
      บทที� � 

           ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

เนื�องจากปริญญานิพนธ์นี� เป็นการจดัทาํระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบเคลื�อนที�
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับชุมชนห่างไกล จึงมีทฤษฎีที� เกี�ยวข้อง คือ ดาวเทียม (Satellite) 
สถานีวิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขอ้มูลศกัยภาพของแสงอาทิตยใ์น
ประเทศไทย โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic) อุปกรณ์ที�สําคญัในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เซลลแ์สงอาทิตย ์ซึ� งจะมีเนื�อหาดงัต่อไปนี�  

�.1 ดาวเทยีม ( Satellite ) [1] 

�.1.1 การทาํงานของดาวเทยีม 

เมื�อกล่าวถึงดาวเทียมสื�อสารและระบบการรับคลื�นโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ดาวเทียมคือ

สัญญาณสถานีหนึ� งที�อยู่บนชั�นฟ้า โดยสัญญาณทั�งภาพและเสียงซึ� งเรียกว่าสัญญาณพื�นฐานหรือ

เบสแบนด์ถูกนาํไปผสมคลื�นเขา้ดว้ยกนัก่อน ก่อนที�จะผสมเป็นคลื�นสัญญาณดาวเทียมโดยอุปกรณ์

อัJพคอนเวอร์เตอร์ ซี�งแสดงไวใ้นรูปที� K.1 แลว้จึงส่งผา่นวงจรขยายความถี�วทิยกุาํลงัส่ง 5-100 วตัต ์

ออกไปยงัจานสายอากาศ เรียกขั�นตอนนี� ว่าอัJพลิงค์ หรือการยิงสัญญาณภาคพื�นดินขึ�นไปยงัตวั

ดาวเทียม 

 

        

ภาพที� K.Q แผนผงัของสถานีส่งหรือกระบวนการอพัลิงค ์
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ภาพที� K.2 แผนผงัของดาวเทียมในการรับและส่งกลบั ที�เรียกวา่กระบวนการดาวน์ลิงค ์

จานอพัลิงค์ที�ทาํหน้าที�รวมสัญญาณขอ้ให้มุ่งไปในทิศทางตาํแหน่งของดาวเทียมจะหัน
หน้าจานไปยงัดาวเทียม ส่งคลื�นไฟฟ้าในแนวตรงไปยงัสายอากาศของระบบทรานส์ปอนเดอร์ 
(โปรแกรมช่อง) ซึ� งแสดงไวใ้นรูปที� 2.2 ดาวเทียมจะขยายสัญญาณแลว้แปลงความถี�ให้ตํ�าลงตาม
หลักการซุปเปอร์เฮตเทอโรดายน์ เช่นแปลงจาก 6GHz เป็น 4GHz (ระบบ 6 ต่อ 4 ของ C band) 
หรือจาก 14  เป็น 12GHz (ระบบ 14 ต่อ 12 ของ Ku band) แลว้ส่งส่งกลบัมายงัพื�นดิน เรียกวา่ดาวน์
ลิงค์ หรือการส่งสัญญาณกลบัมา เพียงแต่การส่งสัญญาณกลบัตอ้งมีพื�นที�ครอบคลุม (ฟุตพริ�นต์) 
ตามพื�นที�ที�จะให้บริการโดยในภาคพื�นที�ดินจะมีเครื�องรับโทรทศัน์ดาวเทียมซึ� งเบื�องตน้มีแผนผงั
การทาํงานดงัปรากฏใน ภาพที� 2.2 

เครื�องรับที�แยกออกเป็นเครื�องรับแถบความถี� C band ซึ� งใชจ้านโคง้แบบตะแกรง ( หรือทึบ
ก็ได ้แต่นิยมใช้ตะแกรงเพราะนํ� าหนักจะได้เบา ) หรือจานดาํ กบัแถบความถี� Ku band ซึ� งใช้จาน
เล็กที�เป็นจานทึบ (ไม่เป็นรูตะแกรงเพราะยาวคลื�นน้อย คลื�นสั� นมาก ๆ มีโอกาสหลุดลอดจากรู
ตะแกรง ทาํให้สัญญาณไม่แรงพอ) โดยตอ้งติดตั�งจานโคง้หนัไปยงัตาํแหน่งดาวเทียมดวงที�ตอ้งการ
รับ โดยการตั�งจานตอ้งมีมุมกวาดและมุมก้มเงย เพื�อให้หน้าจานตรงตาํแหน่งดาวเทียมมากที�สุด 
แบบเดียวกบัการตั�งจานไมโครเวฟ คลื�นสะทอ้นเขา้หัว LNB ที�จุดโฟกสั (หรือโฟคอล) LNB เป็น 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�จะแปลงความถี�ดาวน์ลิงคอ์อกมาเป็นความถี� IF ที�ต ํ�าลงมา โดยตวั LNB ที�
มกัเรียกตามศพัท์การติดตั�งว่า “หัว LNB จะตั�งความถี�ภายในตวัเอง (LO : local osaillator) ไวค้งที� 
ซึ� งการใชร้ะบบ OTA ตอ้งศึกษารายละเอียดร่วมดว้ย จึงจะทาํให้สัญญาณได ้ไม่มีการสูญเสีย แลว้
จึงส่ง IF (Intermediat Frequency)ให้กับตัวเครื� องรับ (Receiver) เพื�อแยกสัญญาณออกมาเป็น
สัญญาณตวัเดิม (ซึ� งเรียกทบัศพัทว์า่เบสแบนด)์ แถบความถี�ใชง้านจริง 
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ภาพที� K.3 แผนผงัเครื�องรับสัญญาณดาวเทียม 

