
บทที ่2 
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1  ทฤษฎบูีสต์คอนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) [1] 
 
       ในบทน้ีจะกล่าวถึงหลกัการท างานของบูสตค์อนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) ซ่ึงหลกัการ
ท างานก็คือ การแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้สูงข้ึนโดยมีแรงดนัเอาท์พุทจะสูงกว่าค่าแรงดนั
อินพุทส่วนประกอบท่ีส าคญัของบูสตค์อนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter )จะประกอบไปดว้ย 
 

       1. บูสตค์อนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) 
       2. ตวัเหน่ียวน า ( Inductor ) 
       3. วงจรสร้างสัญญาณ ( Pulse Width Modulation ) 
 

2.2  วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) 
 
       วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) เป็นวงจรท่ีใชส้ าหรับการแปลงแรงดนัไฟฟ้า
ทางดา้นเอาตพ์ุต ( Output ) ให้มีค่ามากกวา่แรงดนัทางดา้นอินพุต ( Input ) ท่ีป้อนเขา้มาในวงจร
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าวงจรทบระดบั ( Step-up Converter ) วงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์จะใช้
มอสเฟสก าลงั ( MOSFET ) หรือไอจีบีที (IGBT)  
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 วงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์  
       จากรูปท่ี 2.1 เราสามารถพิจารณาการท างานของบูสตค์อนเวอร์เตอร์ ( Boost Converter ) ในแต่
ละโหมด ( Mode ) การท างานตามการ ปิด-เปิด ของสวติช์ไดด้งัน้ี 
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2.3  โหมด 1 เมือ่สวติช์เปิด ( Mode 1 Switch On ) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 วงจรสมมูลของวงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ขณะสวติช์เปิด  
 
       ภาพท่ี 2.2 ได้น าเสนอวงจรการท างานของบูสต์คอนเวอร์เตอร ในสภาวะสวิตช์เปิด                                
( Switch On ) พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย (Vs) จะจ่ายให้ไปสะสมอยูใ่นตวัเหน่ียวน าในระยะเวลา
หน่ึงในช่วงเวลาท่ีสวิตช์เปิด ( Switch On ) อยู่โดยแรงดนัไฟฟ้าท่ีตวัเหน่ียวน าจะมีค่าเท่ากบั
แรงดนัไฟฟ้าท่ีแหล่งจ่าย ( Vs ) ตามกฎแรงดนัของเคอร์ชอฟ 

 
2.4  โหมด 2 สวติช์ปิด (Mode 2 Switch Off) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 วงจรสมมูลของวงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ขณะสวติช์เปิด  
 
       การท างานในโหมด ( Mode ) น้ี ซ่ึงแสดงในภาพท่ี 2.3  พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย (Vs) และ
พลงังานไฟฟ้าท่ีสะสมอยู่ในตวัเหน่ียวน าจะถูกส่งมาให้ยงัโหลดโดยพลงังานไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากตวั
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เหน่ียวน าเกิดจากการคายพลงังานไฟฟ้าของตวัเหน่ียวน าหลงัจากท่ีไดส้ะสมพลงังานไวใ้นช่วงเวลา
ท่ีท างานในโหมดสวิตช์เปิด ( Mode Switch On ) และจากการท่ีโหลดไดรั้บพลงังานไฟฟ้าท่ี
แหล่งจ่ายและการคายพลังงานของตัวเหน่ียวน าน้ีเองส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต
(Output)มีค่าสูงกวา่แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นอินพุต (In put) จากการท างานของวงจรทั้ง 2 โหมดน้ีท า
ให้เห็นไดช้ดัวา่วงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ (Boost Converter) จะมีการจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัโหลด
อยูต่ลอดเวลาถึงแมว้า่จะมีบางส่วนท่ีสวิตช์ไม่ไดท้  างานก็ตามและจากความสัมพนัธ์ของการท างาน
ของวงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ (Boost Converter) ทั้ง 2 โหมดน้ี เราสามารถหาค่าแรงดนัไฟฟ้าขาออก
ไดจ้ากสมการ 
 

                                                              
  

   
                                                                     ( 2.1) 

 
โดยท่ี   
    =  แรงดนัของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Dc) 
   =  ดิวต้ีไซเคิล (Duty Cycle) 
    =  แรงดนัเอาตพ์ุต(Output) 
 
2.4.1  การหาค่าความเหน่ียวน าทีเ่ลก็ทีสุ่ดของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
       สมมติการสูญเสียภายในวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์มีค่าเท่ากับศูนย์ก าลังไฟฟ้าท่ีออกจาก
แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงจะเท่ากบัก าลงัไฟฟ้าท่ีโหลดได ้
 
 

                                                                                  
  
 

 
                                                   ( 2.2 ) 

 
 

                                                                                                                        ( 2.3 ) 
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                                      ( 2.4 ) 

                                              
       กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัเหน่ียวน าสูงสุดและต ่าสุดหาไดจ้ากค่าเฉล่ียและการเปล่ียนแปลงของ
กระแสไฟฟ้าในช่วงท่ีสวติช์น ากระแส  
 
 
     

                                                             
    

 
 

 
                                                                                                                                                                                              

               
   
 

 

 
 

                                                                           
  

       
   

 

 

     

 
                                      ( 2.5 ) 

 
 

                                                                  
  

       
   

 

 
  

     

