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ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 
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2สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2  

 
บทคัดย่อ 
   ในประเทศไทย เริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟา้
มาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปี 2553 มียอดติดตั้งรวม 100.39 เมกกะ
วัตต์ (เฉพาะเช่ือมกับสายส่งของ กฟผ.) ทั้งปี 2553 รวมทั้งหมด 
21.6 Kw. หรือ 0.0134% ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด 161,350 Kw. โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตได้ 2.2 Kw. 
ผู้ผลิตรายย่อย 19.4 Kw. 
   เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น จะท าให้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรไทย ท าให้ประเทศไทยได้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมาใช้แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมี
การน าเอาเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อมี
วัตถุประสงค์ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชากรในประเทศ เราจึงมี
แนวคิดที่จะน าเอาเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายใน
ครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า และลดค่าไฟ การวิจัยนี้ได้ศึกษาระบบการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ การหาประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ และเพื่อการจ าหน่าย จาก
การศึกษาการแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อ 
12 วัน โดยเฉลี่ยในพื้นที่ของโต๊ะสมุทรสาคร จะเห็นว่าค่ารังสี
ดวงอาทิตย์แปรค่าในรอบวันอยู่ในระหว่าง 6-12 MJ/m2-day 
โดยมีค่า ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน และสูงสุดใน
วันที่  22  พฤศจิกายนแล้ วค่ อยลดลงต่ าสุ ด ในวันที่  26 
พฤศจิกายน  การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่ามีไม่มากนักซึ่งสาเหตุ
เนื่องมาจาก สภาพอากาศในและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้ท าให้มีผลกระทบต่อการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในการใช้งาน ทดลองการใช้งานการติดตั้ง
ผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 
พฤศจิกายน 2559  ซึ่งได้วิเคราะห์เป็นช่วงเวลา พบว่า ช่วงเวลา 
08.00 น. – 18.00 น. ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์มีค่า
ต่ าสุดเวลา 18.00 น. มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 709 โวลต์ และมีแรงดันฟ้า

ที่แผงโซล่าเซลล์มีค่ามากสุดเวลา 14.00 น. มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
880.43 โวลต์ ท าให้ได้รับประโยชน์จากการได้ระบบโซล่าเซลล์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานทาง
ไฟฟ้า พลังงานที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สามารถลดต้นทุนการ
น าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศได้ 
ค าส าคัญ : ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ , เครื่อง
ควบคุมการชาร์จประจุ, แบตเตอรี่ 
 
ABSTRACT 
   In Thailand, has installed solar panels to produce 
electricity from 2526 to 2553 with total installed 100.39 
MW of electric distribution. (In connection with the 
transmission of EGAT then) the 2553 total of 21.6 
kilowatt hours, or 0.0134% of the total electricity 
demand all 161,350 kilowatt hours Electricity Electricity 
2.2 kWh of small producers. 19.4 kWh 
   At present, Thailand has more electrical power. Will 
power is not enough to meet the needs of the 
population of Thailand. The country had to buy 
electricity from neighboring countries to use, but still 
not enough to meet demand, thus bringing solar 
energy to produce electricity. For the purpose of 
supply of electricity to the population in the country. 
So we got the idea to put solar cells. Electricity for their 
own use within the household. To cut costs Save 
energy and reduce electricity bills for this study system 
for generating electricity with solar cells. The objective 
is to create a system to produce electricity with solar 
cells. The efficiency of generating electricity with solar 
cells. And distribution Studies vary the intensity of solar 
radiation Daily average 12-day average in the area of 
Samut Sakhon table. It is evident that the sun's rays 
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during the day varied between 6-12 MJ / m2-day, with 
a gradual increase from 18. Up to November, and on 
November 22 and then gradually reduced to a 
minimum, on November 26 this change, which is not 
much lower because of. The weather and the change 
over time to change, but it does not affect the 
installation of solar cells in use. Trial use of installed 
electricity for 1 week from 17 - 23 November 2559, 
which analyzed the moment the moment. 08.00 - 
18.00. The voltage solar cells. the lowest at 18.00. the 
average is 709 volts, and the voltage of the solar cells 
with the highest at 14.00 hrs., with an average of 880.43 
volts thus benefit from it. Solar systems do not 
Effective In order to reduce the energy consumption of 
electricity. Using solar energy Can reduce the cost of 
electricity imports from abroad. 43 volts, making the 
benefits of the solar cell system more efficiently. In 
order to reduce the energy consumption of electricity. 
Using solar energy Can reduce the cost of electricity 
imports from abroad. 
Keywords : production of electricity from solar cells, 
charge controller, battery. 
 
