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บทคัดย่อ 

         ปัจจุบันมีการน้าโปรแกรมควบคุมลอจิกมาใช้ทางด้านอุตสาหกรรมรวมทั้งการเกษตรไทย การจัดท้า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ ประจ้าปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ่าไฟฟ้า กลุ่มที่  17 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการน้า
โปรแกรมควบคุมโลจิก มาควบคุมระบบคอลโทรลปั๊มน้้า ซึ่งมีการใช้ในงานและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย 
         กลุ่มของกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้คงเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย ส้าหรับนักเรียน
จ่าและบุคคลที่สนใจต่อไป 
 งานประดิษฐ์ชิ้นนี้คณะผู้จัดท้าได้สร้างระบบรดน้้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้เพ่ือใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับระบบการท้างานของแผงโซล่าเซลล์รวมถึงระบบควบคุมการท้างานของปั๊มน้้าด้วยโปรแกรม PLC  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาเป็นอย่างมากท้าให้เกิดการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นตามมา ในส่วน
อาคารซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจ้านวนมาก      
ในแต่ละเดือน และพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ยังเป็นพลังงานที่สะอาดต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก็ให้เกิดมลพิษต่อ
อากาศ อีกทั้งในการลดน้้าต้นไม้ในแต่ละครั้งมีความยุ่งยากในการลากสายยางไปในแต่ละจุด ดังนั้นคณะผู้จัดท้าจึงได้
จัดท้าระบบรดน้้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจ่าได้ท้าการ
ทดลองและศึกษา 
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ค้าน้า 

 
    ในการจัดท้าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือฝึกฝนและสร้างความเข้าใจในระบบ  PLC            

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรนักเรียนจ่าชั้นปีที่  2 พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธาไฟฟ้าของโรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
        โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ประกอบไปด้วยการทดลองเกี่ยวกับระบบรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติจาก PLC โดย
โครงงานชิ้นนี้จัดท้าขึ้นเพ่ือศึกษาระบบการควบคุม PLC และเพ่ือช่วยในการท้างานเกษตรในปัจจุบัน 
       ซึ่งในการท้าโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ คณะผู้จัดท้าได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้มากมายภายในการ
จัดท้าโครงงาน ดังนั้น คณะผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่ศึกษา ในโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ต่อไปไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1 

บทน้า 

  1.1 หลักการและเหตุผล   
  1.1.1 ความเป็นมา 
      เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยคืออาชีพเกษตรกรที่คอยหล่อเลี้ยงคนในประเทศและเป็น
อุตสาหกรรมส่งออกส่งผลให้ประเทศมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น  โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรและ
ภาคอุตสาหกรรมมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะเร่งให้มีการประหยัดพลังงานและน้าโครงงานหรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพ่ือให้เกิดผลประหยัดและประสิทธิภาพในการท้างานสูงสุด
รวมถึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

      โครงงานนี้จัดท้าขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เ พ่ือเป็นตัวช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมถึงเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดต่อ
สภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกทั้งเป็นการลดภาระของบุคลากรโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการรดน้้าต้นไม้
ในจุดต่างๆอีกดว้ย 

 1.1.2 ปัญหาและสาเหต ุ
 จากการสังเกตุสนามหญ้าหน้าอาคาร กวก.อล.ทร. มีสภาพที่แห้งตายท้าให้ทัศนียภาพไม่ค่อยดีเท่าไร 
ประกอบกับในการรดน้้าต้นไม้ในแต่ละครั้งจะต้องใช้สายยางในการรดน้้าท้าให้มีความยากล้าบากในการลาก
สายยางไปรดน้้าในแต่ละจุด ดังนั้นจึงมีวิธีในการรดน้้าต้นไม้ด้วยการใช้ระบบควบคุมผ่าน PLC ซึ่งใช้พลังงาน 
โซล่าเซลล์ 
           1.1.3 ความจ้าเป็น/ความต้องการในการท้าโครงงาน หรือความส้าคัญของโครงงาน 
      ในการรดน้้าต้นไม้โดยการควบคุมผ่าน PLC และการใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์เป็นการน้าความรู้
ในการเขียนวงจรควบคุมการท้างานของมอเตอร์ผ่านโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และเป็นการน้า
พลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าและไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

           1.1.4 ความรู้ที่ใช้ในการท้าโครงงานตามรายวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนผ่านมา 

           1.1.4.1 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
           1.1.4.2 เครื่องมือวัด 
           1.1.4.3 วงจรไฟฟ้า 
           1.1.4.4 แบตเตอร์รี่และชุบโลหะ 
           1.1.4.5 เครื่องกลไฟฟ้า 
          1.1.5 ความสามารถของนักเรียนที่คาดหวังหลังจากท้าโครงงานเสร็จสมบูรณ์ 

           1. นักเรียนสามารถเขียนระบบคอลโทลผ่านโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  
               2. นักเรียนสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง     
               3. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานไฟฟ้าและควบคุมการท้างานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้     
               4. นักเรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าต่างๆได้ถูกต้องตามแบบมาตฐานการติดตั้งไฟฟ้า 
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               5. สามารถก้าหนดระยะเวลาในการท้างานของสปริงเกอร์รดน้้าต้นไม้ผ่านโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ได้                                             
 1.2 วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      1.2.1 เพ่ือศึกษาการควบคุมการท้างานด้วย PLC 
      1.2.2  เพ่ือศึกษาหลักการท้างานของแผงโซล่าเซลล์ 
      1.2.3  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนสามารถศึกษาและน้าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
      1.2.4 เพ่ือนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท้าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
  1.3 ปัญหา 

      1.3.1  เราจะมีวิธีการน้าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างไร 
         1.3.2  จะสามารถท้าให้เครื่อง PLC ท้างานตามที่ต้องการได้อย่างไร  
  1.4  สมมติฐาน 
          1.4.1  สามารถน้าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ได ้
          1.4.2 ท้าให้เครื่อง PLC ท้างานตามทีต้องการได ้
  1.5  ขอบเขตของโครงงาน 

      1.5.1 ในการท้างานนั้นต้องอาศัยความระเอียดรอบคอบ รู้จักการวางแผน มีหลักการทางวิชาการ เน้น
ความปลอดภัยเป็นหลัก 
      1.5.2 ประโยชน์ที่คากว่าจะได้รับจากการศึกษา 
      1.5.3 ท้าให้เข้าใจเก่ียวกับการท้างานของอุปกรณ์ 
      1.5.4 ได้ประสบการณจ์าการท้างานจริง 
      1.5.5 ท้าให้รู้จักการท้างานเป็นหมู่คณะและความสามัคคีตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

      1.6.1 ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
      1.6.2 ช่วยในการลดภาระหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.6.3 ช่วยให้ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดียิ่งขี้น 
      1.6.4 ช่วยเป็นทางเลือกอีกทางให้กับเกษตรกรแลละภาคอุตสาหกรรม 

บทที่2 

เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
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   2.1 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
          2.1.1 โซล่าชาร์จเจอร์ 
        อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติเพียงเพ่ือคอยควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ลง
สู่แบตเตอรี่ของระบบโซล่าเซลล์เพ่ือเก็บกระแสไฟเพ่ือน้ามาใช้งานตามที่เราออกแบบไว้ ซึ่งคอนโทรลชาร์จหรือ
โซล่าชาร์จเจอร์ทั่วไปจะมีหลักการท้างานหรือหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อแรงดันแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่้าตามที่
แต่ละยี่ห้อตั้งค่ามาและท้าการตัดการจ่ายกระแสไฟเพ่ือไปประจุยังแบตเตอรี่เมื่อแรงดันของแบตเตอรี่อยู่ใน
ระดับท่ีสูงตามที่ได้ก้าหนดไว้เหมือนกัน เพ่ือป้องกันการ Over Charge ซึ่งจะท้าให้แบตเตอร์รี่เกิดความเสียหาย
และเสื่อมอายุการใช้งาน ท้าให้ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า 

ลักษณะของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ (solar charge controller) 

