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โคมไฟส่องทางพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม 
SOLAR AND WIND ENERGY FOR STREET LIGHTING 

 

บทคดัย่อ(Abstract) 

 

 ปริญญานิพนธ์เร่ืองโคมไฟส่องทางพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมซ่ึง โครงงานน้ี เป็น
การน าเสนอ ในรูปแบบการน าพลงังานทดแทนจ ากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ มาผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือน าไปจ่ายแกโ่หลดแสงสว่างขนาด 30 วตัต์ เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมงร่วมกนั โดยใชเ้ซลล์
แสงอาทิตยข์นาด 40 วตัต์ จ านวน 1 แผง และกงัหันลมขนาดเลก็แนวแกนตั้งใบพดัแบบซาโว
เนียสขนาด 20 วตัต์ จ านวน 1 ตัวซ่ึงจะผลิตไฟฟ้าและน าไปเกบ็ยงัแบตเตอร่ีขนาด 12โวลต์ 40 
แอมป์-ชัว่โมง  
 เน้ือหาของโครงงานไดก้ล่าวถึงการออกแบบและสร้างกงัหันลมขนาดเลก็ชนิดแนวแกนตั้ง
ใบพดัแบบซาโวเนียสมาผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่สามารถผลิตไฟฟ้าได ้โดย
ปกติการท างานของเซลลแ์สงอาทิต ยเ์ฉล่ียอยูท่ี่  5- 6 ชัว่โมงต่อวนัและสามารถผลิตไดใ้นช่วงเวลา
กลางวนั เพ่ือความตอ้งการใชพ้ลงังานของโหลดท่ีเพียงพอ กงัหัน ลมจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการจ่ายโหลดแสงสว่าง 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ปัจจุบนัมนุษยมี์ความตอ้งการใชพ้ลงังานมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะแสงสว่างถือเป็นส่ิงส าคญั
มากอยา่งหน่ึงในการใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษยเ์พราะไม่ว่าท าอะไรกล็ว้นแลว้แต่ตอ้งใชแ้สงสว่าง
ทั้งส้ินไม่ว่าจะอ่านหนงัสือท างาน หรือแมก้ระทัง่การใชแ้สงสว่างในการน าทาง 

ดว้ยสาเหตุน้ีจึ งท าให้แสงสว่างเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมากต่อผูค้นในชนบทท่ีห่างไกลเกนิกว่า
ไฟฟ้าจะเขา้ถึงไดร้วมถึงปัญหาในปัจจุบนัท่ีเกดิจากภยัธรรมชาตินั้นกคื็ออุทกภยัท่ีสร้างความ
เสียหายต่อส่ิงต่างๆมากมาย อีกทั้งยงัส่งผลถึงความเสียหายต่อการใชไ้ฟฟ้าของผูค้นส่วนมากท่ี
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าอีกดว้ยเพราะเน่ืองจากน ้ าท่วมท าให้การไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยงัผูบ้ริโภค
ไดเ้พราะกลวัว่าจะเป็นอนัตรายจึงท าให้ผูป้ระสบภยันั้นไม่มีไฟฟ้าใชจ้ าตอ้งทนอยูแ่ต่ในความมืด
และอนัตรายต่างๆท่ีมากบัความมืดจากสาเหตุและปัญหาขา้งตน้ท าให้กลุ่มของขา้พเจา้เลง็เห็นแลว้
ว่าจะท าโคมไฟส่องทางพลงังานไฟฟ้าร่วมเพ่ือช่วยให้ผูท่ี้ห่างไกลและผูป้ระสบภยัจากธรรมชาติได้
มีไฟฟ้าใชแ้ละกลบัมาใชชี้วิตท่ีมีแสงสว่างไดด้งัเดิม 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 
1.ความตอ้งการทางพลงังานท่ีเพ่ิมข้ึนแต่แหล่งพลงังานท่ีมีอยูน่ั้นมีปริมาณท่ีจ ากดั  
และใกลจ้ะหมดลง  
2.พลงังานท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าส่วนมากยงัสร้างมลพิษสู่อากาศอยู่  
3.ปัญหาจากภยัธรรมชาติท่ีส่งผลท าให้การไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้  
4.ปัญหาจากการลงทุนของการไฟฟ้าท่ีเกดิจากความไม่คุม้ค่าในการลงทุน  
5.ตน้ทุนในการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีฟอสซิลมีราคาสูง  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

 

1.เพ่ือศึกษาการออกแบบ  และสร้างโคมไฟส่องทางพลงังานไฟฟ้าร่วมจากพลงังานลม  
และพลงังานแสงอาทิตย์ 
2.เพ่ือศึกษาหลกัการท างานของแผงโซล่าเซลลใ์นการผลิตไฟฟ้า  
3.เพ่ือศึกษาหลกัการท างานของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าท่ีใชก้บักงัหันลมในการผลิตไฟฟ้า  
4.เพ่ือศึกษาหลกัการท างานของวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ในการควบคุมการเกบ็ประจุของ  
พลงังานไฟฟ้า  
5.เพ่ือฝึกทกัษะและการวิเคราะห์ในงานดา้นวิศวกรรม  

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

 

1.ออกแบบและสร้างโครงสร้างของโคมไฟส่องทางพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ  
พลงังานลม 
2.ออกแบบและสร้างกงัหันลมชนิดใบพดัแบบแนวตั้ง  (Vertical) 
3. ออกแบบและสร้างเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าแม่เหลก็ถาวรตามแนวแกน (AFPM) 
4.ออกแบบและหาขนาดของแผงโซล่าเซลลท่ี์เหมาะสมกบัหลอด LED 
5.ออกแบบและสร้างเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าส าหรับกงัหันลมในการใชด้วงโคม LED 

 

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน  

 

1.สามารถน าพลงังานจากธรรมชาติมาใชผ้ลิตไฟฟ้าได้  
2. สามารถลดมลพิษทางอากาศท่ีเกดิจากการผลิตไฟฟ้า  
3. สามารถให้แสงสว่างในพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง  
4. สามารถเขา้ใจถึงระบบการท างานและแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกดิจากการท าโครงงาน  
5.สามารถเรียนรู้ถึงการท างานของระบบส่วนต่างๆในโครงงานไดดี้ยิง่ข้ึน  
6. สามารถน าโครงงานท่ีสร้างน้ีไปใชแ้ละช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยัและคลาดแคลน  
ไฟฟ้าให้ไดมี้ไฟฟ้าใช้ ในการส่องน าทาง  

 
 

 

 



3 

 

1.5 โครงสร้างของโครงงาน  

 
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Load         
 

ภาพท่ี1.1 โครงสร้างการท างาน 

 

 
 
 

กงัหันลม 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ 

เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า  

เคร่ืองควบคุมการเกบ็ประจุ  

แบตเตอรร่ี 

ชุดควบคุมแรงดนัท่ีจ่ายให้โหลด 

พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

ในส่วนของทฤษฎีนั้นจะกล่าวถึงส่วนท่ีเก ีย่วขอ้งกบัโครงงานโคมไฟส่องทางพลงังานลม
และพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีทฤษฎีต่างๆท่ีไดน้ ามาใชก้บัโครงงานดงัน้ี  

 

2.1หลอดแอลอดี ีLED ( Light Emitting Diode ) [1][2] 

 

เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีให้แสงสว่างซ่ึงมีหลายขนาดและมีรูปร่างหลายแบบ
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน  

 

2.1.1คุณสมบตัขิองหลอด LED 

 

สญัลกัษณ์  

 

ภาพท่ี 2.1  ส่วนประกอบหลอด LED 

   ภายในหลอดแอลอีดีประกอบ ดว้ยแผ่นชิปสารก ึง่ ตวัน าชนิดเอน็และชนิดพีติดอยูใ่นถ้ วย
สะทอ้นแสง มีเสน้ลวดทอ งแดง ขนาดเลก็มากเช่ือมระหว่างสารก ึง่ตวัน าและขาแอลอีดี (ดงั
ภาพประกอบ) ช้ินส่วนทั้งหมดถูกบรรจุในพลาสติกใสทรงโดม ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลนส์รวมแสง โดย
ลกัษณะล าแสงท่ีออกจากหลอดแอลอีดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น รูปร่างของถว้ยสะทอ้นแสง ขนาด
ของชิปสารก ึง่ตวัน า รูปร่างเลนส์ ระยะห่างระหว่างตวัชิปกบัผิวพลาสติกท่ีหุ้มอยู่ 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:LED_symbol.svg
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2.1.2การดูขั้วของหลอด  LED  

การดูขั้วของ LED อาจจะท าไดจ้ากการดูท่ีขา ซ่ึงขาท่ียาวกว่ามกัจะเป็น Anode (ต่อไฟดา้น
บวก) แต่ถา้หากตดัขาไปแลว้อาจจะดูจากดา้นท่ีมีขอบตดัของตวัหลอดโดยดา้นท่ีมีขอบตดันั้นจะ
เป็น Cathode เสมอ นอกจากน้ียงัสามารถดูภายในตวัหลอดไดอี้กดว้ย แต่ LED บางประเภทจะมี
ขนาดเลก็และขุ่นมวั ไม่สามารถมองเห็นภายในได ้ดงันั้นถา้ตอ้งการความถูกตอ้ง ควรจะใช ้ Ohm 
Meter ท าการวดัขั้วในลกัษณะเดียวกนักบัการวดัขั้วของไดโอด  

 

2.2  พลงังานแสงอาทติย์[4] 
 

ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งก  าเนิดพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดของระบบสุริยะมากกว่า 500 ลา้นปี ทุกๆ
วินาทีดวงอาทิตยจ์ะเปล่ียนไฮโดรเจนปริมาณ 600 ลา้นตนัเป็นฮีเลียม ในขณะเดียวกนัจะปล่อย
พลงังานออกมามากม ายมหาศาล ชนิดท่ีเรียกว่าโลกเราน าไปใชไ้ดน้บัลา้นๆปี แต่พลงังานท่ีดวง
อาทิตยป์ล่อยออกมาถึงโลกมนุษยจ์ริงๆจ านวนเลก็นอ้ยเท่านั้น เน่ืองจากโลกอยูห่่างจากดวงอาทิตย์
ประมาณ 150 ลา้นกโิลเมตร พลงังานของดวงอาทิตยจ์ะมาถึงโลกในเวลา 8 นาที ปล่อยออกมาใน
รูปของรังสีในเน้ือท่ี ถึง 3×107  ตารางกโิลเมตรผิวโลกไดร้ับแสงจากดวงอาทิตยเ์พียง 113 ×10 6  
ตารางกโิลเมตรเท่านั้น จ านวนน้ีเท่ากบั 4 ในพนัลา้นส่วน ส าหรับประเทศไทยอตัราพลงังา น
แสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายวนัซ่ึงไดร้ับท่ีภาคต่างๆมีค่าตามแสดงในตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1อตัราพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียรายวนักโิลวตัต์ /ตารางเมตร/วนั 

 
 

สถานท่ี 

14 
ม.ค.
-26
ก.พ. 

27
ก.พ-
12
เม.ย. 

13
เม.ย.
-28
พ.ค. 

29
พ.ค.
-15
ก.ค. 

16
ก.ค.-
31
ส.ค. 

01
ก.ย.-
15
ต.ค. 

16
ต.ค.-
29
พ.ย. 

30 
พ.ย.-

13 
ม.ค. 

 
ฉล่ีย
ทั้งปี 

ภาคกลาง(กรุงเทพ) 4.66 5.41 4.94 4.62 4.30 4.49 4.55 4.63 4.70 
ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 4.65 5.35 5.59 4.79 4.40 4.67 4.72 4.33 4.81 
ภาคอีสาน(ขอนแกน่) 4.69 5.01 5.37 4.86 4.57 4.55 4.86 4.58 4.81 
ภาคใต ้(สงขลา) 4.97 5.37 4.85 4.64 4.72 4.54 4.19 4.12 4.68 

เฉล่ียทั้ง
ประเทศ 

4.75 

 



6 

 

 ในท่ีน้ีการท าแผงแสงอาทิตย ์ จะมีประสิทธิภาพของแผงประมาณร้อยละ 14 หรือถา้
น ามาใชใ้นประเทศไทยคิดท่ีอตัราพลงังานแสงแดดท่ีไดร้ับต่อปีเท่ากบั 4.75 กโิลวตัต์ /ตารางเมตร /
วนั กจ็ะไดพ้ลงัประมาณ 665 วตัต์ต่อตารางเมตรต่อวนั เพราะฉะนั้นบา้นแต่ละหลงัเพียงใชห้ลงัคา
หรือพ้ืนท่ีในบริเวณบา้นเพียง 25 ตารางเมตรกจ็ะสามารถผลิตพลงังานไดเ้ฉล่ียถึงกว่า 16.6 กโิลวตัต์
ต่อวนั หรือประมาณ 500 กโิลวตัต์ ( 500 หน่วย ) ต่อเดือน 
 
2.2.1เซลล์แสงอาทิตย์ 

เซลลแ์สงอาทิตยถู์กสร้างข้ึนมา คร้ังแรกในปี ค .ศ.1954 (พ.ศ.2497 ) โดย แซปปี ฟูลเลอร์
และ เพียสนั แห่งเบลลเ์ทลเลโฟนโดยทั้ง 3 ท่านน้ีไดค้น้พบเทคโนโลยกีารสร้างรอยต่อ พี- เอน็แบบ
ใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเขา้ไปในผลึกของซิลิกอน จนไดเ้ซลลแ์สงอาทิตย ์อนัแรกของโลกซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเพียง 6% ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดถู้กพฒันาข้ึนจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% 
แลว้ในระยะแรกเซลลแ์สงอาทิตยส่์วนใหญ่จะใชไ้ดส้ าหรับโครงการดา้นอวกาศ ดาวเทียมหรือยาน
อวกาศท่ีส่งจากพ้ืนโลกไปโคจรในอวกาศ กใ็ชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นแหล่งก  าเนิดพลงัไฟฟ้า
ต่อมาจึงไดมี้การน าเอาแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าใชบ้นพ้ืนโลกเช่นในปัจจุบนัน้ี เซลลแ์สงอาทิตยใ์น
ยคุแรกๆส่วนใหญ่จะมีสีเทาด า แต่ในปัจ จุบนัน้ีไดมี้การพฒันาให้เซลลแ์สงอาทิตยมี์สีต่างๆกนัไป
เช่น แดง น ้ าเงิน เขียว ทอง เป็นตน้ เพ่ือความสวยงาม 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ส่วนประกอบเซลลแ์สงอาทิตย์  
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แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามากการน ามาใช้
งานจะตอ้งน าเซลลห์ลาย ๆ เซลลม์าต่อกนัแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึนเซลลท่ี์
น ามาต่อกนัในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมเรียกว่า แผงเซลลแ์สง อาทิตย ์ (Solar Module หรือ 
Solar Panel) การท าเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้เป็นแผงกเ็พ่ือความสะดวกในการน าไปใชง้านดา้นหนา้ของ
แผงเซลล ์ประกอบดว้ย แผ่นกระจกท่ี มีส่วนผสมของเหลก็ต ่าซ่ึงมีคุณสมบติัในการยอมให้แสงผ่าน
ไดดี้ และยงัเป็นเกราะป้องกนัแผ่นเซลลอี์กดว้ยแผงเซลลจ์ะตอ้งมีการ ป้องกนัความช้ืนท่ีดีมาก
เพราะจะตอ้งอยูก่ลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนานในการประกอบจะตอ้งใชว้สัดุท่ีมีความคงทน
และป้อง กนัความช้ืนท่ี ดี เช่น ซิลิโคนและอีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เป็นตน้เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัแผ่นกระจกดา้นบนของแผงเซลล ์จึงตอ้งมีการท ากรอบดว้ยวสัดุท่ีมีความแข็งแรง แต่
บางคร้ังกไ็ม่มีความจ าเป็นถา้มีการเสริมความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอซ่ึงกส็ามารถ
ทดแทนการท ากรอบไดเ้ช่นกนั ดงันั้นแผงเซลลจึ์งมีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ  (laminate) ซ่ึงสะดวกใน
การติดตั้ง 

 
2.2.2ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ 
เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นปัจจุบนัท ามาจากซิลิคอน ซ่ึงเป็นธาตุท่ีมีอยูม่ากในโลก ซิลิคอน

ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสารประกอบเช่น ทราย หินต่างๆ การน าซิลิคอนบริสุทธ์ิมาใชเ้ป็นสารก ึง่
ตวัน าจ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือให้ไดซิ้ลิคอนบริสุทธ์ิออกมา เซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่งตาม
โครงสร้างของวสัดุไดด้งัภาพท่ี 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีโครงสร้างแบบต่าง  ๆ 

 
Single Crystalline 
Silicon Solar cell 

ก. 

