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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) [1] 
 

การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์นอกชั้นบรรยากาศโลกจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,353 W/m2 โดยจะมี
ค่าการแผ่รังสีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,350 - 1,440 W/m2 ค่าการแผ่รังสีดังกล่าวเราเรียกว่า  ค่าคงที่สุริยะ 
(Solar Constant) ซึ่งก็คือ ค่าอัตราการตกกระทบของพลังงานแสงอาทิตย์ต่อหน่วยพื้นที่ในทิศทาง
ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นอกชั้นบรรยากาศโลกและจะมีค่าแตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน โดยมีค่า
แปรผันไปตามช่วงความยาวคลื่นของรังสีซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบไปด้วย รังสี
ช่วงคลื่นยาว ได้แก่ รังสีอินฟราเรด ( Infrared) จนถึงรังสีช่วงคลื่นสั้น ได้แก่ รังสีอัลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet) 

รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงคลื่นต่างๆ ที่แผ่มายังโลก โดยผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆ ของโลก จะ
ถูกดูดซับ ( Absorbed) และท าให้กระจัดกระจาย ( Scattered) อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก การ
ดูดกลืนพลังงานการแผ่รังสีโดยชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีลักษณะที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. รังสีช่วงคลื่นสั้นส่วนใหญ่จะเป็นรังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet) โดยมีช่วงความยาว
คลื่นต่ ากว่า 300 nm พลังงานรังสีของดวงอาทิตย์จะถูกดูดกลืนและถูกท าให้ลดลงในเขตบรรยากาศ
ชั้น Ionosphere โดยแก๊สไนโตรเจน ออกซิเจน และแก๊สโอโซน ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน (Electron Transition) ในอะตอมหรือในโมเลกุลของแก๊สดังกล่าว จึง
ท าให้รังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนผิวโลก เกือบจะไม่มีพลังงานของรังสีในช่วงคลื่นนี้เหลืออยู่
เลย 

 2. รังสีช่วงคลื่นที่มองเห็นได้  (Visible) จะถูกดูดกลืนด้วยโมเลกุลของแก๊สโอโซน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ า 

3. รังสีช่วงคลื่นยาว รังสีในช่วงคลื่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรังสีอินฟราเรด (Infrared) มีการ
ดูดกลืนรังสีอันเนื่องมาจากการหมุนและการสั่นสะเทือนของ Polyatomic Molecule ซึ่งได้แก่ น้ าที่
ความยาวคลื่นประมาณ 700, 800, 900, 1400, 1900, 2700, 3200 nm และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่ความยาวคลื่นประมาณ 1,600, 2,000, 2,700, 4,300 nm 
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2.2  รังสีจากดวงอาทิตย์ [1] 
 

พลังงานแสงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกนั้น ประกอบด้วยพลังงาน
จากรังสีของแสงที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลกโดยตรง และพลังงานจากรังสีของแสงที่เกิด
จากการกระจายและการสะท้อนภายในชั้นบรรยากาศดังภาพที่ 2.1 
 1. รังสีตรง (Direct Radiation หรือ Beam Radiation) เป็นรังสีของพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลก โดยไม่เกิดอันตรกิริยากับอะตอมของธาตุใดๆ ในชั้นบรรยากาศ
ท าให้มีค่าความเข้มของแสงสูงเมื่อมาถึงพื้นโลก รังสีของแสงในลักษณะนี้เหมาะส าหรับการใช้กับ
อุปกรณ์ประเภทที่ต้องรวมแสงชนิดต่างๆ ที่ต้องการค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์สูงๆ 
 2. รังสีกระจาย (Diffuse Radiation หรือ Scattered Radiation) เป็นรังสีของพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เกิดการชนกับอะตอมของธาตุต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ ท าให้เกิดการกระจายของแสง
และบางส่วนสะท้อนลงสู่พื้นโลก ค่าความเข้มของแสงจากรังสีประเภทนี้จะน้อยกว่ารังสีตรงมาก 
รังสีของแสงในลักษณะนี้เหมาะกับการใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการความเข้มแสงสูงนัก เช่น ระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
 สัดส่วนของรังสีตรงกับรังสีกระจายในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่ จะมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับสภาพของภูมิอากาศในแต่ละวันและแต่ละพื้นที่ ดังตารางที่ 2.1 ผลรวมของรังสีทั้งสองประเภท
เรียกว่า รังสีรวม ( Total Radiation หรือ Global Radiation) ส าหรับค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบในแนวต้ังฉากบนพื้นที่หนึ่งหน่วยนอกชั้นบรรยากาศโลกนั้นเรียกว่า ค่าคงที่ของแสงอาทิตย์ 
 
ตารางที่ 2.1 ความเข้มการแผ่รังสีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ  

 

สภาพอากาศ ท้องฟ้าโปร่ง 
ท้องฟ้ามีหมอกและ

เมฆ 
ท้องฟ้าครึ้ม 

การแผ่รังสีทั้งหมด 600 – 1000 W/m2 600 – 1000 W/m2 600 – 1000 W/m2 
ส่วนที่แผ่กระจาย 10 – 20 % 20 – 80 % 80 – 100 % 

 
ถึงแม้ท้องฟ้าโปร่งค่าความเข้มการแผ่รังสีบนผิวโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน การแผ่

รังสีจะมีค่าน้อยในตอนเช้า และช่วงเย็น ที่เป็นเช่นนี้เพราะการแผ่รังสีมีส่วนเดินทางมากกว่าในตอน
กลางวัน 
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การแผ่รังสีจากการสะท้อนเรียกว่า  “Albedo” คือ แสงที่เกิดการสะท้อนจากพื้นแล ะ
สภาพแวดล้อม แสดงตัวอย่างดังตารางที่ 2.2   

 

 
 

ภาพที่ 2.1 การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ทั้งหมดบนพื้นผิว 
 

ตารางที่ 2.2 การสะท้อนแสงบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน 
 

สถานท่ี การสะท้อน (%) 