 
         คุณสมบัติของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์หรือโซล่าชาร์จเจอร์โดยทั่วไปในช่วงเวลากลางคืน 
ยังคอยปกป้องไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี่ย้อนขึ้นไปยังตัวแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัว 
แผงโซล่าเซลล์อีกด้วยและอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นตัวสวิตซ์อัตโนมัติที่ใช้จ่ายไฟให้โหลดเวลาที่ไม่มีแสงมากระทบ
แผงโซล่าเซลล์ (ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดไฟฟ้า) อีกนัยก็คือใช้แทนสวิตซ์แสง (Photo Switch)  คอนโทรลชาร์จ
โซล่าเซลล์จะต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่และโหลดท้างานโดยจะดูว่าแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่
อยู่ในระดับใด ถ้าอยู่ในระดับที่ต่้ากว่าที่ตั้งไว้ตัวเครื่องควบคุมการชาร์จจะท้าการปลดโหลดออกจากระบบโดย     
ทันที (Load disconnect) เพ่ือป้องกันการคลายประจุของแบตเตอรี่ที่มากเกินไปและอาจท้าให้แบตเตอรี่เสื่ อม
เร็วขึ้น ส่วนใหญ่จะตั้งค่าแรงดันการปลดโหลดไว้ที่ประมาณ 11.5 โวลต์ ส้าหรับแรงดันระบบที่ 12 โวลต์ 
นอกจากนี้เครื่องควบคุมการชาร์จก็จะต่อการท้างานของโหลดใหม่  (Load reconnect) ถ้าแบตเตอรี่มีค่า
แรงดันที่เพ่ิมข้ึนตามที่ตั้งไว้ เช่น ค่าจะตั้งไว้ที่ 12.6 โวลต์ ส้าหรับแรงดันระบบ 12 โวลต์ เป็นต้น ส่วนแรงดันใน
การชาร์จแบตเตอรี่โดยทั่วไป(Regulation Voltage) จะมีค่า 14.3 โวลต์ ส้าหรับระบบ 12 โวลต์ เมื่อแบตเตอรี่
ชาร์จจนเต็ม ถ้าปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้แรงดันของแบตเตอรี่จะลดลง ดังนั้นเครื่องควบคุมการชาร์จจะชาร์จรักษา
ระดับแรงดันในแบตเตอรี่ให้คงที่อยู่เสมอ (Float Voltage) มีค่า 13.7 โวลต์ ส้าหรับระบบ 12 โวลต์ คอนโทรล
ชาร์จโซล่าเซลล์ solar charge controller หรืออุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ มี 2 ประเภทคือ PWM 
(Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีตั้งแต่ขนาดกระแส 10A – 
60A และ แรงดัน 12V 24V 48V หรือ 96V มีราคาตั้งแต ่300-30,000 บาท ให้เลือกใช้ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photoswitch
https://en.wikipedia.org/wiki/Charge_controller
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ลักษณะของ PWM Solar Charge Controller 

 

1) PWM (Pulse Width Modulation) หลักการท้างาน ก็คือ ควบคุมความถ่ีของคลื่นไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
ให้คงที่ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital) เพ่ือให้ประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมการประจุไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ได้
เป็นอย่างดี ท้าให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมเร็ว มีฟังก์ชั่นไฟแสดงสถานะการท้างานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
การท้างานของแผงโซล่าเซลล์ / ระดับการเก็บประจุของแบตเตอรี่ (ไฟเต็ม/ ไฟกลาง/ ไฟน้อย หรือใกล้หมด) / 
การจ่ายไฟ DC ให้เครื่องใช้ไฟฟ้า DC ที่ก้าลังต่อเชื่อมวงจรมีระบบการตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณีไฟแบตเตอรี่ใกล้
หมด เพ่ือป้องกันแบตเตอรี่เสีย/ เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ไฟเกินก้าลัง (Over Charge/ Over Discharge 
Protection)มี PWM Solar Charge Controller ขนาดต่างๆตามความต้องการใช้งานตามระดับปริมาณ
กระแสไฟใช้งานดังต่อไปนี้ 10A 20A 30A 40A 50A 60A และเลือกตามแรงดัน Input ได้แก่ 12V 24V 48V 
หรือ 96V  

 
ลักษณะของ MPPT Solar Charge Controller  

2) MPPT (Maximum Power Point Tracking) หลักการท้างานของตัวนี้ ก็คือ มีระบบไมโครโพรเซสเซอร์ 
หรือตัวจับสัญญาณคอยควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ เปรียบเทียบกับแรงดันกระแสใน
แบตเตอรี่ และเลือกสัญญาณไฟฟ้าที่สูงที่สุดจากแผงเพ่ือประจุลงในแบตเตอรี่ให้เต็มที่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงหมด
ห่วงเมื่อใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ขณะที่สภาพแสงแดดภายนอกไม่คงที่แสงแดดอ่อนๆ ในช่วงเช้า/ช่วงเย็น หรือตอน
ครึ้มๆ ก่อน/หลังฝนตกมี MPPT Solar Charge Controller ขนาดต่างๆ ตามความต้องการใช้งานตามระดับ
ปริมาณกระแสไฟใช้งาน ดังต่อไปนี้ 10A 20A 30A 40A 50A 60A และเลือกตามแรงดัน Input ได้แก่ 12V 
24V 48V หรือ 96Vข้อควรระวังในการเลือกซื้อคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ไม่ควรเลือกขนาดของคอนโทรลชาร์จ
โซล่าเซลล์ใหญ่เกินกว่าที่ระบบต้องการเพราะต้องเสียเงินซื้อเครื่องควบคุมการชาร์จราคามากเกินความจ้าเป็น
ด้วย เนื่องจากตัวคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์กระแสสูงๆ จะแพงกว่า ตัวกระแสต่้าควรเลือกคอนโทรลชาร์จโซล่า
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เซลล์ ให้รองรับกับแรงดันระบบที่เลือกใช้เช่น แรงดันระบบ 24 V ควรเลือกเครื่องความคุมการชาร์จที่รองรับ
แรงดัน 24 V แต่ปัจจุบันได้มีรุ่นที่ออกแบบมาส้าหรับ 12 V และ 24 V ในตัวเดียวกันมาจ้าหน่ายกันแล้ว 

ควรเลือกขนาดกระแสของคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับขนาดรวมของแผงโซล่าเซลล์ 
มิฉะนั้นอาจท้าให้เครื่องควบคุมการชาร์จหรือแบตเตอรี่เสียหายได้ เช่น คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ จะมีค่าจ้ากัด
อยู่ว่ายอมให้กระแสผ่านได้เท่าไหร่ เช่น คอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์  12V./10A. หมายความว่า ชาร์จลง
แบตเตอร์รี่ 12V.ส่วน 10A. นั้นไม่ใช่ขนาดแบตเตอร์รี่ แต่เป็นขนาดโซล่าเซลล์ที่ใช้ได้ แผงโซล่าเซลล์แต่ละ
ขนาดจะมีค่า Imp บอกที่ฉลากอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ ถ้าค่า Imp นั้นไม่เกิน 10A. ก็เป็นใช้ได้ ถ้าเกินก็ต้องใช้
รุ่น 20A. เช่นนี้เป็นต้น 
 

2.1.2 เซลล์แสงอาทิตย์  
 Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ 
photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากค้าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt 
หมายถึง แรงดันไฟฟ้าเมื่อรวมค้าแล้วหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มี
ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีค.ศ.
1839แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาจนกระทั่งในปีค.ศ.1954จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์และ
ได้ถูกน้าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปได้ว่า 
เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้า เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium 
Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และ
คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะ
เปลี่ยนเป็นพาหะน้าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของ
เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน้าขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหล
เข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท้าให้สามารถท้างานได้ 

  ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์  
 

     1. Crystalline Silicon หรือผลึกซิลิกอน ถือว่าเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะทุกวันนี้
โซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ผลิตจากซิลิกอน จนแทบจะ 90% แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่รูปซิลิกอน โดนส่วนใหญ่ก็จะอยู่
ในรูปของผลึก เหตุผลที่โซล่าเซลล์ชนิดนี้ได้รับความนิยม เนื่องจากเนื้อซิลิกอนมีความบริสุทธิ์ ดังนั้นการจัดเรียง
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ตัวของโมเลกุลจะจัดเรียงได้ดีและมีความเป็นระเบียบกว่า ส่งผลให้การท้างานนั้นสามารถท้าได้ดีกว่าด้วย โดย
หลักแล้วผลึกซิลิกอนในโซล่าเซลล์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.1. Monocrystalline Silicon Solar Cells ความหมายตรงตัวคือซิลิกอนเชิงเดี่ยว ลักษณะนี้
สามารถสังเกตได้ง่ายๆ คือ ลักษณะของเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุม 4 มุม มีสีที่ค่อนข้างเข้มโดยโซล่าเซลล์ชนิดนี้มี
ข้อดีข้อเสียดังนี้ 
 ข้อดี คือ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมีการผลิตมาจากซิลิกอนที่บริสุทธิ์และเกรดดีที่สุด สามารถใช้
งานได้คุ้มค่ากับขนาดพ้ืนที่ที่จ้ากัด เมื่อเทียบกับแบบอ่ืน มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานประมาณ 25 ปีขึ้นไป 
แถมยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีแสงอาทิตย์อ่อนๆ ก็ตาม 
 ข้อเสีย คือ เป็นประเภทที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือเรียกได้ว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอ่ืน หากแผงเกิด
ความผิดพลาดขึ้น เช่น แผงมีความสกปรก หรือถูกบังแสง อาจจะท้าให้ inverter ไหม้ได้อันเนื่องมาจากการ
เกิดโวลต์ที่สูงเกินไป 
 1.2. Polycrystalline Silicon Solar Cells โพลีคริสตัลไลน์ นับว่าเป็นประเภทแรกของโซล่า
เซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน โดยการน้าเอาซิลิกอนเหลวมาเทใส่พิมพ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรง จากนั้นก็น้ามาตัด
แบ่งให้เป็นแผ่นบางๆ อีกครั้ง ไม่มีการตัดมุมแบบ Monocrystalline Silicon Solar Cells ดังนั้นแต่ละเซลล์จึง
เป็นสี่เหลี่ยม สีไม่เข้มมากมีสีน้้าเงิน โดยมีข้อดีข้อเสียดังนี้ 
 ข้อดี คือ ผลิตง่าย ใช้ปริมาณซิลิกอนน้อยกว่า แถมยังมีราคาถูกกว่าแบบ Monocrystalline Silicon 
Solar Cells 
 ข้อเสีย คือ มีประสิทธิภาพการใช้งานที่น้อยกว่า และมีความสวยงามไม่เท่าแบบ Monocrystalline 
Silicon Solar Cells 

