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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุด

ทดสอบประสิทธิภาพโซล่าเซลลด์ว้ยแสงจากหลอดไฟ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงโซ
ล่าเซลล์ทั้ ง  2 ชนิด คือ Polycrystalline และ Monocrystalline โดยใช้
แหล่งก าเนิดแสงจากหลอดตะเกียบ20W (Warm white), หลอดตะเกียบ 
20W (Daylight), หลอด LED 11W, หลอดไส้ 40W, หลอดไส้ 100W, 
หลอดสปอร์ตไลท์ LED 50W และหลอดฮาโลเจน 500W เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้พลงังานแก่โซล่าเซลล์ของหลอดไฟแต่
ละชนิด  ผลการวิจัยพบว่าโซล่าเซลล์ช นิด Polycrystalline 30W มี
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดดี้กวา่แบบชนิดMonocrystalline 
30W กว่า 23.53 % ในการทดสอบระยะห่างจากหน้าแผงถึงหลอดไฟ 40 
เซนติเมตร และแผงท ามุมท่ี  90 องศา เป็นระยะท่ีโซล่าเซลล์ผลิต
กระแสไฟฟ้าไดดี้ท่ีสุด และเม่ืออุณหภูมิบริเวณหน้าแผงสูงข้ึน มีผลท าให้
โซล่าเซลลส์ามารถผลิตกระแสไดม้ากข้ึนดว้ย 
ค าส าคญั: โซล่าเซลล,์ ประสิทธิภาพ, โหลดแสงสวา่ง 

Abstract 
The objective of this research is to design and build a solar 

cell performance test kit with light bulbs. To study the factors that affect 
electricity production and compare the efficiency of both types of solar 
cells, namely, Polycrystalline and Monocrystalline By using chopsticks 
light source 20W (Warm white), chopsticks tube 20W (Daylight), 11W 
LED bulb, 40W incandescent lamp, 100W incandescent lamp, 50W 
LED spotlight tube and 500W halogen lamp. Energy for solar cells of 
each lamp type The results showed that solar cell types Polycrystalline 
30W is more efficient in generating electricity than the 23.53% 
Monocrystalline 30W type. To test the distance from the front panel to 
the lamp 40 cm and the corner panel at 90 degrees is the stage that solar 
cells generate electricity well. the best And when the temperature in 
front of the panel is higher As a result, solar cells can produce more 
currents as well. 
Keywords:  Solar cell, Performance, Lighting loads 

  

1. บทน า 
เน่ืองจากการตระหนกัถึงการผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังาน

ส้ินเปลืองท่ีใชแ้ลว้หมดไปในอนาคต ประเทศไทยจึงไดมี้การเร่ิมรณรงค์
ให้ใช้พลงังานทดแทนนอกจากจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยงัช่วย
ประหยดังบประมาณในการน าเขา้วตัถุดิบหรือพลงังานจากต่างประเทศ
ไดอี้กดว้ย ระบบโซล่าเซลล์จึงเป็นหน่ึงตวัเลือกและไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากข้ึนเน่ืองจากโซล่าเซลล์ใช้พลงังานจากแสงอาทิตยซ่ึ์ง
เป็นพลงังานทดแทนและเป็นพลงังานท่ีใชอ้ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน โดยแผง
โซล่าเซลล์น้ีท่ีนิยมใช้หลกัๆ จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ โมโนคริสตลัไลน์และ
โพลีคริสตลัไลน์ ซ่ึงทั้ง 2 ชนิดน้ีจะให้กระแสไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิสูงและต ่า
ไม่เท่ากนั นอกจากน้ีโซล่าเซลล์ยงัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยท่ี
แหล่งก าเนิดแสงนั้นไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตยไ์ด ้จึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีจะ
ท าการทดลองใช้แหล่งก าเนิดแสงจากส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่แสงจากอาทิตยแ์ทน 
เช่น หลอดไฟ เพ่ือให้สามารถใช้งานโซล่าเซลล์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ท าให้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลระหว่างหลอดไฟชนิด
ต่าง ๆ และโซล่าเซลลท์ั้ง 2 ชนิด วา่โซล่าเซลล์ชนิดใดและหลอดไฟชนิด
ใดท่ีสามารถให้พลงังานไดม้ากท่ีสุด และปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการผลิต
กระแสของโซล่าเซลล ์ 

 

2. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 เซลล์แสงอาทติย์ 
 

เป็นแหล่งพลงังานทดแทนท่ีสามารถเปล่ียนพลงังานแสงให้
เป็นพลงังานไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาด ไม่มีวนัหมดส้ินและไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์พฒันาและใช้
งานในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