 
Poly Crystalline 

Silicon 

Solar cell 
ข. 

 
Amorphous Silicon 

Solar cell 
ค. 
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 ก.ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell หรือ C-Si) อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ว่า Monocrystalline Silicon Solar Cell หรือ Single Crystalline Solar Cell เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดน้ี
เป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใชก้นัมาก กระบวนการผลิตของเซลลช์นิดน้ีเร่ิม
จากการน าซิลิคอนกอ้นท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงมาก (99 .99 เปอร์เซ็นต์ ) ไปหลอมละลายท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 1500 องศาเซลเซียส เพ่ือท าการสร้างผลึกขนาดใหญ่โดยใชผ้ลึ กขนาดเลก็เป็นตวัล่อผลึก
จากนั้นแท่งผลึกท่ีไดจ้ะถูกน าไปตดัเป็นแผ่นบางๆ ท่ีเรียกว่าเวเฟอร์ (Wafer) ซ่ึงมีความหนา
ประมาณ 300 ไมโครเมตรจากนั้นแผ่นเวเฟอร์จะถูกน าไปขดัผิวให้เรียบโดยสารอลัคาไล น์ กอ่น
น าไปโดปเป็นซิลิคอนชนิด N-Type หรือ P-Type ต่อไป 

 ข. ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell หรือ PC-Si) กระบวนการผลิตผลึก
ชนิดน้ีเร่ิมจากการน าซิลิคอนบริสุทธ์ิมาหลอมเป็นแท่ง แลว้ปล่อยให้เยน็ตวัลงอยา่งชา้ๆ กอ่นท่ีจะ
น ามาตดัเป็นแผ่นบางๆ หรือเวเฟอร์ ซ่ึงหนาประมาณ 300-400 ไมโครเมตร เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดน้ี
มีราคาต ่ากว่าเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกเด่ียว การสงัเกตความแตกต่างระหว่างเซลลช์นิดผลึกเด่ียว
และผลึกรวมคือ เซลลผ์ลึกรวมจะเห็นหนา้ผลึกหลายๆ ดา้นในแผ่นเซลล ์ในขณะท่ีแผ่นผลึกเด่ียว
จะเห็นเป็นสีน ้ าเงินเขม้สีเดียว ประสิทธิภาพของเซลลช์นิดผลึกร่วมน้ีจะมีค่าต ่า 

 ค.ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิค อน (Amorphous Silicon Solar Cell หรือ A-Si) เซลลแ์สงอาทิตย์
ชนิดน้ีมีลกัษณะไม่เป็นผลึกเหมือนกบัสองชนิดท่ีกล่าวมาแลว้ แต่จะมีการใส่สารอะมอร์ฟัสเพ่ือท า
ให้เกดิฟิลม์บางๆ ของซิลิคอนซ่ึงมีสีน ้ าตาลปนม่วง มีความหนาประมาณ 0.3-0.5 ไมครอน ท าให้ไม่
เปลืองเน้ือวสัดุ ดงันั้นเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดน้ีจึงมีลกัษณะเบาและท าการผลิตไดง่้าย อะมอร์ฟัสซิลิ
คอนยงัไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถบิดงอไดง่้ายโดยไม่แตกหัก ประสิทธิภาพของ
เซลลช์นิดน้ีจะมีค่าประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชเ้ซลลช์นิดน้ี ไดแ้ก ่เคร่ืองคิดเลข
นาฬิกาขอ้มือ และวิทยทุรานซิสเตอร์ เป็นตน้ กระบวนการผลิตจะเร่ิมจากการสร้างฟิลม์บางของ
ซิลิคอนเป็นฐานรองโดยใชเ้ทคนิค CVD(ChemicalVaporDeposition)โดยการน ากา๊ซไซเรน (SiH4) 
ผ่านท่อสุญญากาศแลว้กระตุน้โดยพลาสมา จากนั้นซิลิคอนจะแยกตวัไปจบับนแผ่นฐานรองซ่ึงท า
มาจากแกว้ พลาสติก หรือสเตนเลส โดยมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 200-300 องศาเซลเซียส จากนั้นซิลิคอนจะ
สะสมบนวสัดุน้ีกลายเป็นแผ่นของอะมอร์ฟัสซิลิคอน ซ่ึงเราสามารถท าการโดปในขณะท่ีซิลิคอน
สะสมลงบนแผ่นน้ีไดเ้ช่นกนั การโดปดว้ยกา๊ซไดโบเรน (B2H6) จะให้อะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิด P-
Type ส่วนการโดปดว้ยกา๊ซฟอสฟีน(PH3) จะให้อะมอร์ฟัสซิลิคอนชนิด N-Type 

 ชนิดท่ีท าจากสารก ึง่ตวัน าอ่ืนๆ สารประกอบบางชนิด เช่น แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) 
อินเดียมฟอสไฟด์ (IdP) แคดเมียมเทลเลอไรด์ (CdTe) และคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (CIS) 
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สามารถน าไปใชผ้ลิตเป็นเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดโ้ดยโครงสร้างเป็นไดท้ั้งชนิดผลึกเด่ียวและผลึกรวม
เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 20-25 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าสูงกว่าเซลลแ์สงอาทิตย ์
3 ชนิดแรก แต่ราคาจะแพงมากดงันั้นจึงตอ้งใชใ้นงานท่ีความส าคญัมากๆเช่น งานดา้น อวกาศ
ประสิทธิภาพของเซลลช์นิดต่างๆ เป็นดงัตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดต่าง ๆ 

ชนิดของซิลิคอน ประสิทธิภาพในห้องปฏิบติัการ (%) ประสิทธิภาพในการผลิต (%) 
ผลึกเด่ียว  24 14-17 
ผลึกรวม 18 13-15 
อะมอร์ฟัส  13 5-7 
อ่ืน ๆ 18-30 (แกลเลียมอาร์เซไนด์ ) - 

 

2.2.3 หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ 
การท างานของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นขบวนการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้

โดยตรงโดยเม่ือแสงซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและมีพลงังานกระทบกบัสารก ึง่ตวัน าจะเกดิการ
ถ่ายทอดพลงังานระหว่างกนัพลงังานจากแสงจะท าให้เกดิการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า
(อิเลก็ตรอน) ข้ึนในสารก ึง่ตวัน าจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปใชง้านได ้(ตามรูป) 

 

ภาพท่ี 2.4 หลกัการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย์  

1.n-typeซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของเซลล ์คือ สารก ึง่ตวัน าท่ีไดก้ารโดปป้ิงดว้ยสาร
ฟอสฟอรัสมีคุณสมบติัเป็นตวัให้อิเลก็ตรอนเม่ือรับพลงังานจากแสงอาทิตย  ์
 p-type ซิลิคอน คือสารก ึง่ตวัน าท่ีไดก้ารโดปป้ิงดว้ยสารโบรอนท าให้โครงสร้างของ
อะตอมสูญเสียอิเลก็ตรอน(โฮล)เม่ือรับพลงังานจากแสงอาทิตยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัรับอิเลก็ตรอน
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เม่ือน าซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกนัดว้ย  p-n junction จึงท าให้เกดิเป็น “เซลลแ์สงอาทิตย์ ” 
ในสภาวะท่ียงัไม่มีแสงแดด n-type ซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของเซลล ์ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อม
จะให้อิเลก็ตรอน แต่กย็งัมีโฮลปะปนอยูบ่า้งเลก็นอ้ย ดา้นหนา้ของ  n-type จะมีแถบโลหะเรียกว่า 
Front  Electrode ท าหนา้ท่ีเป็นตวัรับอิเลก็ตรอ นส่วน p-type ซิลิคอนซ่ึงอยูด่า้นหลงัของเซลล์
โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโฮล แต่ยงัคงมีอิเลก็ตรอนปะปนบา้งเลก็นอ้ย ดา้นหลงัของ  p-type ซิลิคอน
จะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Electrode ท าหนา้ท่ีเป็นตวัรวบรวมโฮล 

 
ภาพท่ี 2.5หลกัการท างานของแบตเตอร่ี n-type และ p-type 
2.  เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบ แสงอาทิตยจ์ะถ่ายเทพลงังานให้กบัอิเลก็ตรอนและโฮลท าให้เกดิ
การเคล่ือนไหวเม่ือพลงัสูงพอทั้งอิเลก็ตรอนและโฮลจะวิ่งเขา้หาเพ่ือจบัคู่กนั อิเลก็ตรอนจะวิ่งไปยงั
ชั้นn-type และโฮลจะวิ่งไปยงัชั้น p-type 

 
ภาพท่ี 2.6หลกัการท างานของแบตเตอร่ีเม่ือมีแสงมาตกกระทบและเกดิการ  
ถ่ายเทให้กบัอิเลก็ตรอน  
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3.อิเลก็ตรอนวิ่งไปรวมกนัท่ี Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกนัท่ี Back Electrode เม่ือมีการต่อ
วงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ  Back Electrode ให้ครบวงจร กจ็ะเกดิกระแสไฟฟ้าข้ึน 
เน่ืองจากทั้งอิเลก็ตรอนและโฮลจะวิ่งเพ่ือจบัคู่กนั 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7หลกัการท างานของแบตเตอร่ีเม่ือมีอิเลก็ตรอนมารวมกนั ท่ีFront Electrode และโฮล 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ (Solar Modules) คุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะข้ึนอยูก่บัวสัดุก ึง่ตวัน า
โดยทัว่ไปซิลิคอนจะมีค่าความต่างศกัยป์ระมาณ 0.5 โวลต์ซ่ึงค่าความต่างศกัยจ์ะไม่ข้ึนกบัการแผ่
รังสีของแสง เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท ามาจากซิลิคอนขนาด 100 ตารางเซนติเมตร จะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 2 แอมแปร์เม่ื อมีการแผ่รังสี 1000 วตัต์ต่อตารางเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8
ในขณะท่ีกระแสไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัการแผ่รังสีของแสง ก  าลงัท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดจ้ากผลคูณ
ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้าโดยข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ ถา้อุณหภูมิสูงจะท าให้ไดก้  าลงัต ่า 
ซ่ึงจะท าให้ประสิทธิภาพต ่าดว้ย 
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ภาพท่ี 2.8 กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากซิลิคอน  

 โดยปกติแรงเคล่ือนไฟฟ้าและก  าลงัเอาต์พุตท่ีเกดิข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียว
จะมีค่าต ่ามากดงันั้น การน าเซลลแ์สงอาทิตยม์าประยกุต์ใชง้านจริงจึงจ าเป็นตอ้งน าเซลล์
แสงอาทิตยห์ลายๆ เซลลม์าต่อเขา้ดว้ยกนั เพ่ือเพ่ิมความต่างศกัยใ์ห้มากข้ึนตามความเหมาะสม 
เซลลท่ี์น ามาต่อเรียงกนัจะเรียกว่าแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ (Solar Modules) โดยเซลลท่ี์ต่ออนุกรมกนั
จะมีวสัดุท่ีป้องกนัความช้ืนท่ีท าจาก Ethyl-Vinyl-Acetate ซ่ึงหุ้มอยูใ่นกรอบท่ีท าจากสเตนเลส และ
มีกระจกโปร่งแสงท่ีดา้นหนา้ เซลลแ์สงอาทิตยต์วัหน่ึงๆ จะท าให้เกดิแรงเคล่ือนไฟฟ้า 0.5 โวลต์
ส่วนกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะข้ึนอยูก่บัขนาดของเซลล ์ในกรณีท่ีตอ้งการแรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงๆ ก ็
สามารถท าไดโ้ดยการต่อเซลลแ์บบอนุกรม และถา้ตอ้งการกระแสไฟฟ้าสูงๆ กส็ามารถกระท าได้
โดยการต่อเซลลแ์บบขนาน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 

 

ภาพท่ี 2.9 แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ 
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2.2.4ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ [5] 
 แสงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เซลลแ์สงอาทิตยท์ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหว่างแสงกบัเซลลแ์สงอาทิตย ์จะกล่าวถึงค าจ ากดัความต่างๆ อยา่งคร่าวๆ ดงัน้ี 
 -ความยาวคล่ืน ความถ่ี และพลงังาน แสงอาทิตยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตบน
โลกน้ีทั้งทางตรงและทางออ้ม แสงอาทิตยเ์ป็นตวัก  าหนดอุณหภูมิของผิวโลก และเป็นแหล่ง
พลงังานของระบบธรรมชาติและวฏัจกัรต่างๆ ดวงอาทิตยจ์ะแผ่รังสีท่ีมีความคล่ืนต่างๆจาก 2 x10-7

ถึง 4 x 10-6เมตร ซ่ึงพลงังานของดวงอาทิตยจ์ะอยูใ่นช่วงท่ีตามองเห็นได ้โดยความยาวคล่ืนจะ
แปรผกผนักบัความถ่ีดงันั้น ถา้ความยาวคล่ืนต ่ากจ็ะมีความถ่ีสูง และให้พลงังานมาก ซ่ึงพลั งงานจะ
มีหน่วยเป็นอิเลก็ตรอนโวล ต์(ev) แสงสีแดงท่ีมีความยาวคล่ืนสูงจะมีความถ่ีและพลงังานต ่าใน
ขณะท่ีแสงสีม่วงจะมีความยาวคล่ืนสั้น แต่จะมีความถ่ีและพลงังานมาก เน่ืองจากเซลลแ์สงอาทิตย์
จะตอบสนองกบัแสงท่ีมีความยาวคล่ืนต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากผลึก
ซิลิคอนในช่วงแสงอินฟาเรดซ่ึงมีพลงังานต ่าจะท าให้ไดก้ระแสไฟฟ้าในเซลลต์ ่า ในขณะท่ีช่วงแสง
ท่ีมีพลงังานสูงเกนิไปกไ็ม่เหมาะสมในการใชป้ระโยชน์เช่นกนั 
 - มวลอากาศ (Air Mass) แมว้่าดวงอาทิตยจ์ะเป็นแหล่งก  าเนิดพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ระบบสุริยะจกัรวาล แต่พลงังานจ านวนนอ้ยมากเท่านั้นท่ีจะถูกดูดซบัโดยโลก ชั้นบรรยากาศ
ภายนอกโลกจะไดร้ับพลงังานประมาณ 1,367 วตัต์ต่อตารางเมตร พลงังานในแสงอาทิตยจ์ะเกดิการ
สูญเสียไปในอากาศ ดงันั้นถา้อากาศมีความหนาแน่นมากพลงังานของแสงอาทิตยก์ย็ิง่สูญเสียมาก
ข้ึน 
 -แสงแบบตรงและแบบกระจาย (Direct and Diffuse Light) นอกจากพลงังานใน
แสงอาทิตยจ์ะสูญเสียไปในอากาศแลว้ไอน ้ าหรือเมฆกย็งัดูดซบั สะทอ้น และท าให้เกดิการกระจาย
ตวัของรังสีจากดวงอาทิตย ์รังสีจากดว งอาทิตยจึ์งแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ แบบตรงและแบบ
กระจาย ซ่ึงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบแผ่นเรียบ (Flat Plate System) จะใชป้ระโยชน์จากแสงทั้งสอง
ประเภท ส่วนเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบรวม (Concentrator System)จะใชป้ระโยชน์จากแสงแบบตรง
เท่านั้น 
 - ความลาดเอียงของเซลลแ์สงอาทิตย ์ ซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสมในการรับแสงมากท่ีสุด
โดยท ามุมเอียงจากแนวราบประมาณ 15 องศา การเอียงของแผงเซลลน์อกจากจะช่วยในการรับแสง
แลว้ ยงัเป็นการช่วยช าระส่ิงสกปรกในขณะท่ีฝนตก ส าหรับประเทศไทย แผงรับแสงอาทิตยค์วร
หันไปทางทิศใตน้อกจากน้ีแผงเซลลแ์สงอาทิตยย์งัเป็นระบบท่ี สามารถปรับแผงตามการโคจรของ
ดวงอาทิตย(์Tracking Cell) ได ้ส่งผลให้เซลลแ์สงอาทิตยท์ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่
เซลลช์นิดน้ีจะมีราคาแพง  
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 - ปริมาณพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลก (Insolation) จะข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ ละมุมท่ีแผงเบนจากทิศใตอ้ตัราการตกกระทบของรังสีจาก
ดวงอาทิตยจ์ะมีค่าสูงสุดคือ 1000 วตัต์ต่อตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นค่า
มาตรฐานเราสามารถน าค่าน้ีมาคูณกบัจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ะให้ผลลพัธ์คือ จ านวนกโิลวตัต์- ชัว่โมง
ต่อตารางเมตรต่อวนั 
 - อุณหภูมิของเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยทัว่ไปเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพลดลง 0.4% 
เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส เน่ืองจากความต่างศกัยจ์ะข้ึนกบัอุณหภูมิ นอกจากน้ีชนิดของ
เซลลย์งัมีผลให้ประสิทธิภาพลดลงต่างกนัในช่วงอุณหภูมิเดียวกนั 
 - ประสิทธิภาพของระบบ(Electrical Conversion Efficiency) ระบบเซลลแ์สงอาทิตย์
ประกอบดว้ยชุดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อุปกรณ์ต่อเช่ือม รวมถึงเคร่ืองแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั
อุปกรณ์เหล่าน้ีกท็ าให้เกดิการสูญเสียข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์  
 
