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บทคัดยอ่ 
 

โครงงานนีท้ าการศึกษาการสร้างเครื่องระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากพลังงานเซลล์สรุิยะ  
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิง่ประดิษฐ์ มีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจาก
พลังงานเซลล์สรุิยะควบคุมด้วยไทมเ์มอร์ ลดการใช้ไฟฟ้าที่สิน้เปลืองได ้และพัฒนาผลงานทีป่ระดิษฐ์ให้
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ จากการทดลองแผงเซลล์สรุิยะจ านวน 2 แผงทีม่ีขนาด 10V และ 6V 
ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 12V 7AH ในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้ไดโอดต่อเข้าที่แผงควบคุมของแผง 
เซลลส์ุริยะทั้ง 2 แผงเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่จะเข้าแบตเตอรี่ และน าไฟสปอร์ตไลท์
ขนาด 60W ต่อเข้ากบัไทม์เมอร์ขนาด 12V จากนั้นน าไฟสปอร์ตไลท์และไทมเ์มอร์ต่อเข้าแบตเตอรี่ที่ได้ชาร์จ
ไฟจากแผงเซลล์สรุิยะแล้ว จากการศึกษาพบว่า เมื่อตั้งเวลาควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตสิามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อทดลองเปิดไฟไว้ระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ช่ัวโมง พบว่าได้ค่าความสว่าง
โดยเฉลี่ยสูงสุดเป็น  121 ลักซ์ และค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการจ่ายโหลดสูงสุดคือ 0.29 จากการศึกษา
แบตเตอรี่ขนาด 12V 7AH เมื่อใช้กบัไฟฟ้าขนาด 60W สามารถใช้ได้นานโดยถึง 7 ช่ัวโมง 
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บทท่ี 1 

                                               บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

พลังงานมีความส าคัญและมีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนบนโลก  
อย่างมากมาย สิ่งมีชีวิตจะด ารงอยู่ได้นั้นต้องอาศัยพลังงานเพื่อให้เกิดกระบวนการและปฏิกิริยา สิ่งมีชีวิตใช้
ประโยชน์จากพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ท าให้เกิด
ความอบอุ่น พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ถูกใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช และเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานใน
สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสิ่งทีส่ าคัญในกระบวนการด ารงชีวิต โดยพลังงานเหล่าน้ีถูกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การหายใจ 
การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายนอกจากพลังงานที่ถูกใช้เพื่ อการด ารงชีวิตแล้ว 
มนุษย์ยังเรียนรู้วิธีในการน าพลังงานเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟา้เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ซักผ้า ตู้เย็น เป็นต้น 

ในยุคปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานในการด าเนินชีวิต และมีอัตราความต้องการเพิ่มสูงข้ึนทุก
ปีตามจ านวนประชากรที่เพิ่มสูงข้ึน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าแหล่งพลังงานที่มีการ ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพลังงานทีใ่ช้แล้วหมดไป ยิ่งใช้สอยมากก็ยิ่งท าให้ทรัพยากรลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ  และอาจจะหมดไปใน
อนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุหนึ่งมาจากการใช้พลังงานที่
ฟุ่มเฟือย เช่น การเปิดหลอดไฟส่องสว่างในห้องที่ไม่มีคนใช้ หรือการเปิดไฟส่องสว่างตามทางเดินภายใน
อาคารที่ไม่มีผู้คนสัญจร ท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์  

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากเซลล์สุริยะเพื่อ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์
ให้ความสนใจและเลือกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน เนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานที่ได้ เปล่ามี
จ านวนไม่จ ากัดและปราศจากมลภาวะ เซลล์สุริยะหรือโซล่าเซลล์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูก
น ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเซลล์สุริยะสามารถเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรง โดยระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากเซลล์สุริยะนี้จะมีไทม์เมอร์ที่ใช้ในการควบคุมเวลาการเปิด-ปิดของ
ไฟ ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความ
สะดวกสบายของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์ุริยะควบคุมด้วยไทมเ์มอร ์

1.2.2 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองได้ 

1.2.3 เพื่อพัฒนาผลงานทีป่ระดิษฐ์ให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

  1.3.1 ออกแบบและสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ 

 1.3.2 ใช้แผงเซลลส์ุริยะขนาด 20W แรงดัน 10V และ 10W แรงดัน 6V เป็นตัวรับแสงอาทิตย์และ
แปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าชารจ์เกบ็ในแบตเตอรรี่ขนาด 12V 7AH 

 

1.4 ตัวแปรท่ีศึกษา  

  1.4.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ 

  1.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความสว่างของไฟสปอร์ตไลท ์

  1.4.3 ตัวแปรควบคุม คือ ไทม์เมอร์ขนาด 12V ไฟสปอร์ตไลท์ขนาด 60W แบตเตอรี่ 12V 7AH 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.5.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) คือ อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
ขนาด 10V และ 6V  

1.5.2 ไทม์เมอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 12V 
  1.5.3 แบตเตอรี่ คือ อุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลลส์รุิยะแล้วจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กับ
ไทม์เมอร์และไฟสปอร์ตไลท ์ขนาด 12V 7Ah 
 1.5.4 ไดโอด คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของประจุจากแผงเซลลส์ุริยะที่ 1 ไปแผงเซลล์สรุิยะที่ 2  

  

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.6.1 น าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน ามาแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