 
                        ( 2.6 ) 

 
 
       สมมติให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน าเป็นแบบต่อเน่ืองและมีค่าเป็นบวกดงันั้น จะหา
ค่าตัวเหน่ียวน าท่ีเล็กสุดท่ีท าให้วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ท างานได้ในขอบเขตระหว่างโหมด
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นตวัเหน่ียวน าแบบต่อเน่ือง( สมการท่ี 2.8 ) 
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   =  0                      ( 2.7 ) 

 
 

        
  

       
    

 
 
    

 
   

 
 

                                                                      =           

  
                                              ( 2.8 ) 

 
โดยท่ี   
         = ช่วงการน ากระแส 
        = กระแสท่ีไหนผา่นตวัเหน่ียวน าสูงสุด 
        = กระแสท่ีไหนผา่นตวัเหน่ียวน าต ่าสุด 
   = คาบเวลาคงท่ี 
    = ก าลงัสูญเสียขณะเร่ิมน ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต 
    = ค่าเฉล่ียของกระแสท่ีไหลผา่นตวัเก็บประจุ 
 
 

2.5  มอสเฟทก าลงั  
 
       มอสเฟทก าลงัสามารถท างานไดดี้ท่ีความถ่ีสูงตั้งแต่ 50 กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึงประมาณ 200-400 
กิโลเฮิรตซ์ เน่ืองจากมนัใชเ้วลาในการเปล่ียนสถานะค่อนขา้งสั้นมอสเฟทเป็นอุปกรณ์ท่ีควบคุมดว้ย
แรงดนัและตอ้งการกระแสอินพุทต ่ามากๆความเร็วในการสวิตช่ิงสูงเวลาในการสวิตช่ิงต ่ามากเป็น
นาโนวนิาทีมอสเฟทก าลงัไดถู้กน าไปประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นคอนเวอร์เตอร์ท่ีก าลงัต ่าความถ่ีสูงเม่ือ
ตอ้งการใหม้อสเฟทก าลงัน ากระแสอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งมีการป้อนแรงดนัไฟฟ้าระหวา่งขาเกตกบัขา
ซอร์ส ( V ) อยา่งต่อเน่ืองความตา้นทานระหวา่งขาเดรนกบัขาซอร์สจะข้ึนอยูก่บัพิกดัการท างานของ
แรงดนัไฟฟ้าหากทนแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งก็ยิ่งท าให้ค่าความตา้นทานขาเดรนกบัขาซอสมีค่ามากข้ึน
ซ่ึงจะมีผลต่อก าลงัสูญเสียจากการน ากระแส ( Conduction  Losses ) โครงสร้างของมอสเฟทก าลงัมี
ทั้งชนิด N-Channel และ P-Channel 
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ภาพท่ี 2.4 มอสเฟทก าลงัชนิด N-Channel  
 

 
 
ภาพท่ี 2.5 มอสเฟทก าลงัชนิด P-Channel 
 
       มอสเฟทมีดว้ยกนั 2 ชนิดคือ Depletion Mosfet และ Enhancement Mosfet Depletion Mosfet 
ชนิด N-Channel จะมีโครงสร้างท่ีเป็นช้ินสารซิลิคอนชนิด P-Type ดงัภาพท่ี 2.4 และซิลิคอนแบบ
    ซ่ึงมีความตา้นทานต ่าเกทจะถูกแยกทางไฟฟ้าออกจากChannelดว้ยชั้นของออกไซด์บางๆขาทั้ง
สามของมอสเฟทมีช่ือเรียกวา่ เกท (Gate) เดรน (Drain) และซอร์ส (Source) แรงดนัท่ีเกทกบัซอส
     นั้นจะเป็นบวกหรือลบก็ไดถ้า้     เป็นลบอิเล็กตรอนบางส่วนในพื้นท่ีของ N-Channel จะถูก
ผลักออกไปและบริเวณปลอดพาหะจะถูกสร้างข้ึนท่ีด้านล่างของชั้นของออกไซด์เป็นผลท าให ้
Channel แคบลงความตา้นทานระหว่างเดรนและซอร์ส     จะสูงข้ึนถ้า     มีค่าเป็นลบมาก
พอท่ีจะท าให้ Channel ปลอดพาหะอยา่งสมบูรณ์ซ่ึงท าให้     มีค่าสูงข้ึนจนไม่มีกระแสไหลจาก
เดรนไปยงัซอร์สม    = 0 แลว้แรงดนั     ดงักล่าวเรียกวา่ Pinch-Off Voltage,   เม่ือ     มีค่า
เป็นบวก Channel จะเร่ิมกวา้งมากข้ึน     เพิ่มข้ึนเน่ืองจาก     ลดลงส าหรับใน Depletion Mosfet 
แบบ     P-Channel จะมีขั้วของ           และ     ท่ีตรงกนัขา้มกบั N-Channel ใน Enhancement 
Mosfet แบบ  N-Channel นั้นจะไม่มี Channel ดงัภาพท่ี 2.4 ถา้     เป็นบวกอิเล็กตรอนจะถูกดูดจาก 
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P-Type Substrate ไปสะสมท่ีบริเวณผิวของออกไซด์ดงัภาพท่ี 2.5 ถา้     มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 
Threshold Voltage,    แลว้อิเล็กตรอนท่ีสะสมจะมีปริมาณมากพอท่ีจะท าใหเ้กิด N-Channel 
 
