
บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานอีกอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยใ์ห้ความสนใจ และเลือกมา 
ใช้เป็นแหล่งพลงังานทดแทน เน่ืองจากพลงังานดงักล่าวเป็นพลงังานท่ีไดเ้ปล่ามีจ านวนไม่จ  ากดั 
และปราศจากมลภาวะการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชท้  าไดป้ระโยชน์ท าไดห้ลายวธีิข้ึนอยูก่บัผูใ้ช้
วา่มีเทคโนโลยแีละส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัวธีิใด 
 ระบบไฟฟ้า  (Photovoltaic Power System) คือระบบไฟฟ้าท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง
จากแสงอาทิตยโ์ดยใชเ้ซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นท่ีทราบกนัดีโดยทัว่ไปวา่ปัจจุบนัเราแปรสภาพพลงังาน
แสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรงไดด้ว้ยเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เห็นใชก้นัอยู่ทัว่ไปเช่นเคร่ือง
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงใชพ้ลงังานจากแสงไฟเพียงเล็กนอ้ยท่ีผลิตไฟฟ้าใชใ้นการค านวณไดมี้การ
น าเอาเซลลแ์สงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน์ในการเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
 พลังงานจากแสงอาทิตยน์ั้น  จะมีประโยชน์ใช้กับสถานท่ีห่างไกลความเจริญหรือใน
สถานท่ีท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไปไม่ถึง  ดงันั้นในการจดัท าโครงงานน้ี  โดยใช้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา
เพื่อท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการน าพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์มีอยูอ่ย่างจ ากดั  ไปใชง้านในส่ิงท่ีจ  าเป็น
ให้มีความคุม้ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้ไดม้ากท่ีสุด  อีกทั้งไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ั้นยงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ  ตอ้งใชส้ายไฟมีความยาวมาก  ส้ินเปลืองทั้งเวลาและพลงังานไฟฟ้าอีกทั้งทรัพยสิ์น
อีกดว้ย  และในปัจจุบนัประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเช้ือเพลิงจากธรรมชาติ  เช่น ถ่าน
หิน ก๊าซ และน ้ ามนั เป็นตน้ จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสภาวะเรือนกระจก อีกทั้ง
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้นั้ นยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นท่ีชนบท  จึงท าให้เกิดปัญหาในด้าน
การศึกษาของเยาวชนในหมู่บา้นนั้นๆ เน่ืองจากเยาวชนมีความจ าเป็นตอ้งใช้แสงสวา่งในการอ่าน
หนงัสือในช่วงเวลากลางคืนหรือท ากิจกรรมต่างๆในช่วงเวลากลางคืน รวมไปถึงปัญหาดา้นสุขภาพ
ของผูท่ี้ใชต้ะเกียงน ้ ามนัเน่ืองจากการเผาไหมข้องไส้ตะเกียง เป็นตน้   จากปัญหาดงักล่าวจึงไดเ้กิด
แนวคิดท่ีจะสร้างโครงงานท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยม์าประยกุตใ์ชก้บัโคมไฟ 
 จากวิธีท่ีได้เสนอน้ีพลังงานท่ีจ่ายให้กับหลอดไฟ  LED อยู่ในชุดเดียวกันซ่ึงสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกและติดตั้งง่าย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 

1. เพื่อศึกษาหลกัการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงสุริยะจากของแผงโซล่าเซลล ์
2. เพื่อศึกษาการท างานของเคร่ืองควบควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าใหก้บัแบตเตอร่ี 
3. เพื่อศึกษาการท างานของเคร่ืองควบคุมการจ่ายแรงดนัให้กบัตะเกียง 
4. เพื่อศึกษาการท างานของการปรับระดบัแสงสวา่งของตะเกียง 
5. เพื่อน าเอาพลงังานธรรมชาติมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
 

1.3โครงสร้ำงของโครงงำน 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงโครงสร้างของโครงงาน 
 

1.4ขอบเขตของโครงงำน 
 

1.  ออกแบบและสร้างโครงสร้างส าหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
2. สร้างชุดวงจรควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าส าหรับตะเกียงไฟฟ้า 
3. สร้างและดดัแปลงชุดตะเกียงไฟฟ้าหลอด LED จ  านวน 4 โคม 
4. ออกแบบและสร้างชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้าเพื่อสัมพนัธ์กบัแสงท่ีออกจากตะเกียง 

 

1.5ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกโครงงำน 
 

1. เพื่อใหพ้ื้นท่ีท่ีไฟฟ้าไม่สามารถเขา้ถึงไดมี้แสงสวา่งใชใ้นเวลากลางคืน 
2. เพื่อลดปัญหาทางดา้นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและต่อมนุษย ์
3. เพื่อลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีมีอยา่งจ ากดัและน าพลงังานจากแสงอาทิตยม์าใชใ้ห้ 
เกิดประโยชน์ 

Solar 
Cells 

Charger Battery Load Regulator 
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4. แสงสวา่งท่ีไดมี้ความสวา่งและสามารถใชง้านไดน้านกวา่แสงสวา่งจากตะเกียงน ้ามนั 
5. ท าใหก้ารศึกษาของเด็กดีข้ึนเน่ืองจากมีแสงสวา่งเพียงพอต่อการอ่านหนงัสือในเวลา 
กลางคืน 
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บทที ่2 
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
2.1ทฤษฎขีองแสง[1]   
 
 2.1.1 สเปคตรัมของแสงอำทิตย์   แสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยโฟตรอนท่ีมีพลังงาน
ต่างๆกัน และมีการกระจายของโฟตรอนเหล่าน้ี ตั้ งแต่ช่วงคล่ืนอุลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรด 
แสงอาทิตยท่ี์มีอยูใ่นอวกาศจะมีสเปคตรัมใกลเ้คียงกบัวตัถุด า แต่เม่ือแสงอาทิตยท์ะลุผา่นเขา้มาใน
ชั้นบรรยากาศของโลก โฟตรอนบางส่วนจะถูกดูดกลืนหายไปเน่ืองจากก๊าซ และไอน ้ าท่ีมีอยูอ่ยา่ง
กระจดักระจายภายในบรรยากาศโลก ดงันั้นสเปคตรัมของแสงอาทิตยท่ี์วดัไดบ้นพื้นผิวโลกจึงมี
ลกัษณะท่ีผิดแผกไปจากสเปคตรัมของแสงอาทิตยใ์นอวกาศ และมีปริมาณรูปร่างท่ีแปรเปล่ียนไป
ตามปริมาณความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศของโลกนั้น จึงเรียกสเปคตรัมของแสงอาทิตยน์ั้นว่า
เป็นสเปคตรัมแบบ AM 0 (Air Mass Zero) ส่วนสเปคตรัมของแสงอาทิตยบ์นพื้นโลกวดัท่ีบริเวณ
เส้นศูนย์สูตรท่ีระดับน ้ าทะเลในวนัท่ีมีอากาศแจ่มใส และดวงอาทิตย์อยู่ตรงเหนือหัวเรียกว่า 
สเปคตรัมแบบ AM 1    (Air Mass One) หากเป็นการวดัในสภาพอากาศแบบอ่ืนๆ จะเรียกไดว้า่เป็น
แบบ AM 2, AM  3,…. แลว้แต่ปริมาณของแสงอาทิตย ์และสภาพของบรรยากาศท่ีแสงเดินทางผา่น 
ตลอดจนต าแหน่งการโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลก 

 

 2.1.2  ปริมำณเชิงควำมเข้มของแสงอำทิตย์  ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์วดัในอวกาศ AM 
0 มีค่าประมาณ 1367 w/m2 แต่เม่ือแสงอาทิตยส่์องผ่านชั้นบรรยากาศโลกเขา้มาจะท าให้ปริมาณ
ความเข้มของแสงอาทิตยล์ดลงมาเป็นจ านวนหน่ึง ซ่ึงเม่ือท าการวดัจะมีค่าเหลือประมาณ 1000 
w/m2แต่ในกรณีของ AM 1 น้ีปริมาณความเขม้แสงจะนอ้ยกวา่1000 w/m2 
 แต่อยา่งไรก็ดี ค่าความเขม้แสงท่ีไดรั้บจริงๆนั้น โดยเฉพาะกรุงเทพฯน้ีจะมีความเขม้ไม่
ถึง 1000 w/m2 เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้งของกรุงเทพฯนั้นตั้งอยูบ่นพิกดัท่ีเส้นรุ้ง 14 องศาเหนือ   และ
เป็นบริเวณท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์สูง และท าการวดัค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน และธนัวาคม ซ่ึงมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าจะไดค้วามเขม้ของแสงอาทิตยสู์งสุดแค่ประมาณ 
800 w/m2และได้ค่าต ่าสุดประมาณ 600 w/m2ในเดือนกุมภาพันธ์ ในด้านรูปแบบลักษณะของ
สเปคตรัมของแสงอาทิตยท่ี์กรุงเทพฯ จะไดรู้ปแบบ AM 1.5 และแบบ AM 2.5 ตามแต่ฤดูกาลและ
สภาวะของภูมิอากาศนั้นๆ 
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 2.1.3 ต ำแหน่งของดวงอำทิตย์    เม่ือดวงอาทิตยส่์องแสงลงมายงับนพื้นโลกซ่ึงแสง
จะตอ้งส่องผา่นชั้นบรรยากาศของโลก ส่วนหน่ึงของสเปคตรัมของแสงอาทิตยจ์ะถูกดูดไป จะท า
ใหเ้หลือแสงอินฟราเรดและแสงอุลตราไวโอเลตนอ้ย นอกจากนั้นอนุภาคต่างๆในชั้นบรรยากาศท า
ให้เกิดการกระจายของแสงอาทิตย ์จึงสามารถแบ่งแสงอาทิตยอ์อกเป็นส่วนๆได ้2 ส่วนคือ ส่วนท่ี
แสงตรง (Direct Component) และในส่วนท่ีเป็นแสงกระจาย (Diffuse Component) อตัราส่วนของ
แสงทั้งสองประเภทน้ีจะข้ึนอยูก่บัสภาพของบรรยากาศและสถานท่ี เช่น ในท่ีท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์
สูงย่อมได้รับแสงส่วนท่ีเป็นแสงกระจายมาก แต่ในตรงกันข้ามในท่ีท่ีมีอากาศแห้ง เช่น ใน
ทะเลทรายจะได้รับแสงในส่วนท่ีเป็นแสงตรงมากกว่า แสงอาทิตยใ์นฤดูฝนจะมีแสงกระจาย
มากกวา่ในฤดูหนาว เป็นตน้ แสงกระจายจะไม่ข้ึนกบัต าแหน่งของดวงอาทิตย ์เพราะวา่แสงกระจาย
เป็นแสงท่ีสะท้อนมาจากท้องฟ้าแต่แสงตรงจะเป็นแสงท่ีส่องโดยตรงจากดวงอาทิตย ์เน่ืองจาก
ต าแหน่งและทางโคจรของดวงอาทิตยเ์ม่ือเทียบกบัโลกจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามวนั เวลา และ
ฤดูกาล ดงันั้นเราจึงควรทราบต าแหน่งของดวงอาทิตยเ์พื่อให้สามารถเลือกทิศทางในการจดัวาง
ต าแหน่งของแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์หไ้ดรั้บแสงมากท่ีสุดและอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ตารางท่ี 2.1  ตารางแสดงความเขม้และสเปคตรัมของแสงอาทิตย[์2] 

 

สเปคตรัม ควำมเข้มของแสง (w/m2) หมำยเหตุ 
              AM 0 1367 อวกาศ 
              AM 1 1000 เส้นศูนยสู์ตร 
              AM 1.5 875 กรุงเทพฯ 
              AM 2 750  
              AM 3 500  