มหาสมุทร 2 - 10 

ป่า 6 – 18 

พื้นหญ้า 7 – 25 

พื้นดิน 10 – 20 

ทะเลทราย 35 – 45 

น้ าแข็ง 20 – 70 

หิมะ 70 - 80 

  
 พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดสามารถค านวณได้จากภูมิอากาศและปัจจัยของลมฟ้าอากาศซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่และฤดูกาล ความแตกต่างของสภาพอากาศ 
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2.3 พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์[2] 
 

การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานทางไฟฟ้านั้น จ าเป็นจะต้อง
พึ่งพาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าเสียก่อน ซึ่ง
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับบทบาทมีหลากหลายชนิด โดยผู้ด าเนินโครงงานได้เลือก
น ามาพิจารณาในที่นี้ 4 ชนิดคือ เซลล์แสงอาทิตย์ ตัวต้านทานไวแสง โฟโต้ไดโอด และเทอร์โม
คับเปิล ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปตามล าดับ 

 
2.3.1 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
2.3.1.1 หลักการท างานของโซล่าเซลล์ 
 
การท างานของโซล่าเซลล์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง 

โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวน า จะเกิดการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้น
ในสารกึ่งตัวน า จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้ 

 
ภาพที่ 2.3 หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 

http://www.premiumsolarcell.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5.html
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จากภาพที่ 2.4 ก . n – type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึ่งตัวน าที่ได้การโดป
ปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส มีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์  p – type 
ซิลิคอนคือ สารกึ่งตัวน าที่ได้การโดปปิ้งด้วยสารโบรอน ท าให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสีย
อิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์จะท าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อน าซิลิคอน
ทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกันด้วย p – n junction จึงท าให้เกิดเป็น “โซล่าเซลล์” ในสภาวะที่ยังไม่มี
แสงแดด n – type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอน 
แต่ก็ยังมีโฮลปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ด้านหน้าของ n – type จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Electrode 
ท าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ส่วน p – type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลล์ โครงสร้างส่วนใหญ่
เป็นโฮล แต่ยังคงมีอิเล็กตรอนปะปนบ้างเล็กน้อย ด้านหลังของ p – type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะ
เรียกว่า Back Electrode ท าหน้าที่เป็นตัวรวบรวมโฮล 

จาก ภาพ ที่ 2.4 ข . เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับ
อิเล็กตรอนและโฮล ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเข้าหาเพื่อ
จับคู่กัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังชั้น n – type และโฮลจะวิ่งไปยังชั้น p – type 

จากภาพที่ 2.4 ค. อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกันที่ Back 
Electrode เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร ก็จะเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพื่อจับคู่กัน 

 

 
       ก. อิเล็กตรอนและโฮลแยกตัวกัน           ข. อิเล็กตรอนและโฮลจับคู่กัน 
 

 
ค. อิเล็กตรอนรวมกันที่ Front Electrode และโฮลรวมกันที่ Back Electrode 

 
ภาพที่ 2.4 กระบวนการพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ 
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2.3.1.2 คุณสมบัติและตัวแปรท่ีส าคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

ตัวแปรที่ส าคัญที่มีส่วนท าให้โซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพการท างานในแต่ละ พื้นที่ต่างกัน 
และมีความส าคัญในการพิจารณาน าไปใช้ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการน าไปค านวณระบบหรือ
ค านวณจ านวนแผงแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละ พื้นที่ มีดังนี้ 

1. ความเข้มของแสง  กระแสไฟ ( Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง 
หมายความว่า เมื่อความเข้มของแสงสูงกระแสที่ได้จากโซล่าเซลล์ก็จะสูงขึ้นในขณะที่แรงดันไฟฟ้า
หรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็นมาตรฐาน
คือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดที่
ระดับน้ าทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100  
mW/m2 หรือ 1,000 W/m2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ท ามุม 60 องศา
กับพื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75  mW/m2 หรือ 750 W/m2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ  
AM 2 กรณีของแผงโซล่าเซลล์นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง 

2. อุณหภูมิ  กระแสไฟ ( Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะท าให้
แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และในกรณีของแผงโซล่าเซลล์มาตรฐานที่ใช้ก าหนดประสิทธิภาพของ
แผงแสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25๐C เช่น ก าหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด 
(Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25๐C ก็จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้าที่จะได้
จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25๐C จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิ
สูงกว่า 25๐C เช่น อุณหภูมิ 30๐C จะท าให้แรงดันไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% 5๐

C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ Voc จะลดลง 0.525 V (21V 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V 
(21V0.525V) สรุปได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีผลท าให้ก าลังไฟฟ้า
สูงสุดของแผงแสงอาทิตย์ลดลงด้วย 
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2.3.2 Light Dependent Resistor (LDR) 
 

แอลดีอาร์ (LDR: Light Dependent Resistor) คือ ตัวต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง กล่าวคือ ตัว
ต้านทานนี้ สามารถเปลี่ยนสภาพทางไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบบางคร้ังเรียกว่า โฟโต้รีซี
สเตอร์ (Photo Resistor) หรือ โฟโต้คอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) เป็นตัวต้านทานไฟฟ้าที่ท ามา
จากสารกึ่งตัวน า 

 

 
    
ภาพที่ 2.5 โครงสร้าง LDR 

 
รูปร่างของ LDR ในภาพที่ 2.5 ส่วนที่ขดเป็นแนวเล็กๆ  สีด าท าหน้าที่เป็นตัวต้านทานไว

แสง และแนวสีด านั้นจะแบ่งพื้นที่ของตัวเองออกเป็น 2 ข้าง สีทองนั้นเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ท าหน้าที่
สัมผัสกับตัวต้านทานไวแสง เป็นที่ส าหรับต่อขาออกมาภายนอก หรือเรียกว่าอิเล็กโทรด  
 

