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Abstract 

 This cooperative education presents the knowledge of usage Renewable Energy in the 

Thailand Government complex, which is an interesting way of using  an alternative source of 

energy to produce electrical power. This was a learning experience during cooperative education 

with Marjinal Co. Ltd. This thesis consists of Solar panels, Inverters and Surge protectives 

information. Principles of the Solar cell System have been thoroughly presented in this 

cooperative education project. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การใชพ้ลงังานทดแทนโซล่าเซลล ์(Solar cell) ณ ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ใชใ้นการประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังาน นอกจากน้ี ทางผูจ้ดัทาํจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ

ถึงรายละเอียดและมาตรฐานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดในการบาํรุงรักษาซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ใน

การบาํรุงรักษาระบบโซล่าเซลล ์

 การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทาํให้มีโอกาสท่ีจะได้หาความรู้และประสบการณ์

เพิ่มเติมในการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั รวมทั้งทราบถึงการทาํงานท่ีมีขั้นตอนการทาํงาน

และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงการปฏิบติังานและการนาํความรู้ดา้นต่าง ๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหา

ต่าง ๆ จะทาํใหเ้กิดแนวทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและนาํไปปฏิบติัใชใ้นอนาคตต่อไป 

 ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัทาํรายงานโครงการสหกิจศึกษาเล่มน้ีข้ึน เพื่อใชส้ําหรับเป็นแนวทางใน

การศึกษาระบบการทาํงานโซล่าเซลลไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะนาํเสนอเน้ือหาของการศึกษาและวิธีบาํรุง

การรักษาระบบโซล่าเซลล ์และการตรวจสอบอตัราการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการทาํงานของโซล่าเซลล ์

1.2.2 เพื่อซ่อมบาํรุงรักษาโซล่าเซลล ์

1.2.3 เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการเลือกใชอุ้ปกรณ์สาํหรับระบบโซล่าเซลล ์

1.2.4 เพื่อใหเ้รียนรู้การทาํงานเป็นหมู่คณะ 

1.2.5 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานรู้จกัการทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอนและถูกตอ้ง 

1.2.6 เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมแซมอยา่งถูกตอ้ง 

1.2.7 เพื่อนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 เขา้ใจหลกัการปฏิบติังานเก่ียวกบัการทาํงานของระบบโซล่าเซลล ์

1.3.2 รู้วิธีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการซ่อมบาํรุงโซล่าเซลล ์

1.3.3 ตรวจสอบหาความบกพร่องของการทาํงานของโซล่าเซลล ์

1.3.4 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆมนการตรวจเช็คระบบโซล่าเซลล ์

1.3.5 รู้จกัการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจริง 
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1.3.6 สามารถอธิบายหลกัการทาํงานของระบบโซล่าเซลลไ์ด ้

1.3.7 ดูแล และ รักษาระบบโซล่าเซลลไ์ด ้

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 สามารถเขา้ใจระบบการทาํงานของโซล่าเซลล ์

1.4.2 สามารถซ่อมบาํรุงรักษาโซล่าเซลลไ์ด ้

1.4.3 สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์สาํหรับระบบโซล่าเซลลไ์ด ้

1.4.4 สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะได ้

1.4.5 สามารถรู้จกัการทาํงานเป็นขั้นตอนและถูกตอ้งได ้

1.4.6 สามารถทราบถึงหลกัการติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมแซมอยา่งถูกตอ้ง 

1.4.7 สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ทฤษฎ ี

 

2.1 โซล่าเซลล์ (Solar Panel) 

 โซล่าร์เซล (Solar Cell) หรือ Photovoltaic (PV) โดยแยกออกเป็น Photo หมายถึง แสง และ 

Volt หมายถึง แรงดนัไฟฟ้า เม่ือรวมคาํแลว้หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของ

แสงบนวัตถุท่ี มีความสามารถในการเปล่ียนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง 

แนวความคิดน้ีได้ถูกค้นพบมาตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยงัไม่ถูกสร้างข้ึนมา 

จนกระทัง่ใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย ์และได้ถูกนําไปใช้เป็นแหล่งจ่าย

พลงังานใหก้บัดาวเทียมในอวกาศ เม่ือ ปี ค.ศ. 1959 

 Solar Cell คือ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีทาํจากสารก่ึงตวันํา เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเล่ียม อาร์เซ

ไนด ์(Gallium Arsenide) อินเดียม ฟอสไฟด ์(Indium Phosphide) แคดเมียม เทลเลอไรด ์(Cadmium 

Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือไดรั้บ

แสงอาทิตยโ์ดยตรงจะเปล่ียนเป็นพาหะนาํไฟฟ้าและถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้า

ลบเพื่อให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วทั้งสองของเซลลแ์สงอาทิตย ์เม่ือนาํขั้วไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตย์

ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น ทาํใหส้ามารถ

ทาํงานได ้โซล่าเซลล์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ ชนิดโมโนคริสตลัไลน์ (Mono Crystalline) โพลี

คริสตลัไลน ์(Poly Crystalline) และชนิดฟิลม์บาง (Thin Film) 

 

 
 

รูปที ่2.1 แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 

ท่ีมา www.klcbright.com 

 

 

http://www.klcbright.com/
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 2.1.1 โซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 

  2.1.1.1 ขอ้ดีของโซล่าเซลลช์นิดโมโนคริสตลัไลน ์

     - มีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด โดยผลิตมาจากซิลิคอนชนิดเกรดท่ีดีท่ีสุด 

     - มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานท่ีสุด 

     - สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าทุกชนิด (โพลีคริสตลัไลน์) และในท่ีท่ี

        แสงมีปริมาณท่ีตํ่า 

  2.1.1.2 ขอ้เสียของโซล่าเซลลช์นิดโมโนคริสตลัไลน ์

     - มีราคาค่อนขา้งสูง 

     - หากแผงโซล่าร์เซลลถู์กบดบงัแสงในบางส่วน อาจทาํใหว้งจรไหมเ้สียหายได ้

 

 
 

รูปที ่2.2 แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลคีริสตัลไลน์ 

ท่ีมา www.klcbright.com 

 

 2.1.2 โซล่าเซลล์ชนิดโพลคีริสตัลไลน์ 

  2.1.2.1 ขอ้ดีของโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน ์

     - มีขั้นตอนการผลิตท่ีสะดวกไม่ซบัซอ้น 

     - มีประสิทธิภาพในทาํงานท่ีอุณหภูมิสูง ซ่ึงดีกวา่โมโนคริสตลัไลน์ 

     - มีราคาท่ีตํ่ากวา่ชนิดโมโนคริสตลัไลน ์

 

  2.1.2.2 ขอ้เสียของโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน ์

     - มีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีตํ่ากวา่ชนิดโมโนคริสตลัไลน์ 13-16% 

     - มีสีของเซลลเ์ป็นสีนํ้าเงินเขม้ มองดูไม่สวยงาม 

 

 

http://www.klcbright.com/
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รูปที ่2.3 แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง 

ท่ีมา www.klcbright.com 

 

 2.1.3 โซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง 

  2.1.3.1 ขอ้ดีของโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บาง 

     - มีราคาท่ีถูก มีกระบวนการผลิตท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น 

     - มีผลกระทบจากอุณหภูมิท่ีตํ่า 

     - ไม่มีผลกระทบจากปัญหาเร่ืองแผงสกปรกท่ีทาํใหแ้ผงวงจรไหมไ้ด ้

 

     2.1.3.2 ขอ้เสียของโซล่าเซลลช์นิดฟิลม์บาง 

     - มีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีตํ่า 

     - มีค่าใชจ่้ายดา้นโครงสร้างท่ีสูง เช่น พื้นท่ีติดตั้งท่ีมาก และการเดินสายไฟ 

     - การรับประกนัอายกุารใชง้านท่ีสั้น 

 

2.2 อนิเวอร์เตอร์ (Inverter) 

 อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีใช้สําหรับเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั โดยไฟฟ้ากระแสตรงท่ีนาํมาทาํการเปล่ียนรูปแบบกระแสนั้นอาจมาจาก แบตเตอร่ี 

(Battery) เค ร่ืองกําเนิ ดไฟ ฟ้ ากระแสตรง  (DC.Generator) ห รือแผงโซล่าเซลล์ก็ได้ ไฟ ฟ้ า

กระแสสลบัท่ีไดม้าจะเป็นรูปแบบเดียวกบัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากบา้นพกัอาศยัทัว่ไป โดยอินเวอร์เตอร์ทาํ

ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์พดัลม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบัสามารถใชไ้ด้

กบักระแสไฟฟ้าตรง 

 โครงสร้างภายในของตวัอินเวอร์เตอร์นั้นจะประกอบไปดว้ยช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์จาํนวน

มาก สามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็นหลกั ๆ ได ้3 ส่วนดว้ยกนั คือ 

 

http://www.klcbright.com/
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 2.2.1 ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทาํหน้าท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (แบบ 1 

เฟส หรือ 3 เฟส กไ็ด)้ ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง 

 2.2.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทาํหน้าท่ีแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั โดยสามารถควบคุมขนาดแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าได ้

 2.2.3 ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทาํหน้าท่ีควบคุมการทาํงานของชุดคอนเวอร์

เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ใหส้ามารถทาํงานควบคู่กนั 

 

 หลกัการทาํงาน 

 เม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เขา้เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ 

กระแสไฟฟ้าจะไหลผา่นเขา้วงจรคอนเวอร์เตอร์ก่อน เพื่อทาํการแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ให้

เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากนั้น แรงดนัไฟฟ้าจะถูกกรองให้มีความราบเรียบก่อนดว้ยตวัเก็บ

ประจุไฟฟ้าแลว้ส่งผา่นไปยงัส่วนของวงจรอินเวอร์เตอร์ เพื่อทาํการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นวงจรหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงรูป

คล่ืนไฟฟ้า โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับจะมีเอาท์พุตเป็นรูปคล่ืนไซน์แต่เอาท์พุตของ

อินเวอร์เตอร์จะมีรูปคล่ืนแตกต่างออกไปจากรูปคล่ืนไซน ์นอกจากน้ียงัมีวงจรเพื่อทาํหนา้ท่ีควบคุม

และสั่งการให้จ่ายแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ดว้ยตามท่ี

ตอ้งการ 

 
 

รูปที ่2.4 วงจรพืน้ฐานเคร่ือง อนิเวอร์เตอร์ 

ท่ีมา https://sites.google.com/site/ajasdp/tree-phase-inverter 

 

2.3 ตู้ประธาน (Main Distribution Board) 

 ตูป้ระธาน (Main Distribution Board: MDB) เป็นตูค้วบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

โดยเป็นส่วนแรกท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเขา้มา โดยรับแรงดนัไฟฟ้าดา้นแรงดนัตํ่าของ 

