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บทคัดย่อ 

 

โครงการเล่มน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการจดัทาํโครงการในเร่ือง “ระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือน

อจัฉริยะ” โดยจะเนน้การใชโ้ปรแกรม Arduino  ในการจดัทาํเป็นหลกั  

  การกระทําระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอัจฉริยะนั้ นได้จัดทําโดยโปรแกรม 

Arduino ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีไวส้ําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อป้อนขอ้มูลลงแผงวงจร อีกยงัมีการ

นําระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์จะผลิตจากพลังงาน

แสงอาทิตย ์เปล่ียนให้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct Current : DC ) เม่ือแผ่นโซล่าเซลล ์

ไดรั้บพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้า เขา้ไปท่ีอินเวอร์เตอร์ เพื่อทาํการเปล่ียนผลิต

งานไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง เปล่ียนให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternative Current : AC ) 

จากนั้ นนําข้อมูลท่ีได้แสดงข้อมูลบน LCD Display ก่อนท่ีจะไปเช่ือมต่อเข้ากับระบบไฟของ

ทางการไฟฟ้า เพือ่ผลิตใชเ้อง ลดค่าใชไ้ฟฟ้าภายในโรงเรือน และประหยดัคา่ไฟฟ้าไดม้ากขึ้น  

  จากการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลก่อนการลงมือปฏิบติัทางคณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้ในเร่ือง

ต่าง ๆ และยงัไดรั้บประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็นอย่างมากทางคณะผูจ้ดัทาํจึงหวงัเป็นอย่างมาก

วา่โครงการเล่มนน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูพ้บเห็นไม่มากก็นอ้ยตามความเหมาะสม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดล้อม รวมถึงพืช แต่ข้อจาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชใหมี้ความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใช้สารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จยัมีแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบพลงังานทดแทนจาก

โซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระกอบดว้ย แผง

โซล่าเซลล์จะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ เปล่ียนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct 

Current : DC ) เม่ือแผ่นโซล่าเซลล์ ได้รับพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้า เขา้ไปท่ี

อินเวอร์เตอร์ เพื่อทําการเปล่ียนผลิตงานไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง เปล่ียนให้ เป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ ( Alternative Current : AC ) จากนั้ นนําข้อมูลท่ีได้แสดงข้อมูลบน LCD Display 

ก่อนท่ีจะไปเช่ือมต่อเข้ากับระบบไฟของทางการไฟฟ้า เพื่อผลิตใช้เอง ลดค่าใช้ไฟฟ้าภายใน

โรงเรือน และประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้ากขึ้น  
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

             1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

             1.2.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้                                               

          อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

             1.2.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

          ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

          วิชาชีพของตน 

 

1.3  ขอบเขตของโครงการ  

1.3.1 ดาํเนินการติดตั้งระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

1.3.2 วดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

1.3.3 ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาดแผงละ 10 วตัต ์ขนาดแรงดนั 12 โวลต ์จาํนวน 1 แผง

           เป็นตวัรับแสงอาทิตยแ์ละแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าชาร์จเก็บในแบตเตอร่ี 

 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1.4.1 คิดหวัขอ้โครงการ 

  1.4.2 จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  1.4.3 ศึกษาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์ 

  1.4.4 ปรับปรุงแกไ้ข 

  1.4.5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.4.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  1.4.7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และติดตั้งระบบ 

  1.4.8 ทดสอบระบบ 

  1.4.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  1.4.10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  1.4.11 นาํเสนอโครงการ 

  1.4.12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 

 

เร่ิมการทาํงาน 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัทาํเอกสารแบบร่างโครงการ 

 

ส่งใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 
แกไ้ข 

 

 

ศึกษาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ออกแบบและติดตั้ง 

 

Yes 

No 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมระบบ 

 

ลงมือติดตั้งระบบ 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 
นาํเสนอโครงการ 

 

 

 
จดัทาํรูปเล่มโครงการทั้งหมด 

 

 

A 

จบการทาํงาน 
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1.5  ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการทาํ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ 2563 ดงัตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย ์

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้ง 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสวา่งทดแทนการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าได ้

1.6.2 ทราบถึงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีไดรั้บจากระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

1.6.3 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  1.7.1 ค่าพิมพเ์อกสาร    200 บาท 

  1.7.2 ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  1.7.3 ค่ากระดาษ     200 บาท 

  1.7.4 ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน            1,000 บาท 

  1.7.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เคลด็    500 บาท 

                                       รวม            2,100 บาท 

 

  

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

  ในการจดัทาํโครงการเร่ืองระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือน

อจัฉริยะ ผูจ้ดัทาํได้ศึกษาเอกสาร เคร่ืองมือและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญั จะทาํให้โครงการมีความครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผูจ้ดัทาํไดแ้บ่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 2.1 เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์

 2.2 แผงโซล่าเซลล ์

 2.3 Solar charge controller 

 2.4 แบตเตอร่ี 

 

2.1 เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์ 

 พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใช้แลว้เกิดขึ้นใหม่ไดต้าม 

ธรรมชาติ เป็นพลังงานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานท่ีมีศักยภาพสูง ในการใช้

พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถจาํแนกออกเป็น 3 รูปแบบคือ การใช้พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน  เทคโนโลยีระบบทาํความเยน็ดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์

 2.1.1 เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตยผ์ลิตกระแสไฟฟ้า สามารถจาํแนกเป็น 2 แบบ คือ 

เทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์และเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าดว้ยระบบรวมแสงอาทิตย ์

  2.1.1.1 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cell) แบ่งออกเป็น 3 

แบบ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบผลิต

ไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจาํหน่าย (PV Grid connected system) ระบบผลิตไฟฟ้า

ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid system) 

              2.1.1.1.1 เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand alone system) 

               เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการออกแบบสําหรับใชง้านในพื้นท่ีชนบทท่ี

ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท่ีสําคญัประกอบดว้ยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อุปกรณ์ควบคุม

การประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี และอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั

แบบอิสระ  
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 รูปท่ี 2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

   2.1.1.1.2 เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจาํหน่าย (PV Grid connected system) 

 เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นท่ีท่ีมี

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบท่ีสําคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์อุปกรณ์

เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบจาํหน่ายไฟฟ้า  

 

 
 

 รูปท่ี 2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจาํหน่าย 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  
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             2.1.1.1.3  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid system) 

             เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบสําหรับทํางานร่วมกับอุปกรณ์ผลิต

ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น ระบบเซลลแ์สงอาทิตยก์บัพลงังานลม และเคร่ืองยนตดี์เซล ระบบเซลลแ์สงอาทิตย์

กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังนํ้ า เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้ นอยู่กับการออกแบบตาม

วตัถปุระสงคโ์ครงการเป็นกรณีเฉพาะ  

 

 
 

รูปท่ี 2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

 2.1.1.2 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบรวมแสงอาทิตย ์(Concentrating Solar Power) แบ่ง

ออกเป็น 3 แบบ คือแบบParabolic Troughs แบบCentral Receivers และแบบParabolic Dishes  

เทคโนโลยีทั้ง 3 แบบน้ีจะทาํการรวมแสงไวท่ี้วตัถุรับแสงโดยใชก้ระจกหรือวสัดุสะทอ้นแสงและ

หมุนตามดวงอาทิตยเ์พื่อสะทอ้นแสงและส่งไปยงัตวัรับแสงซ่ึงจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็น

พลงังานท่ีมีอุณหภูมิสูง 

  - แบบ Parabolic Troughs ประกอบดว้ยตวัรับแสงท่ีมีลกัษณะเป็นรางยาวโคง้แบบมิติเดียว

ท่ีติดตั้ งไวบ้นระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว (single-axis tracking system) ทําหน้าท่ีรวม