  1.6.2 ประหยัดค่าไฟ 

 1.6.3 อ านวยความสะดวกในการเปิดและปิดไฟ 
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1.7 ระยะเวลาในการศึกษา / ทดลอง 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึง 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

โครงงานนีมุ้่งเน้นในการสร้างเครือ่ง ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากพลังงานเซลล์สรุิยะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 พลังงานแสงอาทิตย ์

พลังงานมาจากดวงอาทิตย์ทกุวันในขณะที่พลงังานเช้ือเพลิงอื่นก าลังจะหมดโลกและแพงขึ้นเรื่อยๆจงึ
มีการสร้าง เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell ซึ่งเป็นสิง่ประดิษฐ์ที่สร้าง ข้ึนเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็น
ไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการรบัแสงแดด จากดวงอาทิตย์สูงมากการน าเอาพลังงาน
แสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์โดยน ามาเปลี่ยนเป็นไฟฟา้ เพื่อมาใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยชาติประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าแล้ว พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ยงัเป็นพลงัทีส่ะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการน าเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องอาศัยแผงโซล่าเซลล์ หรอื เซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีป่ระดิษฐ์ข้ึนมา
ส าหรับเปลี่ยนพลงังานแสงจากดวงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะน าซลิิกอนมาผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผลิตใหเ้ป็นแผ่นบาง บรสิุทธ์ิเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผ่นเซลล์ ก็จะถ่ายทอดพลังงาน
ระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะท าให้เกิดประจบุวกและลบข้ึนในสารกึ่งตัวน าสารกึง่ตัวน าประเภท N จะดึง
ประจุลบ ส่วนสารกึ่งตัวน า  ประเภท P จะดึงประจุบวก ท าให้มีการสะสมของประจทุี่ขั้วทั้งสองข้ึน ดังนั้นเมื่อมี
การเช่ือมวงจร ภายนอก เช่น เอาหลอดไฟมาต่อคร่อมขั้วต่อ ก็จะท าใหเ้กิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน 
สามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหรือน าไปกักเก็บไว้ในแบตเตอรีเ่พื่อใช้งานภายหลังได ้

2.2 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทิตย์  

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  

2.2.1 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Standalone system) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รบัการออกแบบส าหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไมม่ีระบบสายสง่ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่
ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอปุกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอสิระ 

2.2.2 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV Grid 
connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอปุกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั เข้าสูร่ะบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรอืพื้นทีท่ี่มีระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบทีส่ าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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2.2.3 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรบัท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับ
พลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ า เป็นต้น โดยรูปแบบ
ระบบจะข้ึนอยูก่ับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเปน็กรณีเฉพาะ 
  

2.3 การน าพลังงานแสงอาทิตยม์าใช้ประโยชน์ในทางไฟฟ้า  

การเปลี่ยนพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า จ าแนกได ้2 วิธี คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเรียกว่า กระบวนการโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic Conversion)  
และการเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนแล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการ
ทางอุณหพลศาสตร์เรียกว่า กระบวนการความร้อน (Solar Thermodynamic Conversion System)  

กระบวนการโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic Conversion) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยแสงตกกระทบผ่านอปุกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)  

กระบวนการความร้อน (Solar Thermodynamic Conversion System) การผลิตไฟฟ้าด้วย 
พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้กระบวนการความร้อนประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ชุดเก็บสะสม  
ความร้อน และอุปกรณ์ทีเ่ปลี่ยนพลังงานความร้อนใหเ้ป็นไฟฟ้า 
 

2.4 เซลลแ์สงอาทิตย ์ 

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหลง่พลังงานทดแทนซึง่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ใหเ้ป็นพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลงังานทดแทนทีส่ะอาดและไม่สร้างมลภาวะขณะใช้งานไม่ท าลาย
สภาพแวดล้อม เพียงแค่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ไว้กลางแจ้งกส็ามรถใช้งานได้ทันที เซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้
โดยไม่สร้างเสียงรบกวนหรือการเคลื่อนไหวเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ท างาน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เท่านั้น จึงเป็นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานและยงัไม่เกดิมลภาวะเป็นพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์น้ีเป็นพลงังานซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย  

การใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนาน ดังนั้นเมื่อลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในครั้งแรกแล้ว ก็แทบ
ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอีกตอ่ไป (กรมพฒันาและส่งเสริมพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม. 2542 )  

เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก คือ หัวต่อพีเอน็ของสารกึ่งตัวน า (Semiconductor) 
สารกึง่ตัวน าที่น ามาท าเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ ซิลิคอน (Silicon; Si) เจอร์เมเนียม (Germanium; Ge) 
แคดเมียมซลัไฟด์ (Cadmium Sulfide;CdS) การท าใหเ้ป็นสารกึง่ตัวน าแบบเอ็นหรือพ ีโดยใส่สารเจือปน   
แพร่ลงไปในสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าที่ไมม่ีการเจอืปนด้วยสารอื่นเรียกว่า สารกึง่ตัวน าแบบอินทรินสิก  
จะไม่สามารถน าไปใช้งานได้ เนื่องจากมีค่าความต้านทานสูง การเจอืปนด้วยสารอื่นท าให้ค่าความต้านทาน
ลดลง ถ้าเจือปนด้วยสารที่ท าใหส้ารกึ่งตัวน ามีจ านวนอเิลก็ตรอนเกิน สารกึง่ตัวน านี้จะแสดงตัวเป็นประจลุบซึ่ง
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เรียกว่า สารกึ่งตัวน าแบบเอ็น (n –type) แต่ถ้าเจือปนด้วยสารทีท่ าให ้สารกึ่งตัวน ามจี านวน อิเลก็ตรอนขาด 
สารกึง่ตัวน านี้จะแสดงตัวเป็นประจบุวก ซึ่งเรียกว่า สารกึ่งตวัน าแบบพี (p – type) สารกึง่ตัวน าแบบเอ็นและ
พี อาจท ามาจากสารกึง่ตัวน าชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก ็ได้ สารกึ่งตัวน าที่นิยมน ามาท าเซลล์แสงอาทิตย์ 
คือ ซิลิคอน เพราะเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในโลก มรีาคา ถูก และมีการพฒันามานานแล้ว เมือ่เซลล์แสงอาทิตย์
ได้รับแสงอาทิตย์เตม็ที่ จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล ในวงจรประมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร และ
ให้แรงเคลื่อน ไฟฟ้าประมาณ 0.4 – 0.6 โวลท์ต่อเซลล์ มีก าลังไฟฟ้าประมาณ 1 วัตต์ เมื่อน ามาต่ออนุกรมก็จะ
เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

เซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนาและใช้งานในปจัจบุันแบง่ออกเป็น 4 ชนิดคือ  

2.4.1 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) เป็นแบบที่มี
ราคาสูง เนือ่งจากมีความยุ่งยากในการเลี้ยงผลึก มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้า ประมาณรอ้ยละ 
15-17  

2.4.2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมลัติครสิตัลไลน์ซลิิคอน (Multi Crystalline Silicon Solar Cell) 
เซลล์แสงอาทิตย์แบบนีจ้ะใช้วิธีการเลี้ยงผลกึเพื่อให้ผลึกซิลคิอนที่มีการจัดเรียงตัวหลาย ทิศทาง มีอายุการใช้
งานนาน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าประมาณ ร้อยละ 12-15  

2.4.3 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิลม์บางอะมอร์ฟสัซลิิคอน (Thin – Film Amorphous Silicon Solar 
Cell) เป็นแบบที่ใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าแบบผลกึและมีราคาถูกทีสุ่ด ส่วนใหญ่ใช้ ในเครื่องคิดเลข       
มีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 6-8  

2.4.4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide Solar Cell) เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสงูมากประมาณร้อยละ 25 ไม่นิยมใช้บนพื้นโลก ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับ              
งานดาวเทียม  
 

2.5 หลักการท างานเซลลแ์สงอาทิตย ์

การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นขบวนการเปลี่ยนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได ้โดยตรงโดย
เมื่อแสงซึง่เป็นคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึง่ตัวน าจะเกิดการถ่ายทอด พลงังานระหว่าง
กัน พลังงานจากแสงจะท าใหเ้กิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเลก็ตรอน) ข้ึนในสารกึง่ตัวน า จึงสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได ้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย์ 

ที่มา www.mt.kmutt.ac.th/advanced_poly...olar.htm 

N - type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึง่ตัวน าที่ได้การโดปปิ้งด้วยสาร ฟอสฟอรัส      
มีคุณสมบัตเิป็นตัวให้อเิล็กตรอนเมือ่รบัพลงังานจากแสงอาทิตย์ P - type ซิลิคอน คือสารกึง่ตัวน าที่ได้         
การโดปปิ้งด้วยสารโบรอน ท าให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรบั พลงังาน จาก
แสงอาทิตย์จะท าหน้าทีเ่ป็นตัวรบัอิเล็กตรอน เมือ่น าซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกัน ด้วย P-N Junction 
จึงท าให้เกิดเป็น เซลล์แสงอาทิตย์ ในสภาวะที่ยงัไม่มีแสงแดด N - type ซิลิคอนซึ่ง อยู่ด้านหน้าของเซลล์
ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อเิลก็ตรอน แต่ก็ยังมีโฮล ปะปนอยูบ่้างเลก็น้อย ด้านหน้าของ N - type    
จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Contact ท าหน้าที่เป็นตัวรบัอิเลก็ตรอน  

ส่วน P-N type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลงัของเซลล์ โครงสร้างส่วนใหญเ่ป็นโฮลแต่ยังคงมีอิเล็กตรอน
ปะปนบ้าง เล็กน้อยด้านหลงัของ P - type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Contact ท าหน้าทีเ่ป็นตัว
รวบรวมโฮล N - type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึ่งตัวน าที่ได้การ   โดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส 
ม ีคุณสมบัติเป็นตัวให้อเิล็กตรอนเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์    
จะถ่ายเทพลงังานใหก้ับอเิลก็ตรอน และโฮล ท าให้เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทัง้อิเล็กตรอนและโฮล  
จะว่ิงเข้าหาเพื่อจับคู่กันอิเล็กตรอนจะว่ิงไปยัง  ช้ัน N - type และโฮลจะว่ิงไปยงัช้ัน N- type อิเล็กตรอนว่ิงไป
รวมกันที่ Front Contact และโฮล    ว่ิงไปรวมกันที่ Back Contact เมื่อมีการตอ่วงจรไฟฟ้า  จาก Front 
Contactและ Back Contact  ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าข้ึน เนื่องจากทั้งอเิลก็ตรอนและ โฮลจะว่ิง
เพื่อจบัคู่กัน 