หมอ้แปลงจาํหน่ายแลว้จ่ายกาํลงัไฟฟ้าออกไปยงัตูไ้ฟฟ้าหรือแผงย่อยตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

https://sites.google.com/site/ajasdp/tree-phase-inverter
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ปกตินิยมใช้ในสําหรับอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้

พลงังานไฟฟ้าจาํนวนมาก ซ่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายและจะเรียกว่า ตู ้MDB หรือ สวิทช์

บอร์ด และบางคร้ังอาจจะเรียกวา่ Main Switchboard กไ็ด ้

 

 2.3.1 หน้าทีข่องตู้ MDB 

  2.3.1.1 กระจายหรือส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า (Feeder) 

 โดยรับกระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานของการไฟฟ้าเขา้มาภายในอาคารโดย

ผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า สวิตซ์เกียร์ เพื่อทาํหนา้ท่ีแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าจากตู ้

MDB ไปยงัแผงสวิตซ์ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ หรือตามชั้นต่าง ๆ ของอาคาร 

  2.3.1.2 เป็นระบบป้องกนัทางไฟฟ้า (Protection System) 

 หากในกรณีท่ีระบบการแจกจ่ายกาํลงัไฟฟ้ามีปัญหาหรือผิดปกติเกิดข้ึน 

เช่น ไฟฟ้าลดัวงจร โหลดเกินหรือกระแสไฟฟ้าไหลเกินพิกดั แรงดนัไฟฟ้า

อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า มีเหตุการณ์ฟ้าผา่ เป็นตน้ อุปกรณ์ภายในตู ้MDB จะทาํการ

ตดัวงจรออกจากการทนัที เพื่อป้องกนัความเสียหายทางไฟฟ้าได ้

  2.3.1.3 แสดงสภาวะทาํงาน (Display) 

 ใชใ้นการแสดงผลของค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าจากเคร่ืองวดัหรือปริมาณ

พลงังานไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความถ่ีไฟฟ้า เป็นตน้ 

เพื่อใช้ในการวัด  ตรวจสอบ คุณภาพระบบไฟฟ้าของการใช้พลังงาน

เช่นเดียวกบัการวดัการบนัทึกค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ เพื่อวตัถุประสงค์ใน

การควบคุม หรือการประหยดัพลงังาน 

  2.3.1.4 ระบบไฟสาํรอง (Backup Power System) 

 ระบบไฟฟ้าสาํรองนั้นมีหลายรูปแบบ และหลายระดบั ตั้งแต่การสตาร์ท

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบควบคุมด้วยมือ (Manual) และการ

เปล่ียนแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปเป็นต่อเน่ือง (Uninterrupted Power 

Supply) หรือ UPS แบบอตัโนมติั เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจาํเป็นตอ้ง

ทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัระบบควบคุมดว้ยคอนโทรลเลอร์ของ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator Controller) อาจทําการสั่งสตาร์ทเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้าโดยอตัโนมติัเองก็ได ้เม่ือกาํลงัไฟฟ้าถูกผลิตและพร้อมท่ีจะ

จ่ายออกไป ก็จะสั่งการให้ระบบตดัต่อกาํลงัไฟฟ้าอตัโนมติั (Automatic 

Transfer Switch: ATS) ทาํการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแทนจากระบบจาํหน่ายของ

การไฟฟ้า และเม่ือแหล่งจ่ายไฟหลกักลบัสู่สภาพปกติระบบจะทาํการหยุด

ดว้ยตวัเอง 
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รูปที ่2.5 ตู้ประธาน (Main Distribution Board: MDB) 

ท่ีมา https://www.indiamart.com/proddetail/main-distribution-board-control-panel 

 

2.4 เซอร์กติเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีในการตดัวงจรไฟฟ้าแบบอตัโนมติัเม่ือเกิดความ

ผิดปกติข้ึนในระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสายไฟไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) เช่น มอเตอร์ตามเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าต่าง ๆ 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

 ก) Miniature Circuit Breaker (MCB) หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ยอ่ย มีค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไม่สูง

มากนัก (น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 A) ส่วนใหญ่ใชภ้ายในบา้นพกัท่ีอยู่อาศยั เซอร์กิตเบรกเกอร์ใน

ประเภทน้ีถูกติดตั้งภายในตู ้Consumer หรือ ตู ้Load Center 

 ข) Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) หรือโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์) เป็นเซอร์กิต

เบรกเกอร์ท่ีมีค่ากระแสไฟฟ้าไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,600 A 

 ค) Air Circuit Breaker (ACB) หรือแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีค่า

กระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6,300 A 

 

 2.4.1 หลกัการทาํงานของเซอร์กติเบรกเกอร์ 

  เซอร์กิตเบรกเกอร์แบ่งการทํางานออกได้เป็น  3 ประเภท คือ แบบใช้อุณหภูมิของ

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวันําภายใน (Thermal) แบบใช้ผลของแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic) และ 

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) 

 

https://www.indiamart.com/proddetail/main-distribution-board-control-panel-15480956055.html
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  2.4.1.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอุณหภูมิ (Thermal) 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Thermal ใชห้ลกัการตรวจจบัทางความร้อน โดย

การแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบน้ีมีการ

ทาํงานการป้องกนัโดยใชแ้ผน่โลหะ Bimetal เป็นตวัตรวจจบักระแสไฟฟ้าเพื่อ

ป้องกนักระแสโหลดเกิน (Over Load) และการป้องกนักรณีกระแสลดัวงจร 

(Short Circuit) ได ้

 

  2.4.1.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบผลของแม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic) 

 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบผลของแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้หลักการตรวจจับ

กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน Electromagnetic Coil สามารถตรวจจบักระแสไฟฟ้า

เพื่อป้องกันกระแสโหลดเกิน (Over Load) และการป้องกันกรณีกระแส

ลดัวงจร (Short Circuit) ได ้

 

  2.4.1.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) 

 เซ อร์กิต เบ รกเกอร์แบ บ อิ เล็กท รอนิ กส์  (Electronic) ใช้การวัด ค่ า

กระแสไฟฟ้าขณะใช้งานจริงดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า 

(Current Transformer: CT) และส่งค่าท่ีว ัดได้ไปทําการคํานวณด้วยระบบ 

Microcontroller เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบน้ีมีรูปแบบการป้องกนัใหเ้ลือกทั้งหมด 

4 แบบ คือ การป้องกันกระแสโหลดเกิน (Over Load) การป้องกันกระแส

ลดัวงจรแบบหน่วงเวลา (Short Circuit with Delay Time) การป้องกนักระแส

ลดัวงจรแบบทนัทีทนัใด (Instantaneous Trip) และการป้องกนักรณีแบบลงดิน 

(Ground Fault) ได ้

 

 2.4.2 การเปรียบเทยีบระหว่างเบรกเกอร์แบบ Thermal และแบบ Magnetic 

 2.4.2.1 ขอ้ดี ขอ้เสีย ของเบรกเกอร์แบบ Thermal และ Magnetic 

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Thermal และ Magnetic สามารถใชง้านไดท้ั้งระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั (AC และ DC) 

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Thermal และ Magnetic มีราคาตํ่ากว่าเซอร์กิตเบรก

เกอร์แบบ Electronic 

- เน่ืองจากเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเปล่ียนกระแสไฟฟ้าเป็นความร้อน อุณหภูมิ

ภายนอกจึงส่งผลกระทบต่อความแม่นยาํในการวดัค่ากระแสไฟฟ้าของเซอร์กิต

เบรกเกอร์ประกอบดว้ย 
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 2.4.2.2 ขอ้ดี ขอ้เสีย ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic 

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic สามารถวดัค่ากระแสไฟฟ้าไดแ้ม่นยาํ 

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic มีความสามารถในการตั้งค่าเวลาและตั้งค่า

กระแสไฟฟ้าทาํงานได ้

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic ในบางรุ่นสามารถดูบันทึกการทาํงาน

ยอ้นหลงัได ้ตรวจสอบการตดัวงจร (Trip) ยอ้นหลงัได ้

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic สามารถใชไ้ดก้บัระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 

(AC) เท่านั้น 

- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic มีราคาสูงกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ

Thermal และ Magnetic 

 

        
 

รูปที ่2.6 Thermal and Magnetic Circuit Breaker 

ท่ีมา https://www.pinterest.com/pin/ 

 

 
รูปที ่2.7 Electronic Circuit Breaker 

ท่ีมา https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-an-electronic-circuit-breaker 

 

https://www.pinterest.com/pin/
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-of-an-electronic-circuit-breaker
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2.5 ฟิวส์ (Fuse) 

 ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันชนิดหน่ึงท่ีอยู่ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยจะป้องกันการ

ลดัวงจร และการป้องกนัใชก้ระแสไฟฟ้าเกินในวงจรไฟฟ้า โดยตวัเส้นฟิวส์จะหลอมละลาย และ

ตดักระแสไฟฟ้าออกจากวงจรเพื่อป้องกนัอุปกรณ์เสียหาย โดยฟิวส์จะเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก ทาํ

จากตะกัว่ผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวท่ีตํ่า มีหลายชนิดใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมของการใชง้าน 

 

 2.5.1 คุณสมบัติของฟิวส์ 

 2.5.1.1 สามารถทนกระแสไหลผ่านตัวเองได้ 1.1 เท่าของขนาดทน

กระแสไฟฟ้าของฟิวส์ เช่น ฟิวส์ขนาดพิกดั 10 แอมป์ สามารถทนกระแสไฟฟ้า

ไดสู้งท่ี 11 แอมป์ 

 2.5.1.2 เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน 2.5 เท่าของฟิวส์ ฟิวส์ตอ้งขาดในเวลา

ท่ีกาํหนอ โดยส่วนหวัและทา้ยของฟิวส์จะตอ้งไม่ขาดไปดว้ย 

 2.5.1.3 การหลอมละลายของเส้นฟิวส์ตอ้งไม่ทาํให้เกิดประกายไฟ หรือ

เปลวไฟ หรือการหลอมละลายใด ๆ ตอ้งไม่ทาํใหต้วัเรือนของฟิวส์เสียหาย 

 2.5.1.4 เส้นฟิวส์เป็นโลหะผสม ประกอบด้วยบิสมัท (Bi) ร้อยละ 50 

ตะกัว่ (PB) ร้อยละ 25 และดีบุก (Sn) ร้อยละ 25 โดยมวล 

 2.5.1.5 เส้นฟิวส์มีจุดหลอมเหลวท่ีตํ่า ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าผ่านฟิวส์ 

พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนให้กบัฟิวส์เล็กน้อย แต่เม่ือมี

การใชก้ระแสไฟฟ้ามากเกินกาํหนด หรือไฟฟ้าลดัวงจร กระแสไฟฟ้าปริมาณ

มากจะผา่นฟิวส์พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนให้แก่ฟิวส์ จน