2.5.1  พารามิเตอร์ในการทางานของมอสเฟทก าลงั 
      จากกราฟของ    เทียบกบั     ท่ีค่า      ต่างๆ กนัดงัภาพท่ี 2.6 จากกราฟแรงดนั Threshold 
Voltage , VT จะมีค่าเท่ากบั 4 V และในการทาใหแ้รงดนั      มีค่าคงท่ีไวท้  าใหก้ระแส    มีค่า
เกือบจะคงท่ีบริเวณ    Pinch-Off เน่ืองจากความตา้นทานในขณะท างาน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ลกัษณะสมบติัทางเอาทพ์ุทของมอสเฟท 
Transfer Characteristic เป็นกราฟของ    เทียบกบั     ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 2.7 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 ลกัษณะสมบติัโอนยา้ยของมอสเฟท 
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Transconductance gfs.  เป็นค่าท่ีไดจ้าก Transfer Characteristic ดงัภาพท่ี 2.8 
 

 
                

 ภาพท่ี 2.8 ค่าทรานส์คอนดกัแตนซ์เทียบกบักระแสเดรน 
 

       คุณสมบติัเชิงเส้น Linear Characteristic เป็นลกัษณะสมบติัทางเอาทพ์ุทท่ีค่า      ต่างๆซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับน าไปใชใ้นงานสวติช่ิงจากการท่ี     มีค่าต ่าในบริเวณเชิงเส้นจึงมกัจะก าหนดเป็น
ลกัษณะสมบติัอ่ิมตวั Saturation Characteristic ดงัภาพท่ี 2.9 
 

                              
 

ภาพท่ี 2.9 คุณสมบติัอ่ิมตวัของมอสเฟท 
        
        ความตา้นทานขณะท างาน On-State Resistance,     ค่า     เป็นการแสดงถึงการส้ินเปลือง
ก าลงัไฟฟ้าในขณะท่ีมอสเฟทน ากระแส     จะเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นเชิงเส้นเม่ืออุณหภูมิ ท่ีรอยต่อ    
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เพิ่มข้ึนดงัภาพท่ี 2.8 การเพิ่มข้ึนของ     ท่ีค่า   และ     ต่างๆกนัดงัภาพท่ี 2.9 จะไม่เป็นเชิงเส้น
ก าลงัไฟฟ้าส้ินเปลือง     =         

  =            ซ่ึงจะมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิท่ีตวัถงัเพิ่มข้ึน      ดงั
ภาพท่ี 2.10 
 
 

 
ภาพท่ี 2.10 ค่าความตา้นทานขณะท างานเทียบกบัอุณหภูมิท่ีรอยต่อ 
 
       พื้นท่ีการท างานท่ีปลอดภยั Safe Operating Area, SOA แสดงดงัภาพท่ี 2.11 ซ่ึงจะแสดงถึงค่า
ของ    สูงสุดกบัค่าของ         สูงสุด ในขณะท่ีมอสเฟทสวิตช์ปิดวงจรและสวิตช์เปิดวงจร โดยจะ
เป็นขีดจ ากดัทางอุณหภูมิ ส าหรับมอสเฟทจะไม่มีปรากฏการณ์ Second Breakdown แต่จะมีขอ้จ ากดั
ของกระแส   ท่ีค่า      ต ่าๆเน่ืองจากความตา้นทานในขณะท างานเพิ่มข้ึน ส าหรับการท างาน
ในช่วงสั้นๆ ขอบเขตของ SOA จะกวา้งข้ึนคือ      กบั     มีค่ามากข้ึนนั้นเองโดยปกติ SOA จะ
ก าหนดไวท่ี้ T = 150  C 
 

 
 

ภาพท่ี 2.11 พื้นท่ีการท างานท่ีปลอดภยัท่ีสุด 
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2.5.2  เงื่อนไขของวงจรขับมอสเฟทก าลงั  
       การขบัมอสเฟทกาลงัใหน้ ากระแสนั้นแตกต่างจากการขบักระแสในทรานซิสเตอร์ก าลงัเน่ืองจาก
มีเง่ือนไขการไบแอสท่ีแตกต่างกันสาหรับไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ก าลังกระแสจะไหลผ่าน
คอลเล็กเตอร์และอีมิตเตอร์ไดต่้อเม่ือมีกระแสไบแอสผา่นท่ีเบสและอีมิตเตอร์แต่มอสเฟทก าลงัจะมี
กระแสไหลผ่านเดรนและซอร์สไดต่้อเม่ือแรงดนัตกคร่อมท่ีขาเกตและซอร์สมีค่าอย่างต ่าเท่ากบัค่า
แรงดนัขีดเร่ิม (Threshold Voltage) ของมอสเฟทแต่ใช้กระแสต ่าดงันั้นการขบัมอสเฟทก าลงัให้
น ากระแสจึงสามารถท าไดง่้าย 
 
2.5.3  ค่าความจุไฟฟ้าด้านอนิพุท  
      ลกัษณะโครงสร้างภายในของมอสเฟทก าลงัเหมือนกบัมีตวัเก็บประจุต่ออยูร่อบๆขาของ
มอสเฟทตามภาพท่ี 2.12 
 

 
 