ความถี�ใชง้านจริงของดาวเทียมแถบความถี� C band อยูใ่นช่วง 3.4-4.2GHz มีการส่งคลื�นมา
ทั�งแนวตั�ง (V : Vertical)และแนวนอน (H : Horizontal) ทั�งนี� เพื�อเพิ�มช่องสัญญาณในการส่ง ซึ� งไม่
มีการรบกวนกนั เช่น เดียวกบัแถบความถี�ใช้งาน Ku band ก็มีแนวทางการแพร่กระจายคลื�นทั�ง 2 
แนวไดเ้ช่นกนั เพียงแค่นิยมส่ง-ดาวเทียมหลายดวงนิยมส่งแนวหนึ� งแนวใดสําหรับแถบความถี�นี�  
Ku band อยู่ในช่วง 10.7-12.75GHz อย่างไรก็ตามอาจมีการแยกความถี� Ku band ออกเป็น 2 ช่อง 
คือช่องความถี�ต ํ�า อยู่ในช่วง 10.7-11.7GHz กบัช่วงความถี�สูง อยู่ในช่วง 11.7-12.75GHz ซึ� งอาจมี
รายละเอียดที�นาํไปเพื�อเลือกใชง้าน LNB วา่เลือกใช้ที�มีความถี�โลคอลออสซิลเลเตอร์ (LO) เท่าใด 
ความถี�ไอเอฟที�ไดจ้าก LNB ความถี�จากดาวเทียมเมื�อส่งมายงัเครื�องรับในภาคพื�นดิน จะถูก LNB 
หรือ LNBF แปลงให้ความถี�ต ํ� าลง ( เป็น LF ตามหลักการของระบบซุปเปอร์เฮตเทอโรดายน์) 
ความถี�สาํหรับเครื�องรับ(Receiver) อยูที่� 950-1250MHz 

2.2 สถานี วิท ยุ โท รทัศ น์ การศึ กษ าท างไกลผ่ าน ด าวเทีย ม  ( Distance Learning 

Television DLTV )  

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั�งเมื�อ พ.ศ.2539 เพื�อเฉลิมพระเกียรติในมหา
มงคลวโรกาสที�พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีและ ได้
ร่วมกับกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ถ่ายทอดสดหลกัสูตร มธัยมศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกดักรมสามญัศึกษา และสังกดัหน่วยงานอื�น 
ๆ จาํนวน 3,000 โรงเรียนทั�วประเทศ ทางช่อง 11-16 (UBC) โดยกองทพับก องค์การโทรศพัทแ์ห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัโดยเสด็จพระราชกุศลเป็น การพระราชทานการศึกษา



6 

 

ไปสู่ปวงชน และกําลังดําเนินการขยายไปสู่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติตามลาํดบั 

     รวมทั�งการออกอากาศรายการภาคภาษาองักฤษทางช่อง 17 (UBC) สําหรับบุคคลที�สนใจ 
ประเทศเพื�อนบา้น และชาวต่างชาติที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย โดยไดรั้บความร่วมมือจากองคก์าร 
ระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานเอกอคัรราชทูต ซึ� งเริ� ม
ออกอากาศในต้นปี พ.ศ.2545เพื�อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อเนื�อง สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยไดพ้ิจารณาเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอน ทางไกลผา่นอินเตอร์เนตควบคู่ไปกบัการ
จดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ มูลนิธิฯ จะเป็นประโยชน์ต่อ การขยาย โอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่ผูเ้รียนที�จะมีโอกาสได้เรียนรู้ตามอัธยาศยัสําหรับ ประชาชนทั�วไป นักศึกษาผูใ้ช้
อินเตอร์เนต (internet) ในประเทศ และมิตรประเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว เป็นการประหยดั
ในการคน้ควา้ขอ้มูลจากรายการ การศึกษาทางไกลของมูลนิธิฯ ประหยดัเวลาในการบนัทึกเทป 
ประหยดัเทปและงบประมาณ ยิ�งไปกวา่นั�น สมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศไทย ไดพ้ิจารณาเห็น
วา่ สถานีวิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วงัไกลกงัวล มีความพร้อมและเหมาะสม
กวา่ที�อื�นในการเกื�อกูลระบบ e-Learning ให้ประสบผลสําเร็จได ้สมาคมโทรคมนาคม แห่งประเทศ
ไทย องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) บริษทั แอ๊ดวา้นซ์วิชั�นซิสเท็มส์ จาํกดั บริษทัเทเลแซท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั และบริษทั ซิส
โก ้ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั จึงร่วมกนัเฉลิมพระเกียรติ จดัทาํระบบ e-Learning ให้แก่มูลนิธิฯ 
ในต้นปี พ.ศ.2545 นี�  เท่ากับว่า ผู ้ที� มี เครื� องคอมพิวเตอร์ ทั� งในและต่างประเทศ สามารถใช้
ประโยชน์จากการเรียนการสอนจากการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม โดยศึกษาผา่น อินเตอร์เนตได ้

     อีกทางหนึ� ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื� องเนื� อหาวิชา (free-of-charge web-based information 
content) ทั�งในลกัษณะ Live Broadcast และ On Demand      ซึ� งได้เปิดให้บริการ ทั�ง 2 ระบบเป็น
ปฐมฤกษ ์ในเมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2545 