ฟิวส์ห ลอมละลายและขาดออกจากกัน  ทําให้ระบบไฟฟ้านั้ น  ๆ ไม่ มี

กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได ้

 

 2.5.2 ประเภทของฟิวส์ 

 2.5.2.1 ฟิวส์เส้น มีลักษณะเป็นลวดเปลือย ใช้กับสวิตช์ตัดตอนแบบ

ใบมีด (Cut Out) สามารถยึดโดยการใช้น๊อตหัวท้ายของฟิวส์ ขนาดการทน

กระแสของฟิวส์ข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีหน้าตดัของฟิวส์ นอกจากน้ียงัมีฟิวส์อีกชนิด

หน่ึงคือฟิวส์ชนิดก้ามปู การใช้งานเหมือนกันกับแบบฟิวส์เส้น นิยมใช้กับ

วงจรไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น วงจรเตา้รับ หรือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีขนาด

กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 30 แอมป์แปร์ 
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รูปที ่2.8 ฟิวส์เส้นขนาดพกิดัต่าง ๆ 

ท่ีมา https://www.aliexpress.com/item/32774464798.html 

 

 2.5.2.2 ฟิวส์หลอด เป็นกระบอกไฟเบอร์กลาสท่ีมีส่วนหัวและส่วนทา้ย

เป็นโลหะตวันาํรูปทรงกระบอกหรือคลา้ยใบมีด ภายในบรรจุฟิวส์เสน้กบัส่ิงท่ี

ทาํหน้าท่ีระบายความร้อนและทาํหน้าท่ีดบัประกายไฟเม่ือฟิวส์ขาด เป็นสาร

จาํพวกทรายละเอียด ขนาดกระแสท่ีสามารถทนไดมี้ค่าตั้งแต่2-1,200 แอมป์ มี

ทั้งแบบท่ีใชก้บัสวิตชนิ์รภยั และตลบักระเบ้ือง ตวัคาทริดฟิวส์นั้นมี 2 แบบ คือ 

แบบท่ีถอดเปล่ียนไสฟิ้วส์ได ้และแบบท่ีถอดเปล่ียนไสฟิ้วส์ไม่ได ้

 

 
 

รูปที ่2.9 ฟิวส์หลอดขนาดพกิดัต่าง ๆ 

ท่ีมา https://www.terminalsblocks.com/th/category/P.html 

 

 2.6.2.3 ฟิวส์ปลัก๊ (Plug Fuse) มีรูปร่างคลา้ยจุกก๊อกทรงกระบอก ปลาย

ด้านหน่ึงใหญ่กว่าปลายอีกด้านหน่ึง กระบอกฟิวส์ทาํด้วยกระเบ้ือง ภายใน

กระบอกฟิวส์มีเส้นฟิวส์และทรายบรรจุอยู ่เวลาใชง้านฟิวส์ตอ้งใส่ลงในตลบั

ฟิวส์และหมุนฝาครอบฟิวส์ปิดฟิวส์ให้แน่น ท่ีฝาครอบฟิวส์มีช่องสําหรับดู

สภาพของฟิวส์ ถา้เสน้ฟิวส์ขาดปุ่มบอกสภาพฟิวส์จะหลุดออกจากหลอดฟิวส์ 

และสามารถมองเห็นได ้ฟิวส์ปลัก๊นิยมใชท้ั้งในวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง และวงจร

ท่ีใช้กาํลงัไฟฟ้าสูง ๆ ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนฟิวส์ทาํได้ง่าย มีความปลอดภยั

https://www.aliexpress.com/item/32774464798.html
https://www.terminalsblocks.com/th/category/P.html
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ในขณะเปล่ียนฟิวส์สูง และขณะฟิวส์หลอมละลายจะไม่มีประกายไฟและการ

กระเดน็ของเศษฟิวส์ จึงไม่เกิดอนัตราย 

 

 
 

รูปที ่2.10 ฟิวส์ปลัก๊ 

ท่ีมา http://thai.solar-pvcable.com/sale-11134191-30a-1000v-dc-mc4-inline-fuse-connector 

 

2.6 ดวงอาทติย์ (Sun) 

 ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษ์ท่ีอยู่ตรงใจกลางของระบบสุริยะ ดวงอาทิตยใ์ห้แสงสว่าง ความ

ร้อน และพลงังานรูปแบบอ่ืน ๆ ให้แก่ โลก ดวงอาทิตยอ์ยู่ในสถานะท่ีเรียกว่า พลาสมา พลาสมา 

คือ สถานะท่ี 4 ของสสาร คือ แก๊สท่ีมีอิเล็กตรอนไม่ไดย้ึดติดกบันิวเคลียส ดงันั้น พลาสมาจึงมี

ความเป็นกลางทางประจุไฟฟ้า รอบ ๆ ดวงอาอาทิตยป์ระกอบดว้ยดาวเคราะห์ต่าง ๆ กบัดาวบริวาร

ของมนั ดาวเคราะห์นอ้ยอีกจาํนวนนบัแสน และดาวหางอีกเป็นลา้นลา้นดวง ทั้งหมดน้ีรวมเรียกว่า 

ระบบสุริยะ 

 ดวงอาทิตยอ์ยูห่่างจากโลกประมาณ 150 ลา้นกิโลเมตร หรือ 1 AU (Astronomical Unit) มี

มวลประมาณ 1.9x1,030 กิโลกรัม มีรัศมี (วดับริเวณเสน้ศูนยสู์ตร) ประมาณ 695,500 กิโลเมตร ดวง

อาทิตยป์ระกอบดว้ยไฮโดรเจน 75% ต่อมวล ฮีเลียม 25% ต่อมวล และธาตุหนกัอ่ืน ๆ อีกนอ้ยกว่า 

1% ต่อมวล 

 ผิวของดวงอาทิตยท่ี์เรามองเห็นได้มีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส นักดารา

ศาสตร์วดัอุณหภูมิผวิดาวฤกษใ์นหน่วยของเคลวิน ซ่ึง 1 เคลวิน เท่ากบั 1 องศาเซลเซียส เท่ากบั 1.8 

องศาฟาเรนไฮต ์แต่จุดเร่ิมตน้ของเคลวินและองศาเซลเซียสแตกต่างกนั โดยเคลวินเร่ิมท่ี 0 เคลวิน 

แต่องศาเซลเซียสเร่ิมท่ี -273.15 องศาเซลเซียส (เท่ากบั -459.67 องศาฟาเรนไฮต)์ ดงันั้น อุณหภูมิท่ี

ผิวดวงอาทิตย์จะมีค่าประมาณ 5,800 เคลวิน และอุณหภูมิท่ีแกนกลางของดวงอาทิตย์สูงถึง

ประมาณ 15 ลา้นเคลวิน 

 พลงังานของดวงอาทิตยม์าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั ซ่ึงเกิดท่ีแกนกลางของดวงอาทิตย ์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชนั คือ การรวมกนัของอะตอมของธาตุเบาไดอ้ะตอมใหม่ท่ีมีมวลน้อยกว่า

มวลรวมของอะตอมเร่ิมตน้ และมวลท่ีหายไปนั้นถูกเปล่ียนเป็นพลงังาน 

http://thai.solar-pvcable.com/sale-11134191-30a-1000v-dc-mc4-inline-fuse-connector
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 ดวงอาทิตยมี์ความเป็นแม่เหล็ก นักวิทยาศาสตร์อธิบายความเป็นแม่เหล็กของสารใน

รูปแบบของสนามแม่เหล็ก ซ่ึงบริเวณท่ีสนามแม่เหล็กมีผลจะรวมถึงอวกาศท่ีอยู่รอบ ๆ วตัถุ

แม่เหลก็นั้นดว้ย สนามแม่เหลก็ของดวงอาทิตยจ์ะเขม้มากท่ีบริเวณเลก็ ๆ บนผิวท่ีเราเรียกว่า จุดมืด 

(Sunspots) บนดวงอาทิตย ์บางคร้ังจะมีการลุกจา้ (Flares) และการปลดปล่อยกอ้นมวลจากชั้นโคโร

นา (Coronal Mass Ejection) จากจุดมืดน้ีดว้ย 

 การลุกจ้า (Flares) เป็นเหตุการณ์ท่ีรุนแรงมากเหตุการณ์หน่ึงในระบบสุริยะ และการ

ปลดปล่อยกอ้นมวลจากชั้นโคโรนา (Coronal Mass Ejection) ซ่ึงมีความรุนแรงมากกว่าการลุกจา้ 

การปลดปล่อยกอ้นมวลคร้ังหน่ึงอาจปล่อยมวลสารออกมามากถึง 20,000 ลา้นตนัสู่อวกาศ 

 ดวงอาทิตยเ์กิดมาเม่ือประมาณ 4,600 ลา้นปีท่ีแลว้ และยงัมีเช้ือเพลิงมากเพียงพอท่ีจะอยู่

ต่อไปอีก 5,000 ลา้นปี หลงัจากนั้นมนัจะกลายเป็นดาวยกัษ์แดง (Red Giant) และในท่ีสุดเม่ือชั้น

บรรยากาศของมนัหมดไป แกนกลางกจ็ะยบุตวักลายเป็นดาวแคระขาว (White Dwarf) 

 

 
 

รูปที ่2.11 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดวงอาทติย์ 

ท่ีมา astro.phys.sc.chula.ac.th 

 

 2.6.1 โครงสร้างของดวงอาทติย์ 

 เราสามารถแบ่งโครงสร้างของดวงอาทิตยอ์อกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั ๆ คือ 

 2.6.1.1 โครงสร้างภายในดวงอาทิตย์ (Solar Interior) สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 2.6.1.1.1 แกน (Core) บริเวณท่ีผลิตพลงังาน แกนกลางของดวงอาทิตย ์

เป็นบริเวณตั้งแต่ใจกลางของดวงอาทิตยจ์นกระทัง่ถึงหน่ึงในส่ีของระยะทางสู่

ผวิของดวงอาทิตย ์แกนกลางมีปริมาตรประมาณ 2% ของดวงอาทิตย ์แต่มีมวล

ถึงประมาณ คร่ึงหน่ึงของดวงอาทิตย์ อุณ หภูมิ ท่ี สูงท่ี สุดมีค่าประมาณ 
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15,000,000 เคลวิน มีความหนาแน่นประมาณ 150 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

หรือประมาณเกือบ 15 เท่าของความหนาแน่นของตะกัว่ 

 สาเหตุท่ีแกนกลางของดวงอาทิตยมี์อุณหภูมิสูงมาก และมีความหนาแน่น

สูงมากเป็นเพราะว่า แกนกลางน้ีมีความดนัสูงมาก ๆ สูงในระดับท่ีมากกว่า

ความดนัของบรรยากาศโลกประมาณสองแสนลา้นเท่าของบรรยากาศของโลก

ท่ีระดบันํ้ าทะเล ความดนัท่ีสูงมากของแกนกลางน้ีเองทาํให้แก๊สไม่สามารถ

ยบุตวัและดวงอาทิตยส์ามารถคงรูปอยูไ่ด ้

 