พลงังานแสงอาทิตยส์ะท้อนไปยงัท่อท่ีตั้ งขนานกับแนวรางรวมแสงเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับ

ของเหลวท่ีไหลหมุนเวียนผ่านท่อโดยการแลกเปล่ียนความร้อน ความร้อนเม่ือถูกถ่ายเทให้

ของเหลวทํางาน (โดยปกติจะเป็นนํ้ า) จะกลายเป็นไอนํ้ าไปขับเคล่ือนกังหันไอนํ้ าเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า  
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รูปท่ี 2.4 หลกัการทาํงานของ Parabolic Trough 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

  - แบบ Central Receivers หรือ Power Tower ประกอบดว้ยตวัรับความร้อนท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ี

ตั้งอยู่บนหอคอยท่ีลอ้มรอบดว้ยแผงกระจกขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมากท่ีเรียกกันว่า เฮลิโอสแตท     

เฮลิโอสแตทจะหมุนตามดวงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปยงัตัวรับความร้อน ซ่ึงภายในบรรจุ

ของเหลวทาํงานทาํหนา้ท่ีดูดซับพลงังานความร้อนไว ้ของเหลวท่ีดูดซับพลงังานความร้อนท่ีรับมา

จากตวัรับความร้อนจะส่งต่อไปยงัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบกงัหันหรือนาํท่ีไปเก็บไวใ้นถงัเก็บกัก

เพื่อนาํมาใชง้านต่อไป  

 

            
  

รูปท่ี 2.5 หลกัการทาํงานของ Central Receivers หรือ Power Tower 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

  - แบบ Parabolic Dishes ประกอบดว้ยตวัรวมแสงลกัษณะเป็นจานรูปทรง parabolic ท่ีมีจุด

ศูนย์รวมแสงเพื่อสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปยงัตัวรับความร้อนท่ีตั้ งอยู่บนจุดศูนย์รวม 

Parabolic Dishesจะใช้แผงสะทอ้นท่ีมีลกัษณะโคง้เป็นจาํนวนมากซ่ึงทาํดว้ยกระจกหรือฟิล์มบาง 

(laminated  film) ตวัรวมแสงเหล่าน้ีจะตั้งอยู่บนโครงสร้างซ่ึงใช้ระบบหมุนตามดวงอาทิตยส์อง

แกน (two-axis tracking system) เพื่อรวมแสงให้เป็นจุดเดียวไปรวมอยู่บนตวัรับความร้อน ความ

ร้อนท่ีได้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับ cycle heat engine ซ่ึงติดตั้งอยู่บนตัวรับความร้อน 
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หรือนําความร้อนท่ีได้ไปทาํให้ของเหลวร้อนก่อนแลว้นําไปใช้กับ central engine ระบบตวัรวม

ความร้อนแบบเนน้เป็นจุดศูนยก์ลาง (parabolic  dishes) มีประสิทธิภาพการแปลงเป็นความร้อนได้

สูงกวา่ชนิดตวัรวมแบบราง (parabolic troughs) เน่ืองจากสามารถทาํงานไดท่ี้อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 

 

 
 

 รูปท่ี 2.6 Parabolic Dishes 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

 2.1.2 เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อนเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อ

ผลิตความร้อน ปัจจุบนัมีการยอมรับใชง้าน 2 ลกัษณะคือ เทคโนโลยีการผลิตนํ้ าร้อนดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตยแ์ละ เทคโนโลยอีบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

   2.1.2.1  เทคโนโลยีการผลิตนํ้ าร้อนดว้ยแผงรับแสงอาทิตย ์(Solar Collector) การ

ผลิตนํ้าร้อนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

   - ระบบผลิตนํ้ าร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตยจ์ากแผงรับแสงอาทิตย ์(Solar 

Collector) ระบบจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก  ๆคือ ถังเก็บนํ้ าร้อน และแผงรับความร้อน

แสงอาทิตยซ่ึ์งปัจจุบนัมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด 2 ชนิดคือ ชนิดแผ่นเรียบ(Flat Plate Collector) และ 

ชนิดหลอดแกว้สุญญากาศ (Evaccuum Tube Collector)  

 

 
 

รูปท่ี 2.7 Flat Plate Collector                                                                              

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  
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รูปท่ี 2.8 Evaccuum Tube Collector 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

   - ระบบผลิตนํ้ าร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เป็นการนํา

เทคโนโลยีการผลิตนํ้ าร้อนจากแสงอาทิตยม์าผสมผสานกบัความร้อนเหลือทิ้ง เช่น จากการระบาย

ความร้อนของเคร่ืองทาํ ความเยน็หรือเคร่ืองปรับอากาศ จากหมอ้ตม้ไอนํ้ า จากปล่องไอเสีย เป็นตน้ 

โดยผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger)  เพื่อลดขนาดพื้นท่ีแผงรับรังสีความร้อน 

และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้คา่  

 
รูปท่ี 2.9 ระบบผลิตนํ้าร้อนดว้ยแสงอาทิตยแ์บบผสมผสาน 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

  2.1.2.2  เทคโนโลยอีบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

   - การอบแห้งโดยใช้พลังงานเฉพาะจากดวงอาทิตย์ คือระบบท่ีเคร่ืองอบแห้ง

ทาํงานโดยอาศยัพลงังานแสงอาทิตย ์วสัดุท่ีอบจะอยูใ่นเคร่ืองอบแห้งท่ีประกอบดว้ยวสัดุท่ีโปร่งใส 

ความร้อนท่ีใชอ้บแห้งไดม้าจากการดูดกลืนพลงังานแสงอาทิตย ์และ หรือเป็นเคร่ืองอบแห้งชนิดท่ี

วสัดุท่ีอยูภ่ายในไดรั้บความร้อน 2 ทาง   
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รูปท่ี 2.10 เคร่ืองอบแหง้แบบเรือนกระจก 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

   -การอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์ละยงัตอ้ง

อาศัยพลงังานในรูปแบบอ่ืน ๆ ช่วยในเวลาท่ีมีแสงอาทิตยไ์ม่สมํ่าเสมอหรือตอ้งการให้ผลิตผล

ทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใชร่้วมกบัพลงังานเช้ือเพลิงจากชีวมวล พลงังานไฟฟ้า วสัดุอบแห้ง

จะได้รับความร้อนจากอากาศร้อนท่ีผ่านเขา้แผงรับแสงอาทิตย ์และการหมุนเวียนของอากาศจะ

อาศยัพดัลมหรือเคร่ืองดูดอากาศช่วย  

 

 
 

รูปท่ี 2.11  เคร่ืองอบแหง้ระบบ Hybrid 

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

 2.1.3  เทคโนโลยรีะบบทาํความเยน็ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

  ระบบทาํความเยน็ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยใ์นปัจจุบนัมีหลายเทคโนโลยีดงัรูปท่ี 2.12 ซ่ึง

แต่ละเทคโนโลยีมีทั้งจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี

ระบบทาํความเยน็ด้วยพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย ์ระบบท่ีใช้ความร้อนขบัเคล่ือนระบบ 

(Thermal driven system) และเป็นเทคโนโลยีท่ีอาศยัการถ่ายเปล่ียนรูปของพลงังานความร้อน (Heat 

transformation) มีทั้งท่ีเป็นระบบเปิด (Open cycle) กับระบบปิด (Closed cycle) เป็นเทคโนโลยีท่ี

น่าสนใจมากกวา่หลายเทคโนโลยทีาํความเยน็ชนิดอ่ืน ๆ  



14 

 
 

