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พลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพที่มีอยูจํากัดและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ (2) ศึกษาประโยชนของ

พลังงานแสงอาทิตยและการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน และ (3) นําเสนอแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐที่ใช

ประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย

โดยดําเนินการศึกษาและประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตยโดยมีการนําพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปน

พลังงานทดแทนมาปรับใชโดยใชแผงโซลารเซลลมาตอเปนวงจรไฟฟา

ผลจากการศึกษาและจัดทําโครงงานพบวาการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชผานแผงโซลารเซลลเพื่อ

ประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตย สามารถแกไขและลดผลกระทบของภาวะโลกรอนที่สงผลในแงลบแกมนุษย

และสามารถนําความรูเรื่องการตอวงจรไฟฟามาประยุกตใชในการประดิษฐได
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บทที่ 1

บทนํา

ที่มาและความสําคัญ

เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตรจึงทําใหมีภูมิอากาศแบบเขตรอน  จากรายงาน

ขอมูลสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศที่วิเคราะหโดยนักวิจัยของสํานักงานสนับสนุนการวิจัย พบวา

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปของทั้งประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในรอบ 55 ปที่ผานมา

และมีแนวโนมวาอุณหภูมิเฉลี่ยดังกลาวจะยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศที่มีอุณหภูมิรอนขึ้นอยางตอเนื่องนี ้ไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตรวมถึง

สุขภาพรางกายและจิตใจของประชากรในประเทศที่เสื่อมลงเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เชน

การมีอารมณที่หงุดหงิดหรือเจ็บปวยมากขึ้นจากอากาศรอน  ผูคนสวนใหญจึงมักหลีกเลี่ยงอากาศที่รอนอบ

อาวดวยการใชเครื่องปรับอากาศเพื่อใหรูสึกเย็นสบาย หากแตการใชเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มมากขึ้นนี้ กลับ

เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ดังนั้นจึงเปนที่มาของแนวคิดในการประดิษฐอุปกรณที่ชวยระบายความรอนใหแกคนทั่วไป เมื่อตอง

อยูกลางแจงในสภาวะที่อากาศรอนอบอาว ดวยการใชนําแหลงพลังงานตามธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน

เพื่อเปนการชวยประหยัดไฟและลดการใชพลังงานไดอีกทางหนึ่ง  แนวคิดดังกลาวคือการประดิษฐ “รมเย็น

ใจ” ที่ชวยระบายความรอนและใหผูใชรูสึกเย็นสบายไดเมื่อใชงานกลางแจงที่มีอุณหภูมิรอน  เนื่องดวยรม

ทั่วไปที่มีขายอยูตามทองตลาดนั้นสามารถปองกันไดแคเพียงรังสีอัลตราไวโอเลตเทานั้น แตไมไดทําใหรูสึก

เย็นสบายไดเมื่อใชงาน แตแนวคิดการประดิษฐ “รมพลังงานแสงอาทิตย” นี้จะมีการติดตั้งระบบระบาย

ความรอนโดยใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในการทํางาน โดยใชโซลาเซลลในการเก็บพลังงาน

แสงอาทิตย

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาหาแหลงพลังงานทดแทนมาใชทดแทนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพที่มีอยู

จํากัดและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ

2. เพื่อศึกษาประโยชนของพลังงานแสงอาทิตย และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน

3. เพื่อนําเสนอแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐที่ใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย

ขอบเขตการศึกษาคนควา

“รมพลังงานแสงอาทิตย” เปนโครงงานที่ศึกษาหาความรูและทําการทดลองประดิษฐรมที่ชวย

ระบายความรอนและใหความเย็นแกผูใชงานไดในคราวเดียวกัน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
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1. ตัวแปรในการศึกษาทดลอง

ตัวแปรตน คือ การประดิษฐอุปกรณรมพลังงานแสงอาทิตย

ตัวแปรตาม คือ การหมุนของใบพัดลมในรมพลังงานแสงอาทิตย

ตัวแปรควบคุม คือ รม แผงโซลาเซลล มอเตอร ใบพัดลม

2. ระยะเวลาการศึกษาทดลองเริ่มตั้งแตวันที ่4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที ่4 มกราคม 2562