 
 

รูปที ่2.12 แกนกลางของดวงอาทติย์ 

ท่ีมา astro.phys.sc.chula.ac.th 

 

 2.6.1.1.2 เขตแผ่รังสี (Radioactive Zone) เป็นชั้นท่ีอยู่รอบ ๆ แกนกลาง

ของดวงอาทิตย์ท่ีขอบนอกของเขตแผ่รังสีน้ีเป็นระยะประมาณ 70% ของ

ระยะทางจากแกนกลางถึงผวิของดวงอาทิตย ์เขตแผรั่งสีน้ีมีปริมาตร 32% ของ

ปริมาตรดวงอาทิตย ์และมีมวล 48% ของมวลของดวงอาทิตย ์ท่ีดา้นล่างของ

เขตแผ่รังสี น้ี มีความหนาแน่นประมาณ 22 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

ประมาณ  2 เท่าของความหนาแน่นของตะกั่ว และมีอุณ หภูมิประมาณ 

8,000,000 เคลวิน ท่ีด้านบนของเขตแผ่รังสีน้ีมีความหนาแน่นประมาณ 0.2 

กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร และมีอุณหภูมิประมาณ 2,000,000 เคลวิน 

 เขตแผ่รังสี ได้ช่ือว่าเป็นเขตแผ่รังสีเพราะการส่งผ่านพลงังานในชั้นน้ี

เกิดข้ึนโดยการแผ่รังสี พลังงานท่ีเกิดในแกน (Core) ของดวงอาทิตยจ์ะถูก

ส่งผา่นมายงัเขตแผรั่งสีโดยรังสีแกมมา เขตแผรั่งสีน้ีมีความหนาแน่นมากทาํให้



16 
 

รังสีแกมมาสะทอ้นไปมาอยูภ่ายใน และไม่สามารถออกไปสู่เขตการพาไดเ้ป็น

เวลาหลายลา้นปี โดยเฉล่ียแลว้รังสีแกมมาจะถูกกกัไวเ้ป็นเวลานานประมาณ 

170,000 ปี จึงจะสามารถออกจากเขตแผรั่งสีได ้นัน่หมายความวา่ถา้ดวงอาทิตย์

ของเราหยดุกระบวนการผลิตพลงังานในวนัน้ีหรือพรุ่งน้ี อีกประมาณ 170,000 

ปีเราจึงจะรับรู้ได ้

 

 
 

รูปที ่2.13 การแผ่รังสีของดวงอาทติย์ 

ท่ีมา astro.phys.sc.chula.ac.th 

 

 2.6.1.1.3 เขตการพา (Convection Zone) ดวงอาทิตยก์เ็ป็นเหมือนดาวฤกษ์

อ่ืน ๆ ท่ีมีมวลปานกลาง นัน่คือมีเขตการพาซ่ึงอยูใ่ตผ้ิว ซ่ึงในเขตการพาน้ีจะมี

การเคล่ือนไหวแบบป่ันป่วน เพื่อนําพลงังานท่ีเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ี

เกิดข้ึนในแกนมาสู่ภายนอก จากการสังเกตดวงอาทิตยเ์ราพบการเคล่ือนไหวท่ี

ป่ันป่วน และโครงสร้างแม่เหล็กเชิงซ้อน และพบว่า เขตการพาซ่ึงเป็นบริเวณ

ตั้งแต่เหนือเขตแผ่รังสีจนถึงผิวของดวงอาทิตย ์กินบริเวณประมาณ 30% ของ

รัศมีของดวงอาทิตย์ ห รือประมาณ  200,000 กิโลเมตร  เขตการพาน้ีจะ

ประกอบดว้ยเซลลก์ารพาท่ีมีลกัษณะคลา้ยนํ้ าเดือด เขตการพามีปริมาตรเป็น 

66 เท่าของปริมาตรของดวงอาทิตย ์แต่มีมวลแค่ 2% ของมวลของดวงอาทิตย ์ท่ี

ดา้นบนสุดของเขตการพามีความหนาแน่นเขา้ใกลศู้นย ์และมีอุณหภูมิลดลง

จากเขตแผรั่งสีจนเหลือประมาณ 5,800 เคลวิน เซลลก์ารพาท่ีมีลกัษณะคลา้ยนํ้ า

เดือดน้ีลอย (ปุด ๆ) ข้ึนสู่ผิวของดวงอาทิตยเ์น่ืองจากโฟตอนจากเขตแผรั่งสีให้

พลงังานกบัมนั 

 ในเขตการพาน้ี แก๊สท่ีร้อนกว่าจะพาพลงังานข้ึนสู่ด้านบนของผิวดวง

อาทิตย ์แก๊สท่ีเยน็กว่าจะจมลงสู่ดา้นล่าง โดยแก๊สจะหมุนวนเป็นวงกลมซ่ึงเรา

เรียกว่าเป็นเซลล์ ซ่ึงเซลล์การพาน้ีมีช่วงของขนาด  (Scale) ในแนวนอน 
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(Horizontal) กวา้งมาก คือตั้งแต่ 1,000 กิโลเมตรจนถึง 30,000 กิโลเมตร และ

แบ่งไดเ้ป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ 

 - ก รานู ล  (Granules) มี ข น าด รัศ มี ป ระ ม าณ  1,000 กิ โล เม ต ร  ห รือ 

1,000,000 เมตร 

 - ก รานู ล ขน าด ก ลาง (Mesogranules) มี ขน าด รัศ มี ป ระม าณ  5,000 

กิโลเมตร หรือประมาณ 5,000,000 เมตร 

 - ซูปเปอร์กรานูล (Supergranules) มีขนาดรัศมีประมาณ 30,000 กิโลเมตร 

หรือ 30,000,000 เมตร 

โดยทั้ง 3 ขนาดมีช่วงความลึกจากผวิลงไปประมาณ 200,000 กิโลเมตร 

 

 
รูปที ่2.14 แสดงกรานูลของดวงอาทติย์ 

ท่ีมา astro.phys.sc.chula.ac.th 

 

 2.6.1.2 ช้ันบรรยากาศของดวงอาทติย์ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชั้น (Layers) คือ 

 2.6.1.2.1 โฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ผิวของดวงอาทิตย ์ชั้นบรรยากาศ

ของดวงอาทิตยท่ี์อยูล่่างท่ีสุด คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ ชั้นน้ีเองเป็นชั้นท่ีปล่อยแสง

ท่ีเรามองเห็น ชั้นบรรยากาศโฟโตสเฟียร์น้ีมีความหนาประมาณ 500 กิโลเมตร 

แต่แสงส่วนใหญ่ท่ีเรามองเห็นมาจากโฟโตสเฟียร์ชั้นท่ีบางกวา่นั้น คือประมาณ 

150 กิโลเมตร นักดาราศาสตร์เรียกชั้นโฟโตสเฟียร์น้ีว่าผิวของดวงอาทิตย ์

บริเวณล่างสุดของชั้นโฟโตสเฟียร์น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 6,400 เคลวิน ในขณะ

ท่ีส่วนบนสุดของชั้นโฟโตสเฟียร์น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 4,400 เคลวิน 

 2.6.1.2.2 โ ค ร โ ม ส เฟี ย ร์  (Chromospheres) โ ค ร โ ม ส เฟี ย ร์ เป็ น ชั้ น

บรรยากาศของดวงอาทิตยท่ี์อยู่เหนือชั้นโฟโตสเฟียร์ มีความหนาประมาณ 

10,000 กิโลเมตรและมีอุณหภูมิตั้ งแต่ 6,000 องศาเซลเซียสไปจนถึง 20,000 

องศาเซลเซียส ท่ีอุณหภูมิระดบัน้ีไฮโดรเจนจะปล่อยแสงสีแดง และเราสามารถ

เห็ น จะเห็ น โพ รมิ เน น ซ์  (Prominence) ซ่ึ งเราจะเห็ น ได้เฉพ าะตอน เกิด

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_photosphere.htm
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23prominence
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สุริยุปราคาเต็มดวง การท่ีเราเห็นโครโมสเฟียร์เป็นสี เป็นท่ีมาของช่ือของชั้น

บรรยากาศน้ีนัน่เอง 

 เม่ือเรามองดวงอาทิตยผ์่านฟิลเตอร์ H-Alpha เราจะเห็นลกัษณะเด่นของ

ชั้นบรรยากาศโครโมสเฟียร์หลายอย่าง เช่น เครือข่ายสนามแม่เหล็กโครโมส

เฟี ยร์  (Chromospheres Network of Magnetic Field Elements) พ ลาจ (Plage) 

รอบ ๆ จุดมืด (Sunspots), ฟิลาเมนท์ (Filaments) ท่ีอยู่แนวขวาง โพรมิเนนซ์ 

(Prominences) เหนือขอบดวงอาทิตย ์และสปิคูล (Spicules) 

 โครโมสเฟียร์เป็นท่ี ๆ เกิดกิจกรรมของดวงอาทิตย ์การเกิดโพรมิเนนซ์ 

และ การเกิดฟิลาเมนท ์รวมไปถึงการไหลของสสารใน Post-Flare Loops ดว้ย 

 2.6.1.2.3 โคโรนา (Corona) โคโรนาเป็นส่วนนอกสุดของชั้นบรรยากาศ

ของดวงอาทิตย ์เราสามารถมองเห็นชั้นโคโรนาไดเ้ฉพาะเม่ือเกิดสุริยุปราคา

เต็มดวงเท่านั้น โคโรนาประกอบดว้ยส่วนหลกั ๆ 2 ส่วน คือ โคโรนาชั้นใน 

(Inner Corona) และโคโนนาชั้นนอก (Outer Corona) โดยในส่วนของโคโรนา

ชั้นใน (Inner Corona) นั้นหนาประมาณ 75,000 กิโลเมตร อุณหภูมิประมาณ 2 

ลา้นเคลวิน ส่วนโคโรนาชั้นนอก (Outer Corona) นั้นอุณหภูมิจะตํ่ากว่าโคโร

นาชั้นใน (Inner Corona) เล็กน้อย และแผ่ขยายออกไปในอวกาศหลายลา้น

กิโลเมตร เรียกวา่ ลมสุริยะ (Solar Wind) 

 

 
 

รูปที ่2.15 ช้ันบรรยากาศของดวงอาทติย์ 

ท่ีมา astro.phys.sc.chula.ac.th 

 

 

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23mag_network
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23mag_network
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23plage
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_sunspot.htm
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23filaments
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23prominences
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23prominences
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23spicules
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23prominences
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_chromosphere.htm%23filaments
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_solar_eclipse.htm
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Sun/Sun_solar_eclipse.htm
http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Interplanetary_space/IP_solar_wind.htm
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 2.6.2 สุริยะวถีิ 

 สุริยะวิถี (Ecliptic) หมายถึง เส้นทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยบ์นทอ้งฟ้า เกิดจากการท่ี

โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเ์ป็นรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลกเอียง 23.5 จากแนวตั้งฉากกบัระนาบวง

โคจรในฤดูร้อนโลกหนัขั้วเหนือเขา้หาดวงอาทิตยท์าํใหซี้กโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลก

ใตก้ลายเป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยูอี่กดา้นหน่ึงของวงโคจร โลกหันขั้วใตเ้ขา้หา

ดวงอาทิตย ์(แกนของโลกเอียง 23.5 คงท่ีตลอดปี) ทาํให้ซีกโลกใตก้ลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลก

เหนือกลายเป็นฤดูหนาว 

 

 
 

รูปที ่2.16 แกนของโลกเอยีงขณะโคจรรอบดวงอาทติย์ 

ท่ีมา lesa.biz/astronomy.com 

 

 แกนของโลกทาํมุมเอียง 23.5 ขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย ์ทาํให้ไดร้ะนาบวงโคจรของ

โลก (สุริยะวิถี) ทาํมุมกบัระนาบของเสน้ศูนยสู์ตรฟ้าเป็นมุม 23.5 เราเรียกจุดท่ีระนาบทั้งสองตดักนั

วา่ “อีควินอกซ์” (Equinox) โดยจะมีอยูด่ว้ยกนัสองจุด คือ "วสันตวิษุวตั" หรือ อีควินอกซ์ ฤดูใบไม้

ผลิต (Vernal Equinox)” ประมาณวนัท่ี 20-21 มีนาคม และ “ศารทวิษุวติั" หรือ อีควินอกซ์ฤดูใบไม้

ร่วง (Autumnal Equinox)” ประมาณวนัท่ี 22-23 กนัยายนของทุกปี เราเรียกตาํแหน่งท่ีเส้นสุริยะวิถี

อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้าไปทางขั้ วเหนือมากท่ีสุดว่า "ครีษมายนั" หรือ โซลสทิสฤดูร้อน 

(Summer Solstice) ประมาณวนัท่ี 20- 21 มิถุนายน และเราเรียกตาํแหน่งท่ีเส้นสุริยะวิถีอยูห่่างจาก

เส้นศูนยสู์ตรฟ้าไปทางขั้วฟ้าใตม้ากท่ีสุด เรียกว่า “เหมายนั" หรือ โซลสทิสฤดูหนาว (Winter 

Solstice) ประมาณวนัท่ี 20-21 ธนัวาคมของทุกปี 
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รูปที ่2.17 ระนาบสุริยวถีิตดักบัระนาบศูนย์สูตรฟ้า 

ท่ีมา lesa.biz/astronomy.com 

 

 เม่ือมองดูจากประเทศไทย ซ่ึงอยู่บนซีกโลกเหนือ เราจะมองเห็นเส้นทางการข้ึนและ

เสน้ทางการตกของดวงอาทิตยบ์นทอ้งฟ้า ในลกัษณะเดียวกบัภาพท่ี 2.17 ดงัน้ี 

• วสันตวิษุวตั (อีควินอกซ์ หรือฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณวนัท่ี 20-21 มีนาคม ดวง

อาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก และตกทางทิศตะวนัตกพอดี ทาํให้กลางวนัและกลางคืน

ยาวนานเท่ากนั พอยา่งเขา้ฤดูหนาว ดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีไปอยูใ่นซีกฟ้าเหนือมากข้ึนใน

แต่ละวนั 

• ครีษมายนั (โซลสทิส หรือฤดูร้อน) ประมาณวนัท่ี 20-21 มิถุนายน ดวงอาทิตยอ์ยู่

ค่อนไปทางทิศเหนือมากท่ีสุด ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนเร็วและตกชา้ ทาํให้ซีกโลกเหนือกลางวนั

ยาวนานกวา่กลางคืน หลงัจากนั้นดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีไปทางเสน้ศูนยสู์ตรฟ้า 

• ศารทวิษุวตั (อีควินอกซ์ หรือฤดูใบไมร่้วง) ประมาณวนัท่ี22-23 กันยายน ดวง

อาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตกพอดีอีกคร้ัง กลางวนัและกลางคืน

ยาวนานเท่ากนั พอยา่งเขา้ฤดูหนาว ดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีไปอยูใ่นซีกฟ้าใตม้ากข้ึนในแต่

ละวนั 

• เหมายนั (โซลสทิส หรือฤดูหนาว) ประมาณวนัท่ี 20-21 ธันวาคม ดวงอาทิตยอ์ยู่

ค่อนไปทางทิศใตม้ากท่ีสุด ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนชา้และตกเร็ว ทาํให้ซีกโลกเหนือกลางคืน

ยาวนานกวา่กลางวนั หลงัจากนั้นดวงอาทิตยจ์ะเคล่ือนท่ีกลบัมายงัเสน้ศูนยสู์ตรฟ้าอีกคร้ัง 
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รูปที ่2.18 การเคล่ือนทีข่องดวงอาทติย์ในรอบปี 

ท่ีมา lesa.biz/astronomy.com 

 

2.7 การออกแบบการติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ 

 ในวนัหน่ึง ๆ โลกจะหมุนรอบตวัเองและรอบเส้นศูนยสู์ตร ดงันั้นประเทศไหนก็ตามท่ีอยู่

แนวเดียวกบัเส้นศูนยสู์ตรก็จะสามารถไดรั้บปริมาณแสงอาทิตยท่ี์เขม้ขน้มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ี

ไม่ไดอ้ยูใ่กลก้บัแนวเสน้ศูนยสู์ตร 

 ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีภูมิศาสตร์อยู่ใกลก้บัเส้นศูนยสู์ตรมาก ทาํให้สามารถไดรั้บ

ปริมาณแสงแดดท่ีเขม้ขน้ไดเ้กือบทั้งปีเช่นกนั 

 แต่เน่ืองจากตาํแหน่งท่ีตั้งของประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนยสู์ตรข้ึนมาทางทิศดา้นบน 

ทาํใหเ้วลาท่ีสงัเกตดูดวงอาทิตย ์จะเห็นวา่ข้ึนจากทิศตะวนัออกแลว้ออ้มไปหาทางทิศใตเ้สมอ 

 

 2.7.1 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิเหนือ 

 เน่ืองจากดวงอาทิตย์ข้ึนจากทิศตะวนัออกโดยอ้อมไปทางทิศใต้ ทําให้ทิศเหนือของ

ประเทศไทย เป็นทิศท่ีไดรั้บแสงแดดนอ้ยท่ีสุด ถา้จะติดตั้งแผงโซล่าเซลลเ์อาไวใ้ชง้าน ใหห้ลีกเล่ียง

การติดแผงโซล่าเซลล ์ท่ีหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ 

 

 
 

รูปที ่2.19 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิเหนือ 

ท่ีมา aecexport.com 
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 2.7.2 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิใต้ 

 การติดตั้งไปในทิศใตน้ั้น เป็นทิศท่ีดีท่ีสุด ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์ถา้เลือกได ้ควรหัน

แผงเขา้หาทิศใต ้โดยทาํมุมองศาดงัต่อไปน้ี 

  กรุงเทพ = เอียงแผงประมาณ 13.5 องศา เกือบเป็นแนวนอน 

  เชียงใหม่ = เอียงแผงประมาณ 18.4 องศา โดยยกแผงใหสู้งเชิดข้ึน 

 

 
 

รูปที ่2.20 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิใต้ 

ท่ีมา aecexport.com 

 

 2.7.3 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิตะวนัออก 

 การติดตั้งไปในทิศตะวนัออก จะไดรั้บแสงแดดอยูใ่นระดบัพอใช ้คือไดรั้บแสงแดดเฉพาะ

ช่วงเช้า-เท่ียง ซ่ึงถา้ติดตั้ งโดยหันหน้าแผงโซล่าเซลล์ไปในทิศตะวนัออก จะทาํให้โซล่าเซลล ์

ทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี 100% ซ่ึงจะส่งผลกบัระยะเวลาของการคืนทุน และการให้พลงังานในช่วงไม่มี

แสงสวา่งในตอนกลางคืน 

 

 
 

รูปที ่2.21 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิตะวนัออก 

ท่ีมา aecexport.com 
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 2.7.4 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิตะวนัตก 

 การติดตั้งไปในทางทิศตะวนัตก จะไดรั้บแสงแดดอยู่ในระดบัพอใช้ คือไดรั้บแสงแดด

เฉพาะช่วงเท่ียง-เยน็ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของแผงโซล่าเซลล ์เช่นเดียวกนักบัทิศ

ตะวนัออก 

 

 
 

รูปที ่2.22 การติดแผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทางทศิตะวนัตก 

ท่ีมา aecexport.com 

 

2.8 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

 หลกัการในการป้องกนั คือ การสร้างจุดปะทะท่ีตอ้งการสาํหรับฟ้าผา่หน่ึงจุดหรือหลาย ๆ 

จุดโดยการใชว้สัดุท่ีมีความตา้นทานไฟฟ้าตํ่า หรือวสัดุตวันาํไฟฟ้า จุดปะทะเหล่าน้ีจะนาํไฟฟ้าและ

ทาํให้กระแสไฟฟ้าค่อย ๆ ลดลงโดยการส่งผา่นสู่พื้นดิน ระบบรองรับน้ีจะสามารถจบัสายฟ้าและ

กระจายออกให้ลดลงในขณะเดียวกัน เพื่อให้การปกป้องแก่โครงสร้าง ซ่ึงประเภทของระบบ

ป้องกนัฟ้าผา่สาํหรับปกป้องโครงสร้างมีอยูด่ว้ยกนั 5 แบบ ดงัน้ี 

 

 2.8.1 ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแบบปลายทางอากาศ 

 เบนจามิน แฟรงคลินไดริ้เร่ิมสร้างสายล่อฟ้าในปี ค.ศ. 1753 ตวันาํสายฟ้าประเภทน้ีสร้าง

จากเหลก็กลา้แหลมสูงประมาณ 2 ถึง 8 เมตรเหนือโครงสร้างอาคารท่ีตอ้งการปกป้อง ซ่ึงจะตอ้งมี

ตวันาํอยา่งนอ้ง 2 ตวัและระบบสายดินอีก 2 ตวั 
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รูปที ่2.23 ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแบบปลายทางอากาศ 

ท่ีมา https://www.google.com/Air+terminal+lightning+protection+system 

 

 เน่ืองจากรัศมีการป้องกนัของเสาระบบปลายทางอากาศจาํกดัท่ีประมาณ 30 เมตรโดยรอบ 

โดยปกติแลว้จึงถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น เสา ปล่องควนั หอคอยตั้งถงันํ้ า 

เสาส่ือสาร และอ่ืน ๆ 

 