2.1.1เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลกึซิลคิอนเดี่ยว 
เรียกว่า โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) เป็นแบบท่ีมี

ราคาสูง เน่ืองจากมีความยุ่งยากในการเล้ียงผลึก มีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนแสงเป็นไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15-17 
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2.1.2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลกึมัลติคริสตัลไลน์ซิลคิอน  
เรียกว่า โพลีคริสตลัไลน์ (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์

แบบน้ีจะใช้วิธีการเล้ียงผลึกเพ่ือให้ผลึกซิลิคอนท่ีมีการจดัเรียงตวัหลาย
ทิศทาง มีอายุการใช้งานนานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนแสงเป็นไฟฟ้าประมาณร้อยละ 12-15 

2.1.3 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลคิอน   
เป็นแบบท่ีใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าแบบผลึกและมี

ราคาถูกท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้ในเคร่ืองคิดเลข มีประสิทธิภาพประมาณร้อย
ละ 6-8  

2.1.4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลกึแกลเลยีมอาร์เซไนด์  
เป็นเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงมากประมาณร้อยละ 

25 ไม่นิยมใชบ้นพ้ืนโลก ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับงานดาวเทียม    
 

2.2 ตัวแปรที่ส าคญัของเซลล์แสงอาทิตย์  
 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เซลลแ์สงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพ

การท างานในแต่ละพ้ืนท่ีต่างกัน และมีความส าคัญในการพิจารณา
น าไปใช้ในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนการน าไปค านวณระบบหรือค านวณ
จ านวนแผงแสงอาทิตยท่ี์ตอ้งใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี มีดงัน้ี  

2.2.1 ความเข้มของแสง 
 กระแสไฟฟ้า (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้

ของแสง หมายความว่า เม่ือความเขม้ของแสงสูง กระแสท่ีได้จากเซลล์
แสงอาทิตยก์็จะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าหรือโวลท์แทบจะไม่แปร
ไปตามความเขม้ของแสงมากนกัความเขม้ของแสงท่ีใช้วดัเป็นมาตรฐาน 
คือ ความเข้มของแสงท่ีวดับนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง 
ปราศจากเมฆหมอกและวดัท่ีระดบัน ้าทะเลในสภาพท่ี แสงอาทิตยต์ั้งฉาก
กับพ้ืนโลก ซ่ึงความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW ต่อ ตาราง
เซนติเมตร หรือ 1,000 W ต่อ ตารางเมตร ซ่ึงมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air 
Mass 1.5) กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้ นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็น
มาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง พลังงานไฟฟ้าท่ี เซลล์
แสงอาทิตยผ์ลิตนั้นจะแปรผนัตรงกบัพลงังานของแสงท่ีส่องกระทบแผง  

2.2.2 อุณหภูมิ  
 กระแสไฟฟ้าจะไม่แปรตามอุณหภูมิ ท่ี เป ล่ียนแปลงไป 

ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ จะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ีย
แล้วทุก ๆ 1 องศาท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และใน
กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใช้ก  าหนดประสิทธิภาพของ
แผงแสงอาทิตย ์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เช่น ก าหนดไวว้่าแผง
แสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด  (Open Circuit Voltage) ท่ี  21 
โวลท ์ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ก็จะหมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะ
ได้จากแผงเม่ือยงัไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส จะเท่ากบั 21 โวลท์ถ้า อุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส เช่น 

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าของแผง แสงอาทิตย์
ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศาเซลเซียส) นัน่คือแรงดนัของแผงแสงอาทิตย์
ท่ี VDC จะลดลง 0.525 โวลท์ (21V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 โวลท ์
(21V – 0.525V)  

 2.2.3 เงาบดบังแสง 
 นอกจากการติดตั้งแผงท่ีเหมาะสมแล้ว เงาท่ีบดบงัแผงโซล่า

เซลล์ในบางส่วนก็มีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งระบบดว้ย เพราะ
โดยส่วนมากแลว้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยแผงโซล่า
เซลล์จะต่อวงจรเป็นแบบอนุกรมแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกนั เพ่ือให้ได้
แรงดันท่ีออกแบบไว ้เม่ือมีเงาบางส่วนบดบงัแสงของแผงโซล่าเซลล์
เพียงแค่เพียงหน่ึงแผงก็จะท าให้กระแสไฟฟ้าในระบบหยดุไหลได ้ดงันั้น
ตลอดทั้งวนัควรมัน่ใจว่าการติดตั้งแผงจะไม่มีร่มเงามาบดบงัการรับแสง
ของแผงโซล่าเซลล ์

