี 

เพราะฉะนั้นกระแสชาร์จจะข้ึนอยูก่บัก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ท่ีต่อเขา้กบัตวัชาร์จ ดงัภาพท่ี 

2.25 โดยโซลาร์ชาร์จเจอร์ชนิดน้ีจะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ชาร์จเจอร์แบบ PWM ประมาณ 10-20 % 

แต่ราคาจะสูงกว่ามาก เหมาะส าหรับระบบใหญ่ ๆ ซ่ึงตอ้งการชาร์จเจอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ

สามารถลดตอ้นทุนการใช้แผงโซลาร์เซลล์ลงได้ โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชาร์เจอร์

ระหวา่งแบบ PWM กบัแบบ MPPT จะพบวา่หากชาร์จเจอร์ไดรั้บก าลงัไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ท่ี 
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100 Watt  แบบ MPPT จะสามารถแปลงเป็นก าลงัไฟฟ้าท่ีชาร์จเขา้ได ้100 Watt แต่แบบ PWM จะ

สามารถแปลงเป็นก าลงัไฟฟ้าไดเ้พียง 81 Watt เท่านั้น เพราะจะถูกจ ากดัดว้ยแรงดนัของระบบ 

(Vsyt) ถึงแมจ้ะไดรั้บกระแสจากโซล่าเซลล์ (Ipv) เพิ่มข้ึนก็ตาม (Psyt =Vsyt x Ipv) ท าให้

ก าลงัไฟฟ้าในระบบนอ้ยกวา่ชาร์จเจอร์แบบ MPPT 

 

 
ภาพท่ี 2.26 วงจรอยา่งง่ายของระบบชาร์จเจอร์แบบ MPPT 

 

ค่าท่ีควรรู้เพื่อใชใ้นการเลือกชาร์จเจอร์ มีดงัน้ี 

1. แรงดนัไฟฟ้าสูงสุดดา้นอินพุต (Max. DC Input Voltage) คือระดบัแรงดนัสูงสุดท่ีจะ

สามารถต่อแผงโซลาร์เซลล์แลว้ระดบัแรงดนัเปิดวงจร (Voc) ของแผงโซลาร์เซลล์รวมกนัแล้ว

จะตอ้งไม่เกินแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดในดา้นอินพุตของชาร์จเจอร์ 

2. กระแสสูงสุดดา้นอินพุต (Max. DC Input Current) คือกระแสสูงสุดท่ีจะสามารถต่อแผง

โซลาร์เซลล์แลว้ระดบักระแสลดัวงจร (Isc) ของแผงโซลาร์เซลล์รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินกระแส

สูงสุดในดา้นอินพุตของชาร์จเจอร์ 

3. ก าลงัไฟฟ้าสูงสุด (Max. DC Input Power) คือค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีจะสามารถต่อแผง  

โซลาร์เซลลแ์ลว้ระดบัแรงดนัก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์รวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินก าลงัไฟฟ้า

สูงสุดท่ีชาร์จเจอร์รับได ้

4. ระดบัแรงดนัแบตเตอร่ีท่ีใช้กบัชาร์เจอร์ (DC Voltage Range) คือระดบัของแรงดนั

แบตเตอร่ีสามารถต่อใชง้านกบัชาร์จเจอร์ได ้
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5. กระแสชาร์จสูงสุด (Max. Charging Current ) คือกระแสชาร์จสูงสุดท่ีสามารถชาร์จ

แบตเตอร่ีได ้

6. ค่าประสิทธิภาพของชาร์จเจอร์ (Efficiency) คือประสิทธิภาพในการแปลงพลงังานท่ี

ไดรั้บจากแผงโซล่าเซลลข์องตวัอุปกรณ์ ซ่ึงยิง่ค่าสูงก็หมายถึงประสิทธิภาพท่ีสูงตามไปดว้ย 
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บทที ่3 

การออกแบบทางโครงงาน 

 

3.1  การออกแบบระบบ Off Grid 

 

  การออกแบบระบบ Off Grid ควรออกแบบให้เหมาะสมกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผูใ้ชง้าน 

กล่าวคือ หากผูใ้ชง้านตอ้งการใช้ไฟฟ้า 10 หน่วยต่อวนั ก็ควรออกแบบให้ระบบผลิตไฟฟ้าให้ได้

