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Abstract 
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The objective of research for study and design for electric leak indicator warning Flash 
flood for Phranakhon Si Ayutthaya Province. The wireless system network is then sent to electric 
leak indicator warning flash flood and show electric leak indicator level system in around area by 
use solar cell energy is power supply with sensor and communication. 

A operation warning system is data sensor module be sent to  Microcontroller for processing. This 
processed  electric leak level data through wireless communication system  in turn is displayed by use a renewable 
energy supply out of  solar cell system   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
อุทกภยั หรือท่ีเราเรียกว่า น ้ าท่วมนั้น คือภยัร้ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

ไม่สามารถควบคุมได ้ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อนช้ืนมีฝนตกชุก บางปีมีลมมรสุมพาดผา่นหลายคร้ัง 
จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภยัและน ้ าป่าไหลหลาก ึ่ึงสร้างความสูเเสียเกือบทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ปากแม่น ้ า และ พื้นท่ีเชิงเขา ึ่ึงเม่ือมี
ปัเหาอุทกภยัเกิดข้ึนก็มกัจะมีการระดมความช่วยเหลือหลงัจากท่ีเกิดภยัข้ึนแลว้ ประชาชนท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีนั้นมกัจะได้รับผลกระทบโดยตรง บางส่วนอาจได้รับความสูเเสียทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็น 
บา้นเรือน ยานพาหนะ ผลผลิต พืชผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมต่างๆมากบา้งน้อยบ้าง 
บางส่วนเสียชีวิต บางส่วนสูเเสียบุคคลในครอบครัว หรือผูน้ าครอบครัว นบัว่าเป็นความสูเเสีย
แบบต่อเน่ืองึ่ึงมีผลถึงบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว 

ด้วยปัเหาดังกล่าวข้างต้นนั้ นเป็นภาพรวมของส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากอุทกภัย ึ่ึงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้นเป็นพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ า มีแม่น ้ าหลายสายไหลมาบรรจบกนั อีกทั้งยงัเป็นท่ีรับน ้ า
จากทางเหนือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจึงเกิดอุทกภยัเป็นประจ าเกือบทุกปีสร้างความเสียหายต่อ
ประชาชนทั้งทางดา้นทรัพยสิ์นและชีวิต ดว้ยสภาพอากาศมีความช้ืนสูงจากน ้ าฝนท่ีตกลงมาและ
บางแห่งอาจมีน ้าท่วมอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะบา้นเรือนประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณสองริมฝ่ังแม่น ้ าท าให้
ไม่สามารถเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไดท้นัท่วงที เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอนัตรายจาก
ไฟฟ้าร่ัว หรือลดัวงจร เกิดข้ึน ท าให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนหรือมีอนัตรายถึงขั้นเสียชีวิต
จากการประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดจากภาวะน ้ าท่วมบ่อยคร้ัง ทั้งจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ สายไฟฟ้า
ร่ัว หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้สาธารณะประโยชน์ โดยสังเกตไดจ้ากข่าวตามหน้าหนงัสือพิมพห์รือ
ทางโทรทศัน์ วา่มีประชาชนบางส่วนไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าร่ัวผลจากสภาวะน ้ า
ท่วม ฉะนั้นหากมีการป้องกนัหรือระบบเตือนภยัท่ีดี จะเป็นการช่วยป้องกนัภยัและลดอุบติัเหตุจาก
การสูเเสียชีวติจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าร่ัวได ้

      จากเหตุผลดงักล่าวท าให้โครงการวจิยัน้ี จึงเป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้ในการแกไ้ขปัเหาความ
เดือดร้อนจากไฟฟ้าร่ัวท่ีเกิดข้ึนตามมาจากปัเหาน ้าท่วมฉบัพนัโดยท่ีสามารถแกไ้ขปัเหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ลดความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ชีวติของประชาชนทัว่ไปได ้ึ่ึงโครงงานวจิยัน้ีจะเป็น
การประยกุตใ์ชเ้ึลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังานใหก้บัระบบสัเเาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัว
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เน่ืองจากภาวะน ้าท่วมแบบไร้สายและสามารถแสดงผลเป็นสัเเาณแสง เสียงเตือนภยั ท าให้
ประชาชนท่ีอยูใ่นท่ีพกัอาศยัในเขตหรือบริเวณท่ีกระแสไฟฟ้าร่ัว จะมีระบบสัเเาณเตือนภยัไดรู้้วา่
เกิดเหตุไฟฟ้าร่ัวและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บขอ้มูลจากระบบแจง้เตือนของสัเเาณเตือนภยั
ไฟฟ้าร่ัวดว้ยสัเเาณขอ้ความบอกจุดพิกดัท่ีเกิดเหตุไฟฟ้าร่ัวเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะด าเนินการแกไ้ข
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหส้ามารถติดตามและแกไ้ขปัเหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดย
สามารถรู้ต าแหน่งของระบบสัเเาณเตือนภยัไฟฟ้าร่ัว วา่อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีใด ึ่ึงจะเป็นการช่วย
เตือนภยัใหป้ระชาชนเกิดความระมดัระวงัตวัไม่ใหถู้กไฟฟ้าดูดจากเหตุการณ์ไฟฟ้าร่ัวและเจา้หนา้ท่ี
สามารถมาแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบสัเเาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวจากภาวะน ้าท่วมในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

