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 บทความสาขางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา (GN) หนา 
 
GN-918 เคร่ืองบันทึกการดูแลกิจวัตรเบ้ืองตนสําหรับผูสูงอายุ 632 
 ปฏิมากร จันทรพริ้ม ยะมีน แสงสนิธุ และ ศิริญญา จันทรบํารุง 
GN-919 การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอสําหรับวงจรแปลงผันแบบซีพิค 636 
 สันติ หวังนิพพานโต ศักดา พรหมเหมือน เสถียร ธัญญศรรีัตน ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน และ พิษณุ ศรีธงชัย 
GN-920 กลองดักถายภาพอัตโนมัติดวยเซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวพีไออาร 640 
 กิตติกานต อนุชาต ิมนัสญา ลิ้มบริบูรณ วริยา รตันพันธ และ กิตตธัิช พาพลเพ็ญ 
GN-921 ระบบควบคุมการใหน้ําตนมังคุดเพ่ือกําจัดเพลี้ยไฟ ควบคุมผานสมารทโฟน 644 
 ขวัญจิต ออกเวหา กฤษฏา เจริญมูล ดนัยทองธวัช และ วุฒิไกร จันทรขามเรยีน 
GN-922 การศึกษาแบบจําลองเพ่ิมเติมของสายสงไฟฟาระยะปานกลางในกรณีท่ีทราบทิศทางการไหลของกําลังไฟฟา 648 
 พรเทพ ปญญาแกว 
GN-923 การออกแบบและสรางชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอรกระแสตรงใหมีคาคงท่ี 652 
 ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร 
 ไวยพจน ศุภบวรเสถียร และ สันตสิุข สวางกลา 
GN-926 แรงดันไฟฟากระแสตรงและตําแหนงอิเล็กโทรดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับสรางกรดไฮโปคลอรัส 656 
 ดวยวิธีอิเล็กโทรลิซิส 
 วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ และ ยุทธนา กันทะพะเยา 
GN-928 แผนนําสงยาจากพอลิไวนลิแอลกอฮอลควบคุมดวยสนามไฟฟาจากภายนอกสําหรับโรคความดันโลหิตสูง 660 
 พิชชาพร จารุเฉลิมรัตน กัญญาณฐั แมงทับ และ สุมนมาลย เนียมหลาง 
GN-929 การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตรวจวัดระบบแสงสวางภายในตูโดยสารโดยโปรแกรมไดอะลักซ 664 
 ศิริวดี เภาคําแกว ญาณิศา พรมเรงิ ปรเมษฐ นวมโคกสูง โยธิน หลาสกุล นพณัฐ จติกรียาน อนันท เกสูงเนิน 
 เกรียงกมล มงคลเมือง และ ศิริชัย ลาภาสระนอย 
GN-930 เคร่ืองชารจพลังงานแสงอาทิตยปรับมุมแผงเซลลแสงอาทิตยบันทึกคาลงฐานขอมลูไฟรเบส 668 
 ควบคุมโดยอีเอสพี 32 
 สุเทพ ทัพธวัช นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน นลินรัตน วิศวกิตติ พกิจ สุวัตถ์ิ ยงยุทธ นาราษฎร และ วิภาวัลย นาคทรัพย 
GN-932 การจําแนกปายจราจรโดยใชโครงขายประสาทเทียมแบบ 2 มิติ สําหรับรถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ 672 
 กันตพงศ สุจริตพงษพันธ ณิชกานต เติมสายทอง และ กิตติธัช พาพลเพ็ญ 
GN-933 การศึกษาคากระแสไฟฟาท่ีเหมาะสมในการตัดเหล็กแผนดวยเคร่ืองตัด CNC 676 
 จุฑาศินี พรพุทธศรี ชูเกียรติ โชติกเสถียร และ อานนท อิศรมงคลรักษ 
GN-934 ระบบรายงานสถานการณทํางานการใชพลังงานเคร่ืองปรับอากาศผานระบบอินเทอรเน็ต 680 
 รุงเพชร กองนอก ธนาณัติ ขยันวงษ ธีรภัทร อุดทภู วุฒิชัย สงางาม กฤติเดช บัวใหญ ยุทธณา คงจีน 
 สมศักดิ์ วัชระคุปต ดสุิต อุทิศสุนทร และ พันธพงษ อภิชาตกุล 
GN-937 ระบบจําลองขนถายมลูนกกระทาผานอินเทอรเน็ตสรรพสิ่ง 684 
 คชพงศ สุมานนท และ อภิชฏา ทองรักษ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอเคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีปรับมุม

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และบนัทึกค่าลงฐานขอ้มูลไฟร์เบสควบคุมโดย
อีเอสพี 32  การท างานมีทั้งส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชัน่บนมือ
ถือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ควบคุมด้วยอีเอสพี32 ได้แก่ ระบบการชาร์จ
แบบเอม็พีพีทีขนาดก าลงัไฟฟ้าประมาณ 50วตัต ์ การปรับมุมรับแสงของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบแกนเดียวตั้ งฉากกับดวงอาทิตย์ตั้ งแต่เวลา
ประมาณ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และการส่งค่าแรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า
ของเซลล์แสงอาทิตย์  ค่าแรงดัน สถานะและเปอร์เซ็นต์การชาร์จของ
แบตเตอร่ีบันทึกลงฐานข้อมูลไฟร์เบสผ่านเครือข่ายไร้สาย  ส่วนของ
แอพพลิเคชัน่มือถือบนระบบปฏิบติัแอนดรอยด์สร้างจากโปรแกรมฟลตั
เตอร์  มีหนา้ท่ีดึงค่าจากฐานขอ้มูลไฟร์เบสมาแสดงแบบเรียลไทม ์  

 

ค าส าคญั : เคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตย,์ ไฟร์เบส, ฟลตัเตอร์ 
 

Abstract 
This paper presents the solar charger with adjustable solar 

panel angle and save values to firebase database controlled by ESP32. 
The operation includes both hardware and mobile applications. Parts of 
the hardware is controlled by ESP32 including an MPPT charging system 
with a power size of approximately 50 W, adjusting the exposure angle 
of a single-axis solar panel perpendicular to the sun from  9 a.m. to 4 p.m. 
and send the voltage, current, and power of the solar cells and the voltage, 
status and charging percentage of the battery recorded to the firebase 
database over the wireless network. The mobile application section on 
the android operating system is built from the flutter program.  It is 
responsible for retrieving values from the firebase database in real time. 
Keywords: Solar charger, Firebase, Flutter 

1. บทน า 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  สามารถใช้เซลล์
แสงอาทิตยเ์ปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้า  โดยทัว่ไปเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่า
ติดตั้งเป็นแบบคงท่ีและมีความลาดเอียงไปทางทิศใต้ประมาณ 10 -15 
องศา จากระดับแนวนอน มีผลให้ช่วงเวลาท่ีเซลล์แสงอาทิตยส์ามารถ
ผลิตก าลงัไฟฟ้าไดม้ากกว่าร้อยละ 85 อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. 
ถึง 16.00 น.[1]  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ขนาดใหญ่นิยมใชเ้ทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลลแ์บบแทรคกิ้ง [2] 

เคร่ืองชาร์จพลงังานจากเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีการพฒันาจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี 2 ประเภท ได้แก่ แบบ PWM (Pulse Width 
Modulation) [3] และแบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) [4]  
การเลือกใช้เคร่ืองชาร์จ [5] แบบ  PWM หรือแบบ MPPT ขึ้ นอยู่กับ
รูปแบบการใช้งานและงบประมาณ  การพัฒนาเคร่ืองชาร์จมีการน า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้ง PIC [6] และ Arduino  มาใชใ้นการพฒันา  อีก
ทั้งไดม้ีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส่วนมากแลว้นิยมใช ้Arduino เน่ืองจาก
สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ด้วยการต่อพ่วงกับโมดูลไร้สาย 
ESP8266 [7] 
 ในบทความน้ีจึงน าเสนอเคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ 
MPPT  ท่ีสามารถควบคุมการปรับมุมรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
รวมถึงการส่งค่าพารามิเตอร์ท่ีจ าเป็นเก็บไว้ในฐานข้อมูลไฟร์เบส  
ควบคุมการท างานด้วย  ESP32  และใช้แอพพลิ เคชั่นมือถือบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการแสดงค่าพารามิเตอร์ท่ีเก็บไวใ้น
ฐานข้อมูล  อีกทั้งข้อมูลท่ีเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลสามารถดูยอ้นหลงัและ
น ามาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ตามช่วงฤดูกาล  เ พ่ือเ รียนรู้และปรับปรุงระบบเซลล์
แสงอาทิตยต์่าง ๆ ให้ไดป้ระสิทธิภาพต่อไป 
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2. แนวคิดและหลักการ 
 เคร่ืองชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีควบคุมการท างานด้วย 
ESP32  ใบบทความน้ีมีวตัถุประสงค์ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถ
ปรับมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตยเ์พ่ือรับพลงังานตลอดทั้งวนั และสามารถ
เก็บขอ้มูลค่าพารามิเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการชาร์จแบตเตอร่ีลง
ในฐานข้อมูลท่ีสามารถจัดการได้โดยผูใ้ช้เอง รวมทั้งสามารถดูขอ้มูล
ปัจจุบนัผ่านแอพพลิเคชัน่บนมือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และดู
ขอ้มูลยอ้นหลงัไดจ้ากไฟร์เบส โครงสร้างการท างานแสดงดงัรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างการท างานเคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตยท่ี์น าเสนอ 