ใกล้เคียง 10 หน่วยต่อวนั ในวนัท่ีแสงน้อยท่ีสุดของปี โดยสามารถเผื่อการออกแบบระบบไว้

ประมาณ 10-25% อนัเน่ืองมาจากประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีท่ีเส่ือมลงตามอายุ

การใชง้าน 

การเลือกระดบัแรงดนัท่ีเหมาะสมของระบบ Off Grid แนวทางการเลือกใชง้านระดบัแรงดนัท่ี

เหมาะสมในระบบออฟกริต สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางขนาดของแรงดนัของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดา้นกระแสตรง กล่าวคือถา้หากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง เช่นหลอด LED T8 ขนาด 18W ระดบั

แรงดนัท่ีผูผ้ลิตบอกมาคือ 24 V เราสามารถเลือกระดบัแรงดนัของระบบ Off Grid เท่ากบั 24 V ได ้

ปริมาณพลงังานท่ีใช้งานระบบต่อวนักล่าวคือ ถ้าหากมีการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีสูงก็ควร

เลือกใช้ระดับแรงดันสูงตาม เน่ืองจากการชาร์จแบตเตอร่ีต ่าลงตามแรงดันท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้

ประหยดัค่าใชจ่้ายในเร่ืองขนาดของสายไฟและความร้อนท่ีเกิดข้ึนในระบบ  
 

3.2  การค านวณหาขนาดของอนิเวอร์เตอร์ 

 

 การค านวณหาก าลงัไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้งานส าหรับโหลดไฟฟ้ากระแสสลบัควร

ออกแบบให้มีค่ามากกวา่ก าลงัไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าดา้นกระแสสลบัประมาณ 1.25 เท่า หา

ไดจ้าก 
 

Pinv  ≥  1.25 x Pac (t)     (3.1) 

 



57 
 

โดย  

 Pinv = ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ หน่วยเป็น วตัต ์(W) 

 Pac(t)  = ก าลงัไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ดา้นไฟฟ้ากระแสสลบั หน่วยเป็น วตัต ์(W) 

กรณีโหลดเป็นมอเตอร์แลว้ต่อตรงเขา้อินเวอร์เตอร์ จะตอ้งท าการเผื่อขนาดจาก 1.25 เป็น 3 

เท่า ของพิกดัมอเตอร์ท่ีต่อใช้งานดา้นไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อป้องกนักระแสกระชากของมอเตอร์

ขณะสตาร์ทแลว้ท าใหอิ้นเวอร์เตอร์เสียหายโดยสามารถเขียนความสัมพนัธ์ไดว้า่  

 

Pinv  ≥  3 x Pac (Motor)      (3.2) 

 

3.3  การเลอืกใช้งานและการค านวณขนาดของ แบตเตอร่ี 

 

การเลือกใชแ้บตเตอร่ีในระบบโซลาร์เซลล์เลือกใชแ้บบ Deep Cycle เพราะสามารถเก็บประจุ

ไวไ้ดม้ากและสามารถจ่ายไฟไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยแบตเตอร่ีชนิดน้ีจะไม่สามารถจ่ายกระแสสูงๆได้

ในเวลาอนัสั้นซ่ึงจะต่างจากแบตเตอร่ีรถยนตท์ัว่ไปซ่ึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดใ้นปริมาณมากๆ 

ไดใ้นช่วงระยะเวลาอนัสั้นๆได ้แต่ไม่สามารถเก็บประจุไวไ้ดม้ากเม่ือเทียบกบัแบตเตอร่ีแบบ Deep 

Cycle ซ่ึงจะมีขนาดของแผน่ตะกัว่ท่ีหนากวา่และจ านวนรอบการชาร์จท่ีมากกวา่อีกดว้ย  

 ค านวณหาความจุของแบตเตอร่ี  ไดจ้าก 

 

Battery Capacity  =         (3.3) 

 

โดย  

Ws =  ก าลงัไฟฟ้าของระบบ 

Battery Capacity  =  ค่าความจุของแบตเตอร่ีหน่วยเป็น แอมแปร์-ชัว่โมง(Ampare - hour : 

Ah) 