 

 

 

 

 

 

Sunlight 
Antireflection Coating 

Transparent Adhesive 
Cover Glass Front Contact Current 

n-Type Semiconductor 
p-Type Semiconductor Back Contact 
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ภาพท่ี 2 แสดงการเกิดกระแสไฟฟ้า 

ที่มา www.mt.kmutt.ac.th/advanced_poly...olar.htm 

 

2.6 แบตเตอรี่ 

ในทางปฏิบัติแล้วแบตเตอรี่ทุกชนิดสามารถน ามาใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้แต่ที ่นิยมใช้มากทีสุ่ด
เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (Lead-Acid Battery) ด้วยเหตุผลราคาที่ถูกกว่า และหาซือ้ได้ง่ายแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่ว-กรด มสี่วนประกอบส าคัญเป็นแผ่นตะกั่วที่เป็นข้ัวบวกและลบจุม่อยู่ใน สารละลายกรดซลัฟุรกิ 
หรือ เรียกว่า สารละลายเล็กโตรไลต์ เมื่อเซลล์มีการจ่ายประจุ โมเลกลุของ ซัลเฟอรจ์ากสารละลายเล็กโตร
ไลต์จะติดอยู่กบัแผ่นตะกั่วและปล่อยอิเล็กตรอนออกมาจ านวนมาก เมื่อเซลล์มกีารประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ 
อิเลก็ตรอนจ านวนมากจะกลับเข้าไปในสารละลายเล็กโตรไลต ์แบตเตอรี่จงึเกิดแรงดันได้จากปฏิกิริยาเคม ี

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบตเตอรี่ 

 

 

 

 

 

กระแสไฟฟ้า 

สารก่ึงตัวน าชนิดเอ็น 
รอยต่อพีเอ็น 

สารก่ึงตัวน าชนิดพี 
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2.7 ไทม์เมอร ์

หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตั้งเวลา มีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้ในการควบคุมการท างานของอปุกรณ์
ไฟฟ้า 

ไทม์เมอร์ โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ 

2.7.1 ด้านไฟเข้า ส่วนน้ีจะเป็นการจ่ายไฟเข้าเพื่อเลี้ยงวงจรภายในหรือแผนวงจรของไทม์
เมอร์เองและถือเป็นส่วนของสัญญาณไฟเข้า (Input Signal) 

2.7.2 สัญญาณไฟออก (Output Signal) เป็นสัญญาณไฟฟา้ด้านนอก ที่น าไปใช้ในการ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

คุณสมบัติ  

ดิจิตอลไทม์เมอร์ตัง้เวลา เครื่องตัง้เวลาเปิดปิดไฟ Timer switch 12V 16A  

     1. เครื่องTimer switch ใช้กับไฟแรงดัน DC 12V  

     2. ทนกระแส 16A  

     3. ประหยัดพลงังานด้วยหน้าจอ LCD  

     4. เครื่องใช้พลงังานในการท างานไม่ถึง 1 วัตต์ 

     5. อุณหภูมิที่เหมาะสมกบัการใช้งานและสามารถท างานได้อยู่ในช่วง -20 ℃ ถึง 55 ℃ 

    6. ฟังก์ช่ันโปรแกรมการตั้งเวลา ตั้งโปรแกรมเวลาเปิดปดิได้สูงสุด 18 ครั้ง  

    7. เครื่องTimer switch สามารถ สแตนบายรอค าสัง่ได้นาน180 วัน  

    8. ขนาดตัวเครื่อง 60 x 60 x 32 มิลลิเมตร  

    9. น้ าหนักของเครื่อง 80 กรัม 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4 ไทม์เมอร์  
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2.8 ไดโอด

ไดโอด คือ สารกึ่งตัวน าทีส่ร้างมาจากสาร P-Type ,N-Type มาต่อกันโดยระหว่างรอยต่อของสาร
ทั้ง 2 เรียกว่า Junction มีขาใช้งาน 2 ขา ขาที่ต่อกับสาร P เรียกว่าแอโนด (Anode) อักษรย่อ A มี
ศักย์ไฟฟ้าเป็นบวก(P = Positive) และขาที่ต่อกบัสาร N เรยีกว่าแคโทด (Cathode) อักษรย่อ K มี
ศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ (N = Negative) ดังรปู 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 5 โครงสร้างไดโอดและสัญลักษณ์ไดโอด 

การท างาน ไดโอดเป็นอปุกรณ์ที่น ากระแสได้ทิศทางเดียว จะน ากระแสได้เมื่อขา A ได้รับไบแอสบวก 
ขา K ได้รับไบแอสลบ เราเรียกว่า ไบแอสตรง (Forward Bias) และหยุดน ากระแสเมื่อขา A ได้รับ ไบแอสลบ 
ขา K ได้รับไบแอสบวก เราเรียกว่าไบแอสกลบั (Reverse Bias) 

วงจรการท างานไดโอด 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 6 การจ่ายไบแอสตรง 