 

 2. Thin Film Solar Cells หรือโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางหรือที่เรารู้จักกันในชนิด อะมอร์ฟัส จัดอยู่ใน
ประเภทฟิล์มบางเช่นกัน โดยกระบวนการผลิตของโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนี้คือการน้าเอาสารที่มีความสามารถ
ในการแปลงพลังงานแสงให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยน้ามาฉาบบางๆเป็นชั้นๆ ซึ่งการเรียกชนิดของฟิล์มบาง  
ก็ขึ้นอยู่กับว่า เอาสารชนิดใดมาท้า เช่น Amorphous, Cadmium telluride, Copper indium gallium 
selenide และ Organic photovoltaic cells ในส่วนของข้อดีข้อเสียของฟิล์มบางมีดังนี้ 
 ข้อดี คือ ราคาถูกกว่าแบบผลึกซิลิกอน สามารถผลิตได้จ้านวนมากกว่า เมื่ออยู่ในอากาศที่ร้อนมาก  
โซล่าเซลล์ชนิดนี้สามารถรับสภาพได้มากกว่า แถมยังไม่มีปัญหาในเรื่องของวงจรไหม้ด้วย 
 ข้อเสีย คือ ประสิทธิภาพต่้ากว่าแบบผลึกซิลิกอน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนของโครงสร้า งอ่ืน 
เช่น สายไฟ น้ามาใช้บนหลังคาบ้านไม่ได้เนื่องจากมีพ้ืนที่จ้ากัดและส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาประกันจะน้อยกว่า
แบบซิลิกอน 
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 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) 
ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก  
 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นฟิล์ม
บางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้้าหนักเบามากและประสิทธิภาพเพียง 5-10%เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจาก
สารกึ่งตัวน้าอ่ืนๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็น
ต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากแกล
เลี่ยม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด 
ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวน้า สารกึ่งตัวน้าที่ราคาถูกที่สุดและมีมากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน้ามา
สร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยน้าซิลิคอนมาถลุงและผ่านขั้นตอนการท้าให้บริสุทธิ์  จนกระทั่งท้าให้เป็นผลึกจากนั้น
น้ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพ่ือสร้างรอยต่อพีเอ็นโดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจะเป็นสารกึ่ง
ตัวน้าชนิดเอ็น (เพราะน้าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอนจะเป็นสารกึ่งตัวน้า
ชนิดพี (เพราะน้าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน้าสารกึ่งตัวน้าชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิด
รอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการน้าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่
รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พ้ืนที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพ้ืนผิว 

 

หลักการท้างานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ 

                        

 เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะน้าไฟฟ้าประจุลบและบวกข้ึนได้แก่ 
อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท้าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพ่ือแยกพาหะน้าไฟฟ้า
ชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะน้าไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวน้าชนิดพี 
ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวน้าชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ท้าให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นตัวอย่าง   
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 2-3 แอมแปร์ และ
ให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้น
เพ่ือให้ได้ก้าลังไฟฟ้ามากเพียงพอส้าหรับใช้งาน จึงมีการน้าเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็น 
เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่าต้องการ
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กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนานจะท้าให้ได้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นส่วน
การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมจะท้าให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น 
 

2.1.2.1 ขั นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 
 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystal) หรือ Monocrystalline มีขั้นตอน
การผลิตคือ การน้าซิลิคอนที่ถลุงได้มาหลอมเป็นของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ 1400 °C แล้วดึงผลึกออกจาก
ของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ จนได้แท่งผลึกซิลิคอนเป็นของแข็ง แล้วน้ามาตัดเป็นแว่นๆน้าผลึก
ซิลิคอนที่เป็นแว่น มาแพร่ซึมด้วยสารเจือปนต่างๆ เพ่ือสร้างรอยต่อพีเอ็นภายในเตาแพร่ซึมที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 900-1000 °C แล้วน้าไปท้าชั้นต้านการสะท้อนแสงด้วยเตาออกซิเดชั่นที่มีอุณหภูมิสูงท้าขั้วไฟฟ้าสอง
ด้านด้วยการฉาบไอโลหะภายใต้สุญญากาศ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องน้าไปทดสอบประสิทธิภาพด้วย
แสงอาทิตย์เทียม และวัดหาคุณสมบัติทางไฟฟ้า 
 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม (Polycrystalline) มีขั้นตอนการผลิตคือ การน้า
ซิลิคอนที่ถลุงและหลอมละลายเป็นของเหลวแล้วมาเทลงในแบบพิมพ์ เมื่อซิลิคอนแข็งตัว จะได้เป็นแท่งซิลิคอน
เป็นแบบผลึกรวม แล้วน้ามาตัดเป็นแว่นๆจากนั้นน้ามาแพร่ซึมด้วยสารเจือปนต่างๆ และท้าขั้วไฟฟ้าสองด้าน
ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับท่ีสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว 
 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากที่ท้าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอนมีขั้นตอนการผลิตคือ การท้าการแยกสลายก๊าซ
ไซเลน (Silane Gas) ให้เป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่อง Plasma CVD (Chemical 
Vapor Deposition) เป็นการผ่านก๊าซไซเลนเข้าไปในครอบแก้วที่มีขั้วไฟฟ้าความถี่สูง จะท้าให้ก๊าซแยกสลาย
เกิดเป็นพลาสมา และอะตอมของซิลิคอนจะตกลงบนฐานหรือสแตนเลสสตีลที่วางอยู่ในครอบแก้ว เกิดเป็น
ฟิล์มบางขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน (0.001 มม.)ขณะที่แยกสลายก๊าซไซเลน จะผสมก๊าซฟอสฟีนและไดโบเรนเข้า
ไปเป็นสารเจือปน เพ่ือสร้างรอยต่อพีเอ็นส้าหรับใช้เป็นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์การท้าขั้วไฟฟ้า มักใช้
ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงที่ท้าจาก ITO (Indium Tin Oxide) 
 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากแกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ มีขั้นตอนการผลิตคือ ขั้นตอนการปลูกชั้นผลึก ใช้
เครื่องมือ คือ เตาปลูกชั้นผลึกจากสถานะของเหลว (LPE; Liquid Phase Epitaxy) 
      ขั้นตอนการปลูกชั้นผลึกที่เป็นรอยต่อเอ็นพี ใช้เครื่องมือ คือ เครื่องปลูกชั้นผลึกด้วยล้าโมเลกุล (MBE; 
Molecular Beam Epitaxy) 
 
2.1.2.2 ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์ 
       ใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะท้าให้สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษเป็นการน้าพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้สามารถน้าไปใช้
เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพ้ืนที่บนโลกและได้พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรงไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอ่ืนใดนอกจาก 
แสงอาทิตย์รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้้าไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มี
การปล่อยมลพิษท้าลายสิ่งแวดล้อมไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน จึงไม่เกิดมลภาวะด้านเสียง
เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ และไม่มีชิ้นส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวขณะท้างาน จึงไม่เกิดการสึกหรอต้องการการ
บ้ารุงรักษาน้อยมากอายุการใช้งานยืนยาวและประสิทธิภาพคงที่มีน้้าหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
และรวดเร็วเนื่องจากมีลักษณะเป็นโมดูล จึงสามารถประกอบได้ตามขนาดที่ต้องการช่วยลดปัญหากาสะสมของ
ก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจน
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ออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจ้าพวกน้้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ แล้วส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ท้าให้โลกร้อนข้ึน เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ 
 
 
 