     ปัจจุบนัมูลนิธิฯ ได้ปรับปรุงระบบใหม่ เพื�อเพิ�มคุณภาพในการรับชม และเพื�อให้ทนักับ
เหตุการณ์ปัจจุบนั โดยเพิ�มความเร็วในการเชื�อมต่อกบัเครื�อข่ายสัญญาณ และเพิ�มความละเอียดของ
สัญญาณภาพรวมทั� งสัญญานเสียงด้วย ความละเอียดสัญญาณ ปัจจุบันเริ� มที�  128  kbps, 256 
kbps และ 512 kbps ปรับปรุงอุปกรณ์ใหม่ทั�งหมด ยงัคงเหลืออุปกรณ์ในส่วนที�ยงัสามารถใช้งาน
ได ้ ซึ� งในการปรับระบบใหม่ ในครั� งนี� ไดรั้บการสนบัสนุนจาก บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน)   และ
ทางบริษทัทรูวิชั�น ได้ทาํการเปลี�ยนช่องรายการ โดยเริ� มที�ช่อง 186 ถึง ช่อง 200   ตั� งแต่ปี 2552 
จนถึงปัจจุบนั 
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2.3 ข้อมูลศักยภาพของแสงอาทติย์ในประเทศไทย 

 

 
 

ภาพที� K.4 แผนที�ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องเดือนต่างๆ 

 

 
 

ภาพที� K.5 แผนที�ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉลี�ยตลอดปี 
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จากภาพที� 2.5 จะเห็นว่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยใ์นประเทศไทยมีการเปลี�ยนแปลงตาม
พื�นที�และเวลาในรอบปีซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

การกระจายความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนมกราคมบริเวณตอนเหนือของประเทศจะมี
ค่าโดยเฉลี�ยตํ�ากวา่ภาคอื�นๆ ถึงแมว้า่เดือนมกราคมเป็นช่วงฤดูหนาว สภาพทอ้งฟ้าโดยทั�วไปมีเมฆ
น้อยแต่ความเขม้รังสีดวงอาทิตยมิ์ได้ขึ�นกบัสภาพทอ้งฟ้าเพียงอย่างเดียว หากยงัขึ�นอยู่กบัมุมตก
กระทบของรังสีดวงอาทิตยบ์นพื�นผิวโลก มุมดงักล่าวจะขึ�นกบัละติจูดของตาํแหน่งบนพื�นโลกและ
ตาํแหน่งของดวงอาทิตย ์ในเดือนมกราคมดวงอาทิตยจ์ะอยู่ห่างจากเส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้าประมาณ 
20 องศา ทางซีกฟ้าใต ้ทาํใหค้่ามุมตกกระทบรังสีดวงอาทิตยใ์นบริเวณทางตอนเหนือของประเทศมี
ค่ามากกวา่ทางตอนใตข้องประเทศ ทาํให้ภาคเหนือไดรั้บรังสีดวงอาทิตยน์อ้ยกวา่ โดยมีค่ารังสีรวม
รายวนัเฉลี�ยต่อเดือนในช่วง 15-18 MJ/m2-day แผเ่ป็นบริเวณกวา้งจนถึงภาคกลางตอนบน สําหรับ
ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยสู์งกว่าภาคอื�นๆ โดยส่วน
ใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วง 18-19 MJ/m2-day แผเ่ป็นบริเวณกวา้ง สําหรับภาคใตต้อนบนและบริเวณชายฝั�ง
ดา้นตะวนัออกจะมีการกระจายของค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยอ์ยูใ่นช่วง 16 -18 MJ/m2-day ทั�งนี�
เนื�องจากด้านตะวนัออกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม
มากกวา่ดา้นตะวนัตก สําหรับภาคใตต้อนล่างฝั�งตะวนัตกจะมีบางพื�นที� เช่น บริเวณภูเก็ต พงังา และ
กระบี� มีความเขม้รังสีดวงอาทิตยช่์วง 18-20 MJ/m2-day 

การกระจายความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนกุมภาพนัธ์ รังสีดวงอาทิตยจ์ะมีค่าเพิ�มขึ�น
จากเดือนมกราคม โดยทางตอนเหนือสุดของประเทศมีค่าความเขม้ประมาณ 17-19 MJ/m2-day 
ส่วนบริเวณทางตอนกลางของประเทศ ความเขม้สูงขึ�นโดยจะอยูใ่นช่วง 20-22 MJ/m2-day บริเวณ
ทางตอนใต้ของประเทศและภาคตะวนัตกตอนใตซึ้� งติดกบัชายฝั�งมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
รายวนัเฉลี�ยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 19-21 MJ/m2-day 

การกระจายความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนมีนาคม  ดวงอาทิตยจ์ะอยู่บริเวณเส้นศูนย์
สูตรทอ้งฟ้าและเป็นช่วงฤดูร้อน พื�นที�โดยทั�วไปจึงไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์พิ�มขึ�น โดยทางตอนใต้
และตะวนัตกของประเทศมีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยสู์งอยู่ในช่วง 20-22 MJ/m2-day ส่วนภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการกระจายความเขม้รังสีดวงอาทิตยเ์ป็นแถบกวา้งซึ� งมีความ
เขม้อยูใ่นช่วง 20-23MJ/m2-day กระจายอยูท่ ั�วบริเวณ และภาคเหนือมีความเขม้รังสีดวงอาทิตยแ์ปร
ค่าอยูใ่นช่วง 18-22MJ/m2-day 

