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 บทคัดย่อ 

 การจัดทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ให้เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) รวมทั้งศึกษาวงจรการทำงานการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ให้เป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ(AC) และศึกษาการทำงานของอินเวอร์เตอร์แต่ละขนาดรวมไปถึงความสามารถในการจุ

ประจุของแบตเตอรี่  ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ทำให้ได้ตัวชิ้นงานชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

(DC)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ตัวเครื ่องมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความกว้าง 28 

เซนติเมตร ความยาว 28 เซนติเมตร และความลึก 14 เซนติเมตร อินเวอร์เตอร์ขนาด 200 วัตต์ มี 

input เช่ือมต่ออยูก่ับแบตเตอรี่ขนาด 12 V 12 Ah และมีด้าน output ท่ีเช่ือมต่ออยู่กับโหลด  โหลด

ที ่ใช้เป็นหลอดไฟขนาด 200 วัตต์ แบตเตอรี ่ที ่ใช้เป็นขนาด 12 VDC ส่งแรงดัน input เข้าสู่

อินเวอร์เตอร์ เพื่อให้อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกับไฟบ้าน 220 โวลต์  ไฟฟ้าท่ีได้จากแบตเตอรี่นั้นเมื่อเข้าสู่อินเวอร์เตอร์เริ่มต้นจะอยู่ท่ี 12.7 

3 VDC เริ ่มใช้โหลดเข้ามาพบว่า แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่นั ้นเมื ่อเวลาผ่านไป

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะลดลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหลังจากวินาทีที่ 300 สามารถวัดความต่าง

ศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ท่ีวินาทีท่ี 300 ก่อนท่ีอินเวอร์เตอร์จะทำการหยุดการทำงานเฉล่ีย

ได้ 11.40 VDC  ความต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยของอินเวอร์เตอร์  คือ 181.8   ถึงแม้ความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าขาออกของอินเวอร์เตอร์จะไม่สูงเท่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนแต่ก็สามารถ

นำไปใช้กับโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกับกระแสไฟบ้านทุกประการ 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงงานชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) นี้สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดีจาก อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา อาจารย์ผู้สอนรายวิชา โครงงานฟิสิกส์ รหัสวิชา 1193903 
คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบคุณนายประสิทธิ์  แอกประโคน  และนายวิวัฒน์  การะเกษ ที่ให้การช่วยเหลือให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสร้างผลงานและในการจัดซื้ออุปกรณ์  รวมทั้งบิดามารดารวมถึง
ญาติพี่น้องของทางคณะผู้จัดทำทุกคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดี
ตลอดมา นอกจากนั้นยังมีผู้ท่ีให้ความร่วมมืออีกหลายท่าน ซึ่งคณะผู้จัดทำไม่สามารถกล่าวนามได้
หมดในท่ีนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 ท้ายที่สุดนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาใน
รายวิชาฟิสิกส์และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้สนใจต่อไป 

 
       คณะผู้จัดทำ 
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      บทที่ 1 

   บทนำ 
1. ที่มาและความสำคัญ 

พลังงานทดแทน  ได้มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ และพลังงานจากมหาสมุทร  บทบาทของพลังงานหมุนเวียนยังคงเพิ่มขึ้น
ในภาคการผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนและความเย็น และภาคการขนส่งพลังงานที่นำมาใช้แทน
น้ำมันเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ีได้มาเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้ว
หมดไป  อาจเรียกว่า พลังงานส้ินเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทราย
น้ำมัน เป็นต้น  และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมา
ใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน  

พลังงานแสงอาทิตย์ซึ ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่ง
พลังงานที่มีอยู ่ในท้องถิ่น เช่น ระบบโซลาร์เซลล์  เพื่อให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย  มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมท้ังทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจและสังคม สำหรับผู้ใช้
ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์   รวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานการศึกษาชุดวงจรแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสงสลับ (AC) เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์  โครงงานระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทท่ีไม่
มีไฟฟ้าหรือบริเวณพื้นที่ห่างไกลท่ี โดยงานการศึกษาชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ังในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และ
การทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการ
จัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาโครงการท่ีกำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนสนับสนุน
ให้โครงงานที่เสร็จส้ินแล้วได้นำผลไปดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
  การศึกษาชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กระแสไฟฟ้า
น ั ้นม ีอยู่2ชนิดคือไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Current-DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative 
Current-AC) กระแสไฟฟ้ากระฟ้ากระแสตรงนี้ เป็นกระแสไฟฟ้าท่ีไหลทิศทางเดียว  จากขั้วบวก (+) 
ไปยังขั้วลบ (-) แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงท่ีใช้กันท่ัวไป เช่น ถ่านไฟฉายขนาดAA 1.5 v. แบตเตอรี่
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รถยนต์ขนาด12v. เป็นต้นซึ่งในการต่อวงจร DC ถ้าต่อแบตเตอรี่ผิดขั้วจะทำให้อุปกรณ์ ไฟฟ้า หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเสียหาย ส่วนไฟฟ้า AC ไม่มีข้ัว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าต้องต่อขั้วให้ตรง
ด้วยเหตุนี้เอง กรณีท่ีต้องการ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านอกบ้าน เช่น การใช้ไฟฟ้าในทุ่งนาหรือสวน เราไม่มีไฟ
บ้าน AC ให้ใช้ จึงต้องแปลง ไฟจากแบตเตอรี ่รถยนต์ขนาด 12V DC ให้เป็นไฟบ้าน 220 V AC 
เสียก่อนซึ่งสามารถแปลงได้จาก เครื่องแปลงไฟฟ้า (Power Inverter)  เครื่องแปลงไฟฟ้านี้ ทางอิเล็ก
ทรอนิคเรียกว่า power Inverter หรือ DC to AC Inverter.  เพราะว่ามีหน้าที่แปลงไฟจากไฟฟ้า
กระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ส่วนใหญ่เครื่องแปลงไฟฟ้านั้น ถ้าแปลงตามประเภทตามขนาด
ของแรงดันไฟฟ้า DC Input จะมี2รุ่นท่ีนิยมใช้คือ 12 VDC to 220  VAC และ 24VDC to 220 VAC 
โดยในวงจรของเรานี้จะเลือกใช้12VDC to 220 VAC  
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อศึกษาวงจรการทำงานของระบบโซล่าเซลล์  
2.2 เพื่อจัดทำชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้าฟ้ากระแสสลับ (AC)  
2.3 เพื่อพัฒนาช้ินงานท่ีประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 3.1ระยะเวลาการดำเนินงาน 