 

การท างานของระบบเค ร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีจากเซลล์
แสงอาทิตยน้ี์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ  

ส่วนแรกเป็นฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย บอร์ดเคร่ืองชาร์จ
แบตเตอร่ีท าหน้าท่ี ดงัน้ี 1.) ควบคุมระบบการชาร์จซ่ึงอ่านค่าแรงดนักบั
กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือมาค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้า 
และอ่านค่าแรงดันจากแบตเตอร่ี เพ่ือควบคุมรูปแบบการชาร์จให้
เหมาะสมตามรูปแบบการประจุลงแบตเตอร่ี 3 สถานะดว้ยกนั คือ Bulk,  
Absorption และ Float  2.) ควบคุมการปรับมุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ให้เร่ิมตน้ท ามุมตั้งฉากกบัดวงอาทิตยท่ี์เวลาประมาณ 9.00 น. ของทุกวนั 
หลงัจากนั้นปรับมุมเพ่ิมประมาณ 15 องศา ท่ี 1ชม./คร้ัง ไปจนถึงเวลา 
16.00 น. จากนั้นเมื่อถึงเวลา 18.00 น. ให้ปรับมุมแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์า
จุดเร่ิมตน้ คือท่ี 9.00 น. และ 3.) ส่งค่าท่ีอ่านและค านวณ คือค่าแรงดัน 
ค่ากระแส และค่าก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์รวมทั้งค่าแรงดนั ค่า
สถานะการชาร์จ ค่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอร่ีไปเก็บไว้ท่ี
ฐานขอ้มูลไฟร์เบสผา่นระบบเครือข่ายไร้สาย 

ส่วนท่ีสองเป็นแอพพลิเคชัน่มือถือโดยออกแบบและสร้างท่ี
ท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เท่านั้น โดยสร้างจากโปรแกรม 
Flutter โดยแอพพลิเคชัน่ท าหน้าท่ีดึงขอ้มูลค่าแรงดนั ค่ากระแส และค่า
ก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์และค่าแรงดนั ค่าสถานะการชาร์จ ค่า
เปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอร่ีท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล Firebase มาแสดง
เป็นแบบเรียลไทม ์
 

2.1 การออกแบบฮาร์ดแวร์ 
2.1.1 ชุดโครงยึดและปรับหมุนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
 ลกัษณะชุดโครงยึดและปรับหมุนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กบัมอเตอร์แกนชกั (Actuator) เพื่อปรับองศาของแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้
ตั้ งฉากกับดวงอาทิตย์  แสดงดังรูปท่ี 2 โดยมุมเร่ิมต้นของแผงเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์มุม 120 องศาเมื่ออา้งอิงจากจุดหมุนตามแนวระนาบ โดย
ปรับมุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์จ านวน 8 คร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 8 ชัว่โมง แต่
ละชั่วโมงมุมต่างกัน 15 องศา คร้ังท่ี  1 เวลา 9 นาฬิกา แผงเซลล์
แสงอาทิตย์อยู่ ท่ีมุม 135 องศา คร้ังท่ี 2 เวลา 10 นาฬิกา แผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์ะอยู่ท่ีมุม 150 องศา ไปจนกระทัง่เวลา 18 นาฬิกา แผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์ะปรับมุมกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ 

 
รูปท่ี 2 ชุดโครงยึดและปรับหมุนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

 

2.1.2 เคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตยค์วบคุมการท างานดว้ย ESP32  

 
 

รูปท่ี 3 วงจรเคร่ืองชาร์จพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ MPPT ควบคุมการ
ท างานดว้ย ESP32 