รูปที่ 6 เป็นการจ่ายไบแอสตรงให้กบัไดโอดขา A ได้รับไบแอสบวก ขา K ได้รับไบแอสลบ ท าให้ไดโอด
มีความต้านทานต่ า กระแสไหลจากข้ัวบวกแหล่งจ่ายเข้าขา A ของไดโอดเป็นบวก ออกขา K ไดโอดเป็นลบเข้า
หลอดเป็นบวกออกจากหลอดเป็นลบครบวงจรที่ขั้วลบแหลง่จ่ายหลอดติด ขณะที่ไดโอดท างานจะเกิดแรงดัน
ตกคร่อมไดโอด = 0.6V – 0.7V เมื่อไดโอดเป็นสารซลิิคอน(Silicon) และ 0.2V - 0.3 V เมื่อไดโอดเป็น      
สารเยอรม์ันเนียม(Germanium) ที่หลอดจะมีแรงดันตกครอ่ม 5.4V กรณีไดโอดเป็นสารซิลิคอนหรอื 
5.8V กรณีไดโอดเป็นสารเยอรม์ันเนี่ยม 

 

 

รอยต่อ 

โครงสร้างไดโอด 
สัญลักษณ์ไดโอด 
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ภาพท่ี 7 การจ่ายไบแอสกลับ 

จากรปูที่ 7 เป็นการจ่ายไบแอสกลบัให้กบัไดโอดขา A เป็นขาลบ ขา K เป็นบวก ท าให้ไดโอดมีค่า
ความต้านทานสูง กระแสไมส่ามารถไหลผ่านวงจรได้ ไดโอดไม่ท างานหลอดดับ 

 

2.9 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นางสาวดลฤดี สิงหส์ ีนายจรินทร พัฒนรักษ์ และนายอานนท์ เจะระมัน (2554) ได้จัดท าปริญญา
นิพนธ์เรื่องโคมไฟสอ่งทางพลงังานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึง่ โครงงานนี้เป็นการน าเสนอในรูปแบบการน า
พลังงานทดแทนจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตไฟฟ้าเพื่อน าไปจ่ายแก่โหลดแสงสว่างขนาด 
30 วัตต์ เปน็ระยะเวลา 8 ช่ัวโมงร่วมกันโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ จ านวน 1 แผงและกงัหันลม
ขนาดเล็กแนวแกนตั้งใบพัดแบบซาโวเนียสขนาด 20 วัตต์ จ านวน 1 ตัวซึ่งจะผลิตไฟฟ้าและน าไปเก็บยงั
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 40  แอมป์-ช่ัวโมง  
 นายปาร์ค ศรีทับทิม นายปกรณ์ มีประดิษฐ์ และนางสาวพิราวรรณ ทรัพยป์ิติ (2557) ได้จัดท า
โครงการเรื่องโคมไฟจากโซล่าเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่เพิม่
มากขึ้นในปัจจุบัน ซึง่สามารถช่วยลดค่าไฟภายในครัวเรือนส าหรับโครงการนี้ได้เลือกใช้ อุปกรณ์ที่ใช้แผงโซล่า
เซลล์ 1 แผง ท าการออกแบบกล่องเกบ็แบตเตอรีเ่องโดยใช้แผ่นไม้น ามาประดิษฐ์ใช้งานและสามารถป้องกัน 
ซึ่งจะช่วยท าให้อุปกรณ์ไม่ช ารุดเสียหายได้ โดยโคมไฟพลงังานแสงอาทิตย์ มีอปุกรณ์ที่ส าคัญในการท าโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์คือ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่และสวิทช์ควบคุมด้วยแสง สวิทช์ควบคุมการเปิด-ปดิ ผลที่ได้
จากการจัดท าโครงการนีส้ามารถใช้งานได้ปกติและมรีาคาถูกกวาที่อื่น สามารถใช้งานได้ยาวนาน ถึง 7 ช่ัวโมง 
ต่อการชารจ์เพียงครั้งเดียว 

 นายเฉลิมพล เรืองพฒันาวิวัฒน์ นายยุทธนา กันทะพะเยา (2556) ได้จัดท างานวิจัยเรือ่งโคมไฟถนน
หลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ การวิจัยนีไ้ด้เลือกหลอดแอลอีดีมปีระยุกต์ใช้ในชุดโคมไฟถนนหลอดแอลอีดี
พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยการออกแบบจะเน้นในการประหยัดพลังงานและ
ใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถ ปิด-เปิด ชุดโคมไฟถนนหลอดแอลอีดีแบบอัตโนมัติโดยการ 
ก าหนดเวลาและความสวางจากภายนอกร่วมกันในการท างานของชุดโคมหลอดแอลอีดีที่มีการท างานให้ วงจร
แปลงผันไฟแบบปรับแรงดัน ข้ึน ได้รับแรงดัน อินพุตจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร์ 
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16F877A ในการสร้างสัญญาณพีดบัเบิลยเูอ็ม (Pulse Width Modulation ;  PWM) ที่ความถ่ีสวิตช์ 100 
กิโลเฮิรตซ์เพือ่ปรับค่ารอบการท างาน และจะควบคุมแรงดันเอาต์พุตมี ค่าประมาณ 72 โวลต์   
จากผลการทดสอบพบว่าในขณะการท างานของชุดโคมหลอดแอลอีดีจะมีแรงดันเอาต์พุตของ วงจรแปลงผันไฟ
แบบปรับแรงดันข้ึนอยู่ที่ช่วงประมาณ 70-74โวลต์และกระแสเอาต์พุตจะอยู่ทีป่ระมาณ 1-2 แอมแปร์ที่ความ
ส่องสว่าง 150 ลักซส์ามารถท าการประจุแรงดันแบตเตอรี่ในช่วงเวลากลางวัน และ ใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่การท างานของชุดโคมไฟถนนหลอดแอลอีดีสามารถเปิด ปิดในช่วงเวลาที่ก าหนดไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 