2.3.2.1 สมบัติทางแสง 
 

 การท างานของ LDR เพราะว่าเป็นสารกึ่งตัวน าเวลาที่มีแสงตกกระทบลงไปก็จะถ่ายทอด
พลังงานให้กับสารที่ฉาบอยู่ ท าให้เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนวิ่งพล่าน การที่มีโฮลกับอิเล็กตรอนอิสระ
นี้มากก็เท่ากับความต้านทานลดลงนั้นเองยิ่งความต้านทานของแสงยิ่งตกกระทบมากเท่าไหร่ ความ
ต้านทานยิ่งลดลงมากเท่านั้น 
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ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างกราฟแสดงความไวต่อแสงความถี่ LDR ทั้ง 2 แบบ เมื่อเทียบกับความไวตาคน 
 

 ในส่วนที่แสงตกกระทบนั้น มิใช่ว่าจะเป็นแสงอะไรก็ได้ เฉพาะแสงในช่วงความยาวคลื่น
ประมาณ 4,000 อังสตรอม (1 อังสตรอม เท่ากับ 1 – 10 เมตร) ถึงประมาณ 10,000 อังสตรอมเท่านั้น
ที่จะใช้ได้ (สายตาคนจะเห็นได้ในช่วงประมาณ 4,000 อังสตรอม ถึง 7,000 อังสตรอม) ซึ่งคิดแล้ว
เป็นช่วงคลื่นเพียงแคบๆ เมื่อเทียบกับการท างานของอุปกรณ์ไวแสงประเภทอื่น แต่ถึงอย่างไรแสง
ในช่วงคลื่นนี้ ก็มีอยู่ในแสงอาทิตย์ แสงจากหลอดไฟแบบไส้ และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
ด้วย หรือถ้าจะคิดถึงความยาวคลื่นที่ LDR จะตอบสนองได้ไวที่สุดแล้วก็มีอยู่หลายความยาวคลื่น 
โดยทั่วไป LDR ที่ท าจากแคดเมียมซัลไฟล์จะไวต่อแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง 5,000 กว่า 
อังสตรอม ซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเขียว ไปจนถึงสีเหลือง ส าหรับบางตัวแล้วความยาวคลื่นที่ไวที่สุด
ของมันใกล้เคียงกับความยาวคลื่นที่ไวที่สุดของตาคนมาก (ตาคนไวต่อความ ยาวคลื่น ประมาณ 
5,550 อังสตรอม ดังภาพที่ 2.6) จึงมักจะใช้ท าเป็นเคร่ืองวัดแสง ในกล้องถ่ายรูป ถ้า LDR ท าจาก 
แคดเมียมซีลิไนด์ก็จะไวต่อ ความ ยาวคลื่นในช่วง 7,000 กว่า อังสตรอม ซึ่งไปอยู่ใน ช่วง
อินฟราเรดแล้ว 
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2.3.2.2 ผลตอบสนองทางไฟฟ้า 
 

 อัตราส่วนระหว่างความต้านทานของ LDR ในขณะที่ไม่มีแสง กับขณะที่มีแสง อาจจะ
เป็นได้ต้ังแต่ 100 เท่า 1,000 เท่า หรือ 10,000 เท่า แล้วแต่รุ่น แต่โดยทั่วไปแล้วค่าความต้านทานใน
ขณะที่ไม่มีแสงจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.5 MW ขึ้นไป ในที่มืดสนิทอาจขึ้นไปได้มากกว่า 2 MW 
และในขณะที่มีแสงจะเป็นประมาณ 10 – 20 kW ลงไป อาจจะเหลือเพียงไม่กี่โอห์ม หรือไม่ถึง
โอห์มก็ได้ ทนแรงดันสูงสุดได้ไม่ต่ ากว่า 100 V และก าลังสูญเสีย อย่างต่ าประมาณ 50 mW 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 ผลของการเปลี่ยนความเข้มแสงในทันทีทันใดกับ LDR 

            นอกเหนือจากลักษณะสมบัติต่างๆ เหล่านี้แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญคือ ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นจากความเข้มแสงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งจะดูตัวอย่างได้ในรูปที่ 2.7 ถ้า LDR ได้รับ
แสงที่มีความเข้มสูงดังเส้น (ก) ความต้านทานจะมีค่า ต่ า และ ในทันทีที่ความเข้มของแสงถูกลดลง
เหลือเพียงระดับอ้างอิง ความต้านทานก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปจนถึงค่าความต้านทาน ที่มันควรจะเป็น
ในระดับอ้างอิง แต่แทนที่มันจะไปหยุดอยู่ระดับอ้างอิง มันกลับ เพิ่มเลยขึ้นไปอีกแล้วจึงจะลดลงมา
อยู่ในระดับ อ้างอิง เหมือนกับว่า เบรกมันไม่ค่อยดี และ ในท านองเดียวกันถ้า เก็บมันไว้ในที่ความ
เข้มแสงน้อยๆ แล้วเปลี่ยนความเข้มเป็นระดับ อ้างอิงทันที ดังในรูป (ข) ความต้านทานก็จะลด เลย
ต่ าลงมาจากระดับอ้างอิงแล้วจึงขึ้นไปใหม่ ยิ่งความเข้มของแสงเท่ากัน LDR แบบแคดเมียมซีนิไนด์ 
จะใช้เวลา ในการเข้าสู่สภาวะที่มันควรจะเป็นน้อยกว่า แบบแคดเมียมซัลไฟต์ แต่ก็จะวิ่งเลยไปไกล
กว่าด้วย และอีกอย่างหนึ่งความเร็วในการเปลี่ยนระดับความต้านทานจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งช้า
มาก ซึ่งจะอยู่ในช่วงของมิลลิวินาที  หรือบางทีก็เป็นวินาทีเลย จึงท าให้ LDR ใช้ได้กับงานความถี่
ต่ าๆ เท่านั้น 
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2.3.3 โฟโต้ไดโอด (Photo Diode) 
 