3. งบประมาณ

รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม หมายเหตุ

รม 1 คัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

สายไฟ 5 เมตร หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

หัวบัดกรี 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

คีมตัดสายไฟ 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

กรรไกร 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

มีดคัตเตอร 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

อะลูมิเนียม 54 ซ.ม. หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

เทปหนามเตย 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

เทปผา 1 อัน หาไดจากสิ่งของเหลือใชในบาน

แผงโซลาเซลล 3 แผง 200 บาท 600บาท -

มอเตอร 3 ชุด 25 บาท 75 บาท -

ใบพัดลม 3 อัน 5 บาท 15 บาท -

รวมเงิน 690บาท

4. นิยามศัพทเฉพาะ

สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร หมายถึง นวัตกรรมหรือเครื่องมือเครื่องใชที่ประดิษฐขึ้นมาใหมตาม

หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีผลการทดลองอยางมีขั้นตอน สามารถใชงานไดจริง มีประโยชน

และใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได

วงจรอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาซึ่งมี

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบของวงจร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการตอวงจรอิเล็กทรอนิกส

2. ไดเรียนรูวิธีการใชอปุกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ

3. ใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานทดแทน
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บทที่ 2

แนวคิดที่เกี่ยวของ

 ในการจัดทําโครงงานเรื่องรมพลังงานแสงอาทิตย คณะจัดทําไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้

2.1 ความรูและแนวคิดทางวิทยาศาสตร (S: Science)

ไดนําความรูเรื่อง หลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการทําโครงงาน ตั้งแตขั้นตอนการสังเกต การ

ตั้งสมมติฐาน การทดลอง การคนควาหาความรูและการสรุปผลการทดลอง  ใชความรูเรื่องการตอวงจร

อิเล็กทรอนิกสในวิชา ฟสิกส เรื่อง ไฟฟา

2.2 ความรูและแนวคิดทางเทคโนโลย ี(T: Technology)

นําความรูเรื่องตาง ๆ เชน การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชประโยชนจากแผงโซลาเซลล ความรู

เรื่องพลังงานทดแทน มาใชในการประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตยเพื่อแกปญหาและสนองความตองการ

ของมนุษย

2.3 ความรูและแนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร (E: Engineering)

การประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตยตองใชความรูหลายเรื่องมาประกอบกัน ใชแนวคิดทาง

วิศวกรรมศาสตรในเรื่อง การใชวัสดุอุปกรณใหคุมคาและมีประโยชนที่สุด เพื่อความประหยัด

2.4 ความรูและแนวคิดทางคณิตศาสตร (M: Mathematics)

 ใชความรูเรื่อง การคํานวณ การทําบัญชีรายรับรายจาย เพื่อวางแผนและควบคุมการใชจาย เพื่อซื้อ

อุปกรณในการประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตย
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บทที่ 3

วิธีดําเนินงาน

การศึกษาทดลองโครงงานรมพลังงานแสงอาทิตยสามารถสรุปวิธีการและขั้นตอนตามลําดับได

ดังตอไปนี้

วัสดุอุปกรณ

1. รม 1 คัน

2. สายไฟ 5 เมตร

3. หัวบัดกรี 1 อัน

4. คีมตัดสายไฟ 1 อัน

5. กรรไกร 1 อัน

6. มีดคัตเตอร 1 อัน

7. อลูมิเนียม 54 เซนติเมตร

8. เทปหนามเตย 1 มวน

9. เทปผา 1 มวน

10. แผงโซลาเซลล 3 แผง

11. มอเตอร 3 ชุด

12. ใบพัดลม 3 อัน

ขั้นตอนการดําเนินงานโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. สมาชิกภายในกลุมปรึกษากันถึงหัวขอโครงงานเพื่อนําเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน

2. ศึกษาขอมูลและเริ่มทําการคนควาถึงสิ่งที่เกี่ยวของในหัวขอโครงงานที่เลือก

3. เริ่มทําการคนหาอุปกรณและวัสดุที่ตองใชในการประดิษฐจากสถานที่ตางๆ

4. สมาชิกภายในกลุมรวมมือกันทําสิ่งประดิษฐตามหัวขอโครงงาน

5. นําเสนอรายงานความกาวหนาของสิ่งประดิษฐเปนระยะๆ

ในสวนของการดําเนินการประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตยสามารถสรุปวิธีการและขั้นตอนการศึกษา