 
 2.1.4  กำรแผ่รังสีของแสงอำทิตย์  ปริมาณความเขม้และการแผ่รังสีของดวงอาทิตยจ์ะ
เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึง ในการท่ีจะน ามาประกอบพิจารณาในการก าหนดขนาดของอุปกรณ์หรือ
ระบบการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้นความถูกตอ้งของขอ้มูลจึงมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อความเช่ือถือ
ไดข้องตวัระบบ แต่อยา่งไรก็ตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอาจเกิดข้ึนเม่ือไรก็ได ้ดงันั้น
ในการออกแบบระบบจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั โดยตอ้งค านึงถึงการแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศดว้ย 
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2.2ทฤษฎเีซลล์แสงอำทติย์ 
 

 เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์  ท่ีใชเ้ปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตย์
มาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง ซ่ึงจะใหผ้ลทางไฟฟ้าเป็นกระแสตรง (Direct Current) โดยท่ีตวัเซลล์
แสงอาทิตยไ์ม่มีส่วนท่ีจะตอ้งเคล่ือนท่ีหรือตอ้งท าให้เกิดการร้อน โดยแสงอาทิตยจ์ะไปกระตุน้ให้
อิเล็กตรอนในสารท่ีน ามาเป็นเซลล์แสงอาทิตย์มีพลงังานศกัยสู์งข้ึนโดยตรง สสารท่ีใช้ในการ
ดูดกลืนโฟตรอนน้ีจะประกอบดว้ย หัวต่อของสสารท่ีมีคุณสมบติัทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั
เพื่อใช้แยกเอาอิเล็กตรอนท่ีมีพลงังานศกัยสู์งน้ีออกมา เป็นผลท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าข้ึนระหว่าง
ดา้นบนและด้านล่างของสสารท่ีแตกต่างกนั สสารท่ีท าการทดสอบแล้วพบว่าสามารถดดัแปลง
พลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นแรงดนัไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ สสารประเภทสารก่ึง
ตวัน าในบรรดาสารก่ึงตวัน าชนิดต่างๆ ท่ีน ามาท าการทดสอบนั้น ซิลิกอนเป็นสารก่ึงตวัน าท่ีให้ผล
การทดสอบไดดี้ท่ีสุด สามารถสกดัออกมาไดจ้ากทรายท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไปเทคโนโลยเีก่ียวกบัซิลิกอน
ไดรั้บการพฒันาต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จากเหตุผลดงักล่าวอาจสามารถคาดการณ์ในอนาคตไดว้า่ซิลิกอนยงัคงมีบทบาทท่ี
ส าคญัในเร่ืองเซลลแ์สงอาทิตยไ์ปอีกนาน 

 
 2.2.1  ที่มำของทฤษฎีว่ำด้วยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ อลัเบิร์ตไอนสไตน์ได้
อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีไวว้่าการผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยแสงอาทิตยเ์ม่ือประมาณ 90 ปีท่ีผ่านมาว่า
แสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบบนผิวโลหะ ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านโดยเกิดปฏิกริยาอิเลคตรอน วิ่ง
ไหลจากอะตอม ซ่ึงผลจากการอธิบายในทฤษฎีดงักล่าวท าให้ อลัเบิร์ตไอนสไตน์ ได้รับรางวลั
โนเบล กล่าวคือแสงอาทิตยท่ี์ส่องลงมายงัพื้นโลกเป็นจ านวนมากมายมหาศาลนั้น มีคุณสมบติัท่ี
เป็นคล่ืนและอนุภาคเล็กๆซ่ึงเรียกว่าโฟตรอนท่ีมีอยู่มากน้อยแตกต่างกนัไปโฟตรอนท่ีมีพลงังาน
มากนั้นจะมีความยาวคล่ืนสั้น ซ่ึงจะมีแสงสีม่วง ส่วนโฟตรอนท่ีมีพลงังานน้อยกว่าจะมีความยาว
คล่ืนสั้นกวา่และมีแสงเป็นสีเหลือง เม่ือโฟตรอนกระทบผิวของซิลิกอนก็จะท าให้อิเล็กตรอนหลุด
ออกมาจากอะตอมของซิลิกอนซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไดท้นัที 
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+

SPECTRUM

SOLAR CELLS

LAMP

 
 
ภาพท่ี 2.1  ภาพแสดงการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย ์

 
 2.2.2  ขั้นตอนกำรผลิตเซลล์แสงอำทิตย์   จะเห็นไดว้่าสสารประเภทสารก่ึงตวัน าไดถู้ก
น ามาใช้ในการผลิต หรือให้ผลดีในการท าเซลล์แสงอาทิตย ์ซ่ึงไดแ้ก่ ซิลิกอน ซิลิกอนเป็นสารท่ี
สกดัออกมาไดจ้ากทรายท่ีมีอยูท่ ัว่ไปจะถูกน ามาหลอมดว้ยอุณหภูมิสูง ในระหวา่งการหลอมตวัของ
ซิลิกอนจะมีการเติมสารโบรอนเขา้ผสมสารโบรอนจะหลอมตวัผสมกบัซิลิกอนและ ท าให้สาร
ซิลิกอนท่ีได้มีคุณสมบัติเป็นขั้ วบวก หรือรอยต่อ P-N จากการท าหลอมซิลิกอนนั้น เราจะได้
ซิลิกอนออกมาเป็นแท่งท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 4-5 น้ิว จากนั้นแท่งซิลิกอนท่ีไดจ้ะถูกน ามา
ตดัให้เป็นแผ่นบางๆ (Wafers) แล้วถูกน าไปฉาบด้วยสารฟอสฟอรัส สารฟอสฟอรัสน้ีจะผ่าน
อิเล็กตรอนไปยงัแผน่ซิลิกอน ซ่ึงจะท าให้สารซิลิกอนท่ีไดมี้คุณสมบติัเป็นขั้วบวกหรือรอยต่อ P-N 
เม่ือผ่านขั้นตอนดังกล่าว แล้วจะได้เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะน ามาใช้ในการเปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า 
 
 2.2.3 โครงสร้ำงของเซลล์แสงอำทติย์  แผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชก้บัระบบไฟกระแส ตรง  
DC 12 โวลต์ ประกอบด้วยแผ่นเซลล์แสงอาทิตยจ์  านวนตั้งแต่ 33 - 36 ช้ิน วางเรียงกนัเป็นแถว 3 
หรือ   4 แถว แผ่นเซลล์เหล่าน้ี   จะถูกผนึก (Encapsulant) อยู่ในสารป้องกันความช้ืนทนต่อ
อุณหภูมิร้อนและเยน็ ปกติสารท่ีใชท้  าหนา้ท่ี Encapsulantมีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิดคือ 
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 -  Silicone Rubber 
 -  PolyvinilButamate 
 -EthylineVinil Acetate 
 สารผนึกดงักล่าวจะท าหน้าท่ีป้องกนัความช้ืนและยึดเกาะกระจกชนิดแทมเปอร์แกรส
ดา้นหนา้และยดึแผน่สะทอ้นแสงไวนิลสีขาวดา้นหลงัแผน่กระจกดา้นหนา้จะท าหนา้ท่ีป้องกนัการ
กระทบกระแทกจากทราย หิน และฝุ่ นละออง สามารถท าความสะอาดได้ง่าย เน่ืองจากมีผิวเรียบ
ช่วยสะทอ้นแสงและสามารถทนต่อการบิด ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อแผงเซลล ์
แผงเซลล์แสงอำทติย์ PV มี 3 แบบคือ 
 1. แบบอะมอร์ฟัส(Amorphous)หรือ ฟิลม์บาง(Thinfilm )เป็นแผงชนิดเดียวกับท่ีอยู่
ภายในเคร่ืองคิดเลข สีน ้ าตาล แผงชนิดน้ีราคาถูก สามารถให้ไฟฟ้าออกไดแ้มแ้สงแดดนอ้ย แต่แผง
จะใหญ่ น ้าหนกัมาก 

ข้อดี คือ ไวแสง ผลิตพลงังานไดง่้ายเหมาะกบัสถานท่ีๆมีหมอกจดั หรือฝนตกชุก 
ข้อเสียคือหาอุปกรณ์ต่อพ่วงยากและมีราคาแพง ไม่สามารถใช้ชาร์จเจอร์ตามทอ้งตลาด

ทัว่ๆไปน ้าหนกัมากกินพื้นท่ีมากแตกหกัง่าย 
 2.แบบ ผลึกรวม (Multi Polycrystalline )แผงชนิดน้ีเป็นแผงท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนั ใหก้ระแสไฟฟ้าออกไดดี้ในช่วงท่ีมีแดดเขม้ แผงเล็ก และน ้าหนกัเบากวา่ 

ข้อดี คือหาอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ง่าย ราคาถูก อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้
พื้นท่ีนอ้ย น ้าหนกันอ้ย 

ข้อเสีย คือ ท างานไดไ้ม่ดีในสภาพอากาศปิด 
 3. แบบ ผลึกเด่ียว ( Single polycrystalline ) เป็นแผงท่ีให้ประสิทธิภาพการแปลงพลงังาน
ไฟฟ้าดีท่ีสุด ในทั้ง 3 แบบ เปรียบเทียบพื้นท่ีรับแสงท่ีเท่ากนั แผงเล็กท่ีสุด แต่ราคาก็จะสูงท่ีสุด 
 ข้อดี คือ ไวแสงสูงมากๆ ผลิตพลงังานได้ง่ายเหมาะกบัสถานท่ีๆ มีหมอกจดัหรือฝนตก
ชุก ติดตั้งง่ายไปตามผิววสัดุได ้ ขนส่งง่าย ยืดหยุน่สูงมว้นได ้ทนต่อทุกสภาพอากาศ น ้ าหนกัน้อย 
อายกุารใชง้านนานกวา่ 20 ปี 

ข้อเสีย คือ  ราคาแพง โดยราคาจะสูงกวา่แบบทัว่ๆไปราว 30-40% 
 แผงแบบ ผลึกเด่ียว( Single polycrystalline) ประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือ ผลึกรวม
(Multi Polycrystalline)และ แบบอะมอร์ฟัส (Thin film ) 
 โครงสร้างของแผงเซลล์แสงอาทิตยมี์หลายรูปแบบ เช่น ดา้นหน้าและดา้นหลงัเป็นแผ่น
กระจก วงจรของเซลล์อยู่ตรงกลางระหวา่งชั้นสาร EthylineVinil Acetate หรือดา้นหลงัอาจปิดทบั
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แสง แสง 
รอยสัมผสัโลหะ 

ดว้ยแผน่โพลิเมอร์ ซ่ึงจะถูกเคลือบให้เป็นแผน่เดียวกนั เพื่อป้องกนัความช้ืนดา้นหลงัของแผงจะใช้
กระจกโดยตลอด เพราะทนต่อการขีดข่วนและแสงส่องแผน่ไดดี้ นอกจากน้ีฝุ่ นยงัไม่สามารถจบัติด
ได ้เน่ืองจากผวิหนา้มีลกัษณะท่ีเรียบล่ืน สามารท าความสะอาดไดง่้าย 
 โครงสร้างของแผงเซลลแ์สงอาทิตยมี์ลกัษณะท่ีนิยมใชท้ัว่ไปมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เซลล์แสงอาทิตย์จะ เป็นชนิด  Single Crystal Silicon ท่ี มี คุณสมบัติ ในการรับ
แสงอาทิตยแ์ละเปล่ียนใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

2. ผวิหนา้ของเซลลแ์สงอาทิตยแ์ต่ละแผน่จะไดรั้บการเคลือบสารชนิดพิเศษ เพื่อป้องกนั
การสะทอ้นกลบัของแสง 

3. แผน่เซลลแ์สงอาทิตยแ์ต่ละแผน่จะใหแ้รงดนัไฟฟ้าประมาณ 0.5 – 0.6 โวลต ์
4. การต่อระบบเซลล์แสงอาทิตยภ์ายใน จะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการท่ีจะใช้งาน สามารถ

ต่อแผน่เซลล์ไดแ้บบขนานหรืออนุกรม โดยส่วนใหญ่แลว้แผงเซลล์ท่ีมีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปจะมีลกัษณะ
การต่อแผงเซลล์เป็นแบบอนุกรม เน่ืองจากตอ้งการไฟไปประจุแบตเตอร่ี โดยส่วนใหญ่แลว้แผง
เซลล์  1 แผง จะประกอบด้วยแผ่นเซลล์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าพอมาประจุ
แบตเตอร่ี 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แสดงโครงสร้างภายในของเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