ภาพท่ี 2.12 ค่าเก็บประจุแฝงท่ีต่ออยูท่ี่ขาต่างๆภายในมอสเฟทก าลงั 
 

       ตวัเก็บประจุเหล่าน้ีบงัคบัให้มอสเฟทกาลงัตอ้งชาร์จประจุเขา้ไปท่ีตวัเก็บประจุเสียก่อนเพื่อให้
แรงดนัตกคร่อมท่ีขาเกต     มีค่าเพิ่มข้ึนถึงขีดเร่ิมมอสเฟทกาลงัจึงจะเร่ิมน ากระแสในทางกลบักนั
การหยดุน ากระแสของมอสเฟทกาลงัจะตอ้งท าให้ตวัเก็บประจุคายประจุออกไปจนแรงดนัตกคร่อม
ท่ีขาเกต     มีค่าลดลงต ่ากวา่ค่าขีดแรงดนัเร่ิมมอสเฟทก าลงัจึงจะหยุดน ากระแส โดยทัว่ไปแลว้ค่า
ความจุของตวัเก็บประจุในมอสเฟทก าลังจะเป็นตวัก าหนดความเร็วในการเปล่ียนสถานะของ
มอสเฟทเม่ือมอสเฟทก าลงัเร่ิมชาร์จประจุท่ีขาเกตจนกระทัง่พน้ช่วงเวลาหน่วงก่อนเร่ิมนากระแส
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เม่ือแรงดนัท่ีขาเกตมากกวา่แรงดนัขีดเร่ิม         จึงจะเร่ิมมีกระแสไหลผา่นเดรนและซอร์สท่ีเวลา 
    ค่าของแรงดนัจะยงัไม่ลดลงจนกว่าจะผา่นเวลาเท่ากบั     แรงดนัตกคร่อมท่ีเดรนและซอร์ส 
     จึงมีค่าลดลงอยา่งรวดเร็วจากค่าแรงดนัท่ีประมาณ 90 เปอร์เซ็นตจ์นเหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์
ของค่าแรงดนัตกคร่อม      สูงสุด มอสเฟทก าลงัจะน ากระแสต่อเน่ืองไดอ้ยา่งเต็มท่ีในช่วงเวลาเร่ิม
นากระแส     ถึง    และแรงดนัตกคร่อมท่ีขาเกต      จะคงท่ีจนกวา่มอสเฟทก าลงัจะสามารถ
น ากระแสได้อย่างเต็มท่ีตามภาพท่ี 2.13 ในช่วงเวลาสะสมประจุส่วนเกินนั้นค่าความตา้นทาน
ระหว่างเดรนกบัซอร์สจะมีค่าลดลงเร่ือยๆถ้าปล่อยให้มีการสะสมประจุต่อไปในช่วงเวลาถึงแต่
ประจุสะสมท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหเ้กิดการหน่วงขณะเร่ิมหยดุน ากระแสเน่ืองจากมอสเฟทก าลงัจะตอ้งใช้
เวลามากในการคายประจุส่วนเกินทิ้งไปดงันั้นการขบัมอสเฟทดว้ยแรงดนัสูงเกินความจ าเป็นจะท า
ใหช่้วงเวลาเร่ิมหยดุน ากระแสเพิ่มข้ึน        
 

 
 

ก. สภาวะน ากระแส                                               ข. สภาวะหยดุน ากระแส 

 
 

ภาพท่ี 2.13 คุณสมบติัการประจุท่ีขาเกตตามเวลา 
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2.4 วงจรขบัเกต 
 
       การขบัน าเกตดว้ยไอซีเบอร์ TLP250 ปัจจุบนัมอสเฟตก าลงัเป็นท่ีนิยมมากในการใชเ้ป็นสวติช์
ก าลงั ในระบบการควบคุมทั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) และคอนเวอร์เตอร์ (Converter) การควบคุม
มอเตอร์ (Motor Control) และระบบจ่ายก าลงัส ารอง (UPS)และมอสเฟตก็ตอ้งการแรงดนัขบัเกต
เพื่อใหส้ามารถท างานในสภาวะน ากระแส (ON)และหยดุน ากระแส (OFF) ได ้ ซ่ึงไอซีขบัน าเกต
เบอร์ TLP250 เป็นไอซีขบัน าเกตของบริษทัโตชิบา้ไดถู้กออกแบบมาส าหรับขบัน าเกตของเพาเวอร์
มอสเฟตและไอจีบีทีซ่ึงลกัษณะโดยรวมเป็นวงจรส าเร็จรูปรวมอยูใ่นชิปเดียวโดยไอซีเบอร์ TLP250 
1 ตวันั้นสามารถขบัน าเกตใหม้อสเฟตได ้1ตวั และไฟเล้ียงของ TLP250 เป็นแบบ Single supply คือ
สัญญาณอินพุตกบัเอาตพ์ุตถูกแยกออกจากกนัดว้ย Optocoupler ซ่ึงอยูภ่ายในตวัไอซีท าใหช่้วยลด
ปัญหาเร่ืองสัญญาณรบกวน และTLP250 ยงัสามารถท างานในยา่นความถ่ีสูงได ้
 
  

 
 
 
ภาพท่ี 2.14 วงจรภายในและตวัอุปกรณ์ไอซีขบัน าเกตเบอร์ TLP250 
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โดยสามารถน า TLP250 มาต่อใชง้านไดด้งัภาพท่ี 2.15 
 

 
 
ภาพท่ี 2.15 การต่อใชง้าน TLP250 
 

2.6  เซลล์แสงอาทติย์ [2][3]   
 