3.1 แผน/ขั้นตอนการศึกษา 

   การท าโครงงานในครั้งนี้ ผูจ้ัดท าโครงงานได้จัดท าโครงงานเพื่อที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ระบบเปิด-ปิด
ไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลังงานเซลล์สรุิยะทีส่ามารถน ามาใช้งานได้จริง เพือ่ลดความยุ่งยากในการเปิด-ปิด
ไฟหรือตัง้เวลา ความปลอดภัยจากอบุัติเหตุไฟฟ้าขัดข้องและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยได้พลงังานมาจากเซลล์
สุริยะ โดยการใช้ระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลงังานเซลล์สรุิยะ เพือ่พัฒนาผลงานทีป่ระดิษฐม์าให้
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการวัดค่าความสว่างแสงกับจ านวนช่ัวโมงในการเปิด-ปิดไฟ ระบบสามารถ
เปิด-ปิดไฟได้อย่างอัตโนมัต ิ

 3.2 การวางแผนการด าเนินงาน        

  3.2.1 การวางแผนการด าเนินงาน 
  3.2.2 รายการวัสดุและงบประมาณที่ใช้ในการสร้างระบบเปดิ-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลังงาน
เซลลส์ุริยะ 
  3.2.3 สร้างระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลังงานเซลล์สรุิยะ 
  3.2.4 ทดลองและประเมินการท างานของระบบเปิด-ปิดไฟสอ่งสว่างอัตโนมัติจากพลงังานเซลลส์ุริยะ 

3.3 วัสดุอุปกรณ์    

ตาราง 3.3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลังงานเซลล์สรุิยะ 

วัสด ุ รายละเอียด จ านวน ราคา(บาท) 
1. ไฟสปอร์ตไลท์  60w      1 อัน    

    2,100 2. แผงเซลล์สรุิยะ  10v 1 แผง 
3. แผงเซลล์สรุิยะ 6v 1 แผง 
4. แบตเตอรี่  12v 7Ah 1 ก้อน 120 
5. ไทม์เมอร์  12v 1 ช้ิน 235 
6. ไดโอด 6A20 2 ตัว 20 
7. สายไฟด า-แดง  2 m 2 เส้น 30 

รวม   2,605 
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3.4 แผงผังการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

       

       ไม่ตดิ 

 

      ติด 

                                                                              

 

 

             

 

 

 

เริ่มต้น 

ออกแบบวงจร 

ไฟเปิด-ปิด 

ศึกษาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน 

จัดหาวัสดหุรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน 

ประกอบวงจร 

สิ้นสุดโครงงาน 

ไทม์เมอร์ท างาน 
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3.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.5.1 ออกแบบระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัตจิากพลังงานเซลล์สรุิยะตามที่ต้องการ 

     3.5.2 จัดเตรียมและตรวจสอบช้ินส่วนที่ใช้ในการท างาน 

   3.5.2.1 ไฟสปอร์ตไลท์ 60W  

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สปอร์ตไลท์ 60W 

    3.5.2.2 แผงเซลลส์รุิยะ 10V และ 6V 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แผงเซลลส์ุริยะ 10V และ 6V 

    3.5.2.3 ไดโอด  

 

 

 

ภาพที่ 10 ไดโอด 
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    3.5.2.4 แบตเตอรี่ 12V 7Ah 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แบตเตอรี่ 12V 7Ah 

    3.5.2.5 ไทม์เมอร์ 12V 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ไทม์เมอร์ 12V 

    3.5.2.6 สายไฟด า-แดง 

     3.5.3 จัดหาช้ินส่วนของระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติจากพลังงานเซลล์สรุิยะ ตามที่วางแผนไว้ 

     3.5.4 น าแผงเซลล์สรุิยะทัง้ 2 แผง มาต่อไอโอดที่ข้ัวแอโนดของแผงควบคุมทั้ง 2 แผง 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13 ต่อไดโอดเข้ากับแผงเซลลส์ุริยะทั้ง 2 แผง  
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     3.5.5 สายแอโนดของแผงที่ 1 ต่อเข้ากับสายแคโทดของแผงที่ 2  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 สายแอโนดของแผงที่ 1 ต่อเข้ากับสายแคโทดของแผงที่ 2 

     3.5.6 สายแคโทดของแผงที ่1 ต่อเข้ากับข้ัวแคโทดของแบตเตอรี่และสายแอโนดของแผงที่ 2 ต่อเข้ากับ
ข้ัวแอโนดของแบตเตอรี่เพื่อเป็นการชารจ์ไฟ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ต่อสายไฟเข้ากบัแบตเตอรี ่

     3.5.7 ไฟสปอร์ตไลท์ ต่อสายไฟด า-แดงให้ยาวข้ึน สายแคโทดของสปอร์ตไลท์ต่อเข้ากับสายที่ 2 (แคโทด)
ของไทม์เมอร์ และข้ัวแคโทดของแบตเตอรี่  

     3.5.8 สายแอโนดของสปอร์ตไลท์ต่อเข้ากับสายที ่5 ของไทม์เมอร ์

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ต่อสายไฟระหว่างไฟสปอร์ตไลท์และไทมเ์มอร์ 
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     3.5.9 สายที่ 1 และ 4 ของไทมเ์มอร์ต่อแบบอนุกรมกัน  