ข้อดขีองการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์มหีลายประการด้วยกันคือ 
 1.  แหล่งพลงังานไดจ้ากดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานท่ีไม่มีวนัหมดและ 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 2.  เป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาดไม่กอ่ให้เกดิมลภาวะแกส่ิ่งแวดลอ้ม 
 3.  สร้างไฟฟ้าไดทุ้กขนาดตั้งแต่เคร่ืองคิดเลขไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 4. ผลิตท่ีไหนใชท่ี้นัน่ซ่ึงระบบไฟฟ้าปกติแหล่งผลิตไฟฟ้ากบัจุดท่ีใชง้านจะอยูค่นละท่ี 
และจะตอ้งมีระบบน าส่งแต่เซลแสงอาทิตยส์ามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณท่ีใชง้านได ้

 5.  ลงทุนเพียงคร้ังเดียวแต่มีอายกุารใชง้านยาวนานถึง 20-25 ปี 
 
 2.2.5 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มหีลายแบบดงัต่อไปนี้[6] 

 -  การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PVStand alone system)เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการออกแบบส าหรับใชง้านในพ้ืนท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า
อุปกรณ์ระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ย แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอร่ีและ
อุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบอิสระ 
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ภาพท่ี 2.10การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ  
 - การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid 
connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงใชผ้ลิตไฟฟ้าในเขตเมือง
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ถึงอุปกรณ์ระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ยแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
อุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

ภาพท่ี 2.11 การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย  
 - การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์
แสงอาทิตยก์บัพลงังานลม และเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบบเซลลแ์สงอาทิตยก์บัพลงังานลม และไฟฟ้า
พลงัน ้ าเป็นตน้ โดยรูปแบบระบบจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบตามวตัถุประสงค์โครงการเป็นกรณี
เฉพาะ 
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ภาพท่ี 2.12การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน  

 
2.2.6 พารามเิตอร์ที่มผีลต่อคุณสมบตัทิางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์  
 ในการวิเคราะห์คุณสมบติัทางไฟฟ้าจะตอ้งค านึงถึงพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยด์งัน้ี 
 - ความเขม้ของแสงต่อกระแสไฟ(Current) จะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง
หมายความว่าเม่ือความเขม้ของแสงสูง กระแสท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยก์จ็ะสูงข้ึน ในขณะท่ี
แรงดนัไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงท่ีใชว้ดั
เป็นมาตรฐานคือ ความเขม้ ของแสงท่ีวดับนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง และวดั
ระดบัน ้ าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตยต์ั้งฉากกบัพ้ืนโลก ซ่ึงความเขม้ของแสงจะมีค่าเท่ากบั 100 มิลลิ
วตัต์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 1,000 วตัต์ต่อตารางเมตร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.5(มวลอากาศ )และถา้
แสงอาทิตยท์ ามุม 60 องศากบัพ้ื นโลกความเขม้ของแสง จะมีค่าเท่ากบัประมาณ 75 มิลลิวตัต์ต่อ
ตารางเซนติเมตรหรือ 750 วตัต์ต่อตารางเมตร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2 กรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นจะ
ใชค่้า 1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพของแผง 
 -อุณหภูมิกระแสไฟจะไม่แปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ี แรงดนัไฟฟ้า จะ
ลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุกๆ 1 องศาท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าลดลง 0.5
เปอร์เซ็นต์และในกรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใชก้  าหนดประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตยคื์อ 1.5 ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เช่น ก  าหนดไวว้่าแผงเซลล์ แสงอาทิตยมี์
แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open Circuit Voltage) ท่ี 21 โวลต์ณอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสกจ็ะ
หมายความว่า แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เม่ือยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจะเท่ากบั 21 โวลต์ถา้อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซ ลเซียสเช่น อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียสจะท าให้แรงดนัไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตยล์ดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์ นัน่คือแรงดนั
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ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิดจะลดลง 0.525 โวลต์เหลือเพียง 20.4750 โวลต์
สรุปไดว้่าเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนแรงดนัไฟฟ้ากจ็ะลดลง ซ่ึงมีผลท าให้ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผง
แสงอาทิตยล์ดลงดว้ยจากขอ้ก  าหนดดงักล่าวขา้งตน้ กอ่นท่ีผูใ้ชจ้ะเลือกใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
จะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของแผงท่ีระบุไวใ้นแผงแต่ละชนิดดว้ยว่าใชม้าตรฐานอะไรหรือ
มาตรฐานท่ีใชว้ดัแตกต่างกนัหรือไม่ เช่นแผงชนิดหน่ึงระบุว่า ให้ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้ 80 วตัต์ท่ี
ความเขม้แสง 1,200 วตัต์ต่อ ตารางเมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสขณะท่ีอีกชนิดหน่ึงระบุว่าให้
ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้75 วตัต์ ท่ีความเขม้แสง  1,000 วตัต์ต่อ ตารางเมตร และอุ ณหภูมิมาตรฐาน 25 
องศาเซลเซียสแลว้จะพบว่าแผงท่ีระบุว่าให้ก  าลงัไฟฟ้า 80 วตัต์จะให้ก  าลงัไฟฟ้าต ่ากว่า จากสาเหตุ
ดงักล่าวผูท่ี้จะใชแ้ผงจึงตอ้งค านึงถึงขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีในการเลือกใชแ้ผงแต่ละชนิดดว้ย 
 - จ านวนเซลล ์โดยปกติเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ผลิตข้ึนจากซิลิคอนนั้นจะมีแร งดนัไฟฟ้า
ประมาณ 0.5 โวลต์ต่อเซลล ์ในการน าเซลลไ์ปใชง้านจะตอ้งน าเซลลม์าต่อกนัในลกัษณะอนุกรม
เพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดให้สูงข้ึน โดยจะมีผลต่อกระแสไฟฟ้าลดัวงจรของเซลลน์อ้ยมาก 
 - พ้ืนท่ีเซลล ์กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยน์อกจากข้ึนอยูก่บัความเขม้รัง สี
อาทิตยแ์ลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีของเซลลท่ี์มีแสงตกกระทบอีกดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีพ้ืนท่ีในการ
รับแสงนอ้ยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ 
 - ประเภทของเซลลแ์สงอาทิตย ์แต่ละประเภทท่ีมีใชง้านในปัจจุบนั มีคุณสมบติัทางไฟฟ้า
ต่างกนัไปท่ีความเขม้รังสีอาทิตยแ์ละอุณหภูมิเดียวก ั น เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียวจะผลิต
กระแสไฟฟ้าไดสู้งกว่าเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบแผ่นบาง แต่แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดของเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียวจะนอ้ยกว่าเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบแผ่นบางนอกจากตวัแปลดงักล่าวแลว้ยงั
มีตวัแปลอ่ืนๆท่ีใชใ้นการแสดงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยด์งัน้ี 
 - แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด (Open Circuit Voltage :Voc) เป็นแรงดนัไฟฟ้าท่ีวดัไดข้ณะท่ี
เซลลแ์สงอาทิตยถู์กเปิดวงจร เม่ือรอยต่อระหว่างซิลิคอนชนิดพีกบัซิลิคอนชนิดเอน็ไดร้ับแสง
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรขณะนั้นเป็นศูนย ์
 - กระแสไฟฟ้าลดัวงจร(Short Circuit Current :Isc) เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีวดัไดข้ณะท่ีเซลล์
แสงอาทิตยถู์กลดัวงจร เม่ือเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดร้ับแสงจะท าให้เกดิกระแสไฟฟ้าไหลจากเซลล์
แสงอาทิตยผ่์านไปยงัวงจรภายนอก ในสภาวะน้ีกระแสไฟฟ้าจะมีค่าสูงสุด 
 - ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power :Pmax) เป็นผลคูณของแรงดนักบั กระแสไฟฟ้าท่ี
เซลลแ์สงอาทิตยจ่์ายออกมามีค่าสูงสุด สามารถวดัไดข้ณะท่ีต่อภาระทางไฟฟ้าท่ีมีค่าเหมาะสมค่า
หน่ึง 
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 - ค่าฟิลด์แฟกเตอร์(Fill Factor : FF) เป็นค่าท่ีใชก้  าหนดคุณภาพของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็น
อตัราส่วนระหว่างค่าก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีเซลลแ์สงอาทิตยจ่์ายไดจ้ริงกบัผลคูณกระแสไฟฟ้าลดัวงจร
กบัแรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิด ส าหรับการทดสอบท่ีสภาวะมาตรฐานค่าฟิลด์แฟกเตอร์จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.6-0.8 
 - ประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานเป็นอตัราส่วนของก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด ท่ีเซลล์
แสงอาทิตยผ์ลิตไดก้บัพลงังานความเขม้รังสีท่ีตกกระทบบนเซลลแ์สงอาทิตย  ์
 
 2.2.7 แนวโน้มในด้านราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 ราคาตน้ทุนค่าไฟฟ้าเฉล่ียของประเทศมีราคาประมาณ 1.05 บาทต่อหน่วย ในขณะท่ีราคา
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีใชดี้เซลเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงตั้งอยูใ่น
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น มีราคาประมาณ 9.8 บาทต่อหน่วย เน่ืองจากเป็นระบบการผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้า เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการใชข้องประชาชนในพ้ื นท่ีห่างไกลท่ีไม่คุม้กบัการใช้
สายส่ง จึงมีค่าการลงทุนค่อนขา้งสูง ดงันั้น หากน ามูลค่าการลงทุนกอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลงัดีเซล
เปรียบเทียบกบัราคาตน้ทุนไฟฟ้า ท่ีผลิตจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ซ่ึงมีราคาประมาณ 8 บาทต่อหน่วย
แลว้ จะเห็นไดว้่าราคาตน้ทุนการผลิตมีค่าใกลเ้คียงกนัมาก ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการลงทุน
ท่ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะตอ้งใชใ้นการจดัการกบัมลภาวะท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าดว้ย
ดีเซล ราคาตน้ทุนของการผลิตไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานจากฟอสซิลนั้น มีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนดว้ยปัจจยั
ต่างๆ ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิท่ีส่งผลกร ะทบให้ราคาเช้ือเพลิงสูงข้ึน ในทางตรงขา้มราคา
ตน้ทุนของการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยมี์ปัจจยัแปรผนัหลกัท่ีราคาเซลลแ์สงอาทิตย ์ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากราคาตลาดของเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียแลว้ จะเห็นว่ามีแนวโนม้ท่ีจะลดราคาลงอยา่ง
รวดเร็ว กล่าวคือ จากราคาตน้ทุนการผลิต เม่ือปี พ .ศ.2533 เซลลแ์สงอาทิตยมี์ราคาประมาณ 175-
190 บาท ปัจจุบนัมีราคาทุนอยูท่ี่ระดบั 110-130 บาท ซ่ึงคาดว่าภายใน 10 ปีขา้งหนา้ ราคาตน้ทุนจะ
ลดลงเหลือเพียง 50-70 บาท ดว้ยสมมติฐานดงัน้ี 
 - ราคาค่าเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากฟอสซิลจะสูงข้ึน และกระแสต่อตา้นการท าลายส่ิ งแวดลอ้ม
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีการใชพ้ลงังานท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ิมปริมาณมากข้ึน เน่ืองจาก
แสงอาทิตย ์เป็นแหล่งพลงังานท่ีเสถียรและกระบวนการแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีไร้มลภาวะ จึง
พยากรณ์ไดว้่า จากปัจจุบนัท่ีทัว่โลกมีการใชพ้ลงังานเซลลแ์สงอาทิตยป์ระมา ณ 760 เมกกะวตัต์ต่อ
ปีจะมีอตัราการใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีภาวะการณ์ 
ดงักล่าวหากรัฐมีนโยบายท่ีจะให้การส่งเสริม และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวียนในแต่ละ
ประเทศแลว้ คาดว่าในปี พ.ศ.2553 โลกจะมีปริมาณการใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยสู์งถึง 4,000 เมกกะวตัต์
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ต่อปี หรือในทางสภาวะท่ีตรงขา้มหากราคาเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากฟอสซิลมีราคาต ่าลง แมจ้ะไม่มี
สนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวียนจากภาครัฐของประเทศต่างๆกต็าม ปริมาณการใชเ้ซลล์
แสงอาทิตยข์องโลกกจ็ะอยูใ่นระดบั 600 เมกกะวตัต์ต่อปี จ านวนความตอ้ง การท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเองท่ีท า
ให้ตน้ทุนการผลิตเซลแสงอาทิตยมี์ราคาลดลง 
 -การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยขีองเซลลแ์สงอาทิตย ์ ท่ีเร่ิมมีการพฒันาจากเทคโนโลยี
แบบผลึก (Crystalline) ซ่ึงมีประสิทธิภาพเท่ากบั 16 เปอร์เซ็นต์มาเป็นเทคโนโลยแีบบ Thin Film
ซ่ึงมีประสิทธิภาพเท่ากบั 10 เปอร์เซ็นต์โดยปัจจุบนัเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Thin Film อยูใ่นระหว่าง
การทดสอบเทคโนโลย ีเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพให้สูงกว่า  16 เปอร์เซ็นต์รวมถึงความพยายาม
พฒันากระบวนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตย ์เพ่ือท่ีจะลดราคาตน้ทุนการผลิตลง 
 - การใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยใ์นประเทศไทย ประเทศไท ยไดเ้ร่ิมมีการใชง้านจากเซลล์
แสงอาทิตย ์เม่ือปี พ.ศ.2519 โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิแพทยอ์าสาฯ มีจ านวน
ประมาณ 300 แผง แต่ละแผงจะมีขนาด 159/30 วตัต์ และนบัเป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้นโยบายและแผน
ระดบัชาติดา้นเซลลแ์สงอาทิตย ์บรรจุลงในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) การติดตั้งแผง
เซลลแ์สงอาทิตยไ์ดติ้ดตั้งใชง้านอยา่งจริงจงัในปลายปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534)
โดยมีกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานกรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการน าเซลลแ์สงอาทิตยใ์ ชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าเพ่ือใชง้าน
ในดา้นแสงสว่าง ระบบโทรคมนาคม และเคร่ืองสูบน ้ า ขอ้มูลของการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย ์เพ่ือ
ใชง้านในประเทศไทย จนถึงปี พ.ศ. 2540 มีหน่วยงานต่างๆ ไดติ้ดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยข้ึ์นสาธิตใช้
งานในลกัษณะต่างๆ รวมกนัแลว้ประมาณ 3,734 กโิลวตัต์ ลั กษณะการใชง้านจะเป็นการติดตั้งใช้
งานในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลเป็นสถานีเติมประจุแบตเตอร่ี 39 เปอร์เซ็นต์ระบบส่ือสารหรือสถานีทวน
สญัญาณ ขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ระบบสูบน ้ าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์22 เปอร์เซ็นต์ระบบไฟฟ้าหมู่บา้นท่ีห่างไกล 5 เปอร์เซ็นต์และสดัส่วนท่ีเหลือจะติดตั้ง
ในโรงเรียนประถมศึกษา สาธารณสุข และไฟสญัญาณไฟกระพริบ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดติ้ดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยม์าตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เพ่ือใช้
งานในกจิการต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัติดตั้งใชง้านไปแลว้ประมาณ 
70 กโิลวตัต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดท้ าการสาธิตการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ซลล์
แสงอาทิตยร่์วมกบัพลงังานชนิดอ่ืนๆ เช่น พลงัน ้ า พลงังานลม แลว้ส่งพลงังานท่ีผลิตไดเ้ขา้ระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าภูมิภาคต่อไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยงัไดส้าธิตการผลิตไฟฟ้า
จากเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยไม่ใชแ้บตเตอร่ี ในระบบบา้นแสงอาทิตย ์เป็นหลงัแรกของประเทศไทย
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ตั้งอยูใ่นบริเวณสถานีพลงังานแสงอาทิตยส์นัก  าแพง หมู่บา้นสหกรณ์ 2 อ.สนัก  าแพง จ .เชียงใหม่
โดยท าการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ านวน 44 แผง รวมก  าลงัการผลิต 2.5 กโิลวตัต์ 
 