 2.8.2 ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแบบตาข่ายตัวนําสายฟ้า 

 ระบบน้ีประกอบดว้ย ตาข่ายตวันาํสายล่อฟ้าท่ีครอบคลุมหลงัคา และกาํแพงของโครงสร้าง

ท่ีตอ้งการปกป้อง ส่วนปลายอากาศจะถูกติดตั้งท่ีมุมของหลงัคาและบนท่ีสูง จากนั้น จะวางตาข่าย

ตัวนําไฟฟ้าตามแนวขอบนอกของหลังคาแล้วจึงเติมแนวขวางให้สมบูรณ์  ตัวตาข่ายมีขนาด

ประมาณ 5 ถึง 20 เมตรข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพท่ีตอ้งการ 

 

  
 

รูปที ่2.24 ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแบบตาข่ายตัวนําสายฟ้า 

ท่ีมา https://www.aconplus.co.th/product-review/125-how-to-lightning-protection 

 

https://www.google.com/Air+terminal+lightning+protection+system
https://www.aconplus.co.th/product-review/125-how-to-lightning-protection
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 สายตวันาํลงดินจะถูกตรึงติดกบักาํแพงโดยดา้นบนจะผกูติดกบัตาข่ายหลงัคา และดา้นหลงั

ผกูกบัระบบสายดินแยกจาํเพาะ ระยะห่างของสายนาํลงดิน 2 ตวัมีค่าประมาณ 10 ถึง 20 เมตรข้ึนอยู่

กบัระดบัการป้องกนัฟ้าผา่ท่ีตอ้งการ ปริมาณกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกนาํและกระจายให้ลดลง

ผา่นตวันาํและระบบสายดินท่ีใกลก้บัจุดท่ีฟ้าผา่มากท่ีสุด 

 

 2.8.3 สายตัวนําขงึนําสายฟ้า 

 ตวัระบบประกอบด้วย ตาข่ายของตัวนํา โดยวางห่างจากโครงสร้างท่ีต้องการป้องกัน 

เป้าหมายเพื่อท่ีจะไม่ให้กระแสไฟฟ้าสัมผสัโดยตรงกบัโครงสร้าง สายตวันาํขึงนาํไฟฟ้าจะถูกวาง

เหนือโครงสร้างท่ีตอ้งการป้องกนัและถูกเช่ือมต่อกบัสายนาํลงดิน และระบบสายดินแยกจาํเพาะ 

ระบบการนาํไฟฟ้าประเภทน้ีถูกใชเ้ฉพาะเพื่อป้องกนัพื้นท่ีกวา้งเม่ือไม่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรม

รองรับ หรือใชป้้องกนัท่ีเกบ็วตัถุอนัตราย 

 

 
 

รูปที ่2.25 สายตัวนําขงึนําสายฟ้า 

ท่ีมา http://www.elliottelectric.com/Residential_Lightning_Protection.aspx 

 

 2.8.4 การป้องกนัทีใ่ช้องค์ประกอบโดยธรรมชาติ 

 องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัฟ้าผ่า คือ ส่วนท่ีนาํไฟฟ้าไดข้องโครงสร้างหรืออาคาร 

ซ่ึงสามารถร่วมปกป้องภายนอกได้ด้วยคุณสมบัติขององค์ประกอบท่ีจะจับฟ้าผ่าหรือนํา

กระแสไฟฟ้าได ้

 

http://www.elliottelectric.com/Residential_Lightning_Protection.aspx
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รูปที ่2.26 การป้องกนัฟ้าผ่าโดยใช้ส่วนทีนํ่าไฟฟ้าได้ของโครงสร้างหรืออาคาร 

ท่ีมา https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/892689584077776/ 

 

 2.8.5 ตัวนําสายฟ้าแบบการสร้างลาํประจุ 

 หลกัการของตวันาํสายฟ้าระบบน้ี คือ การใชอุ้ปกรณ์ปล่อยไอออนจาํลองสร้างหัวนาํร่อง

ให้เกิดข้ึนก่อนหัวนําร่องตามธรรมชาติ เพื่อท่ีจะสร้างจุดปะทะพิเศษของฟ้าผ่า เน่ืองจากกับดับ

สายฟ้าท่ีไวกว่าสายล่อฟ้า ทาํใหเ้ทคโนโลยน้ีีสามารถใชเ้พื่อป้องกนัพื้นท่ีในวงป้องกนัได ้ดงันั้นจึง

สามารถใหค้วามป้องกนักบัโครงสารขนาดใหญ่ไดดี้ 

 

 
 

รูปที ่2.27 การป้องกนัฟ้าผ่าแบบการสร้างลาํประจุ 

ท่ีมา https://physicsuneekacademy.blogspot.com/2015/07/lightning-conductor.html 

 

 รัศมีการป้องกนัท่ีได ้ข้ึนอยูก่บัค่าอตัราการทาํงานล่วงหนา้ ความสูง และประสิทธิภาพใน

การป้องกนัของตวันาํสายฟ้า 

 

https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/892689584077776/
https://physicsuneekacademy.blogspot.com/2015/07/lightning-conductor.html


 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั มาร์จินอล จาํกดั 

 ท่ีอยู ่   ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ สาํนกังานเขตหลกัส่ี 999 ซอยแจง้วฒันะ 10 

     ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองพี่นอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10201 

 โทรศพัท ์  02-9339866 

 เวลาทาํการ  วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั มาร์จินอล จาํกดั และกลุ่มบริษทัในเครือ เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.

2534 เพื่ อให้บริการด้านงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร  ตามลักษณ ะของ

อสังหาริมทรัพยอ์นัหลากหลายในปัจจุบนั ดัวยประสบการณ์อนัยาวนานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ประกอบกบัทีมงานมืออาชีพของมาร์จินอล และกลุ่มบริษทัในเครือ เอม็ พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จึงมัน่ใจใน

บริการจะสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการและดูแลให้อสังหาริมทรัพย์ รวมถึง

สภาพแวดลอ้ม ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีสมบูรณ์แบบอยูเ่สมอ 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

รูปที ่3.1 แผนผงัองค์กร 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  นายจิรายทุธ เนตระชาต รหสัประจาํตวั 6003200004 

  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

  ตาํแหน่ง ช่างเทคนิค 

 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  - ตรวจสอบ บนัทึกขอ้มูลประจาํวนัของระบบเคร่ืองทาํความเยน็ 

  - ศึกษา การวางแผน การดูแล บาํรุงรักษา อุปกรณ์ต่าง ๆ 

  - รับงานแจง้ซ่อมเบ้ืองตน้จากแผนกต่าง ๆ 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา นายศิระ ปริญญาชยั 

 ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมซ่อมบาํรุง 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 

 ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษางานของการทาํงานในระบบต่าง ๆ จากพนกังานพี่เล้ียง 

 3.7.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในศูนยร์าชการฯ 

 3.7.3 ศึกษาการทาํงานและดาํเนินการแกไ้ขระบบต่าง ๆ ท่ีขดัขอ้ง 

 3.7.4 ปฏิบติังานการซ่อม และการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

 3.7.5 สรุปและบนัทึกผลการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโครงงาน 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน 
 

   

2. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
 

   

3. เร่ิมเขียนโครงงาน  
 

  

4. ตรวจสอบโครงงาน  
 

  

5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย   
 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ศูนยร์าชการ แจง้วฒันะ มีการปฏิบติัอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

 

4.1.การตรวจซ่อมบํารุงรักษาระบบการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) 

 การบาํรุงรักษา (Maintenance) ท่ีจะกล่าวน้ีเป็นการดูแลรักษาระบบแผงโซลาร์เซลล ์เพื่อให้

สามารถผลิตกาํลงัไฟฟ้าไดใ้นปริมาณท่ีสูง และมีระยะเวลาการผลิตท่ียาวข้ึนในแต่ละวนั เม่ือเทียบ

วิธีการผลิตกาํลงัไฟฟ้าดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าโดยใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล เป็นตน้ ถือว่า 

ตน้ทุนในการบาํรุงรักษาระบบโซล่าเซลลน้ี์มีราคาท่ีถูกกว่ามาก โดยทัว่ไป จะมีการตรวจสอบและ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์หลกั ๆ ของระบบแผงโซล่าร์เซลล ์ไดแ้ก่ 

 

 4.1.1 การบํารุงรักษาแผงพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Panels) 

 แผงพลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นหวัใจสาํคญัในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นผูใ้ชง้านควรมี

การตรวจสอบดูแลและบาํรุงรักษาแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ดงัน้ี 

 4.1.1.1 การทําความสะอาด เม่ือใช้งานในระยะเวลาหน่ึง จะมีคราบ

สกปรกและฝุ่ นต่าง ๆ มาเกาะท่ีบนแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้น จึงควรลา้ง

ดว้ยนํ้าสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก 

 ขอ้ควรระวงั ในการทาํความสะอาดแผงพลงังานแสงอาทิตย ์คือ ห้ามใช้

แปรงท่ีมีขนเป็นโลหะทําความสะอาดผิวของแผงพลังงานแสงอาทิตย ์

นอกจากน้ี ไม่ควรใชผ้งซกัฟองในการทาํความสะอาด เพราะอุปกรณ์หรือนํ้ ายา 

สารเคมีต่าง ๆ มาทาํความสะอาดดงักล่าวจะทาํให้เกิดรอยขีดข่วน หรืออาจจะ

เกิดรอยด่างท่ีผวิแผงพลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้

 

 
 

รูปที ่4.1 การทาํความสะอาดแผงพลงังานแสงอาทติย์ 

ท่ีมา mmthailand.com 
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 4.1.1.2 ตรวจสอบดูสภาพแผงพลงังานแสงอาทิตย ์วา่ยงัมีสภาพท่ีสมบูรณ์

หรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก รอยฝ้าบริเวณผิว มีรอยร่ัวของนํ้ าภายในผิวแผง

พลงังานแสงอาทิตย ์และ สีของแผงเปล่ียน เป็นตน้ ให้มีการจดบนัทึกและ

สังเกตการณ์ส่ิงผิดปรกติต่าง ๆ ถา้ประสิทธิภาพลดลง อาจจะมีการซ่อมบาํรุง

หรือเปล่ียนแผงพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีปัญหาดงักล่าว 

 

 
 

รูปที ่4.2 แผงพลงังานแสงอาทติย์ทีไ่ด้รับความเสียหาย 

ท่ีมา ienergyguru.com 

 

 4.1.1.3 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อกบัแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ให้

ทําการตรวจสอยจุดต่อทางไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ หากมี

ขอ้ผดิพลาดใหท้าํการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

 

 4.1.2 การบํารุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ 

 ระบบแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีสภาพท่ีสะอาด ปราศจากฝุ่ นเกาะ

สะสม ฉะนั้นควรใช้ผา้แห้งเช็คทาํความสะอาดฝุ่ นท่ีเกาะอุปกรณ์เหล่าน้ี และตรวจสอบในจุดท่ี

ตรวจสอบไดย้าก เช่น รอยต่อ และขั้วต่อทางไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

