
 

 

บทที� 4 

การทดลองและผลการทดลอง 

4.1 การทดสอบหากาํลงังานที�ได้จากแผงโซล่าเซลล์ 

4.1.1 วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาอุณหภูมิ ความชื�น ความเขม้แสง ที�มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล ์

เพื�อเปรียบเทียบกาํลงังานที�ไดจ้ากการทดลอง เทียบกบัทฤษฎี 

4.1.2 อุปกรณ์ที�ใช้ในการทดลอง 

1. ชุด DATA LOGGER ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4.1.3 ขั,นตอนการทดลอง 

 

ภาพที� 4.1 ภาพการต่อวงจรทดลอง 

1. ทาํการต่อวงจรดงัภาพที� 4.1 โดยใชชุ้ด DATA LOGGER ต่อเขา้กบัแผงโซล่าเซลล ์

2. ระบบจะทาํการบนัทึกค่า แรงดนั กระแส อุณหภูมิ ความชื�น ความแขม้แสง ทุกๆ 5 วนิาที
แลว้นาํค่าที�ไดม้าพล็อตกราฟ 
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ภาพที� 4.2 ภาพกราฟแรงดนัไฟฟ้าที�ช่วงเวลาต่างๆที�แผงโซล่าเซลลผ์ลิตได ้

  

 

ภาพที� 4.3 ภาพกราฟกระแสไฟฟ้าที�ช่วงเวลาต่างๆที�แผงโซล่าเซลลผ์ลิตได ้ 

 

 

แรงดนั (V) 

เวลา 

กระแส (A) 

เวลา 
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ภาพที� 4.4 ภาพกราฟความเขม้แสงบริเวณแผงโซล่าเซลล ์

 

 

ภาพที� 4.5 ภาพกราฟอุณหภูมิบริเวณแผงโซล่าเซลล ์

 

 

ความเขม้แสง (วตัต/์ตารางเมตร) 

เวลา 

อุณหภูมิ (C°) 

เวลา 
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ภาพที� 4.6 ภาพกราฟค่าความชื�นบริเวณแผงโซล่าเซลล ์

จาก ภ าพ ที�  4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 แล ะ  4.6 ตัวแป รที� สํ าคัญ ที� มี ส่ วน ทําให้ โซ ล่ าเซ ล ล์ มี
ประสิทธิภาพการทาํงานในแต่ละ พื�นที�ต่างกนั และมีความสําคญัในการพิจารณานาํไปใชใ้นแต่ละ
พื�นที� ตลอดจนการนาํไปคาํนวณระบบหรือคาํนวณจาํนวนแผงแสงอาทิตยที์�ตอ้งใช้ในแต่ละ พื�นที� 
คือความเขม้ของแสง และอุณหภูมิ  
กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง หมายความว่าเมื�อความเขม้ของ
แสงสูง กระแสที�ไดจ้ากโซล่าเซลล์ก็จะสูงขึ�น ในขณะที�แรงดนัไฟฟ้าหรือโวลตแ์ทบจะไม่แปรไป
ตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงที�ใชว้ดัเป็นมาตรฐานคือ ความเขม้ของแสงที�วดับน
พื�นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวดัที�ระดับนํ� าทะเลในสภาพที�
แสงอาทิตยต์ั�งฉากกบัพื�นโลก ซึ� งความเขม้ ของแสงจะมีค่าเท่ากบั 100 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 1,000 
W ต่อ ตร.เมตร ซึ� งมีค่าเท่ากบั AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถา้แสงอาทิตยท์าํมุม 60 องศากบัพื�นโลก
ความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซึ� งมีค่า
เท่ากบั AM2 กรณีของแผงโซล่าเซลล์นั�นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพ
ของแผงกระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที� เปลี�ยนแปลงไป ในขณะที�แรงดันไฟฟ้า 
(โวลท์) จะลดลงเมื�ออุณหภูมิสูงขึ�น ซึ� งโดยเฉลี�ยแลว้ทุกๆ 1 องศาที�เพิ�มขึ�น จะทาํให้แรงดนัไฟฟ้า
ลดลง 0.5% และในกรณีของแผงโซล่าเซลล์มาตรฐานที�ใช้กาํหนดประสิทธิภาพของแผงแสง 
อาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่น กาํหนดไวว้่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที�วงจรเปิด 

ความชื�น (%) 

เวลา 



34 

 

(Open Circuit Voltage หรือ V oc) ที� 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้า
ที�จะไดจ้ากแผงแสงอาทิตย ์เมื�อยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะเท่ากบั 21 V 
ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 25 องศา C เช่น อุณหภูมิ 30 องศา C จะทาํให้แรงดนัไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์
ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา C) นั�นคือ แรงดนัของแผงแสงอาทิตยที์� V oc จะลดลง 0.525 V (21 V 
x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V – 0.525V) สรุปไดว้า่ เมื�ออุณหภูมิสูงขึ�น แรงดนัไฟฟ้าก็จะลดลง 
ซึ� งมีผลทาํใหก้าํลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตยล์ดลงดว้ย 
 

4.2 ทําการทดสอบระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบเคลื�อนที� ด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์สําหรับชุมชนห่างไกล 

 นาํแบตเตอรี�ที�ชาร์จประจุจนเตม็แลว้มาทดสอบโดยมีโหลดดงัต่อไปนี�  

1. TV LCD 16” 25 W  1 เครื�อง 

2. หลอด LED   13 W  1 หลอด 

3. พดัลม 50 W   1 เครื�อง 

4. เครื�องรับสัญญาณดาวเทียม 1 เครื�อง 

จากการทดสอบใชง้านพบวา่สามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 7 ชั�วโมง โดยใชง้านอยา่งต่อเนื�อง 

หากใชง้านจนกระแสในแบตเตอรี�หมดจะใช้งานไดถึ้ง 12 ชั�วโมง แต่ในการชาร์จประจุครั� งต่อไป

จะใช้เวลามาก จากการทดสอบใช้งานจริงแนะนาํวา่ควรใช้งานไม่เกิน 7 ชั�วโมง เพื�อเป็นการรักษา

ระบบใหมี้เสถียรภาพในการใชง้านครั� งต่อไป 

 

 

 
 