2.1.2.3 อุปกรณ์ส้าคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
         เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงน้ากระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
เท่านั้น หากต้องการน้าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป จะต้องใช้
ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ อีก โดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ส้าคัญๆ มีดังนี้ 
         แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ท้าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) มีการน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแถว
หรือเป็นชุด (Solar Array) เพ่ือให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการ โดยการต่อกันแบบอนุกรม จะเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนาน จะเพ่ิมพลังงานไฟฟ้า หากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ก็จะมี
ผลให้ปริมาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึ้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ท้า
หน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
ให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจาก
แบตเตอรี่ด้วย ดังนั้น การท้างานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็ม
แล้ว จะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุมการประจุ
กระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้นแบตเตอรี่ (Battery) ท้าหน้าที่เป็นตัวเก็บ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน 
หรือน้าไปประยุกต์ใช้งานอ่ืนๆ แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ท้าหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แส
อาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 2
ชนิ ด  คื อ  Sine Wave Inverter ใ ช้ ไ ด้ กั บ อุปกรณ์ ไฟ ฟ้ า ก ร ะแสสลั บทุ กชนิ ด  และ  Modified Sine 
WaveInverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที
เป็น Electronic ballast ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection) ท้าหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิด
กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวน้าท้าให้ความต่างศักย์สูง ในระบบทั่วไปมักไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้
ส้าหรับระบบขนาดใหญ่และมีความส้าคัญเท่านั้น รวมถึงต้องมีระบบสายดินที่มีประสิทธิภาพด้วย  
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2.1.2.3ทิศทางต้าแหน่งหลังคาบ้านที่เหมาะสมในการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 

Solar Cell Module แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งได้บนพ้ืนที่ว่าง ทั้งบนหลังคาบ้านบนหลังคาโรงจอด
รถ บนหลังคาอาคารต่างๆ และบนพ้ืนดิน ซึ่งต้าแหน่งที่ดีในการเลือกติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องเป็น
ต้าแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน โดยต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอ่ืนใดมาบดบัง
แสงอาทิตย์ และไม่ควรเป็นสถานที่ท่ีมีฝุ่นหรือไอระเหยจากน้้ามันมากเกินไป 
โดยปกติแล้ว การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเมืองไทย นิยมที่จะติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หันไปทางทิศใต้ และเอียงท้ามุมประมาณ 10-18 องศากับพ้ืนโลก (ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ) 
Solar Cell Module แผงเซลล์แสงอาทิตย์  สามารถติดตั้งได้กับหลังคาบ้านทุกประเภท ทั้ง หลังคาหน้าจั่ว 
หลังคาดาดฟ้าพ้ืนคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง หลังคาเหล็กเมทัลชีท เพราะทางโรงงานผู้ผลิต แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ได้ตั้งใจออกแบบเลือกใช้วัสดุน้้าหนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน กระจายน้้าหนักได้ดีเฉลี่ย < 15 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร เพราะฉะนั้น จึงสามารถติดตั้งบนหลังคาบ้านทั่วไปได้ 

       

http://solarcellcenter.com/en/solar-cell-module-/6-asian-solar-model-asm-300p.html
http://solarcellcenter.com/en/solar-cell-module-/6-asian-solar-model-asm-300p.html
http://solarcellcenter.com/en/solar-cell-module-/6-asian-solar-model-asm-300p.html
http://solarcellcenter.com/en/solar-cell-module-/6-asian-solar-model-asm-300p.html
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2.1.3การเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ในการเลือกขนาดสายไฟฟ้าใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้านนั้นเราจะดูท่ี พิกดัการทนกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้า
เป็นส าคญั กล่าวคือถา้อุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้ามากเราก็ตอ้งเลือกใชข้นาดสายไฟฟ้าใหญ่ ถา้อุปกรณ์ไฟฟ้ากิน
กระแสไฟฟ้านอ้ยเรากใ็ชส้ายไฟฟ้าท่ีมีขนาดเลก็ลงมา   
ตัวอย่างตารางแสดงขนาดสายต่างๆ 

 

                                                      ตารางสายไฟ VSF 
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จะใช้ตารางด้านบน เพ่ือเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแบบง่ายๆ โดยให้ดู 2 ช่องหลัก

ดังแสดงด้วยลูกศรแดงกับน้้าเงินดังนี้ 

                                    

ยกตัวอยา่ง   สายไฟฟ้าชนิด VAF ขนาด 2.5sq.mm  จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าได้ 21 แอมป
(A)  หรือ สายไฟฟ้าขนาด 25 sq.mm จะมีพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าได้ 91 A   จะเห็นได้ว่า ขนาดของ
สายไฟฟ้ายิ่งมากเท่าไหร่ อัตราพิกัดการทนกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น ดังนั้นเราจะต้องเลือกใช้ขนาด
ของสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดของโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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 ขั้นตอนในการหาขนาดของสายไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดังนี้ 
1. ต้องรู้ค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ส้าหรับค่ากระแสไฟฟ้านั้นหาได้จากแผ่นป้ายที่ติดอยู่ที่โครงอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

 หมายเหตุ ในกรณีที่แผ่นป้ายของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆไม่บอกค่ากระแสไฟฟ้ามา มีวิธีค้านวณเพื่อหาค่า
กระแสไฟฟ้าด้วยวิธีง่ายๆ คือ น้าค่าก้าลังไฟฟ้า( วัตต์,w ) หารด้วย ค่าแรงดันไฟฟ้า ( โวลท์ , V )  ถ้าเขียนเป็น
สูตรก็จะได้ว่า 

                                            I  =   P / U                     

ก้าหนดให้   I   =   ค่ากระสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า      มีหน่วยเป็น   แอมป์( A  ) 

               P   =   ค่าก้าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า     มีหน่วยเป็น   วัตต์   ( W  ) 

               U   =   ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน มีหน่วยเป็น   โวลท์( V)                  

     
2 . เผื่อค่ากระแสไฟฟ้า อีก 25 %    โดยทั่วไปวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อท้างานติดต่อกันเกินกว่า 3  ชั่วโมงข้ึน
ไปประสิทธิภาพการท้างานจะลดลงเหลือประมาณ 80 % ดังนั้น  สายไฟฟ้าที่เราจะน้ามาใช้งานก็เช่นเดียวกัน 
เมื่อใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 3 ชั่วโมงประสิทธิภาพในการทนกระแสก็จะลดลงเหลือประมาณ 80 % เพ่ือเป็น
การชดเชยประสิทธิภาพในการทนกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้าในส่วนที่หายไป  ก็เลยต้องมีการเผื่อค่า
กระแสไฟฟ้าเพ่ิมอีก 25 % ก่อน   แล้วน้าค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้น้าไปหาขนาดสายไฟฟ้าในขั้นตอนต่อไป  
 
3 .น้าค่ากระแสไฟฟ้าเปิดตารางหาขนาดสายไฟฟ้า   เราจะน้าค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ท้าการเผื่อไว้
แล้ว 25 % หรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ 125  % ทั้งนี้เนื่องจากสายไฟฟ้า มีอัตราพิกัดการทน
กระสไฟฟ้าได้มากกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลจริงในวงจร จะท้าให้สายไฟฟ้าไม่ร้อน และเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยได้  
 

2.1.4 Programmable Logic Controller (PLC) 
           PLC ย่อมาจาก Programmable Logic Controller ซึ่ งทางอเมริกาเป็นคนริ เริ่มสร้างตัว PLC 
นี้ เครื่องควบคุมอัตโนมัติในให้่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆที่ส่วนมากแล้วจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
PLC สามารถใส่โปรแกรมเข้าไปได้ ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแทนเจ้าวงจรรีเลย์ เพราะว่าต้องการจะได้
เครื่องควบคุมท่ีมีต้นทุนต่้า สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างไม่ยากเย็น 
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เครื่อง Programmable Logic Controller (PLC) 
 
2.1.4.1 ความแตกต่างระหว่าง PLC(Programable Logic Controller) กับ  COMPUTER  
        1. พีแอลซี ได้ออกแบบเพื่อให้แข็งแรงทนทานกับสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
        2. การเขียนโปรแกรมใช้งาน PLC ท้าได้ง่ายมากไม่ยากเหมือนComputer ทั่วไป PLC มีระบบการ
ตรวจสอบตนเองตั้งแต่คุณเริ่มติดตั้งจนถึงช่วงการใช้งานท้าให้ง่ายต่อการรักษา 
        3. Programable Logic Controller ถูกสร้างให้มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆท้าให้การ
ใช้งานง่าย ขณะที่วิธีใช้Computer ยากข้ึนตามล้าดับ 
 

2.1.5 แบตเตอรี่ (Battery) 
 แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่าที่มีการเชื่อมต่อ
ภายนอกเพ่ือให้ก้าลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีขั้วบวกและ ขั้วลบ ขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบขั้วที่มีเครื่องหมายลบคือแหล่งที่มาของอิเล็กตรอนที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจร

ภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอกเม่ือแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับ
วงจรภายนอกสารอิเล็กโทรไลต์มีความสามารถท่ีจะเคลื่อนที่โดยท้าตัวเป็นไอออนยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมี
ท้างานแล้วเสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกันเป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอกการเคลื่อนไหวของไอออน
เหล่านั้นที่อยู่ในแบตเตอรี่ที่ท้าให้เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่เพ่ือปฏิบัติงานในอดีตค้าว่า "แบตเตอรี่"
หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์แต่การใช้งานได้มีการพัฒนาให้รวมถึงอุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว 