  3.1.1  3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 3.2 ขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจร 

  3.2.1  แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 12Ah 

  3.2.2  อินเวอร์เตอร์ชนิดคล่ืนไซน์ ขนาด 200 W 
 

4. ตัวแปรที่เก่ียวข้อง 

 4.1 ตัวแปรต้น 

  4.1.1 ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไหลเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ 

  4.1.2 ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีไหลออกจากอินเวอร์เตอร์ 

 4.2 ตัวแปรตาม 

  4.2.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Volt) 

 4.3 ตัวแปรควบคุม 

  4.3.1 แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12Ah
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  4.3.2 อินเวอร์เตอร์ชนิดคล่ืนไซน์ ขนาด 200 W 

  4.3.3 เวลาท่ีใช้ในการวัด ทุกๆ 30 วินาที 

  4.3.4 หลอดไฟขนาด 200 W 

   

5. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1.ไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Current-DC)  หมายถึง กระแสไฟฟ้าท่ีไหลจากแบตเตอร์รี่เข้าสู่

อินเวอร์- 

เตอร์ มีทิศทางการไหลจากขั้วบวกไปสู่ขั้วลบเสมอสม่ำเสมอ  ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ท่ัวไปได้ 

 2.ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current-AC)  หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจาก

อินเวอร์เตอร์ และมีการสลับสับเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ  ซึ ่งสามารถนำไปใช้กับ

เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีใช้กันตามบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไปได้ 

 3. เครื่องแปลงไฟฟ้า (Power Inverter)  หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ทำหน้าที่แปลง

กระแสไฟ-ฟ้าระหว่าง ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) มีขนาด 200 วัตต์ 

 4. เบรกเกอร์  หมายถึง อุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความ

ผิดปกติในระบบไฟฟ้า  

 5. Surge Rating หมายถึง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออกของอินเวอร์เตอร์ท่ีสามารถจ่ายโหลดสูงสุด
ช่ัวขณะได้ 200วัตต์ 

 6. Output Voltage หมายถึง ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของอินเวอร์เตอร์  
 7. Input Voltage หมายถึง ค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ 
 8. แบตเตอร่ี  ทำหน้าท่ีเก็บกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของแบตเตอร์รี่ท่ีใช้ คือ เแบตเตอรี่
แห้งแบบตะกั่ว-กรด  
 9. มัลติมิเตอร์  เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ ่งสามารถวัดได้หลายค่า  แต่ในที่นี ้จะวัด

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกของอิเวอร์เตอร์ 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 สามารถแปลงไฟฟ้าฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อท่ีสามารถใช้

กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 6.2 สามารถใช้เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินได
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 6.3 สามารถใช้ไฟฟ้าได้เมื่ออยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีห่างไกล 

 6.4 สามารถประหยัดพลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานสะอาด มีใช้หมุนเวียนเสมอ 

 6.5 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 พลังงาน 

 พลังงาน (energy) คือ  ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ  พลังงาน
สามารถทำให้สสารเกิดการเปล่ียนแปลงได้  เช่น ทำให้สสารร้อนขึ้น เกิดการเคล่ือนท่ี  เปล่ียนสถานะ 
เป็นต้น   พลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ เช่น  พลังงานกล  พลังงานความร้อน 
พลังงานไฟฟ้า  พลังงานแสง  พลังงานเคมี พลังงานนิวเคลียร์  เป็นต้น  พลังงานมีหน่วยเป็นจูล (J) 