รูปท่ี 2.12 เทคโนโลยรีะบบทาํความเยน็ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

ท่ีมา  :  (https://www.energy-techno.com/1293751/%E0%B8%9A)  

 

  เทคโนโลยีระบบทําความเย็นดัวยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เป็นระบบเปิด 

(Open cycle) ได้แก่Desiccant cooling system และระบบทาํความเย็นด้วยพลงังานความร้อนจาก

แสงอาทิตยท่ี์เป็นระบบปิด (Closed  cycle) ได้แก่ ระบบทาํความเยน็แบบดูดกลืนความร้อน มีทั้ง

แบบ Absorption ท่ีใช้ของไหลดูดกลืนความร้อน และแบบท่ีใช้ของแข็งดูดกลืนความร้อน 

Adsorption ซ่ึ งระบ บทําความเย็น ท่ี ผลิตในเชิงพ าณิ ชย์ห รือเป็ น ท่ี นิยมส่ วนมากในตลาด

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นระบบทาํความเยน็พลงังานแสงอาทิตยท่ี์เป็นวฏัจกัรปิด ไดแ้ก่ ระบบ

ทําความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption Chiller) และระบบทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption 

Chiller) 

 

2.2 แผงโซล่าเซลล์ 

 โซล่าเซลล์เป็นส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สาหรับการเปล่ียนรูปพลงังานจาก

พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีสามารถนาํมาใช้งานได้ทนัทีเม่ือมี

แสงอาทิตยม์าตกกระทบบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ โดยค่าแรงดันและกระแสท่ีไดจ้ะมากหรือน้อย             

จะขึ้นอยู่กบัความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์มาตกกระทบ รวมไปถึงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของแผงโซล่า

เซลล ์จากโรงงานของผูผ้ลิต 

 2.2.1 ชนิดของโซล่าเซลล ์

  2.2.1.1 เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทําจากซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline 

Silicon Solar Cell) หรือท่ี รู้จักกันในช่ือ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม 
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(Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก  มีประสิทธิภาพ

ประมาณ 15-24 % 

 

 
 

รูปท่ี 2.13  Single Crystalline Silicon Solar Cell 

ท่ีมา  :  (http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php)  

 

  2.2.1.2 เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทาํจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar 

Cell) ลกัษณะเป็นฟิลม์บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) นํ้ าหนกัเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 

5-10% 

 
 

รูปท่ี 2.14 Polycrystalline Silicon Solar Cell 

ท่ีมา  :  (http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php)  

 

  2.2.1.3 เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ทาํจากสารก่ึงตวันําอ่ืนๆ เช่น แกลเล่ียม อาร์เซไนด์, 

แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้ งชนิดผลึกเด่ียว (Single 

Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ทาํจากแกลเล่ียม อาร์เซไนด์ จะให้

ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25% 
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รูปท่ี 2.15 Amorphous Silicon Solar Cell 

ท่ีมา  :  (http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php)  

 

 2.2.2 โครงสร้างของโซล่าเซลล ์

 โครงสร้างท่ีนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารก่ึงตวันํา สารก่ึงตวันําท่ีราคาถูก

ท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนาํมาสร้างเซลล์แสงอาทิตย ์โดยนาํซิลิคอนมาถลุง 

และผ่านขั้นตอนการทาํให้บริสุทธ์ิ จนกระทัง่ทาํให้เป็นผลึก จากนั้นนาํมาผ่านกระบวนการแพร่ซึม

สารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเม่ือเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น 

(เพราะนาํไฟฟ้าดว้ยอิเล็กตรอนซ่ึงมีประจุลบ) และเม่ือเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารก่ึงตวันาํชนิด

พี (เพราะนาํไฟฟ้าดว้ย โฮล ซ่ึงมีประจุบวก) ดงันั้น เม่ือนาํสารก่ึงตวันาํชนิดพีและเอ็นมาต่อกนั จะ

เกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผน่วงกลมหรือ

ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวดา้นรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมท่ีมีการนาํ

ไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าดา้นหน้าท่ีรับแสงจะมีลกัษณะคลา้ยกา้งปลาเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ีรับแสงมากท่ีสุด ส่วน

ขั้วไฟฟ้าดา้นหลงัเป็นขั้วโลหะเตม็พื้นผิว 

 

 2.2.3 หลกัการทาํงานทัว่ไปของโซล่าเซลล ์

 เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบเซลลแ์สงอาทิตย ์จะเกิดการสร้างพาหะนาํไฟฟ้าประจุลบและ

บวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทาํหน้าท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายใน

เซลล ์เพื่อแยกพาหะนาํไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีขั้วลบ และพาหะนาํไฟฟ้าชนิดโฮลไปท่ีขั้วบวก 

(ปกติท่ีฐานจะใช้สารก่ึงตวันาํชนิดพี ขั้วไฟฟ้าดา้นหลงัจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารก่ึง

ตวันําชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทาํให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าแบบกระแสตรงท่ีขั้วไฟฟ้าทั้งสอง 

เม่ือต่อใหค้รบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น 
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 2.2.4 ลกัษณะเด่นของเซลลแ์สงอาทิตย ์

• ใชพ้ลงังานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย ์ซ่ึงสะอาดและบริสุทธ์ิ ไม่ก่อปฏิกิริยาท่ีจะทาํ

ใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ 

• เป็นการนาํพลงังานจากแหล่งธรรมชาติมาใชอ้ยา่งคุม้ค่าและไม่มีวนัหมดไปจากโลกน้ี 

• สามารถนาํไปใชเ้พื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าไดทุ้กพื้นท่ีบนโลก และไดพ้ลงังานไฟฟ้าใช้

โดยตรง 

• ไม่ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย ์รวมถึงไม่มีการเผาไหม ้จึงไม่ก่อให้เกิด

มลภาวะดา้นอากาศและนํ้า 

• ไม่เกิดของเสียขณะใชง้าน จึงไม่มีการปล่อยมลพษิทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

• ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคล่ือนไหวขณะใชง้าน จึงไม่เกิดมลภาวะดา้นเสียง 

• เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ี และไม่มีช้ินส่วนใดท่ีมีการเคล่ือนไหวขณะทาํงาน จึงไม่

เกิดการสึกหรอ 

• ตอ้งการการบาํรุงรักษานอ้ยมาก 

• อายกุารใชง้านยนืยาวและประสิทธิภาพคงท่ี 

• มีนํ้าหนกัเบา ติดตั้งง่าย เคล่ือนยา้ยสะดวกและรวดเร็ว 

• เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นโมดูล จึงสามารถประกอบไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 

• ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์, 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นผล

จากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจาํพวกนํ้ ามนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ลว้นแลว้แต่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทาํให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด 

และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ 

 

2.3 Solar charge controller 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตวัหน่ึง ท่ีมีคุณสมบติัเพียงเพื่อคอยควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผง

โซล่าเซลล์ลงสู่แบตเตอร่ีของระบบโซล่าเซลล์เพื่อเก็บกระแสไฟ เพื่อนํามาใช้งานตามท่ีเรา

ออกแบบไว ้ ซ่ึงคอนโทรลชาร์จ หรือโซล่าชาร์จเจอร์ทั่วไป จะมีหลกัการทาํงานหรือหน้าท่ีจ่าย

กระแสไฟเม่ือแรงดันแบตเตอร่ีอยู่ในระดับตํ่าตามท่ีแต่ละยี่ห้อตั้ งค่ามา และทําการตัดการจ่าย

กระแสไฟเพื่อไปประจุยงัแบตเตอร่ีเม่ือแรงดนัของแบตเตอร่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงตามท่ีไดก้าํหนดไว้