แบตเตอรี่ (Battery) 

 แบตเตอรี่ปฐมภูมิจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวหรือ "ใช้แล้วทิ้ง"; วัสดุที่ใช้ท้าขั้วไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างถาวรในช่วงปล่อยประจุออก (อังกฤษ: discharge) ตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่ใช้
ส้าหรับไฟฉายและอีกหลายอุปกรณ์พกพาแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (แบตเตอรี่ประจุใหม่ได้) สามารถดิสชาร์จและ
ชาร์จใหม่ได้หลายครั้งในการนี้องค์ประกอบเดิมของขั้วไฟฟ้าสามารถเรียกคืนสภาพเดิมได้โดยกระแสย้อนกลับ 
ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ใช้ในยานพาหนะและแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนที่ใช้ส้าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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voltaic pileแบตเตอรี่ตัวแรก 

2.1.5.1 ประวัติความเป็นมาของแบตเตอรี่ 

        การใช้ "แบตเตอรี่" เพ่ืออธิบายกลุ่มของอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถย้อนหลังไปในสมัย เบนจาอัฟ แฟรงคลิน 
ผู้ซึ่งในปี 1748 ได้อธิบายกลุ่มของ หม้อเลย์เดนโดยอุปมาว่าเป็นแบตเตอรี่ของปืนใหญ่(เบนจามิน แฟรงคลิน 
ยืมค้าว่า "แบตเตอรี่" จากกองทัพที่หมายถึงอาวุธที่ท้างานด้วยกัน) 
 อาเลสซานโดร โวลตา ได้สร้างและได้อธิบายแบตเตอรี่ไฟฟ้าเคมีตัวแรก voltaic pile ในปี 1800 นี่
เป็นชั้นซ้อนกันของแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีคั่นโดยจานกระดาษชุ่มด้วยน้้าเกลือ มันสามารถผลิตกระแสที่
คงที่ได้เป็นเวลานานทีเดียวโวลตาไม่ได้พอใจที่โวลเตจเกิดจากปฏิกิริยาเคมีเขาคิดว่าเซลล์ของเขาเป็นแหล่ง
พลังงานที่ใช้ไม่หมดและการกัดกร่อนที่กระทบต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองเป็นเพียงสิ่งรบกวน มากกว่าจะเป็นผลตามมา
ที่ไม่อาจเลี่ยงได้ของการปฏิบัติงานของพวกมันอย่างที ่ไมเคิล ฟาราเดย์แสดงให้เห็นในปี 1834  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาเลสซานโดร โวลตา ก้าลังสาธิตแบตเตอรี่ของเขาให้กับจักรพรรดิฝรั่งเศส นโปเลียน โบนาปาร์ต 
 

แม้ว่าแบตเตอรี่ในช่วงต้นต้นจะมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับวัตถุประสงค์ด้านการทดลองก็ตามแต่
ในทางปฏิบัติแล้วแรงดันไฟฟ้าของพวกมันมีความผันผวนและพวกมันก็ไม่สามารถให้กระแสขนาดใหญ่ได้เป็น
ระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ส่วน เซลล์ของนีลล์ ที่คิดค้นได้ในปี 1836 โดยนักเคมีชาวอังกฤษ จอห์น เฟรเดอริก 
นีลล์ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าในทางปฏิบัติครั้งแรกและกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นแหล่งพลังงานส้าหรับเครือข่าย โทรเลขไฟฟ้าเซลล์ของนีลล์ประกอบด้วยหม้อทองแดงที่เติม
เต็มด้วยสารละลาย คอปเปอร์ซัลเฟต ที่แช่ด้วยภาชนะดินเผาเคลือบที่เติมเต็มด้วยกรดก้ามะถันและขั้วไฟฟ้า
สังกะสี เซลล์เปียกเหล่านี้ใช้อิเล็กโทรไลต์เป็นของเหลวซึ่งมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลและหกหากไม่ถือไปมาอย่าง
ถูกต้อง หลายเซลล์ใช้โหลแก้วเพ่ือยึดชิ้นส่วนของพวกมันไว้ ซึ่งท้าให้พวกมันเปราะบางลักษณะเหล่านี้ท้า ให้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltaic_pile&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Voltaic_pile&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pila_di_Volta.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Volta-and-napoleon.PNG
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เซลล์เปียกไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ที่ต้องเคลื่อนย้ายไปมา เมื่อใกล้จุดสิ้นสุดของศตวรรษที่สิบเก้าการ
ประดิษฐ์ขึ้นของแบตเตอรี่เซลล์แห้ง ซึ่งได้แทนที่อิเล็กโทรไลต์ของเหลวด้วยสารที่เป็นของแข็งกว่าท้าให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบพกพาสามารถท้าได้ในทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
                            

         

 

 

       

         เซลล์แบบโวลตา (เซลล์ที่สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยการแปลงที่ย้อนกลับไม่ได้จากพลังงานเคมีให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถประจุใหม่ได้) ส้าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธิตในตัวอย่างนี้ครึ่งเซลล์สองตัวถูกเชื่อม
เข้าด้วยกันโดยแผ่นคั่นสะพานเกลือที่ยอมให้มีการถ่ายโอนไอออนได้ 
         แบตเตอรี่แปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงแบตเตอรี่ประกอบด้วยเซลล์แบบโวลตาได้
มากกว่าหนึ่งเซลล์แต่ละเซลล์ประกอบด้วยสองครึ่งเซลล์ที่เชื่อมต่อเรียงกันเป็นแถวโดยสารอิเล็กโทรไลต์ที่เป็น
สื่อกระแสไฟฟ้าที่มีไอออนที่มีประจุลบ (อังกฤษ: anion) และไอออนที่มีประจุบวก (อังกฤษ: cation) ครึ่งเซลล์
หนึ่งตัวจะมีอิเล็กโทรไลต์และขั้วลบ (อิเล็กโทรดที่แอนไอออนวิ่งเข้าหา) อีกครึ่งเซลล์หนึ่งจะมีอิเล็กโทรไลต์และ
ขั้วบวก อิเล็กโทรดที่แคทไอออนวิ่งเข้าหา Redox ปฏิกิริยา Redox เป็นตัวให้พลังงานกับแบตเตอรี่ แคท
ไอออนจะลดลง (อิเล็กตรอนมีการเพ่ิม) ที่แคโทดระหว่างการชาร์จประจุ  ในขณะที่แอนไอออนจะถูกออกซิไดซ์ 
(อิเล็กตรอนจะถูกลบออก) ที่ขั้วบวกระหว่างการชาร์จในระหว่างการดีสชาร์จกระบวนการจะเป็นตรงกันข้าม
ขั้วไฟฟ้าทั้งสองไม่ได้สัมผัสกันแต่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดย อิเล็กโทรไลต์ เซลล์บางตัวใช้อิเล็กโทรไลต์แตกต่างกัน
ส้าหรับแต่ละครึ่งเซลล์ตัวคั่นช่วยให้ไอออนไหลระหว่างครึ่งเซลล์ แต่จะช่วยป้องกันการผสมของอิเล็กโทรไลต์
ทั้งสองด้าน 
         แต่ละครึ่งเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า (หรือ EMF) ที่ก้าหนดโดยความสามารถของมันในการขับ
กระแสไฟฟ้าจากภายในสู่ภายนอกของเซลล์แรงเคลื่อนไฟฟ้าสุทธิของเซลล์คือความแตกต่างระหว่าง EMFs 
ของครึ่งเซลล์ของมันดังนั้นหากขั้วไฟฟ้ามี EMFs แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเซลล์ที่ก้าลังดีสชาร์จจึงมีขนาดเล็กกว่า
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดและแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเซลล์ที่ก้าลังชาร์จก็จะมีมากเกินแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดเซลล์ใน
อุดมคติจะมีความต้านทานภายในเล็กน้อยจนตัดทิ้งได้ ดังนั้นมันจึงจะรักษาระดับแรงดันที่ขั้วให้มีค่าคงที่ ที่
เท่ากับ จนหมดแรง แล้วลดลงไปอยู่ท่ีศูนย์ ถ้าเซลล์ดังกล่าวสามารถรักษาระดับไว้ที่ 1.5 โวลต์และจัดเก็บประจุ
จ้านวนหนึ่ง คูลอมบ์ จากนั้นเมื่อมันดีสชาร์จอย่างสมบูรณ์ มันควรจะท้างานได้ 1.5 จูล ในเซลล์ปกติ ความ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:ElectrochemCell.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Redox&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Redox&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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ต้านทานภายในจะเพ่ิมระหว่างการดีสชาร์จและแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดก็จะลดลงด้วยระหว่างการดีสชาร์จ ถ้า
แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถูกวาดเป็นกราฟกับแกนเวลารูปกราฟที่ได้มักจะเป็นเส้นโค้ง ; รูปร่างของเส้น
โค้งจะแปรไปตามคุณสมบัติทางเคมีและการจัดแจงภายใน 
         แรงดันไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์จะขึ้นอยู่กับการปลดปล่อยพลังงานของปฏิ กิริยา
เคมีของขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลต์ของมัน เซลล์แบบ อัลคาไลน์ และแบบ สังกะสีคาร์บอนมีปฏิกิริยาเคมี
แตกต่างกันแต่มี EMF ประมาณเดียวกันที่ 1.5 โวลต์ ในท้านองเดียวกัน เซลล์แบบ NiCd และแบบ NiMH จะมี
เคมีที่แตกต่างกันแต่มี EMF ประมาณเดียวกันที่ 1.2 โวลต์ การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเคมีที่สูงในปฏิกิริยาของ
สารประกอบ ลิเธียม จะเป็นผลให้เซลล์ลิเธียมมี EMF ที่ 3 โวลต์หรือมากกว่า 
 