     3.5.10 สายแอโนดของไทมเ์มอร์ต่อเข้ากบัข้ัวแอโนดของแบตเตอรี่ 

3.6 สถานท่ีท าการศึกษาและการทดสอบ 

  3.6.1 บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 10 ต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบรุีรมัย์ 31110 

 3.6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการด าเนนิงาน 
 

  ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน การทดสอบเรื่อง ระบบเปิด-
ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติจากพลงังานเซลลส์ุริยะ 

4.1 ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตารางที่ 4.1.1 การทดลองการจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ และผลการทดสอบการวัดแสงจาก Lux meter  

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ความสว่าง (Lux) 
เฉลี่ย 

แรงดันไฟฟ้า (V) 

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่ 3 ขณะไม่มีโหลด ขณะจ่ายโหลด แรงดันที่ลดลง 

1 122 121 120 121.00 12.97 12.68 0.29 
2 112 111 112 111.70 12.68 12.62 0.06 
3 101 101 102 101.30 12.62 12.55 0.07 
4 92 90 93 91.70 12.55 12.48 0.08 
5 85 86 86 85.70 12.48 12.40 0.08 
6 68 67 68 67.70 12.40 12.33 0.07 
7 56 57 55 56.00 12.33 12.26 0.07 

 

จากตารางบันทกึผลที่ 4.1.1 สรปุได้ว่า  

  จากการทดลองพบว่าเมื่อท าการเปิดใช้งาน ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากพลงังานเซลลส์ุริยะ          
พบว่าใช้เวลาในการทดลองแต่ละครั้งตั้งแต่เวลา 18.15 ถึง 01.15 นาฬิกา ส่งผลให้ได้ค่าความสว่างดงันี้             
121, 111.7, 101.3, 91.7,85.7, 67.7 และ 56.00 ลักซ์ ตามล าดับและพบว่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลงตาม
ช่ัวโมงการใช้งาน และสามารถใช้ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติได้นานถึง 7 ช่ัวโมง ซึ่งมีค่าความสว่างสูงสุด  
เท่ากับ 121.00 ลักซ์ และค่าความสว่างต่ าสุด เท่ากับ 56.00 ลักซ์ โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงสูงสุด            
เท่ากับ 0.29 โวลต์ และค่าแรงดันไฟฟ้าทีล่ดลงต่ าสุด เท่ากบั 0.06 โวลต์ 
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ตารางที่ 4.1.2 การทดลองการเกบ็ประจุแบตเตอรี่จากแผงเซลล์สรุิยะ 

เวลา 
ที่มุม 15 องศา 

กระแสที่สามารถไหลเข้าแบตเตอรี่ได้ 
(mA) 

แรงดันไฟฟ้า 
(Volt) 

09.00 7.6 12.18 
10.00 7.4 12.25 
11.00 7.1 12.36 
12.00 6.9 12.48 
13.00 6.6 12.60 
14.00 6.3 12.73 
15.00 6.0 12.84 
16.00 4.5 12.94 

 

จากตารางบันทกึผลที่ 4.1.2 สรุปได้ว่า  

  จากการทดลองพบว่าเมื่อน าแผงเซลลส์ุริยะไปชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ ใช้เวลาในการทดลองตัง้แต่            
เวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา โดยใช้ระยะเวลาในการชารจ์ 8 ช่ัวโมง ส่งผลให้ได้ค่ากระแสทีส่ามารถไหลเข้า
กับแบตเตอรีล่ดลง และค่าแรงดันของแบตเตอรีเ่พิ่มข้ึน ซึ่งมค่ีาแรงดันไฟฟ้าต่ าสุด เท่ากับ 12.18 โวลต์ และมี
ค่าแรงดันไฟฟ้าสงูสุด เท่ากับ 12.94 โวลต์ โดยมีค่ากระแสที่สามารถไหลเข้าแบตเตอรี่ได้ต่ าสุด เท่ากับ                 
4.5 มิลลิแอมป์ และค่ากระแสที่สามารถไหลเข้าแบตเตอรี่ได้สูงสุด เท่ากบั 7.6 มิลลิแอมป์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์ุริยะควบคุมด้วยไทมเ์มอร์ 

5.1.2 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองได้ 

5.1.3 เพื่อพัฒนาผลงานทีป่ระดิษฐ์ให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

 
5.2 ขอบเขตโครงงาน 

  5.2.1 ออกแบบและสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ 

 5.2.2 ใช้แผงเชลลส์รุิยะขนาด 20W แรงดัน 10V และ 10W แรงดัน 6V เป็นตัวรับแสงอาทิตย์และ
แปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าชารจ์เกบ็ในแบตเตอรี่ขนาด 12V 7Ah 