เหมือนกนั เพื่อป้องกนัการ Over Charge ซ่ึงจะทาํให้แบตเตอร่ีเกิดความเสียหายและเส่ือมอายุก่อน

วยัอนัควร ทาํให้ใช้งานได้ไม่คุม้ค่าค่าตวัของมนั และคุณสมบติัของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล ์

หรือโซล่าชาร์จเจอร์ โดยทัว่ไปในช่วงเวลากลางคืนยงัคอยปกป้องไม่ให้ไฟจากแบตเตอร่ียอ้นขึ้น
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ไปยงัตวัแผงโซล่าเซลลซ่ึ์งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัแผงโซล่าเซลลอี์กดว้ย และอีกขอ้หน่ึงก็

คือเป็นตวัสวิตซ์อตัโนมติัท่ีใชจ่้ายไฟให้โหลดเวลาท่ีไม่มีแสงมากระทบแผงโซล่าเซลล ์(ส่วนใหญ่

จะเป็นหลอดไฟฟ้า) อีกนยัก็คือใชแ้ทนสวิตซ์แสง (Photo Switch) นัน่เอง 

 คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ จะต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์กบัแบตเตอร่ีและโหลด ทาํงาน

โดยจะดูว่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีอยู่ในระดบัใด ถา้อยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าท่ีตั้งไว ้ตวัเคร่ือง

ควบคุมการชาร์จจะทาํการปลดโหลดออกจากระบบโดยทนัที (Load disconnect) เพื่อป้องกนัการ

คลายประจุของแบตเตอร่ีท่ีมากเกินไปและอาจทําให้แบตเตอร่ีเส่ือมเร็วขึ้ น ส่วนใหญ่จะตั้ งค่า

แรงดนัการปลดโหลดไวท่ี้ประมาณ 11.5 โวลต ์สําหรับแรงดนัระบบท่ี 12 โวลต ์นอกจากน้ีเคร่ือง

ควบคุมการชาร์จก็จะต่อการทํางานของโหลดใหม่ (Load reconnect) ถ้าแบตเตอร่ีมีค่าแรงดันท่ี

เพิ่มขึ้นตามท่ีตั้งไว ้เช่นค่าจะตั้งไวท่ี้ 12.6โวลตส์าํหรับแรงดนัระบบ 12 โวลตเ์ป็นตน้ 

 ส่วนแรงดันในการชาร์จแบตเตอร่ีโดยทั่วไป(Regulation Voltage)จะมีค่า 14.3 โวลต์

สําหรับระบบ 12 โวลต ์เม่ือแบตเตอร่ีชาร์จจนเต็ม ถา้ปล่อยแบตเตอร่ีทิ้งไวแ้รงดนัของแบตเตอร่ีจะ

ลดลง ดงันั้นเคร่ืองควบคุมการชาร์จจะชาร์จรักษาระดบัแรงดนัในแบตเตอร่ีให้คงท่ีอยู่เสมอ (Float 

Voltage) มีค่า 13.7 โวลต ์สาํหรับระบบ 12 โวลต ์

 

 
 

รูปท่ี 2.16 Solar charge controller 

ท่ีมา  :  (https://solarcellthailand96.com/knowledge/solar-charge-controller/) 

 2.3.1 ประเภทของ Solar charge controller แบ่งตามลกัษณะการทาํงาน 

  2.3.1.1 PWM (Pulse Width Modulation) หลกัการทาํงาน ก็คือ ควบคุมความถ่ีของ

คล่ืนไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้คงท่ี ด้วยระบบดิจิทัล (Digital) เพื่อให้ประหยดัพลงังาน และ

สามารถควบคุมการประจุไฟเขา้สู่แบตเตอร่ีไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้แบตเตอร่ีไม่เส่ือมเร็ว มีฟังก์ชัน่ไฟ

แสดงสถานะการทาํงานท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การทาํงานของแผงโซล่าเซลล/์ ระดบัการ

เก็บประจุของแบตเตอร่ี (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟ น้อย หรือใกล้หมด) / การจ่ายไฟ  DC ให้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าDC ท่ีกาํลงัต่อเช่ือมวงจร มีระบบการตดัไฟอตัโนมติั ในกรณีไฟแบตเตอร่ีใกลห้มด 
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เพื่อป้องกนัแบตเตอร่ีเสีย/ เส่ือมสภาพ เน่ืองจากการใชไ้ฟเกินกาํลงั (Over Charge/ Over Discharge 

Protection) 

 

 
 

รูปท่ี 2.17 PWM Solar Charge Controller 

ท่ีมา  :  (https://solarcellthailand96.com/knowledge/solar-charge-controller/) 

 

  2.3.1.2 MPPT (Maximum Power Point Tracking) หลกัการทาํงานของตวัน้ี ก็คือ 

มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือตวัจบัสัญญาณ คอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงโซล่า

เซลล์ เปรียบเทียบกบัแรงดันกระแสในแบตเตอร่ี และเลือกสัญญาณไฟฟ้าท่ีสูงท่ีสุดจากแผงเพื่อ

ประจุลงในแบตเตอร่ีให้เต็มท่ีตลอดเวลา ดังนั้นจึงหมดห่วงเม่ือใช้อุปกรณ์ชนิดน้ี ขณะท่ีสภาพ

แสงแดดภายนอกไม่คงท่ี แสงแดดอ่อนๆ ในช่วงเชา้/ ช่วงเยน็ หรือตอนคร้ึมๆ ก่อน/หลงัฝนตก  

 

 
 

รูปท่ี 2.18 MPPT Solar Charge Controller 

ท่ีมา  :  (https://solarcellthailand96.com/knowledge/solar-charge-controller/) 
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2.4 แบตเตอร่ี 

 แบตเตอร่ีจดัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสําคญัมากตวัหน่ึง โดยทาํหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานทางเคมี

ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงจะตอ้งสามารถทาการอดัไฟและจ่ายไฟไดห้ลาย ๆ คร้ัง 

 เซลลข์องแบตเตอร่ี ประกอบดว้ยแผน่ธาตุบวกแผน่ธาตุลบ และสารละลายท่ีเป็นของเหลว

หรือวุน้ ท่ีเรียกว่า “อิเล็กโตรไลท์” เซลล์เหล่าน้ีอาจมีการหุ้มปิดสนิท หรือมีช่องให้สารละลาย

ระเหยได ้แผ่นธาตุบวกและแผน่ธาตุลบจะวางคู่กนัในเซลลเ์สมอ แบตเตอร่ีลูกหน่ึง ๆ จะมีแผน่ธาตุ

บวกและแผ่นธาตุลบ หลาย ๆ ชุด วางขนานกนัเป็นคู่ ๆ เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายไดสู้งขึ้นแผ่นธาตุ

บวกและแผ่นธาตุลบเหล่าน้ี จะถูกแผ่นกั้นป้องกนัไม่ให้มีส่วนท่ีสัมผสักนัได ้แต่ไอออนสามารถวิ่ง

จากแผน่ธาตุแผน่หน่ึงผา่นสารละลายไปยงัแผน่ธาตุอีกแผน่หน่ึง ทาใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าขึ้น 

 แบตเตอร่ี เป็นอุปกรณ์กาํเนิดไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงหน่วยย่อยของแบตเตอร่ีจะ

เรียกว่า เซลล์ เหมือนกัน การต่อเพื่อให้ได้กระแสและแรงดันท่ีสูงขึ้น ก็จะตอ้งมีการต่อเซลล์ใน

รูปแบบของการขนานหรืออนุกรมกนั ซ่ึงปกติจะเป็น 12 โวลต ์หรือ 24 โวลต ์และบางระบบอาจจะ