2.1.7 ปั๊มน ้าหอยโข่ง 
         การติดตั้งปั๊มน้้า มีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยควร
พิจารณา เช่น ปั๊มน้้าส้าหรับใช้ในบ้านจากคุณลักษณะของตัวปั๊มน้้าแต่ละรุ่นที่ก้าหนดไว้การติดตั้งควรใช้ข้อต่อ
ข้องอจ้านวนน้อยที่สุดเพ่ือให้มีประสิทธิ ภาพในการส่งน้้า ห้ามปรับแต่งสวิตซ์ความดันเพราะอาจท้าให้ระบบ
การท้างนของเครื่องผิดปกติหรือได้รับความเสียหายการติดตั้งปั๊มน้้าควรติดตั้งสายดินทุกครั้ง ห้ามต่อสายดินกับ
ท่อน้้าท่อก๊าซและสายดินของโทรศัพท์เพราะอาจจะท้าให้เกิดไฟดูดได้การติดตั้งเบรกเกอร์ส้าหรับใช้งาน
โดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดเมื่อปั๊มน้้า ช้ารุดหรือกระแสไฟฟ้ารั่วจากกรณีท่ีฉนวนเกิดการเสื่อมโทรม 
ควรเลือกติดตั้งในสถานที่ที่สามารถท้าการตรวจ เช็คหรือซ่อมได้ง่าย  
 

ปั๊มหอยโข่ง 2HP 2 LHF1-5AM 

2.1.7.1 หลักการท้างานของป๊ัมน ้าหอยโข่ง 
       มนุษย์เรามีความสัมพันธ์และผูกพันกับแหล่งน้้าทั้งในเรื่องการด้ารงชีวิต การประกอบอาชีพและมีการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าอย่างสม่้าเสมอซึ่ง ปั๊มน้้าจึงเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ ท้าให้มนุษย์น้าน้้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะอาดรวดเร็วยิ่งขึ้นแรงหนีศูนย์กลางก่อนอ่ืนเรามาท้าความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของแรงหนีศูนย์กลาง 
แรงที่เกิดจากการหมุนของใบพัดในปั๊มน้้าด้วยความเร็วซึ่งจะมีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วยกก้าลังสอง 
       การส่งน้้าออกจากปั๊มน้้าชนิดหอยโข่งอาศัย“ แรงหนีศูนย์กลาง ”เมื่อแรงหนีศูนย์กลางกระท้าต่อน้้าในปั๊ม
ความดัน บริเวณศูนย์กลางของปั๊มจะต่้าลงเกือบเป็นสูญญากาศ ความดันของบรรยากาศภายนอกจะดันน้้าจาก
บ่อพักน้้าเข้า ไปยังบริเวณศูนย์กลางของปั๊มน้้า การหมุนของใบพัด ในปั๊มน้้าจะท้าให้เกิดสูญญากาศและแรงหนี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.clinton-marketing.co.th/WATER-PUMP/AUTOMATIC-PUMP
http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/254
http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/255
http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/247
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ศูนย์กลางพร้อมๆกัน ความต่อเนื่องของการหมุนนี้ท้าให้น้้าเคลื่อนที่  ผ่านปั๊มน้้าจากระดับที่ต่้าไปหาระดับที่สูง
ได ้

        
โครงสร้างและชิ นส่วนของป๊ัมน ้าชนิดหอยโข่ง 

ปั๊มน้้าแบบหอยโข่งสามารถสูบน้้าด้วยการท้างานของส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
 
 
 
 
 
 

1. ใบพัด (Impeller) เป็นส่วนที่ท้า ให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางต่อน้้าที่อยู่ภายในเรือนสูบ 
2. เรือนสูบ (Casing) เป็นส่วนที่เปลี่ยนแรงหนีศูนย์กลางที่เกิดจากใบพัดให้เป็นแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ช่องดูด (Suction) ท้าหน้าที่เป็นท่อทางน้้าเข้าของปั๊มน้้า 
4. ช่องดูด (Discharge) ท้าหน้าที่เป็นท่อทางส่งน้้าออกของปั๊มน้้า 

ใบพัด (impeller) 

ใบพัดแบบเปิด (En-closed impeller) 
มีประสิทธิภาพดี แต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพเกาะกลุ่ม มีวัตถุแปลกปลอมจะอุดตันใบพัดง่ายกว่า ซึ่งมักใช้ใน 
การดูดน้้าใส หรือน้้าสะอาด    

http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87-end-suction/259
http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87-end-suction/259
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ใบพัดแบบกึ่งเปิด (Semi-opened impeller) 
มีประสิทธิภาพดี แต่ละเครื่องแตกต่างกันมากกว่าแบบปิด สามารถสูบน้้าที่มีวัตถุแปลกปลอมได้บ้างโดยไม่มี
การอุดตัน 

 

เรือนสูบ (Casing) 

เรือนสูบแบบโวลูทเดี่ยวจะใช้ในเครื่องสูบ ชนิดสเตจเดียว ( Single stage) 
 

 
เรือนสูบแบบโวลูทคู่จะใช้ในเครื่องสูบชนิด หลายสเตจ ( Multi stage) 
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เพลา (Shaft) 
       เพลามีหน้าที่ถ่ายทอดก้าลังหรือแรงบิดจากเครื่องฉุด ไปยังใบพัดของ เครื่องสูบ เพลาสามารถรับแรง
ต่างๆ ในเครื่องสูบได้ มักจะท้าจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) 

 
ลูกปืน (Bearing) 
       ใช้ส้าหรับรองรับภาระที่เกิดจากใบพัดและเพลารวมกับแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะเครื่องสูบท้างานโดย
ส่วนมากแบริ่งเป็นตลับลูกปืน (Ball Bearing) 

 

 
แหวนเรือนสูบ (Casing Ring) 
       เป็นแหวนที่ติดอยู่บนเครื่องสูบตรงส่วนที่อยู่ชิดกับใบพัดซึ่งจะมีช่องว่าง แคบๆ (gap) เพ่ือป้องกันไม่ให้
ใบพัดสีกับตัวเรือน 
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เมคานิคอลซีล (Mechanical Seal) 
      ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์เพลาไม่สึก ไม่จ้าเป็นต้องมีการปรับแต่งกันรั่วในขณะเครื่องสูบท้างาน 

 

 
ข้อต่อเพลา (Coupling) 
      เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ต่อเพลาของเครื่องสูบน้้ากับเพลาของมอเตอร์ ท้าหน้าที่ถ่ายทอดแรงบิดจากเพลาของ
มอเตอร์ไปยังเพลาของปั๊มน้้า 

 

 
วาล์วระบายอากาศและกรวยกรอกน ้า 
       เพ่ือใช้เติมน้้าให้เต็มท่อดูดและตัวปั๊มน้้า เพ่ือไล่อากาศ ก่อนการเดินปั๊มน้้า ปั๊มน้้าและท่อดูดจะต้องมีน้้า
เต็มท่อ คือต้องมีการล่อน้้าเพ่ือไล่อากาศ การไล่อากาศดังกล่าวจะท้าให้เกิดสูญญากาศภายในโข่ง ท้าให้ปั๊มน้้า
สามารถสูบน้้าได ้ซึ่งในปั๊มน้้าหอยโข่งบางรุ่นสามารถล่อน้้าด้วยตนเองได้ 

http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/256
http://www.ktw.co.th/category/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87/256
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2.1.8 Arduino  
         Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนา
แบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส้าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม 
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย 
         ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์
จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาท่ีขา I/O ของบอร์ด (ดูตัวอย่างรูปที่ 1) หรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อ
กับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตัวอย่างรูปที่ 2) เช่น Arduino XBee Shield, Arduino 
Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มา
เสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 
  

 
 
 
จุดเด่นที่ท้าให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม 
- ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบค้าสั่งพ้ืนฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะส้าหรับผู้เริ่มต้น 
- มี Arduino Community กลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง  
- Open Hardware ท้าให้ผู้ใช้สามารถน้าบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน 
- ราคาไม่แพง 
- Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้  
 
รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/esp/xbee-shield-v2-0-detail.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/esp/music-shield-v2-0-detail.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/esp/music-shield-v2-0-detail.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/esp/relay-shield-v2-0-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-shields-made-in-italy/wireless-sd-shield-detail.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields/gprs-shield-v2-0-detail.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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1. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม Arduino IDE  
2. หลังจากท่ีเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ใช้และหมายเลข Com 
port  

 
  

รูปที ่3 เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ต้องการ upload 

 
 

รูปที ่4 เลือกหมายเลข Comport ของบอร์ด 
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3. กดปุ่ม Verify เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรมจากนั้นกดปุ่ม Upload โค้ด
โปรแกรมไปยังบอร์ด  Arduino ผ่านทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความแถบ
ข้างล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเริ่มท้างานตามที่เขียนโปรแกรมไว้ได้ทันที 
  

 
 
 
 
 

Layout & Pin out Arduino Board (Model: Arduino UNO R3) 
  

 
  
1. USBPort: ใช้ส้าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 
2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท้างานใหม่ 

https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/esp/arduino-uno-r3-detail.html
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3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท้าหน้าที่อ่ืนๆ เพิ่มเติมด้วย
เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM   
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเปน็ ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5 
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, 
+5V, GND, Vin 
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V  
10. MCU ของ  Atmega16U2 เป็ น  MCU ที่ ท้ าหน้ าที่ เ ป็ น  USB to Serial โดย  Atmega328 จะติ ดต่ อ
กับ Computer ผ่าน Atmega16U2 
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บทที่ 3 

วิธีการด้าเนินการ 

        3.1 แผนงานในการด้าเนินโครงงาน 

รายการปฏิบัติ 
ต.ค. 61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ขอครูเป็นที่ปรึกษา                         

ค้นคว้าหาข้อมูล                         

เสนอชื่อโครงงานกับครู
ที่ปรึกษา 

                        

กลั่นกรองโครงงาน                         

เสนอรายการอุปกรณ์                         

ขออนุมัติจัดท้าโครงงาน                         

จัดท้าโครงงาน                         

จัดท้าเอกสารโครงงาน                         

น้าเสนอโครงงาน                         

ส่งโครงงาน-เอกสาร
โครงงาน 

                        

จัดนิทรรศการโครงงาน                         

 

ขั้นเตรียมการ 1 ต.ค. 61 – 22 ม.ค. 61 ขั้นด้าเนินการจัดท้าโครงงาน 23 ม.ค. 62 – 15 ม.ค. 62 

                                             ตารางที่ 3.1.1 ตารางแผนการด้าเนินงาน 

        3.2 อุปกรณ์และราคาในการด าเนินโครงงาน  
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ล้าดับ รายการ จ้านวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

รวม
(บาท) 

1 แผงโซล่าเซลล์ 325 W 24V 1 แผง 3,200 3,200 
2 inverter 1000W 24V 1 เครื่อง 2,200 2,200 
3 แบตเตอร์รี่ Deep Cycle 12V 80AH 1 ลูก 2,300 2,300 

 

600 

4 ปั้มหอยโข่งหน้าเล็ก1แรง  1 ตัว 2,500 2,500 
5 ท่อ PVC 1 นิ้ว 2 อัน 150 300 
6 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว 3 อัน 60 180 
7 ท่อ HDPE หนา 2.4 มม. ยาว25เมตร 1 ขด 1,000 1,000 
8 แคลมป์รัดแยก ออกด้านเดียว 50X12” 8 ชิ้น 200 1,600 
9 ข้อต่องอ90ท่อ PVC 1/2 นิ้วและ 1 นิ้ว 4 อัน 20 80 
10  POPUP SPRAY HEAD LX4 8 ชิ้น 200 1,440 
11  โซล่าชาตเจอร์ Mppt 20A 1 ตัว 2,900 2,900 
12 เบรกเกอร์ 20A 1 ตัว 175 175 
13 เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินโมดูลควบคุมดีเลย์

อัตโนมัติ 
1 ตัว 80 80 

14  สายไฟ 2.5 THW 1 ม้วน 990 990 
15  ท่อต่อตรงเกลียวท่อ PVC 1 นิ้ว 3 อัน 20 60 
16  PLC Mitsubishi FX1S-20MT-D 1 ตัว 6,500 6,500 
17 SWINGJOINT หัวท้าย ขนาด ½” 8 ชิ้น 250 2,000 
 รวม    27,505 
 VAT 7%    1,925 
 รวมเป็นเงิน    29,430 
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3.3  ขั้นตอนด้าเนินงาน  
  3.4.1  ไดอะแกรมการท้างานของโครงงาน     

 

 

 

 

     3.4.2 ไดอะแกรมควบคุมการท้างาน 
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     3.4.3 ไดอะแกรมควบคุมการท้างานของตัววัดความชื้น 
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3.4.2  การต่อวงจร 

        วงจร ควบคุมจากแบตเตอร์รี่24 V ไปหาอิเวอร์เตอร์ 

 

   วงจรควบคุมจากอินเวอร์เตอรไปหาโหลด       วงจรควบคุมจากการไฟฟ้าไปหาโหลด 

 

T1 K1 H3 K2 H4

กฟฟ.
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     วงจร  PLC 
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โปรแกรม Arduino 

#include "DHT.h" 
 
DHT dht; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.println(); 
  Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)"); 
 
  dht.setup(2); // data pin 2 
} 
 
void loop() 
{ 
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); 
 
  float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น 
  float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ 
 
  Serial.print(dht.getStatusString()); 
  Serial.print("\t"); 
  Serial.print(humidity, 1); 
  Serial.print("\t\t"); 
  Serial.print(temperature, 1); 
  Serial.print("\t\t"); 
  Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1); 
} 
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3.4.3    วิธีการค้านวณหาขนาดของสายไฟ 

1.สายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปหาชาร์จเจอร์ใช้สาย VSF 2X2.5 ทนกระแสได้ 23 A 
ค้านวณได้จากก้าลังของแผง 325W หารแรงดันจากแผง 37 V เท่ากับ 8.78 A ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์1 6A DC  

2.สายไฟที่ใช้จากชาร์เจอร์ไปหาแบตเตอรรี่ ใช้สายไฟ 2X2.5 เพราะชาร์เจอร์จ่ายกระแสสูงสุดได้ 17 A 

3.สายไฟจากแบตเตอร์รี่ไปหาอินเวอร์เตอร์ใช้สาย VSF 2X6 ทนกระแสได้ 42 A ค้านวณได้จาก อินเวอรต์อร์ 
1000W หาร แบตเตอร์รี่ 24 V เท่ากับ 31.25 A คูณกับโหลดใช้ต่อเนื่อง 1.25 เท่ากับ 39.06 A 

4.จากอินเวอร์เตอร์ไปหาโหลดใช้สาย VSF 2X2.5 เดินร้อยท่อฝังดิน ทนกระแสได้ 21 A ค้านวณได้จาก 
มอเตอร์ 764 W หาร 220 เท่ากับ 3.4 A ขณะสตาร์จะเพ่ิมขึ้น 5-7 เท่า  เท่ากับ 17ถึง23.1 A  ใช้เซอร์กิต
เบรกเกอร์ 5 A แบบหน่วงเวลาเป็นตัวป้องกันโหลด 

ตารางสาย VSF 

  

ตารางสาย THW 
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3.4รูปภาพแสดงวิธีการด้าเนินงาน 

     1. เขียนโปรแกรมควบคุม 
 

                            

รูปที ่3.1 เขียนวงจรพีแอลซี 

                                                                  

                                           รูปท่ี 3.2 การเขียนLadder Diagram  

        

         รูปที ่3.3 เขียนโปรแกรม Arduino                               รูปที ่3.4 อุปกรณ์ควบคุม 
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2. ส้ารวจพื นที่ติดตั งและท้าการวัดขนาดแนววางท่อและสปริงเกอร์ 

           
               รูปที่3.5ท้าการวัดขนาดสถานที่ติดตั ง                       รูปที่3.6ทดลองติดตั ง 

3. ออกแบบท่ีติดตั งแผงโซล่าเซลล์ 

                               

                                       รูปที่ 3.7 ออกแบบท่ีวางแผงโซล่าเซลล์ 

                

รูปที3่.8แบบท่ีตั งแผงโซล่าเซลล์ 
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4. ตัดท่อ PVC และเหล็กตามขนาดที่วัดไว้ 

         

                 รูปท่ี 3.9  ตัดท่อ PVC                                        รูปท่ี 3.10 ตัดเหล็ก 

5.วัดและเลือกชนิดขนาดสายไฟให้เข้ากับชิ นงาน 

               

รูปที่ 3.11 วัดขนาดสายไฟ 

6.ทดสอบอุปกรณ์ 

        
                                                รูปที่ 3.12 ทดสอบปั้มน ้า 
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                         รูปท่ี 3.13 ทดลองติดตั งแผงโซล่าเซลล์พร้อมกับจ่ายโหลดให้ปั้มน ้า 