หรือไม่ หากมีสภาพท่ีไม่พร้อมใชง้านหรือชาํรุด เช่น สายไฟมีการหลุดออกมาหรือหลวม ถา้ตรวจ

พบใหท้าํการแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุด นอกจากน้ีตอ้งตรวจสอบฝาครอบอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งไม่

มีแมลงหรือหนูมาเขา้มาทาํรัง หากมีใหก้าํจดัท้ิงเพื่อป้องกนัแมลงและหนูมาทาํใหร้ะบบมีปัญหา 

 

 4.1.3 การบํารุงรักษาระบบสายไฟฟ้าและระบบเช่ือมต่อต่าง ๆ (Wiring and Connections) 

 การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและระบบเช่ือมต่อต่าง ๆ นั้ นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์

ดังกล่าวมีสภาพท่ีบ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หรือชํารุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความ
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เส่ือมสภาพของฉนวนและท่อ รอยกดักร่อนต่าง ๆ รอยไหม ้การเกิดประกายไฟขณะสับสวิตช์ไฟ 

ฟ้า สภาพของสายดิน เป็นตน้ หากเกิดปัญหาดงักล่าวให้แจง้ผูท่ี้มาติดตั้งมาซ่อมบาํรุงให้เร็วท่ีสุด

เท่าท่ีทาํได ้

 

4.2 การบนัทกึค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 

 การทาํการจดบนัทึกขอ้มูลในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์มีค่าท่ีจะตอ้งทาํการบนัทึกเป็น

ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ก) ผลรวมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล ์มีหน่วยเป็นกิโลวตัตต่์อชัว่โมง (kW-h) 

 ข) การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละเดือน มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 

 ค) ความสามารถลดค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเงิน (บาท) 

 ง) ประสิทธิภาพการผลิตพลงังาน ในระยะเวลา 1 เดือน 

 จ) ผลรวมการแผรั่งสีแสงอาทิตย ์ในระยะเวลา 1 เดือน 

 ฉ) ค่าเฉล่ียอุณหภูมิขณะทาํงาน (องศาเซลเซียล) 

 

 จากรูปท่ี 4.3 เป็นการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตั้งระบบผลิตกาํลงัไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์

เซลลป์ระจาํเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงสามารถแจง้รายละเอียดท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

 ก) สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได ้27,323.19 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง (kW-h) 

 ข) สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้13,142.16 กิโลกรัม (kg) 

 ค) สามารถลดค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 109,292.77 บาท 

 ง) มีประสิทธิภาพในการผลิตพลงังาน 88.89% (โดยเฉล่ีย) 

 จ) มีการแผรั่งสีแสงจากอาทิตยใ์นปริมาณ 124,902.33 Wh/m2 (โดยเฉล่ีย) 

 ฉ) มีอุณหภูมิขณะทาํงาน 31.83 องศาเซลเซียล (โดยเฉล่ีย) 
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รูปที ่4.3 ตัวอย่างการบนัทกึค่าต่าง ๆ ของระบบโซล่าเซลล์ 

 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

5.1.1 การซ่อมบาํรุงเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ท่ีมีรายละเอียดสูง ตอ้งมีพนกังานพี่เล้ียงมาแนะนาํขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน 

5.1.2 อุปกรณ์ท่ีเสียหายแลว้ตอ้งการเปล่ียนชุดใหม่ ตอ้งมีค่าพิกดัเท่าเดิม เพื่อป้องกนัอุปกรณ์ไม่ให้

เสียหายออกไปในวงกวา้ง 

5.1.3 ในการตรวจซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัในการทาํงาน 

5.1.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั ตอ้งทาํให้อย่างรอบคอบมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะไม่ให้เกิดความ

เสียหายหรือผดิพลาดซํ้า 

5.1.5 งานท่ีทาํตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั และคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา เพื่อลดความสูญเสียไม่

วา่จะเป็นต่ออุปกรณ์ หรือต่อผูป้ฏิบติังานซ่อมบาํรุง 

5.1.6 สามารถอธิบายหลกัการทาํงานโดยรวมของระบบงานต่าง ๆ ได ้

 

5.2 ประโยชน์ด้านสังคม 

5.2.1 ไดมี้การทาํงานเป็นทีม มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 

5.2.2 ไดท้ราบถึงการทาํงานจริง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในท่ีทาํงาน 

5.2.3 ไดเ้ขา้ถึงการวางตวัในแผนก ต่างแผนก ใหเ้หมาะสมวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร 

5.2.4 เพิ่มประสบการณ์ของตวัเองในเร่ืองการเสนอแนะความคิดเห็นต่อแผนกอ่ืน ๆ 

5.2.5 เรียนรู้บุคคลอ่ืนทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

5.2.6 รู้จกัรับผดิชอบต่อตนเอง รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ การตรงต่อเวลา 

 

5.3 ประโยชน์ด้านการทาํงาน 

5.3.1 ไดพ้บเห็นอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการศึกษาในหอ้งเรียน 

5.3.2 ไดท้าํงานเก่ียวกบัรระบบความปลอดภยัในอาคาร 

5.3.3 สามารถนาํทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดน้าํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

5.3.4 ไดรู้้การวางแผน กาํหนดขอบเขตการทาํงาน จดัลาํดบัความสาํคญั 

5.3.5 ไดรู้้จกั กฎระเบียบ ความปลอดภยั ระบบ ISO การอนุรักษพ์ลงังาน และระบบ 5 ส 

5.3.6 ไดรู้้จกัการประสานงาน การควบคุมงานร่วมกบัผูรั้บเหมาภายนอก 

 



35 

 

5.4 ปัญหาในการปฏิบตัิงาน 

5.4.1 ในช่วงเร่ิมตน้ของการฝึกงานสหกิจฯ ไม่สามารถทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการ

ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะขาดทกัษะ ความชาํนาญ 

5.4.2 ยงัไม่มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือใหม่ ท่ีไม่เคยใชม้าก่อน 

5.4.3 มีปัญหาในบางคร้ังสาํหรับการตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีไม่มีความรู้มาก่อน 

5.4.4 อุปกรณ์ต่าง ๆ บางชุดมีสภาพเก่าและชาํรุด ขาดคู่มือในการศึกษา 

5.4.5 การทาํงานในบางพื้นท่ีค่อนขา้งลาํบาก เพราะมีพื้นท่ีจาํกดั 

 

5.5 การแก้ไขปัญหาในการปฏบิัติงาน  

5.5.1 สอบถามพนกังานพี่เล้ียงหรือพนกังานประจาํ เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังาน 

5.5.2 ทดลองปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของพนกังานพี่เล้ียง 

5.5.3 ฟังคาํแนะนาํจากหวัหนา้หรือผูดู้แลอยา่งตั้งใจแลว้นาํมาปฏิบติั 

5.5.4 สอบถามผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อประกอบตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

5.5.5 มีการจดัฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจเช็คและการบาํรุงรักษา

เพิ่มเติม 

 

5.6 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5.6.1 การทาํงานเก่ียวกบัซ่อมบาํรุง ตอ้งมีการวางแผนบาํรุงรักษาล่วงหน้า เพื่อจะไดล้ดอตัราการ

เสียหายจากอายกุารใชง้านท่ีสูงเกิน และการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร 

5.6.2 มีการทาํงานท่ีเป็นขั้นตอน วางแผนการทาํงานเป็นประจาํ แบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

5.6.3 ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กตอ้งตรงกบังาน 

5.6.4 มีการจดบนัทึกและตรวจเช็คอุปกรณ์เป็นระยะเพื่อยดือายกุารใชง้านใหก้บัอุปกรณ์ 

5.6.5 ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงรักษา 

5.6.6 ผูค้วบคุมงาน มีความช่ือตรงต่อหนา้ท่ี และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.6.7 ไม่ควรประมาทในการทาํงาน มิเช่นนั้นอาจเกิดอนัตรายได ้ 
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5.7 ความปลอดภัยในงานช่าง 

 การทาํงานช่างทุกชนิด หรือการใชเ้คร่ืองมืองานช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ส่ิงแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึง

คือความปลอดภยัของตนเองเป็นอนัดบัแรกดงัน้ี 

5.7.1 ตรวจสอบเคร่ืองมือทุกชนิดก่อนและหลงัใชง้านเพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5.7.2 ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กกบัประเภทของงาน เช่น ตั้งยา่นวดัมิเตอร์ใหถู้กกบัค่าท่ีเราจะวดั 

5.7.3 แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัชนิดของงาน 

5.7.4 สถานท่ีทาํงานควรมีแสงสวา่งและอากาศถ่ายเทอยา่งพอเพียง 

5.7.5 การแกไ้ขอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตดักระแสไฟฟ้าออกเสียก่อน โดยยกคทัเอาท์ออกและเขียนป้าย

กาํกบัไวเ้สมอ 

5.7.6 ไม่พกพาเคร่ืองมือท่ีมีความแหลม ความคม ไวใ้นกระเป๋าเส้ือหรือกางเกง 

5.7.7 ไม่แตะตอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเม่ือร่างกายมีความเปียกช้ืน 

5.7.8 ไม่ติดตั้งเตา้รับตํ่าจนเกินกาํหนด อาจเป็นอนัตรายเม่ือเดก็เล่นหรือนํ้าท่วมถึงไดง่้าย 

5.7.9 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

5.7.10 ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีวางไวเ้สมอ 

5.7.11 ศึกษาคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใชง้านเสมอ 

5.7.12 ขั้วต่อทางไฟฟ้าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งยดึแน่นและมัน่คงแขง็แรง 

5.7.13 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหถู้กตอ้ง เช่น ใชฟิ้วส์ใหถู้กขนาดพิกดักระแสไฟฟ้า 

5.7.14 ไม่หยอกลอ้เล่นกนัในขณะทาํงาน 

5.7.15 ไม่ทาํงานเกินกาํลงั หรือความสามารถของตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
(การปฏิบติังานสหกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงาน) 
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6.1 อุปกรณ์ของระบบโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ อาคาร B 

 6.1.1 แผงโซล่าเซลชนิดโพลีคิสตลัไลน์ ขนาด 300 Watt ยีห่อ้ Schutten จาํนวนแผงทั้งหมด 

1,700 แผง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.1 แผงโซล่าเซลล์ที่ทาํการติดตั้งทีศู่นย์ราชการแจ้งวฒันะ อาคาร B 

 

รูปที ่6.2 คุณสมบัติของแผงของโซล่าเซลล์ 
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 6.1.2 อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ขนาด 25kw ยีห่อ้ SMA รุ่น SUNNY TRIPOWER 25000 TL 

จาํนวนทั้งหมด 20 เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.3 อนิเวอร์เตอร์ยีห้่อ SMA รุ่น SUNNY TRIPOWER 25000 TL 

 

 
 

รูปที ่6.4 คุณสมบัติของเคร่ืองอนิเวอร์เตอร์ 
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 6.2 ข้อมูลการติดตั้งของแผงโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ อาคาร B 