 2.2.8 การก าหนดจ านวนแผงของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 จ านวนแผงของเซลลแ์สงอาทิตยค์ านวณได ้โดยใชก้  าลงัไฟฟ้าของระบบหารดว้ย
ก  าลงัไฟฟ้าท่ีเซลลห์น่ึงแผงผลิตไดเ้ม่ือทราบค่าจ านวนแผงแลว้ขั้นตอนต่อไป คือจะตอ้งค านวณว่า
จะตอ้งน าเซลลม์าต่ออนุกรมหรือขนานกนัอยา่งไรจึงจะได ้แรงดนัไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน
จ านวนแผงเซลลท่ี์จะตอ้งต่ออนุกรมกนั หาไดโ้ดยการใชค่้าแรงดนัไฟฟ้าท่ีตอ้งการหารดว้ยแรงดนั
เอาต์พุตของหน่ึงแผงหลงัจากทราบว่าจะตอ้งติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยเ์ท่ากบั 2.9 กโิลวตัต์และ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ีตอ้งป้อนให้อินเวอร์เตอร์คือ 200 โวลต์ถามว่าจะตอ้งใชแ้ผงเซลล์
แสงอาทิตยก์ ีแ่ผงและควรต่ อเรียงกนัอยา่งไร โดยสมมติว่าแผงเซลลแ์สงอาทิตยน้ี์ให้ก  าลงัไฟฟ้า
สูงสุดถึง 50 วตัต์แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 17 โวลต์กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.94 แอมแปร์ แรงดนัไฟฟ้าวงจร
เปิด 21.3 โวลต์และกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 3.15 แอมแปร์ 
 

 2.2.9 การเลือกใช้งานเคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า 
 เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งต่อเขา้กบัแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ทางดา้นเขา้เพ่ือรับพลงังานจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละต่อเขา้กบัแบตเตอร่ีทางดา้นออกเพ่ือน า
กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ปประจุลงแบตเตอร่ี ดงันั้นการเลือกใชเ้คร่ืองควบคุมการ
ประจุ กระแสไฟฟ้าจึงตอ้งค านึงถึงแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์เลือกใช ้และแบตเตอร่ีท่ีเลือกใช ้เรา
สามารถพิจารณาการเลือกใชเ้คร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าไดด้งัน้ี 
 
 2.2.10  การพิจารณาคุณสมบตัขิองเคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟ ฟ้าในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ันเราต้องพิจารณาคือ 
 - แรงดนัท่ีรับไดข้องเคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าตอ้งเหมาะกบัแรงดนัของแผง
เซลลแ์สงอาทิตย ์เช่น ถา้เราใชแ้ผงแบบอะมอร์ฟัสซิลิคอนแบบ 40 วตัต์ซ่ึงมีแรงดนั 44 โวลต์ดงันั้น
เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าตอ้งสามารถท างานไดด้ว้ยแรงดนัเขา้ 44 โวลต์หรือถา้ใชแ้ผง
แบบโพลีซิลิกอน ซ่ึงมีแรงดนั 12 โวลต์เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าท่ีเราจะเลือกใชก้ต็อ้ง
ท างานไดท่ี้แรงดนั 12โวลต์ 
 - จ านวนก  าลงัไฟฟ้า เป็นวตัต์ท่ีเคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าสามารถรับไดสู้งสุด
เช่น เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า สามารถรับก  าลงัไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยไ์ด้  80 วตัต์
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ดงันั้น จ านวนแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์สามารถต่อไดสู้งสุด กบัเคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
ตวัน้ีตอ้งมีก  าลงัไฟฟ้าไม่เกนิ 80 วตัต์ 

 
2.3แบตเตอร่ี[7] 
 

2.3.1 แบตเตอร่ีแห้ง(Dry Cell) 

 

ภาพท่ี2.13โครงสร้างแบตเตอร่ีแห้ง 

 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผสมเป็นสารขั้วบวกไดแ้ก ่

- แมงกานิสไดออกไซด์ (Manganese Dioxide) ท าหนา้ท่ีให้เกดิกระแสไฟฟ้าข้ึน  
- แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) ท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีเกดิข้ึนมีความสว่าง  

(ขาวนวล) 
- เมอร์คิวริคคลอไรด์ (Mercuric Chloride) ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้แผ่นสงักะสีเกดิการกดั

กร่อนเร็วเกนิไป    
- อะเซททิลีนแบลค็(Acetylene Black) ท าหนา้ท่ีเพ่ิมความดนัและความเขม้ของกระแสไฟฟ้า 

แท่งคาร์บอน(Carbon Rod)มีลกัษณะเป็นแท่งกลม ท าหนา้ท่ีเป็นขั้วบวก      
- ซิงค์ คลอไรด์(Zinc Chloride)   
- คาร์บอน แบลค็ (Carbon Black)  กราไฟท์(Graphite)  วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นขั้วลบ คือ กระบอก

สงักะสี ใชส้งักะสีกอ้นมาท าการหลอมละลายผ่านเคร่ืองรีดให้เป็นสงักะสีแผ่นน าไปผ่าน
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เคร่ืองตดัให้ไดส้งักะสีตามขนาดท่ีตอ้งการและน าไปป๊ัมให้ข้ึนรูปเป็นกระบอกสงักะสีใช้
เป็นขั้วลบวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบเขา้เป็นกอ้นถ่านไฟฉายข้ึนอยูก่บัการเลือกใช้  

      - ยางมะตอย (Asphalt) ท าหนา้ท่ีป้องกนัการร่ัวของกระแสไฟฟ้า 
      - แป้งสาลี หรือ แป้งมนั ผสมแลว้มีลกัษณะคลา้ยกาวท าหนา้ท่ีเป็นตวัยดึให้กอ้นขั้วบวก  
ติดแน่นอยูก่บักระบอกสงักะสี  
-  กระดาษ มีหลายประเภท เช่นกระดาษเคลือบน ้ ายาใชแ้ทนแป้ง หรือกระดาษบาง กระดาษ

หนาใชร้องกน้และปิดกระบอกไฟฉาย  
- เซลลแ์บบแห้ง ไดแ้กเ่ซลแบบสงักะสี-อากาศ (Zinc Air Cell) เป็นเซลกระดุมท่ีมีรูให้

อากาศเขา้ท่ีดา้นล่างซ่ึงจะใชอ้อกซิเจนในการออกซิไดซ์ผงสงักะสีผสมอลัคาไลน์อิเล กทรอ
ไลท์ซ่ึงเป็นขั้วลบ  

 - เซลลแ์บบลิเธ่ียม (Lithium Cell) ขั้วลบเป็นลิเธ่ียมขั้วบวกเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ผสม
กบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์หรือไธโอนิลคลอไรด์ ใชก้บังานหนกัท่ีตอ้งการแรงดนัสูงกว่าปกติ  

 
 2.3.2 แบตเตอร่ีน า้ (Storage Battery) 

       มีส่วนประกอบคือเปลือกนอกซ่ึงท าดว้ยพลาสติกหรือยางแข็งฝาครอบส่วนบนของ
แบตเตอร่ี ขั้วของแบตเตอร่ี สะพานไฟ แผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบแผ่นก ัน้ซ่ึงท าจากไฟเบอร์
กลาสท่ีเจาะรูพรุน ปัจจุบนัแบตเตอร่ีรถยนต์มี 2 แบบคือแบบท่ีตอ้งคอยตรวจดูระดบัน ้ ากรดใน
แบตเตอร่ีกบัแบบท่ีไม่ตอ้งตรวจดูระดบัน ้ ากรดเลยตลอดอายกุารใชง้าน 
 

 
 
ภาพท่ี2.14โครงสร้างแบตเตอร่ีน ้ า 
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        - แผ่นธาตุ (Plates)ในแบตเตอร่ีมี2ชนิด คือ แผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบแผ่นธาตุบวกท าจาก
ตะก ัว่เปอร์ออกไซด์ (PbO2) และแผ่นธาตุลบท าจากตะก ัว่  (Pb) วางเรียงสลบักนั จนเต็มพอดีในแต่
ละเซลล ์แลว้ก ัน้ไม่ให้แตะกนั ดว้ยแผ่นก ัน้ 
       - แผ่นก ัน้ (Separaters)ท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบแตะกนั ซ่ึง จะท า
ให้เกดิการลดัวงจรข้ึนซ่ึงแผ่นก ัน้น้ีท าจากไฟเบอร์กลาสหรือยางแข็ง เจาะรูพรุนเพ่ือให้น ้ ากรด
สามารถไหลถ่ายเทไปมาได ้และมีขนาดความกวา้งยาวเท่ากบัแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ  
       - น ้ ากรดหรือน ้ ายาอิเลก็โตรไลต์ (Electrolyte)น ้ ากรดในแบตเตอร่ีรถยนต์เป็นน ้ ากรดก  ามะ ถนั
เจือจางคือจะมีกรดก  ามะถนั (H2SO4) ประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ ความถ่วงจ าเพาะของน ้ ากรด  1.260 - 
1.280 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสน ้ ากรดในแบตเตอร่ีเป็นตวัท่ีท าให้แผ่นธาตุลบเกดิปฏิกริิยาทาง
เคมีจนเกดิกระแสไฟฟ้าและแรงเคล่ือนไฟฟ้าข้ึนมาได ้
      - เซลล ์(Cell)คือช่องท่ีบรรจุแผ่นธาตุบวก แผ่นธาตุลบ ท่ีวางสลบักนั ก ัน้ดว้ยแผ่นก ัน้แลว้จุ่มใน
น ้ ากรด ในช่องหน่ึงจะมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า 2.1 โวลต์ กจ็ะมีเซลล ์ 6 เซลลแ์ละในแต่ละเซลลก์จ็ะมี
ส่วนบนเป็นท่ีเติมน ้ ากรดและมีฝาปิดป้องกนัน ้ ากรดกระเด็นออกมาและท่ีฝาปิดกจ็ะมีรูระบายกา๊ซ
ไฮโดรเจนท่ีเกดิจากปฏิกริิยาทางเคมีให้ระบายออกไปได้ 
      - ฝาปิดเซลล ์(Battery Cell Plug)หรือฝาปิดช่องเติมน ้ ากรดฝาน้ีจะมีรูระบายกา๊ซไฮโดรเจนท่ีเกดิ
จากปฏิกริิยาทางเคมีภายในแบตเตอร่ีให้สามารถระบายออกไปไดถ้า้ไม่มีฝาระบายน้ี เม่ือ
เกดิปฏิกริิยาเคมีกา๊ซไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายออกไปไดท้ าให้เกดิแรงดนั ดนัจนแบตเตอร่ีเกดิ
ระเบิดข้ึนได ้
 
 2.3.3 การต่อเซลล์แบตเตอร่ี 

การต่อเซลลแ์บตเตอร่ีเพ่ือเป็นแหล่งจ่ายไฟท่ีถูกตอ้งและมาตรฐานจะนิยมต่อกนั 2 แบบคือ 
 - การต่อแบบอนุกรม  การต่อ แบบน้ีเพ่ือจะเพ่ิมระดบัโวล ท์เตจรวมให้สูงพอโดยการ
น าเอาขั้วลบของเซลลท่ี์ 1ต่อกบัขั้วบวกของเซลลท่ี์ 2ไปเร่ือยๆจนมีระดบัโวล ต์เตจสูงพอตามท่ี
ตอ้งการ และสุดทา้ยจะเลือกขั้วบวกของเซลลท่ี์  1 และขั้วลบของเซลลสุ์ดทา้ย ซ่ึงทั้งสองขั้วน้ีจะ
เป็นขั้วท่ีน าพลงังานของแบตเตอร่ีไปใชง้าน 
 - การต่อแบบขนาน   การต่อแบบน้ีเพ่ือจะเพ่ิมอตัราในการจ่ายกระแสในชุดของ
แบตเตอร่ีนั้นให้มีการจ่ายกระแสสูงข้ึน โดยการต่อแบบน าเอาเซลลแ์บตเตอร่ีตั้งแต่จ านวน 2 เซลล์
ข้ึนไปมาต่อในลกัษณะขนานกนัคือขั้วบวกต่อขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบ 
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2.4  พลงังานลม [8] 
 

ลมเป็นแหล่งพลงังานสะอาดชนิดหน่ึงท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งไม่มีวนัหมด ในปัจจุบนัไดมี้การใช้
ประโยชน์จากพลงังานลมเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้า ทดแทนการผลิตดว้ยพลงังานจากซากดึกด าบรรพ ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบประเทศยโุรปไดมี้การพฒันาเทคโนโลยกีงัหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
ซ่ึงกงัหันลมขนาดใหญ่แต่ละตวัสามารถผลิตไฟฟ้าได ้4-5 เมกะวตัต์ และนบัวนัจะยิง่ไดรั้บการพฒันาให้
มีขนาดใหญ่ข้ึนและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ส าหรับประเทศไทยการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยทีางดา้น
พลงังานลมยงัมีค่อนขา้งนอ้ยมาก อาจเป็นเพราะศกัยภาพพลงังานลมในประเทศเราไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบ
กบัประเทศอ่ืน  ๆ

 
2.4.1 การเกิดและประเภทของลม [9] 

 ลม (wind)สาเหตุหลกัของการเกดิลมคือดวงอาทิตย ์ซ่ึงเม่ือมีการแผ่รังสีความร้อนของ
ดวงอาทิตยม์ายงัโลก แต่ละต าแหน่งบนพ้ืนโล กไดร้ับปริมาณความร้อนไม่เท่ากนั ท าให้เกดิความ
แตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศในแต่ละต าแหน่ง บริเวณใดท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือความกด
อากาศต ่าอากาศในบริเวณนั้นกจ็ะลอยตวัข้ึนสูง อากาศจากบริเวณท่ีเยน็กว่าหรือมีความกดอากาศ
สูงกว่าจะเคล่ือนท่ีเขา้มาแทนท่ี การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศน้ีคือการท าให้เกดิลมนั่ นเอง และจาก
การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศน้ีท าให้เกดิเป็นพลงังานจลน์ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใชป้ระโยชน์ได ้
ลมสามารถจ าแนกออกไดห้ลายชนิดตามสถานท่ีท่ีเกดิความแตกต่างของอุณหภูมิดงัน้ี 
 - ลมบกและลมทะเล (land and sea breeze)เกดิจากความแตกต่างของอุณหภูมิของบริเวณ
ทะเลกบัฝ่ัง โดยลมทะเลจะเกดิในตอนกลางวนั เพราะบนฝ่ังมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณในทะเลจึงท า
ให้เกดิลมจากทะเลพดัเขา้สู่ฝ่ัง ส่วนลมบกเกดิในเวลากลางคืนเพราะบริเวณในทะเลจะมีอุณหภูมิสูง
กว่าบนฝ่ัง ท าให้เกดิลมจากฝ่ังออกสู่ทะเล 

- ลมภูเขาและ ลมหุบเขา (mountain and valley winds)เกดิจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
ระหว่างสนัเขาและหุบเขา โดยลมภูเขา จะพดัจากสนัเขา ลงไปสู่หุบเขา ในตอนกลางคืน เน่ืองจาก
บริเวณสนัเขาอยูใ่นท่ีสูงกว่าจึงเยน็เร็วกว่าหุบเขา ดงันั้น จึงมีลมพดัลงจากยอดเขาสู่หุบเขา ส่วนลม
หุบเขาจะพดัจากหุบเขาข้ึนไปสู่สนัเขาโดยเกดิข้ึนในตอนกลางวนัเน่ืองจากบริเวณหุบเขาเบ้ืองล่าง
จะมีอุณหภูมิต ่ากว่ายอดเขาจึงมีลมพดั ข้ึนไปตามความสูงของสนัเขา นอกจากน้ียงัมีการเรียกช่ือ ลม
ตามทิศการเคล่ือนท่ีในแต่ละฤดูกาล เช่น ลมมรสุมซ่ึงหมายถึงลมท่ีพดัเปล่ียนทิศทางกบัการเปล่ียนฤดู
คือฤดูร้อนจะพดัอยูใ่นทิศทางหน่ึงและจะพดัเปล่ียนทิศทางเป็นตรงกนัขา้มในฤดูหนาว 
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2.4.2 หลักการท างานของกังหันลม 