              

                รูปที่ 3.14 ทดสอบโมดุลวัดความชื น             รูปที่ 3.15 ทดสอบโปรแกรม PLC  

7.ต่อวงจรควบคุม 

               

                   รูปที่3.16 ต่อวงจรควบคุม                      รูปที่3.17 ทดลองวงจรควบคุม 
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8. ประกอบตู้คอนโทรล 

                                         

           รูปท่ี 3.18 ออกแบบตู้คอนโทรล                              รูปที่ 3.19 ตัดแผ่นอะคิลิก   

             

                                  รูปที่ 3.20 น้าอุปกรณ์ต่างๆไปติดตั งในตู้คอนโทรล   
9. ติดตั งแผงโซล่าเซลล์ 

                 
                                              

                                                  รูปท่ี  3.21 ติดตั งแผงโซล่าเซลล์ 
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10.วางแนวท่อจ่ายน ้าและแนวท่อสายไฟ 

               

                                    

รูปที่ 3.22 วางแนวท่อน ้าและท่อสายไฟ 

10. ประกอบชิ นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 

                

                                 

                                         รูปที ่3.23 ประกอบชิ นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน 
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บทที่4 

ผลการด้าเนินงาน 

          จากโครงงานเราได้น้ามาทดลองติดตั้งจริงจริงบริเวณหน้า รร.อล.กวก.อล.ทร. โดยน้าปั้มน้้าสูบน้้าขึ้น
จากบ่อน้้าและจ่ายน้้าไปยังหัวสปริงเกอร์แบบป๊อปอัพจ้านวน 8 หัว 

           ผลการทดลอง 

ซึ่งจากกลุ่มที่ 17 ได้ด้าเนินการหาประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์วัดความชื้นและ Programmable Logic 
Controler  ในการเปิด-ปิดระบบรดน้้าอัตโนมัติโดยมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้  

1. ก้าหนดค่าความชื้นให้กับเซ็นเซอร์วัดความชื้นไว้ดังนี้ 

  - ต่้ากว่า 40% ความชื้นต่้า 

  - 41%-95% ความชื้นปานกลาง 

  - 96%-100% ดินมีความชื้นมาก 

2 .ติดต้ังระบบรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติโดยก้าหนดเวลาในการท้างานเป็น 2 ช่วงๆละ 10 นาที 

3. การทดลองการเปิด-ปิดระบบรดน้้าต้นอัตโนมัติไฟจากเซนเซอร์วัดความชื้นและProgrammable 
Logic Controller โดยก้าหนดเวลาในการท้างานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 07.10 น. และช่วงเย็นตั้งแต่
เวลา 16.30 น.- 16.40 น. เปน็เวลา 2 วัน  

4. ทดสอบสลับการใช้พลังงานระหว่างแผงโซล่าเซลล์และการไฟฟ้า ซึ่งพบว่าการทดลองทั้ง 2 แบบนี้
ไมส่ามารถท้าตามรูปแบบการทดลองได้ครบถ้วน 

ตารางผลการทดลองของแหล่งจ่าย 

 ผลการทดลอง 

แหล่งจ่าย ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ หมายเหตุ 

1.อินเวอร์เตอร์   เนื่องจากการปรับเปลี่ยนปั้มน้้าจาก1/2HPเป็น1HP
ท้าให้กระแสขณะสตาร์สูงจึงไม่สามารถท้าให้
อินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 

2.การไฟฟ้า    

ตารางการทดลองแผงโซล่าเซลล์ 

ผลการทดลอง 
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 เวลา (T) อุณหภูมิ (C°) กระแส (I) แรงดัน (V) 

0600-0700 29 10.15 32 

0700-0800 30 8.78 37 

0800-0900 32 8.78 37 

0900-1000 38 8.55 38 

1000-1100 39 8.55 38 

1100-1200 40 8.33 39 

1200-1300 40 8.33 39 

1300-1400 39 8.33 39 

1400-1500 39 8.33 39 

1500-1600 38 8.33 39 

1600-1700 37 8.78 37 

1700-1800 34 9.28 35 

 

ตารางวัดความชื้น 

ผลการทดลอง 

ตัววัดความชื้น 
(%) 

ท้างาน ไม่ท้างาน ท้างานตามเวลา ไม่ท้างานตามเวลา 

0<40     

>40<95     

>95     
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
ซึ่งจากกลุ่มที่ 17 ได้ด้าเนินการศึกษาเรื่องแผงโซล่าเซลล์ เครื่องPLC และ เซนเซอร์วัดความชื้น ในการ

ตั้งค่าให้ท้างานตามเวลาที่ก้าหนด และตามสภาพความชื้นมีรูปแบบการท้างานดังนี้ 

1.ระบบท้างานได้ไม่ครบ2ระบบเนื่องจากระบบที่ตั้งไว้อินเวอร์เตอร์ของระบบไฟฟ้าจากจากแผงโซล่า
เซลล์มีก้าลังวัตต์ไม่พอที่จะจ่ายให้กับโหลด 

2.แผงโซล่าเซลล์จะให้แรงดันได้ดีที่สุดคือเวลาประมาณ 1100-1600  

3.การท้างานโหลดเป็นไปตามเวลาที่ก้าหนดและตามท่ีตัววัดความชื้นสั่งการ  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
  การท้าโครงงานครั้งนี้ผู้ท้าโครงงานควรมีพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม Arduino ปละโปรแกรม PLC 
เป็นอย่างดีและควรมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์
เครื่องมือและงบประมาณ ในการท้าโครงงานที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้โครงงานออกมสมบูรณ์มากท่ีสุด และสามารถน้า
โครงงานนี้ไปเป็นสื่อการเรียนการศึกษารวมทั้งสามารถติดตั้งและน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ได้จริงให้กับหน่วยงาน
ต่างๆในกองทัพเรือ หรือหน่วยงานนนอกได้ 
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ภาคผนวก 
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               หางปลา                                                             เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

                        

                    เลื่อยตัดเหล็ก                                                        Camp on 

          

            Digital multimeter                                                    คัตเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                               
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                        ไขควง                                                           พีแอลซี 

               

                     คีมตัดสายไฟ                                               ปั้มน ้าขนาด1แรงม้า 

             

                    แผงโซล่าเซลล์                                               อินเวอร์เตอร์ 
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                    ตู้ควบคุม                                                               ชาร์จเจอร์ 

                 

               เลื่อยจิ๊กซอว์       ดอกเจาะรูกลม 

               

                 Relay Module                                                  โมดูลควบคุมความชื น 
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              สาย THW                                                              หัวแร้ง 

               
                    ตะกั่ว                                  เทอร์มินอล 

               

 Cable marker             สายไฟ VSF 
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            สปริงเกอร์แบบป๊อปอัพ        ท่อ HDPE หนส 2.4 มม. 

 

                     relay 
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ประวัติย่อผู้ศึกษาค้นคว้า 
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า สุภณัฐ    ศรีธรราษฎร์  

วันเกิด                       วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๒๗๔ หมู่ ๓ ต้าบลหนองโก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ 

ประวัติการศึกษา          พ.ศ. ๒๕๕๕ ปวช. สาขาไฟฟ้าก้าลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ต้าบลตลาด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
                               พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ 
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ      
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า ไกรวิทย์   พันธุเสนา 

วันเกิด                       วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๖๘ หมู่ ๒ ต้าบลหว้านใหญ่ อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐ 

ประวัติการศึกษา           พ.ศ. ๒๕๕๙  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ต้าบลหว้านใหญ่ 
อ้าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร 

                               พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ   
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า รังสิมันต์  ปัฐมาศ  

วันเกิด                       วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๔๓๑/๘๔ ต้าบลนิคมค้าสร้อย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
๔๙๑๓๐ 

ประวัติการศึกษา          พ.ศ. ๒๕๕๙  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนค้าสร้อยพิทยาสรรค์ ต้าบลนิคมค้าสร้อย 
อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

                               พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ      
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า จตุรพัฒน์  สมเวียง  

วันเกิด                       วันที่ ๑๔ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๑  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๗๔ หมู่ ๕ ต้าบลใหม่นาเพียง อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๓๐ 

ประวัติการศึกษา           พ.ศ. ๒๕๕๙  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนพล อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

                               พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ      
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า นิธิโรจน์  ไชยศรเรืองกุล  

วันเกิด                       วันที่ ๒๖ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๑๘๒/๑๐ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ๑๐๒๖๐ 

ประวัติการศึกษา           พ.ศ. ๒๕๕๙ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนสิริรัตนาธร แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหารนคร 

                                พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ      
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ชื่อ                           นักเรียนจ่า ภานุพงศ์  แก้วใหม่  

วันเกิด                       วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน         บ้านเลขท่ี ๑๐๑ หมู่ ๗ ต้าบลสวด อ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ๕๕๑๙๐ 

ประวัติการศึกษา           พ.ศ. ๒๕๕๘  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  

                                พ.ศ. ๒๕๖๐  นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ      

 