Day of autonomy  =  จ  านวนวนัท่ีตอ้งการให้โหลดทางไฟฟ้ายงัคงท างานไดห้ากไม่มีการ

ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล ์หน่วยเป็น วนั (Days) 

Ws x Day of  autonomy 
V sys x DOD 
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 V system   =  ระดบัแรงดนัของระบบหน่วยเป็น โวลต ์(Volt:V) 

 DOD       =  ค่าระดบัความลึกของการคายประจุหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) 

 

ค านวณหาจ านวนแบตเตอร่ีทีต่่ออนุกรม 

 

No. (ser)  =        (3.4) 

 

โดย   

No. (ser)  = จ านวนแบตเตอร่ีท่ีต่ออนุกรม หน่วยเป็นลูกหรือตวั 

V sys    = ระดบัแรงดนัของระบบOff Grid หน่วยเป็นโวลต ์(Volt : V) 

V B    = แรงดนัของแบตเตอร่ีท่ีเลือกใชง้าน หน่วยเป็นโวลต ์(Volt : V) 

 

 ค านวณหาจ านวนแบตเตอร่ีทีต่่อขนาน 

 

Vp  =        (3.5) 

 

โดย  

Vp  = จ านวนแบตเตอร่ีท่ีต่อขนาน หน่วยเป็นลูกหรือตวั 

Ah  = ค่าความจุของแบตเตอร่ีท่ีเลือกใชง้าน หน่วยเป็น แอมป์แปร์-ชัว่โมง (Ampare-hour) 

Battery Capacity   = ค่าความจุของแบตเตอร่ีท่ีตอ้งการ หน่วยเป็น แอมป์แปร์-ชัว่โมง 

(Ampare-hour : Ah) 

 

 

 

V B 
V sys 

Battery Capacity  

Ah 



59 
 

3.4  การหาก าลงัไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ 
 

ประสิทธิภาพก าลงัของโซล่าเซลล์จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งเช่น อุณหภูมิ ความเขม้ของ

แสง ฝุ่ นท่ีเกาะอยูบ่นแผงโซล่าเซลล ์ค่าความเส่ือมของแผงโซล่าเซลล์ เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีถา้หากเราตดั

ปัจจยัตวัแปรให้เหลือ-แค่ ฝุ่ นท่ีเกาะ ค่าความคลาดเคล่ือนจากผูผ้ลิต และความสูญเสียท่ีเกิดจาก

อุณหภูมิ เราสามารถค านวณหาขนาดของแผงโซล่าเซลลใ์หเ้หมาะสมกบัระบบไดจ้ากสมการ 

 

Ppv =            (3.7) 

 

โดย   

Ppv =  ก าลงัไฟฟ้ารวม(สูงสุด)ของแผงโซล่าเซลลท่ี์ใชใ้นระบบ หน่วยเป็น            

(Watt peak : Wp) 

Ws =  พลงังานไฟฟ้ารวมของระบบท่ีใชง้านต่อหน่ึงวนั หน่วยเป็นวตัต-์ชัว่โมง 

(Watt-hour:Wh) 

Oz  =  Over size factor หรือค่าท่ีเผื่อส าหรับการออกแบบ 

PSH   =  Peak Sun Hours ระยะเวลาการมีแสงท่ี 1000 W/m2 ต่อวนั หน่วยเป็นชัว่โมง

(Hours:Hr) [9] โดยทั้งน้ีควรเลือกในเดือนท่ีค่าต ่าสุดในการค านวณระบบออฟกริด 

  f_dirt  = ค่าประสิทธิภาพเม่ือมีส่ิงสกปรกเกาะอยูบ่ริเวณแผงโซลาร์เซลลห์น่วยเป็นร้อยละ 

f_temp = ค่าประสิทธิภาพหากมีผลกระทบจากอุณหภูมิ ซ่ึงปกติแลว้หากอุณหภูมิสูงข้ึน

เกิน 25 องศา ท่ี Standard Condition จะส่งผลท าให้ก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงหน่วยเป็น 

ร้อยละ 

f_cable = ค่าประสิทธิภาพของระบบสายไฟ หากมีระยะทางไกลมากๆประสิทธิภาพ

ดงักล่าวยอ่มมีค่านอ้ยตาม หน่วยเป็นร้อยละ 

f_charger  = ค่าประสิทธิภาพของชาร์จเจอร์ หน่วยเป็นร้อยละ 

f_tolerance = ค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงจะเป็นค่าท่ีมาจากผูผ้ลิต หน่วยเป็นร้อยละ 