 2.1.1.1 ประเภทของพลังงาน 
 เนื่องจากความหลากหลายของพลังงานที่มีอยู ่เป็นส่วนหนึ่งที ่ ทำให้ผู้ศึกษาอาจเกิดความ
เข้าใจสับสนจึงได้มีนักวิชาการพยายามท่ีจะจำแนกอธิบายพลังงานเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น
พลังงานสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
      2.1.1.1.1 จำแนกตามแหล่งที่ได้มา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1.1.1.1.1 พลังงานต้นกำเนิด (Primary energy) หมายถึง แหล่งพลังงานท่ี
เกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ได้แก่ น้ำ แสงแดด ลม 
เช้ือเพลิงตามธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ 
ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น 
  2.1.1.1.1.2 พลังงานแปรรูป (Secondary energy) หมายถึง สภาวะของพลังงาน
ซึ่งได้มาโดยการนำพลังงานต้นกำเนิดดังกล่าวแล้วข้างต้นมาแปรรูป ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ี
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น 
      2.1.1.1.2 จำแนกตามแหล่งที่นำมาใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1.1.1.2.1 พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy resources) เป็นแหล่ง
พลังงานท่ีใช้แล้วหมุนเวียนมาให้ใช้เป็นประจำ เช่น น้ำ แสงแดด ลม เป็นต้น 
  2.1.1.1.2.2 พลังงานที่ใช้หมดเปลือง (Non - renewable energy resources) 
ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น 
      2.1.1.1.3 จำแนกตามลักษณะการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
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  2.1.1.1.3.1 ตามแบบ (Conventional energy) เป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่ทั ่วไป มี
ลักษณะการผลิตเป็นระบบศูนย์กลางขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนามาจนเกือบอิ่มตัวแล้ว เช่น 
พลังงานน้ำขนาดใหญ่ น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นต้น 
  2.1.1.1.3.2 พลังงานนอกแบบ (Non - conventional energy) ได้แก่ พลังงานท่ี
ยังมีลักษณะการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีกำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหลายชนิดท่ีมี
ความเหมาะสมทางเทคนิคแล้ว แต่ยังต้องปรับปรุงความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ เช่น พลังน้ำขนาด
เล็ก ก๊าซชีวภาพ ก๊าซจากชีว-มวล หินน้ำมัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม เป็นต้น 
      2.1.1.1.4 จำแนกตามลักษณะทางการค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1.1.1.4.1 พลังงานทางพาณิชย์ (Commercial energy) เป็นพลังงานท่ีมีการซื้อ
ขายกันในวงกว้างและดำเนินการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน แร่นิวเคลียร์ ไฟฟ้า เป็นต้น 
  2.1.1.1.4.2 พลังงานนอกพาณิชย์ (Non - commercial energy) เป็นพลังงานท่ี
มีการซื้อขายกันในวงแคบและดำเนินการผลิตในลักษณะกิจกรรมในครัวเรือนใช้กันมากในชนบท เช่น 
ฟืน แกลบ ชานอ้อย และมูลสัตว์ เป็นต้น 
                2.1.1.1.5จำแนกพลังงานตามลักษณะการทำงาน 
  2.1.1.1.5.1 พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุถูก
วางอยู่ในตำแหน่งท่ีสามารถ เคล่ือนท่ีได้ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก้อนหิน
ท่ีวางอยู่บนขอบท่ีสูง 
  2.1.1.1.5.2 พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที ่ เก ิดขึ ้นเม ื ่อวัตถุ
เคล่ือนท่ี เช่น รถท่ีกำลังวิ่ง ธนูท่ีพุ่งออกจากแหล่ง จักรยานท่ีกำลังเคล่ือนท่ี เป็นต้น 
  2.1.1.1.5.3 พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานท่ีเก็บสะสมในวัสดุหรือ
ส่ิงของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีท่ีเก็บสะสมไว้ในอาหาร ในก้อนถ่านหิน น้ำมัน หรือไม้ฟืน ซึ่งพลังงาน
ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของวัสดุหรือสิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อย
ออกมาเมื่อวัสดุหรือส่ิงของดังกล่าวมีการเปล่ียนรูป เช่น การเผาไม้ฟืนจะให้พลังงานความร้อน 
 2.1.1.2 พลังงานหมุนเวียน 

 พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานท่ีใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก นับเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่จะนำมาใช้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงบรรพ

ชีวิน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่จำกัดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แหล่ง

พลังงานพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ 
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 2.1.1.2.1 พลังงานลม 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/rutchanet/home 

       2.1.1.2.2  พลังงานน้ำ 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/dachritlk/home 

           2.1.1.2.3  พลังงานชีวมวล 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/pornpi16/ 

       2.1.1.2.4 พลังงานขยะ 

 

   ท่ีมา : https://sites.google.com/site/mudjira/

https://sites.google.com/site/rutchanet/home
https://sites.google.com/site/dachritlk/home
https://sites.google.com/site/pornpi16/
https://sites.google.com/site/mudjira/
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       2.1.1.2.5  พลังงานแสงอาทิตย์ 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/tipyao/home 

             2.1.1.2.6 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/bewgeothermalenergy/home 

 

 

 2.1.1.3  พลังงานแสงอาทิตย์ 

 พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม

ธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น   2  ร ูปแบบ  คือ  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ ื ่อผลิต

กระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน 

       2.1.1.3.1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  ได้แก่ ระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบคือ 

  2.1.1.3.1.1 เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบ

ผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า  อุปกรณ์ระบบท่ี

https://sites.google.com/site/tipyao/home
https://sites.google.com/site/bewgeothermalenergy/home
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สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์

เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า กระแสสลับแบบอิสระ 

  2.1.1.3.1.2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย  (PV  Grid connected 

system)  เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพื้นท่ีท่ีมี

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยน

ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

  2.1.1.3.1.3 เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบ

ผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับ

พลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น 

โดยรูปแบบ ระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ  

  

      2.1.1.3.2  เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน  ได้แก่ การผลิตน้ำร้อน

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   

         2.1.1.3.2.1  การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

      2.1.1.3.2.1.1 การผลิตน้ำร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เป็นการผลิตน้ำร้อน

ชนิดท่ีมีถังเก็บอยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

      2.1.1.3.2.1.2  การผลิตน้ำร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียน เหมาะสำหรับการใช้ผลิต

น้ำร้อนจำนวนมาก และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง 

      2.1.1.1.3.2.1.3  การผลิตน้ำร้อนชนิดผสมผสาน เป็นการนำเทคโนโลยีการผลิต

น้ำร้อนจากแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ้งจากการระบายความร้อนของเครื่องทำ

ความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 

  2.1.1.3.2.2  การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบ ันมีการยอมร ับใ ช้

งาน  3  ลักษณะ คือ 

               2.1.1.3.2.2.1  การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื ่องอบแห้งทำงานโดยอาศัย

พลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมท่ีพัดผ่าน 

               2.1.1.3.2.2.2  การอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแห้งที ่มีเครื ่องช่วยให้อากาศ

ไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้ มีการไหลของอากาศผ่าน

ระบบ
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               2.1.1.3.2.2.3  การอบแห้งระบบ Hybrid เป็นระบบอบแห้งท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ

ยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ช่วยในเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอ หรือต้องการให้ผลิตผล

ทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น   

 

2.1.2 เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
ตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่จะนำมาทำการเปลี่ยนนั้นมาจาก แบตเตอรี่เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือแผงโซล่าเซลล์  ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้มานั้นจะเหมือนกับไฟฟ้าที่ได้จาก
ปลั๊กไฟตามบ้าน โดย อินเวอร์เตอร์ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ พัดลม หรืออุปกรณ์ตางๆที่ใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าตรง 
 2.1.2.1 ประเภทของเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
  โดยท่ัวไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปคล่ืนแรงดันท่ีจ่าย 
 2.1.2.1.1 แบบสแควร์เวฟ (Modifiled sinewave)   มีสัญญาณเป็นรูปคลื ่นไซน์แต่มี
ลักษณะเป็นขั้นบันได ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเกือบทุกประเภท มีราคาถูก   เหมาะ
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เน้นค่าประสิทธิภาพมากนัก แต่เน้นการทำงานที่ทนทาน ราคาถูก  สามารถใช้
งานได้กับทีวี คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน พัดลม ทีวี วีดีโอ สว่านมือ เครื่องเจียรมือ หม้อหุงข้าว กระติก
น้ำร้อน หลอดประหยัดไฟ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และอื่นๆท่ีใช้กำลังไม่เกินพิกัดของเครื่อง 

 

ที่มา : https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/power-inverter/ 

ข้อดี 
• ความทนทานสูงมาก ไม่มีสัญญานรบกวน ใช้กับ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ทีวีได้ดี 
• ประสิทธิภาพการจ่ายกำลังและทนการกระชากของกระแสไฟได้สูง 
• ซ่อมแซมง่าย ซ่อมแล้วคุณภาพดีเหมือนเดิม 
• ราคาถูก 

ข้อเสีย 
• ค่าความคลาดเคล่ือนมากกว่า

https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/power-inverter/
https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/power-inverter/
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ไม่ค่อยเหมาะกับโหลดคอมเพลสเซอร์ เช่น ตู้เย็น 
 2.1.2.1.2 แบบไซน์เวฟ (Pure sinewave) มีสัญญาณเป็นรูปไซน์เวฟ 100% ผลิตไฟฟ้า
ออกมาได้เหมือนไฟบ้าน เหมาะกับการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทท่ีใช้กับไฟบ้าน มีราคาค่อนข้าง
สูง มีประสิทธิภาพการทำงานสูง  ซ่อมบำรุงยากกว่า เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทแบบ
เดียวกับ Power Inverter รวมถึงสามารถใช้งานกับโหลดคอมเพรสเซอร์ได้ดี เช่น ตู้เย็น เครื่องทำ
น้ำแข็ง ตู้แช่ แต่ก็มีขีดจำกัดหากใช้กับโหลดมอเตอร์ 

 

 
ที่มา : https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/power-inverter/ 

 
ข้อดี 

• ประสิทธิภาพการทำงานสูงมาก เพราะอินเวอร์เตอร์เพียวซายเวฟจ่ายแรงดันได้เหมือนไฟ
บ้าน และมีความนุ่มนวลในการจ่ายไฟเริ่มต้น 

• ไม่มีสัญญานรบกวน ใช้กับ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ทีวี สมาร์ทโฟน ได้ดี 
ข้อเสีย 

• รองรับโหลดการกระชากได้ไม่มาก หากใช้กับโหลดท่ีมีการกระชากจะต้องเผ่ือขนาดกำลัง
วัตต์ของเครื่องประมาณ 4-5เท่า 

• ซ่อมแซมยาก และหลังซ่อมคุณภาพไม่ดีเท่าเดิม 
• ราคาค่อนข้างสูง 

  
 2.1.2.2 วิธีการเลือก Inverter 
      2.1.2.2.1 การเลือกประเภทของอินเวอร์เตอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การ
ใช้งาน ลักษณะของงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าในการ
ลงทุน 
      2.1.2.2.2 การเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ ควรเลือกซื้อให้มากกว่า วัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
เราจะใช้งานรวมกัน เช่น ถ้าต้องการใช้งานกับหลอดไฟขนาด 10 วัตต์ และพัดลมต้ังพื้นขนาด 70วัตต์

https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/pure-sine-wave-inverter/
https://www.perfectthai.net/product-category/inverter/pure-sine-wave-inverter/
https://www.perfectthai.net/product/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7/
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จะต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดมากกว่า 80 วัตต์(10 วัตต์ + 70 วัตต์ = 80 วัตต์) และถ้าหากเป็น
โหลดมอเตอร์ต้องเผ่ือขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เพียงพอกับกระแสกระชากในช่วงเริ่มต้นด้วย 