N 

P 

ชั้นออกไซดบ์าง ๆ 
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5. การเช่ือมต่อวงจรระหว่างเซลล์ จะใช้แถบโลหะ 2 แถบคู่ขนาน เพื่อให้ เซลล์
แสงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง แมเ้ซลล์ใดเซลล์หน่ึงไดรั้บความเสียหายหรือ
เกิดความบกพร่องระหวา่งการท างาน 

6. วงจรของเซลล์แสงอาทิตย ์จะถูกเคลือบอยูร่ะหวา่งชั้นของสาร EthylineVinil Acetate  
(EVA) เพื่อป้องกนัความช้ืน 

7. ด้านหลังของแผงเซลล์รองรับด้วยแผ่นโพลิเมอร์(White Tedlar)เพื่อให้เกิดความ
ทนทานต่อการขีดข่วนและฉีกขาด 

8. ด้านหน้าปิดทับด้วยกระจกชนิดแทมเปอร์ มีคุณสมบัติทนการกระแทก และมี
ประสิทธิภาพสูงในการใหแ้สงส่องผา่นและภายในผวิไดรั้บการออกแบบ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
สะทอ้นกลบัของแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

9. ไดรั้บการเคลือบใหเ้ป็นแผน่เดียวกนั(Laminate) เพื่อป้องกนัความช้ืน 
10. กรอบของเซลล์เป็นโลหะชนิดพิเศษ เป็นอลูมิเนียมเคลือบสารป้องกันสนิม ท่ีมี

น ้าหนกัเบาและทนทานไม่เป็นสนิม 
11. ด้านหลังของแผงเซลล์มีกล่องรวมสายไฟ (Junction Box) เพื่อสะดวกในการต่อ

สายไฟ 
 แผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ดี   ควรประกอบไปดว้ยเซลล์ท่ีมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพท่ีเท่า
เทียมกนั โดยเฉพาะค่าของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดท างาน และหากว่า
โหลดตอ้งการก าลงัทางไฟฟ้ามากกวา่ 1 แผงเซลล์เพื่อท่ีจะจ่ายใหเ้พียงพอ ก็สามารถท่ีจะน าเอาแผง
เซลลม์าต่อขนานหรืออนุกรมเพิ่มข้ึนได ้

 
 

-

+

-

+

-

+

 
 
 
ภาพท่ี 2.3  การต่อแผน่เซลลแ์บบอนุกรมของเซลลแ์สงอาทิตย ์
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2.3 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 
 
 ในการออกแบบระบบพลงังานไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากพลงังานจากแสงอาทิตย ์ลกัษณะการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าท่ีใช้พลงังานจากแสงอาทิตยน์ั้น จ  าเป็นต้องหาค่าพลังงานท่ีเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ท่ีจะท าการออกแบบ โดยในการออกแบบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น มีขอ้พิจารณา
ท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 3 ส่วน คือ 
 -  การพิจารณาลกัษณะของโหลด 
 -  เลือกรูปแบบของระบบ 
 -  ก าหนดขนาดและองคป์ระกอบของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 2.4  แสดงแผนภาพการท างานของระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
 
 2.3.1 กำรพิจำรณำลักษณะของโหลด    การวิเคราะห์ลกัษณะของโหลดจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการออกแบบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยใหพ้ิจารณาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 
 -  ความตอ้งการพลงังานตลอดช่วงการใชง้านของโหลด 
 -  แผนภูมิพลงังานเชิงฤดูกาลและเชิงชัว่โมงของโหลด 
 -  ความตอ้งการของการใชร้ะบบไฟฟ้าแบบ AC หรือ DC 

 
 2.3.2 กำรเลือกรูปแบบของระบบ การเลือกรูปแบบระบบมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ก าหนดองคป์ระกอบระบบ ดงันั้นการเลือกรูปแบบจ าเป็นตอ้งพิจารณาตามหลกัการดงัน้ี 
 - โหลดเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง DC จะตอ้งมีแรงดนัไฟฟ้าเท่ากบัแรงดนัท่ีไดจ้ากแผง
เซลล์แสงอาทิตย ์หรือแบตเตอร่ี เช่น 6 โวลต์ , 12โวลต์และ 24 โวลตซ่ึ์งส่วนใหญ่มกัจะเป็นระบบ 
12  โวลต ์เน่ืองจากอุปกรณ์หาไดง่้ายกวา่ 
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 - หน่วยเก็บสะสมพลงังาน   การผลิตพลงังานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์ จะสามารถท า
ไดเ้ฉพาะช่วงเวลามีแสงอาทิตยเ์ท่านั้น ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีระบบการเก็บสะสมพลงังานไว้
ใช้ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตยด์ว้ยเพราะฉะนั้นจึงตอ้งมีตวัเก็บสะสมพลงังานช่วงเวลาท่ีแผงเซลล์
แสงอาทิตยผ์ลิตพลงังานไฟฟ้าออกมาตวัเก็บพลงังานน้ีเรียกวา่แบตเตอร่ี (Battery) 
 
 2.3.3  กำรก ำหนดขนำดและองค์ประกอบของระบบ  เม่ือสามารถเลือกรูปแบบของระบบ
ให้เหมาะสมกบัการใช้งานไดแ้ลว้ งานในการออกแบบมีล าดบัขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่การก าหนด
ขนาด และองคป์ระกอบของระบบ โดยอาศยัหลกัการดงัต่อไปน้ี คือ 
 -  การค านวณหาจ านวนของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์  ในกรณีท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟ
มากกว่ากระแสท่ีได้จากแผงเซลล์แผงเดียว หรือแผงเซลล์แผงเดียวไม่สามารถประจุ (Charge) 
แบตเตอร่ีให้เพียงพอต่อการใช้งานได ้จึงตอ้งเพิ่มแผงมากข้ึนเพื่อให้ไดก้ระแสเพียงพอต่อการใช้
งานในแต่ละวนั เช่น อุปกรณ์ไฟระบบ 12 โวลต ์ตอ้งการกระแสไฟฟ้ารวม 60 แอมป์ถา้ใชแ้ผงเซลล ์
1 แผงท่ีให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 3 แอมป์  เวลา 8 ชั่วโมงต่อวนัจะให้กระแสวนัละ 3 x 8 =  24 
แอมป์ – ชั่วโมงซ่ึงไม่เพียงพอ ตอ้งเพิ่มแผงเซลล์เป็น 3 แผง และต่อในลกัษณะขนาน เพื่อให้ได้
กระแสเพียงพอต่อการใชง้านในแต่ละวนั และเน่ืองจากการต่อแผงเซลล์ในลกัษณะขนานน้ี จะท า
ใหค้่าแรงดนัเท่าเดิม 
 - ในกรณีท่ีต้องการให้ได้ค่าแรงดนัเพิ่มข้ึน  ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์
ไฟฟ้าจึงตอ้งเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าให้เท่ากบัแรงดนัท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ตอ้งการมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
แผงเซลล์และต่อในลกัษณะอนุกรม แต่ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ะเท่าเดิม เช่น แผงเซลล์ใช้ในระบบ        
12โวลต์ต่อ 1 แผง ถ้าต้องการ 24 โวลต์ต้องใช้ แผงเซลล์ต่อในลักษณะอนุกรม 2 แผง และถ้า
ตอ้งการ 36 โวลตก์็ต่อ 3 แผง 
 -  ความสัมพนัธ์ของความเขม้แสงอาทิตยแ์ละอุณหภูมิ   เม่ือน าแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์
ไดรั้บการออกแบบให้มีการต่อท่ีเหมาะสม ในการท่ีจะน าไปใช้งาน จะตอ้งจดัตั้งในท่ีไม่มีการบงั
แสงอาทิตย ์เพื่อป้องกนัการเกิดจุดร้อน (Hot Spot) ข้ึนในแผง เน่ืองจากผลจากการป้อนกลบัของ
ก าลงัไฟฟ้าเป็นเหตุให้เกิดการร้อนไหมข้องเซลล์ท่ีถูกเงาบงัทบั ดงันั้นการใช ้(By-Pass Diode) ต่อ
คร่อมระหวา่งแผง ซ่ึงจะจดัให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดโอดแทนการท่ีจะไหลผา่นเซลลท่ี์ถูกเงาบงั
ทบั ซ่ึงไม่ใหเ้กิด Hot Spot ข้ึน 
 -  เม่ือน าแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าใชง้าน   และตอ้งการให้แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมโหลดมี
ค่าคงท่ีไม่แปรเปล่ียนสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดลอ้ม ในกรณีน้ีตอ้งต่อแบตเตอร่ีขนานไวก้บั
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แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยมีเง่ือนไขวา่กระแสจากแบตเตอร่ีจะไม่ไหลกลบัเขา้สู่แผงเซลลใ์นขณะไม่
มีแสงอาทิตย ์ท าไดโ้ดยต่อไดโอดคัน่ไวร้ะหวา่งแบตเตอร่ีกบัแผงเซลล ์ดงัภาพท่ี 2.5 
 

Load

SwitchBlocking Diode

Battery
Solar
Cells

 

ภาพท่ี 2.5  แสดงการต่อเขา้กบัโหลดเพื่อใชง้านของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

2.4  ไดโอดเปล่งแสง[3] 
 

 ไดโอดเปล่งแสง หรือ LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode คือ ไดโอดชนิดท่ีเปล่งแสง
ออกมาไดเ้ม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น โดยแสงท่ีเปล่งออกมาประกอบดว้ยคล่ืนความถ่ีเดียว และมี
เฟสต่อเน่ืองกนั ซ่ึงต่างกบัแสงธรรมดาท่ีตาคนมองเห็นอนัประกอบดว้ยคล่ืนซ่ึงมีเฟสและมีความถ่ี
ต่างๆกันมารวมกัน สัญลักษณ์ของไดโอดเปล่งแสงและรูปร่าง ซ่ึงมี 2 ขาเช่นเดียวกับไดโอด       
ธรรมดา แอลอีดีจะใชใ้นภาคแสดงผลของเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น ตวัเลข 7 ส่วนในเคร่ือง
ค านวณเคร่ืองรับวทิย ุนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์แบบตวัเลข และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

A

K

- Cathode (K) + Anode (A)

 
ภาพท่ี 2.6  รูปร่างและสัญลกัษณ์ของไดโอดเปล่งแสง 
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 ไดโอดเปล่งแสงอาศยัหลกัการท างานของรอยต่อของพีเอ็นขณะท่ีมีแรงดนัไปขา้งหน้า 
คือ เม่ือเราใหไ้บแอสไปหนา้รอยต่อพีเอน็นั้น อิเล็กตรอนอิสระและโฮลบางตวัท่ีเคล่ือนท่ีไปในเน้ือ
สารก่ึงตวัน าจะรวมตวัใหม่ อิเล็กตรอนอิสระตกจากระดับพลังงานในแถบน าไฟฟ้ากลบัสู่แถบ
เวเลนซ์ และปล่อยพลงังานออกมา ถา้รอยต่อพีเอ็นท ามากเจอร์แมเนียมและซิลิกอน พลงังานท่ีถูก
ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของความร้อน แต่ถ้ารอยต่อพีเอ็นทาจากสารก่ึงตัวน าพวกแกลเลียม
อะลูมิเนียมอาร์-เซไนด์(GaAlAs) แกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์(GaAsP) หรือ แกลเลียมฟอสไฟด์
(GaP) พลงังานท่ีถูกปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของแสง ซ่ึงรอยต่อพีเอ็นประเภทหลงัน้ีจึงท าหน้าท่ี
เป็นตวัไดโอดเปล่งแสง 

 

N P

 
 