Ws x Oz 

PSH x f dirt x f torance x f temp x f cable x f charger x f battery 
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f_battery  = ค่าประสิทธิภาพของแบตเตอร่ี โดยแบตเตอร่ีธรรมดาจะมีค่า 0.6 และแบตเตอร่ี 

deep cycle จะมีค่าอยูท่ี่ 0.8 หน่วยเป็นร้อยละ 

 

3.4.1 ค านวณหาจ านวนแผงโซลาร์เซลล์ทีส่ามารถต่อเข้าระบบได้สูงสุด 

 

N_pv_max  =         (3.8) 

 

3.4.2 ค านวณหาก าลงัไฟฟ้ารวมของแผงโซลาร์เซลล์ในระบบที่ใช้งานจริง 

 

Pvs  =  N_PV_max x Pv,wp      (3.9) 

 

โดย  

Ppv = ก าลงัไฟฟ้ารวม(สูงสุด)ของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ใชใ้นระบบหน่วยเป็นวตัต ์ 

 (Watt peak : Wp) 

Pvs  = ก าลงัไฟฟ้ารวมของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ใชใ้นระบบท่ีใชง้านจริงหน่วยเป็นวตัต ์

(Watt : W) 

Pv,wp   = ก าลงัไฟฟ้าของแผงท่ีเราเลือกใชห้น่วยเป็นวตัต ์ (Watt peak : Wp) 

N_pv_max = จ านวนแผงโซล่าเซลลท่ี์สามารถต่อเขา้ระบบไดสู้งสุดหน่วยเป็นโมดูล 

 

3.4.3  การค านวณหาขนาดชาร์จเจอร์ 

ค านวณหาขนาดก าลงัไฟฟ้าของชาร์จเจอร์แบบ MPPT. (Maximum Power Point Tracking) 

  

P_charger   ≥  1.25 x Pvs x N_Pv_max    (3.10) 

โดย  

P charger    = ก าลงัไฟฟ้าขาเขา้ของชาร์จเจอร์หน่วยเป็น วตัต ์(Watt : W) 

Pvs         = ก าลงัไฟฟ้ารวมของแผงโซล่าเซลลใ์นระบบหน่วยเป็น วตัต ์(Watt : W) 

Ppv 
Pv,wp 
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N_Pv_max  = จ านวนแผงโซล่าเซลลท่ี์สามารถต่อเขา้ระบบไดสู้งสุดหน่วยเป็น โมดูล

หรือแผง 

 

3.5  การออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบ Off-Grid  ขนาด 250 วตัต์ 

 

 โหลดท่ีตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั(AC) เท่ากบั 900 Wh และมีก าลงัไฟฟ้ารวม

เท่ากบั 180 วตัต ์เพราะฉะนั้นความตอ้งการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบคือ  Ws = 900 Wh  

 

 3.5.1  หาขนาดของอินเวอร์เตอร์ทีใ่ช้งาน จากสมการ 3.1 

      Pinv   = 1.25 x P ac(t) 

= 1.25 x 180 

= 225 วตัต ์

พิจารณาเลือกอินเวอร์เตอร์ชนิด Pure Sine Wave ขนาด 500 W. 

 

 3.5.2  หาขนาดและจ านวนของแบตเตอร่ี จากสมการ 3.3 สามารถแสดงตวัอยา่งการหา

ขนาดแบตเตอร่ีไดด้งัการค านวณดา้นล่าง ไดค้วามจุของแบตเตอร่ีเท่ากบั 46.87 แอมป์-ชัว่โมงและ

หาจ านวนของแบตเตอร่ีไดด้งัสมการท่ี 3.4 ไดเ้ท่ากบั 2 ลูก 

 

Battery Capacity   =         

 

     =   
       

        
 

 

       = 46.87 Ah 

เลือกใชแ้บตเตอร่ี ชนิด Deep Cycle ขนาด 12V,45Ah 

 

 

Ws x Day of  autonomy 

V system x DOD 
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Battery Series   =      

 

=   
  

  
   

=  2 ลูก 

จ านวนแบตเตอร่ีท่ีต่ออนุกรมกนัเท่ากบั 2 ลูก 

 