        เซลล์แสงอาทิตย ์ คือ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าจากสารก่ึงตวัน าเช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเล่ียม         
อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide) อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide) แคดเมียม เทลเลอไรด์ 
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นตน้ ซ่ึง
เม่ือไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรงก็จะเปล่ียนเป็นพาหะน าไฟฟ้าและจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและ
ลบเพื่อให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย ์เม่ือน าขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่อุปกรณ์เหล่านั้นท าให้สามารถท างาน
ได ้
 
2.6.1  ลกัษณะของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
       เซลล์แสงอาทิตยน์ าไปใชง้านในรูปของแผงเซลล์(Module)การเพิ่มก าลงัไฟฟ้าให้สูงข้ึนโดยน า
แผงเซลลม์าเช่ือมต่อกนัในรูปแบบของสติง (String) หรือ อะเรย ์(Array) ภาพท่ี 2.16  แสดงลกัษณะ
ทัว่ไปของการเช่ือมต่อเซลล์ชนิดผลึกกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะถูกดึงไปท่ีตวัน าไฟฟ้าดา้นหนา้และ
หลงัของเซลล์โดยด้านหน้ามีตวัน าเรียกว่า ฟิวเกอร์ (Fingers) ท าหน้าท่ีน าแสงส่งต่อไปบสับาร์ 
(Busbar) และไหลผา่นไปยงัเซลล์ท่ีเช่ือถึงกนัฟิวเกอร์และบสับาร์จะตอ้งบงัเซลล์นอ้ยท่ีสุดและรับ
กระแสไฟฟ้าไดสู้งเพื่อให้เซลล์รับแสงไดม้ากท่ีสุดและดา้นรับแสงของเซลล์จะตอ้งเคลือบสารลด
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การสะทอ้นแสงส่วนของกล่องต่อสายไฟและบายพาสไดโอดท าหนา้ท่ีเช่ือต่อทางไฟฟ้าระหวา่งแผง
เซลล์และป้องกันการเกิดโหลดท่ีตวัเซลล์ลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์จะเปล่ียนแปลงตาม
แสงแดดและอุณหภูมิมีลกัษณะเดียวกนักบัเซลลแ์ตกต่างกนัท่ีขนาดแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 
 

 

 
 
ภาพท่ี 2.16 ลกัษณะทัว่ไปของเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ถูกน ามาประกอบเป็นแผงเซลล ์
 
2.6.2  หลกัการท างานเซลล์แสงอาทติย์ 
       การท างานของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นขบวนการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยตรง
โดยเม่ือแสงซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานกระทบกบัสารก่ึงตวัน าจะเกิดการถ่ายทอด
พลงังานระหวา่งกนัพลงังานจากแสงจะท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า(อิเล็กตรอน) ข้ึนใน
สารก่ึงตวัน าจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปใชง้านได ้

  
ก. สภาวะเม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบลงบนแผงโซล่าเซลล ์         ข.การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี    
                                                                 
ภาพท่ี 2.17 หลกัการท างานเซลลแ์สงอาทิตย ์
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       ภาพท่ี 2.17 เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ประกอบดว้ยซิลิกอนบางๆ  2 ชั้นประกอบกนั ชั้นหน่ึงจะมี
ฟอสฟอรัสจ านวนหน่ึงเจือปน เรียกวา่ n-type (ขั้วลบ) และอีกชั้นหน่ึงจะมีโบรอนเจือปน เรียกวา่   
p-type (ขั้วบวก) เม่ือมีแสงมาตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์ จะท าให้จ  านวนอิเลคตรอนในชั้น n มี
มากกวา่ในชั้น p และมีความต่างศกัยท์างไฟฟ้าเกิดข้ึนท่ี p-n junction ถา้มีการต่อวงจรภายนอก
อิเลคตรอนจะไหลจากดา้น n-type ผา่น Loadไปยงัดา้น p-type เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าผา่น 
Load เกิดข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี 2.18 กระแสและแรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเซลส์แสงอาทิตย ์เด่ียวท่ีระดบัรังสีอาทิตยต่์างๆ 
 

       เซลลแ์สงอาทิตยมี์อยู ่2 ลกัษณะ คือ แบบผลึก มีทั้งแบบผลึกเด่ียว (Single crystalline solar cell) 
และผลึกรวม (Poly crystalline solar cell) และแบบอะมอร์ฟัส (Amorphous solar cell) มีลกัษณะ
เป็นฟิลม์บางๆ ทั้งสองแบบน้ีสร้างมาจากซิลิคอน แต่จะต่างกนัตรงท่ีวิธีการผลิตเท่านั้นไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้จากเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นไฟฟ้ากระแสตรงจึงใช้ได้เฉพาะกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น 
หากจะน าไปใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบัหรือตอ้งการเก็บพลงังานไวก้็ตอ้งใช้ร่วมกบัอุปกรณ์
อ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 2.19 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 
 
 เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบ แสงอาทิตยจ์ะถ่ายเทพลงังานให้กบัอิเล็กตรอนและโฮลท าให้เกิดการ
เคล่ือนไหวเม่ือพลงัสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเขา้หาเพื่อจบัคู่กนัอิเล็กตรอนจะวิ่งไปยงัชั้น   
n - type และโฮลจะวิง่ไปยงัชั้น p – type 
 