การกระจายของความเข้มรังสีดวงอาทิตยข์องเดือนเมษายน มุมตกกระทบของรังสีดวง
อาทิตยต์อนเที�ยงวนัจะตั�งฉากหรือเกือบตั�งฉากกบัพื�นผิวโลกทั�วทั�งประเทศ เนื�องจากช่วงดงักล่าว
อยู่ในช่วงฤดูแล้ง ท้องฟ้าค่อนขา้งแจ่มใส ทาํให้ความเขม้รังสีดวงอาทิตยสู์งทั�วทั� งประเทศ โดย
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กระจายอยู่ในช่วง 18-23 MJ/m2-day โดยเฉพาะทางภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ รังสีดวงอาทิตยมี์ความเขม้สูงกระจายอยู่ระหว่าง 20-23 MJ/m2-day เนื�องจากเป็นบริเวณ
ใกล้เส้นศูนยสู์ตรมากกว่าทางตอนเหนือของประเทศ บริเวณภาคเหนือยงัคงมีความเขม้รังสีดวง
อาทิตย์สูงประมาณ 19-22MJ/m2-day ในขณะที�ภาคตะวนัออกจะมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
ประมาณ 17-20 MJ/m2-day 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนพฤษภาคม ในเดือนพฤษภาคมทั�วทั�ง
ประเทศเริ�มไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ส่งผลใหท้อ้งฟ้ามีเมฆปกคลุมมากและบาง
วนัมีฝนตก ทาํให้บริเวณทั�วทั�งประเทศมีความเขม้รังสีดวงอาทิตยล์ดลงจากเดือนเมษายนโดยพื�นที�
ส่วนใหญ่ของประเทศมีความเขม้รังสีดวงอาทิตยก์ระจายอยู่ในช่วง 16-21 MJ/m2-day ตลอดแนว
เทือกเขาของภาคตะวนัตกค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยล์ดลงอยู่โดยจะในช่วง 15-19 MJ/m2-day 
ส่วนภาคใตฝั้�งตะวนัตกของประเทศมีค่าอยู่ในช่วง 15-18 MJ/m2-day เนื�องจากไดรั้บอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตค้่อนขา้งมาก แต่ภาคใตฝั้�งตะวนัออกยงัคงมีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตย์
อยู่ในช่วง 18-20 MJ/m2-dayเพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตน้้อย สําหรับภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตค้่อนขา้งนอ้ย 
ทาํใหค้่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยมี์ค่าสูงประมาณ 20-22 MJ/m2-day 

การกระจายของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของเดือนมิถุนายน อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตมี้ผลต่อความเขม้รังสีดวงอาทิตยใ์นบริเวณต่างๆ ของประเทศสูงขึ�น ทอ้งฟ้ามีเมฆ
ปกคลุมและมีฝนตกมาก ทาํให้ทั�วทั�งประเทศไดรั้บรังสีดวงอาทิตยล์ดลงจากเดือนพฤษภาคม โดย
ค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยท์ั�วประเทศกระจายอยูใ่นช่วง 15-21 MJ/m2-day สําหรับบริเวณเงาฝน
ในเขตภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศในจงัหวดัสิงห์บุรี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
สุรินทร์บุรีรัมย ์ศรีสะเกษและจงัหวดัใกลเ้คียงยงัมีค่าความเขม้สูงอยูใ่นช่วง 20-22 MJ/m2-day 

การกระจายของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี� พื�นที�ทั�ว
ประเทศไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้าํให้มีเมฆและฝนกระจายอยู่ทั�วประเทศซึ� ง
เป็นผลทําให้ค่ารังสีดวงอาทิตย์ลดลง กล่าวคือมีค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 14-20 MJ/m2-day 
โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวนัตกของประเทศซึ� งติดกบัเทือกเขาตะนาวศรี และภาคใต้
ฝั�งตะวนัตกมีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยต์ ํ�าประมาณ 14-17 MJ/m2-day โดยบริเวณความเขม้สูง 
18-20 MJ/m2-day จะปรากฏเป็นหยอ่มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนสิงหาคม พื�นที�ทั�วประเทศยงัคงอยู่ใน
อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ลกัษณะการกระจายความเขม้รังสีดวงอาทิตยท์ั�วประเทศมีค่า 
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ลดลงจากเดือนกรกฎาคม โดยการกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยท์ั�วทั�งประเทศอยู่
ในช่วง  13-19MJ/m2-day แต่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศยงัคงมีความเขม้รังสีดวง
อาทิตยสู์งคือมีค่าอยูใ่นช่วง 18-20 MJ/m2-day ส่วนทางภาคตะวนัตกที�ติดกบัเทือกเขาและภาคใตฝั้�ง
ภาคตะวนัตกของประเทศไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทาํให้มีค่าตํ�าสุดในรอบปี โดยมีค่าประมาณ 
13-16 MJ/m2-day 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนกนัยายน ถึงแมว้า่ดวงอาทิตยจ์ะเคลื�อน
ตวัมาอยู่ที�ศูนยสู์ตรท้องฟ้า แต่พื�นที�ทั�วประเทศยงัถูกปกคลุมด้วยเมฆอนัเนื�องมาจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้ทาํให้พื�นที�ทุกภาคของประเทศยงัคงมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างตํ�า 
กล่าวคือส่วนใหญ่มีค่ากระจายอยู่ในช่วง 14-19 MJ/m2-day มีเพียงบริเวณพื�นที� เล็กๆ ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในจงัหวดัร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ ซึ� งเป็นบริเวณเงาฝนที�แห้งแลง้
มีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยสู์งอยูใ่นช่วง 19-21 MJ/m2-day 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนตุลาคม โดยทั�วไปในช่วงเดือนตุลาคม
ประเทศไทยจะเริ�มไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ปริมาณฝนลดลงและ
ทอ้งฟ้าแจ่มใส แต่เป็นช่วงเวลาเดียวกบัที�ดวงอาทิตยเ์คลื�อนที�ไปอยูท่างใตข้องเส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้า
ทาํให้รังสีดวงอาทิตยที์�ตกกระทบมีค่าลดลงจากเดือนกนัยายน แต่ดว้ยสภาพทอ้งฟ้าที�แจ่มใสจึงทาํ
ให้การกระจายรังสีดวงอาทิตยข์องภาคและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศมีค่าความเขม้รังสี
ดวงอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 17-19 MJ/m2-day ส่วนบริเวณอื�นๆ ของประเทศยงัคงมีความเข้มรังสีดวง
อาทิตยร์ายวนัเฉลี�ยต่อเดือนไม่ต่างกบัเดือนกนัยายน ยกเวน้ทางภาคเหนือตอนบน และภาคใตข้อง
ประเทศที�มีความเขม้รังสีดวงอาทิตยร์ายวนัเฉลี�ยต่อเดือนลดลงเป็น 14-17 MJ/m2-day 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนพฤศจิกายน พื�นที�ทั�วประเทศได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบริเวณภาคใตฝั้�งตะวนัออกจะไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนขา้งมาก ทาํใหท้อ้งฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก ค่าความเขม้
รังสีดวงอาทิตยจึ์งมีค่าน้อยกว่าภาคใตฝั้�งตะวนัออก ส่วนภาคเหนือก็ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทอ้งฟ้าจะมีสภาพของฟ้าหลวั ซึ� งทาํให้ความเขม้รังสีดวงอาทิตยที์�ไดรั้บมีค่า
นอ้ยอยูใ่นช่วง 13-17 MJ/m2-day สาํหรับภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการกระจายความ
เขม้รังสีดวงอาทิตยค์ลา้ยคลึงกนั คือมีค่าอยูใ่นช่วง 18-19 MJ/m2-day 