3.5.3  หาขนาดของก าลงัไฟฟ้ารวมของแผงโซลาร์เซลล์ จากสมการ 3.7 

 

Ppv  =            

 

 

            =       

 

 (ค่า PSH นอ้ยท่ีสุดของปี ของจงัหวดักรุงเทพฯ มีค่าเท่ากบั 4.69 ชัว่โมงต่อวนั) 

 

 Ppv  =  
            

    
   

 

  = 331.98 วตัต ์

 ดงันั้นก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ตอ้งการคือ 331.98  วตัต ์

หมายเหตุ กรณีไม่รู้ค่าความสูญเสียในระบบท่ีแทจ้ริงสามารถประมาณค่าก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์

เซลลท่ี์ตอ้งการไดจ้าก  

 

 

 

V battery 
V system 

Ws x Oz 

PSH x f dirt x f torance x f temp x f cable x f charger x f battery 

Ws x 1.73 
PSH 
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    Ppv =       

 

หาค่าจ านวนของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ใชง้าน จากสมการ 3.8 

 

N_pv_max   =  
   

     
 

  

                =  
        

     
    

 

                = 1.32   หรือ 1 โมดูล 

 

หาค่าก าลงัไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ใชง้านจริง จากสมการ 3.9  

      Pvs  =  N_PV_max x Pv,wp   

=  (1x250) W  

= 250 W 

 

หาขนาดก าลงัไฟฟ้าของชาร์จเจอร์ จากสมการ 3.10 

   P_charger  ≥  1.25 x Pvs 

= 1.25 x Pvs  

= 1.25 x 250  

= 312.5 W 

 

 

 

 

 

Ws x 1.73 
PSH 
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3.5.4  ค านวณหาขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัในระบบ 

     หาขนาดสายจากแผงโซล่าเซลลแ์ละชาร์จเจอร์ จากสมการ 3.11 โดยเดินในท่อร้อย

สายในอากาศ 

 

Iw,1  ≥  Nsmax_parallel x Isc x1.25   (3.11) 

 = 1 x 8.98 x 1.25  

 = 11.22 A 

กรณีเลือกใชส้าย CV แกนเดียวเดินในเดินลอยในอากาศ สามารถเลือกใชส้าย CV ขนาด 

2.5 ตร.มม.(ขนาดเล็กสุดท่ีผลิต) ซ่ึงทนกระแสไดสู้งสุด 25 A สมมติระยะทางจากแผงโซลาร์เซลล์

ถึงชาร์จเจอร์ คือ 20 m สายไฟ(รวมไป-กลบั) มีระยะทางสูงสุด 40 m 

หากระแสของแผงโซลาร์เซลลท่ี์ต่อเขา้ชาร์จเจอร์ 

Ipvt    = Nsmax_parallel x Imp 

= 1x 8.17 A  

= 8.17 A 

หาแรงดนัตกคร่อมบนสายไฟ  (VD) 

    VD = Ipvt  x  R 

=  Ipvt x  
 

  
   ความยาวสายไฟ

      
 

 

= 8.17A x [
          

       
]  

= 2.68 V 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์  

           %VD  = 1-  
(                      )   

                       
  x 100 
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= 1- 
               

          
  x 100   

= 8.76 % 

เลือกใชส้าย CV ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินลอยในอากาศซ่ึงทนกระแสไดสู้งสุด 25 A 

 

3.5.5  ค านวณอุปกรณ์ป้องกันระหว่างแผงโซล่าเซลล์กบัชาร์จเจอร์ 

ขนาดของกระแสภายในสายจากแผงโซลาร์เซล์ (Iw,1) 

Iw,1 = Nsmax_parallel x Isc x 1.25 

= 1 x 8 x 9 x 1.25 

= 11.22 A. 