 
 

ภาพท่ี 2.20 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 

 
        อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกนัท่ี Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกนัท่ี Back Electrode เม่ือมีการ
ต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจรก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าข้ึน
เน่ืองจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิง่เพื่อจบัคู่กนั 
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ภาพท่ี 2.21 การเกิดกระแสไฟฟ้าของ Solar cell 

 
 

ภาพท่ี 2.22  การเกิดกระแสไฟฟ้าในเซลลแ์สงอาทิตย ์
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       นัน่ก็คือเกิดสภาพเหมือนถ่ายไฟฉายเพราะฉะนั้นหากต่อทั้งสองขั้วก็จะมีกระแสไหลและเอา
พลงังาน(ไฟฟ้า)ออกมาใชไ้ดแ้ละตราบใดท่ีมีแสงกระทบก็จะมีไฟฟ้าใชก้ระแสไฟฟ้าน้ีจะเห็นวา่เป็น
กระแสตรงแต่ในการใชง้านจริงเราสามารถใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเปล่ียนกระแสตรงเป็นกระแสสลบัเพื่อ
ใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทัว่ไปในชีวติประจ าวนัไดด้ว้ย 

 
2.7  แบตเตอร่ี (Battery) [4] 
 
       เม่ือกล่าวถึงเซลล ์แบบสังกะสี-ถ่านแบบอลัคาล ์แมงกานีส แบบปรอทแบบซิลเวอร์แบบสังกะสี 
อากาศ และแบบลิเธียม ซ่ึงเซลลต่์างๆ ท่ีกล่าวมาน้ี ถูกจดัอยูใ่นเซลล์แบบปฐมภูมิเม่ือพลงังานเคมีใน
ตวัมนัเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าหมดแลว้ก็หมดสภาพการเป็นแหล่งจ่ายไฟอีกต่อไปแต่ยงัมีเซลล์อีก
แบบหน่ึง เรียกวา่เซลล์แบบทุติยภูมิ (Secondary Cell) สามารถท่ีจะประจุไฟฟกลบัใหม่ไดโ้ดยท่ี
ปฎิกิริยาเคมีซ่ึงจ่ายเป็นพลงังานไฟฟ้าออกมานั้นเป็นปฎิกิริยาท่ีผนักลบัไดก้ารใชเ้ซลลแ์บบทุติยภูมิน้ี
ท าให้เหมาะสมท่ีจะใช้เป็น แหล่งจ่ายไฟมาก เน่ืองจากถูกเซลล์ถูกใช้ไปจนหมดแลว้สามารถท่ีจะ
ประจุกลบัใหม่เพื่อจะไดใ้ช้ต่อไปไดเ้ซลล์แบบทุติยภูมิจะมีราคาแพงกว่าเซลล์แบบปฐมภูมิในการ
ลากลงทุนมาตอนแรกเน่ืองจากจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเคร่ืองประจุไฟมาดว้ยแต่เม่ือคิดในระยะยาวแลว้
เซลลแ์บบทุติยภูมิน้ีจะมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชว้า่จะเลือกใชเ้ซลลช์นิดใด 

 
2.7.1  ประเภทปฐมภูมิ (Primary Battery) 
       หรือโดยทัว่ไปเรียกวา่แบตเตอร่ีแหง้ ( Dry Cell ) มีคุณสมบติัในการใหก้ าเนิดพลงังานไฟฟ้า
ชนิดกระแสตรงท่ีไดจ้ากการแปรผนัพลงังานโดยกระบวนการทางเคมีแบตเตอร่ีประเภทใชง้านคร้ัง
เดียวเม่ือจ่ายหมดแลว้ตอ้งทิ้ง ไม่สามารถอดัไฟกลบัเขา้ไปใชง้านใหม่ไดอี้ก ส่วนมากท าข้ึนจาก
สังกะสี - คาร์บอน ปรอทและลิเทียม ใชง้านกบัเคร่ืองไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทกระเป๋าห้ิว มีราคาไม่
แพง อายกุารใชง้านสั้น เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านนาฬิกา เป็นตน้ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผสมเป็นสารขั้วบวก 
ไดแ้ก่ 

- แมงกานิส ไดออกไซด ์( Manganese Dioxide ) ท าหนา้ท่ีใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน 

- แอมโมเนียม คลอไรด์ ( Ammonium Chloride ) ท าใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนมีความ                        
สวา่ง 
- เมอร์คิวริคคลอไรด์ ( Mercuric Chloride ) ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหแ้ผน่สังกะสีเกิดการ
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กดักร่อนเร็วเกินไป 
- อะเซททีลีนแบล็ค ( Acetylene Black ) ท าหนา้ท่ีเพิ่มความดนัและความเขม้ของกระแส 
ไฟฟ้า 
- แท่งคาร์บอน ( Carbon Rod ) มีลกัษณะเป็นแท่งกลม ท าหนา้ท่ีเป็นขั้วบวก 
- ซิงค ์คลอไรด์ ( Zinc Chloride ) 
- ซิงค ์ออกไซด์ ( Zinc Oxide ) 
- คาร์บอน แบล็ค ( Carbon Black ) 
- กราไฟท ์( Graphite ) 

       วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นขั้วลบ คือ กระบอกสังกะสี ใชส้ังกะสีกอ้นมาท าการหลอมละลายผา่นเคร่ืองรีด
ใหเ้ป็นสังกะสีแผน่น าไปผา่นเคร่ืองตดัให้ไดส้ังกะสีตามขนาดท่ีตอ้งการและน าไปป๊ัมให้ข้ึนรูปเป็น
กระบอกสังกะสีใช้เป็นขั้วลบวตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบเขา้เป็นก้อนถ่านไฟฉายข้ึนอยู่กบัการ
เลือกใช ้

- ยางมะตอย (Asphalt) ท าหนา้ท่ีป้องกนัการร่ัวของกระแสไฟฟ้า 
- แป้งสาลี หรือ แป้งมนั ผสมแลว้มีลกัษณะคลา้ยกาว ท าหนา้ท่ี เป็นตวัยดึใหก้อ้นขั้วบวกติด
แน่นอยูก่บักระบอกสังกะสี 
- กระดาษ มีหลายประเภท เช่น กระดาษเคลือบน ้ายาใชแ้ทนแป้ง หรือกระดาษบางกระดาษ
หนาใชร้องกอ้น หรือปิดฝา 

 
2.7.2  ประเภททุติยภูมิ ( Secondary Battery ) 
       หรือโดยทัว่ไปเรียกวา่แบตเตอร่ีน ้ า ( Storage Battery ) ประกอบดว้ยเซลล์ 6 เซลล์ต่อกนัแบบ
อนุกรม ซ่ึงแต่ล่ะเซลล์จะมีแรงดนั 2 โวลต ์ จึงจ่ายแรงดนัได ้ 12 โวลตมี์คุณสมบติัในการเปล่ียน
พลงังานเคมีแลว้จ่ายเป็นพลงังานไฟฟ้าชนิดกระแสตรงแบตเตอร่ีประเภทน้ีใช้งานจนไฟหมดหรือ
เลิกใช้งานแล้ว สามารถน าไปประจุไฟเพิ่มเติมปรับสภาพทางเคมีให้กลบัสู่ภาพพร้อมใช้งาน
เหมือนเดิมได ้ คือสามารถใช้หมุนเวียนไดจ้นกว่าแบตเตอร่ีนั้นจะเส่ือมสภาพ แบตเตอร่ีชนิดน้ี
ส่วนมากท าจากตะกัว่ – กรดใชใ้นรถยนต ์และในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าส ารองในระบบต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.23 โครงสร้างของแบตเตอร่ี 
 
       แผน่ธาตุ ( Plates ) ในแบตเตอร่ีมี 2 ชนิดคือ แผน่ธาตุบวก และแผน่ธาตุลบ แผน่ธาตุบวกท าจาก
ตะกัว่เปอร์ออกไซด ์( PbO2 ) และแผน่ธาตุลบท าจากตะกัว่ ( Pb ) วางเรียงสลบักนัจนเต็มพอดีในแต่
ละเซลล์ แลว้กั้น ไม่ให้แตะกนัดว้ยแผน่กั้น ( Separates ) ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้แผน่ธาตุบวกและ
แผ่นธาตุลบแตะกนัซ่ึงจะท าให้เกิดการลดัวงจรข้ึนซ่ึงแผ่นกั้นน้ีท าจากไฟเบอร์กลาสหรือยางแข็ง
เจาะรูพรุนเพื่อใหน้ ้ากรดสามารถไหลถ่ายเทไปมาไดแ้ละมีขนาดความกวา้งยาวเท่ากบัแผน่ธาตุบวก
และแผ่นธาตุลบน ้ ากรดหรือน ้ ายาอิเล็กโตรไลต์ ( Electrolyte ) น ้ ากรดในแบตเตอร่ีรถยนตเ์ป็น
น ้ากรดก ามะถนัเจือจางคือจะมีกรดก ามะถนั (H2SO4) ประมาณ 38 เปอร์เซ็นต ์ความถ่วงจ าเพาะของ
น ้ ากรด 1.260 - 1.280 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น ้ ากรดในแบตเตอร่ีเป็นตวัท่ีท าให้แผน่ธาตุลบ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดกระแสไฟฟ้าและแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึนมาได ้เซลล์ ( Cell ) คือช่องท่ีบรรจุ
แผ่นธาตุบวก แผ่นธาตุลบ ท่ีวางสลับกันกั้นด้วยแผ่นกั้นแล้วจุ่มในน ้ ากรดในช่องหน่ึงจะมี
แรงเคล่ือนไฟฟ้า 2.1 โวลต ์ก็จะมีเซลล ์ 6 เซลล์ และในแต่ละเซลล์ก็จะมีส่วนบนเป็นท่ีเติมน ้ ากรด
และมีฝาปิดป้องกันน ้ ากรดกระเด็นออกมาและท่ีฝาปิดก็จะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีให้ระบายออกไปไดฝ้าปิดเซลล์ ( Battery Cell Plug ) หรือฝาปิดช่องเติมน ้ ากรด ฝา
น้ีจะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีใหส้ามารถระบายออกไปได้
ถ้าไม่มีฝาระบายน้ีเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีก๊าซไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายออกไปได้ท าให้เกิด
แรงดนัดนัจนแบตเตอร่ีเกิดระเบิดข้ึนไดแ้บตเตอร่ีใหม่ๆ ท่ียงัไม่มีน ้ากรดท่ีฝาปิดจะมีกระดาษกาวปิด
ไวเ้พื่อป้องกนัความช้ืนเขา้ไปในแบตเตอร่ีซ่ึงจะท าให้แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพเม่ือเติมน ้ ากรดเขา้ไป
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แลว้ท าการประจุไฟน ามาใชง้านกระดาษกาวท่ีปิดน้ีจะตอ้งแกะออกให้หมด เพื่อไม่ให้แบตเตอร่ีเกิด
ระเบิดข้ึนไดแ้บตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทิตยใ์นระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์บตเตอร่ีมีหนา้ท่ีสะสม
พลงังานท่ีผลิตจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละจดัเก็บไวใ้ชใ้นเวลาท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่ผลิตไฟฟ้า
หรือเวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตยห์รือเวลากลางคืนหากเปรียบเทียบกบัระบบกกัเก็บน ้ าฝนก็คือถงัเก็บน ้ า
นัน่เองระบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบติดตั้งอิสระ ( Stand alone solar system ) ตอ้งใชแ้บตเตอร่ีทั้งส้ิน 
 
