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โซล่าเซลล์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็ นพลังงานไฟฟ้ า ที่
กาลังเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เนื่ องจากความที่มนั เป็ นพลังงานสะอาดและเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ประกอบกับการใช้งานในปั จจุ บนั ที่เพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลให้ตน้ ทุ นหรื อ ราคาของโซล่ า
เซลล์มีราคาถู กลงนั่นเอง ด้วยเหตุน้ ี ไม่ว่าจะเป็ นงานเล็กๆสาหรับใช้ในบ้านเรื อนก็ดี หรื องานใหญ่ๆ
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี ต่างก็มีการติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์ในรู ปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้ง
ติ ดตั้งเพื่อเป็ นแหล่ งพลัง งานส ารอง หรื อแม้แต่ติดตั้งเพื่อเป็ นระบบพลังงานหลัก ที่ ท ดแทนการใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติหรื อปิ โตเลียมเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะมีการติดตั้งระบบพลังงานที่ได้จากโซ
ล่ า เซลล์ใ ห้ก ับระบบการทางานในรู ป แบบใดๆก็ ตาม สิ่ งที่ ต้องคานึ งถึ ง เป็ นอันดับ ต้น ๆ คื อ ความ
เหมาะสมในการใช้งานโซล่ าเซลล์ กับระบบนั้นๆ โดยความเหมาะสมดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ใหญ่ๆ คือ 1. ความเหมาะสมในพลังงานที่ใช้งาน 2. ความเหมาะสมในพื้นที่ติดตั้งและปฏิบตั ิการ ทั้ง 2
ส่ วนนี้ จะเป็ นตัวช่ วยเป็ นตัวก าหนดหรื อเป็ นส่ ว นช่ วยในการตัด สิ นใจส าหรั บ การจะติ ดตั้ง ระบบ
พลังงานจากโซล่าเซลล์

1.1 ความเป็ นมาของโครงงาน
น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อชี วิตคนเรา ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์ พืช ทุกชี วิตบนโลกนี้ เพื่อการเจริ ญเติบโต
น้ าเป็ นทรัพยากรที่สามารถเกิดการหมุนเวียนได้เรื่ อยๆ ไม่มีวนั หมดสิ้ น ร่ างกายของเราก็ตอ้ งการน้ าใน
การหล่อเลี้ยงร่ างกาย เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศของเรากาลังเผชิ ญปั ญหาสิ่ งแวดเป็ นมลพิษ หนึ่ งในนั้น
คื อปั ญหาแหล่ ง น้ า เน่ า เสี ย นอกจากท าให้ไ ม่ ส ามารถนาน้ า ใช้อุป โภคและบริ โภคได้ ยัง เป็ นแหล่ ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคและส่ งกลิ่นเหม็นเป็ นมลพิษต่อชุมชนอีกด้วย
ดังนั้น สมาชิ กในกลุ่ มจึ งได้สร้ างกัง หันบ าบัดน้ าเสี ย ซึ่ งได้แรงบันดาลใจจาก”กังหันน้ าชัย
พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูฯ่ ซึ่ งสามารถบาบัดน้ าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทางานของโซล่าเซลล์ (Solar cell)
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการบาบัดน้ าเสี ย
1.2.3 เพื่อเป็ นต้นแบบในการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.2.4 เพื่อศึกษาการทางานของมอเตอร์
1.2.5 เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
1.3 ขอบเขตุของโครงงาน
1.3.1 มอเตอร์ดีซีขนาด 1 แรงม้า
1.3.2 แผ่นโซล่าเซลล์ขนาด กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร
1.3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาทุ่นลอยน้ า เป็ นเป็ นถังน้ ามันขนาด 200 ลิตร จานวน 4 ถัง
1.3.4 ทางานจากแหล่งจ่าย 12 โวลต์ 2 ลูก
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 กังหันน้ า หมายถึง (Water turbine) หมายถึง เครื่ องจักรที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานกล
1.4.2 ใบพัด หมายถึง ใบพัดของกังหัน ไว้ใช้ปั่นผิวน้ าให้เกิดฟองอากาศ
1.4.3 แกนกังหัน หมายถึง ส่ วนแกนของกังหันทาจากเหล็กกลมตัน
1.4.4 ฐานกังหัน หมายถึง ส่ วนที่เป็ นเหล็กที่เป็ นฐานรองกังหัน
1.4.5 เฟื องA หมายถึง จานเฟื องที่เชื่อมติดกับแกนกังหัน (เฟื องใหญ่)
1.4.6 เฟื องB หมายถึง จานเฟื องที่ติดกับมอเตอร์ (เฟื องเล็ก)
1.4.7 มอเตอร์ (Motor) หมายถึง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล
1.4.9 เคสมอเตอร์ หมายถึง กล่องใส่ มอเตอร์ ทาจากท่อPVC
1.4.10 แบตเตอรี่ (Battery) หมายถึง เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็ น
พลังงานไฟฟ้ า
1.4.11 กล่องใส่ แบตเตอรี่ หมายถึง กล่องที่ใส่ แบตเตอรี่
1.4.12 แผงโซลาเซลล์ (Solar cell) หมายถึง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
1.4.13 รางแผงโซลาเซลล์ หมายถึง รางที่ทาเพื่อวางแผงโซลาเซลล์ ทาจากเหล็กฉาก
1.4.15โซลาเซลล์ ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงกระแสไฟฟ้ าที่ได้จาก
แผงโซลาเซลล์มาชาร์ จกับแบตเตอรี่
1.4.16 กล่องใส่ โซลาเซลล์ ชาร์ จเจอร์ คอนโทรลเลอร์ กล่องที่ใส่ โซลาเซลล์ ชาร์ จเจอร์
คอนโทรลเลอร์ภายในมีเบรกเกอร์ และโซลาเซลล์ ชาร์ จเจอร์ คอนโทรลเลอร์
1.4.17 ทุ่นลอย (Pontoon) หมายถึง สิ่ งที่ลอยน้ าสาหรับให้สิ่งอื่นเกาะหรื อเพื่อพยุงสิ่ งอื่นให้
ลอยน้ า
1.4.18 แผ่นสแตนเลส (Stainless steel sheet) หมายถึง เหล็กกล้าไร้สนิมที่นามารี ดเป็ นแผ่น
1.4.19 เหล็กกลมตัน เหล็กกลมตันขนาด 1 นิ้ว
1.4.20 ใบตัด (Blade) หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการตัดเหล็ก
1.4.21 เครื่ องเชื่อม (Welding Equipment) หมายถึง เครื่ องที่ใช้ในการประกอบการเชื่อม
1.4.22ลวดเชื่อม (Wire) หมายถึง ลวดเชื่อม เป็ นโลหะเติมซึ่ งใช้เติมลงในบ่อหลอมละลายขณะ
เชื่อม เพื่อเพิ่มปริ มาณของเนื้ อโลหะเชื่ อม เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเชื่อม
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1.4.23 หัวแร้ง (Soldering iron) หมายถึง เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการบัดกรี โดยให้ความร้อนกับ
สารบัดกรี จนหลอมเหลวและไหลเข้าไปเชื่อมชิ้นงานโลหะเข้าด้วยกัน
1.4.24 ตะกัว่ (Lead) หมายถึง วัสดุที่ทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมประสานรอยต่อของสายไฟหรื อขา
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน
1.4.25 สว่าน (Drill) หมายถึง เครื่ องมือชนิดหนึ่ง ใช้สาหรับเจาะรู บนวัสดุหลายประเภท
1.4.26 บัดกรี (Solder) หมายถึง การเชื่อมโลหะเข้าด้วยกันโดยใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่า
1.4.27 คีมย้าหมุด (Hand rivet pliers) หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการย้าหมุด
1.4.28 เคเบิลไทป์ หมายถึง สายรัดสายไฟ
1.4.29 ท่อร้อยสายไฟ หมายถึง ท่อพลาสติกไว้ใส่ สายไฟ
1.4.30 เบรกเกอร์ หมายถึง อุปกรณ์ตดั ระบบการทางานของวงจร
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการใช้งานครั้งต่อไป
1.5.2 สามารถบาบัดน้ าเสี ยได้
1.5.3 สามารถนาสิ่ งประดิษฐ์ไปใช้พฒั นาต่อยอดให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ดียงิ่ ขึ้น
1.5.4 เข้าใจหลักการทางานของมอเตอร์ และสามารถนาความรู ้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้
1.5.5 แหล่งชุมชนสามรถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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