หาค่ากระแสตดัวงจรของ Circuit breaker (Amp trip) 

     Io  = Circuit breaker, Amp trip  

Io  = Iw,1 

Io  = 11.22 A 

สามารถเลือกใชเ้ซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสตรงขนาด 32 AT ในการออกแบบได ้

หาขนาดสายไฟระหวา่งชาร์จเจอร์และแบตเตอร่ี 

Iw,1  ≥  Max.Charging current x 1.25  

 = 8.98x1.25  

 =11.22 A 

 เลือกใชส้าย CV  ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินลอยในอากาศซ่ึงทนกระแสไดสู้งสุด 25 A 

ค านวณหาอุปกรณ์ป้องกนัระหวา่งชาร์จเจอร์กบัแบตเตอร่ี 

Io  = Circuit breaker (Amp trip) 

Io  = Iw,1 

Io  = 11.22 A 

สามารถเลือกใชเ้ซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสตรงขนาด 32 AT ในการออกแบบได ้
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ภาพท่ี 3.1 ขนาดขายดึแผงโซล่าเซลล ์
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ภาพท่ี 3.2 ขนาดแผงติดตั้งอุปกรณ์ชุดสาธิต 
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ภาพท่ี 3.3 การต่อวงจรโซล่าเซลล ์
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  บทที่4 

การทดลองและผลการทดลอง 

 

4.1  วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อบนัทึกค่าแรงดนัจากแผงโซลาร์เซลลใ์นช่วงเวลาต่างๆ ของแผงโซลาร์เซลล ์ชนิด Poly 

Crystalline ท่ีระยะมุม 25˚องศา 

 

4.2  ผลการทดลอง 

 
จากการทดลองแผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Poly Crystalline ท่ีระยะมุม 25˚องศา ผลท่ีไดป้รากฏวา่ 

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly Crystalline  มีค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงังานไฟฟ้าท่ี
ทดลองได ้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจากทางผูผ้ลิตให้มา ท าการทดลอง โดยใช ้Lux Meter 
ในการวดัแสงโดยใช ้เป็นตวั Calibrate แลว้ดูค่า Output Power โดย Calibrate กบั Prova 210 PV 
Analyzer เป็นหลกั ระยะเวลาในช่วงท าการทดลอง คือ ตั้งแต่เวลา 7:00 – 17:00 น. โดยเก็บขอ้มูล
ทุก 1 ชัว่โมง และน าค่าท่ีทดลองไดม้าเฉล่ียเป็นทุก 3 ชัว่โมง เพื่อให้ทราบถึงค่า Output Power  ใน
แต่ละช่วงเวลาท่ี แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตได ้[1] จากการทดลองแสดงค่าของแรงดนั ตั้งแต่ เวลา 7.00
น. – 17.00 น. จะเห็นวา่ค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งคงท่ี โดยจะ
มีค่านอ้ยเฉพาะในตอนช่วงเชา้ และในตอนช่วงเยน็เท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแสงในช่วงตอนเชา้ 
และแสงในช่วงตอนเย็นนั้นอาจมีความเขม้น้อย และจะสังเกตเห็นว่า ในแต่ละวนัก็จะมีค่า
แรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงังานไฟฟ้าใกล้เคียงกนั ค่าท่ีได้ก็จะข้ึนอยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศในวนัท่ีท าการทดสอบดว้ย 
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ตารางท่ี 4.1 แรงดนัไฟฟ้า 

ช่วงเวลา แรงดัน (โวลต์) 

0.00 0 
1.00 0 
2.00 0 
3.00 0 
4.00 0 
5.00 0 
6.00 0 
7.00 24.88 
8.00 25.04 
9.00 25.97 

10.00 25.98 
11.00 26.22 
12.00 27.01 
13.00 28.68 
14.00 28.80 
15.00 26.22 
16.00 25.20 
17.00 24.78 
18.00 0 
19.00 0 
20.00 0 
21.00 0 
22.00 0 
23.00 0 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ 

 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียแรงดนัไฟฟ้า 

ค่าเฉล่ียแรงดนัไฟฟ้า 
ช่วงเวลา แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ 
7.0-9.0 25.23 

9.0-11.0 26.06 
11.0-13.0 27.30 
13.0-15.0 27.90 
15.0-17.0 25.40 
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ตารางท่ี 4.3 ค่ากระแสไฟฟ้า 

เวลา กระแส (แอมป์) 

0 0 
1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 6.31 

8 7.73 
9 7.33 

10 7.03 

11 7.21 

12 7.92 
13 8.03 

14 7.67 

15 7.44 

16 7.13 
17 6.43 

18 0 

19 0 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) 