 
3. ขั้นตอนการทดลอง 

 ในการทดลองจะใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ประกอบกนัเป็นโครง
ส าหรับยึดหลอดไฟชนิดต่างๆ และโซล่าเซลล์ซ่ึงทุกส่วนของอลูมิเนียม
โปรไฟลส์ามารถเล่ือนปรับระยะได ้

 

       
    รูปท่ี 1 แสดงลกัษณะโครงท่ีใชใ้นการทดลอง 
 
 การทดสอบประสิทธิภาพโซล่าเซลลด์ว้ยแสงจากหลอดไฟจะ

แบ่งการทดลองออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
3.1 ทดลองแผงโซล่าเซลลช์นิด Polycrystalline ขนาด 30 W  
     ดว้ยแสงจากธรรมชาติ 
3.2 ทดลองแผงโซล่าเซลลช์นิด Monocrystalline ขนาด 30 W 
     ดว้ยแสงจากธรรมชาติ 
3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพโซล่าเซลลด์ว้ยแสงจากหลอดไฟ 
3.4 เปรียบเทียบผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่า  
      เซลลเ์ม่ือมีส่ิงบดบงั 
3.5 เปรียบเทียบผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่า   
     เซลล ์เม่ือมีหนา้แผงร้อน 
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รูปท่ี 2 แสดงภาพตวัอยา่งการทดลองดว้ยแสงจากหลอดไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงภาพตวัอยา่งการทดลองแบบหนา้แผงมีส่ิงบดบงั 
 

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
จากการทดลอง กระแสท่ีวดัได้เป็นการวดัขณะ Short circuit 

current (Isc) สามารถน าค่ ากระแส ท่ี วัดได้ม าคิด เป็ น เปอ ร์ เซ็นต์
ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล ์ไดด้งัน้ี 

 

    ประสิทธิภาพโซล่าเซลล ์    =          x  100 
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รูปท่ี 4 แสดงค่ากระไฟฟ้าท่ีแผงชนิด Polycrystalline ผลิตได ้
  ในแต่ละช่วงเวลา 
 
4.1 แผงโซล่าเซลลช์นิด Polycrystalline ขนาด 30 W 

   - กระแสท่ีวดัไดสู้งสุดคือช่วงเวลา 14.00 เท่ากบั 1.833 A 
   - กระแสสูงสุดท่ีแผงโซล่าเซลลส์ามารถผลิตได ้เท่ากบั 1.82 A 

ดงันั้นประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่า
เซลลช์นิดน้ี คือ 100 % 
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 รูปท่ี 5 แสดงค่ากระไฟฟ้าท่ีแผงชนิด Monocrystalline ผลิตได ้

ในแต่ละช่วงเวลา 
 
4.2 แผงโซล่าเซลลช์นิด Monocrystalline ขนาด 30 W 

   - กระแสท่ีวดัไดสู้งสุดคือช่วงเวลา 14.00 เท่ากบั 1.560 A 
   - กระแสสูงสุดท่ีแผงโซล่าเซลลส์ามารถผลิตได ้เท่ากบั 2.04  A 
 

ดงันั้นประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่า
เซลลช์นิดน้ี คือ 76.47 % 

 
4.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพโซล่าเซลลด์ว้ยแสงจากหลอดไฟ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโซล่าเซลลท์ั้ง 2 ชนิด 

Polycrystalline Monocrystalline

กระแส (A) กระแส (A)

30 0.3698 20.32% 0.3832 18.78%

40 0.3101 17.04% 0.3233 15.85%

90 0.5031 27.64% 0.4088 20.04%

มุมแผงโซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

 
  
 
ใช้กระแสท่ีวดัได้จากการใช้หลอดฮาโลเจน 500W เน่ืองจาก

เป็นหลอดท่ีให้กระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด ในการทดลองโซล่าเซลล์ชนิด 
Polycrystalline และ Monocrystalline ท ามุม 30, 40, 90 องศา ผลปรากฏ
ว่า โซล่าเซลล์ชนิด Polycrystalline ขณะท ามุม 90 องศา มีประสิทธิภาพ
สูงกวา่โซล่าเซลลช์นิด Mono crystalline ขณะท ามุม 90 องศา 

4.4 เปรียบเทียบผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่า
เซลลเ์ม่ือมีส่ิงบดบงั 
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ตารางท่ี 2 ผลกระทบเม่ือมีส่ิงบดบงัหนา้แผงโซล่าเซลล ์
Polycrystalline Monocrystalline

กระแส (A) กระแส (A)