ภาพท่ี 2.7  ลกัษณะรอยต่อ พี – เอน็ ของไดโอดเปล่งแสง 
 
 จากภาพท่ี 2.7 เป็นภาพตดัดา้นขา้งแสดงโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง ซ่ึงจะเห็นวา่เป็น
ลกัษณะของรอยต่อพีเอ็นทัว่ๆไป และเพื่อท่ีจะให้การแผ่กระจายของคล่ืนแสงจากรอยต่อเป็นไป
โดยสะดวก รอยต่อพีเอ็นจึงอยูใ่กลก้บัผิวหนา้แผน่ผลึกมากๆ และยงัมีการใชเ้ลนส์และสารป้องกนั
การสะทอ้นกลบัเขา้ช่วยอีกดว้ย 
 คุณสมบติัทางไฟฟ้าแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสและแรงดนัของแอลอีดีในช่วง
ไบ-แอสไปหน้าแอลอีดีจะน ากระแสและมีแรงดนัคร่อมตวัมนั ขนาดของแรงดนัข้ึนอยู่กบัสี และ
ยี่ห้อของแอลอีดี ช่วงน้ีแอลอีดีจะเปล่งแสงสวา่งออกมาได ้ถา้หากกระแสมีค่ามากข้ึนความสวา่งก็
จะเพิ่มข้ึนดว้ยจนถึงจุดหน่ึงท่ีความสวา่งจะเร่ิมคงท่ี หรืออ่ิมตวัท่ีจุดน้ีและกระแสจะมีค่าประมาณ 
15 มิลลิ-แอมแปร์ซ่ึงอาจจะมากกวา่หรือน้อยกวา่ก็แลว้แต่ยี่ห้อและคุณภาพของแอลอีดี เม่ือกระแส
มีค่ามากกวา่ 15 มิลลิแอมแปร์ แอลอีดีก็จะไม่สวา่งข้ึนอีกหรือสวา่งข้ึนอีกเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และ
ถ้ากระแสมีค่าเพิ่มข้ึนอีกเร่ือยๆ แอลอีดีอาจพังเสียหายได้ ดังนั้ นการใช้งานตัวแอลอีดี มักจะ
ก าหนดใหก้ระแสผา่นตวัมนัประมาณ 15 มิลลิแอมแปร์ 
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 ในช่วงไบแอสผนักลบั แอลอีดีมีโอกาสเสียหายไดง่้ายถา้หากแรงดนัคร่อมตวัมนัมีค่าเกิน
กวา่  5 โวลต ์ซ่ึงจะท าใหเ้กิดแรงดนัเบรกดาวน์จนไม่สามารถควบคุมกระแสท่ีไหลผา่นตวัแอลอีดีได ้
 วงจรพื้นฐานซ่ึงนิยมใชใ้นการประกอบแอลอีดีเพื่อใชง้าน ดงัภาพท่ี 2.8 ค่าความตา้นทาน
ในวงจรเป็นตวัน าจ ากดักระแสซ่ึงไหลในวงจรโดยสามารถค านวณหาไดจ้ากสมการ 
 

                                                                                        (2.1) 
    
 

VF
LED

R

I

Vs

 
 
ภาพท่ี 2.8  วงจรพื้นฐานของไดโอดเปล่งแสง 
 
 Vsเป็นค่าแรงดันท่ีแหล่งจ่ายให้ VF เป็นค่าแรงดันไบแอสท่ีไปตกคร่อมไดโอด I คือ
ค่ากระแสขณะท่ีไดโอดไดรั้บการไบแอสไปหนา้ ค่าของ VFและ I จะข้ึนอยูก่บัชนิดและสีของแสง
ท่ีเปล่งออกมาจากไดโอด เช่น แอลอีดีท่ีให้แสงสีแดงจะมีค่าประมาณ 1.6 – 2.5 โวลต์ และ 5 – 25
มิลลิ-แอมแปร์ ถ้าให้แสงสีเขียวและสีเหลืองจะอยู่ในช่วง 2.0 – 3.5 โวลต์ และ 10 – 40มิลลิ
แอมแปร์ โดยทั่วไปแรงดันไบแอสผนักลับซ่ึงท าให้เกิดเบรกดาวน์ท่ีรอยต่อของแอลอีดีจะมี
ค่าประมาณ 3 – 11 โวลต ์จึงตอ้งระมดัระวงัมิให้แอลอีดีเสียหาย ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ีใชป้้องกนัมิให้แอลอีดี
เสียหายเม่ือแรงดนัไบแอสสูงกวา่ปกติ โดยการใชแ้อลอีดีธรรมดาต่อขนานคร่อมตวัแอลอีดี ถา้หาก
วา่แอลอีดีไดรั้บแรงดนัไบแอสผนักลบัเกินกว่า 0.4 โวลต์ แลว้ไดโอดซ่ึงต่อคร่อมน้ีจะท างานยอม
ใหก้ระแสไหลผา่น แอลอีดีจึงไม่เกิดการเสียหาย 
 ตวัไดโอดเปล่งแสง ไม่นิยมน ามาต่อขนานกนัตรงๆ เพราะ VF ของแอลอีดีแต่ละตวัมีค่า
ไม่เท่ากนั แรงดนัท่ีไดจ้ากการขนานจะมีค่าเท่ากบัแรงดนัของตวัต ่าสุด และตอ้งค านวณให้ R รับ
กระแสสูงข้ึน 2 เท่า (30 มิลลิแอมแปร์) เช่น แอลอีดี 2 ตวัมีค่า VF = 1.8 โวลต์ และ 2 โวลต์ เป็นผล
ให้แรงดนัท่ีตกคร่อมแอลอีดีทั้งสองเหลือ 1.8 โวลต์ ผลท่ีตามมาคือ แอลอีดีตวัท่ี 2 จะไม่ค่อยสว่าง

                 VS - VF 
         I 

 

R    =       
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หรือสวา่งเพียงริบหร่ีเท่านั้น และกระแสขนาด 2 เท่า (30 มิลลิแอมแปร์) จะไหลผา่นแอลอีดีตวัท่ี 1 
เพียงตวัเดียว ทางแกข้องการต่อขนานกนั ก็คือ ตอ้งต่อวงจรดงัภาพท่ี 2.8โดยใชค้วามตา้นทานแยก
การจ ากดักระแสดว้ยวธีิการน้ีถึงแมว้า่ VF ของแอลอีดีแต่ละตวัไม่เท่ากนัก็จะท าใหก้ระแสของแต่ละ
ตวัต่างกนัเล็กน้อยเท่านั้น และดว้ยวิธีน้ีแทนท่ีจะเป็นแอลอีดีตวัเดียว อาจใช้เป็นแอลอีดีหลายๆตวั
ต่ออนุกรมไปก่อนหลายๆชุด แลว้น ามาต่อขนานกนัอีกคร้ังหน่ึง ก็จะเป็นการต่อแบบผสมซ่ึงจะท า
ให้เกิดการสูญเสียท่ีความตา้นทานนอ้ยท่ีสุด และแรงดนัท่ีป้อนเขา้ชุดแอลอีดีจะมีค่าไม่สูงนกั เป็น
วธีิท่ีเหมาะสมส าหรับการต่อแอลอีดีจ านวนมากๆ 
 

2.5 แบตเตอร่ี [4] 
 
 แบตเตอร่ีจดัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัมากตวัหน่ึง โดยท าหน้าท่ีเปล่ียนพลงังานทาง
เคมีให้เป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงจะตอ้งสามารถท าการอดัไฟและจ่ายไฟไดห้ลาย ๆ คร้ัง 
 เซลล์ของแบตเตอร่ี ประกอบด้วยแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบ และสารละลายท่ีเป็น
ของเหลวหรือวุน้ ท่ีเรียกว่า  “อิเล็กโตรไลท์” เซลล์เหล่าน้ีอาจมีการหุ้มปิดสนิท หรือมีช่องให้
สารละลายระเหยได ้แผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบจะวางคู่กนัในเซลลเ์สมอ แบตเตอร่ีลูกหน่ึง ๆ จะ
มีแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ  หลาย ๆ ชุด วางขนานกนัเป็นคู่ ๆ  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายได้
สูงข้ึนแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบเหล่าน้ี จะถูกแผ่นกั้นป้องกนัไม่ให้มีส่วนท่ีสัมผสักนัได ้แต่
ไอออนสามารถวิ่งจากแผ่นธาตุแผ่นหน่ึงผ่านสารละลายไปยงัแผ่นธาตุอีกแผ่นหน่ึง ท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าข้ึน 
 แบตเตอร่ี เป็นอุปกรณ์ก าเนิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงหน่วยย่อยของแบตเตอร่ีจะ
เรียกว่า เซลล์ เหมือนกนั การต่อเพื่อให้ได้กระแสและแรงดนัท่ีสูงข้ึน ก็จะตอ้งมีการต่อเซลล์ใน
รูปแบบของการขนานหรืออนุกรมกนั ซ่ึงปกติจะเป็น 12 โวลต ์หรือ 24 โวลต ์และบางระบบอาจจะ
ถึง 250 โวลต ์เป็นตน้ การจ าแนกเซลลอ์าจแบ่งออกเป็น เซลล์ปฐมภูมิ (แบบท่ีใชแ้ลว้ไม่สามารถน า
กลบัมาใชไ้ดอี้ก) และแบบทุติยภูมิ (สามารถท่ีจะกลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยการชาร์จใหม่)  
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 2.5.1  ชนิดของแบตเตอร่ี 
 -  แบตเตอร่ีซ่ึงใชก้รด 
 สารละลายในแบตเตอร่ีนั้น จะตอ้งสามารถท่ีจะแตกตวัเป็นประจุได ้(เพื่อเป็นกระแส) ซ่ึง
ในทางปฏิบติัก็คือ กรด หรือ ด่าง พวกท่ีใชก้รดจะมีเพลท หรือขั้วไฟฟ้าเป็นตะกัว่เสมอ แต่เน่ืองจาก
ตะกัว่เป็นโลหะท่ีอ่อน ตะกัว่อลัลอยยจึ์งไดมี้การพฒันาข้ึน เช่น การใช้ตะกัว่ 94 เปอร์เซ็นต์ และ
พลวง 6 เปอร์เซ็นต์ หรือในปี พ .ศ . 2473 ได้มีการพัฒนาโดยใช้ตะกั่ว และ แคลเซ่ียม0.05 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงทั้ ง 2 ชนิดน้ี  จะต้องใช้สารละลายเจือจางของกรดซัลฟูริคเป็นอิเลคโตรไลต์ แต่
เน่ืองจากการใชต้ะกัว่-พลวง เป็นขั้วไฟฟ้านั้นท าให้แบตเตอร่ีมีการสูญเสียโดยธรรมชาติ ท่ีสูงกว่า 
การใชง้านจึงจ าเป็นตอ้งมีการชาร์จเพิ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 -  แบตเตอร่ีซ่ึงใชด่้าง 
 แบตเตอร่ีซ่ึงใชด่้างนั้น ท่ีพบเห็นกนับ่อยท่ีสุดคือ นิเกิล-แคดเม่ียม ซ่ึงใช้เพลท คือ นิเกิล
และแคดเม่ียม  ส่วนอิเลคโตรไลตท่ี์ใชคื้อ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด ์

 
 2.5.2  ข้อพจิำรณำในกำรใช้งำนแบตเตอร่ี 
 ในการใช้งานแบตเตอร่ีคือ อุณหภูมิ  เพราะอุณหภูมิจะมีผลโดยตรงกบัความหนืดของ 
อิเลคโตรไลต์ท่ีใช้ ซ่ึงการก าหนดอุณหภูมิใช้งานของแบตเตอร่ีจะใช้หลกัการเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ถ้า
หากอุณหภูมิท่ีใช้งานสูงข้ึนกระแสในการชาร์จปริมาณก๊าซและการเติมน ้ าจะตอ้งเพิ่มข้ึน  ขณะท่ี
อายกุารใชง้านของแบตเตอร่ีจะต ่าลง 
 