1.2.2 เพื่อส่งสัเเาณเตือนภยัเป็นเสียงและแสงไฟกระพริบเตือน 3 ระดบั จากเหตุการณ์ไฟฟ้า
ร่ัวจากภาวะน ้าท่วม 

1.2.3 เพื่อส่งสัเเาณขอ้ความ SMS เพื่อแจง้เตือนให้เจา้หนา้ท่ีศูนยก์ลางทราบถึงจุดพิกดัท่ีเกิด
ไฟฟ้าร่ัวไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพื่อหาทางแกไ้ขปัเหาท่ีเกิดข้ึนหรือประสานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.3 เพื่อใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังานใหก้บัอุปกรณ์ตรวจจบัและระบบ 
แสดงผลเตือนไฟฟ้าร่ัวทดแทนการใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลงังานหลกั 

 

1.3 ระเบียบวธิีวจิัย 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงานวจิยั 

13.1 ศึกษาและเก็บขอ้มูลบริเวณพื้นท่ีเส่ียงและเป็นอนัตรายต่อการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือ
ไฟฟ้าร่ัว จากการเกิดภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัเบ้ืองตน้ 

13.2 ออกแบบและสร้างระบบเฝ้าระวังและ เตือนภัยจากไฟฟ้าร่ัวเพื่อตรวจวดัปริมาณ
กระแสไฟฟ้าร่ัว เน่ืองจากภาวะน ้าท่วมฉบัพลนั 

 13.3 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์แสดงผลด้วยแสงและเสียงจากการเกิดไฟฟ้าร่ัวจ านวน 3 
ระดบัสัเเาณเตือนภยั 

 13.4 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูลและส่งขอ้ความ SMS ผา่นระบบเครือข่าย
เึลลูล่าร์ 

13.5 ออกแบบและสร้างระบบสัเเาณเตือนภยัไฟฟ้าร่ัวจากภาวะน ้ าท่วมแบบไร้สายดว้ยการ
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ประยกุตใ์ชเ้ึลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังาน 
13.6 วางแผนการทดลองและทดสอบ ให้กบัระบบสัเเาณเตือนภยัครอบคลุมในบริเวณพื้นท่ีเส่ียง

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 จุด เพื่อหาค่าเปอร์เึ็นตก์ารท างานของระบบวา่สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
13.7 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลในการจดัท ารายงานการวจิยั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
14.1  ศึกษาพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน ้ าท่วม ทั้งจากบา้นเรือนประชาชนและจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

แรงต ่าของการไฟฟ้าภูมิภาคเอง ท่ีเป็นจุดเส่ียงท่ีอาจเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้าท่วม
วา่มีจุดใดท่ีเหมาะสมส าหรับการติดตั้งระบบสัเเาณเตือนภยัเพื่อวดัค่าตรวจจบัความผดิปกติได ้

14.2  เพื่อสร้างระบบสัเเาณเตือนภยัไฟฟ้าร่ัวดว้ยแสงและเสียงจากภาวะน ้าท่วมในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

14.3  สามารถส่งสัเเาณเตือนภยัใหป้ระชาชนไดรู้้ถึงวา่เกิดไฟฟ้าร่ัวในบริเวณดงักล่าวโดยมี
ระบบสัเเาณเสียงและไฟกระพริบ 3 สี เตือนท่ีจุดวดั 3 ระดบั คือ ไฟฟ้าร่ัวมาก นอ้ย หรือปลอดภยั 

14.4  เพื่อสร้างระบบสัเเาณเตือนภยัไฟฟ้าร่ัวแบบเรียลไทม ์สามารถส่งสัเเาณขอ้ความ 
SMS จากจุดเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าร่ัวมาท่ีจุดศูนยก์ลางของระบบ เพื่อประมวลผลและตรวจเช็คการ
ท างานของระบบสัเเาณเตือนภยัได ้
 

1.5 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
กจิกรรม 2555 2556 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.  ศึกษาและเก็บขอ้มูล
สภาวการณ์พื้นท่ีเส่ียงการ
เกิดภาวะน ้าท่วมเบ้ืองตน้ 

            

 2. ออกแบบและสร้างระบบ
เฝ้าระวงัและสัเเาณเตือนภยั 

            

3. ออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์แสดงผลการเกิด
ไฟฟ้าร่ัวจ านวน 3 ระดบั 
สัเเาณเตือนภยั 
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4. ออกแบบและสร้างการแจง้
ระบบสัเเาณเตือนภยัโดย
ประมวลผลขอ้ความ SMS 
ผา่นระบบเครือข่ายเึลลูล่าร์ 