โฟโต้ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานใน

ตัวของมันเองเมื่อได้รับพลังงานแสงจากภายนอก โฟโต้ไดโอดประกอบด้วยรอยต่อพีเอ็น ( p - n 
junction) ดังภาพที่ 2.8  เช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์แต่มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันคือ การ
น าโฟโต้ไอโอดไปใช้งานจะต้องป้อนแรงดันไฟฟ้าในลักษณะไบอัสย้อนกลับ ซึ่งค่าความต้านทาน
ระหว่างรอยต่อของสารพีเอ็นในโฟโต้ไดโอดจะมีค่าสูงมาก เน่ืองจากขอบเขตของดีพลีชันรีเยียนถูก
ขยายให้กว้างขึ้นจึงท าให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ เราสามารถท าให้ค่าความต้านทาน
ระหว่างรอยต่อพีเอ็นลดลงได้โดยการใช้แสงสว่างส่องไประหว่างรอยต่อพีเอ็น พลังงานจะเข้าไป
บริเวณเขตปลอดพาหะ  (Depletion Region) และสร้างอิเล็กตรอนอิสระขึ้นมาท าให้ค่าความ
ต้านทานระหว่างรอยต่อลดลง กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลผ่านโฟโต้ไดโอดได้ สภาพการน าไฟฟ้า
ของโฟโต้ไดโอดขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง ถ้าความเข้มของแสงมากจ านวนอิเล็กตรอนอิสระก็จะ
เพิ่มจ านวนมากขึ้น ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโฟโต้ไดโอดได้มากขึ้นตามไปด้วย 

 
             ก. การไบอัสใช้งาน            ข. โครงสร้าง  
 
ภาพที่ 2.8 การไบอัสใช้งาน และโครงสร้างของโฟโต้ไดโอด 

 
โฟโต้ไดโอดเมื่อเทียบกับ  LDR (ตัวต้านทานที่แปรค่าตามแสง) แล้วโฟโต้ไดโอดมีการ

เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานเร็วกว่า  LDR มาก จึงนิยมน าไปประยุกต์งานในวงจรที่ต้องการ
ความเร็วสูง เช่น เคร่ืองนับสิ่งของ, ตัวรับรีโมทคอนโทรล, วงจรกันขโมยอินฟาเรด เป็นต้น 

เน่ืองจากโฟโต้ไดโอดให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่อแสงต่ าคือ อยู่ในช่วง               
1-10  A เท่านั้น ดังนั้นการใช้งานโฟโต้ไดโอดจึงต้องมีตัวขยายกระแสเพิ่มเติม ผู้ผลิตจึงหันมาใช้
ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขยายกระแสเพิ่มเติมอยู่ในตัวถังเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า โฟโต้ทรานซิสเตอร์  
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2.3.4 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) 
 
เทอร์โมคัปเปิล  คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความ

ร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) เทอร์โมคัปเปิลท ามาจากโลหะตัวน าที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว (แตกต่าง
กันทางโครงสร้างของอะตอม) น ามาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหน่ึง  เรียกว่าจุดวัด
อุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมี
อุณหภูมิต่างกันก็จะท าให้มีการน ากระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้างปรากฏการณ์ ดังกล่าว
นี้ค้นพบโดย Thomus Seebeck นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในปี ค.ศ.1821 ในภาพที่ 2.9 เป็นวงจรที่
ใช้อธิบายผลของซีแบ็คดังกล่าว 

 

  
ก. กระแสในวงจรปิด 

                    
ข. แรงเคลื่อนที่ตกคร่อมวงจรปิด 

 
ภาพที่ 2.9 แสดงผลของซีแบ็ค 
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2.3.4.1  คุณสมบัติของเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน  
 
1. ความไว (Sensitivity) จากตารางแรงเคลื่อนของ NBS แสดงว่าย่านของแรงเคลื่อนจาก

เทอร์โมคัปเปิลจะมีค่าน้อยกว่า 100 mV แต่ความไวที่แท้จริงในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับการใช้วงจร
ปรับสภาพสัญญาณและตัวเทอร์โมคัปเปิลเอง 

2. โครงสร้าง (Construction)โครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิลมีลักษณะดังภาพที่ 2.10 โดย
ต้องมีลักษณะดังนี้ คือ มีความต้านทานต่ า ให้สัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูง ต้านทานต่อการเกิดออกไซด์
ที่อุณหภูมิสูงๆ ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่น าไปใช้วัดค่า และเป็นเชิงเส้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ตัวฝักหรือท่อป้องกันส่วนมากจะท าจากแสตนเลส ความไวของเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับความหนา
ของท่อป้องกันทั้งเยอรมันเนียมและซิลิคอนจะท าให้คุณสมบัติการเกิดเทอร์โมอิเล็กทริกจึงใช้กัน
มากในอุปกรณ์ท าความเย็น (Peltier Element) มากกว่าที่จะใช้เป็นเทอร์โมคัปเปิลวัดอุณหภูมิ 
 ขนาดของสายเทอร์โมคัปเปิลก าหนดได้จากการใช้งานแต่ละอย่าง และมีขนาดจาก #10 ใน
สภาวะแวดล้อมที่ไม่คงที่ จนถึงขนาด #30 หรือแม้กระทั่ง 0.02 mm. ซึ่งเป็นสายแบบไมโครไวร์  
(Microwire) ที่ใช้กับการวัดอุณหภูมิการกลั่นในงานทางชีววิทยา 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 แสดงโครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิล 
 

3. ย่านการใช้งาน (Range) ย่านอุณหภูมิการใช้งานและความไวในการวัดของเทอร์
โมคัปเปิล แต่ละตัว จะแตกต่างกันตามแต่ละสมาคมจะก าหนด ในส่วนที่ส าคัญคือค่าแรงเคลื่อนที่
ออกมาจากแต่ละอุณหภูมิ จะต้องอ้างอิงกับตารางค่ามาตรฐานของแต่ละสมาคมที่ใช้ให้ถูกต้องเป็น
เอกภาพเดียวกันหมดทั้งระบบ 
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4. เวลาตอบสนอง (Time Response) เวลาตอบสนองของเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับขนาด
ของสายและวัสดุที่น ามาท าท่อป้องกันตัวเทอร์โมคัปเปิล 