ถึง 250 โวลต ์เป็นตน้ การจาํแนกเซลลอ์าจแบ่งออกเป็น เซลลป์ฐมภูมิ (แบบท่ีใชแ้ลว้ไม่สามารถนาํ

กลบัมาใชไ้ดอี้ก) และแบบทติุยภูมิ (สามารถท่ีจะกลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยการชาร์จใหม่) 

  

 2.4.1 ชนิดของแบตเตอร่ี 

 - แบตเตอร่ีซ่ึงใชก้รด 

 สารละลายในแบตเตอร่ีนั้น จะตอ้งสามารถท่ีจะแตกตวัเป็นประจุได ้(เพื่อเป็นกระแส) ซ่ึง

ในทางปฏิบติัก็คือ กรด หรือ ด่าง พวกท่ีใชก้รดจะมีเพลท หรือขั้วไฟฟ้าเป็นตะกัว่เสมอ แต่เน่ืองจาก

ตะกัว่เป็นโลหะท่ีอ่อน ตะกัว่อลัลอยยจึ์งไดมี้การพฒันาขึ้น เช่น การใช้ตะกัว่ 94 เปอร์เซ็นต์ และ

พลวง 6 เปอร์เซ็นต์ ห รือในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการพัฒนาโดยใช้ตะกั่ว และ แคลเซียม0.05 

เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงทั้ง 2 ชนิดน้ี จะต้องใช้สารละลายเจือจางของกรดซัลฟูริคเป็นอิเลคโตรไลต์ แต่

เน่ืองจากการใชต้ะกัว่-พลวง เป็นขั้วไฟฟ้านั้นทาให้แบตเตอร่ีมีการสูญเสียโดยธรรมชาติ ท่ีสูงกว่า 

การใชง้านจึงจาเป็นตอ้งมีการชาร์จเพิ่มอยา่งสม่าเสมอ 

 - แบตเตอร่ีซ่ึงใชด่้าง 

 แบตเตอร่ีซ่ึงใช้ด่างนั้น ท่ีพบเห็นกนับ่อยท่ีสุดคือ นิเกิล-แคดเม่ียม ซ่ึงใช้เพลท คือ นิเกิล

และแคดเม่ียม ส่วนอิเลคโตรไลตท่ี์ใชค้ือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด ์

 

 2.4.2 ขอ้พิจารณาในการใชง้านแบตเตอร่ี 

 ในการใชง้านแบตเตอร่ีคือ อุณหภูมิ เพราะอุณหภูมิจะมีผลโดยตรงกบัความหนืดของ อิเลค

โตรไลต์ท่ีใช้ ซ่ึงการกาํหนดอุณหภูมิใช้งานของแบตเตอร่ีจะใช้หลกัการเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ถา้หาก
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อุณหภูมิท่ีใชง้านสูงขึ้นกระแสในการชาร์จปริมาณก๊าซและการเติมนํ้าจะตอ้งเพิ่มขึ้น ขณะท่ีอายกุาร

ใชง้านของแบตเตอร่ีจะตํ่าลง 

 

 2.4.3 คุณสมบติัในการจ่ายกระแสของแบตเตอร่ี 

 ปริมาณกระแสท่ีจ่ายออกมาได ้ซ่ึงกาํหนดไดโ้ดยแรงดนัแรกเร่ิม และแรงดนัสุดทา้ย ซ่ึงถือ

ว่าเป็นแรงดันตํ่าสุดท่ียอมรับได้ในขณะท่ีเซลล์ยงัคงจ่ายกระแสอยู่ โดยเฉล่ียทั่วไปแล้วแรงดัน

แรกเร่ิมจะมีค่าประมาณ 2.0 และ 1.2 โวลตต่์อเซลล ์สําหรับ ลีค-แอซิด และ นิเกิล- แคดเม่ียม ส่วน

แรงดนัสุดทา้ยนั้นจะยอมรับให้มีค่าประมาณ 1.75 และ 1.0 โวลตต่์อเซลล ์ของแบตเตอร่ีแต่ละชนิด

ตามลาํดบั 

 

 2.4.4 อตัราในการจ่ายกระแส 

 ความจุของแบตเตอร่ีนั้นจะบอกในหน่วยของแอมป์ต่อชัว่โมง โดยใช้ฐาน 8 ชั่วโมงเป็น

หลกั ซ่ึงถา้หากวา่ไม่ทราบวา่ใชฐ้านอะไรเป็นหลกัแลว้ การรู้ความจุของแบตเตอร่ีกดู็เหมือนจะไม่มี

ประโยชน์เท่าไรนัก คาํอีกคาํหน่ึงท่ีมกัจะใช้อยู่เสมอในวงการแบตเตอร่ีก็คือ “ซีเรโช” หรือ คาปา

ซิต้ีเรโช เป็นแบตเตอร่ีขนาด 120 แอมป์ต่อชั่วโมงการจ่ายกระแส 120 แอมป์ต่อชั่วโมง หรือ 15 

แอมป์ต่อชัว่โมง นั้นถือว่าคือ 1 ซี หรือถา้จ่ายให้ 30 แอมป์ ก็หมายถึง 2 ซี เป็นตน้ อีกประการหน่ึง

ตวัเลข 120 แอมป์ต่อชัว่โมง ท่ีกล่าวไปแลว้นั้นเป็นความจุของแบตเตอร่ี เม่ือให้จ่ายกระแสให้นาน 

8 ชัว่โมง ถา้หากว่าการให้แบตเตอร่ีจ่ายพลงังานให้หมดในเวลายิ่งเร็วเท่าไรความจุของแบตเตอร่ีก็

ยิง่ลดลงมากขึ้น เพราะว่าการดึงกระแสออกจากแบตเตอร่ีในอตัราท่ีมากขึ้นจะทาํให้เกิดการสูญเสีย

พลงังานมากขึ้นเพราะในตวัแบตเตอร่ีเองจะมีความตา้นทานภายในทาใหค้่า สูญเสียภายในมากขึ้น 

 

 2.4.5 การประจุแบตเตอร่ี 

 การประจุไฟเขา้แบตเตอร่ีตอ้งใชก้ระแสไฟตรง (DC) เท่านั้นการประจุไฟแบตเตอร่ีอาจทา

ไดที้ละหลายๆ หมอ้ก็ไดโ้ดยต่อกนัไดท้ั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน การประจุไฟท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่

3 วิธีคือ 

  2.4.5.1 การประจุไฟด้วยกระแสไฟคงท่ี (Constant Current Charging)โดยการ

ป้อนกระแสไฟเข้าสู่แบตเตอร่ีด้วยกระแสไฟคงท่ีตลอด โดยใช้กระแสไม่เกิน 1/10 ของความจุ

แบตเตอร่ี  

  2.4.5.2 การประจุไฟด้วยแรงเคล่ือนคงท่ี (Constant Voltage Charging) โดยการ

ป้อนประจุเขา้สู่แบตเตอร่ีดว้ยขนาดแรงเคล่ือนคง ท่ีขนาดแรงเคล่ือนท่ีใชจ้ะสูงกว่าแรงเคล่ือนของ

แบตเตอร่ี ประมาณ 0.5โวลตเ์สมอ 
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  2.4.5.3  การประจุไฟแบบเร็ว (Quick Charging) สามารถประจุไฟดว้ยกระแสสูงๆ 

ได ้แบตเตอร่ีจะเต็มเร็วแต่จะมีโอกาสทาํให้แบตเตอร่ีเสียเร็วไดเ้ช่นกนั เหมาะสําหรับงานเร่งด่วน