2.1.3 แบตเตอร่ี 
 แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ท่ีทำหน้าท่ีจัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) ท่ี
ประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบ พร้อมกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ (electrolyte solution) แบตเตอรี่
อาจประกอบด้วยเซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์หรือมากกว่าก็ได้  
 แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า สามารถประจุไฟฟ้าเข้าไป
ใหม่ (recharge) ได้หลายครั้ง และประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100% จะอยู่ท่ีประมาณ 80% เพราะมีการ
สูญเสียพลังงานบางส่วนไปในรูปความร้อนและปฏิกิริยาเคมีจากการประจุ/จ่ายประจุนั่นเอง 
 แบตเตอรี่จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและเสียหายได้ง่ายหากดูแลรักษาไม่ดีเพียงพอหรือใช้
งานผิดวิธี รวมถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป เนื่องด้วยวิธีการใช้, การ
บำรุงรักษา, การประจุและอุณหภูมิ ฯลฯ โดยสามารถจำแนกแบตเตอรี่ออกได้ 2 กลุ่มสำคัญๆ คือ 
ตามการใช้งานและประเภทของโครงสร้าง 
  แบตเตอรี่ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่มีหน้าที่สะสม
พลังงานท่ีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และจัดเก็บไว้ใช้ในเวลาที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ผลิตไฟฟ้า
หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือเวลากลางคืน หากเปรียบเทียบกับระบบกักเก็บน้ำฝนก็คือถังเก็บน้ำ
นั่นเอง 
  
 2.1.3.1  ชนิดของแบตเตอร่ี   
 แบตเตอรี่มี 4 ชนิด (ในท่ีนี้จะกล่าวถึงแบตเตอรี่ท่ีใช้ในงานโซล่าเซลล์ เพื่อให้สามารถเลือกใช้
แบตเตอรี่ตามความต้องการได้)  ได้แก่ 
       
        2.1.3.1.1 แบตเตอร่ีน้ำ (Flood  Bettery) 
  คือ แบตเตอรี่ท่ีใช้กันท่ัวไป คือแบตเตอรี่รถยนต์ ท่ีต้องเติมน้ำกล่ัน ราคาถูก เมื่อก่อน
สมัยที่โซล่าเซลล์ พึ่งเข้ามาใหม่ๆ ได้ใช้แบตเตอรี่น้ำ สามารถทำให้ระบบทำงานได้ แต่ก็ไม่ไม่ประสบ
ผลสำเร็จมากนัก เพราะเนื่องจากแบตเตอรี่ต้องเติมน้ำกล่ันทุกสัปดาห์ ทำให้เวลาท่ีติดต้ังแล้วการท่ีจะ
เติมน้ำกลั่นที่เสาไฟถนนโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งจำนวนเสาไฟถนนโซล่าเซลล์เยอะ ยิ่งมีความ
ลำบาก 
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      2.1.3.1.2 แบตเตอร่ีเจล (Gel  Bettery)         
  คือ แบตเตอรี่ที่เป็นระบบปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ และไม่ต้องการการดูแลหรือ
การเติมน้ำกล่ัน ทำให้ช่วงนึงมีการใช้กันมากขึ้น ตามทฤษฎี เพื่อลดปัญหาการรั่วไหลของน้ำกล่ันออก
จากแบตเตอรี่ ทำให้มีข้อเสียในเรื่องของการใช้งานที่ไม่อาจเทียบได้กับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว (Lead) 
แต่จากการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็พอๆกับแบตเตอรี่แบบตะกั่ว และราคายังถูกกว่าอีกด้วย 
      2.1.3.1.3 แบตเตอร่ีตะก่ัว (Lead  Bettery) 
          คือ แบตเตอรี่ท่ีเป็นระบบปิดเหมือนกับแบตเตอรี่เจล (Gel) รู้จักกันในช่ือ แบตเตอรี่
กรดตะกั่ว,ตะกั่วกรด (Lead acid) ท่ีตอนนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความทดทานสูง การดูแลรักษาทำ
ได้งาน เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกล่ันแล้ว หากซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานต้องอัดประจุแบตเตอรี่ซ้ำ
ทุก 3 เดือนทำให้สามารถเก็บแบตเตอรี่ไว้ได้นาน 
      2.1.3.1.2 แบตเตอร่ีลิเธียม (Lithium  Bettery) 
          คือ แบตเตอรี่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งเป็น 2 แบบ    
  1.)แบตเตอรี ่ลิ เธ ียมไอออน (Lithium-Ion Battery)  แบตเตอรี ่ลิ เธ ียมไอออน 
(Lithium-Ion Battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ค่าการจ่ายไฟที่แรง และคงที่ มีระยะเวลาการชาร์จประจุไฟ
จนเต็มได้ไวกว่า ราคาก็แพงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นเช่นกัน 
  2.)แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Iron Phosphate)(LiFePO4)เป็น
แบตเตอรี่ท่ีพัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion Battery) ทนต่อความร้อนท่ีเกิดจาก
ปฎิกริยาเคมี ซึ่งสามารถให้พลังงานที่สูงกว่า ไม่เป็นพิษ มีอายุการใช้งานที่มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่า 
ราคาจึงสูง 
  
 2.1.3.2 ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอร่ี 
       2.1.3.2.1 อย่าให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟเกินความสามารถ (Over Discharge) เพราะ