ลมท่ีเกดิข้ึนถูกใชป้ระโยชน์จากส่วนท่ีอยูใ่กลผิ้วโลกหรือท่ีเรียกว่าลมผิวพ้ืนซ่ึงหมายถึงลม
ท่ีพดัในบริเวณผิวพ้ืนโลกภายใตค้วามสูงประมาณ  1 กโิลเมตรเหนือพ้ืนดินเป็ นบริเวณท่ีมีการ
ผสมผสานของอากาศกบัอนุภาคอ่ืนๆ และมีแรงเสียดทานในระดบัต ่า โดยเร่ิมตน้ ทีระดบัความสูง
มากกว่า 10 เมตรข้ึนไปแรงเสียดทาน จะลดลง  ท าให้ ความเร็วลมจะเพ่ิมข้ึน ดงัแสดงใน ภาพท่ี2.15
จนกระทัง่ท่ีระดบัความสูงใกล ้1 กโิลเมตรเกอืบไม่ มีแรง เสียดทาน ความเร็วลม มีการ เปล่ียนแปลง
ข้ึนอยูก่บัระดบัความสูงและสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกนักบัทิศทางของลมจากประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาพบว่ากงัหันลมจะท างานไดดี้หรือไม่นั้นจะข้ึนอยูก่บัตวัแปรทั้งสองน้ีท่ีความเร็วลมเท่าๆกนั
แต่มีทิศทางลมท่ีแตกต่างกนัเม่ือ ลมเคล่ือนท่ี พุ่งเขา้หาแกนหมุนของกงัหันลมแลว้จะส่งผลต่อ
แรงบิดข องกงัหันลมเป็นอยา่งมากผลคือแรงลพัธ์ท่ีไดอ้อกมาจากกงัหันลมแตกต่างกนั ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเป็นตวัก  าหนดในการใชพ้ลงังานลมคือความเร็วและทิศทางของ
ลมนัน่เอง 
  

 

ภาพท่ี2.15  ลกัษณะของความเร็วลมภายใตช้ั้นบรรยากาศ  

 พลงังานท่ีไดร้ับจากกงัหันลมจะมีเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัความเร็วลมแต่ความสมัพนัธ์น้ี
ไม่เป็นสดัส่วนโดยตรงท่ีความเร็วลมต ่า ในช่วง 1–3 เมตรต่อวินาทีกงัหันลมจะยงัไม่ท างาน จึงยงัไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาไดท่ี้ความเร็วลมระหว่าง 2.5–5 เมตรต่อวินาทีกงัหันลมจะเร่ิมท างานเรียก
ช่วงน้ีว่า ช่วงเร่ิมความเร็วลม  (cut in wind speed) และท่ี ความเร็วลมช่วงประมาณ  12–15 เมตร ต่อ
วินาทีเป็นช่วงท่ีเรียกว่า ช่วงความเร็วลม  (nominal หรือ  rate wind speed) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกงัหันลม
ท างานอยูบ่นพิกดัก  าลงัสูงสุดของตวัมนัเองในช่วงท่ีความเร็วลมไต่ระดบัไปสู่ช่วงความเร็วล มเป็น

H
e
ig

h
t

Windspeed

Gradient wind

B
o

u
n

d
a
ry

la
y
e
r



26 

 

การท างานของกงัหันลมดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด  (maximum rotor efficiency) ดงัแสดงใน ภาพท่ี
2.16ซ่ึงค่าน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราการกระตุน้ความเร็ว  (tip speed ratio) และในช่วงเลยความเร็วลม (cut out 
wind speed) เป็นช่วงท่ีความเร็วลมสูงกว่า 25 เมตรต่อวินาทีกงัหันลมจะหยดุท างานเน่ืองจากความเร็วลม
สูงเกนิไปซ่ึงอาจท าให้เกดิความเสียหายต่อกลไกของกงัหันลมได ้

การหาก  าลงัของลมท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว vผ่านพ้ืนท่ีหนา้ตดัAหาไดจ้าก 

 

PW  = 1

2
ρAv3     (2.1)  

 

โดยท่ี PW  คือ ก  าลงังานจากขนาดใบพดั (W) 

   ρ คือ ความหนาแน่นของอากาศมีค่าเท่ากบั 1.225 kg/m3 

   A คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดั (m2) 
   v คือ ความเร็วลม  (m/s) 
 

 

ภาพท่ี2.16แผนภูมิแสดงก  าลงัไฟฟ้าและช่วงการท างานของกงัหันลมแบบต่าง  ๆ

ส าหรับหลกัการทัว่ไปในการน าพลงังานลมมาใชคื้อ เม่ือมีลมพดัมาปะทะกบัใบพดัของ
กงัหันลม กงัหันลมจะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานลมท่ีอยูใ่นรูปของพลงังานจลน์ไปเป็นพลงังานกล
โดยการหมุนของใบพดั แรงจากการหมุนของใบพดัน้ีจะถูกส่งผ่านแกนหมุนท าให้เฟืองเกยีร์ท่ีติด
อยูก่บัแกนหมุนเกดิการหมุนตามไปดว้ย พลงังานกลท่ีไดจ้ากการหมุนของเฟืองเกยีร์น่ีเองท่ีถูก
ประยกุต์ใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการเช่น ในกรณีท่ีตอ้งการใชก้งัหันลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้าจะต่อ
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เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าเขา้ไป ซ่ึงเม่ือเฟืองเกยีร์ของกงัหันลมเกดิการหมุนจะไปขบัเคล่ือนให้แกนหมุน
ของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปดว้ยดว้ยหลกัการน้ีเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากส็ามารถผลิต
กระแสไฟฟ้า ออกมาได ้ส่วนในกรณีของการใชก้งัหันลมในการสูบน ้ าหรือสีขา้ วสามารถน าเอา
พลงังานกลจากการหมุนของเฟืองเกยีร์น้ีไปประยกุต์ใชไ้ดโ้ดยตรง 

 
2.5 กงัหันลม 

 
กงัหันลมชนิดต่างๆ ท่ีน ามาใชง้านโดยทัว่ไป มีหลายแบบหลายชนิด และมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั

ออกไปตามแต่ผูผ้ลิตกงัหันลมส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยจีากต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก

ไดมี้การคิดคน้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ โดยเร่ิมมาจากป ระเทศแถบยโุรป เช่น สหรัฐอเมริกา , 

เยอรมนั, สหราชอาณาจกั, ออสเตรเลีย, และประเทศรัสเซีย กงัหันลมส่วนมากจะน ามาใชใ้นการสูบ

น ้ าและการผลิตไฟฟ้า ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ถือไดว้่า การตั้งกงัหันลมแสดงให้เห็นว่าเป็น

ต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรการเพาะปลูก และการเล้ี ยงสตัว ์มหาวิทยาลยันิวเมก็ซิโกไ ดป้ระมาณ

ตวัเลขของการใชพ้ลงังานลมโดยกงัหันลมมาถึง 175 ,000 เคร่ือง และคาดว่าย ั งมีอยูป่ระมาณ

คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ียงัใชง้านไดอ้ยูส่ าหรับใช่กงัหัน ลมหลายโครงการ รวมทั้งมีการผลิตไฟฟ้า

จากกงัหันลมขนาดเลก็ๆ อีกดว้ย การ ใชพ้ลงัลมในการผลิตไฟฟ้าโดยทัว่ไป อาจท าได ้เพ่ือเป็น

แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีอิสระในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลความเจริญ หรือการท าเพ่ื อเพ่ิมเสริมระบบ

ไฟฟ้าให้แกร่ะบบสายส่ง 

 การจ าแนกกงัหันท่ีเด่นชดัมากท่ีสุดคือ การจ าแนกตามลกัษณะการวางตวัของแกนหมุน 

(เพลา) และการจ าแนกตามลกัษณะของอากาศพลศาสตร์ นัน่คือ 
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2.5.1การจ าแนกกังหันตามลักษณะการวางตวัของแกนหมุน  

กงัหันลมแบบน้ีมีการหมุนของแกนเพลาอยู ่ 2 แบบ คือ 

 

2.5.1.1  กังหันที่มแีกนหมุนทางแนวนอน ( Herizontal Axis Windmill ) 

กงัหันลมแบบน้ีส่วนมาไดมี้การออกแบบให้มีแรงขบักระท าท่ีบนใบของกงัหันและมี

ระบบควบคุมทางกลไกกงัหันลมหมุนรับกบักระแสลมซ่ึงไดแ้ก ่กงัหันลม แบบพร็อพเพลเลอร์ , 

กงัหันลมแบบหลายใบ , กงัหันลมแบบไซวิ่ง , กงัหันลมแบบกงลอ้จกัรยาน , กงัหันลมแบบซาโว

เนียส ชนิดแกนนอน , และกงัหันลมแบบดิฟแฟคเตอร์ , กงัหันลมแบบซนัไลท์ และกงัหันลมแบบ

แวนทูร่ี เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2.17 กงัหันลมชนิดแนวแกนนอนและแนวแกนตั้ง  

 

2.5.1.2  กังหันลมที่มแีกนหมุนในแนวตั้ง ( Vertical Axis Windmill ) 

 กงัหันลมแบบน้ีมีความพิเศษคือ สามารถท่ีจะรับกระแสลมท่ีพดัมาไดทุ้กทิศทุกทาง ดงันั้น

จึงไม่มีเคร่ืองควบคุมทางกลให้กงัหันลมรับกระแสลมท่ีพดัมา ซ่ึงไดแ้กก่งัหันลมแบบซาโวเนียส

ชนิดแกนตั้ง , กงัหันลมแบบดาร์เรียส และกงัหันลมแบบลูกถว้ย เป็นตน้ 
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 (ก) กงัหันลม Savonius                (ข) กงัหันลม Darrieus   
                                           

                                                      
                                   (ค)กงัหันลม Cycrotor                 (ง) กงัหันลม Giromill 

ภาพท่ี 2.18 กงัหันลมชนิดแนวแกนตั้ง 

 

ตารางท่ี 2.3การเปรียบเทียบกงัหันลมประเภทแกนนอนและแกนตั้ง  

 

กงัหันลมท่ีมีแกนหมุนในแนวนอน  กงัหันลมท่ีมีแกนหมุนในแนวตั้ง  
1. แรงบิดท่ีค่อนขา้งไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
2. สามารถออกแบบให้เหมาะสมกบัหลกั  
พลศาสตร์ไดง่้าย  
3.สามารถควบคุมก  าลงังานของกงัหันลมได้ 
โดยการปรับมุมของใบ  
 
 

1. สามารถรับลมไดทุ้กทิศ  
2. การออกแบบใบและสร้างไดง่้ายประหยดั  
3. การสร้างเสากงัหันลมไดง่้ายและประหยดั  
4. ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไดง่้าย  
5. การซ่อมบ ารุงรักษาห รือการควบคุม 
อุปกรณ์ต่างๆ ท าไดง่้าย เพราะสามารถ  
ติดตั้งกบัพ้ืนดิน 
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2.5.2 การจ าแนกกังหันลมตามลักษณะของอากาศพลศาสตร์  

 กงัหันลมแบบน้ีมีหลกัการหมุนอยู ่ 3 ลกัษณะ คือ 

 

2.5.2.1 กังหันลมที่มกีารหมุนด้วยแรงหน่วง ( Drag Force ) 

กงัหันลมแบบน้ีใชแ้รงหน่วงเป็นแรงขบัของใบกงัหันลม เช่น กงัหันแบบซาโวเนียส , 

กงัหันลมแบบลูกถว้ย เป็นตน้ กงัหันลมแบบน้ีจะมีแรงขบัมากท่ีสุดกต่็อเม่ือ ใบของกงัหันลมวางใน

ลกัษณะท่ีตั้งฉากกบัทิศทางของกระแสลมท่ีมากระท า เม่ือกงัหันลมมีความเร็วสูงสุดตามท่ีได้

ออกแบบก ็จะไดค่้าก  าลงัมากท่ีสุดเช่นกนั เม่ืออตัราส่วนความเร็วท่ีใบกงัหันแทนดว้ย แทนดว้ย

สญัลกัษณ์ “ λ”มีค่าประมาณ 0.5-1.0 

 

2.5.2.2 กังหันลมที่มกีารหมุนด้วยแรงยก (Life Force) 
กงัหันลมแบบน้ีใชแ้รงยกเป็นแรงขบัใบพดัของกงัหันลม เช่น กงัหันลมแบบดาเรียส , 

กงัหันลมแบบพร็อพเพลเลอร์,กงัหันลมแบบกงลอ้จกัรยาน ,กงัหันลมแบบดัท๊ ,กงัหันลมแบบหลาย
ใบ และกงัหันลมแบบท่ีใชใ้นนาเกลือเป็นตน้ 
 
2.5.2.3  กังหันลมที่มกีารหมุนด้วยแรงหน่วงและแรงยก  

กงัหันลมแบบน้ีเป็นการผสมของกงัหันลมแบบแรกอละแบบท่ีสองเขา้ดว้ยกนั เพ่ือช่วยกนั
ขบัใบกงัหันลมให้หมุน ซ่ึงเป็นการเสริมคุณลกัษณ์ของกนัและกนั กงัหันลมแบบน้ีไดแ้ก ่กงัหันลม
แบบดาร์เรียส, และกงัหันลมแบบซาโวเนียส เป็นตน้  
 

2.6หลกัการเบือ้งต้นของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า [9][10] 
 

 เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานกลเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า จากกฎของฟาราเดย ์  ถา้เกดิการเปล่ียนแปลงฟลกัซ์แม่เหลก็จะเกดิแรงดนัเหน่ียวน าข้ึน 

 
 

e     =     n
d∅

dt
(2.2) 
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โดยท่ี e= แรงเคล่ือนไฟฟ้า  (v) 
n = จ านวนรอบของขดลวด (รอบ) 

∅= เสน้แรงแม่เหลก็ (Wb)  
t =เวลา (s) 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี2.19แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหนียวน ากฎของฟาราเดย์ 

 
2.6.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ [11] 
เม่ือแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลบัไหลมาถึงวงแหวนล่ืน (slip ring) แรงเคล่ือนไฟฟ้า

กระแสสลบัน้ีไหลออกสู่วงจรภายนอกโดยผ่านแปรงถ่าน (brushes) 
 

 
ภาพท่ี 2.20 หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า กระแสสลบั  
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2.6.2 หลักการก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ [12] 

 หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าในท่ีน้ีอาศยัหลกัการเหน่ียวน าไฟฟ้า
ของฟาราเดยซ่ึ์งไดส้รุปไวเ้ป็นกฎของฟาราเดย์  (Faraday’s Law) ดงัน้ีคือ  “เม่ือสนามแม่เหลก็ซ่ึงตดั
กบัขดลวดตวัน าเกดิการเปล่ียนแปลงจะท าให้มีแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าเกดิข้ึนในขดลวดตวัน า
นั้น ” หรือกล่าวไดอี้กในหน่ึงว่า  “ถา้เสน้ลวดตวัน าเคล่ือนท่ีตดักบัสนามแม่เหลก็จะมี
แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน าเกดิข้ึนในขดลวดตวัน านั้น ” จึงสรุปไดว้่าการเห น่ียวน าให้เกดิ
แรงเคล่ือนไฟฟ้าท าได ้2 วิธีคือ 
 
-  โดยให้ขดลวดตวัน าเคลื่อนที่ตดัผ่านสนามแม่เหล็ก 
 หลกัการน้ีน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัแบบอาร์เมเจอร์หมุน 
 
-  โดยให้สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตดัขดลวดตวัน า 
หลกัการน้ีน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแบบขั้วแม่เหลก็หมุนซ่ึงเป็น
เคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าในโครงงาน 

 
ภาพท่ี 2.21หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั  
 
 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.22 ลกัษณะการเคล่ือนท่ีตดัเสน้แรงแม่เหลก็ของขดลวด  
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 เม่ือให้ขดลวดตวัน าหมุนตดักบัสนามแม่เหลก็หรือให้สนามแม่เหลก็หมุนตดักบัขดลวดก ็
จะท าให้เกดิการเหน่ียวน าของกระแสไฟฟ้าข้ึนภายในขดลวดนั้นซ่ึงการท่ีขดลวดหมุนตดักบั
สนามแม่เหลก็คือเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและสนามแม่เหลก็หมุนตดัขดลวดคือเคร่ืองก  าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลบั เจนเรเตอร์จะประกอบดว้ยขั้ว  N และขั้ว  S และขดลวดตวัน าทาง ไฟฟ้าหรือ
ขดลวดสเตเตอร์เม่ือโรเตอร์หมุนตดัขดลวดสเตเตอร์ครบ 1 รอบขณะมีแรงเคล่ือนไฟฟ้า เกดิข้ึนทั้งคล่ืน
บวกและคล่ืนลบกระแสไฟฟ้าท่ีเกดิข้ึนเรียกว่า “ไฟฟ้ากระแสสลบั” 
 