การกระจายของความเขม้รังสีดวงอาทิตยข์องเดือนธนัวาคม ในเดือนนี� ดวงอาทิตยเ์คลื�อน
ตวัไปอยู่ทางตอนใตข้องเส้นศูนยสู์ตรทอ้งฟ้ามากที�สุด ทาํให้รังสีดวงอาทิตยน์อกบรรยากาศโลก
บนพื�นราบมีค่าตํ�าสุด ถึงแมว้า่ทอ้งฟ้าจะมีสภาพแจ่มใส แต่รังสีดวงอาทิตยที์�ตกกระทบพื�นผิวโลก
บริเวณประเทศไทยยงัคงมีค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยล์ดลงจากเดือนพฤศจิกายนโดยเป็นผลมาจาก
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ตาํแหน่งดวงอาทิตย ์กล่าวคือทางตอนใต ้รังสีดวงอาทิตยก์ระจายอยูใ่นช่วง 12-16 MJ/m2-day ส่วน
บริเวณอื�นของประเทศค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 17-19 MJ/m2-day โดยทางภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ ค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยมี์ค่าลดลงอยูใ่นช่วง 13-16 MJ/m2-dayจากลกัษณะ
ของการกระจายตามพื�นที�ของรังสีดวงอาทิตยร์ายเดือนจะเห็นวา่การกระจายตามพื�นที�ดงักล่าวไดรั้บ
อิทธิพลสาํคญัมาจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของพื�นที� 

ในกรณีของแผนที�รายปี (รูปที� 2.5) จะเห็นว่าบริเวณที�ได้รับรังสีดวงอาทิตยสู์งสุด(19-20 
MJ/m2-day) จะอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในบริเวณจงัหวดันครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น
มหาสารคาม บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เนื�องจากเป็นบริเวณที�
ราบสูงค่อนขา้งแห้งแล้งมีการก่อตวัของเมฆน้อยจึงทาํให้รังสีดวงอาทิตยมี์ค่าสูง นอกจากนี� ยงัมี
พื�นที�ที�รับรังสีดวงอาทิตย์สูงอยู่ในบางส่วนของภาคกลางในบริเวณจงัหวดักาํแพงเพชร พิจิตร 
ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ทั�งนี� เพราะบริเวณดงักล่าวเป็นพื�นที�ราบลุ่ม ซึ� ง
มีการก่อตวัของเมฆน้อยกว่าบริเวณอื�น สําหรับภาคเหนือ ดา้นตะวนัตกของภาคกลาง และภาคใต ้
รอยต่อระหวา่งภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกจะไดรั้บรังสีดวงอาทิตย์
ค่อนขา้งตํ�า ทั�งนี� เพราะบริเวณดงักล่าวเป็นภูเขา และป่าไม ้ซึ� งมีการก่อตวัของเมฆและฝนมากกว่า
บริเวณพื�นราบ รังสีดวงอาทิตยใ์นพื�นที�ดงักล่าวจึงมีค่าตํ�า กรณีของภาคใตจ้ะมีทั�งบริเวณที�ไดรั้บ
รังสีดวงอาทิตยสู์งและตํ�ากระจายกนัอยู่ ซึ� งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมและลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของแต่ละพื�นที� อยา่งไรก็ตามเมื�อเฉลี�ยความเขม้รังสีดวงอาทิตยทุ์กพื�นที�ตลอดทั�งปี พบวา่
มีค่าเท่ากบั 18.0 MJ/m2-day ซึ� งถือวา่มีค่าค่อนขา้งสูง 