 2.5.3  คุณสมบัติในกำรจ่ำยกระแสของแบตเตอร่ี 
 ปริมาณกระแสท่ีจ่ายออกมาได ้ซ่ึงก าหนดไดโ้ดยแรงดนัแรกเร่ิม และแรงดนัสุดทา้ย  ซ่ึง
ถือว่าเป็นแรงดนัต ่าสุดท่ียอมรับไดใ้นขณะท่ีเซลล์ยงัคงจ่ายกระแสอยู่ โดยเฉล่ียทัว่ไปแลว้แรงดนั
แรกเร่ิมจะมีค่าประมาณ 2.0 และ 1.2  โวลตต่์อเซลล์ ส าหรับ ลีค-แอซิด และ นิเกิล- แคดเม่ียม  ส่วน
แรงดนัสุดทา้ยนั้นจะยอมรับให้มีค่าประมาณ 1.75 และ 1.0 โวลตต่์อเซลล์ ของแบตเตอร่ีแต่ละชนิด
ตามล าดบั 
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 2.5.4  อตัรำในกำรจ่ำยกระแส 
 ความจุของแบตเตอร่ีนั้นจะบอกในหน่วยของแอมป์ต่อชัว่โมง  โดยใชฐ้าน 8  ชัว่โมงเป็น
หลกั  ซ่ึงถา้หากวา่ไม่ทราบวา่ใชฐ้านอะไรเป็นหลกัแลว้ การรู้ความจุของแบตเตอร่ีก็ดูเหมือนจะไม่
มีประโยชน์เท่าไรนกั   ค  าอีกค าหน่ึงท่ีมกัจะใชอ้ยูเ่สมอในวงการแบตเตอร่ีก็คือ “ซีเรโช” หรือ คาปา
ซิต้ีเรโชเป็นแบตเตอร่ีขนาด 120 แอมป์ต่อชั่วโมงการจ่ายกระแส 120 แอมป์ต่อชั่วโมง หรือ15 
แอมป์ต่อชัว่โมง  นั้นถือวา่คือ 1 ซี หรือถา้จ่ายให้ 30 แอมป์ ก็หมายถึง 2 ซี เป็นตน้ อีกประการหน่ึง
ตวัเลข 120 แอมป์ต่อชัว่โมง ท่ีกล่าวไปแลว้นั้นเป็นความจุของแบตเตอร่ี เม่ือให้จ่ายกระแสให้นาน  
8 ชัว่โมง ถา้หากวา่การให้แบตเตอร่ีจ่ายพลงังานให้หมดในเวลายิ่งเร็วเท่าไรความจุของแบตเตอร่ีก็
ยิง่ลดลงมากข้ึน เพราะวา่การดึงกระแสออกจากแบตเตอร่ีในอตัราท่ีมากข้ึนจะท าให้เกิดการสูญเสีย
พลงังานมากข้ึนเพราะในตวัแบตเตอร่ีเองจะมีความตา้นทานภายในท าใหค้่า สูญเสียภายในมากข้ึน 
 
 2.5.5  กำรประจุแบตเตอร่ี 
 การประจุไฟเขา้แบตเตอร่ีตอ้งใช้กระแสไฟตรง  (DC) เท่านั้นการประจุไฟแบตเตอร่ีอาจ
ท าไดที้ละหลายๆ หมอ้ก็ไดโ้ดยต่อกนัไดท้ั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน การประจุไฟท่ีนิยมใชก้นัมี
อยู ่3 วธีิคือ 
 1. การประจุไฟดว้ยกระแสไฟคงท่ี (Constant Current Charging)โดยการป้อนกระแสไฟ
เข้าสู่แบตเตอร่ีด้วยกระแสไฟคงท่ีตลอด โดยใช้กระแสไม่ เกิน 1/10 ของความจุแบตเตอร่ี 
 2.การประจุไฟดว้ยแรงเคล่ือนคงท่ี (Constant Voltage Charging) โดยการป้อนประจุเขา้สู่
แบตเตอร่ีด้วยขนาดแรงเคล่ือนคง ท่ีขนาดแรงเคล่ือนท่ีใช้จะสูงกว่าแรงเคล่ือนของแบตเตอร่ี 
ประมาณ0.5โวลตเ์สมอ 
 3. การประจุไฟแบบเร็ว (Quick Charging) สามารถประจุไฟด้วยกระแสสูงๆ ได ้
แบตเตอร่ีจะเต็มเร็วแต่จะมีโอกาสท าให้แบตเตอร่ีเสียเร็วไดเ้ช่นกนัเหมาะส าหรับงานเร่งด่วนหรือ
เป็นแบตเตอร่ีใหม่ๆ สภาพดี ขณะประจุไฟแบตเตอร่ีดว้ยวิธีน้ีหากน ้ ายาขุ่นควรลดกระแสไฟให้
นอ้ยลงการขุ่นสืบเน่ืองจากการร่วงของแผน่ธาตุอาจท าใหเ้สียหายได ้
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2.6 วงจรเรกกูเลเตอร์ [5]   
 
2.6.1  วงจรปรับแต่งแรงดัน (Voltage Regulator) 
 เน่ืองจากพลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่คงท่ี สาเหตุจากสภาพอากาศในแต่ละวนั ยงั
มีความแปรปรวน และแรงดนัท่ีไดจ้ากแบตเตอร่ีมีค่าอยู่ท่ี  12 โวลต์   ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ท่ี
ช่วยในการปรับแต่งแรงดนัไดค้งท่ี เน่ืองจากอุปกรณ์ภายในระบบควบคุมสัญญาณไฟท่ีประกอบไป
ดว้ยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดท่ีตอ้งการใชไ้ฟเล้ียงท่ี  6  โวลต ์  แรงดนัในระดบัคงท่ีโดยใช้
วงจร  (Voltage Regulator) ดงัภาพท่ี 2.9 
 
 

 
ภาพท่ี 2.9 แสดงวงจรวงจรปรับแต่งแรงดนั (Voltage Regulator) 

 
2.7 กำรชำร์จแบตเตอร่ีตะกัว่กรด 

 
 การชาร์จประจุแบตเตอร่ี คือ การน าแหล่งจ่ายไฟ DC จากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เคร่ืองดี
ซีเจนเนอร์เรเตอร์เป็นตน้ มาจ่ายก าลงังานไฟฟ้าใหก้บัแบตเตอร่ี การชาร์จแบตเตอร่ีมีอยูด่ว้ยกนั 2 
ชนิด ดว้ยกนั คือ 
 
 2.7.1 กำรชำร์จแบบกระแสคงที ่ 
 การชาร์จแบบกระแสคงท่ีนบัวา่เป็นการชาร์จท่ีมีประสิทธิภาพกวา่แบบโวลตเ์ตจคงท่ี แต่
การชาร์จแบบกระแสคงท่ีน้ีจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานกวา่การชาร์จแบบโวลต์แตจคงท่ีทั้งน้ี
เพราะการชาร์จแบบกระแสคงท่ีน้ี จะถูกจ ากดัปริมาณการชาร์จจากเคร่ืองชาร์จเขา้วงจรแบตเตอร่ี
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เป็นจ านวนแอมป์ต่อชัว่โมงดงันั้นแบตเตอร่ีจะไดรั้บกระแสในการชาร์จเป็นไปอยา่งตามท่ีก าหนด 
เม่ือเป็นเช่นน้ีบางท่านอาจจะตั้ งปัญหาถามว่าท าไมไม่ตั้ งกระแสในการชาร์จให้สูงข้ึนถึงแม้
แบตเตอร่ีจะไดรั้บกระแสมากก็จริงอยู่ แต่ผลเสียหายจะเกิดข้ึน ตามปริมาณของกระแสท่ีท าการ
ชาร์จและในท่ีสุดแผน่เพลทของแบตเตอร่ีท่ีเป็น Active Materalของเซลล์แบตเตอร่ีจะเกิดการคดงอ
แตก หรือรอยร้าวอนัเน่ืองมาจากความร้อนในเซลลสู์งกวา่ก าหนด จะท าใหเ้ซลลแ์บตเตอร่ีนั้นๆ เกิด
การระเบิดข้ึนได ้ส่วนการชาร์จกระแสคงท่ีมีขอ้ดีท่ีเกิดข้ึนกบัแบตเตอร่ีคือท าให้เซลล์ทุกเซลลทุ์กๆ 
เซลล์ในชุดแบตเตอร่ีไดรั้บในการประจุกระแสในการชาร์จท่ีมีสัดส่วนเท่ากนัทุกๆเซลล์ตลอดจน
ชุดแบตเตอร่ีซ่ึงในการชาร์จดว้ยกระแสคงท่ีน้ีท าให้การค านวณหาค่าความจุของแบตเตอร่ีไดง่้าย
และสะดวกเช่น เราน าแบตเตอร่ีท่ีมีค่าความจุขนาด 34 แอมแปร์หากเราจะใชร้ะยะเวลาในการชาร์จ 
5 ชัว่โมงเต็ม เราตอ้งใชก้ระแสในการชาร์จแบตเตอร่ี เท่ากบั 6.5 แอมแปร์ต่อชัว่โมงดงันั้นค่าความจุ
ของแบตเตอร่ีจะเท่ากบั 5 คูณดว้ย 6.8 เท่ากบั 34 แอมแปร์ดงันั้นเราจึงพอท่ีจะสรุปไดว้า่ เหตุผลท่ีท า
ใหก้ารชาร์จแบบกระแสคงท่ีใชเ้วลานานหรือชา้ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
 -  ข้ึนอยูก่บัค่าความจุหรือขนาดของแบตเตอร่ีท่ีน ามาท าการชาร์จ 
 - ข้ึนอยูก่บัปริมาณของกระแสท่ีท าการชาร์จ 
 - ข้ึนอยูก่บัสภาพของแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะท าการชาร์จ 
 จากการชาร์จแบบกระแสคงท่ี เราไม่ไดก้ล่าวถึงโวลต์เตจท่ีชาร์จแบตเตอร่ีเลย อย่างไรก็
ตามในขณะท่ีเราท าการชาร์จแบตเตอร่ีอยู่นั้น ระดบัโวลต์ท่ีเซลล์ของแบตเตอร่ีจะเร่ิมจาก 2.00 
โวลตต่์อเซลล ์จนถึง 2.33 โวลตต่์อเซลล ์
 
 2.7.2 กำรชำร์จแบบโวลต์เตจคงที่ 
 จากท่ีเราไดท้ราบมาแลว้วา่การชาร์จแบบกระแสคงท่ีเราจะท าการชาร์จอยา่งรวดเร็วไม่ได ้
ต่อไปน้ีเราจะไดศึ้กษาถึงการชาร์จแบบโวลต์เตจคงท่ี  ในการชาร์จแบบน้ีจะใช้เวลาในการชาร์จ
นอ้ยกวา่การชาร์จในแบบแรกหรือท าการชาร์จไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่นั้นเองระยะเวลาในการชาร์จจะ
เร็วกว่าเท่าไรนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถของเคร่ืองชาร์จจะตอ้งจ่ายกระแสออกมาได้ 50% ของ
แบตเตอร่ีมาท าการชาร์จ  เช่น แบตเตอร่ีขนาด 100 แอมแปร์ต่อชั่วโมงจะใช้เวลาชาร์จเท่ากบั 2  
ชัว่โมง 
 การชาร์จแบตเตอร่ีเกิดจากเม่ือแบตเตอร่ีถูกน าเอาพลงังานออกมาไปใช้งานตอ้งมีการ
ชาร์จหรือประจุไฟให้แบตเตอร่ีมีประจุเต็มดงัเดิม      การชาร์จแบตเตอร่ีโดยระบบโวลตเ์ตจคงท่ีท า
ไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองชาร์จ เป็นตวัก าเนิดโวลต์ข้ึนมาแลว้ป้อนเขา้แบตเตอร่ี แต่การก าเนิดโวลตจ์าก
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เคร่ืองชาร์จ อาจจะมีโวลตเ์ตจท่ีไม่คงท่ีและนบัวา่เป็นวงจรท่ีส าคญัยิ่งส าหรับการชาร์จ ซ่ึงตวัน้ีเรา
เรียกกนัทัว่ไปวา่ วงจรเรกกูเลเตอร์ ดงันั้นวงจรเรกกูเลเตอร์จะท าหนา้ท่ีให้แบตเตอร่ีไดรั้บการชาร์จ
ท่ีคงท่ีและนบัวา่เป็นวงจรท่ีส าคญัยิ่งส าหรับการชาร์จแบบโวลตเ์ตจคงท่ีและในท านองเดียวกนัถา้
หากวงจรเรกกูเลเตอร์น้ีเสียจะท าให้แบตเตอร่ี ไดรั้บระดบัโวลตเ์ตจในการชาร์จท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะ
ท าให้แบตเตอร่ีไดรั้บโวลตเ์ตจในการชาร์จมากหรือนอ้ยเกินไป ซ่ึงระดบัโวลตเ์ตจในการชาร์จโดย
ทัว่ๆ ไปนั้นการตั้งโวลตเ์ตจเรกกเูลเตอร์จะมีค่าโวลตเ์ตจเท่าไรนั้นใหดู้คู่มือของแบตเตอร่ีนั้นๆ เป็น
หลกัในกรณีท่ีไม่มีหนงัสือคู่มือให้ใช้หลกัการดงัน้ี ให้ใชจ้  านวนโวลต์เตจในการชาร์จต่อเซลล์ต่อ
เซลล์คูณดว้ยจ านวนโวลตเ์ตจในการชาร์จต่อเซลลคู์ณดว้ยจ านวนเซลล์ของแบตเตอร่ีท่ีท าการชาร์จ เช่น
แบตเตอร่ี 24 เซลลจ์ะปรับแต่งโวลตเ์ตจของเคร่ืองชาร์จเท่ากบั 2.15 คูณดว้ย 24 เท่ากบั 51.6 V 
 