2.7 แม่เหลก็และคุณสมบัติ[13] 
 
  แม่เหลก็  (Magnet) คือสารท่ีมีโมเลกุลเรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ ท่ีสามารถดูดสาร
แม่เหลก็บางชนิดไดซ่ึ้งแม่เหลก็แบ่งตามลกัษณะการเกดิ ได ้2 ประเภท 
 
 2.7.1  แม่เหล็กธรรมชาต ิ 

แม่เหลก็ธรรมชาติ (Natural Magnet) หมายถึงแม่เหลก็ท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็น
ออกไซด์ของเหลก็ (Fe3 O4)มีลกัษณะสีด า โดยแม่เหลก็ธรรมชาติจะมีรูปร่างไม่แน่นอน 
 
 2.7.2  แม่เหล็กประดษิฐ์ 
แม่เหลก็ประดิษฐ์ (Artificial Magnet) ท าจากเหลก็ นิกเกลิ โคบอลต์ หรือโลหะผสมบางอยา่งท่ีมี
สมบติัทางแม่เหลก็ ซ่ึงจะมีรูปร่างแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงานท่ีใช ้ซ่ึงแม่เหลก็ท่ีมนุษยไ์ด้
สร้างข้ึนสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ แม่เหลก็ถาวรและแม่เหลก็ชัว่คราว 

-  แม่เหลก็ถาวรหมายถึง แม่เหลก็ท่ีไม่เสียอ านาจแม่เหลก็ง่าย หลงัถูกท าให้เป็นแม่เหลก็
แลว้ รูปร่างลกัษณะแลว้แต่ลกัษณะการใชง้าน เช่น  แท่งส่ีเหล่ียม  แท่งทรงกระบอก  หรือรูปเกอืก
มา้  เป็นตน้ 

-  แม่เหลก็ชัว่คราวหมายถึงแม่เหลก็ท่ีไม่สามารถรักษาอ านาจแม่เหลก็ไดน้านหลงัจากท า
ให้เป็นแม่เหลก็แลว้ เช่น แม่เหลก็ท่ีเกดิจากการเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้าตวัอยา่งแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เช่น หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟนมอเตอร์ เป็นตน้ โดยแม่เหลก็ท่ีหลงเหลืออยูใ่นสา ร
แม่เหลก็ชัว่คราวเรียกว่า แม่เหลก็ตกคา้ง  
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2.7.3  คุณสมบตัขิองแม่เหล็ก 

ขั้วแม่เหลก็คือบริเวณของปลายแท่งแม่เหลก็ท่ีเม่ือน าไปดูดผงตะไบเหลก็จะมีผงตะไบ
เหลก็ติดมากท่ีสุด นัน่คือ ท่ีปลายทั้งสองของแท่งแม่เหลก็จะมีอ านาจแม่เหลก็มากท่ีสุด 

-  ชนิดของขั้วแม่เหลก็ถา้แขวนแท่งแม่เหลก็ให้หมุนไดอิ้สระ แท่งแม่เหลก็จะวางตวัใน
แนวเหนือใตเ้สมอโดยปลายท่ีช้ีไป ทางทิศเหนือ คือ ขั้วเหนือ (ขั้ว N) ปลายท่ีใชไ้ปทางทิศใต ้คือขั้ว
ใต ้(ขั้ว S) 

-  แรงกระท าระหว่างขั้วแม่เหลก็ มี 2 แบบคือ แรงดูดกนัเกดิจากการน าขั้วแม่เหลก็ต่าง
ชนิดกนัมาวางใกลก้นัและแรงผลกักนัเกดิจากการน าขั้วแม่เหลก็ชนิดเดียวกนัมาวางใกลก้นั 

 
 2.7.4  สมบตัทิางแม่เหล็กของวัสดุ  (Properties Magnet Of Materials) 
 สมบติัทางแม่เหลก็ของวสัดุข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของอะตอม  และลกัษณะการจบัตวัของ
อะตอมของธาตุท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นวสัดุ และวตัต์กนัท่ีผลการตอบสนองของวสัดุต่อ
สนามแม่เหลก็ท่ีมาเหน่ียวน าวสัดุ  วสัดุอาจถูกแบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม ตามค่าเพอร์มีบิลิต้ีสมัพนัธ์ 

-  กลุ่มไดอาแมกเนติก  (Diamagnetic)  ไดแ้ก ่วสัดุท่ีมีเพอร์มีบิลิต้ีสมัพทัธ์นอ้ยกว่า 1 
-  กลุ่มพาราแมกเนติก  (Paramagnetic) ไดแ้ก ่วสัดุท่ีมีเพอร์มีบิลิต้ีสมัพทัธ์มากกว่า 1 

เลก็นอ้ย 
 -   กลุ่มเฟอร์โรแมกเนติก  (Ferromagnetic) ไดแ้ก ่วสัดุท่ีมีเพอร์มีบิลิต้ี สมัพทัธ์มากกว่า 1   

มาก ๆ 
-  เม่ือถูกเหน่ียวน าดว้ยสนามแม่เหลก็  เฟอร์โรแมกเนติกกจ็ะแสดงอ านาจแม่เหลก็ข้ึนมา  

ทั้งน้ีธาตุท่ีเป็นเฟอร์โรแมกเนติกไดแ้ก ่ เหลก็  นิกเกลิ  โคบอลต์  แม่เหลก็ถาวร  (Permanent 
Magnets)  แม่เหลก็ถาวรคือ  เฟอร์โรแมกเนติกท่ีสามารถรักษาส ภาพความเป็นแม่เหลก็ไวไ้ดภ้าย
หลกัจากท่ีสนามแม่เหลก็ท่ีมาเหน่ียวน าไดห้มดไปแลว้  แม่เหลก็ถาวรมีทั้งพวกท่ีเป็นโลหะผสม
และพวกท่ีเป็นเซรามิก  พวกหลงัน้ีมีช่ือว่า (Ceramic Magnets) แม่เหลก็อ่อน (Soft Magnets)  
แม่เหลก็อ่อนไดแ้ก ่ เฟอร์โรแมกเนติ กท่ีไม่สามารถรักษาสภ าพความเป็นแม่เหลก็ไวไ้ดภ้ายหลงัท่ี
สนามแม่เหลก็ท่ีมาเหน่ียวน าหมดไป  ตวัอยา่งแม่เหลก็ท่ีส าคญัไดแ้ก ่เหลก็กลา้ผสมวิลิคอน
เหลก็กลา้ผสมนิคเกลิหรือท่ีเรียก  เป็นช่ือทางการคา้ว่า เพอร์มาลล์อย (Permalloy) แม่เหลก็ทุกชนิด
มีสนามแม่เหลก็รอบ ๆ แท่ง  และมีแรงแม่เหลก็กระ ท ากนัระหว่างแม่เหลก็  2  แท่งเน่ืองจากแรง
ปฎิกริิยาภายในสนามแม่เหลก็วตัถุใด ๆ ท่ีถูกท าให้เป็นแม่เหลก็ไดก้จ็ะกลายเป็นแม่เหลก็ และจะ
กลายเป็นแม่เหลก็เม่ือวางไวใ้นสนามแม่เหลก็  การเคล่ือนท่ีของประจุ  (ปกติคืออิเลก็ตรอน ) ท าให้
เกดิสนามแม่เหลก็เช่นเดียวกนั 
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2.8  วงจรบริดส์เรคติไฟเออร์ (Bridge Rectifier) [14] 
 วงจรท่ีให้สญัญาณออกเป็นรูปฟูลเวฟ (Full Wave) แต่ท่ีต่างกนัคือในวงจรบริดส์จะใช้
ไดโอด 4 ตวั และหมอ้แปลงจะเป็นแบบไม่มีเซ็นเตอร์แท็ป 

ก. วงจรบริดส์เรคติไฟเออร์ข.สญัญาณของวงจร 
 

ภาพท่ี 2.23วงจรเร็กติไฟเออร์ เต็มคล่ืนแบบบริดจ์  
 

 บริดจ์ มีไดโอด D1-D4 เป็นวงจรเร็กติไฟเออร์หมอ้แปลง T1 เป็นชนิดธรรมดาไม่มี 
แทปกลาง (CT) วดัสญัญาณท่ีจุด 1 และจุด 2 ออกมาไดเ้หมือนกบัเร็กติไฟเออร์เต็มคล่ืนใชห้มอ้
แปลงแทปกลางทุกประการการท างานของวงจรตามรูปท่ี 2.17 อธิบายไดด้งัน้ี ท่ีจุด 1 เม่ือมี
แรงดนัไฟสลบัซีกบวกต าแหน่ง A ป้อนเขา้มา ไดโอด D2, D4 ไดร้ับไบอสัตรงน ากระแสมีกระแส
ไหลผ่าน D2, RL และผ่าน D4 ครบวงจร ไดแ้รงดนัตกคร่อม RL ตามจุด 2 ท่ีต าแหน่ง  A ส่วน
ไดโอด D1, D3 ไดร้ับไบอสักลบัไม่น ากระแสเม่ือมีแรงดนัไฟสลบัซีกลบต าแหน่ง B ของจุด 1 
ป้อนเขา้มาไดโอด D1, D3 ไดร้ับไบอสัตรงน ากระแสมีกระแสไหลผ่าน D3, RL และผ่าน D1 ครบ
วงจร ไดแ้รงดนัตกคร่อม  RL ตามจุด 2 ท่ีต าแหน่ง B ส่วนไดโอด D2, D4 ไดร้ับไบอสักลบัไม่
น ากระแสเม่ือมีแรงดนัไฟสลบัซีกบวกต าแหน่ง C ของจุด 1 ป้อนเขา้มาอีกคร้ัง ไดโอด D2, D4 
ไดรั้บไบอสัตรงน ากระแส เป็นการท างานซ ้ าเหมือนกบัท่ีต าแหน่ง A ทุกประการไดแ้รงดนัตกคร่อม 
RL ตามจุด 2 ท่ีต าแหน่ง C และเม่ือมีแรงดนัไฟสลบัซีกลบต าแหน่ง D ของจุด 1 ป้อนเขา้มาอีกคร้ัง 
ไดโอด D1, D3 ไดรั้บไบอสัตรงน ากระแสเป็นการท างานซ ้ าเหมือนกบัท่ีต าแหน่ง B ทุกประการ ได้
แรงดนัตกคร่อม RL ตามจุด 2 ท่ีต าแหน่ง D 
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บทที่3 
การออกแบบโครงงาน  

 

ในส่วนของการออกแบบนั้นเราจะน าทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้งในบทท่ี2มาท าการ
ออกแบบโครงงานโดยมีขั้นตอนในการออกแบบต่างๆดงัน้ี 

 

3.1 การค านวณหากระแสของโหลด  

 

ขนาดโหลด LED 30 W   ใชร้ะบบแรงดนั 12 V 
จากสมการ   

I = 
P

V
   (3.1) 

โดยท่ี  I คือ กระแสไฟฟ้า  
  P คือ ก  าลงัไฟฟ้า  
  V คือ ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  

= 30

12
 

    = 2.5 A 

 

 ก.โคมไฟLED แบบเสร็จสมบูรณ์    ข.  โครงสร้างโคมไฟ LED 

ภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงดวงโคมLED 
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ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดดวงโคม LED 

Product model ML 018 20W 

Input Voltage AC 85~265V 

Power Frequency Range 47~63Hz 

Chip Power Factor (PF) >0.95 

Total Harminic Distortion <3% 

Lamp Power Factor >0.88 

Working Voltage DC20V 

LED Power Consmption 21W 

System Consumption 22.7W 

LED Luminous Efficiency ≥ 80Lm/w 

LED Initial Flux ≥ 1600Lm 

Lamp'sLuminousEfficiency(%) ≥ 95% 

Average 

4 M Height 25.63Lux 

6 M Height 13.56Lux 

8 M Height 6.72Lux 

Effective 4 M Height 4.8*14m2 

IIIumination (E) 
6 M Height 7.2*21m2 

8 M Height 9.6*28m2 

Color Temperature 
 

3500K~7000K 
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3.2 การค านวณหาขนาดของแบตเตอร่ี 
 

จากสมการ  

Battery = 
Pload ×ชัว่โมงท่ีใชง้าน

ประสิทธิภาพแบตเตอร่ี ×แรงดนัแบตเตอร่ี
   (3.2) 

 

= 30w  ×  8 ชัว่โมง

0.6  ×  12 V
 

   = 33.33 Ah 

ในระบบโคมไฟ LED น้ีจะตอ้งใชแ้บตเตอร่ีขนาด 33.33Ahและแบตเตอร่ีในทอ้งตลาดมี
จ าหน่ายอยูท่ี่ขนาด 30 – 40 Ah 

โครงงานน้ีเลือกแบตเตอร่ีท่ีใชใ้นระบบเท่ากบั 40 Ah  
 

3.3 การค านวณหาขนาดของโซล่าเซลล์ 

จากสมการ  

 Psolar = 
Pload ×ชัว่โมงท่ีใชง้าน

จ านวนชัว่โมงในการชาร์จ
    (3.3) 

   =30w × 8 

5
 

   = 48W 

ในโครงงานน้ีไดรั้บค าแนะน าจากวิศวกรบริษทัเนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั มหาชน คือ ใช้
ขนาดของโซล่าเซลลเ์ท่ากบัขนาดของแบตเตอร่ี คือ  40W 
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3.4 ตัวควบคุมการประจุไฟฟ้าขนาด12 V / 10 A  

 

ภาพท่ี 3.2 ชุดควบคุมการประจุไฟฟ้า  

ตารางท่ี 3.2คุณลกัษณะของตวัควบคุมการประจุ 

Model EPIP 

System 12 V / 10 A 

Input  Voltage 0 – 21 V 

Special  Function DC  Output  (Auto) 

 

 รายละเอียด : ชุดควบคุมชาร์จไฟ ขนาด 12V/10A Control Charger ท าหนา้ท่ีควบคุมการ
ประจุกระแสไฟฟ้าท่ีมาจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ขา้แบตเตอร่ี ซ่ึงจะควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
ให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยยดือายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี  

 
คุณสมบติั :  

- ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยในการเพ่ิมหรือลดและชดเชยระดบักระแสไฟฟ้าจาก
แผงโซล่าเซลลเ์ขา้แบตเตอร่ี จึงท าให้ช่วยยดือายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี  

- มีระบบป้องกนัหากมีอุณหภูมิ สูงเกนิ 
- มีระบบการป้องกนัความเสียหายจากการลดัวงจร  ,Over load และการต่ออุปกรณ์กลบั

ขั้ว 
- ตดัไฟเม่ือระบบชาร์จเต็ม และเร่ิมชาร์จใหม่เม่ือแรงดนัต ่าลง  
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3.5  คุณสมบัติของโซล่าเซลล์ทีใ่ช้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3  โซล่าเซลลแ์บบโมโน  
 

ตารางท่ี 3.3คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์รุ่น NF 40M 
 

ก  าลงัสูงสุด  40 วตัต์ 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีก  าลงัสูงสุด  17.1 โวลต์ 

กระแสไฟฟ้าท่ีก  าลงัสูงสุด  2.34 แอมป์ 

กระแสไฟฟ้าท่ีลดัวงจร  2.67 แอมป์ 

แรงดนัไฟฟ้าเม่ือเปิดวงจร  21.42 โวลต์ 

จ านวนช้ินเซลล์ 36(4*9) ช้ิน 

ขนาดแผง 626*540*30 มิลลิเมตร  

น ้ าหนกั 4 กโิลกรัม  
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3.6  การออกแบบกงัหันลม  
 
  3.6.1การวัดระดบัความเร็วลม 
  ในการวดัความเร็วลมจากการวดัแสดงให้เห็นว่าระดบัความเร็วลมท่ีวดัไดใ้นแต่ละ
ช่วงเวลานั้นจะไดค่้าท่ีแตกต่างกนัไปดงัภาพท่ี 3.4 จากสาเหตุดงักล่าวทางกลุ่มเลือกใชค้วามเร็วลม
ในการออกแบบกงัหันลมท่ีระดบัความเร็วลม 4.5 m/s 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4  การวดัระดบัความเร็วลม 

