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บทที่ 3 
การออกแบบโครงงาน 

 

3.1 แนวคิดการออกแบบ 
 
 ข้อมูลค่าก าลังแสงอาทิตย์ส าหรับแต่ละพื้นที่มักเป็นค่าเฉลี่ย เพื่อความสะดวกในการ
ค านวณหรือการออกแบบ แต่เน่ืองจากในวันๆ หนึ่งค่าก าลังแสงอาทิตย์มีค่าไม่คงที่ ซึ่งโดยปกติจะมี
ค่าสูงในช่วงเที่ยงวัน และมีค่าต่ าในช่วงเช้าและช่วงเย็น นั้นคือก าลังแสงอาทิตย์มีค่าเปลี่ยนแปลง
ตามเวลานั้นเอง การวัดค่าก าลังแสงอาทิตย์ขณะใดขณะหนึ่ง โดยทั่วไปจะถูกวัดโดยไพราโนมิเตอร์
เป็นช่วงเวลาแล้วเก็บบันทึกค่าไว้ในดาต้าล็อกเกอร์ 
 เน่ืองจากเคร่ืองวัดก าลังแสงอาทิตย์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีราคาแพง และการใช้งาน
โดยทั่วไปจะนิยมติดต้ังท าการติดต้ังเคร่ืองวัดอยู่กับที่ หรืออยู่ระนาบเดียวกับระนาบที่พิจารณาตาม
สถานีทดลอง หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อวัดก าลังแสงที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือระนาบพื้นผิวที่
พิจารณาได้รับ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองวัดเพื่อวัดค่าในสถานที่ต่างๆ แม้ว่า
ในระยะหลังมานี้ เร่ิมมีการผลิตเคร่ืองวัดก าลังแสงอาทิตย์ชนิดพกพาออกมาวางจ าหน่ายใน
ท้องตลาด แต่ก็ยังมีราคาแพง จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงจุดประกายแนวคิดของ
ผู้ด าเนินโครงงานที่จะสร้างเคร่ืองวัดก าลังแสงอาทิตย์ที่มีราคาถูก และสามารถพกพาไปใช้ใน
สถานที่ต่างๆ ได้ รวมไปถึงอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการอ่านค่า 
 เคร่ืองวัดก าลังแสงอาทิตย์ที่ถูกสร้างขึ้นในโครงงานนี้ มีหลักการออกแบบ โดยเปรียบเทียบ
จากหลักการวัดความเข้มแสงอาทิตย์ของเคร่ืองวัดที่ใช้ในปัจจุบัน โดยเร่ิมจากกระบวนการตรวจวัด
ก าลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า แล้วใช้ตัวประกอบปรับเทียบเพื่อแปลง
ค่าแรงค่าไฟฟ้า (ในหน่วย V) ให้เป็นค่าของก าลังงานแสงอาทิตย์ (ในหน่วย W/m2) ตามที่ต้อง หรือ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียบกับเคร่ืองวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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3.2 การออกแบบวงจร 
 

3.2.1. ออกแบบวงจรโดยใช้โปรแกรม Proteus 7 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบวงจรด้วยโปรแกรม Proteus 7 
 

3.2.2. รายการอุปกรณ์วงจร 
 

                           1. PIC16F877    7. LDR ขนาด 10 mm. 
  2. Socket PIC 40 ขา  8. IC7805 
  3. Crystal 20 MHz  9. Diode 1N4001 
  4. C 22 pF   10. แผ่นปร้ิน 
  5. R ปรับค่าได้     
                           6. จอ LCD แบบ 16 อักษร 2 บรรทัด 
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3.2.3 หลักการท างาน 
 

              จากวงจรเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ใน ภาพที่ 3.1 เป็นการออกแบบวงจร และทดสอบ
วงจรเสมือนชิ้นงานจริงด้วยโปรแกรม Proteus 7 โดยมีหลักการท างานของวงจรดังนี้ เคร่ืองวัดก าลัง
งานแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟ, ส่วนประมวลผล, ส่วน
แสดงผล และส่วนเซนเซอร์รับแสง เคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ไฟขนาด 9 V และแปลง
แรงดันให้เหลือเพียง 5 V เพื่อจะจ่ายแรงดันไปยังส่วนแสดงผลและประมวลผล ซึ่งทั้งสองส่วนน้ี
จ าเป็นที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงวงจรถึงจะท างานได้ การท างานของวงจรทั้งหมดจะเร่ิมจากเมื่อมีแสงอาทิตย์
มาตกกระทบบนเซนเซอร์รับแสง (LDR) จากนั้นเซนเซอร์รับแสงจะท าหน้าที่แปลงสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้า โดยสัญญาณแรงดันไฟฟ้านี้จะเป็นสัญญาณอนาล็อก และจะถูกส่งไปส่วน
ประมวลผล ซึ่งในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้จะมีฟังก์ชันแปลงค่าสัญญาอนาล็อกให้เป็นสัญญาณ
ดิจิตอลและประมวลผลด้วยโปรแกรมค านวณที่เขียนไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ ก่อนที่จะถูกส่ง
ค่าที่ประมวลผลได้ออกไปยังจอแสดงผล 
 

3.3 การออกแบบโครงสร้าง 
 
3.3.1 ออกแบบโครงสร้าง เครื่องวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 

 
ภาพที่ 3.2 โครงสร้างเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 



30 

3.3.2 รายการอุปกรณ์โครงสร้าง 
 

                           1. กล่องพลาสติกส าเร็จรูปขนาด 8.5 15.5 3 cm. 
  2. สวิทช์ ON/OFF 
  3. เลนส์ 
                           4. แบตเตอร่ี 9 V 

5. น็อต 
 

3.4 การสร้างเครื่องวัดก าลังงานแสงอาทิตย์  
 

3.4.1 อุปกรณ์ภายในเครื่องวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 หลังจากผ่านการทดสอบวงจรเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโปแกรม Proteus 7 แล้ว 
ผู้ด าเนินโครงงานได้จัดท าวงจร และตัวเคร่ืองขึ้นดัง ภาพที่ 3.3 เพื่อน าตัวเคร่ืองวัดที่สร้างขึ้นไป
ทดสอบกับเคร่ืองวัดต้นแบบ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับเคร่ืองต้นแบบมากที่สุด   

 
ภาพที่ 3.3 วงจรภายในเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 
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             จากภาพที่ 3.3 เป็นวงจรในตัวเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ที่ประกอบไปด้วย 5 
ส่วนหลักๆ ได้แก่ แบตเตอร่ี 9 V, จอแสดงผล, Microcontroller, Sensor รับแสง และสวิตช์เปิด-ปิด 
การท างานของเคร่ือง เคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นนี้มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิตอล ก่อนที่จะส่งไปแสดงยังหน้าจอ LCD ที่
มีหน่วยเป็น W/m2 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 การวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 

3.4.2 ภายนอกเครื่องวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 

 
ภาพที่ 3.5 ลักษณะภายนอกเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ 
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 จากภาพที่ 3.5 ลักษณะภายนอกของตัวเคร่ืองวัดก าลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกล่อง
พลาสติก ขนาด 8.5  15.5 3 cm. มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากพกพาได้สะดวก บนตัวกล่องประกอบไป
ด้วย จอแสดงผล LCD, สวิตช์ปิด-เปิด เคร่ือง และ เลนส์ ซึ่งเลนส์เป็นส่วนที่มีไว้ส าหรับป้องกัน
ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปโดนหรือสัมผัสตัวเซ็นเซอร์รับแสง เพราะถ้าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมไป
ปิดบังตัวเซ็นเซอร์รับแสง อาจจะท าให้ค่าที่วัดออกมาเกิดการคลาดเคลื่อนได้  ลักษณะของเลนส์
สามารถดูได้ดัง ภาพที่ 3.6  ส่วนภาพที่ 3.7 แสดงหน่วย W/m2 และ V ของเคร่ืองวัดก าลังงาน
แสงอาทิตย์เมื่อเปิดเคร่ืองใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 ลักษณะของเลนส์ที่น ามาป้องกันสิ่งแปลกปลอม 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าจอเคร่ืองวัดที่สร้างขึ้นเมื่อเปิดเคร่ือง  