ทำให้แบตเตอรี่มีอายุ การใช้งานส้ันลงกว่าปกติ 

      2.1.3.2.2  อย่าประจุไฟแบตเตอรี่มากเกินไป ควรประจุไฟให้ถูกต้องเหมาะสม มิเช่นนั้น

แบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพเร็วขึ้น 

       2.1.3.2.3 อย่าให้อุณหภูมิของ Electrolyte สูงเกินกว่า 50 °C 

       2.1.3.2.4 รักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและผุกร่อน

         2.1.3.2.5 อย่านำโลหะหรือเคร ื ่องมือ เช่น ประแจหรือไขควงวางบนสะพานไฟ 

(Connector) เพราะอาจเกิดการ Spark สะเก็ดไฟ ทำให้แบตเตอรี่ชารุดเสียหาย 

       2.1.3.2.6  อย่าสูบบุหรี่บริเวณท่ีมีการประจุไฟแบตเตอรี่
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       2.1.3.2.7 ตรวจสอบทุกครั้งเมื ่อมี่การเชื่อมต่อ Plug ของแบตเตอรี่เข้ากับ Plug ของ 

Charger หรือ Truck ต้องเป็นขนาดเดียวกัน และขั้วบวก ลบ ถูกต้อง 

        2.1.3.2.8  อย่าถอดหรือขยับ Plug เมื ่อมีการ On Charger หรือ On Key Switch 

ของ Truck 

        2.1.3.2.9  ถอด Plug ออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ Truck หรือ เลิกการประจุไฟแบตเตอรี่ 

 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 นัฐชัย จิตต์ปราณีชัย และสุรเชษฐ์ บูรณ์เจริญ (2560 : บทคัดย่อ) ในปัจจุบันอินเวอร์เตอร์

ชนิดเชื ่อมต่อกับกริดจะส่งกำลังไฟฟ้าเข้ากริดทันทีที ่ได้รับกำลังไฟฟ้ามาจากโซลาร์เซลล์ แต่ถ้า

กำลังไฟฟ้าท่ีส่งเข้าไปในกริดมีค่ามากกว่ากำลังไฟฟ้าท่ีโหลดใช้งานอยู่ กำลังไฟฟ้าท่ีเหลือนั้นจะถูกส่ง

เข้าไปในกริดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยจากการไฟฟ้า ดังนั้นถ้าหากนำแบตเตอรี่มาใช้ในการกัก 

เก็บกำลังไฟฟ้าท่ีได้รับมาจากโซลาร์เซลล์ และนำมาใช้ในเวลาท่ีมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูง จะทำ

ให้พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากกริดน้อยลงและยังทำให้แรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงในบริเวณใกล้เคียงมี

คุณภาพที่ดีขึ้นด้วย  คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำปริญญานิพนธ์นี้ขึ้นมา โดยการออกแบบและสร้างวงจร

อินเวอร์เตอร์แบบฟลูบริดจ์1  เฟส ใช้ไอจีบีทีเป็นสวิตซ์ ความถี่ในการสวิตชิ่ง 20 กิโลเฮิร์ต ใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPic30f4011 เป็นตัว ควบคุมกระแส ใช้ขดลวดเหนี่ยวนำเป็นตัวกรองความถี่

สวิตชิ่ง ส่งกำลังไฟฟ้าเข้าไปในกริดโดยผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังพิกัดแรงดัน 24/220 โวลต์และใช้

รีเลย์ชนิดแยกโดดทางไฟฟ้าเป็นสวิตซ์ระหว่างหม้อแปลงกับกริด ผลที่ได้จากการทดสอบคือสามารถ

ส่งกำลังไฟฟ้าเข้าไปในกริดได้สูงสุด 160 วัตต์ค่า THD 14.4% Power  factor 0.879 มีประสิทธิภาพ

ของอินเวอร์เตอร์ 87.72 % ท่ีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าของโหลดขนาด 500 วัตต์ สามารถช่วยแบ่ง

เบากำลังไฟฟ้าจากกริดได้ 32 %  

 พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกรและวิบูลย์ ชื่นแขก (2559 : บทคัดย่อ) บทความนี้นำเสนอการ

ออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงท่ีมีค่าตัวประกอบกำลังสูงท่ีมีการใช้ซุปเปอร์

คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งเก็บพลังงาน ระบบท่ีนำเสนอประกอบด้วยวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

กระแสตรงแบบชุกและมีวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสตรงแบบสองทิศทางต่อระหว่าง

เอาต์พุตของระบบและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เพื่อทำหน้าท่ีส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างเอาต์พุตระบบ 

และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์  ในโหมดปกติโหลดได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟสลับโดยผ่านวงจรแปลง

ผันไฟฟ้ากระแสลับเป็นกระแสตรงและวงจร แปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงถูกควบคุมให้ชาร์จซุปเปอร์คา

ปาซิเตอร์ สำหรับสภาวะท่ีแหล่งจ่ายไฟสลับเกิดขัดข้องวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสตรง
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แบบสองทิศทางจะถูกควบคุมให้ส่งผ่านพลังงานจากซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ไปที่โหลด เพื่อตรวจสอบ

หลักการ  ระบบที่นำเสนอได้ทดสอบระบบต้นแบบที่แรงดันเอาต์พุตวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับ

เป็นกระแสตรงมีค่าเท่ากับ 48 V ที่กำลังเอาต์พุต 250 W และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาดแรงดัน     

25 V ความจุ 10 F ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงาน จากผลการทดสอบค่าตัวประกอบกำลังด้านอินพุต

ของวงจรแปลงผัน ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงมีค่าประมาณ 0.99 และเวลาในการจ่ายพลังงาน

สำรองเท่ากับ 7 วินาทีที่โหลดด้านออกเท่ากับ 100 W  คำสำคัญซุปเปอร์คาปาซิเตอร์วงจรแปลงผัน

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบสองทิศทาง  

 มนฑล นาวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ) อินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหนึ่งเฟสที่ใช้พลังงานจาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยท่ัวไปใช้ หลักการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมเพื่อให้ได้