 
  3.6.2การหาก าลังงานจากขนาดของใบพัด 
 จากขนาด ของใบกงัหัน มีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 50 ซม.ยาว 70 ซม. ความหนา 1 มม. ท่ี
ความเร็วลม 4.5 m/s หาก  าลงังานท่ีใบกงัหันได ้

  จากสมการ        
 PW  = 

1

2
ρAv3      (3.4) 

 
      

โดยท่ี PW  คือ ก  าลงังานจากขนาดใบพดั (W) 

   ρ คือ ความหนาแน่นของอากาศมีค่าเท่ากบั 1.225 kg/m3 

   A คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดั (m2) 
   v คือ ความเร็วลม  (m/s) 
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    PW  =
1

2 
(1.225)(3.14)(0.35)(4.53) 

      = 63     w 
  
 ซ่ึงก  าลงัท่ีไดรั้บน้ีเป็นก  าลงัท่ีไดรั้บจากลมไม่ใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ีใชไ้ด ้ซ่ึงจะตอ้งข้ึนอยูก่บั
ประสิทธิภาพของใบพดั ประมาณ 45% และประสิทธิภาพของเคร่ืองก  าเนิดประมาณ 85% ซ่ึง จะได้
เป็นก  าลงัไฟฟ้า 
   PW = (63)(0.45)(0.85) 
     = 24   w 
 
 3.6.3 การค านวณหาความเร็วรอบ 
 ในเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบันั้น ความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีเกดิข้ึนนั้นจะมี
ความสมัพนัธ์กบัความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์และจ านวนขั้วแม่เหลก็ ความเร็วรอบของ
ใบพดักงัหันลมก ็จะหมุนดว้ยความเร็วเดียวกนั  กบัโรเตอร์และจ านวนขั้วแม่เหลก็ การค านวณหา
ความเร็วรอบของใบพดักงัหันลมนั้น กงัหันลมจะหมุนดว้ยความเร็วรอบเท่าไรข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาม
อยา่งคือ ความเร็วลมจ านวนใบพดั และความโตของใบพดั เราสามารถค านวณความเร็วรอบได  ้
 
  จากสมการ  

   rpm=  wind speed ×  tsr ×  60 / (D ×  π)   (3.5) 
  
โดยท่ี  rpm  คือ  ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)   
  wind speed  คือ  ความเร็วลม (m/s) 

 tsr  คือ อตัราส่วนความเร็ว ณ.ปลายใบพดั 
    (Tip Speed Ratio) 

 D   คือ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของใบพดั (m) 
 π   คือ ค่าคงท่ี 
 
 
   หา            tsr      =  

ωR

V∞
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 tsr          =  
2πR

V∞
 

     =2×3.14×(25×10−2)

4.5
 

     = 0.35 
  ดงันั้น rpm  =   4.5 × 0.35 × 60/((0.50) × 3.14) 

      =   60  รอบ / นาที 
 

3.7การออกแบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 
 การออกแบบเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าแม่เหลก็ ถาวรตามแนวแกน(Axial Flux Permanent-
Magnet Generator)ชนิด 1 เฟสแบบ 8 คอลย์ 8โพล แรงดนั 20โวลต์ ท่ีพิกดั20 วตัต ์
 

3.7.1 การค านวณหากระแส 
จากสมการ  

I = P

V
   (3.6)  

โดยท่ี  I คือ กระแสไฟฟ้า  
P คือ ก  าลงัไฟฟ้า  
V คือ ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  

      = 20

20
 

     = 1.00 A 
ดงันั้น   ใชล้วดทองแดงเบอร์ 27เพราะทนกระแสได้ 1.7 A ตามตารางลวดทองแดงท่ี 3.3 
 

 3.7.2 การค านวณหาช่วงของขั้วแม่เหล็ก (Pole Pitch) 

จากสมการ   

Pole Pitch  = 360°

P
  (3.7) 

 

 มุมทางกล                   m  = 360°

P
  (3.8) 

  
 

มุมทางไฟฟ้า       e๐  = m ×  
P

2
 (3.9)  
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    Pole Pitch  = 360°

P
  

   =           360°

8
  

      = 45 องศาทางกล 

    e๐  = Pole Pitch  xP

2
  

      =45 x
8

2
  

      =            180 องศาทางไฟฟ้า 
ดงันั้น  จะตอ้งวางขดลวด  8 ขด และวางห่างกนั 45 องศาทางกล 

  
มุมทางกล       = มุมทางกลของโรเตอร์   -    มุมทางกลของสเตเตอร์  

   = 45 - 45 
   = 0   องศาทางกล 
 มุมทางไฟฟ้า  = มุมทางไฟฟ้าของโรเตอร์   -    มุมทางไฟฟ้าของสเตเตอร์  
   = 180 - 180 
   = 0   องศาทางไฟฟ้า  
  

3.7.3การค านวณหาความถี่ (Hz) 
 จากการค านวณความเร็วรอบของกงัหันลมอยูท่ี่ 60 รอบ / นาที 
 

                     จากสมการ   N = 120f

P
 (3.10)   

โดยท่ี  f     คือ ความถ่ีของระบบไฟฟ้าท่ีตอ้งการ (Hz) 
   P คือ จ านวนขั้วแม่เหลก็ 

 N คือ ความเร็วรอบของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า (rpm) 
    

f = 60×8

120
 

    = 4 Hz 
 
 

3.7.4 การค านวณหาจ านวนรอบตวัน า  
  -  แรงดนัท่ีตอ้งการประมาณ 20 V 
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  -  ลวดตวัน า A.W.G. เบอร์ 27 ทนกระแสได ้1.7A 
  -  พนัขดลวดแบบเต็มช่วง (Full Pitch) ซ่ึงมีระยะคอลย์เท่ากบั 180 องศาไฟฟ้า 

- แม่เหลก็ถาวร 8 คู่ของขั้วแม่เหลก็ขนาด กวา้ง 25mm ยาว 40mm หนา 10 mm 
- ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหลก็สูงสุด 4000เกาต์ (1 เกาต์) (G) 

  0.08 เทสลา (T) เพราะฉะนั้น 4000×0.0001   0.4T 

  

จากสมการ  n      =      
Erms /p h

4.44∅fKp Kd
  (3.11) 

 

โดยท่ี Erms/phคือ แรงดนัท่ีตอ้งการต่อเฟส 

    ∅คือ เสน้แรงแม่เหลก็(wb) 
  f คือ ความถ่ี (Hz) 
  nคือ จ านวนรอบตวัน า (รอบ) 
  Kp  คือ ตวัประกอบระยะขดลวด(Pith Factor) 
  Kd  คือ Distribution Factor  
   
 

Pith Factor 
    Kp           =    cos  

β

2
    (3.12)   

      =    cos  
0

2
   

    =        1 

  Kd           =  
sin mα

2
 

m sin
α
2
 
  (3.13)  

m              = slot/pole/phase 
 

แต่เน่ืองเป็นการพนัขดลวดแบบการพนัรวม(Concentric) m จึงเท่ากบั 1 
 α         =      

180

8
    (3.14) 

 
    =    22.5 
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Kd           =
sin  1 22.5

2
 

1  sin 22.5
2

 
 

    =          1 

 
Magnetic flux ∅            =      BA   (3.15) 

   
โดยท่ี  ∅ คือ เสน้แรงแม่เหลก็(Wb) 

B      คือ ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหลก็ 0.4 เทสลา 
A     คือพ้ืนท่ีของแม่เหลก็(mm2) 

= ((0.4)(0.025×0.04×0.01) 
      = 0.4 mWb 

ดงันั้น        n = Erms /p h

4.44  ∅ f kp kd
  (3.16) 

     = 20

(4.44)( 0.4mWb )(4Hz )(1)(1)
  

     = 2,815.32  รอบ 
     = 2,816  รอบ 

ดงันั้น จ านวนรอบตวัน าทั้งหมดเท่ากบั 2,816รอบ 
 
จ านวนคอลย์ท่ีตอ้งการ 8 คอลย์   
n=2816

8
 

=352 

=352 รอบ/ขด 

 

 ดงันั้นจ านวนรอบตวัน าต่อขดเท่ากบั 352 รอบ/ขด 
 
 
 
3.7.5การพันขดลวดและการต่อขดลวด 
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ขนาดของคอยลท่ี์พนัจ านวน352รอบจ านวน8 คอยล ์ การพนัตอ้งพนัให้เหมือนกนัทั้งชุด  
250รอบโดยพนัรอบแกนไมข้นาดเท่ากบัแม่เหลก็ กวา้ง 25mm ยาว 40mm หนา 10 mmการต่อ
ขดลวดใชว้ิธีการปลายต่อปลายหัวต่อหัวจนครบ 8 ขด 

 

L

N

 
 

ภาพท่ี3.5 การต่อขวดลวดแบบหน่ึงเฟส8 ขด  
 ในการพนัขดลวด เปิดตารางเปรียบเทียบขนาดขดลวดตวัน า A.W.G. เบอร์ 27 ทนกระแส
ได ้1.7 A การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์น้ีเป็นการพนัแบบกระจุก หรือแบบรวม (Concentrated) การ
พนัขดลวดจ านวน  8ขด การพนัตอ้งพนัให้เหมือนกนัทั้งชุด 352รอบโดยพนัรอบแกนไมข้นาด
เท่ากบัแม่เหลก็ เวลาวางขดลวด ตอ้งวางเหมือนกนั หงายหรือคว ่าเหมือนกนั 

 

 
ภาพท่ี3.6ลกัษณะโครงสร้างสเตเตอร์8 ขด เฟสเดียว  
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ภาพท่ี 3.7 การต่อขดลวด 

 การเทเรซ่ินสเตเตอร์ปริมาณของสารเร่งแข็ง (Catalyst) ท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอุณหภูมิรอบขา้ง 
ปริมาณการใชส้ารเร่งแข็งจะเปล่ียนไปตามชนิดของเรซ่ิน ถา้ไม่แน่ใจว่าควรจะใชป้ริมาณเท่าใด 
ควรใชส้ารเร่งแข็งแต่เพียงนอ้ยๆ แลว้ค่อยให้ความร้อนกบัช้ินงานทีหลงัเพ่ือเร่ งให้เรซ่ินแข็งตวั
อตัราส่วนการเทเรซ่ิน เรซ่ิน 1 ลิตร ต่อ น ้ ายาเร่ง 2 ฝา ส าหรับการเท จะเทคร้ังละ1 ลิตรแลว้อีกคร่ึง
ชัว่โมงกเ็ทอีกจนกว่าจะเต็ม  

 
 3.7.6 การออกแบบตวัโรเตอร์  
 การวางแม่เหลก็โดยดูจากการลกัษณะการหมุนของแม่เหลก็ ผ่านขดลวดตวัน าให้ไดร้ัศมี
ท่ีเหมาะสมเม่ือไดร้ัศมีกส็ามารถค านวณหาเสน้รอบวงเพ่ือจดัวางต าแหน่งของแม่เหล็ก 
 

S

S S

S

N
N

N

N

  

SS

S
S

N

N
N

N

 
 
ภาพท่ี3.8 ลกัษณะโครงสร้างของโรเตอร์ 

ท าการวางแม่เหลก็ห่างกนั 45 องศา โดยการวางแม่เหลก็นั้นให้วางสลบัขั้วเหนือและขั้วใต้  
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ภาพท่ี 3.9ลกัษณะการวางแม่เหลก็  

 การเทเรซ่ินเราตอ้งท าขอบแผ่นโรเตอร์โดยใชเ้ทปกาวพนัขอบโรเตอร์สูงข้ึนมาเหนือแผ่น
โรเตอร์แลว้อดักาวอีกรอบเผ่ือว่ามนัจะหลุดออกมาและตอ้งหาแผ่นไมว้งกลมมาวางตรงกลางเพ่ือ
ท าเบา้ตรงกลางส าหรับเจาะรูยดึโดยปริมาณของสารเร่งแข็ง (Catalyst) ท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัอุณหภูมิรอบ
ขา้งปริมาณการใชส้ารเร่งแข็งจะเปล่ียนไปตามชนิดของเรซ่ินถา้ไม่แน่ใจว่าควรจะใชป้ริมาณเท่าใด
ควรใชส้ารเร่งแข็งแต่เพียงนอ้ยๆแลว้ค่อยให้ความร้อนกบัช้ินงานทีหลงัเพ่ือเร่งให้เรซ่ินแข็งตวั
อตัราส่วนการเทเรซ่ิน เรซ่ิน 1 ลิตร ต่อ น ้ ายาเร่ง 2 ฝา ส าหรับการเท จะเทคร้ังละ 1 ลิตร แลว้อีกคร่ึง
ชัว่โมงกเ็ทอีกจนกว่าจะเต็ม 
 

 
 
ภาพท่ี 3.10การท าแผ่นขอบโรเตอร์และการเทเร ซ่ินลงบนแผ่นโรเตอร์  
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ตารางท่ี 3.4จ านวนรอบลวดทองแดงท่ีใชแ้กนอากาศ1 x 2 x 1/2 น้ิว 
AWG 
gauge 

Conductor 
Diameter 

Inches 

Conductor 
Diameter 

mm 

Ohms 
per 

1000 
ft 

Ohms 
per mm 

Maximu
m amps 

for 
chassis 
wiring 

Maximum 
amps for 

power 
transmissi

on 

Maximum 
frequency for 

100% skin 
depth for 

solid 
conductor 

copper 
0000 0.46 11.684 0.049 0.16072 380 302 125 Hz 
000 0.4096 10.40384 0.0618 0.202704 328 239 160 Hz 
00 0.3648 9.26592 0.0779 0.255512 283 190 200 Hz 
0 0.3249 8.25246 0.0982 0.322424 245 150 250 Hz 
1 0.2893 7.34822 0.1239 0.406392 211 119 325 Hz 
2 0.2576 6.54304 0.1563 0.512664 181 94 410 Hz 
3 0.2294 5.82676 0.197 0.64616 158 75 500 Hz 
4 0.2043 5.18922 0.2485 0.81508 135 60 650 Hz 
5 0.1819 4.62026 0.3133 1.027624 118 47 810 Hz 
6 0.162 4.1148 0.3951 1.295928 101 37 1100 Hz 
7 0.1443 3.66522 0.4982 1.634096 89 30 1300 Hz 
8 0.1285 3.2639 0.6282 2.060496 73 24 1650 Hz 
9 0.1144 2.90576 0.7921 2.598088 64 19 2050 Hz 
10 0.1019 2.58826 0.9989 3.276392 55 15 2600 Hz 
11 0.0907 2.30378 1.26 4.1328 47 12 3200 Hz 
12 0.0808 2.05232 1.588 5.20864 41 9.3 4150 Hz 
13 0.072 1.8288 2.003 6.56984 35 7.4 5300 Hz 
14 0.0641 1.62814 2.525 8.282 32 5.9 6700 Hz 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
AWG 
gauge 

Conductor 
Diameter 

Inches 

Conductor 
Diameter 

mm 

Ohms 
per 

1000 
ft 

Ohms 
per mm 

Maximum 
amps for 
chassis 
wiring 

Maximum 
amps for 

power 
transmission 

Maximum 
frequency 
for 100% 
skin depth 
for solid 

conductor 
copper 

15 0.0571 1.45034 3.184 10.44352 28 4.7 8250 Hz 
16 0.0508 1.29032 4.016 13.17248 22 3.7 11 kHz 
17 0.0453 1.15062 5.064 16.60992 19 2.9 13 kHz 
18 0.0403 1.02362 6.385 2.9428 16 1.3 17 kHz 
19 0.0359 0.91186 8.051 26.40728 14 1.8 21 kHz 
20 0.032 0.8128 10.15 33.292 11 1.5 27 kHz 
21 0.0285 0.7239 12.8 41.984 9 1.2 33 kHz 
22 0.0254 0.64516 16.14 52.9392 7 0.92 42 kHz 
23 0.0226 0.57404 20.36 66.7808 4.7 0.729 53 kHz 
24 0.0201 0.51054 25.67 84.1976 3.5 0.577 68 kHz 
25 0.0179 0.45466 32.37 106.1736 2.7 0.457 85 kHz 
26 0.0159 0.40386 40.81 133.8568 2.2 0.361 107 kHz 
27 0.0142 0.36068 51.47 168.8216 1.7 0.288 130 kHz 
28 0.0126 0.32004 64.9 212.872 1.4 0.226 170 kHz 
29 0.0113 0.28702 81.83 268.4024 1.2 0.182 210 kHz 
30 0.01 0.254 103.2 338.496 0.86 0.142 270 kHz 
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3.8ออกแบบและโครงสร้าง 

 
0.5m

0.7m

1.3m 3.5m3.3m4.5m

 

 
ภาพท่ี 3.11โครงสร้างและอุปกรณ์  

 การออกแบบโครงสร้างโดยใชต้วัเสาสูงขนาด 3.5 เมตรติดตั้งโคมไฟขนาด 30 วตัต์ สูงจาก
พ้ืน 3.5 เมตร ติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาด 40 วตัต์ สูงจากพ้ืน 3.3 เมตร ติดตั้งเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบัขนาด 20 วตัต์บริเวณหัวเสา ติดตั้งใบกงัหันขนาดวามกวา้ง 0.5 เมตร ยาว 0.7 เมตร ท่ี
แกนเพลาของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า และติดตั้งตูค้วบคุมสูงจากพ้ืน 1.3 เมตร 
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3.9 โครงงานทีเ่สร็จสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.12 โครงงานท่ีเสร็จสมบูรณ์  
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บทที่4 
การทดลองและผลการทดลอง  

 

ในส่วนของการทดลองโครงงานนั้นจะมีการทดลองและเกบ็ผลของตวัโครงงานทั้งหมดซ่ึง
มีการทดลองดงัน้ี  

 

4.1การทดลองการเก็บประจุและการจ่ายพลังงานของโซล่าเซลล์  
 

4.1.1วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบว่าแผงโซล่าเซลลน์ั้นสามารถเกบ็พลงังานไดห้รือไม่  
2. เพ่ือให้ทราบว่าแผงโซล่าเซลลน์ั้นมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอต่อการจ่ายให้โหลดในแต่  

ละวนัหรือไม่ 
 

4.1.2  อุปกรณ์ในการทดลอง  

1. แผงเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 40 W 1 ชุด 
2. Control Charger ขนาด 10 A 
3. แบตเตอร่ี 12 V ขนาด 40 Ah แบบแห้ง 
4. โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1 ตวั 
5. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1 ตวั 
6. สายไฟ VSF Size 4.0 SQ. m. m. 