2.7.3  ชนิดของแบตเตอร่ีในระบบเซลล์แสงอาทติย์ 
      ในทางปฏิบติัแลว้แบตเตอร่ีทุกชนิดสามารถน ามาใชใ้นระบบเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดแ้ต่ท่ีนิยมใชม้าก
ท่ีสุดเป็นแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรด ( Lead-acid battery ) ดว้ยเหตุผลนานาประการไม่วา่จะเป็นราคาท่ี
ถูกกวา่และหาซ้ือไดง่้ายในทุกๆท่ีแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่-กรดมีส่วนประกอบส าคญัเป็นแผน่ตะกัว่ท่ีเป็น
ขั้วบวกและลบจุ่มอยู่ในสารละลายกรดซัลฟริกหรือเรียกว่าสารละลายอิเล็กโตรไลต์เม่ือเซลล์มีการ
จ่ายประจุโมเลกุลของซัลเฟอร์จากสารละลายอิเล็กโตรไลต์จะติดอยู่กับแผ่นตะกั่วและปล่อย
อิเล็กตรอนออกมามากมายเม่ือเซลลมี์การประจุไฟฟ้าเขา้ไปใหม่อิเล็กตรอนจ านวนมากจะกลบัเขา้ไป
ในสารละลายอิเล็กโตรไลตแ์บตเตอร่ีจึงเกิดแรงดนัไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีน้ีเองและไฟฟ้าเกิดข้ึนไดจ้าก
การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนภายในแต่ละเซลล์ของแบตเตอร่ีให้แรงดนั2โวลต ์แบตเตอร่ี 12 โวลตจึ์ง
มี 6 เซลลต่์อกนัแบบอนุกรมเซลลท์ั้งหมดอาจบรรจุอยูภ่ายในกล่องเดียวหรือแยกกล่องก็ได ้

 
2.7.4  ตัวอดัประจุแบตเตอร่ี 
      พลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเก็บพลงังานส ารองโดยแบตเตอร่ีในการเก็บ
พลงังานส ารองนั้นตอ้งมีการควบคุมประจุเพื่อป้องกนัความเสียหายของแบตเตอร่ีของแบตเตอร่ี
เน่ืองจากการดูดอดัประจุกระแสเกินโดยมีหลกัการเบ้ืองตน้คือ เม่ือแรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ีต ่าซ่ึง
หมายถึง แบตเตอร่ีมีไฟอ่อนวงจรควบคุมประจุจะประจุแบตเตอร่ีจนขั้วของแบตเตอร่ีมีค่าสูงข้ึนค่า
แรงดนัท่ีสูงข้ึนน้ีจะเป็นตวัแสดงวา่แบตเตอร่ีถูกประจุจนเตม็แลว้วงจรควบคุมการประจุก็จะหยุดการ
ท างาน 
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2.8  วงจรประจุแบตเตอร่ี ( Charger ) [3] 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.24 วงจรประจุแบตเตอร่ี 
 
      วงจรประจุแบตเตอร่ีหลกัการท างานเม่ือแบตเตอร่ีอยูใ่นสภาวะต ่า (ประจุมีนอ้ย) ความตา้นทาน
ของแบตเตอร่ีจะต ่าแรงดนัท่ีตกคร่อมตวัตา้นทาน R9 และ VR1 จะมีศกัดาแรงดนันอ้ยกวา่แรงดนัท่ี
ขา2 ของ IC1และเอาตพ์ุทของ IC1 จะมีศกัดาเป็นลบและไบอสั Q2 ใหเ้ร่ิมท างานเป็นผลท าใหมี้
กระแสจ านวนหน่ึงไปไบอสั Q3 ใหเ้ร่ิมท างานซ่ึงจะเป็นการเร่ิมชาร์จแบตเตอร่ีโดยผา่น D3, D2 
และ D3จะเป็นตวับล็อกกระแสไม่ใหก้ระแสจากแบตเตอร่ีไหลยอ้นกลบัเขา้ Q2 และ Q3 และเม่ือ
แบตเตอร่ีถูกชาร์จเตม็เอาตพ์ุตของ IC1 จะมีศกัดาเป็นบวกท าใหท้รานซิสเตอร์ทุกตวัไม่ท างานจึง
เป็นการหยดุชาร์จแบตเตอร่ี 
 