5. การปรับสภาพสัญญาณ (Signal Conditioning) ปกติแรงเคลื่อนของเทอร์โมคัปเปิลจะมี
ขนาดน้อยมากจึงจ าเป็นต้องมีการขยายสัญญาณโดยใช้ออปแอมป์ขยายความแตกต่างที่มีอัตราขยาย
สูงๆ 
 

2.4 จอแสดงผลผลึกเหลว [3] 
 

LCD หรือ Liquid Crystal Cisplay เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคแสดงผลเหมือนกับ LED แต่มี

ก าลังวัตต์เป็น µw ซึ่งน้อยกว่า LED มาก ตัวอย่างของ LCD เช่น จอภาพที่แสดงผลเป็นตัวอักขระ 
โดยท าให้ผลึกใสที่ประกอบด้วยของเหลวอัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น ถูกกระตุ้นด้วยแสงจาก
ภายนอก เพื่อให้สะท้อนแสงในมุมต่างๆ ท าให้้เราเห็นเป็นรูปตัวอักขระลักษณะอย่างเดียวกับ
นาฬิกาที่แสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัด 

 
2.4.1 หลักการเบื้องต้นของ LCD  
 
สารผลึกเหลวที่ใช้ใน LCD นั้นเป็น สารสังเคราะห์ที่จัดได้ว่าเป็นสารใหม่ที่พัฒนากันมา

เมื่อไม่่นานน้ี ค าว่าผลึกเหลว (Liquid Crystal) หมายถึง สารที่อยู่ระหว่างของแข็งกับของเหลว ปกติ
สารทั่วไปเมื่อเป็นของแข็งที่อุณหภูมิหน่ึงครั้นได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะหลอมละลายเป็นของเหลว
แต่ส าหรับผลึกเหลวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมีช่วงอุณหภูมิที่กว้างส าหรับสถานะที่อยู่ระหว่าง
ของแข็งกับของเหลว ผลึกเหลวจึงแตกต่างจากวัสดุทั่วไปที่มีจุดหลอมเหลวที่เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลว หรือแม้แต่่พลาสติกก็จะเร่ิมอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนจนหลอมละลาย แต่
ส าหรับผลึกเหลวมีลักษณะพิเศษ ชนิดของผลึกเหลวแยกตามโครงสร้างโมเลกุลเช่น แบบเนมาติก 
(Nematic) แบบสเมติก (Smetic) แบบคอเลสเตริก 

ส าหรับหลักการท างาน คือ ปรากฏการณ์ของผลึกเหลวเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะพิเศษ
สารอ่ืนๆ  ในสถานะปกติ เมื่อยังไม่มีแรงดันไฟฟ้าป้อนให้้โมเลกุลของผลึกเหลววางตัวเป็นเกลียว
ในแนวคอลัมน์แต่เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าให้้กับผลึกเหลว โครงสร้างโมเลกุลจะกระจัดกระจายอย่าง
สุ่มดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 แสดงโครงสร้างผลึก 
 

โครงสร้างผลึกที่จัดตัวเป็นเกลียวจะท าให้้แสงผ่านทะลุลงไปได้  แต่เมื่อมีสนามไฟฟ้าผลึก
จะกระจัดกระจายแสงจึงผ่านไปไม่ได้้ ลักษณะเช่นนี้ท าให้้เกิดลักษณะการแสดงผลเป็นแบบขาวด า 

 

2.5 ไมโครคอนโทรลเลอร์ [4]  
 

PIC คือ Microcontroller อีกตระกูลหนึ่ง ย่อมาจากค าว่า Peripheral Interface Controller ซึ่ง
ภายในของ PIC ประกอบด้วย หน่วยความจ า (Program Memory) หน่วยความจ าข้อมูล (Data 
Memory) พอร์ตอินพุต (Input Port) พอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ท าให้ PIC เหมือน
ไมโครคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง นอกจากนี้ภายใน PIC ยังมี I2C, PWM, A/D ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติ
พิเศษของ PIC ที่แตกต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอ่ืนๆ การรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในตัว PIC ท า
ให้น ามาใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพียงต่อแหล่งจ่ายไฟ ป้อนสัญญาณนาฬิกา และเขียน
โปรแกรมควบคุม PIC ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุตได้   

 
2.5.1 ชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC  
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายเบอร์ด้วยกัน โดย

สามารถแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ กลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย PIC10, PIC12, PIC14, PIC16, PIC17 และ 
PIC18 ซึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มยังแยกเป็นเบอร์ต่างๆ อีกหลายเบอร์ แต่กลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด    
มีอยู่ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ขึ้นด้วย PIC16, PIC17 และ PIC18 ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ขนาดของหน่วยความจ าโปรแกรม ขนาดของหน่วยความจ าข้อมูลจ านวนค าสั่ง และ
จ านวนพอร์ต แต่โครงสร้างและสถาปัตยกรรมจะคล้ายกัน  
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2.5.2 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC16FXXX 
 
เป็น PIC ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นชิปรุ่นแรกที่หน่วยความจ าเป็นแบบแฟลช และ

มีหน่วยความจ าข้อมูลแบบ EEPROM (Electronically Erasable Programmable ROM) ท าให้
สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่าย ซึ่ง PIC เบอร์ 16FXXX สนับสนุนการท างานแบบอินเซอร์กิตดีบัก
เกอร์ (In Circuit Debugger) ท าให้ไม่ต้องซื้อพรอมอีมูเลเตอร์ (EPROM Emulator) ซึ่งมีราคาแพง มี
ค าสั่งภาษาแอสแซมบลี 35 ค าสั่ง และมีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (A/D) ขนาด 10 
บิต อยู่ภายในด้วย 