 2.7.3 วงจรและกำรท ำงำนของวงจร 
 จากภาพท่ี 2.10 ไอซีออป-แอมป์ใชเ้ป็นแบบ นอร์ตนั ออป-แอมป์ ซ่ึงโดยคุณลกัษณะของ 
ออป-แอมป์แบบน้ี ค่าแรงดนัเอาตพ์ุตจะถูกควบคุมโดยอินพุตท่ีอยูใ่นรูปของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลเขา้ 
ทั้งขาอินเวอร์ต้ิง และขานอนอินเวิร์ตต้ึง ซ่ึงแรงดนัเอาต์พุต จะมีค่าเป็นผลคูณของ การขยายของ
ออป-แอมป์ตามแต่การต่อวงจร กับผลต่างระหว่างกระแสอินพุตทั้ ง 2 ด้าน ส่วนในวงจรชาร์จ
แบตเตอร่ีเพื่อความเหมาะสมจะใชอ้อป-แอมป์ซ่ึงใชแ้หล่งจ่ายแรงดนับวกและกราวด์ธรรมดา ท่ี IC 
1/4  เป็นการต่อแบบวงจรเปรียบเทียบ (Comparator) โดยท่ีขา 8 ของ IC 1/4  ต่อกบัแรงดนัท่ีอินพุต
ของวงจร โดยผา่น R1 และขา 13 ของ IC 1/4  ต่อกบัแรงดนัเอาต์พุตท่ีจ่ายให้กบัแบตเตอร่ีโดยผ่าน 
R2 ซ่ึงจากแรงดนัท่ีจุด A  และท่ีจุดท่ีจะไปจ่ายให้กบัแบตเตอร่ีเกิดการเท่ากนั ท าให้กระแสท่ีไหล
เขา้ขา 8, 13 ข้ึนอยู่กบั R1 และ R2 เน่ืองจากแรงดนัท่ีจ่ายมาเล้ียงวงจรจะมีลกัษณะเป็นรูปคล่ืนซีก
บวก ซ่ึงเป็นรูปคล่ืนท่ีจุด A แต่จากรูปแรงดนัเอาต์พุต ส่วนว่างของสัญญาณจะมีค่าแรงดนัสูงกว่า 
แรงดนัอินพุตในช่วงเดียวกนัท าใหไ้ดแ้รงดนัเอาตพ์ุตของ IC 1/4  ขา 9 ท่ีจุด B 
 IC 1/3 ต่อเป็นตวัแปลงสัญญาณพลัส์ให้เป็นฟันเล่ือย โดยท่ีขา 12 ของ IC 1/3 ต่อกบัไฟ
บวกเอาตพ์ุต และขา 11 ของ IC 1/3 ต่อมาจากเอาตพ์ุตของ IC 1/4  โดยผ่าน R3 และ D1 ในขณะท่ี
ขา 12 ของ IC 1/3 มีกระแสไหลเขา้มาท าให้เอาตพ์ุตของ IC 1/3 แสดงผลเป็นช่วงข้ึนของสัญญาณ
สามเหล่ียม ซ่ึงเป็นแรงดนัท่ีจุด C และเม่ือมีกระแสไฟฟ้าท่ีขา 11 ของ IC 1/3  (ในขณะท่ีมีผลลพัธ์
ออกมาท่ีขา 9 ของ IC 1/4  ซ่ึงเป็นจงัหวะเดียวกนักบัท่ีแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีจ่ายให้แบตเตอร่ีลดลง) ซ่ึง
จะมีค่ามากกว่าขา 12 ของ IC 1/3 ท าให้เอาต์พุตของ IC 1/3 แสดงเป็นช่วงตกของสัญญาณ
สามเหล่ียม ซ่ึงเป็นรูปสัญญาณเอาตพ์ุตท่ีจุด C และน าสัญญาณท่ีไดไ้ปยงัขา 1 ของ IC 1/2  โดยผา่น R9 
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ภาพท่ี 2.10 วงจรเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 
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 IC 1/1 ต่อเป็นวงจรขยายค่าผิดพลาด โดยท่ีขา 2 ของ  IC 1/1 จะต่อกับ VR2 ซ่ึงต่อกับ 
R21, R22 เพื่อแบ่งแรงดันจากแรงดันเอาต์พุตท่ีจ่ายให้กับแบตเตอร่ี และน าไปเปรียบเทียบกับ
แรงดนัท่ีขา 3 ของ IC 1/1 ท่ีต่อกบัชุด R20 ZD1, R18 ซ่ึงเป็นแรงดนัท่ีผ่านการเรกูเลตด้วยซีเนอร์
ไดโอดแล้ว และอัตราการขยายแบบน้ีจะมีค่าเป็นอตัราส่วนของ R17 ต่อ R18 ส่วน C5 เป็นตัว
ป้องกนัความถ่ีท่ีไม่ตอ้งการ โดยเอาต์พุตของ IC 11 ท่ีขา 4 จะเป็นสัญญาณไปตรงท่ีเปล่ียนแปลง
ระดบัแรงดนัข้ึนลง จากการเปล่ียนแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ี VR2 ท่ีผา่นการฟิลเตอร์โดย C4 แลว้
(จากแรงดนัเอาต์พุตท่ีจ่ายให้แบตเตอร่ีเป็นแบบลูกคล่ืนพลัส์) และน าเอาตพ์ุตของ IC 1/1 ต่อกบัขา 
6 ของ  IC 12 โดย IC 12  เป็นวงจรก าเนิดพลัส์โดยต่อแบบนอนอินเวอร์ต้ิงแอมป์ท าให้ขณะท่ีขา 1 
ของ  IC 1/2  มีระดบัสูงกว่าขา 6 ท าให้ได้เอาต์พุตเป็นบวกสูงสุด ซ่ึงเป็นรูปคล่ืนท่ีจุด D สามารถ
เปรียบเทียบกบัรูปคล่ืนท่ีจุด D ไดท่ี้จุดตดัของรูปคล่ืนท่ีขา 6 และขา 1 ของ IC 1/2  จะท าใหรู้ปคล่ืน
ของเอาตพ์ุตของ IC 1/2   น้ีเปล่ียนไป จากบวกเป็นศูนยห์รือจากศูนยเ์ป็นบวก และเอาตพ์ุตของ IC 
1/2  น้ีจะน าไปใช้ในการ “กระตุ้น” ท่ี SCR โดยผ่าน Q3 ,LED1,D4,R7 และ R8 โดย R8 จะต่อ
คร่อมระหว่างเกตกับแคโทดและน าแรงดันท่ีคร่อม R8 น้ีใช้ในการกระตุ้น SCR ให้ท าการ
น ากระแสจ่ายแก่แบตเตอร่ีR16 จะเป็นตัวต้านทานท่ีมีกระแสไหลผ่านไปยงัแบตเตอร่ี จะใช้
แรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อม R16 ไปตรวจสอบขนาดกระแสไฟฟ้า โดยใช ้ VR1 เป็นตวัปรับขนาดการ
ตรวจจบักระแสท่ีตกคร่อม R16 ผ่าน R15,R14 โดยมี C3 เป็นฟิลเตอร์ เพื่อท าให้ท่ีขาเบส ของ Q2 
เป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีเรียบข้ึน และ Q2 จะท างานตามการเปล่ียนแปลงของแรงดนัท่ีขาเบส คือ
เม่ือแรงดนัคร่อม R16 เพิ่มข้ึนจากการท่ีกระแสไหลมากข้ึนจะท าให้แรงดนัท่ีขาเบส ของ Q2 มีค่า
บวกเพิ่มข้ึน ท าให้ Q2 น ากระแสมากข้ึน ระดบัแรงดนัท่ีแอโนดของ LED2 สูงข้ึน จนท าให้ LED2 
สว่างข้ึนได้ (เม่ือตั้ ง VR1 ให้แรงดันท่ีแอโนด และแคโทด ของ LED2 มีค่าเท่ากัน ขณะไปต่อ
แบตเตอร่ี) 
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บทที ่3 
กำรออกแบบโครงงำน 

 
 การออกแบบโครงงานระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงสุริยะส าหรับตะเกียงไฟฟ้าในหมู่บา้นท่ีไม่
มีไฟฟ้าใช้  โดยการออกแบบน้ีเป็นการออกแบบโคมตะเกียง โดยมีการน าหลอด LED มาเป็นตวั
หลกัท่ีให้แสงสวา่ง โดยใหโ้ซล่าร์เซลลต์วัรับพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้แปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า โดย
ผา่นชุดชาร์จเจอร์เขา้มาไวใ้นแบตเตอร่ี 12 โวลต์  ซ่ึงอยูใ่นรูปของแรงดนักระแสตรง ท าการปรับ
ขนาดแรงดนักระแสตรงใหล้ดลง ใหเ้หมาะสมกบัการจ่ายหลอด LED 
  

3.1  โครงสร้ำงของโครงงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  แผนภาพขั้นตอนการท างานของระบบ 
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 ในการออกแบบระบบพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น จ  าเป็นตอ้งหาค่า
พลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีจะใชร่้วมในการออกแบบเพื่อจะท าการค านวณหาขนาดของ
เซลล์แสงอาทิตย ์ และขนาดความจุของแบตเตอร่ี  โดยในขั้นตอนเร่ิมแรกจะตอ้งก าหนดรูปแบบ
ลกัษณะของโหลด  แต่เน่ืองจากโครงงานน้ีไดน้ าเอาไดโอดเปล่งแสง (LED) มาเป็นตวัแสดงผลใน
รูปแสงสัญญาณไฟ ซ่ึง LED  เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้รูปแบบพลังงานไฟฟ้าระบบ
กระแสตรง  จึงท าใหไ้ม่ตอ้งมีการแปลงระบบกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง LED ยงักินพลงังานทางไฟฟ้านอ้ย   
 

3.2 กำรค ำนวณหำควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำของโหลดในระบบ 
  
3.2.1 ค ำนวณหำควำมต้องกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของโหลด 
 วงจรขบัหลอด LED หลายตวัพร้อมกนัแต่การต่อแบบน้ีวงจรจะกินกระแสค่อนขา้งสูง  
การน าหลอด LED หลาย ๆ ตวัมาใชง้านพร้อม ๆ กนัอีกแบบหน่ึงก็คือการน าวงจรพื้นฐานจากรูปมา
ต่อขนานกนัดงัแสดงในรูปแต่การต่อวงจรแบบน้ีค่อนขา้ง จะกินกระแสมาก คือเท่ากบัผลรวม ของ
กระแสท่ีจ่ายใหแ้ก่ หลอด LED  แต่ละตวั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2  วงจรการต่อหลอด LED 
 