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสูงขึ้น  บทความนี้นำเสนอการออกแบบบูสคอนเวอร์เตอร์ท่ีต่อกับแผงเซลล์

แสงอาทิตย์จำนวนหนึ่งแผงต่อวงจรและนำวงจรมาเช่ือมต่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรงท่ีสูงขึ้น  สำหรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าทางด้านเข้าของอินเวอร์เตอร์บูสคอนเวอร์เตอร์ใช้หลักการ

ควบคุมแบบชนิดพีไอด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ dspic30f1010 เพื่อรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรงให้คงที่ ผลการทดลองพบว่าระบบที่นำเสนอสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

คงท่ี 100 V จากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 20 V ถึง 40 V 

ตามความเข้มของแสงอาทิตย์และนำวงจรมาเช่ือมต่อแบบอนุกรมจำนวนส่ีวงจรเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า 

กระแสตรงคงท่ี 400V สำหรับอินเวอร์เตอร์มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านออก 223 V ใช้งานกับ

โหลดอินดักช่ันมอเตอร์ โดยท้ังส่ีวงจรมีประสิทธิภาพการทำงานเฉล่ีย 94.27 เปอร์เซ็นต์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่3  

วิธีการจัดทำโครงงาน 

 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำโครงงานได้แก ่

 3.1.1 สายคู่ ดำ/แดง 14 AWG UL2468  1 เมตร ราคา  30 บาท 

 

 3.1.2 สายคู่ ดำ/แดง 16 AWG UL2468 1 เมตร   ราคา   20 บาท 

 

 3.1.3 ขั้วแบตเตอรี่ ทองเหลืองคู่ 1 คู่    ราคา 100 บาท 
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 3.1.4  สายรัดเคเบ้ิลไทด์   ราคา 40  บาท 

 

 3.1.5 ตู้กันน้ำ 102W NANO มีหลังคา  ราคา 320 บาท 

 

 3.1.6 เบรกเกอร์ 2P 30 A PANASONIC 2ตัว           ราคา 300 บาท 

 

 3.1.7 ปล๊ักตัวผู้ยาง 3 ขา SOKAWA ทองเหลือง          ราคา 25  บาท 
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 3.1.8 บล็อกลอย 2*4 รุ่นใหม่ ราคา 15 บาท 

 
 3.1.9 ฝาครอบเมจิก 3 ช่องรุ่นใหม่  ราคา 15 บาท 

 
 3.1.10ปล๊ักเมจิกมีกราวด์ VENA   ราคา 50 บาท 

  
 3.1.11  อินเวอร์เตอร์ 12V200W ราคา 420 บาท 
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 3.1.12 แบตเตอรี่แห้ง 12v 12ah  ราคา 560 บาท 

 
 3.1.13  หลอดไฟ ขนาด200W  ราคา  35 บาท 

 
 3.1.14  ขั้วหลอดไฟ  ราคา  60 บาท 
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3.2 วิธีการจัดทำโครงงาน 

3.2.1 คณะผู้จัดทำ ประชุมเสนอแนวความคิดเรื่องท่ีจะทำโครง 

3.2.2 ลงพื้นท่ีศึกษาโครงการและรูปแบบวงจรจากชุมชน 

3.2.3 เขียนเค้าโครงงาน เรื่อง ชุดวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

3.2.4 แบ่งหน้าที่สมาชิกค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็น

ต้น 

3.2.5 ออกแบบเค้าโครงวงจรชุดแปลงไฟและขนาดของชุดแปลงไฟ 

3.2.6 จัดซื้ออุปกรณ์ตามแบบเค้าโครงงานท่ีเลือกไว้ 

3.2.7 ขอคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญด้านการต่อวงจร 

 3.2.8 เริ่มต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากการต่อแบตเตอรี่เข้ากับเบรกเกอร์ จากนั้นต่อ

จากเบรกเกอร์เข้ากับเวอร์เตอร์โดยอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรง DC เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับ AC ต่อมาต่อไฟจากอินเวอร์เข้าสู่เบรกเกอร์ สุดท้ายต่อจากเบรกเกอร์เข้าปล๊ักเมจิคู่

มีกราวด์ 

3.2.9 นำอุปกรณ์ไปต่อกับโหลดเพื่อวัดความต่างศักย์ขาเข้ากับความต่างศักย์ขาออก 

3.2.10 ทำการบันทึกผลการทดลอง 

3.2.11 นำเสนอความคืบหน้าและปรึกษางานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.2.12 จัดทำส่ือประกอบการนำเสนอการใช้งานและและหลักการทำงาน 

3.2.13 .ส่งตรวจเนื้อหาและช้ินงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.2.14 จัดทำรูปเล่มรายงานโครงงานเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

3.2.15  นำเสนอช้ินงานหน้าช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 ในการทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์  

และเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)  ใช้โหลดเป็นหลอดไฟขนาด 200 

W ที่ 0 วินาทีหรือจุดเริ่มต้นวัดความต่างศักย์ขาเข้าได้ 12.73 V  โดยเปรียบเทียบเวลากับความต่าง

ศักย์ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์และเวลากับความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์ได้ผลการทดลองดังนี้ 

4.1 เปรียบเทียบเวลากับความต่างศักย์ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ 

 4.1.1 ตรารางบันทึกผลการวัดความต่างศักย์ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ 

เวลา 
(s) 

ความต่างศักย์ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ (VDC) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 เฉลี่ย 