ทดลองไดดังนี้

ขั้นตอนที ่1  ติดโซลาเซลลดวยเทปหนามเตยดานบนของรม

ขั้นตอนที ่2  ตอสายไฟจากโซลาเซลลมาที่ปลายรม

ขั้นตอนที ่3  ติดแผนอลูมิเนียมขนาด 18 เซนติเมตร จํานวน 3 ชิ้น ไวที่โครงเหล็กดานปลายรม

ดวยเทปหนามเตย
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ขั้นตอนที ่4   ตอใบพัดลมเขากับมอเตอรเพื่อชวยใหใบพัดหมุน จากนั้นติดแผนอลูมิเนียมไว

ดานหลังมอเตอรเพื่อยึดเขาไวกับปลายรม

ขั้นตอนที ่5   ตอสายไฟเขากับมอเตอร แลวยึดใหแนนดวยกาวรอน

ขั้นตอนที ่6   เมื่อนํารมไปกางกลางแดด ใบพัดลมก็จะหมุนเพราะไดรับพลังงานไฟฟาจากแสงแดด

ขั้นตอนที ่7   ตรวจสอบความเรียบรอยของรมพลังงานแสงอาทิตย โดยรมพลังงานแสงอาทิตยมี

หลักการทํางานตามแผนภาพดังน้ี

ภาพที ่1 - ดานนอกของรมพลังงานแสงอาทิตย

  ภาพที ่2 - ดานในของรมพลังงานแสงอาทิตย
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บทที่ 4

ผลการดําเนินงาน

 จากการศึกษาและทดลองประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตยในการจัดทําโครงงานสามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้

4.1 ขนาดและน้ําหนักรมพลังงานแสงอาทิตย

4.1.1 เมื่อรมหุบจะมีขนาดความยาว 39 เซนติเมตร

4.1.2 เมื่อรมกางจะมีขนาดความยาว 60 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลาง 100 เซนติเมตร

4.1.3 น้ําหนักของรมเมื่อรวมกับน้ําหนักของแผงโซลาเซลลประมาณ 590 กรัม

4.2 ในการทดสอบการทํางานของรมสามารถสรุปผลไดวา เมือโซล่าเซลล์ได้รับพลงังานแสงอาทิตย์จะ

ทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าทีส่งไปตามสายไฟ และเมือเปิดสวิตซ์ของพัดลมภายในร่มจะทําให้

มอเตอร์หมนุ แล้วอากาศภายในร่มระบายซึงจะทําให้รู้สึกเย็น

            ภาพที ่3 `- รมพลังงานแสงอาทิตยที่พรอมนําไปใชงาน
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บทที่ 5

สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาและประดิษฐรมพลังงานแสงอาทิตย สามารถสรุปผลการศึกษาไดวาพลังงาน

แสงอาทิตยสามารถนํามาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่มีอยูจํากัดไดเปนอยางดี โดย

สามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตกระแสไฟฟาแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่เราใชในชีวิตประจําวัน

5.2 ขอเสนอแนะ

เนื่องจากรมพลังงานแสงอาทิตยนี้ เปนสิ่งประดิษฐที่อยูในขั้นตนที่ไดรับการพัฒนาโดยนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย กลาวคือ สําหรับผูใชงานบางทานอาจจะรูสึกวามีน้ําหนักมากเกินไปสําหรับน้ําหนัก

ของสิ่งประดิษฐชิ้นนี้ หากไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูที่เชี่ยวชาญในดานการประดิษฐทางดานนี้อยาง

วิศวกรหรือชางกล อาจจะทําใหมีน้ําหนักเบาขึ้นไดและอาจจะชวยใหทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพมาก

ขึ้น



8

บรรณานุกรม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม. (2557). ประเภทของภัย

ธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก:

http://www.environnet.in.th/?page_id=3750. (วันที่คนขอมูล : 15 ธันวาคม 2561).

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2558). เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก:

http://www3.egat.co.th/re/solarcell/solarcell/htm. (วันที่คนขอมูล : 15 ธันวาคม 2561).

บริษัท ลีโอนิคส จํากัด. (2558). ความรูเกี่ยวกับเซลลแสงอาทิตย. (ออนไลน).เขาถึงไดจาก:

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

15 ธันวาคม 2561).

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). หนังสือเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมวิทยาศาสตร พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพมหานคร : องคการคาของ สกสค.