1. บทน า 

   ในประเทศไทย ได้เริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิต

ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปี 2553 มียอดติดตั้งรวม 100.39 

เมกกะวัตต์แจกจ่ายไฟฟ้า (เฉพาะเช่ือมกับสายส่งของ กฟผ. 

แล้ว) ทั้งปี 2553 รวม 21.6 กิโลวัตต์ช่ัวโมงหรือ 0.0134% ของ

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 161,350 กิโลวัตต์ช่ัวโมง

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าได้ 2.2 กิโลวัตต์ช่ัวโมงผู้ผลิต

รายย่อย 19.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 

   เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า

มากขึ้น จ าท าให้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชากรไทย ท าให้ประเทศไทยได้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมาใช้แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมี

การน าเอาเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว

ขายให้การไฟฟ้า เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ

ประชากรในประเทศไทย เราจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาเซลล์

แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในครัวเรือน เพื่อ

ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า และ

ลดค่าไฟท่ีจะต้องช าระให้การไฟฟ้า 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

   2.1 เพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 
   2 .2  เ พื่ อ ห า ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพของ ร ะบบ ผลิ ต ก ร ะแส 
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 
   2.3 เพื่อจ าหน่าย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
   ในการสร้างและหาประสิทธิภาพระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซ
ล่าเซลล์ คณะผู้สร้างได้มีวิธีการด าเนินการโดยรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 แผนการด าเนินงาน 

 
 
   3.2 วิธีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
      3.2.1 ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่ ใช้ ในการสร้างและหา
ประสิทธิภาพระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์  
         3.2.1.1 ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างและหาประสิทธิภาพระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์  
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         3.2.1.2 ศึกษาคุณสมบัติ ของส่วนประกอบต่างๆ  และหน้าที่
ของอุปกรณ์ในแต่ละตัว 
      3.2.2 ศึกษาส่ วนประกอบต่ างๆ ของการสร้ างและหา
ประสิทธิภาพระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ โดยมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี ้
         3.2.2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ 
         3.2.2.2 ตู้ควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ 
         3.2.2.3 แบตเตอรี่ 
   3.3 วิธีการออกแบบระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ ใน
การสร้างผู้จัดท าได้ด าเนินการดังนี ้
      3.3.1 วิธีการออกแบบอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ 
 

 
 
ภาพที่ 1 การออกแบบอุปกรณ์แผงโซล่าเซลลเ์พื่อผลติและจ าหน่าย 

 
   จากภาพที่ 1 แสดงลักษณะการติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ 1 ชุด เซลล์
แสงอาทิตย์รับแสงอาทิตย์แล้วแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง 
การท างานของเซลลแ์สงอาทิตย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงไป
เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นคลื่น
แม่ เหล็ กไฟฟ้ า (Electromagnetic Wave) ตกกระทบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวน า จะเกิดการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างกันพลังงานจากแสงจะท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวน าเช่ือมระบบผลิตไฟฟ้า
แสงอาทิตย์เข้ากับตู้ควบคุมอินเวอร์แล้วส่งเข้าสู่ตู้ AC เพื่อตัดแปลง
กระแสไฟแรงต่ าให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู้ตู้ NBB ส่งผ่านตู้ ABC 
ของระบบไฟฟ้าเข้าสู่ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า และควบคุมด้วยตู้สวิตซ์

แรงต่ าของการไฟฟ้าเพื่อผลิตและจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่อไป 
   3.4 วิธีการค านวณระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 
      การหาค่าความจุของแบตเตอรี่ (Battery) ขนาดกระแส/ช่ัวโมง ของ
แบตเตอรี่สามารถค านวณได้จาก แอมแปร์  = ค่าพลังงานรวม / 
[แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ x 0.6 (% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ใน
แบตเตอรี่) 
 

               QBatt = 
PLoad

VBatt(0.6)
×TBatt

                            

             
การหาค่าขนาดของแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดของแผง  =  ค่า
การใช้พลังงานรวม / 24 ช่ัวโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะไดใ้น 1 วัน) 
 

PV  =
PLoad

24
×TBatt                           

 
   3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใช้ในงานวิจัย 
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู การหาค่าเฉลีย่เลขคณติ 

 