 
 

 

 

 

 

 



55 

 

4.1.3  รูปการทดลอง 

 

 
ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างและอุปกรณ์  
 
4.1.4  ขั้นตอนการทดลอง 

1. ท าการต่อวงจรการทดลองดงัภาพท่ี 4.1 
2. วดัค่าแรงดนัและกระแสกอ่นผ่าน Control Charger ทุกๆชัว่โมงพร้อมบนัทึกผลการทดลอง  
3. วดัค่าแรงดนัและกระแสหลงัผ่าน Control Charger ทุกๆชัว่โมงพร้อมบนัทึกผลการทดลอง  
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4.1.5  ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.1ผลการทดลองการเกบ็ประจุและการจ่ายพลงังานของโซล่าเซล ล์ 
 

เวลา 

INPUT เปอร์เซ็นต์
แบตเตอร่ี แรงดนั กระแส ก  าลงังาน 

(V) (A) (W) (%) 

08.30 น.-09.30 น. 16.60 1.50 24.90 37 

09.30 น.-10.30 น. 17.80 1.80 32.04 41 

10.30 น.-11.30 น. 20.00 2.20 44.00 46 

11.30 น.-12.30 น. 19.50 2.00 39.00 52 

12.30 น.-13.30 น. 20.00 2.50 50.00 58 

13.30 น.-14.30 น. 20.10 2.70 54.27 61 

14.30 น.-15.30 น. 19.90 2.10 41.79 66 

15.30 น.-16.30 น. 17.50 1.70 29.75 71 

16.30 น.-17.30 น. 16.00 1.50 24.00 75 
 
4.1.6  สรุปผลการทดลอง  

พบว่าจากกราฟท าให้ทราบว่าแผงโซล่าเซลลน์ั้นสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอท่ีจะจ่าย
ให้กบัโหลด 
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ภาพท่ี 4.2การทดลองการจ่ายพลงังานของโซล่าเซลลแ์ละการเกบ็ประจุเขา้แบตเตอร่ี  

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3การทดลองการเกบ็ประจุและการจ่ายพลงังานของโซล่าเซลล์  
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4.2 การทดลองหาคุณสมบตัขิองระบบรวมเมือ่ท าการจ่ายโหลด 10ช่ัวโมง 

4.2.1  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือตอ้งการทดสอบระบบรวมของโหลด  
2. เพ่ือดูว่าความสว่างของหลอด LED นั้นไดต้ามมาตรฐานหรือไม่ 
3. เพ่ือหาว่าใน 1 วนัโหลดกนิกระแสไปเท่าไหร่  

 
4.2.2  อุปกรณ์การทดลอง 

1. แบตเตอร่ี 12V ขนาด 40 Ah แบบแห้ง 
2.Control Charger  ขนาด 10 A 
3.โคมไฟส่องทาง LED ขนาด 18 W 
4.โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  1 ตวั 
5.แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  1 ตวั 
6. สายไฟ  VSF  Size 4.0  SQ. m .m  300 V 

4.2.3  รูปการทดลอง 
 

 

ภาพท่ี 4.4การทดลองเพ่ือหาคุณสมบติัของระบบรวมเม่ือท าการจ่ายโหลด 10 ชัว่โมง 

 
4.2.4  ขั้นตอนการทดลอง 

1. ต่อวงจรการทดลองตามภาพท่ี 4.4 
2. ให้โคมไฟส่องทาง LED ขนาด 18W เป็นโหลด  
3. วดัค่าแรงดนัและกระแสผ่าน Control  Charger ทุกๆคร่ึงชัว่โมงพร้อมบนัทึกผลการ

ทดลอง 
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4.2.5  ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.2ผลการทดลองการคายประจุของแบตเตอร่ีกบัดวงโคม LED  ทุกๆชัว่โมงในเวลา
กลางคืน 
 

  
4.2.6  สรุปผลการทดลอง  

จากการทดลองพบว่าเม่ือท าการใชง้านดวงโคม LED เป็นระยะเวลา 10 ชัว่โมงตาม
วตัถุประสงค์ ดวงโคม LED สามารถให้แสงสว่างท่ีระยะ 4 m เฉล่ีย 27 Luxlumen จากตารางท่ี 4.2 
จะเห็นว่ามีการใชก้ระแสและแรงดนัตกลงไม่มากนกั จึงนบัไดว้่าระบบท่ีทดลองในโครงงานโคม
ไฟ LED น้ีสามารถใชง้านไดจ้ริงตลอดระยะเวลา 10 ชัว่โมง 

 

 

กระแสท่ีหลอด 
LED 

แรงดนัท่ีหลอด 
LED 

ก  าลงังานท่ี
หลอด LED 

ความสว่างของ
หลอด LED ท่ี
ระยะ 4 m 

(I) (V) (W) (E) 

18.30 - 19.30 0.78 18.25 14.24 29 

19.30 - 20.30 0.71 18.09 12.84 28 

20.30 - 21.30 0.68 18.04 12.27 28 

21.30 - 22.30 0.71 17.97 12.76 27 

22.30 - 23.30 0.74 17.9 13.25 27 

00.30 - 01.30 0.65 17.88 11.62 25 

01.30 - 02.30 0.67 17.89 11.99 25 

02.30 - 03.30  0.68 17.88 12.16 24 

03.30 - 04.30 0.66 17.84 11.77 24 

04.30 - 05.30 0.67 17.85 11.96 23 
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ภาพท่ี 4.5การใชก้ระแสแรงดนั และความสว่างของโคมไฟ LED ตลอดเวลา 10 ชัว่โมง 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6ความสว่างของหลอดไฟท่ีระยะตั้งแต่ 1 เมตรถึง4 เมตร 
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4.3การทดลองการวัดแรงดนัจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าในขณะที่ไม่มโีหลด  

 
4.3.1 วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือหาแรงดนัท่ีไดใ้นแต่ละรอบการท างานว่ามีค่าเท่าไหร่ในขณะท่ีไม่มีโหลด  
2.เพ่ือหาว่าแรงดนัท่ีได้นั้นเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวห้รือไม่  
 

4.3.2อุปกรณ์การทดลอง 

1. Servo machine  1 เคร่ือง 
2. มลัติมิเตอร์  1 ตวั 
3. Generator 1 ตวั 
 

4.3.3  รูปการทดลอง 

 
 

ภาพท่ี 4.7การต่อวงจรการทดลองการวดัแรงดนัจากเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าขณะท่ีไม่มีโหลด  

 
4.3.4  การทดลอง 

1. ต่อ Generator เขา้กบัเคร่ือง Servo machine 
2. เพ่ิมความเร็วรอบจาก 10ถึง 150 รอบแลว้บนัทึกผลแรงดนัท่ีไดล้งในตาราง  

 

 

4.3.5  ผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองการวดัแรงดนัจากเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าในขณะท่ีไม่มีโหลด  
 

รอบการท างาน  (rpm) แรงดนั(V) 
10 1.42 
20 2.87 
30 4.33 
40 5.75 
50 7.15 
60 8.46 
70 9.83 
80 11.54 
90 12.85 

100 12.94 
110 14.12 
120 15.36 
130 17.22 
140 19.87 
150 21.47 

 

4.3.6  สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองพบว่ารอบการท างานท่ี 80รอบนั้นแรงดนัท่ีไดอ้ยูท่ี่ 11.54 Vซ่ึงจากท่ี

ออกแบบไวจ้ะตอ้งได ้ 20 V ท าให้ทราบว่าจะตอ้งเพ่ิมรอบท่ี 150รอบแรงดนัถึงจะได ้  20 V ตามท่ี
ค านวณไว ้
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ภาพท่ี 4.8แรงดนัจากเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด  

 

 
 

ภาพท่ี 4.9การทดลองการท างานของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้า  
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4.4การทดลองวัดระดบัแรงดนัของกังหันลม  

 

4.4.1วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือตอ้งการหาว่าระดบัแรงดนัท่ีไดน้ั้นเป็นไปตามท่ีออกแบบไวห้รือไม่  
2. เพ่ือตอ้งการหาว่าแรงดนัไฟตรงท่ีไดน้ั้นมากพอท่ีจะชาร์จเขา้แบตเตอร่ีหรือไม่  

 
4.4.2  อุปกรณ์การทดลอง 

1. พดัลมขนาดใหญ่ 1ตวั 
2. เคร่ืองวดัระดบัความเร็วลม 1 เคร่ือง 
3. มลัติมิเตอร์ 1 ตวั 
 

4.4.3  รูปการทดลอง 

 

 
ภาพท่ี 4.10วงจรการทดลองวดัระดบัแรงดนัของกงัหันลม  

 
4.4.4 การทดลอง 

    1.ท าการต่อวงจรตามรูป 
2. ท าการวดัค่าแรงดนัท่ีไดก้อ่นผ่านบริดจ์และหลงัจากผ่านบริดจ์  

3.บนัทึกผลการทดลอง  
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ตารางท่ี 4.4 ผลการทดลองการวดัระดบัแรงดนัของกงัหันลมกบัพดัลม  
4.4.5  ผลการทดลอง 

 
4.4.6  สรุปผลการทดลอง  

จากการทดลองพบว่าแรงดนัท่ีไดน้ั้นท่ีความเร็วลมท่ีไดอ้อกแบบ คือ 4.5m/s จะไดแ้รงดนั
อยูท่ี่ 20.8 Vออกมาเป็นไฟตรงและท่ีไฟสลบัอยูท่ี่ 15.18 V 

 

ภาพท่ี 4.11  แรงดนัของกงัหันลม 
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4.5  การทดลองวัดกระแสในการชาร์จเข้าแบตเตอร่ีของกังหันลม  

 
4.5.1 วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือหาว่ากระแสในการชาร์จเขา้แบตเตอร่ีนั้นไดต้ามท่ีออกแบบไวห้รือไม่ซ่ึงจาก  
ท่ีออกแบบนั้นคือ 1A 
2.เพ่ือตอ้งการหาว่าแรงดนักอ่นเขา้ชาร์จแบตเตอร่ีมีค่าเป็นอยา่งไรเม่ือจ านวนรอบเพ่ิมข้ึน  
3.เพ่ือตอ้งการหาว่าแรงดนัท่ีไดเ้ม่ือผ่านบริดจ์แลว้นั้นสามารถชาร์จเขา้แบตเตอร่ีหรือไม่  

 
4.5.2  อุปกรณ์การทดลอง 

1. Servo machine  1เคร่ือง 
2. โวลท์มิเตอร์ 2  ตวั 
3. Generator 1 ตวั 

 
4.5.3  รูปวงจร 

 

 
 
ภาพท่ี 4.12วงจรการทดลองวดักระแสในการชาร์จเขา้แบตเตอร่ีของกงัหันลม  
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4.5.4 ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 4.5  ผลการทดลองวดัแรงดนัท่ีไดก้อ่นชาร์จเขา้แบตเตอร่ี  

 
ความเร็วลม (rpm) แรงดัน (Vac) 

10 1.87 
20 3.63 
30 5.38 
40 7.28 
50 9.10 
60 10.88 
70 12.55 
80 14.67 
90 16.26 

100 17.98 
110 19.82 
120 21.86 
130 23.57 
140 25.41 
150 27.16 
160 28.82 
170 30.80 

4.5.5  สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองพบว่าแรงดนัท่ีไดน้ั้นสามารถชาร์จเขา้แบตเตอร่ีได้  
 

 
ภาพท่ี4.13แรงดนัท่ีไดก้อ่นชาร์จเขา้แบตเตอร่ี  
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ตารางท่ี 4.6ผลการทดลองวดักระแสในการชาร์จเขา้แบตเตอร่ีของกงัหันลม  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

4.5.6  สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองพบว่ากระแสท่ีไดน้ั้นมีค่าท่ีนอ้ยจากท่ีค านวณไวโ้ดยค่าท่ีไดค้ านวณไวคื้อ  

1 A แต่แรงดนัท่ีไดน้ั้นสามารถชาร์จเขา้แบตเตอร่ีได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14  การทดลองวดักระแสในการชาร์จเขา้แบตเตอร่ีของกงัหันลม  

 
 

 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

กระแส A

แรงดัน Vdc

แรงดัน Vac

ความเร็วรอบ(rpm) แรงดนั Vac แรงดนั Vdc กระแส A 
70 12.30 11.56 0.03 
80 12.31 12.02 0.07 
90 12.32 12.24 0.11 

100 12.35 12.56 0.16 
110 12.37 12.62 0.20 
120 12.39 12.85 0.25 
130 12.41 13.10 0.29 
140 12.43 13.15 0.34 
150 12.47 13.35 0.39 
160 12.52 13.36 0.43 
170 12.52 13.50 0.48 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองของโคมไฟส่องทางพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยพ์บว่าในส่วน

ของพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นท่ีมีการน า โซล่าเซลลม์าใชผ้ลท่ีไดคื้อประสิ ทธิภาพของโซล่าเซลลใ์น

การเกบ็พลงังานนั้นถือว่าไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อสามารถน าพลงังานน้ีไปใชก้บัหลอด LEDได้

เป็นเวลา 8ชัว่โมงแต่ในส่วนของกงัหันลมนั้นพบว่าประสิทธิภาพท่ีไดย้งัไม่ดีพอหรือไม่เพียงพอต่อ

การจ่ายไฟให้กบัโหลดซ่ึงจากการทดลองคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ี 

 
ปัญหาจากทดลองโครงงานน้ีคือ ส่วนของเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าพบว่าแรงดนัท่ีไดใ้นขณะท่ี

ไดไ้ม่มีโหลดจากการออกแบบรอบการท างานไวท่ี้ 70 รอบ พบว่าแรงดนัท่ีได ้11.56V ซ่ึงไม่ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส่วนของกงัหันลมนั้นประสิทธิภาพยงัไม่ดีพอเน่ืองจากกงัหันลมรับลมไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีตอ้งการท าให้แรงดนัท่ีไดไ้ดไ้ม่เพียงพอท่ีจะชาร์จแบตเตอร่ีส่วนของโครงสร้างของเสานั้นยงั
ไม่มัน่คงและแข็งแรงเท่าท่ีควร 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีควรค านึงถึงในท าโครงงานน้ีคือ การท าเคร่ืองก  าเนิดควรระมดัระวงัในเร่ือง
ของการพนัขดลวด การวางขดลวดและการหล่อเรซ่ินในการออกแบบกงัหันควรออกแบบให้
สามารถรับลมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการออกแบบในส่วนของโครงสร้างนั้นควรมีการออกแบบ
ให้แข็งแรงข้ึนโดยการท าเสาให้ปักลงไปในดินหรือไม่กท็ าฐานให้กวา้งข้ึนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการรอง 
รับส่วนกงัหันท่ีอยูด่า้นบน 
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