 
2.5.3 โครงสร้างขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 
 

 
 
ภาพที่ 2.12 ขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 

 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ PIC16F877 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 40 ขา 

แสดงดังภาพที่ 2.12 มีขาสัญญาณต่างๆ ดังนี้ 
1. MCLR/Vpp: Master Clear (Reset) Input/Programming Voltage Input ท าหน้าที่เป็น

ขาสัญญาณรีเซต (Reset) เมื่อขาได้รับลอจิก 0 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกรีเซต และท าหน้าที่เป็น
ขาสัญญาณรับแรงดัน ขณะท าการบันทึกโปรแกรมลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. VDD: Positive Supply (2V-5V) ท าหน้าที่เป็นขาไฟเลี้ยงของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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3. VSS: Ground ท าหน้าที่เป็นขากราวน ์
4. OSC1/CLKIN: Oscillator Crystal Input/External Clock Source Input 
5. OSC2/CLKOUT: Oscillator Crystal Output/External Clock Source Output 
ทั้งสองขาท าหน้าที่เป็นขาสัญญาณส าหรับต่อคริสตอล ในกรณีที่อยู่ในโหมดการใช้

สัญญาณนาฬิกาจากภายนอก (Crystal Oscillator Mode)  
6. RA0-RA5: พอร์ต A มีจ านวน 6 ขา เป็นพอร์ตแบบสองทิศทาง  (Bi-directional I/O Port) 

คือ เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุตใช้ในการส่งและรับข้อมูล  
7. RB0-RB7: พอร์ต B มีจ านวน 8 ขา ขนาด 8 บิต เป็นพอร์ตแบบสองทิศทาง ใช้ในการส่ง

และรับข้อมูล นอกจากนี้บางขายังท าหน้าที่รับสัญญาณอินพุตจากอินเตอร์รัปต์ (Interrupt) จาก
ภายนอกด้วย 

8. RC0-RC7: พอร์ต C มีจ านวนขา 8 ขา ขนาด 8 บิต เป็นพอร์ตแบบสองทิศทาง ใช้ในการ
ส่งและรับข้อมูล 

9. RD0-RD7: พอร์ต A จ านวนขา 8 ขา ขนาด 8 บิต เป็นพอร์ตแบบสองทิศทาง ใช้ในการ
ส่งและรับข้อมูล  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่อื่นๆ เช่น พอร์ต RA0 สัญญาณ PSP0 หน้าที่ ขาสัญญาณ
ขยายพอร์ตขนาน บิต 0 เป็นต้น 

10. RE0-RE2: พอร์ต E มีจ านวน 3 ขาเป็นพอร์ตแบบสองทิศทางใช้ในการส่งและรับข้อมูล 
 
 2.5.4 การใช้งานโมดูลแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
  

การใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย
ภาษา C นั้น โปรแกรม CCS C คอมไพเลอร์ ได้จัดเตรียมฟังก์ชันไว้ให้พร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วน
เตรียมความพร้อมและการใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล รวมถึงฟัง ก์ชันในการ
อ่านค่าสัญญาณเพื่อแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลดังนี้ 

1. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการก าหนดขาพอร์ตอนาล็อก ได้แก่ setup_adc( ), setup_adc_ports( ) 
และ set_adc_channel( ) 

2. ฟังก์ชันในการอ่านค่าอนาล็อก ได้แก่ read_adc( )  
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2.5.4.1 ฟังก์ชัน setup_adc ( )  
 
ใช้ก าหนดสัญญาณนาฬิกาส าหรับนาฬิกาส าหรับโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 

ในตารางที่ 2.3 แสดงการก าหนดสัญญาณนาฬิกาของโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
 

ตารางที่ 2.3 สัญญาณนาฬิกาส าหรับโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
 

ความถี่สัญญาณ โหมดการท างานของโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล  
ADC_CLOCK_DIV_2 ADC_CLOCK_DIV_8 ADC_CLOCK_DIV_32 ADC_CLOCK_INTERNAL 

20 MHz 10 MHz 2.5 MHz 625 KHz 166.67-500 KHz 
5 MHz 2.5 MHz 625 KHz 156.25 KHz 166.67-500 KHz 
1 MHz 500 KHz 125 KHz 31.25 KHz 166.67-500 KHz 
333.33 KHz 166.67 KHz 41.67 KHz 10.42 KHz 166.67-500 KHz 

 
            รูปแบบการใช้งาน setup_adc(mode) โดยที่ mode เป็นค่าคงที่ใช้ก าหนดการท างานของ
โมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่ได้ก าหนดไว้แล้วในไฟล์เฮดเดอร์ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้น เช่น PIC16F877 
ตัวอย่างเช่น 
 setup_adc (ADC_CLOCK_INTERNAL); //ก าหนดให้โมดูล ADC ใช้สัญญาณนาฬิกา
ภายใน (RC) 
 setup_adc (ADC_OFF); // ปิดการท างานของโมดูล ADC 
 

2.5.4.2 ฟังก์ชัน setup_adc_ports( ) 
 
เป็นการก าหนดคุณสมบัติขาพอร์ตที่ใช้งาน ว่าต้องการให้พอร์ตใดบ้างเป็นอินพุตอนาล็อก

และขาใดใช้ในการอ้างอิงหรือก าหนดให้ท างานกับแรงดันอ้างอิง 
รูปแบบการใช้งาน setup_adc_ports(value) โดยที่ value เป็นค่าคงที่ที่ใช้ก าหนดคุณสมบัติ

ขาพอร์ตที่ใช้งาน ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในไฟล์เฮดเดอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้น เช่น 
PIC16F877 
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ตัวอย่างเช่น  
setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // ก าหนดให้ทุกพอร์ตเป็นอินพุตอนาล็อก ใช้แรงดัน