2.4 โฟโตโวลตาอกิ ( Photovoltaic ) [2] 

Solar Cell หรือ PV Solar cell ห รือ PV มี ชื� อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น  โซล่าเซลล์
เซลล์ แสงอาทิตย ์เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์ photovoltaic ซึ� งต่างก็มีที�มาจากคาํว่า Photovoltaic โดย
แยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื�อรวมคําแล้วหมายถึง
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวตัถุที�มีความสามารถในการเปลี�ยนพลงังาน
แสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี� ได้ถูกค้นพบมาตั�งแต่ ปี ค.ศ. Q��� แต่เซลล์
แสงอาทิตยก์็ยงัไม่ถูกสร้างขึ�นมา จนกระทั�งใน ปี ค.ศ. Q��� จึงมีการ ประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย ์
และไดถู้กนาํไปใชเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังานใหก้บัดาวเทียมในอวกาศเมื�อ ปี ค.ศ. Q��� ดงันั�น สรุปได้
วา่เซลล์แสงอาทิตย ์คือ สิ�งประดิษฐ์ที�ทาํจากสารกึ� งตวันาํ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี�ยม อาร์เซ
ไนด์(GalliumArsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide),แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium 
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Telluride) แล ะ ค อ ป เป อ ร์  อิ น เดี ย ม  ไ ด เซ เล ไ น ด์ (Copper Indium Diselenide) ซึ� ง เมื� อ ไ ด้ รับ
แสงอาทิตยโ์ดยตรงก็จะเปลี�ยนเป็นพาหะนําไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ
เพื�อให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าที�ขั�วทั�งสองของเซลล์แสงอาทิตย ์เมื�อนาํขั�วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยต่์อ
เขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่อุปกรณ์เหล่านั�น ทาํใหส้ามารถทาํงานได ้

ชนิดของเซลลแ์สงอาทิตย ์ แบ่งตามวสัดุที�ใชเ้ป็น 3 ชนิดหลกัๆ คือ 
 

 
 
ภาพที� K.6 แสดงถึงวสัดุชนิดต่างๆ ที�นาํมาทาํโซล่าเซลล ์

1. เซลลแ์สงอาทิตยที์�ทาํจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี�ยว (Single Crystalline Silicon Solar 
Cell) หรือที�รู้จกักนัในชื�อ Monocrystalline Silicon Solar Cellและชนิดผลึกรวม (Polycrystalline 
Silicon Solar Cell) ลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแขง็และบางมาก 

2. เซลล์แสงอาทิตยที์�ทาํจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)  ลกัษณะ
เป็นฟิลม์บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) นํ�าหนกัเบามากและประสิทธิภาพเพียง 5-10%  

 3. เซลล์แสงอาทิตยที์�ทาํจากสารกึ�งตวันาํอื�นๆ เช่น แกลเลี�ยม อาร์เซไนด์,แคดเมียมเทลเลอ
ไรด์และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นตน้ มีทั�งชนิดผลึกเดี�ยว(Single Crystalline)และผลึก
รวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตยที์�ทาํจากแกลเลี�ยมอาร์เซไนด์จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง      
20-25% 
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�.4.J โครงสร้างของเซลล์แสงอาทติย์ 

โครงสร้างที�นิยมมากที�สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ� งตวันํา สารกึ� งตวันําที�ราคาถูก
ที�สุดและมีมากที�สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนาํมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย ์โดยนาํซิลิคอนมาถลุง 
และผา่นขั�นตอนการทาํให้บริสุทธิ�  จนกระทั�งทาํให้เป็นผลึก จากนั�นนาํมาผา่นกระบวนการแพร่ซึม
สารเจือปนเพื�อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื�อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารกึ� งตวันําชนิดเอ็น 
(เพราะนาํไฟฟ้าดว้ยอิเล็กตรอนซึ� งมีประจุลบ) และเมื�อเติมสารเจือโบรอนจะเป็นสารกึ�งตวันาํชนิด
พี (เพราะนาํไฟฟ้าดว้ยโฮลซึ� งมีประจุบวก) ดงันั�น เมื�อนาํสารกึ� งตวันาํชนิดพีและเอ็นมาต่อกนั จะ
เกิดรอยต่อพีเอ็นขึ�นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตยช์นิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผน่วงกลมหรือ
สี�เหลี�ยมจตุัรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผวิดา้นรับแสงจะมีชั�นแพร่ซึมที�มีการนาํ
ไฟฟ้าขั�วไฟฟ้าดา้นหน้าที�รับแสงจะมีลกัษณะคลา้ยกา้งปลาเพื�อให้ไดพ้ื�นทีรับแสงมากที�สุด ส่วน
ขั�วไฟฟ้าดา้นหลงัเป็นขั�วโลหะเตม็พื�นผวิ 

 
 

 
ภาพที� 2.7 โครงสร้างของเซลลแ์สงอาทิตย ์
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           �.4.� หลกัการทาํงานทั�วไปของเซลล์แสงอาทติย์ 

 
 