 -  ค  านวณค่าความตา้นทาน 
     V = I x R 
    จะได ้ R = V / I 

 ถา้ใชแ้หล่งจ่ายไฟขนาด  6 V  และหลอด LED   ใชแ้รงดนั ( V )  =3.0 V และกระแส  
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( I )  = 20  mA   จะตอ้งใชค้่าความตา้นทานจากสูตร 
     R = ( V แหล่งจ่ายไฟ – V ตกคร่อม ) /  I 
      = ( 6– 3 ) /  20 mA 
      = 150   โอห์ม 

 -  ค  านวณ LED ท่ีใชใ้นการแสดงผลสัญญาณ โดยท่ี LED1 หลอดใช้แรงดนั ( V )  =3.0 V 
และ  กระแส ( I )  = 20  mA   
 - โคมไฟสัญญาณ 1 ดวง  ใชห้ลอดLEDจ านวน  30หลอด    
 น ามาต่อขนานกนั ดงันั้นโคมไฟสัญญาณ 1 ดวง  
  จะใช ้   I1 =    จ านวนหลอด x I 
       = (30 )x (20 mA ) 
       =  0.6 A 
 โคมไฟสัญญาณ 1 ดวง  จะตอ้งใช ้  
      P1=    V x I1 
       =    (3.0V ) x (0.6 A )  
       =    1.8 W 
 I1คือ กระแสท่ีใชก้บัหลอด LED จ านวน 30หลอด 
 P1 คือ ก าลงัท่ีใชก้บัหลอด LED จ านวน 30หลอด 
 -  ดงันั้นระบบมีความตอ้งการกระแสท่ีแรงดนัแบตเตอร่ี6 V 
      IT  =     P1 / V 
       =     (1.8W ) / ( 6 V ) 
       =     0.3 A   
 ระบบตอ้งการ  IT = 0.3 A   
 IT  คือ กระแสรวมทั้งหมดของระบบโคมตะเกียงไฟฟ้าท่ีตอ้งการ 
 จ านวนโคมตะเกียงไฟฟ้าทั้งหมดจ านวน 4 โคม 
 ดงันั้นกระแสรวมทั้งหมดของระบบโคมตะเกียงไฟฟ้าท่ีตอ้งการคือ 
       = (4 )x(0.3 A ) 

=           1.2 A 
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3.2.2   ค ำนวณหำขนำดแบตเตอร่ี และ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
 -  แบตเตอร่ีตอ้งจ่ายกระแส ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย ์เป็นเวลา 14 ชั่วโมง (17:00 – 
7:00 น) จะไดค้่าCapacity ratio =   ( 14hr) x ( 1.2 A  ) 
      =    16.8  A- hr 
 -  เพื่อเป็นการถนอมอายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี โดยก าหนดการคายประจุ 60% ดงันั้น  
จะได ้  ค่า Capacity ratio  =   (16.8  A- hr ) x ( 1.60 ) 
     =    26.88 A- hr 
ดงันั้น โครงงานน้ีเลือกใชแ้บตเตอร่ี ท่ีขนาดพิกดัความจุ ไวท่ี้ 26 A- hrและหาซ้ือไดง่้าย 
 - ในแต่ละวนัแบตเตอร่ี ได้รับปริมาณกระแสจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเวลา 10 
ชัว่โมง (07:00 – 17:00 น.) 
    I          =   (26.88 A- hr ) / ( 10 hr) 
     =   2.688 A 
 - เน่ืองจากการชาร์จแบตเตอร่ีแรงดนัท่ีแผงเซลล์ฯมีค่าแรงดนั มากกวา่แรงดนัท่ีแบตเตอร่ี   
โดยก าหนดให ้15%   คิดท่ีแรงดนัแบตเตอร่ีมีค่าท่ี 12.48 V 
ดงันั้น แผงเซลลฯ์ จะตอ้งมีขนาดแรงดนั    
    V       =    ( 12.48 V ) x ( 1.15 ) 
     =    14.352  V 
 

ค ำนวณหำขนำดของโซลำร์เซลล์ 
 ก าหนดการใชง้านทั้งหมดในหน่ึงวนั 10 ชัว่โมง โดย Pload/day  คือ  ก าลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อ
วนั 
    Pload/day =    ( 7.2 ) x ( 10 ) 
     =    72  W- hr 
 คิดท่ีโซลาร์เซลล์รับแสงแค่ 5 ชั่วโมง  โดย  Pload/day คือ  ก าลังงานไฟฟ้าท่ีต้องได้จาก
โซลาร์เซลล ์
                                     P out =    Pload/day /5 
                                                       =    72  W- hr/5 
                                                       =    14.4  W 
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 แต่ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณดงักล่าวยงัไม่สามารถ  น าไปใช้เลือกแผงท่ีใช้ไดเ้น่ืองจากค่า
วตัต์ท่ีต้องการได้จากแผง  จะมีค่าน้อยกว่าพิกัดของแผงท่ีแจ้งในป้ายบอกพิกัดของอุปกรณ์  
เน่ืองจากป้ายท่ีบอกมากบัแผงพลงังานท่ีผลิตไดท่ี้ค่าความเขม้แสง  1,000 W / m2    ท่ีอุณหภูมิ  25 C° 

ดงันั้นการค านวณขนาดของแผงจะท าไดด้งัน้ี 
    P out (new)    =   (1,000 x P out )/ 600 
      =   (1,000 x 14.4  W)  / 600 
      =    24   W 
 -  เพื่อเป็นการถนอมอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ โดยก าหนดการคายประจุ 25% 
ดงันั้น จะได ้  ค่า Capacity ratio  =   (24   W)x( 1.25 ) 
      =    30 W 
 ดงันั้น โครงงานน้ีเลือกใชแ้ผงโซลาร์เซลล ์ท่ีขนาดพิกดัความจุ ไวท่ี้  30 W 
 
 โดยค่า  600 W / m2    มาจากค่าความเขม้แสงโดยเฉล่ียของประเทศไทย  ดงันั้นเราจะได้
พิกดัแผงอยูท่ี่  30 W จึงสามารถเลือกใชแ้ผงท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ก็ได ้ แต่เน่ืองจากผูจ้ดัท าโครงงานมี
แผงโซลาร์เซลลข์นาด  30 W  อยูแ่ลว้จึงเลือกใชข้นาดดงักล่าว 
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ภาพท่ี 3.3  ลกัษณะแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นโครงงาน 
 - แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ท่ีเลือกใชใ้นโครงงานน้ี  

 คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์  
 Peak power    30  Wp 
 Current at max power (Imp)  1.7  Amps 
 Short circuitcurrent(Isc)  2.3  Amps 
 Voltage at max power (Vmp)   17.8   Volts  
 Open circuitvoltage(Voc)  21.2  Volts 
 Maximum system voltage  1,000      Volts 
 Dimensions    350 x675 x 35 (±2mm)   
 Power tolerance ± 5% 
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บทที ่4 
กำรทดลองและผลกำรทดลอง 

 
4.1  ทดลองหำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยพลงังำนของแผงเซลล์แสงอำทติย์  
 
 4.1.1  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อตอ้งการทราบแรงดนัและกระแสสูงสุดท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถจ่ายได ้
2.  เพื่อตอ้งการทราบถึงระยะเวลาในการชาร์จประจุเก็บในแบตเตอร่ี จนกว่าจะเต็ม ใช้

เวลาก่ีชัว่โมง 
3.  เพื่อตอ้งการทราบวา่แบตเตอร่ีจ่ายไฟโหลดไดเ้ป็นเวลาก่ีชัว่โมง 

 
 4.1.2  ขั้นตอนกำรทดลอง 
 - วางแผงเซลล์แสงอาทิตยท์  ามุมท่ี 0 องศา , 15 องศา, 30 องศา , 45 องศา ในแนวระนาบ 
พร้อมทั้งวดัค่าและบนัทึกค่าทุก ๆ 30 นาที 
 - น าค่าท่ีวดัไดใ้นแต่ละมุมมาเปรียบเทียบ เพื่อท าการหามุมท่ีให้ค่าแรงดนัมากท่ีสุด จาก
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ผลการทดลองแสดงท่ี ตารางท่ี 4.1 
 -  ผลท่ีไดจ้ากการวดั จะไดมุ้มท่ี 15 องศา ท่ีใหค้่าแรงดนัมากท่ีสุด 
 - วางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี 15 องศาในแนวระนาบท าการชาร์จแบตเตอร่ี พร้อมทั้ ง
บนัทึกค่ากระแส และแรงดนัท่ีชาร์จทุก ๆ 30 นาทีผลการทดลองแสดงท่ี ตารางท่ี 4.2 
 - ทดสอบการจ่ายพลังงานของแบตเตอร่ี (Discharge) โดยจ่ายแรงดันให้กับวงจรโดย
แรงดนัท่ีจ่ายจากแบตเตอร่ี  12 โวลตผ์่านวงจรเรกกูเลตเตอร์ ไปท่ีแบตเตอร่ี 6 โวลต ์เพื่อท าการหา
แรงดนัท่ีถ่ายเทจากแบตเตอร่ี  12 โวลตไ์ปยงั แบตเตอร่ี 6 โวลต ์พร้อมทั้งบนัทึกค่าเวลา และแรงดนั
ท่ีชาร์จทุก ๆ 30 นาทีผลการทดลองแสดงท่ี ตารางท่ี 4.3 
 - ทดสอบการจ่ายพลงังานของแบตเตอร่ี (Discharge) และผลการทดสอบการวดัแสงจาก  
Lux meterในโคมตะเกียงไฟฟ้าโดยใช้โคมตะเกียงไฟฟ้า แรงดนั 6โวลต์ กระแส 0.3แอมป์เพื่อท า
การหาแรงดนัต ่าสุดของแบตเตอร่ี เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถท่ีจะจ่ายพลงังานไดใ้นช่วงเวลา
ท่ีจะใชง้านจริง ผลการทดลองแสดงท่ี ตารางท่ี 4.4  
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ตารางท่ี 4.1  ตารางผลการทดลองการจ่ายพลงังานของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ท่ีมุมต่าง ๆ 

( สถานท่ีทดลอง ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ) 
 

 
เวลา 

 

0  องศา 15  องศา 30  องศา 45  องศา 

แรงดนั ( Volt ) แรงดนั ( Volt ) แรงดนั ( Volt ) แรงดนั ( Volt ) 

07.00 17.0 17.0 17.0 17.0 

07.30 17.5 18.0 18.0 17.5 
08.00 17.5 18.5 18.5 18.0 
08.30 18.0 19.0 18.5 18.5 
09.00 19.0 19.5 19.0 19.0 
09.30 19.0 19.0 19.5 19.5 

10.00 19.0 19.0 19.0 19.0 

10.30 19.5 19.0 19.5 19.0 
11.00 19.5 19.0 19.0 19.0 
11.30 20.0 20.0 19.5 19.5 

12.00 20.0 20.0 19.5 19.5 

12.30 20.0 20.0 19.5 19.5 

13.00 19.5 20.0 19.0 19.0 

13.30 19.5 20.0 19.0 19.0 

14.00 19.5 20.0 19.0 19.0 

14.30 19.5 19.0 19.0 19.0 

15.00 19.0 19.0 19.0 19.0 

15.30 19.0 19.0 19.0 19.0 

16.00 18.5 18.5 18.5 18.5 

16.30 18.0 18.0 17.5 17.0 

17.00 17.5 18.0 17.5 17.5 

ค่าเฉล่ีย 18.86 19.02 18.76 18.67 
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15
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21

0 องศา

15 องศา

30 องศา

45 องศา

ผลท่ีไดจ้ากการวดั จะไดมุ้มท่ี 15 องศา ท่ีใหค้่าแรงดนัมากท่ีสุด ดงักราฟแสดงในภาพท่ี 4.1 

 V 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                      t 

 
ภาพท่ี 4.1  กราฟแสดงผลการทดลองการจ่ายพลงังานของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ท่ีมุมต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี  4.2 ผลการทดลองการเก็บประจุแบตเตอร่ีจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

 
เวลา 

 

ท่ีมุม 15 องศา 

กระแส 
( Amp.) 