อ้างอิงภายใน 
setup_adc_prots(AN0_AN1_AN3);// ก าหนดให้ขา RA0, RA1, RA3 เป็นอินพุตอนาล็อก 

ใช้แรงดันอ้างอิงภายใน นอกนั้นเป็นขาพอร์ตดิจิตอล 
 
2.5.4.3 ฟังก์ชัน set_adc_channel ( ) 
 
 เป็นฟังก์ชันที่ใช้ก าหนดขาพอร์ตอนาล็อกที่ต้องการใช้งานและอ่านค่ากลับมาด้วยฟังก์ชัน 

read_adc( )  
รูปแบบการใช้งาน set_adc_channel(channel) โดยที่ channel คือ ขาพอร์ตแปลงสัญญาณ

อนาล็อกเป็นดิจิตอลแต่ละช่อง มีค่าเร่ิมต้นที่ 0 เท่ากับ AN0 และเรียงไปตามล าดับ 
ตัวอย่างเช่น 
 set_adc_channel(0);// ก าหนดขา RA0 ให้เป็นขาอนาล็อกหรือ AN0 
 delay_us(10);// หน่วงเวลา 10 ไมโครวินาที เพื่อรอให้โมดูล ADC พร้อมที่จะอ่าน 
 value = read_adc( ); // อ่านค่ามาเก็บไว้ในตัวแปร value 
 
 2.5.4.4 ฟังก์ชัน read_adc( ) 
 

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านค่าจากขาพอร์ตอนาล็อก 
รูปแบบการใช้งาน value = read_adc( ); โดยที่ value คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าที่อ่านได้จาก

การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล มีขนาด 8 บิต หรือ 16 บิต ขึ้นอยู่กับเบอร์ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ก าหนดในไดเร็กตีฟ #device ADC = nn เช่น  

#device ADC = 10// ก าหนดให้โมดูล ADC มีความละเอียดในการอ่านค่าอนาล็อก ขนาด 
10 บิต 
ตัวอย่างเช่น 
 set_adc_channel(0);// ก าหนดขา RA0 ให้เป็นขาอนาล็อกหรือ AN0 
 delay_us(10);// หน่วงเวลา 10 ไมโครวินาที เพื่อรอให้โมดูล ADC พร้อมที่จะอ่าน 
 value = read_adc( ); // อ่านค่ามาเก็บไว้ในตัวแปร value 
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2.5.5 การใช้้งานโมดูล LCD (Liquid Crystal Display module) 
 
หน่วยแสดงผลโมดูล LCD (Liquid Crystal Display module) หรือหน่วยแสดงผลแบบผลึก

เหลว โดยโมดูล  LCD จะมีอยู่่สองชนิดเดียวกัน คือ แบบตัวอักษร และแบบกรา ฟฟิก โครงสร้าง
พื้นฐานของโมดูล LCD แบบอักษรแสดงดังภาพที่ 2.13 และวงจรการต่อใช้้งานแสดงดังภาพที่ 2.14 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 ลักษณะจอแสดงผล LCD 16 2 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 แสดงวงจรการต่อใช้งานจอแสดงผล 
 

รายละเอียดขาสัญญาณของโมดูล LCD มีดังนี ้
 

1.  ขาที่ 1: GND ส าหรับต่อขากราวด์์ของวงจร 
2.  ขาที่ 2: +Vcc ต่อกับไฟเลี้ยง+5V  
3.  ขาที่ 3: Vo ส าหรับปรับความสว่างของหน้าจอโมดูล LCD  
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4.  ขาที่ 4: RS (Register Select) ขาเลือกต่อกับรีจิสเตอร์ค าสั่งข้อมูล โดย “0” จะติดต่อ
ค าสั่ง และ “1” จะติดต่อข้อมูล  

5.  ขาที่5: R/W (Read/Write control) ขาอ่านหรือเขียนข้อมูลกับโมดูล LCD  
6.  ขาที่6: E (Enable) ขาป้อนสัญญาณพัลส์์ Enable ให้โมดูล LCD เร่ิมท างาน 
7.  ขาที่7 ถึง14: D0-D7 (Data) เป็นขาข้อมูล 
 

2.6 สมการที่ใช้ในการค านวณ [5] 
 

2.6.1 การสอบเทียบข้อมูล 

 
การสอบเทียบข้อมูล (Calibration) คือการตรวจสอบระบบวัดให้กับมาตรฐานเมื่อระบบอยู่

ในสภาพที่สอดคล้องกับสภาพที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานส าหรับหน่วยวัดพื้นฐาน และหน่วยวัด
อนุพันธ์ จะมีความแตกต่างกันตามมาตรฐานของการวัดแบ่งตามหน้าที่การท างาน และประยุกต์ใช้
งานได้ดังนี ้

1. มาตรฐานสากล คือมาตรฐานที่เป็นข้อตกลงของนานาชาติ ก าหนดหน่วยการวัดที่
แน่นอน ขึ้นมาแทนเพื่อให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงสูงสุด ส าหรับการใช้งานเทคโนโลยีด้านการผลิต
และการวัด มาตรฐานสากลนี้จะถูกตรวจสอบและทดสอบค่าอย่างสม่ าเสมอ โดยการวัดแบบ
สมบูรณ์ในเทอมของหน่วยพื้นฐาน มาตรฐานสากลนี้จะถูกเก็บรักษามาตรฐานไว้ที่ส านักงาน
มาตรฐานน้ าหนักและการวัดนานาชาติ (International Bureau of Weight Standard Measures) และ
ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะใช้เคร่ืองมือวัดในการวัด เพื่อจุดมุ่งหมายในการเปรียบเทียบค่าและปรับค่า 