9

ภาคผนวก

เซลลแสงอาทิตย และการใชประโยชน

 เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณ

สําหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูก

ที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ และ

ทันทีที่แสงตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกวา โปรตอน

(Proton) จะถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนําจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดด

ออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบ

วงจรจะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยพบวา เซลล

แสงอาทิตยจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงที่สุดในชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการ

นําเซลลแสงอาทิตยมาใชผลิตไฟฟา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน

ประวัติความเปนมาของเซลลแสงอาทิตย

เซลลแสงอาทิตยถูกสรางขึ้นมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โดย แชปปน (Chapin) ฟูล

เลอร (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แหงเบลลเทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยทั้ง 3 ทานนี้ไดคนพบ

เทคโนโลยีการสรางรอยตอ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม โดยวิธีการแพรสารเขาไปในผลึกของซิลิกอน จนไดเซลล

แสงอาทิตยอันแรกของโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซึ่งปจจุบันนี้เซลลแสงอาทิตยไดถูกพัฒนาขึ้นจนมี

ประสิทธิภาพสูงกวา 15% แลว ในระยะแรกเซลลแสงอาทิตยสวนใหญจะใชสําหรับโครงการดานอวกาศ

ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่สงจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลัง

ไฟฟา ตอมาจึงไดมีการนําเอาแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชบนพื้นโลกเชนในปจจุบันนี ้เซลลแสงอาทิตยในยุค

แรกๆ สวนใหญจะมีสีเทาดํา แตในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหเซลลแสงอาทิตยมีสีตางๆ กันไปเพื่อความ

สวยงาม เชน แดง น้ําเงิน เขียว ทอง เปนตน

ประเภทของเซลลแสงอาทิตย

เซลลแสงอาทิตยที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ

1. กลุมเซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารกึ่งตัวนําประเภทซิลิคอน จะแบงตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น

คือ แบบที่เปนรูปผลึก ( Crystal ) และแบบที่ไมเปนรูปผลึก (Amorphous) แบบที่เปนรูปผลึกจะ

แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน ( Single Crystalline Silicon Solar Cell) และ

ชนิดผลึกรวมซิลิคอน ( Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ไมเปนรูปผลึก คือ ชนิดฟลม

บางอะมอรฟสซิลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell)
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2. กลุมเซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารประกอบที่ไมใชซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้จะเปนเซลลแสงอาทิตยที่มี

ประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แตมีราคาสูงมากไมนิยมนํามาใชบนพื้นโลก จึงใชงานสําหรับ

ดาวเทียมและระบบรวมแสงเปนสวนใหญ แตการพัฒนาขบวนการผลติสมัยใหมจะทําใหมีราคาถูกลง

และนํามาใชมากขึ้นในอนาคต (ปจจุบันนํามาใชเพียง 7 % ของปริมาณที่มีใชทั้งหมด

เซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารกึ่งตัวนําประเภทซิลิคอน

แบบผลึกเดี่ยว

( Single Crystal )

แบบผลึกรวม

( Poly Crystal )

แบบอะมอรฟส

( Amorphous )

การใชประโยชนจากเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย

เซลลแสงอาทิตยมปีระโยชนมากในชนบทหางไกล ซึ่งไฟฟาจากสาย

ยังสงเขาไปไมถึง ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสามารถใชในการสูบน้าํ

ใชอัดไฟแบตเตอรี่ประจําหมูบานเพื่อใหแสงสวาง ฟงวิทยุ และดู

โทรทัศน ใชเปนแหลงกําเนิด ไฟฟาขนาดเล็กของหนวยแพทย

เคลื่อนที่ หรือหนวยอนามัยสําหรับใชกับเครื่องเวชภัณฑตาง ๆ ใช

เปนแหลงกําเนิดไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ไดสําหรับอุปกรณสื่อสาร เชน

วิทยุสนาม และยังไชประโยชนอยางอื่นไดอีกมาก  เซลลแสงอาทิตย

เปนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาที่ไมตองใชเชื้อเพลิงอื่นใด นอกจาก

แสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานที่ไดเปลา ไมมีของเสียที่จะทําใหเกิดมลพิษ ในขณะทํางาน   เปนอุปกรณที่ติด

ตั้งอยูกับที่ไมมีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทํางาน  จึงไมมีปญหาดานความ
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สึกหรอหรือตองการการบํารุงรักษาเหมือนอุปกรณผลิต