 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียกระแสไฟฟ้า 

ค่าเฉล่ียกระแสไฟฟ้า 
ช่วงเวลา กระแส (แอมป์) 
7.0-9.0 7.12 

9.0-11.0 7.19 
11.0-13.0 7.72 
13.0-15.0 7.71 
15.0-17.0 7.00 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าก าลงังานไฟฟ้า 

ช่วงเวลา ก าลงัไฟฟ้างาน (วตัต์) 

0.00 0 
1.00 0 
2.00 0 
3.00 0 
4.00 0 
5.00 0 
6.00 0 
7.00 156.98 
8.00 193.56 
9.00 190.36 

10.00 182.64 
11.00 189.04 
12.00 213.92 
13.00 230.30 
14.00 220.89 
15.00 195.07 
16.00 179.67 
17.00 159.34 
18.00 0 
19.00 0 
20.00 0 
21.00 0 
22.00 0 
23.00 0 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงค่าก าลงังานไฟฟ้า (วตัต)์ 

 

ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียก าลงังานไฟฟ้า 

ค่าเฉลีย่ก าลงังานไฟฟ้า 
ช่วงเวลา ก าลงังานไฟฟ้า (วตัต)์ 
7.00-9.00 192.04 

9.00-11.00 193.37 
11.00-13.00 202.27 
13.00-15.00 199.60 
15.00-17.00 191.19 

 

ตารางท่ี 4.7 สมรถนะทางไฟฟ้า (Electrical Performance)  

Electrical Performance 

Max Power Pmax 250 W 
Operating Voltage Vmp 30.6 V 
Operating Current Imp 8.17 A 

Oper Circuit Voltage Voc 37.8 V 
Short Circuit Current Isc 8.98 A 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงค่าเปรียบเทียบก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ใช ้Lux Meter Calibrate กบั Prova 210 PV Analyzer 
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ภาพท่ี 4.6 ค่าความเขม้แสงเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวดัจริง 

 

ในการพิจารณาคุณลกัษณะทางกระแสและแรงดนัของเซลล์แสงอาทิตย ์จะมีพารามิเตอร์ท่ี

ส าคญัท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  แรงดนัขณะเปิดวงจร(Open Circuit Voltage; Voc.), กระแส

ลดัวงจร (Short Circuit Current; Isc), ก าลงัไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point; MPP), 

กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Current; Imp) และแรงดนัไฟฟ้าสูงสุด(Maximum Power 

Voltage; Vmp) นอกจากน้ียงัมีค่าท่ีเก่ียวขอ้ง กบัคุณภาพของเซลลไ์ดแ้ก่ 

 อตัราส่วนของก าลงัไฟฟ้าสูงสุดต่อผลคูณระหวา่งกระแสขณะลดัวงจรกบัค่าแรงดนั

ขณะเปิดวงจรเรียกวา่ ค่าฟิลลแ์ฟคเตอร์ (Fill Factor ; FF)  สามารถเขียนไดด้งั สมการท่ี 4.1 

   

 FF  =        (4.1) 

    

 ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล ์หาไดจ้ากอตัราส่วนของก าลงัไฟฟ้าดา้นออกต่อ

แสงอาทิตยด์า้นเขา้ (Pin) สามารถเขียนไดด้งั สมการท่ี 4.2 

   

 ɳ  =        (4.2)  

หาอตัราส่วนประสิทธิภาพโซล่าเซลล ์ (PR Ratio) สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

Voc x Isc 
Vmm x Imp 

Pin 
Voc x Isc x FF 
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   = 
                                           

                         (
   

  )                                  
          (4.3) 

 

จากการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเลือกใชแ้ผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250 W ผลิตก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียต่อ

วนัได ้1.5 kWh จึงน ามาค านวณ 

 หาค่า Performance ratio จากสมการท่ี 4.1 

   

FF  =        

     

 =     

FF  =  0.74 

 ประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล ์จากสมการ 4.2 

   

 ɳ  =         

   

 =      

 ɳ  =  0.15 หรือ 15% 

 หาอตัราส่วนประสิทธิภาพโซล่าเซลล ์จากสมการ 4.3 

   = 
                                           

                         (
   

  )                                  
 

 

      = 
                 

    (
   

  )               
  =  77 % 

 

 