ภาพที� K.8 แสดงหลกัการทาํงานของเซลลแ์สงอาทิตย ์

เมื�อมีแสงอาทิตยต์กกระทบเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเกิดการสร้างพาหะนาํไฟฟ้าประจุลบแล
บวกขึ�นไดแ้ก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอน็จะทาํหนา้ที�สร้างสนามไฟฟ้าภายใน
เซลล ์ เพื�อแยกพาหะนาํไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที�ขั�วลบและพาหะนาํไฟฟ้าชนิดโฮลไปที�ขั�วบวก
(ปกติที�ฐานจะใชส้ารกึ�งตวันาํชนิดพีขั�วไฟฟ้าดา้นหลงัจึงเป็นขั�วบวก ส่วนดา้นรับแสงใชส้ารกึ�ง
ตวันาํชนิดเอน็ขั�วไฟฟ้าจึงเป็นขั�วลบ) ทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าแบบกระแสตรงที�ขั�วไฟฟ้าทั�งสองเมื�อ
ต่อใหค้รบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ�น  

ตวัอยา่ง  เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดซิลิคอนที�มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 นิ�ว จะใหก้ระแสไฟฟ้า
ประมาณ 2-3 แอมแปร์และใหแ้รงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต ์เนื�องจากกระแสไฟฟ้าที�ได้
จากเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่มากนกัดงันั�นเพื�อใหไ้ดก้าํลงัไฟฟ้ามากเพียงพอสาํหรับใชง้าน จึงมีการนาํ
เซลลแ์สงอาทิตยห์ลายๆ เซลลม์าต่อกนัเป็น เรียกวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Modules) ลกัษณะ
การต่อแผงเซลลแ์สงอาทิตยขึ์�นอยูว่า่ตอ้งการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดนัไฟฟ้าการต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบขนาน จะทาํใหไ้ดก้ระแสไฟฟ้าเพิ�มมากขึ�นการต่อแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ
อนุกรมจะทาํใหไ้ดแ้รงดนัไฟฟ้าสูงขึ�น 
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ตารางที� 2.1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุที�นาํมาทาํแผงโซล่าเซลล ์

 

�.4.3 หลกัการติดตัNงแผงโซล่าเซลล์ที�ให้พลงังานที�สูงที�สุด 

 

ตารางที� K.K แสดงความสัมพนัธ์ของโซล่าเซลลที์�ค่ามุมต่างๆ 

จากตารางแสดงความสัมพันธ์เพื�อหาประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ที�ค่ามุมต่างๆใน
แนวนอนและวดัค่ามุมในทิศทวนเขม็นาฬิกาจากตารางจะเห็นวา่มุมที�ทาํให้เกิดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
สูงสุดคือที�มุมประมาณ  K� – �� องศา และจากตารางจะเห็นวา่ทิศที�ดีที�สุดที�ทาํใหเ้กิดกาํลงัการผลิต
สูงสุดนั�นคือเราตอ้งวางแผงโซล่าเซลล์โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปที� Q�� องศาจากทิศเหนือ 
นั� นคือหันไปทางทิศใต้จะเห็นว่าเมื�อค่ามุมที�ท ํากับพื�นระนาบและทิศทางที�แผงโซล่าเซลล์
สอดคลอ้งกนัแลว้จะทาํให้เกิดการผลิตที�สูงสุดเกือบ Q�� % ของกาํลงัการผลิตที�สามารถทาํไดใ้น
เวลาที�แสงแดดมีความเขม้เพียงพอ 



16 

 

�.5 อปุกรณ์สําคญัของระบบการผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ 

เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงนาํกระแสไฟฟ้าไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรงเท่านั�น หากตอ้งการนาํไปใช้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ใช้ไฟฟ้ากระแสสลบัหรือเก็บสะสม
พลงังานไวใ้ช้ต่อไป จะตอ้งใช้ร่วมกบัอุปกรณ์อื�นๆ อีกโดยรวมเขา้เป็นระบบที�ผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเซลลแ์สงอาทิตย ์อุปกรณ์สาํคญัๆ มีดงันี�  

 
     

 
ภาพที� K.9 แสดงอุปกรณ์ที�สาํคญัในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 

2.5.1 แผงเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Module)  

 

ภาพที� 2.10 แผงโซล่าเซลล ์
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ทาํหน้าที�เปลี�ยนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า ซึ� งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมี
หน่วยเป็นวตัต์ (Watt) มีการนาํแผงเซลล์แสงอาทิตยห์ลายๆ เซลล์มาต่อกนัเป็นแถวหรือเป็นชุด 
(Solar Array) เพื�อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที�ต้องการโดยการต่อกนัแบบอนุกรม จะเพิ�ม
แรงดนัไฟฟ้าและการต่อกนัแบบขนานจะเพิ�มพลงังานไฟฟ้า หากสถานที�ตั�งทางภูมิศาสตร์แตกต่าง
กนั ก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลี�ยพลงังานสูงสุดในหนึ� งวนัไม่เท่ากนัดว้ยรวมถึงอุณหภูมิก็มีผล
ต่อการผลิตพลงังานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึ�น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจะลดลง 

2.5.2 เครื�องควบคุมการประจุ (Charge Controller)  

 

 