หยดน ้ำ 100 % 0.4821 26.49% 0.3913 19.18%

แป้ง 80 % 0.4485 24.64% 0.3582 17.56%

เงำบัง 50 % 0.00963 0.53% 0.00522 0.26%

ปิดแผง 25 % 0.0049 0.27% 0.00476 0.23%

ปิดแผง 50 % 0.00279 0.15% 0.00208 0.10%

ส่ิงบดบังหน้าแผง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

 
 
จากการทดลองสามารถสรุปไดว้า่ 

ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าเซลล์
สามารถเรียงล าดบัจากผลกระทบน้อยไปมากสุด ดงัน้ีคือ หยดน ้ า100%, 
มีแป้ง80%, มีเงาบงั50%, ปิดแผง25%, ปิดแผง50% 

4.5 เปรียบเทียบผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่า
เซลลเ์ม่ือมีหนา้แผงร้อน 

 
ตารางท่ี 3 ผลกระทบเม่ืออุณหภูมิหนา้แผงโซลล่าเซลลสู์งข้ึน 

Polycrystalline Monocrystalline

กระแส (A) กระแส (A)

0 นำที 0.4882 26.82% 0.4248 20.82%

2 นำที 0.4913 26.99% 0.434 21.27%

4 นำที 0.4926 27.06% 0.4371 21.43%

6 นำที 0.4946 27.17% 0.4395 21.54%

8 นำที 0.4956 27.23% 0.4399 21.56%

เวลาการทดลอง 

(นาที)
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

 
 
 
จากการทดลอง ใช้ค่ากระแสท่ีได้จากการใช้หลอดฮาโลเจน 

500W เน่ืองจากเป็นหลอดท่ีให้กระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด และเป็นหลอดท่ี
ให้ความร้อนหน้าแผงมากท่ีสุด สามารถสรุปไดว้่า อุณหภูมิบริเวณหน้า
แผงท่ีเพ่ิมข้ึนตามเวลาการทดลอง มีผลท าให้โซล่าเซลล์ทั้ ง 2 ชนิด มี
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากข้ึน และเร่ิมคงท่ี ท่ีเวลา 6 นาที 
เป็นตน้ไป 
 

3. สรุปผลการทดลอง 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของโซล่าเซลลช์นิด 

Polycrystalline 30W และ Monocrystalline 30W สามารถสรุปผลการ
ทดลองไดด้งัน้ี คือ ประสิทธิภาพในการให้พลงังานของหลอดไฟแต่ละ
ชนิดสามารถเรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก คือ หลอดตะเกียบ20W (Warm 
white), หลอดตะเกียบ 20W (Daylight), หลอด LED 11W, หลอดไส ้
40W, หลอดสปอร์ตไลท ์ LED 50W, หลอดไส้ 100W และหลอดฮาโล
เจน 500W ตามล าดบั การก าหนดระยะห่างระหวา่งโซล่าเซลลก์บั

หลอดไฟท่ีระยะห่าง 40, 80, 120, 160 และ200 เซนติเมตร สามารถสรุป
ไดว้า่ ท่ีระยะห่าง 40 เซนติเมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดดี้ท่ีสุด 
เน่ืองจากหลอดไฟฉายแสงเขา้หนา้แผงโซล่าเซลลโ์ดยตรงท าให้มีความ
เขม้ขน้ของแสงมาก และในระยะห่าง 160 เซนติเมตร และ200 เซนติเมตร 
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าเซลลท์ั้ง 2 ชนิดเร่ิมคงท่ี
หรือแทบไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ การเปล่ียนมุมของแผงโซล่าเซลล์
นั้นมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า จากการทดลองท่ีมุม 90 องศา สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากแสงจากหลอดไฟฉายตรงเขา้เตม็
หนา้แผง  แต่เม่ือท าการเปล่ียนมุมเป็น 30 องศา และ 40 องศา แผงโซล่า
เซลลจ์ะผลิตกระแสไดล้ดลงตามล าดบั จากการทดลองในสภาวะท่ีหนา้
แผงมีส่ิงบดบงั ท าให้โซล่าเซลลมี์ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ลดลงอยา่งมาก โดยเรียงล าดบัผลกระทบจากนอ้ยไปมาก คือ หยดน ้า
100%, แป้ง80%, เงาบงั50%, ปิดแผง25%, ปิดแผง50% ตามล าดบั และ
จากการทดลองในสภาวะท่ีหนา้แผงมีอุณหภูมิสูงมากสรุปไดว้่า เม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้โซล่าเซลลท์ั้งสองชนิดสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดม้ากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งโซล่าเซลล ์ 2 ชนิด 
สามารถสรุปไดว้า่ โซล่าเซลลช์นิด PolyCrystalline 30W มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดดี้กว่าชนิด MonoCrystalline 30W กวา่ 23.53 
% 
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