Voc x Isc 
Vmm x Imp 

37.80 x 8.98 
30.60 x 8.17 

Pin 
Voc x Isc x FF 

1000 Watt / m2 x 1.62 m2 
37.80 x 898 x 0.74 
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4.3  ประเมนิจุดคุ้มทุน  

       การค านวณจุดคุม้ทุนตอ้งน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์น

หลงัคาผลิตได ้มาค านวณหาวา่ เม่ือน ามารวมกนัแลว้แต่ละปีจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ก่ีปีโดยบริเวณท่ีรับสีคือ

กรุงเทพมหานคร โดยไดรั้บรังสีเฉล่ียทั้งปี 6 kWh/ตารางเมตร/วนั ขอ้มูลจากกระทรวงพลงังานปี 

2553 ดงันั้นหากระบบท างานเต็มประสิทธิภาพจะไดก้ าลงัไฟฟ้าทั้งหมดดงัน้ียกตวัอยา่ง แผงขนาด 

250 x 6 = 1.5 kWh/วนัจะผลิตได ้1.5 หน่วยต่อ 1 วนัแต่ในความเป็นจริงระบบไม่สามารถท างานได้

เตม็ประสิทธิภาพเน่ืองจากสูญเสียพลงังานไปกบัความร้อน และกบั อินเวอร์เตอร์ โดย PR เฉล่ียอยูท่ี่ 

0.77 นัน่คือระบบสูญเสียพลงังานท่ีควรทีจะผลิตไดถึ้ง 15 % จากปัจจยัดงักล่าวท าให้ระบบท่ีควร

ผลิตไดต่้อวนั คือ 1.5 หน่วย เหลือเพียง 77% คือ 1.155 หน่วยเท่านั้นหากเราผลิตไฟฟ้า ได้ 1.155 

หน่วยต่อวนัหากขายกบัการไฟฟ้าเราจะผลิตไฟฟ้าขายได ้1.155 x 6.85 = 7.91   บาท/วนั หรือเดือน

ละ 7.91x30 = 237.3 หรือปีละ 2847.6 บาทโดยตน้ทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อยูท่ี่ 35,000 

บาท ดงันั้นจุดคุม้ทุนของแผง 250 W จะได ้35,000 / 2,847.6 = 12  ปีระยะ คืนทุนของแผง 250 วตัต ์

ได ้จะอยูท่ี่ 12 ปี 
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  บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการทดลองแสดงค่าของพารามิเตอร์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เวลา 7:00 – 17:00 น. โดย
การเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง และน าค่าท่ีได้มาเฉล่ียเป็นทุก 3 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบถึงค่า Output 
Power  ในช่วงเวลาท่ี แผงโซล่าเซลล์ผลิตได ้จากการทดลองแสดงค่าของแรงดนั กระแส และก าลงั
งานไฟฟ้า มีค่าค่อนขา้งคงท่ี โดยจะมีค่านอ้ยเฉพาะในตอนช่วงเชา้ และในตอนช่วงเยน็เท่านั้น ทั้งน้ี
เป็นเพราะแสงในช่วงตอนเชา้ และแสงในช่วงตอนเยน็นั้นอาจมีความเขม้นอ้ย และจะสังเกตเห็นวา่ 
ในแต่ละวนัก็จะมีค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงังานไฟฟ้าใกลเ้คียงกนั ค่าท่ีไดก้็จะ
ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในวนันั้น ๆ ดว้ย ประสิทธิภาพในการท างานของชุดสาธิตมีประสิทธิภาพ
ในการท างานค่อนสูง เม่ือเปรียบเทียบค่าระหวา่งการค านวณ การวดัจริง และจาก Data Sheet ของ
แผงโซลาร์เซลล์ มีค่าก าลงังานไฟฟ้าเฉล่ียทั้งวนั 196.77 วตัต์ ค่าแรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียทั้งวนัเท่ากบั 
26.38 โวลต์ และค่ากระแสไฟฟ้าเฉล่ียทั้งวนั 7.35 แอมแปร์ แสดงให้เห็นวา่แผงโซลาร์เซลล์ชนิด  
Poly crystalline ท่ีระยะมุม 25˚องศา ผลท่ีไดป้รากฏวา่ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly crystalline  มีค่า
แรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงังานไฟฟ้าท่ีทดลองได ้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัขอ้มูล
จากทางผูผ้ลิตใหม้า 
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