หรือเป็นแบตเตอร่ีใหม่ ๆ สภาพดี ขณะประจุไฟแบตเตอร่ีดว้ยวิธีน้ีหากนํ้ ายาขุ่นควรลดกระแสไฟ

ใหน้อ้ยลง การขุ่นสืบเน่ืองจากการร่วงของแผน่ธาตุอาจทาํใหเ้สียหายได ้

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

 ในการดาํเนินการโครงการเร่ืองระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ

มีขั้นตอนการสร้างในส่วนต่าง ๆ โดยทางกลุ่มผูส้ร้างได้ร่วมกันวางแผนในการปฎิบัติงานและ

จดัการบางงานตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

 3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 3.2 การออกแบบช้ินงาน 

 3.3 การดาํเนินการสร้างระบบพลงังานทดแทนจากโซลา่เซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

 

3.1 การวางแผนและการเตรียมการ 

 การวางแผนและการเตรียมการ เร่ิมเม่ือคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้เสนอหัวขอ้โครงการ

ในภาคเรียนท่ี 1 ทางกลุ่มผูจ้ดัทาํได้เสนอหัวขอ้โครงการระบบพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์

ภายในโรงเรือนอจัฉริยะ ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาํเนินโครงการดงัตารางท่ี 3.1 

 3.1.1 การวางแผนทาํโครงการ 

  3.1.1.1 เสนอหวัขอ้โครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.2 หาขอ้มูลเสนอเพิ่มเติม เร่ืองการพฒันาชุดคาํสั่ง 

  3.1.1.3 อนุมติัโครงการโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.4 เขียนโครงการบทท่ี 1-3 

  3.1.1.5 ศึกษาและหาขอ้มูล โดยศึกษาจากหนงัสือวิจยั เวบ็ไซตต่์าง ๆ เป็นตน้ 

  3.1.1.6 ออกแบบระบบ 

  3.1.1.7 วางแผนการปฎิบติังาน โดยจดัลาํดบัก่อนและหลงัการปฎิบติังาน 

  3.1.1.8 ส่งโครงการบทท่ี 1- 2 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.1.1.9 ซ้ือช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ 

  3.1.1.10 ทาํการประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ 

  3.1.1.11 ทาํการศึกษาอุปกรณ์ท่ีสร้าง 

  3.1.1.12 ทาํการสร้างโคด้เขียนโปรแกรม 

       3.1.1.13 ทาํการใส่โคด้โปรแกรมลงในอุปกรณ์ 

    3.1.1.14 ตบแต่งช้ินส่วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์จนครบทกุส่วน 

  3.1.1.15 ทดลองการใชอุ้ปกรณ์จริง 
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  3.1.1.16 เขียนโครงการบทท่ี 3-5โดยนํ้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสร้างช้ินงาน,การออกแบบ,ผล

การทดลองใช้งาน, การนาํปัญหาท่ีประสบในการดาํเนินโครงการและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาเรียง

ใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 

  3.1.1.17 ส่งโครงการบทท่ี 1-5 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.18 ยืน่ขอสอบโครงการ หลงัจากทฤษฎี บทท่ี1-5 ไดผ้า่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3.1.1.19 อนุมติัสอบโครงการ 

  3.1.1.20  

 3.1.1.21 ส่งโครงการโดยนําเน้ือหาบทท่ี 1-5 เข้าเล่ม แล้วนําไปให้คณะกรรมการสอบ

โครงการไวเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาและหลกัฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย ์

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้ง 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          
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3.2 การออกแบบชิ้นงาน 

 ออกแบบและติดตั้งระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ เร่ิมต่อจาก

แผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งบนเสาในจุดท่ีได้รับแสงอาทิตยดี์ท่ีสุด เอียงพอประมาณ แต่เน่ืองจาก

โครงการน้ีเป็นการจาํลอง  ใชแ้ผงโซล่าเซลล์เป็นแผงขนาดเล็ก จึงใชวิ้ธีตั้งหันหนา้แผงเขา้หาแสง

พระอาทิตย ์จากนั้นต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแบตเตอร่ี ไปยงัขั้วบวกของเคร่ืองชาร์จประจุ 

และ ต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแบตเตอร่ี ไปยงัขั้วลบของเคร่ืองชาร์จประจุท่ีตาํแหน่งต่อไป

แบตเตอร่ีและต่อสายไฟจากขั้วบวก (+) ของแผงโซล่าเซลล์ ไปยงัขั้วบวกของเคร่ืองชาร์จประจุ 

และต่อสายไฟจากขั้วลบ (-) ของแผงโซล่าเซลล ์ไปยงัขั้วลบของเคร่ืองชาร์จประจุ ท่ีตาํแหน่งต่อไป

แผงโซล่าเซลล ์ตามลาํดบั  

 
 

รูปท่ี 3.1 ออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล ์

 

3.3 การดําเนินการสร้างระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

 3.3.1 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์

 ในการติดตั้งระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือนอจัฉริยะ เราจะใช้ Arduino 

ในการสั่งงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ 3 อย่างคือ โซล่าเซลล ์คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลลแ์ละแบตเตอร่ี 

หลกัการทาํงานของพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือน เร่ิมจากแผงโซล่าเซลลรั์บแสง

แลว้เปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย ์ไปเป็นพลงังานไฟฟ้า  โดยเม่ือแสงแดดซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

กระทบกบัสารก่ึงตวันาํ ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งกนั โดยคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล ์มี

ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ หรือตวัจบัสัญญาณ คอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงโซล่า
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เซลล ์เปรียบเทียบกบัแรงดนักระแสในแบตเตอร่ี และเลือกสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดจากแผงเพื่อประจุลง

ในแบตเตอร่ีใหเ้ตม็ตลอดเวลา 

 

 
รูปท่ี 3.2 ติดตั้งโซล่าเซลล ์

 

 
 

รูปท่ี 3.3 ภายในตูส้วิทซ์บอร์ด 
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 3.3.2 ขั้นตอนการต่อวงจร 

 การต่อวงจรภายในระบบดงัรูป 3.10 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 ขั้นตอนการต่อวงจร 

 3.3.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 

 

     
 

รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคาํสั่ง 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาทาํให้เราไดรู้้ถึงการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มตอ้งสามคัคีกนั ในการวิเคราะห์

และออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทาํงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบา้ง ในท่ีน้ี ทางคณะผูจ้ดัทาํจะ

กล่าวถึงผลของการศึกษาขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยา่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

4.1 ทดลองระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล ์

4.2 สรุปผลการทดลอง 

 

4.1 ทดลองระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ 

4.1.1 อุปกรณ์การทดลอง 

 4.1.1.1 แผงโซล่าเซลล ์

  4.1.1.2 แบตเตอร่ี 

  4.1.1.3 คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล ์   

  4.1.1.4 Multi meter 

 4.1.1 วิธีการทดลอง 

4.1.2.1  นาํไปทดลองในท่ีท่ีเหมาะสม   

4.1.2.2  จากนั้นเสียบปลัก๊ไฟโดยใชไ้ฟ 220 V 

4.2.2.3  เช็คหน้าจอคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล ์ใช้ Multi meter วดัแรงดนัไฟว่ามี

ไฟเขา้แบตเตอร่ีหรือไม่   

4.1.2.3 เก็บขอ้มูลลระหวา่งใชง้านและระหวา่งการชาร์จไฟ 

4.1.2.3 สังเกตและเปรียบเทียบ  

 

 
รูปท่ี 4.1 อ่านค่าแรงดนัไฟจากคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล ์
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รูปท่ี 4.1 อ่านค่าแรงดนัไฟจาก Multi meter 

4.1.3 ผลการทดลอง 

4.1 ตารางผลการทดลองระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล ์

อ่านค่าแรงดนัไฟจากคอนโทรล

ชาร์จโซล่าเซลล ์(V) 