พลังงานไฟฟาแบบอื่น ๆ เชน เครื่องปนไฟฟาดวยน้ํามันดีเซล

นอกจากนั้นเซลลแสงอาทิตยยังมีน้ําหนักเบา จึงใหอัตราสวน

ระหวางกําลังไฟฟาตอน้ําหนักไดดีที่สุด เซลลแสงอาทิตยมี

ขอเสียในเรื่องประสิทธิภาพ เพราะใหกําลังไฟฟาตอ พื้นที่หนึ่ง

หนวยไมมากนัก จึงตองใชพื้นที่รับแสงอาทิตยคอนขางมาก

เพื่อใหไดพลังงานไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน ประกอบกับ

ราคาของเซลลแสงอาทิตยคอนขางสูง ทําใหยังไมเปนที่นิยมใช

ง า น อ ย า ง

กวางขวาง

นัก เซลล

แสง อาทิตยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชงานกับโครงการอวกาศ

มาโดยตลอด ดาวเทียมทุกดวงที่สงขึ้นใชงานดานสื่อสาร

ตลอดจนยานอวกาศที่ใชสํารวจจักรวาล ลวนแลวแตตอง

มีเซลลแสงอาทิตย เปนแหลงกําเนิดไฟฟาทั้งสิ้น เพราะ

ไมมีอุปกรณผลิตไฟฟาใด ๆ  ที่จะเหมาะสมเทียบเทาเซลล

แสงอาทิตย การผลิตกําลังไฟฟาที่ผานมา ตองใชพลังงาน

น้ําโดยการสรางเขื่อนตองใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง เชน

โรงไฟฟาที่ผลิตดวยน้ํามันและกาซธรรมชาติ ตองใช

พลังงานจากถานหิน เชน โรงไฟฟาที่ผลิตดวยถานลิกไนต

ซึ่งลวนแลวแตมีปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น อีกทั้งราคาของน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ขยับตัวสูงขึ้น และ

ปริมาณเชื้อเพลิงเหลานี้ก็มีนอยลงตามลําดับ และอาจจะหมดไปในอนาคต พลังงานแสงอาทิตยจึงเปน

ทางเลือกหนึ่ง เพื่อเปนพลังงานนอกรูปแบบสําหรับทดแทนตอไป การใชงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาบน

พื้นโลกจึงไดรับความสนใจมากขึ้น ตั้งแตเกิดวิกฤตพลังงาน เมื่อประเทศกลุมโอเปคขึ้นราคาน้ํามันดิบ ในป

พ.ศ. 2516 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใชเซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาขนาดใหญ

และดําเนินการทดลองมีอยูหลายแหงบนพื้นโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย  จุดเดนของการผลิตไฟฟาดวย

เซลลแสงอาทิตยคือ สามารถผลิตไฟฟาไดทุกหนทุกแหง ที่มีแสงอาทิตย ไมวาจะเปนบนภูเขา ในทะเล หรือ

ในทองถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟา จากระบบสายสงเขาไปไมถึง เซลลแสงอาทิตยจึงเปนสิ่งประดิษฐที่มีประโยชน

ตอการใชงานเฉพาะ เชน ใชเปนแหลงกําเนิดไฟฟา แกสถานีทวนสัญญาณบนภูเขา หรือในทะเล ใชเปน

แหลงกําเนิดไฟฟา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เครื่องสูบน้ํา ตูเย็นเก็บเวชภัณฑ ในทองถิ่น

หางไกล เซลลแสงอาทิตยจึงมีบทบาทสูง ในการพัฒนาชนบท และเหมาะสมอยางยิ่งกับประเทศที่กําลัง

พัฒนา ซึ่งยังมีการกระจายของเทคโนโลยีไมทั่วถึง เชน ประเทศไทย
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ขอมูลผูจัดทํา

ชื่อ   นางสาววรรณกร นามสกุล  ชางไม

อายุ 17 ป

ที่อยู 185/1 ซอยรามคําแหง107 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพมหานคร 10240

เบอรโทรศัพท (062) 716 1331

ชื่อ   นางสาวนภัสพร นามสกุล  ปริวิสุทธิ์

อายุ 16 ป

ที่อยู 467 ซอยนวมินทรร 35 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป

กรุงเทพมหานคร 10240

เบอรโทรศัพท (092) 941 7218

ชื่อ   นางสาวกอหญา นามสกุล  สันติราษฎรภักดี

อายุ 17 ป

ที่อยู 98/34 หมูบานพรีเมี่ยมเพลส ซอยโพธ์ิแกว ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม

       เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240