 

 จากรูปท่ี 3 ประกอบไปดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ีส่วนท่ีหน่ึงเป็นวงจร
แบ่งแรงดนั 2 ชุด แต่ละชุดอ่านค่าแรงดนัไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละ
แบตเตอร่ีตามล าดับ  ส่วนท่ีสองใช้โมดูล ACS712, 30A อ่านค่ากระแส
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์แต่เน่ืองจากแรงดนัขาออกของโมดูล ACS712 
มีช่วงการท างานอยูร่ะหว่าง 0-5 V ดงันั้นจึงตอ้งใชว้งจรแบ่งแรงดนัให้อยู่
ในช่วง 0-3.3  V  ส่วนท่ีสามเป็นภาคคอนเวอร์เตอร์  ใช้แบบ Buck 
Converter ใชค้วามถี่การท างานอยู่ท่ี 50 kHz  ส่วนท่ีส่ีโมดูลรีเลยแ์บบ 2 
ช่อง ควบคุมการหมุนของมอเตอร์แกนชักให้ยืดหรือหดเข้า และส่วน

แรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า  
ของ Solar Cell 
 

 
แรงดนั สถานะและเปอร์เซ็นต์
การชาร์จ Battery 

แรงดนัและ กระแส 

ปร
ับมุ

มแ
ผง
 

So
lar

 Ce
ll 

ชา
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สุดทา้ยคือโมดูลไฟเลี้ ยง 5 V รับแรงดันอินพุตมาจากแบตเตอร่ี  จากท่ี
กล่าวมาได้ก าหนดพอร์ตใช้งานของ ESP32 เป็นดังน้ี พอร์ต 35 อ่าน
ค่าแรงดันจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พอร์ต 32 อ่านค่ากระแส จากแผง
เซลลแ์สงอาทิตย ์ พอร์ต 34 อ่านค่าแรงดนัไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี ส่วนพอร์ต 
21 และ 22 ควบคุมการยืดหดแกนของมอเตอร์  

 

2.2 การออกแบบซอฟต์แวร์ 
2.2.1 การท างานของระบบการชาร์จ 
 ใช้ในการตรวจสอบก าลังไฟฟ้า ท่ีได้จากค่าแรงดันและ
กระแสของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์และ เปรียบเทียบกบัแรงดนัไฟฟ้าของ
แบตเตอร่ีในระบบ จากนั้นก าหนดค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมท่ีแผงเซลล์
แสงอาทิตยส์ามารถจ่ายออกเพื่อท าการประจุลงในแบตเตอร่ี แสดง Flow 
Chart การท างานดงัรูปท่ี 4 
 

START

V, I (Solar Cell) & V (Battery)

V_batt > Float_V_min

V_batt < Float_V_min

I_Solar > Float_C_max

V_batt < Bulk_V_min

Bulk Mode

Float Mode

Absorption Mode

I_Solar > Absorption_C_max

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N Y

N

V (Solar Cell) < 14.00 STOP
N

Y

 
รูปท่ี 4 Flow Chart ส่วนการท างานของวงจรชาร์จ 

2.2.2 การท างานของแอพพลิเคชัน่  
 การอ่านค่าข้อมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ และค่าข้อมูลของ
แบตเตอร่ีท่ีถูกจัดเก็บไว้ท่ีฐานข้อมูล ในบทความน้ีเก็บข้อมูลไว้ท่ี
ฐานข้อมูล Firebase Realtime Database ของบริษัท Google  และสร้าง
แอพพลิ เคชั่นจากโปรแกรม Flutter  โดยแสดงผลบนหน้าจอผ่าน
แอพพลิเคชัน่มือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  ซ่ึงแสดงการท างานดงั
รูปท่ี 5 
 

เร่ิม

ขอ้มูลของเซลล์แสงอาทิตย์
ขอ้มูลของแบตเตอร่ี

แสดงผลขอ้มูล
เซลล์แสงอาทิตย ์
และแบตเตอร่ี

Firebase

Futter

จบ  
รูปท่ี 5 Flow Chart การท างานของแอพพลิเคชัน่ 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการเปรียบเทียบระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปรับมุมตั้งฉากกับ
ดวงอาทิตย์กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์คงที่ 
 ใช้เคร่ืองชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการท างานด้วย 
ESP32 เป็นตวัควบคุมการชาร์จ และสั่งงานให้มอเตอร์ปรับมุมของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ตามเวลาท่ีก าหนด จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก 
โดยแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ใชใ้นการทดลองเป็นชนิดโมโนขนาด 50 W, 
18.1 V, 2.76 A  แสดงดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 การทดลองระบบชาร์จพลงังานแสงอาทิตยแ์บบปรับมุมตั้งฉาก