 
   3.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      ในการศึกษาการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 
นั้นคณะผู้จัดท าได้เรียบเรียงการด าเนินงานด้วยรูปภาพ ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมขุดรองดินเพื่อท าการวางสายท่อร้อยสายใน
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การเตรยีมขุดร่องดินเพื่อวางท่อร้อยสายมีขนาดความกว้าง  
1 เมตร ลึก 1 เมตร 



 

4 
 

      ขั้นตอนที่ 2 การวางท่อร้อยสายเพื่อท าการต่อเข้ากับแผงโซล่า
เซลล ์
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 การวางท่อร้อยสาย 
 
      ขั้นตอนท่ี 3 วางท่อ HPDI  ที่ฐานตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การวางท่อร้อยสาย 

 
      ขั้นตอนท่ี 4 การเตรียมท่อร้อยสายไฟเพื่อต่อเข้ากับแผง
โซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร ์
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 การเตรียมร้อยสายไฟเพือ่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์

 
       
 
 
 
 
     

  ขั้นตอนที่ 5  การติดตั้งสายกราวด์เพื่อป้องกันฟ้าผ่า โดยมี
ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5 การลงสายกราวด์เพื่อปอ้งกันฟ้าผ่า 

 
      ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์พร้อมต่อสาย 35 เข้า
ตู้อินเวอร์เตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 การติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร ์

 
       ขั้นตอนท่ี 7  การต่อหัว M4 เข้าตู้อินเวอร์เตอร ์
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 การต่อหัว M4 เพื่อเข้าตูอ้ินเวอร์เตอร ์
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      ขั้นตอนท่ี 8 การต่อสายเข้าตูอ้ินเวอร์เตอร ์

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8 การต่อสายเข้าตู้อินเวอรเ์ตอร ์

 

      ขั้นตอนท่ี 9 การติดตั้งสายกราวด์จากหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 การติดตั้งสายกราวด ์

 

      ขั้นตอนท่ี 10 ลักษณะการตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

      ขั้นตอนท่ี 11 การตรวจสอบการใช้งานของแผงโซล่าเซลล ์

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่11 การเก็บข้อมูลการท างานของแผงโซล่าเซลล ์

 

4. ผลการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อผลิตและจ าหน่าย โดยทาง
กลุ่มผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
      4.1 ผลการสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่12 รูปการสร้างระบบผลติกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ 

 
   4.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการท างานระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์  
      จากการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ได้เก็บข้อมูลและบันทึกผลในแบบ
ประเมินผลการ โดยมีการวัดค่าในตอนกลางวันนั้นผู้วิจัยได้ท า
การวัดค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ วัดแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์
ขณะชาร์จตั้งแต่เริ่มมีแสง แล้วบันทึกผลการวัดค่า ผู้วิจัยได้ท า
การวัดค่าแรงดันไฟท่ีแผงโซล่าเซลล์แล้วบันทึกผล จึงได้น าข้อมูล
มาวิ เคราะห์ เพื่อหาข้อมูลที่ เป็นจริง   ในการน าพลังงาน
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แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องทราบการแปรค่าในรายวัน
ของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
ค านวณค่าเฉลี่ยของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบทุกพื้นที่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร แล้วน ามาเขียนกราฟกับเวลารายวัน ผลที่ได้
แสดงไว้ในรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 การเก็บข้อมูลของความเข้มของแสงอาทิตย ์
ระหว่างวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 – 23 พฤศจิกายน 2559 

 

รูปที่ 4.2 แสดงการแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

รายวันเฉลี่ยต่อ 12 วัน โดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ของโต๊ะ

สมุทรสาคร จากรูปที่ 4-2 จะเห็นว่าค่ารังสีดวงอาทิตย์

แปรค่าได้ในรอบวันอยู่ในระหว่าง 6-12 MJ/m2-day 

โดยมีค่า ค่อยๆ เพ่ิมขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน และ

สูงสุดในวันที่ 22 พฤศจิกายนแล้วค่อยลดลงต่ าสุดใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน  การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่ามีไม่มาก

นักซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก สภาพอากาศในและวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้

ท าให้มีผลกระทบต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในการใช้

งาน  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 การเก็บข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ 

ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 – 23 พฤศจิกายน 2559 

จากภาพที่ที่ 4.3  ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2559  ถึง วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 โดยในวันท่ี 