อ่านค่าแรงดันไฟจาก Multi 

meter (V) 

ค่าความคลาดเคล่ือน (%) 

12.1 12.20 0.25 

12.0 12.03 0.25 

11.6 11.72 1.03 

10.5 10.56 0.57 

9.0 9.03 0.11 

8.3 8.32 0.24 

5.9 5.92 0.34 

11.4 11.38 0.18 

7.9 7.91 0.13 

7.6 7.64 0.53 

ทดลองระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล ์ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย = 0.33% 

 

4.2 สรุปผลการทดลอง 

 ระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล ์สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความคลาด

เคล่ือนนอ้ยมาก แบตเตอร่ีสามารถเก็บแรงดนัไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดไว ้ ใช้เวลาในการเก็บประมาณ 

10-12 ชัว่โมง  เน่ืองจากแผงโซล่าเซลลมี์ขนาดเลก็ จึงชาร์จไฟเขา้แบตเตอร่ีไวก่้อนแลว้เพื่อทดสอบ

ระยะเวลาการใชง้านระบบโรงเรือน ปรากฏว่าสามารถให้พลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 1-2 

ชัว่โมง 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  ในการดําเนินโครงการระบบระบบพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือน

อจัฉริยะ นั้นสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงโปรแกรมสามารถทาํงานไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ แต่

การดาํเนินการโครงการก็ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายอยา่ง ซ่ึงผูด้าํเนินการโครงการมีขอ้เสนอแนะท่ี

จะนาํมาใช้พฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้ระบบระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือน

อจัฉริยะ สามารถรับแสงมาสํารองไวใ้นแบตเตอร่ี แสดงสถานะ และใชง้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

การทาํงานของโปรแกรมดีท่ีสุด 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือน

อจัฉริยะ 

5.1.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนาํไปใชง้านได ้

อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

5.1.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนําความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา  

วิชาชีพของตน 

 

5.2 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

5.2.1 ระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลส์ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสว่าง

ทดแทนการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าได ้

5.2.3 ทราบถึงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีไดรั้บจากระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

5.2.4 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

5.3 ปัญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

นั้นทางคณะผูจ้ดัทาํโครงการจะอธิบายสาเหตุ และวิธีการแกปั้ญหาเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

 5.3.1 ปัญหาในการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ และตวับอร์ด 

 5.3.2  ปัญหาดา้นการศึกษาแผงวงจร 

 5.3.3 ปัญหาดา้นการศึกษาชุดคาํสั่งควบคุม 
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 5.3.4 ปัญหาดา้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

 5.3.5 ปัญหาดา้นงบประมาณการจดัทาํ 

 5.3.6 ปัญหาดา้นแบตเตอร่ี 

 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

ในการดาํเนินการโครงการระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

เร่ิมจากการนาํเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาทางคณะกรรมการไดเ้สนอแนะส่วนต่าง ๆ 

และคณะผูจ้ ัดทาํได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการทาํโครงการระบบรดนํ้ าต้นไม้

อตัโนมติัและแอพพลิเคชนัควบคุมโรงเรือนอจัฉริยะ โดยไดท้าํการออกแบบและดาํเนินการจดัทาํ

ตามท่ีวางไวจ้นสาํเร็จ 

ผลการดาํเนินการโครงการระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

ระบบโซล่าเซลลส์ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสวา่งทดแทนการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าได ้ 

 

5.5 อภิปรายผล 

 จากผลการดาํเนินการโครงการระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลล์ภายในโรงเรือน

อจัฉริยะน้ี ถือว่าประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งจุดประสงค์ไวค้ือระบบพลงังานทดแทนจากโซล่า

เซลล์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสว่างทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ และ

สามารถทราบถึงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีไดรั้บจากระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์นอกจากน้ี

คณะผูจ้ดัทาํยงัไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการทาํโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก 

 

5.6  ข้อเสนอแนะ 

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาและต่อยอดของระบบพลงังานทดแทนจากโซ

ล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

 5.6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  5.6.1.1 เพิ่มฟังกช์ัน่ใหโ้ซล่าเซลลห์มุนตามแสงอาทิตย ์

5.6.1.2 ขนาดของโซล่าเซลลค์วรใหญ่กวา่น้ี เพื่อใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดจ้ริง 

  5.6.1.3 ควรออกแบบโรงเรือนใหต้รงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม 

 5.6.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 

  5.6.2.1 ควรออกแบบติดตั้งเซอร์โวร์ให้โซล่าเซลลห์มุนได ้

  5.6.2.2 แบตเตอร่ีไม่เพียงพอต่อการใชง้านในระบบโรงเรือน 
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2.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสภาพอากาศค่อนขา้งมีความแปรปรวนและยากท่ีจะควบคุม ส่งผลกระทบทั้งต่อ

การดาํเนินชีวิตของมนุษย์ สัตว์ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพืช แต่ข้อจาํกัดของพืชคือไม่สามารถเลือก

สภาพแวดลอ้มท่ีหมาะสมในการเจริญเติบโตไดอ้ย่างมนุษยห์รือสัตว ์ดงันั้นเพื่อควบคุมปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกพืชใหมี้ความเหมาะสมนั้นจึงมีการพฒันาการปลูกพืชสู่การปลูกใน

ระบบโรงเรือน  แต่ปัญหาการปลูกพืชในโรงเรือนในประเทศไทยคือ “อุณหภูมิหรือความร้อน

สะสมภายในโรงเรือน” โดยเฉพาะโรงเรือนท่ีไม่มี การระบายความร้อน มีโอกาสท่ีอุณหถูมิภายใน

จะสูงถึง 50 องศาเซลเซียสซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งมาก ดงันั้นการเลือกโรงเรือนจึงมี

ความสาํคญัเน่ืองจากโรงเรือนแต่ละแบบมีความสามารถในการระบายอากาศและการลดอุณหภูมิได้

แตกต่างกนั 

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กล่าววา่ ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน การปลูกพืชจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคและแมลงศตัรูรบกวนได้

ตลอด โดยเฉพาะการปลูกพืชนอกโรงเรือนท่ีไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้การผลิต

พืชในระบบปิด หรือการปลูกพืชในโรงเรือน จึงเป็นคาํตอบท่ีจะช่วยให้เกษตรสามารถผลิตพืชได้

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และปลอดภยัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ภายใตก้ารควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ฝน พาย ุความแปรปรวนของสภาพอากาศ ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลงศตัรู 

ลดการใช้สารเคมี นอกจากน้ีการปลูกพืชในโรงเรือนยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ ยทางนํ้ า 

(Fertigation System) เป็นระบบการผลิตพืชท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

        ผูวิ้จยัมีแนวคิดท่ีจะนาํเอาเทคโนโลยีไอโอที (IOT) มาประดิษฐ์ระบบพลงังานทดแทนจาก

โซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ โดยนาํระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระกอบดว้ย แผง

โซล่าเซลล์จะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ เปล่ียนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct 

Current : DC ) เม่ือแผ่นโซล่าเซลล์ ได้รับพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เร่ิมจ่ายกระแสไฟฟ้า เขา้ไปท่ี

อินเวอร์เตอร์ เพื่อทําการเปล่ียนผลิตงานไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง เปล่ียนให้ เป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ ( Alternative Current : AC ) จากนั้ นนําข้อมูลท่ีได้แสดงข้อมูลบน LCD Display 

ก่อนท่ีจะไปเช่ือมต่อเข้ากับระบบไฟของทางการไฟฟ้า เพื่อผลิตใช้เอง ลดค่าใช้ไฟฟ้าภายใน