แรงดนัแบตเตอร่ี 
( Volt ) 

07.00 0.29 11.85 
07.30 0.30 11.96 

08.00 0.30 11.98 

08.30 0.31 12.00 

09.00 0.35 12.02 

09.30 0.38 12.04 

10.00 0.38 12.06 

10.30 0.40 12.08 

11.00 0.43 12.10 

11.30 0.45 12.15 
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ตารางท่ี 4.2 ( ต่อ ) 
 

เวลา 
 

ท่ีมุม 15 องศา 

กระแส 
( Amp.) 

แรงดนัแบตเตอร่ี 
( Volt ) 

12.00 0.45 12.20 
12.30 0.47 12.25 

13.00 0.47 12.27 

13.30 0.47 12.29 

14.00 0.43 12.31 

14.30 0.42 12.35 

15.00 0.39 12.38 

15.30 0.35 12.40 

16.00 0.32 12.42 

16.30 0.30 12.44 

17.00 0.39 12.177 
 
    (สถานท่ีทดลอง ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 มหาวทิยาลยัศรีปทุม) 

ผลท่ีไดจ้ากการวดั ท่ีมุม 15 องศา  ดงักราฟแสดงในภาพท่ี 4.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2  กราฟแสดงกระแสและแรงดนัของการเก็บประจุแบตเตอร่ีจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

A 

 

V 

0 

0.1 

0.2 
0.3 

0.4 

0.5 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
11.4 
11.6 
11.8 
12 
12.2 
12.4 
12.6 

กระแส ( A ) 
แรวดนั ( V ) 
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4.2  ทดลองหำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยพลงังำนของวงจรเรกกูเลเตอร์     
 
 4.2.1  วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อตอ้งการทราบแรงดนัท่ีวงจรเรกกเูลเตอร์จ่ายออกมา 
 

 4.2.2  ขั้นตอนกำรทดลอง 
 -   จ่ายแรงดนัให้กบัวงจรโดยแรงดนัท่ีจ่ายแรงดนัให้กบัวงจรโดยแรงดนัท่ีจ่ายเท่ากบั 12 
โวลตผ์า่นวงจรเรกกเูลตเตอร์ ไปท่ีแบตเตอร่ี 6 โวลต ์
ตารางท่ี  4.3  ผลการทดลองการจ่ายแรงดนั 

 
ผลท่ีไดจ้ากการทดลองการจ่ายแรงดนั ดงักราฟแสดงในภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3  กราฟแสดงผลการทดลองการจ่ายแรงดนัใหก้บัวงจรโดยแรงดนัท่ีจ่ายเท่ากบั   12 โวลต ์
   ผา่นวงจรเรกกเูลตเตอร์ ไปท่ีแบตเตอร่ี 6 โวลต ์

เวลาในการชาร์ตประจุ 
(นาที) 

แรงดนั 

12 V 
6 V 

โคมตะเกียง
ตวัท่ี 1 

โคมตะเกียง
ตวัท่ี 2 

โคมตะเกียง
ตวัท่ี 3 

โคมตะเกียง
ตวัท่ี 4 

เร่ิมชาร์จ 12.61 2.47 2.77 2.47 2.77 
30 นาที 12.49 5.5 5.9 5.5 5.9 
60 นาที 12.48 5.58 5.98 5.58 5.98 
90 นาที 12.46 5.7 5.99 5.7 5.99 

120 นาที 12.45 5.93 6.001 5.93 6.00 

0
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6

8
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14

เร่ิมชาร์จ 30 นาที 60 นาที 90 นาที 120 นาที

แร
งด

ัน 
(v

)

โคมตะเกียงท่ี1

โคมตะเกียงท่ี2

โคมตะเกียงท่ี3

โคมตะเกียงท่ี4

แบตเตอร่ี12v

เวลา
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ตารางท่ี  4.4  ผลการทดสอบการจ่ายพลงังานของแบตเตอร่ี (Discharge) และผลการทดสอบการวดั 
   แสงจาก  Lux meterในโคมตะเกียงไฟฟ้า 
 

เวลาในการเปิดใช้
งาน(นาที) 

แรงดนัของ
แบตเตอร่ี (โวลต)์ 

กระแส (แอมป์) 
ระยะจากการวดัแสงและค่าแสง

จาก  Lux meter(ลกัซ์) 
0.5 เมตร 1 เมตร 

เร่ิมเปิด 6 0.358 112 31 
30 นาที 5.86 0.356 94 27 
60 นาที 5.66 0.325 28 12 
90 นาที 4.38 0.302 17 8 

120 นาที 3.48 0.130 13 7 
150 นาที 3.11 0.078 9 6 
180 นาที 3.03 0.066 8 5 
210 นาที 2.90 0.056 6 3 
240 นาที 2.60 0.029 4 1 

 
ผลท่ีไดจ้ากการทดลองการจ่ายพลงังานของแบตเตอร่ี (Discharge) และผลการทดสอบการวดัแสง 
จาก  Lux meterในโคมตะเกียงไฟฟ้า ดงักราฟแสดงในภาพท่ี 4.4 
 

 
ภาพท่ี 4.4กราฟแสดงผลการทดลองการจ่ายพลงังานของแบตเตอร่ี (Discharge) และผลการ 
 ทดสอบการวดัแสงจาก  Lux meterในโคมตะเกียงไฟฟ้า 
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ผลของกำรทดลอง 
 - จากการทดลองใช้เซลล์แสงอาทิตย ์ ผลออกมาพบวา่พลงังานท่ีจ่ายออกมาในแต่ละวนั
เพียงพอกบัการเก็บประจุของแบตเตอร่ี  
 - ในช่วงเวลาไม่มีแสงอาทิตย์ พลังงานท่ีเก็บสะสมไวใ้นตอนกลางวนัสามารถจ่าย
พลงังานใหก้บัโหลดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอในใชง้าน 
 -  ผลท่ีได้จากการทดลองในการตรวจสอบความแสงสว่างโคมไฟตะเกียง โดยได้ใช้
ไดโอดเปล่งแสงเป็นตวัแสดงผลโคมไฟตะเกียง สามารถท่ีจะมองเห็น และเพียงพอกบัการน าไปใช้
งานไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 พลังงานจากแสงอาทิตยน์ั้น  จะมีประโยชน์ใช้กับสถานท่ีห่างไกลความเจริญหรือใน
สถานท่ีท่ีไฟฟ้ายงัเขา้ไปไม่ถึง  ดงันั้นในการจดัท าโครงงานน้ี  โดยใช้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา
เพื่อท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงวิธีการน าพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์มีอยูอ่ย่างจ ากดั  ไปใชง้านในส่ิงท่ีจ  าเป็น
ให้มีความคุม้ค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้ได้มากท่ีสุด  จากปัญหาดงักล่าวจึงได้เกิดแนวคิดท่ีจะ
สร้างโครงงานท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยม์าประยกุตใ์ชก้บัโคมตะเกียงไฟฟ้า 

5.1  สรุป 

 โครงงานน้ีจึงเลือกใช้พลงังานท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีมากบัแสงอาทิตยอ์ยู่ในรูปของความ
ร้อน  ซ่ึงใช้แผงโซล่าท่ีแปลงรูปจากพลงังานแสงอาทิตยม์าอยูใ่นรูปแรงดนัไฟฟ้า ซ่ึงก่อนอ่ืนตอ้ง
ค านึงก่อนวา่โหลดเราใชพ้ลงังานเท่าไหร่  ในโครงงานน้ีเราใชโ้หลดท่ีเป็นโคมตะเกียงไฟฟ้า  ใน
โคมจะมีหลอดไฟ  LED30  หลอด  เน่ืองจากท่ีใช้หลอด LED ในโคมไฟเพราะ  LED  เป็นไฟท่ีมี
การใช้  พลังงานต ่า มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน อีกทั้ งยงัให้ความเข้มของแสงสว่างเพียงพอท่ี
สามารถน ามาใชใ้ห้ความสวา่งในบริเวณท่ีตอ้งการแสงสว่างเฉพาะแห่งไดดี้  ดงันั้นในโครงงานน้ี
จึงเลือกใช้โหลดท่ีเป็นหลอด  LED  ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานของ  Institute of Transportation 
Engineers (ITE)   เป็นมาตรฐานสากล  และในทางมาตรฐาน  ITE  นั้นแต่ละสีของหลอด  LED  ก็
จะมีค่าความเขม้ไม่เท่ากนัดงันั้นเม่ือตอ้งการออกแบบโดยค านึงถึงมาตรฐาน  ITE  จะตอ้งค านวณ
จากความเขม้แต่ละสีท่ีก าหนดให้จากมาตรฐาน  ITE  ก็จะไดจ้  านวนหลอด  LED  ท่ีแน่นอนน าไป
ทดสอบโดยวดัค่าความเขม้จาก  Lux  meter อีกทั้งวงจรท่ีใชใ้นการต่อหลอดเป็นแบบขนาน  ซ่ึงจะ
ท าให้แรงดนัทุกหลอดเท่ากนัหมด  ดงันั้นเม่ือรู้ค่าแรงดนัและกระแสท่ีแน่นอนก็น ามาคิดค่าก าลงั
งานของแต่ละโคมไฟไดว้า่ใช้พลงังานเท่าไรจากสูตร  P  =  IE  จากนั้นก็น าค่ากระแสมาท าการหา
ขนาดของแบตเตอร่ีท่ีใช้ในแต่ละวนั  แสงอาทิตยจ์ะมีแสงแดดท่ีสามารถให้ก าลงังานอยู่ในช่วง  
07.00 – 17.00  น.  ซ่ึงก็คือ  14  ชัว่โมง  หลงัจากน้ีก็ตอ้งน าพลงังานจากแบตเตอร่ีไปใช้งาน  และ
สามารถเลือกซ้ือแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดแ้ลว้โดยค านึงถึงช่วงเวลาท่ีแสงอาทิตยใ์หพ้ลงังานไดเ้ตม็ท่ี  
10  ชัว่โมง  จะตอ้งชาร์จไฟในแบตเตอร่ีใหเ้ตม็ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
  
  จากการทดลองของโครงงาน  ในการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อท่ีจะน าไปใช้งานต่าง ๆ จ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัช่วงเวลา สถานท่ี สภาพภูมิอากาศ  และ
ฤดูกาลต่าง ๆ โดยพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นจะมีความไม่สม ่าเสมอ  ท าให้
การจดัเก็บพลงังานในบางคร้ังไม่เต็มท่ีในแต่ละวนั  ดงันั้นการแกไ้ขก็คือในการเลือกซ้ือแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ ควรจะค านึงถึงโหลดท่ีแน่นอน  แผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์สามารถชาร์จให้เต็มไดภ้ายใน  
10  ชัว่โมง 
  จากการทดลองของโครงงาน  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
               1. การน าเอาหลอดแอลอีดี  มาใชใ้นงานไฟฟ้าระบบแสงสวา่งยงันอ้ยอยูแ่ต่มีแนวโนม้มาก
ข้ึนเร่ือยๆในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี  คาดวา่ไฟฟ้าระบบแสงสวา่งจะถูกเปล่ียนมาใชห้ลอด
แอลอีดีมากข้ึน  เน่ืองจากมีขอเด่นในดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
 2. หลอดแอลอีดียงัมีขอ้ดอ้ย ในเร่ืองการกระจายของแสง  ยงัมีมุมของการส่องสวา่งท่ียงั
แคบอยูแ่ละระยะทางในการส่องสวา่งไม่ไกลมากนกั  ควรน าไปใชก้บัโคมไฟฟ้าท่ีสะทอ้นแสง 
 3. หลอดแอลอีดี  สามารถน ามาใชใ้หค้วามสวา่งในบริเวณท่ีตอ้งการแสงสวา่งเฉพาะแห่ง
ไดดี้ เช่น อ่านหนงัสือ ไฟทางเดิน เป็นตน้ 
               4.  ควรศึกษาขอ้มูลหลอดแอลอีดีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่  หรือรุ่นท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงกวา่และมีราคาท่ีเหมาะสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสวา่ง 
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