0 12.73 12.73 12.73 12.73 
30 12.30 12.24 12.34 12.29 
60 12.27 12.18 12.29 12.24 
90 12.22 12.10 12.24 12.18 
120 12.17 12.03 12.19 12.13 
150 12.12 11.95 12.13 12.06 
180 12.07 11.88 12.07 12.00 
210 12.02 11.83 12.01 11.95 
240 11.96 11.77 11.93 11.89 
270 11.90 11.69 11.86 11.82 
300 11.85 10.56 11.80 11.40 

 4.1.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความต่างศักย์ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความต่างศักย์ขาเข้าของ
อินเวอร์เตอร์
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 4.1.3 สรุปผล 

 ความต่างศักย์ไฟฟ้าขาเข้าของอินเวอร์เตอร์เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีได้จากแบตเตอรี่ 

12A12Hr จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความต่างศักย์ขาเข้าของแบตเตอรี่  จะเห็นได้

ว่าที่เวลาเริ่มต้น 0 วินาที มีความต่างศักย์ไฟฟ้าขาเข้าของแบตเตอรี่ 12.73 VDC เมื่อเวลาผ่านไป

ความต่างศักย์ไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ขาเข้ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หลังจากวินาทีท่ี 300 

แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งแรงดันเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ได้มากพอ  เมื่ออินเวอร์เตอร์ถึงจุด

พีคจะส่งสัญญาณเตือน 30 วินาทีก่อนจะหยุดจ่ายไฟ  วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าขาเข้าของแบตเตอร์รี่ ท่ี

วินาทีท่ี 300 ก่อนท่ี Inverter จะทำการหยุดจ่ายไฟเฉล่ียของแบตเตอร์รี่ได้ 11.40 VDC 

4.2 เปรียบเทียบเวลากับความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์ 

 4.2.1 ตรารางบันทึกผลการวัดความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์ 

เวลา 
(s) 

ความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์ (VAC) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 เฉลี่ย 

30 166.00 187.10 189.60 180.90 
60 186.90 159.20 191.20 179.10 
90 186.00 168.30 191.00 181.77 
120 185.30 183.00 197.10 188.47 
150 178.70 175.30 169.70 165.90 
180 180.40 164.50 176.70 183.57 
210 186.90 184.30 192.80 188.00 
240 186.50 170.10 188.10 181.70 
270 187.70 191.10 178.70 185.83 
300 184.30 181.80 182.90 182.80 

 4.2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์ 
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 4.2.3 สรุปผล 

        จากความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความต่างศักย์ขาออกของอินเวอร์เตอร์  จะเห็นได้ว่าความ

ต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยของอินเวอร์เตอร์  คือ 181.8 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกับความต่างศักย์ไฟฟ้า

หรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่อยู ่ตามบ้านเรือน 220 V  ถึงแม้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกของ

อินเวอร์เตอร์จะไม่สูงเท่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนแต่ก็สามารถนำไปใช้กับโหลดหรือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกับกระแสไฟบ้านทุกประการ 

 

4.3 ตัวอย่างภาพร่างชิ้นงาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 อินเวอร์เตอร์ขนาด 200 วัตต์ มี input เชื่อมต่ออยู่กับแบตเตอรี่ขนาด 12 V 12 Ah และมี

ด้าน output ท่ีเช่ือมต่ออยู่กับโหลด  โหลดท่ีใช้เป็นหลอดไฟขนาด 200 วัตต์ แบตเตอรี่ท่ีใช้เป็นขนาด 

12 VDC ส่งแรงดัน input เข้าสู่อินเวอร์เตอร์ เพื่อให้อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสให้เป็น

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับไฟบ้าน 220 โวลต์  ไฟฟ้าท่ีได้จากแบตเตอรี่นั้นเมื่อเข้า

สู่อินเวอร์เตอร์เริ่มต้นจะอยู่ท่ี 12.7 3 VDC เริ่มใช้โหลดเข้ามาพบว่า แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีได้จาก

แบตเตอรี่นั้นเมื่อเวลาผ่านไปแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะลดลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหลังจากวินาทีท่ี 

300 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ไม่สามารถส่งแรงดันไฟฟ้าเข้าสู ่อินเวอร์เตอร์ได้มาก

พอท่ีจะทำให้อินเวอร์เตอร์นั้นทำงานได้ เนื่องจากการปล่อยให้แบตเตอรี่ปล่อยประจุจนหมดนั้นทำให้

ประสิทธิภาพการเก็บประจุของแบตเตอรี่ลดลงไปอย่างมากจนไม่สามารถท่ีจะนำกลับมาใช้หรือชาร์จ

ประจุได้อีก สามารถวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี ่ที ่ว ินาทีที ่ 300 ก่อนท่ี

อินเวอร์เตอร์จะทำการหยุดการทำงานเฉลี่ยได้ 11.40 VDC  ความต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยของ

อินเวอร์เตอร์  คือ 181.8 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกับความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับท่ีอยู่

ตามบ้านเรือน 220 V  ถึงแม้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าขาออกของอินเวอร์เตอร์จะไม่สูงเท่าความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าท่ีอยู่ตามบ้านเรือนแต่ก็สามารถนำไปใช้กับโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกับกระแสไฟ

บ้านทุกประการ 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.1 ควรมีการปรับขนาดของอินเวอร์เตอร์เพื ่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของ

อินเวอร์เตอร์ท่ีหลากหลาย  

 5.2.2 ควรมีการหารูปแบบของคลื่นเพื่อให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่า คลื่นของอินเวอร์เตอร์เป็น

คล่ืนชนิดใด  

 5.2.3 ควรมีการใช้โหลดหลายขนาดเพื่อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ทั้งขา

ออกและขาเข้า 
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