โรงเรือน และประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้ากขึ้น  

 

 

 



3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

3.2 เพื่อพฒันาผลงานท่ีประดิษฐ์ขึ้นให้เขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้งานได ้                                               

       อยา่งมีคุณภาพประหยดัและปลอดภยั  

3.3 เพื่อให้ผูจ้ดัทาํโครงการนําความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรของประกาศนียบตัรวิชา

       ชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการประกอบอาชีพและการพฒันา

       วิชาชีพของตน 

 

4. ขอบเขตของโครงการ  

4.1 ดาํเนินการติดตั้งระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

4.2 วดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

4.3 ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ขนาดแผงละ 10 วตัต์ ขนาดแรงดนั 12 โวลต์ จาํนวน 1 แผง

        เป็นตวัรับแสงอาทิตยแ์ละแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าชาร์จเก็บในแบตเตอร่ี 

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  5.1 คิดหวัขอ้โครงการ 

  5.2 จดัทาํเอกสารแบบเสนอร่างโครงการ 

  5.3 ศึกษาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์ 

  5.4 ปรับปรุงแกไ้ข 

  5.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  5.7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และติดตั้งระบบ 

  5.8 ทดสอบระบบ 

  5.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ 

  5.10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ 

  5.11 นาํเสนอโครงการ 

  5.12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงา 

 

 

 

เร่ิมการทาํงาน 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัทาํเอกสารแบบร่างโครงการ 

 

ส่งใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 
แกไ้ข 

 

 

ศึกษาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ออกแบบและติดตั้ง 

 

Yes 

No 

A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมระบบ 

 

ลงมือติดตั้งระบบ 

 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 

 
นาํเสนอโครงการ 

 

 

 
จดัทาํรูปเล่มโครงการทั้งหมด 

 

 

A 

จบการทาํงาน 



6. ระยะเวลาการทําโครงการ 

  ตารางการดาํเนินงานโครงการน้ีใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1  ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

ปี พ.ศ.2562 - ปี พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 คิดหวัขอ้โครงการ          

2 จัด ทํา เอ ก ส าร เส น อ ร่าง

โครงการ 

         

3 ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย ์

         

4 ปรับปรุงแกไ้ข          

5 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

6 วิ เค ราะ ห์ แ ล ะ อ อก แ บ บ

ระบบ 

         

7 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ติดตั้ง 

         

8 ทดสอบระบบ          

9 ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของระบบ 

         

10 ส่งใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบ          

11 นาํเสนอโครงการ          

12 จดัทาํรูปเล่มโครงการ          



7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสาหรับแสงสวา่งทดแทนการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าได ้

7.2 ทราบถึงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีไดรั้บจากระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์

7.3 ผูจ้ดัทาํโครงการนาํความรู้จากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการทําโครงการ 

  8.1 ค่าพิมพเ์อกสาร    200 บาท 

  8.2 ค่าทาํเล่มเอกสารโครงการ   200 บาท 

  8.3 ค่ากระดาษ     200 บาท 

  8.4 ค่าอุปกรณ์ในการทาํโครงงาน                        1,000 บาท 

  8.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เคลด็    500 บาท 

                                       รวม            2,100 บาท 

 

เอกสารอ้างองิ  

 https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/ 

41Thttps://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/08.html41T 

https://sites.google.com/site/believess20/electronics/taw-tha-n-wi-saeng-ldr 

 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/solar_cell/08.html
https://sites.google.com/site/believess20/electronics/taw-tha-n-wi-saeng-ldr


 

 

 

 

 

แบบประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ  

Renewable Energy Systems From Solar Cells in Intelligent House 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้จัดทํา 

นายสิทธินนท ์      ทองนาค   รหสัประจาํตวั   41261 

          นายศิริมงคล         บุตรเจริญ  รหสัประจาํตวั   41229 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 



แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 

 

ช่ือโครงการ ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

ช่ือโครงการ Temperature Control System in Intelligent House 

 

ปีการศึกษา  2562 

 

ช่ือผู้จัดทําโครงการ (1)   นายสิทธินนท ์     ทองนาค   รหสั 41261      ชั้นปี ปวส.2/35 

    (2)   นายณรงค ์            มูลศิริ       รหสั 41229      ชั้นปี ปวส.2/35 

 

ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยค์ุณานนท ์ สุขเกษม 

 

โครงการนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มของ 

 

 Web Programming  Computer Multimedia 

  Computer Programming 

  Hardware  Computer                             

 Database System 

 .................................................... 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

  ระบบงานสามารถตรวจสอบผา่นทางโปรแกรมอาดุยโน่และมลัติมิเตอร์ ได ้มีการกาํหนด

ขอบเขตของระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอจัฉริยะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ดาํเนินการติดตั้งระบบพลงังานทดแทนจากโซล่าเซลลภ์ายในโรงเรือนอจัฉริยะ 

2. วดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

3. ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาดแผงละ 10 วตัต ์ขนาดแรงดนั 12 โวลต ์จาํนวน 1 แผง 

      เป็นตวัรับแสงอาทิตยแ์ละแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าชาร์จเก็บในแบตเตอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  25% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

1. รวบรวมขอ้มูล    

2. ศึกษาขอ้มูล 

 -  Farm System 

 -  การทาํงานของโซล่าเซลล ์

 -  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้

   

3. เขียนโปรแกรม     

4. โครงการ  บทท่ี 1    

5. โครงการ  บทท่ี 2 (บางส่วน)    
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 
 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 



 

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  50% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

6. สร้างฐาน    

7. ติดตั้งโซล่าเซลล ์    

8. ติดตั้งตูส้วิทซ์บอร์ด    

9. ติดตั้งแบตเตอร่ี    

10. ติดตั้งโซล่าชาร์จเจอร์    

11. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 2 ในส่วน 

ท่ีเหลือ 

   

12. จดัทาํเอกสารโครงการบทท่ี 3    
 

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

               อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 75% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 

13. ต่อวงจรภายในระบบ    

14. เช่ือมอุปกรณ์ในระบบ    

15. ทดสอบการใชร้ะบบงาน    

16. แกไ้ขระบบงาน    

17. จดัทาํโครงการบทท่ี 4    

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 

ส่วนนีสํ้าหรับกรรมการ 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีท่ีกรรมการประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

                 กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 

 



รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 100% 

 

รายละเอยีดของหัวข้อท่ีรายงานผลความก้าวหน้า หมายเหตุ 

18. ทดสอบระบบการทาํงาน  

19. แกไ้ขและสรุประบบงาน  

20. รูปเล่มโครงการฉบบัสมบูรณ์  

21. ขอสอบโครงการ  

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอาจารยท่ี์ปรึกษา (กรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาประเมินไม่ผา่น)   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 

              อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 25….. 

 

 



บันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

0Bวัน / เดือน / ปี ลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นาย สิทธินนท ์ ทองนาค 

วนัเดือนปีเกิด  14 กนัยายน 2539 

สถานท่ีเกิด  ประจวบคีรีขนัธ์ 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 80 ทิพทอง อพาร์ทเมน้ 70/3 สุขมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา    

กรุงเทพ 10250 

สถานศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2559  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

พ.ศ.2561-ปัจจุบนั หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นาย ศิริมงคล บุตรเจริญ   

วนัเดือนปีเกิด  30 เมษายน 2540 

สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 1/73 ฟลอล่าวิลล ์เฉลิมพระเกียรติ ร9 แยก 12-1 แขวงหนองบอน  

   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

สถานศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ 2559                           มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชดาํริ 

พ.ศ 2561 - ปัจจุบนั           หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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