17 พฤศจิกายน 2559 จะเห็นได้ว่าค่าแรงดันที่วัดได้จากแผงโซ

ล่าเซลล์จะอยู่ในช่วง 600-900 โวลต์ มีค่าสูงสุดที่ 889 โวลต์ 

ในช่วงเวลา 12.00 น.-14.00 น. อยู่ในช่วง 800- 900 โวลต์ และ

มีช่วงเวลาที่ต่ าสุดอยู่ในช่วงเวลา 18.00 น. มีค่าต่ าสุดที่ 678 

โวลต์ จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จะเริ่มเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆในช่วงเวลา 08.00 น. – 14.00 น. และจะเริ่มอ่อนลง

ช่วงเวลา 15.00-18.00 น. จนสิ้นสุดแสงอาทิตย์  

 
   5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
      งานวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยโซล่าเซลล์ ได้ข้อสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     5.1 สรุปผล 
           จากการศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวัน โดยท า
การเก็บข้อมูล 12 วันเริ่มตั้งแต่วันที่  17-28 พฤศจิกายน 2559  
โดยเฉลี่ยในพื้นที่ของโต๊ะสมุทรสาคร จะเห็นว่าค่ารังสีดวง
อาทิตย์แปรค่าในรอบวัน อยู่ในระหว่าง 6-12 MJ/m2-day โดย
มีค่า ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน และสูงสุดในวันท่ี 
22 พฤศจิกายนแล้วค่อยลดลงต่ าสุดในวันที่ 26 พฤศจิกายน  
การเปลี่ยนแปลงน้ีถือว่ามีไม่มากนักซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก สภาพ
อากาศในและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ได้ท าให้มีผลกระทบต่อการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ในการใช้ 
         การเก็บบันทึกข้อมูลของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผง
โซล่าเซลล์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 
2559  รวมทั้งหมด 1 สัปดาห์  แบ่งการการวิเคราะห์เป็น
ช่วงเวลา พบว่า ช่วงเวลา 08.00 น. – 18.00 น. ซึ่งจะมี
แรงดันไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์มีค่ามากสุดในเวลา 14.00 น. มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 880.43 โวลต์  และมีแรงดันไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์
มีค่าต่ าสุดเวลา 18.00 น. มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 709 โวลต์  
 
   5.2 อภิปรายผล 
         การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยโซล่าเซลล์ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
         ผลการศึกษาความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวัน โดยจะมี
การแปรค่าในรอบวัน อยู่ในค่าระหว่าง 6-12 MJ/m2-day โดยมี
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ค่า ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน และสูงสุดในวันที่ 
22 พฤศจิกายนแล้วค่อยลดลงต่ าสุดในวันที่ 26 พฤศจิกายน  
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศในของแต่ละวันแต่ก็ไม่ได้ท า
ให้มีผลกระทบต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในการใช้ 
         ผลการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (กลางวัน) ค่า 
แรงดันที่วัดได้จากแผงโซล่าเซลล์มีค่าเฉลี่ยรวม 806.88 โวลต์ 
โดยค่าเฉลี่ยของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 788.00 
โวลต์  วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 820.67 โวลต ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 812.23 โวลต์ วันที่ 
21 พฤศจิกายน 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 805.33 โวลต์ วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 816.50 โวลต์ และ วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 815.00 โวลต์ 
        สรุปการหาประสิทธิภาพของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
โซล่าเซลล์ นั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดจริง 
 
 
 

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.ไฟฟ้าจากพลังงาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ . http://www.egat.co.th/rdo/energy/web-
pv/index_pv.htm. , 2547 
 
   ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์. เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง. 
: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 
 
   นิพนธ์ เกตุ. เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย:์ วารสาร.มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ สุขประภาภรณ์. พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ : คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ม.ราชภัฏเชียงราย 
 
   สิริกุล ประสิทธ์ิเพียรชัย และคนอื่นๆ. คู่มือฝึกสอนระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์.
www.palangthai.org,http://www.greenempowerment.o
rg, 2554 

 
   preecha sanghuachang  : 
http://www.l3nr.org/posts/318760, 2552 
 

   ไวพจน์ ศรีธัญ และ ธวัชชัย จารุจิตร์ . งานบริการและซ่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์   
  วังอักษร. https.//wiki.stjohn.ac.th/groups, 2552. 
 

   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประวติัความเป็นมาการผลิตและ

ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย.์ สืบค้นท่ี 

 https://th.wikipedia.org/wiki/เซลล์แสงอาทิตย์. 
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