 
5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  

 5.3.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ 

  5.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสว่างของไฟสปอตไลท ์

  5.3.3 ตัวแปรควบคุม คือ ไทม์เมอร์ขนาด 12V ไฟสปอร์ตไลท์ขนาด 60W แบตเตอรี่ 12V 7AH 

 
5.4 สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผล  

  จากการทดลองโครงงาน ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ ได้ท าการทดลอง
หาค่าความสว่างจากการเปิดไฟของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมตัิจากพลงังานเซลลส์ุริยะ ในระยะห่าง 1 เมตร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าความสว่างคือ Lux meter เมื่อท าการเปิดไฟไว้ในระยะเวลา 7 ช่ัวโมง ได้ค่าเฉลี่ย
ความสว่างสูงสุด 121 ลักซ์ และแรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องสงูสุด 0.29 โวลต์ และท าการทดลองการ
เก็บประจุแบตเตอรีจ่ากแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 
นาฬิกา พบว่าได้กระแสไฟฟ้าต่ าสุดที่สามารถไหลเข้าแบตเตอรี่ได้เท่ากบั 4.5 มิลลิแอมป์ และได้แรงดันสูงสุด
เท่ากับ 12.94 โวลต์  
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อภิปรายผล 

  จากการด าเนินงานโครงงานเรือ่ง ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลลส์รุิยะ เพื่อสร้าง
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัตจิากพลังงานเซลล์สรุิยะควบคุมด้วยไทม์เมอร์ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยระบบนี้ใช้
แผงเซลลส์ุริยะแปลงรปูจากพลงังานแสงอาทิตย์มาอยู่ในรปูของพลงังานไฟฟ้า โดยค านึงถึงโหลดว่าใช้พลังงาน
เท่าไหร่ ในโครงงานใช้โหลดทีม่ีหลอดไฟ LED 121 หลอด เนื่องจากหลอด LED มีการใช้พลังงานต่ าและอายุ
การใช้งานยาวนาน ทั้งยังให้ความเข้มของแสงสว่างเพียงพอให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยการ
ทดลองไดท้ าการโดยใช้ Lux meter เป็นอุปกรณ์ในการวัดค่าความสว่างแสงที่ได้จากระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
จากพลังงานเซลลส์รุิยะ สามารถใช้ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมตัิได้นานถึง 7 ช่ัวโมง หลังจากใช้งานแล้วจะต้อง
ชาร์จไฟแบตเตอรี่ใหเ้ต็มโดยใช้เวลาในการที่น าแผงเซลลส์รุยิะไปชาร์จถึง 8 ช่ัวโมง 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ควรศึกษาขนาดของอุปกรณ์แต่ละชนิดใหส้อดคล้องกนัและสามารถมาต่อเข้ากันได้ 
5.5.2 แบตเตอรี่ ในการท าโครงงานนี้ควรศึกษาปะเภท ขนาดแรงดันและกระแสของแบตเตอรี่ที่

ต้องการใช้งานให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์ที่น ามาต่อ 
5.5.3 แผงโซล่าเซลล์หรือเซลลส์ุริยะ ควรมกีารค านึกถึงปรมิาณไฟที่ต้องการไดจ้ากการแปลงพลังงาน

แสงอาทิตย์มาเป็นพลงังานไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ใหเ้หมาะสมกบัอปุกรณ์ในวงจร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาพท่ี 1 แผงเซลล์สุริยะ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ไฟสปอร์ตไลท์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบตเตอรี่ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ไทม์เมอร์ 
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ภาพท่ี 5 เครื่องวัดความสว่างแสง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 บัดกรีไดโอดหลังแผงโซล่าเซลล ์

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ต่อสายไฟเขา้ด้วยกัน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติจากพลังงานเซลล์สุริยะควบคุมด้วยไทม์เมอร์ 
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ประวัตผิู้จัดท า 

 
 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวทอฝัน มาลี    
ชื่อเล่น : ฝัน 
วัน เดือน ปีเกิด : 20  ตุลาคม  พ.ศ.  2542    
อายุ : 21 ป ี
Email :  Thofunmalee20384@gmail.com       
หมายเลขโทรศัพท์ : 094-0815450 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 68  หมู่ 8  ต าบลบ้านยาง  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรรีัมย์                                                                                             
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแคน ต าบลบ้านยาง อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2557  ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทไธสง ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2560  ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทไธสง  ต าบลพทุไธสง อ าเภอพทุไธสง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2563  ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 สาขาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย ์
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ประวัตผิู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุญสิตาวรรณ  สีหะวงษ์  
ชื่อเล่น : เตย  
วัน เดือน ปีเกิด :  14 ธันวาคม 2542 
อายุ : 21 ป ี
Email :  geeltocm@hotmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0953763839 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 250 หมู1่0 ต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จงัหวัดบุรรีัมย์ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมารีพิทกัษ์ ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2560  ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางรอง ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรรีัมย ์
 พ.ศ. 2563 ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 สาขาฟิสกิส์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย ์
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ประวัตผิู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวหทัยรัตน์   สุภาพ  
ชื่อเล่น : คีม  
วัน เดือน ปีเกิด : 13  กันยายน  พ.ศ.  2542    
อายุ : 21 ป ี
Email :  keemhathairat13@gmail.com       
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-118512 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : 283  หมู่ 1  ต าบลท่าตูม  อ าเภอท่าตูม จงัหวัดสุรินทร์                                                                                            
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ส าเรจ็การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตูม(อนกุูลราษฎร์พัฒนา)         
ต าบลท่าตมู อ าเภอท่าตูม จงัหวัดสรุินทร ์
 พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทา่ตูมประชาเสริมวิทย์ ต าบลท่าตูม    
อ าเภอท่าตูม จงัหวัดสรุินทร ์
 พ.ศ. 2560  ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ต าบลท่าตูม 
อ าเภอท่าตูม จงัหวัดสรุินทร ์
 พ.ศ. 2563 ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 สาขาฟิสกิส์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย ์

 