ภาพที� 2.11 Charge Controller  

Charge controller เป็นอุปกรณ์ที�ทา้หน้าที�ชาร์จประจุไฟฟ้าที�ไดรั้บจากแผงโซลาเซลล์ มา
ประจุให้กบัแบตเตอรี�  ซึ� งการประจุนี� จะตอ้งไม่ให้มีการประจุมากเกินไป (Over charge) ซึ� งจะมีผล
ทาํให้แบตเตอรี� ร้อนจดั ทาํให้เสื�อมสภาพเร็ว และเมื�อ แบตเตอรี�  มีประจุเต็มแล้วก็จะตอ้งตดัการ
ชาร์จทนัที� กระแสไฟฟ้าที�ชาร์จแบตเตอรี� เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที�มีรูปสัญญาณเป็นพลัล์ (Pulse) 
และมีแรงเคลื�อนไฟฟ้าสูงกว่าแบตเตอรี�ประมาณ 15-20% เนื�องจากมีค่าตวัแปรที�มาเกี�ยวขอ้งใน
กระบวนการชาร์จแบตอรี� ได้แก่ อุณหภูมิของแบตเตอรี�  ความไม่คงที�ของกระแส ไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายที�ป้อนให้โดยเฉพาะจากแหล่งพลงังานทดแทนอื�นๆ เช่น แผงโซลาเซลล์ จากกงัหันลม 
หรืออื�นๆ จึงตอ้งใช้อุปกรณ์ประมวลผล (Microcontroller) มาทาํการประมวลผล และควบคุมการ
ทาํงานวงจรชาร์จประจุ และใช้วงจร PWM (Pulse Width Modulation) มาสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้า 
เพื�อใหก้ารประจุแบตเตอรี�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.5.3 แบตเตอรี� (Battery)  

 
 

ภาพที� 2.12 แบตเตอรี�  (Battery)  

แบตเตอรี� ที�ใชใ้นระบบพลงังานแสงอาทิตย ์เพื�อใช้จดัเก็บพลงังานไฟฟ้า ก็สามารถใชง้าน
ได้ทั�งสองแบบ แต่จะมีการพฒันาให้มีความเหมาะสมในการใช้งานมากขึ�นโดยที�จะออกแบบให้
สามารถจดัเก็บประจุไดม้ากๆและ จ่ายกระแสไฟฟ้าไดน้านๆยิ�งขึ�นที�เรียกว่าเป็นแบบ Deep cycle 
โดยการออกแบบให้แผ่นธาตุตะกั�วมีความหนาเป็นพิเศษ เป็นผลทา้ให้ค่าความตา้นทานภายในสูง 
สามารถจดัเกไดสู้ง แต่จะจ่ายกระแสออกมาไดไ้ม่สูงมากนกั ซึ� งไม่เหมาะกบัการใช้งานที�ตอ้งการ
กระแสไฟฟ้าสูงๆ ในระยะเวลาสั� นๆ เช่นการใช้กบัรถยนต ์ซึ� งมีความตอ้งการกระแสที�สูงมากใน
เวลาการสตาร์ทเครื� องยนต์ จึงไม่เหมาะในการนําใช้งาน จึงต้องเลือกใช้งานให้ถูกต้อง ส่วน
แบตเตอรี� แบบ Deep cycle จะเหมาะสําหรับรถไฟฟ้า รถยกของ (Flock lift) เครื� องสํารองไฟ 
(Uninterruptible Power Supply: UPS) หรือการเก็บพลงังานสํารองจากแหล่งพลงังานทดแทนต่างๆ
รวมทั�งพลงังานจากแสงอาทิตย ์ดว้ย แบตเตอรี�ทั�งสองแบบนี�จะมีราคา ขนาดและนํ� าหนกัที�ต่างกนั
มาก ถึงแมว้า่กาํลงัวตัตต่์อชั�งโมง (Watt Hour :WH) หรือความจุของกระแสไฟฟ้าจะเท่ากนัก็ตาม 

ในการใชง้านแบตเตอรี� ต่างๆให้ทนทาน จะตอ้งทราบขอ้จาํกดัทางดา้นอุณหภูมิ และระดบั
ความลึกในการคายประจุ (Depth of Discharge: DOD) ในระหว่างการทาํงานด้วย ซึ� งจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ และอายุการใชง้านของแบตเตอรี�  การใชง้านจนพลงังานไฟฟ้าหมด จะเป็นผลทาํให้
อายุการใช้งานของแบตเตอรี�สั� นลงอย่างมากๆ ดงันั�นการใช้งานจึงไม่ควรใช้ประจุไฟฟ้าที�ต ํ�ากว่า
ระดบั 60 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี�ควรเก็บไวใ้นที�ๆอากาศเยน็ ในส่วนการประจุไฟฟ้าจะตอ้งไม่
ประจุกระแสไฟฟ้าที�สูงเกินไปจะทาํใหแ้บตเตอรี� ร้อนจดั ทาํใหเ้สื�อมสภาพเร็วยิ�งขึ�น  
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ภาพที� 2.13 กราฟแสดงจาํนวนครั� งการประจุกบัค่า DOD 

2.5.Z เครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  

 

 

ภาพที� 2.14 เครื�องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที� ใช้ปรับเปลี�ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี�  เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 220 V สําหรับใช้งานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าที�อยู่ในบ้านโดยทั�วไป 
อินเวอร์เตอร์ จะออกแบบวงจรภายในโดยใช้วงจร Switching แปลงระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสสลับโดยมีสัญญาณความถี�ไฟฟ้า 50 Hz ในระบบที�มีขนาดเล็กๆผูผ้ลิตอาจจะรวมวงจร
อินเวอร์เตอร์ เข้าเป็นชุดเดียวกับวงจรควบคุมการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี�  (Battery Charger and 
Controller) ในการใช้งานต้องมีค่ากาํลังงานที�สูงกว่ากําลังวตัต์ที�ใช้งาน 15-20 % ทั� งนี� เนื�องจาก
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อินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพประมาณ 80-85 % เช่น กาํลงัวตัตที์�ตอ้งการใช้งาน 800 วตัตต์อ้งใช้
อินเวอร์เตอร์ขนาด 1 กิโลวตัต ์เป็นตน้  