 

Solar System 

อาคาร System Zone 
No. of Solar 

Panel 

No. of 

Inverter 
Inverter Total Power 

อาคาร B B1 425 5 25kwx5 127.50kw 

B2 425 5 25kwx5 127.50kw 

B3 425 5 25kwx5 127.50kw 

B4 425 5 25kwx5 127.50kw 

Total 1700 20 500kw 510.00kw 

 

ตารางที ่6.1 สรุปข้อมูลกาํลงัไฟฟ้าทั้งหมดของระบบโซล่าเซลล์ 

 

6.3 การติดแผงโซล่าเซลล์สําหรับอาคารศูนย์ราชการ แจ้งวฒันะ 

 

 
 

รูปที ่6.5 ทศิทางการตดิตั้งของแผงโซล่าเซลล์ (หันหน้าไปทางทศิใต้) 
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รูปที ่6.6 วงจรไฟฟ้าของระบบโซลล่าเซลล์ (1) 
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รูปที ่6.7 วงจรไฟฟ้าระบบโซลล่าเซลล์ (2) 
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รูปที ่6.8 วงจรระบบโซลล่าเซลล์ (3) 
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6.4 ผงัการทาํงานวงจรไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์แบบ (Block Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการทาํงานเบ้ืองต้น 

1. เม่ือแผงโซล่าเซลลไ์ดรั้บแสงแดดตกกระทบจึงผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา (DC Current) 

2. ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีได้ถูกส่งต่อไปท่ีเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC Current) 

3. จากนั้น ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีไดจ้ะถูกส่งไปท่ีอุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า (Circuit Breaker) ก่อน

นาํไปใชง้านต่อไป 

4. หากแผงโซล่าเซลลไ์ม่ไดรั้บแสงแดดหรือพระอาทิตยต์กดินแลว้ ระบบจะทาํการเลือก (Selector 

Switch) การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงแทนโดยอตัโนมติัเพื่อให้การใชง้านได้

อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar Panel Inverter CB 

Selector Line 

Load 
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6.5 การบนัทกึค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในรายการการบันทกึประจําเดือน 

 

 
 

รูปที ่6.9 ตัวอย่างการบนัทกึค่าต่าง ๆ ของระบบโซล่าเซลล์ประจําเดือนมกราคม 
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รูปที ่6.10 พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากแผงโซล่าเซลล์ในเดือนมกราคม (kw/h) 

 

 

 
 

รูปที ่6.11 พลงังานแสงอาทติย์ทีต่กกระทบแผงโซล่าเซลล์ (Wh/m) 
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รูปที ่6.12 อุณหภูมิส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีต่ดิตั้งแผงโซล่าเซลล์ (C) 

 

 

 
 

รูปที ่6.13 อุณหภูมิทีแ่ผงโซล่าเซลล์ (C) 
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รูปที ่6.14 ความเร็วลมในพืน้ทีต่ิดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (m/s) 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ในอุณหภูมิท่ีตํ่าทาํให้แผงโซล่าเซลลมี์ประสิทธิภาพสูงการผลิต

กระแสไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน เพราะ ผลึกของแผงโซล่าเซลลซ่ึ์งเป็นสารก่ึงตวันาํ ชนิด P และ N มีค่าความ

ตา้นทานจาํเพาะท่ีตํ่า ในอุณหภูมิการทาํงานท่ีตํ่า 
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ภาคผนวก ข 
(การปฏิบติังานสหกิจในส่วนงานดา้นบาํรุงรักษาเพ่ิมเติม) 
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6.6 การปรับเปลีย่นชุดแบตเตอร่ี Central Battery 

- ตรวจสอบชุดควบคุมวา่ยงัทาํงานไดเ้ป็นปกติหรือไม่ 

- ตรวจสอบสภาพแบตเตอร์ร่ี วนัหมดอาย ุการบวมของแบตเตอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.15 ทาํการเปลีย่นชุดควบคุมของ Central Battery 

 

6.7 การตรวจสอบตู้อุปกรณ์ Fire Hose 

- ตรวจสอบถงัดบัเพลิง  

- ตรวจสอบสายดบัเพลิง 

- ตรวจสอบสภาพตู ้Fire Hose 

 

 
 

 รูปที ่6.16 ทาํการตรวจเช็คระบบ Fire Hose 
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6.8 ตรวจสอบระบบควบคุมแรงดันนํา้ (Booster Pump) 

 - ตรวจสอบการร่ัวซึมของนํ้า  

 - ทดสอบการทาํงานมอเตอร์ป๊ัมนํ้า 

 - ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และแรงดนันํ้า 

 
 

รูปที ่6.17 มอเตอร์ป๊ัมนํา้ (Booster Pump) ทีมี่นํา้ร่ัวซึมทีจุ่ดติดตั้ง E1 

 

 
  

รูปที ่6.18 มอเตอร์ป๊ัมนํา้ (Booster Pump) ทีมี่นํา้ร่ัวซึมทีจุ่ดติดตั้ง S3 
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รูปที ่6.19 มอเตอร์ป๊ัมนํา้ (Booster Pump) ทีมี่นํา้ร่ัวซึมทีจุ่ดติดตั้ง N1 

 

 
 

รูปที ่6.20 ตรวจสอบตู้ควบคุมการทาํงานมอเตอร์ป๊ัมนํา้ (Booster Pump) 
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รูปที ่6.21 จดบันทกึค่าต่าง ๆ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบมอเตอร์ป๊ัมนํา้ Booster Pump 

 

6.9 การตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า 

 - โดยการใชเ้คร่ืองทดสอบ Earth Ground Tester เม่ือต่อเทียบกบัสายดิน 

 

 
 

รูปที ่6.22 ชุดทดสอบระบบล่อฟ้า Earth Ground Tester 
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รูปที ่6.23 การปฏิบตัิงานทดสอบโดยเคร่ือง Earth Ground Tester เข้ากบัระบบสายดิน 

 

 

 
 

รูปที ่6.24 การต่อสายไฟของเคร่ือง Earth Ground Tester เข้ากบัหลกัดิน 
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6.10 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทัว่ไปภายในอาคาร 

6.11.1 ตรวจสอยการทาํงานของป้ายทางหนีไฟ 

  ตรวจสอบการทาํงานหลอดไฟของป้ายทางหนีไฟและติดตั้งถูกทิศทางหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.25 ตรวจสอบหลอดไฟของป้ายทางหนีไฟ 

 

 

 
 

รูปที ่6.26 ตรวจสอบทศิทางการปฏิบัตขิองป้ายทางหนีไฟในทศิทางทีถู่กต้อง 
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6.11.2 การตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองตรวจดกัจบัควนั 

  ตรวจสอบเคร่ืองตรวจจบัควนัสามารถทาํงานไดต้ามปกติ 

 

 
 

รูปที ่6.27 การตรวจสอบเคร่ืองดักจับควนั 

 

6.11.3 การตรวจสอบหวักระจายนํ้าดบัเพลิง (Fire Sprinkler) 

  ตรวจสอบหวัสปริงเกอร์ใหส้ามารถทาํงานไดป้กติ 

 

 
 

รูปที ่6.28 สปิงเกอร์ทีมี่สายคล้องอยู่เส่ียงต่อการทาํงานทีผ่ดิพลาด 

 



58 

 
6.11 การเปลีย่นแบตเตอร่ีเคร่ืองควบคุมการเข้า-ออกประตูอตัโนมัติ (Access Control System) 

 เพื่อใหเ้คร่ืองควบคุมการเขา้-ออกประตูอตัโนมติั สามารถทาํงานไดใ้นขณะท่ีระบบไฟฟ้า

หลกัเกิดหยดุจ่ายกาํลงัไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที ่6.29 ตําแหน่ง แบตเตอร่ีเคร่ือง Access Control System 

 

 
 

รูปที ่6.30 แบตเตอร่ีของ Access Control System ทีเ่ส่ือมสภาพ 
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รูปที ่6.31 เปลีย่นแบตเตอร่ีชุดใหม่เพ่ือให้ Access Control System สามารถทาํงานได้ตามปกต ิ
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	- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้แม่นยำ
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic มีความสามารถในการตั้งค่าเวลาและตั้งค่ากระแสไฟฟ้าทำงานได้
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic ในบางรุ่นสามารถดูบันทึกการทำงานย้อนหลังได้ ตรวจสอบการตัดวงจร (Trip) ย้อนหลังได้
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เท่านั้น
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Electronic มีราคาสูงกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบThermal และ Magnetic
	2.5 ฟิวส์ (Fuse)
	ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันชนิดหนึ่งที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจะป้องกันการลัดวงจร และการป้องกันใช้กระแสไฟฟ้าเกินในวงจรไฟฟ้า โดยตัวเส้นฟิวส์จะหลอมละลาย และตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย โดยฟิวส์จะเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก ทำจากตะกั่...
	2.5.1 คุณสมบัติของฟิวส์
	2.5.1.1 สามารถทนกระแสไหลผ่านตัวเองได้ 1.1 เท่าของขนาดทนกระแสไฟฟ้าของฟิวส์ เช่น ฟิวส์ขนาดพิกัด 10 แอมป์ สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงที่ 11 แอมป์
	2.5.1.2 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน 2.5 เท่าของฟิวส์ ฟิวส์ต้องขาดในเวลาที่กำหนอ โดยส่วนหัวและท้ายของฟิวส์จะต้องไม่ขาดไปด้วย
	2.5.1.3 การหลอมละลายของเส้นฟิวส์ต้องไม่ทำให้เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ หรือการหลอมละลายใด ๆ ต้องไม่ทำให้ตัวเรือนของฟิวส์เสียหาย
	2.5.1.4 เส้นฟิวส์เป็นโลหะผสม ประกอบด้วยบิสมัท (Bi) ร้อยละ 50 ตะกั่ว (PB) ร้อยละ 25 และดีบุก (Sn) ร้อยละ 25 โดยมวล
	2.5.1.5 เส้นฟิวส์มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ ขณะที่กระแสไฟฟ้าผ่านฟิวส์ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้กับฟิวส์เล็กน้อย แต่เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินกำหนด หรือไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้าปริมาณมากจะผ่านฟิวส์พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนใ...
	2.5.2 ประเภทของฟิวส์
	2.5.2.1 ฟิวส์เส้น มีลักษณะเป็นลวดเปลือย ใช้กับสวิตช์ตัดตอนแบบใบมีด (Cut Out) สามารถยึดโดยการใช้น๊อตหัวท้ายของฟิวส์ ขนาดการทนกระแสของฟิวส์ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของฟิวส์ นอกจากนี้ยังมีฟิวส์อีกชนิดหนึ่งคือฟิวส์ชนิดก้ามปู การใช้งานเหมือนกันกับแบบฟิวส์...
	2.6 ดวงอาทิตย์ (Sun)
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