2. มาตรฐานเบื้องต้น เป็นมาตรฐานที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานนานาชาติที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ ในส่วนที่มีความแตกต่างกันทั่วโลก การควบคุมดูแลมาตรฐานเบื้องต้นนี้ จะ
ควบคุมดูแลโดยส านักงานมาตรฐานนานาชาติ หรือ NBS (International Bureau of Standards) 
ตั้งอยู่ที่วอชิงตันในทวีปอเมริกาเหนือ อีกแห่งหน่ึงคือ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์นานาชาติหรือ NPL 
(National Physical Laboratory) ในอังกฤษ และสกอตแลนด์ และแห่งที่เก่าที่สุดในโลกคือที่ 
(Physikalisch Technische Reichsanstalt) ในเยอรมันมาตรฐานเบื้องต้นใช้แทนหน่วยพื้นฐาน และ
บางส่วนในหน่วยงานทางเคร่ืองกล และหน่วยทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการปรับแต่งโดยเคร่ืองมือวัด
แบบสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการนานาชาติผลของการวัดจะถูกเปรียบเทียบอีกครั้งกับค่าต่างๆ ที่
น าไปใช้งานในการเปรียบเทียบกับค่าต่างๆ ทั่วโลกมาตรฐานเบื้องต้นนี้จะใช้ในห้องปฏิบัติการ
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เท่านั้น ไม่น าไปใช้ภายนอก ค่ามาตรฐานต่างๆ ของมาตรฐานเบื้องต้นนี้จะใช้ในการตรวจสอบและ
ปรับแต่งมาตรฐานขั้นที่สองต่อไป 

3. มาตรฐานขั้นที่สอง คือ มาตรฐานที่ใช้มาตรฐานเบื้องต้นเป็นตัวอ้างอิง โดยใช้งาน
ร่วมกับเคร่ืองมือวัดในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม มาตรฐานขั้นที่สองนี้ถูกก ากับดูแล โดย
ห้องปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง และมีการตรวจสอบอีกครั้งกับมาตรฐานอ้างอิง
ในพื้นที่นั้นๆ และต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาการปรับแต่ง มาตรฐานขั้นที่สองใน
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมของตัวเอง มาตรฐานขั้นที่สองนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานเบื้องต้นดังน้ัน
มาตรฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนี้ จะต้องได้รับการับรองค่าการวัดจากมาตรฐานเบื้องต้น 

4. มาตรการใช้งาน เป็นมาตรฐานของเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการวัดในห้องปฏิบัติการ
ที่ใช้ในการตรวจสอบ และปรับแต่งเคร่ืองมือวัดในห้องปฏิบัติการ โดยทั่ว ๆไป ส าหรับความ
เที่ยงตรงและคุณสมบัตินั้นจะต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ในการควบคุมคุณภาพของสินค้า 
หรือเพื่อตรวจสอบสินค้า โดยการตรวจสอบเคร่ืองมือวัดว่ายังอยู่ในความเที่ยงตรง และถูกต้อง
หรือไม่ 
 

 2.6.2 การค านวณหาสมการก าลังแสงอาทิตย์ 
 

จากสมการพื้นฐาน   cmXY                  (2.1) 
 
             cNxmy                 (2.2) 
 

- หาค่า c ได้จากสมการจะได้ 

       N

xmy
c
 

                    (2.3) 

 
จากสมการที่ 2.3 น าค่า x คูณเข้าไปทั้ง 2 ข้าง 
 

    xcxmyx 2.                 (2.4) 
 

                 

 
cN

x

mxN

x

yxN






 2.

               
             (2.5) 
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- หาค่า m จากสมการที่ 2.7 จะได้ 

 

    

 















x
x

xN

y
x

yxN

m
2

.

                   (2.8) 

 
เมื่อ y ผลรวมก าลังงานแสงอาทิตย์เคร่ืองต้นแบบ  

x ผลรวมแรงดันเคร่ืองที่สร้างขึ้น  
m ความชันของกราฟ (Slope) 
c จุดตัดของกราฟ 
N จ านวนคร้ังที่สอบเทียบ 
X ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) 
Y ค่าก าลังงานแสงอาทิตย์ (W/m2) 

 
            จากหัวข้อที่ 2.6.2 การค านวณหาสมการก าลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสมการเส้นตรง เพื่อเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังงานแสงอาทิตย์เคร่ืองต้นแบบ (y) กับค่าแรงดันเคร่ืองที่สร้างขึ้น (x) 
โดยสามารถน าค่าความสัมพันธ์ทั้งสองมาหาสมการก าลังแสงอาทิตย์ได้ดังตัวอย่างข้างล่างการหา
สมการค่าก าลังแสงอาทิตย์ 
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2.6.2.1 ตัวอย่างการค านวณ 
 

ตารางที่ 2.4 ตารางค่าก าลังงานแสงอาทิตย์ที่สมมติขึ้น  
 

ล าดับ เวลา Y X 

1 13.00 678 2.85 

2 13.30 670 2.83 

3 14.00 600 2.60 

4 14.30 563 2.45 

N = 4   y 2,511  x 10.73 

  
หาค่า m จากสมการที่ 2.8 น าผลรวมที่ได้จากตารางไปแทนค่าในสมการที่ 2.8 
 

 















x
x

xN

y
x

yxN

m
2

.

 

 
 

 
73.10

73.10

73.104

511,2
73.10

511,273.104

2






m  

 

19.32

533,7
m  

 

02.234m  
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หาค่า c จากสมการที่ 2.3 น าผลรวมที่ได้จากตารางไปแทนค่าในสมการที่ 2.3 
 

N

xmy
c
 

  

 
 

4

73.1002.234511,2 
c  

 

00865.0c  
 

จากสมการที่ 2.1 จะได้สมการก าลังแสงอาทิตย์คือ 
 

cmXY   
 

00865.002.234  XY  
 

2.6.2.2 การค านวณหาความคาดเคลื่อน 
 

          %ความคาดเคลื่อน = 100






 

A

BA                (2.9) 

 
เมื่อ  A ค่าก าลังงานแสงอาทิตย์จากเคร่ืองต้นแบบ 
 B ค่าก าลังงานแสงอาทิตย์จากเคร่ืองที่สร้างขึ้น 