กบัดวงอาทิตย ์
 

 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณีติดตั้งแผง
คงท่ีกบัการปรับมุมตามการเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตยแ์สดงดงัรูปท่ี 7  

 
รูปท่ี 7 การเปรียบเทียบค่าแรงดนัไฟฟ้าทั้งสองรูปแบบ 

 
จากรูปท่ี 7  ค่าเฉลี่ยแรงดนัไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์

ปรับมุมตั้งฉากกบัดวงอาทิตยม์ีค่าเท่ากบั 16.18 V และค่าเฉลี่ยแรงดนัของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีคงท่ีมีค่าเท่ากับ 14.10 V คิดเป็นผลต่างจากค่า
แรงดนัไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 12.85 %  ดงันั้นแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ปรับมุมตั้ง
ฉากกับดวงอาทิตย์ให้ค่าพลงังานสูงกว่าการติดตั้งแบบคงท่ีในช่วงเวลา
เชา้และเยน็ 

 

3.2 ผลการทดลองของแอพพลิเคช่ัน 
 แอพพลิเคชั่น Solar Charger_ESP32 ประกอบด้วยหน้าต่าง
การแสดงค่าขอ้มูลของเซลล์แสงอาทิตยแ์ละค่าข้อมูลของแบตเตอร่ี มี
รายละเอียดดงัน้ี   
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1. ส่วนแสดงขอ้มูลของเซลลแ์สงอาทิตย ์ประกอบดว้ยขอ้มูล 
3 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าแรงดนั ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าก าลงัไฟฟ้า 

2. ส่วนแสดงขอ้มูลของแบตเตอร่ี ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ค่าแรงดนั สถานะการชาร์จ และ เปอร์เซ็นตก์ารชาร์จโดยท่ีหนา้ต่าง
ของขอ้มูลทั้งสองแบบแสดงไวใ้นรูปท่ี 8  

 

  
(ก) เซลลแ์สงอาทิตย ์                        (ข) แบตเตอร่ี 

รูปท่ี 8 หนา้ต่างแสดงขอ้มูลบนแอพพลิเคชัน่ 
 
3.3 ผลการทดลองของฐานข้อมูล 
 ฐานขอ้มูลและการเก็บค่าต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 เก็บค่าของเซลลแ์สงอาทิตย ์ประกอบดว้ยค่าแรงดนั กระแส และ
ก าลังไฟฟ้า ส่วนท่ี 2 เก็บค่าของแบตเตอร่ี ประกอบด้วยค่าแรงดัน 
สถานะการชาร์จ และเปอร์เซ็นต์การชาร์จ  แสดงดังรูปท่ี 9 และ10 
ตามล าดบั 

 
รูปท่ี 9 ฐานขอ้มูลไฟร์เบส 

 

 
รูปท่ี 10 ขอ้มูลท่ีเก็บไวบ้นฐานขอ้มูล 

4. สรุป 
 เคร่ืองชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีปรับมุมแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์และบนัทึกค่าลงฐานขอ้มูลไฟร์เบสควบคุมด้วยอีเอสพี 32  
โดยใชร้ะบบการชาร์จแบบ MPPT ขนาดก าลงัไฟฟ้า 50 W  การปรับมุม
รับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบแกนเดียวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์
ตั้ งแต่เวลาประมาณ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และสามารถส่งค่าแรงดัน 
กระแสและก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์รวมทั้งค่าแรงดัน สถานะ
และเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอร่ีบนัทึกลงฐานขอ้มูลไฟร์เบสผ่าน
เครือข่ายไร้สายท่ีควบคุมด้วย ESP 32  และแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นมือถือบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์สร้างจากโปรแกรม 
Flutter ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ  ผูใ้ชส้ามารถน าขอ้มูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ย
ของมุมการติดตั้งแบบคงท่ี ให้สามารถรับพลงังานสูงสุดได ้และหาพ้ืนท่ี
ในภูมิภาคต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ไดผ้ลผลิตท่ีคุม้ทุนท่ีสุด 
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