            

5. ออกแบบและสร้างระบบ
สัเเาณเตือนภัยไฟฟ้าร่ัว
ดว้ยการใช้เึลล์แสงอาทิตย์
เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน 

            

5. ทดลองและทดสอบระบบ
สัเเาณเตือนภยัครอบคลุม
ในบริเวณพื้นท่ีเส่ียงจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 10 จุด 

            

6.วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุป
ผลการวจิยั 

            

7. จดัท ารายงานการวจิยั             
8. น าเสนอรายงานการวจิยั             

 
1.6 ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวจิัยทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ลกัษณะผลส าเร็จ รายการผลส าเร็จ 
ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ 
(preliminary results) 

ไดร้ะบบเฝ้าระวงัและสัเเาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้า
ท่วมฉบัพลนัระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสียง และขอ้ความ  

ผลส าเร็จก่ึงกลาง 
(intermediate results) 

สามารถน าระบบเฝ้าระวงัและสัเเาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจาก
ภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสียง และ
ขอ้ความ ไปใชใ้นบริเวณเป้าหมาย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์
(goal results) 

สามารถน าระบบเฝ้าระวงัและสัเเาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจาก
ภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสียง และ
ขอ้ความ ไปใชใ้นบริเวณเป้าหมายไดจ้ริง ปลอดภยั อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 



 บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องในงานวิจยั เร่ือง การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็น
แหล่งจ่ายพลงังานให้กบัระบบเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้ าท่วม
ฉบัพลนัระบบไร้สาย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาทั้งทางดา้นทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจะเสนอหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีและหลกัการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย ์
2.2 วงจรชาร์จแบตเตอร่ี 
2.3 แบตเตอร่ี 
2.4 ระบบเครือข่ายจีเอสเอม็ 
 

2.1 ทฤษฎแีละหลกัการท างานของเซลล์แสงอาทติย์ 
2.1.1 ทฤษฎเีซลล์แสงอาทติย์ 

เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่ เม่ือมีแสงสว่างจะท าให้เซลล์แสงอาทิตยส์ร้างประจุพาหะอิสระให้
ผา่นโหลดท่ีต่ออยู่ โดยจ านวนของประจุพาหะน้ีจะเป็นสัดส่วนกบัความเขม้ของแสงท่ีตกกระทบ 
ซ่ึงจะท าให้เกิดกระแสโหลดข้ึน (Photo current, Iph) ภายในเซลล์แสงอาทิตย ์ดังนั้นเซลล์
แสงอาทิตยใ์นอุดมคตินั้นจึงสามารถเขียนแทนดว้ยวงจรตามรูปท่ี 2.1 รอยต่อ P-N junction นั้นจะ
เขียนแทนดว้ย ไดโอด และแหล่งจ่ายกระแสซ่ึงข้ึนอยู่กบัขนาดตามความเขม้ของแสงท่ีตกกระทบ 
ส่วนความตา้นทานปรับค่าไดก้็คือโหลดนัน่เอง ท าใหเ้กิดสมการดงัน้ี 

                                                      
  

                             ( 2.1)    
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รูปท่ี 2.1 วงจรเทียบเคียงของ ideal solar cell ท่ีต่ออยูก่บั load 

    
  ผลจากการทดลองวงจรดงัรูปท่ี 2.1 พบว่าลกัษณะของเส้นโคง้ของกระแสและแรงดนั (I-V) 

เม่ือมีปริมาณแสงตกกระทบคงท่ีจะท าใหเ้กิดตามรูปท่ี 2.2 
 

 
รูปท่ี 2.2 การเกิดข้ึนของเส้นโคง้ของ Solar cell จากเส้นโคง้ diode 

 
 สมมุติเม่ือดา้นปลายของขั้วต่อโหลดเกิดการ Short-circuit ข้ึน (R load = 0) แรงดนัดา้น
ออกและแรงดนัดา้นท่ีตกค่อมไดโอดมีค่า 0 ตามสมการท่ี 2.1 แรงดนั V=0 (จุดท่ี 1 ในรูปท่ี 2.2) 
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ดงันั้นกรแสทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการส่องแสงจะไหลไปท่ีเอาทพ์ุต ดงันั้นกระแสสูงสุดท่ีมีท่ีจุดน้ีจะ
เรียกวา่กระแสลดัวงจร (Shot-circuit current, ISC)  
                                                                                                                          (2.2) 
 

ถา้ความตา้นทานของโหลดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แรงดนัของเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเพิ่มสูงข้ึน 
ค่าของกระแสจะมีค่าเท่าเดิม ดงันั้นกระแสดา้นออกจะสัมพนัธ์กนักบักระแสโฟโต ้(Photo Current) 

เม่ือแรงดนัไดโอดเร่ิมมากข้ึนหลงัจากค่าความตา้นทานโหลดเพิ่มข้ึนแล้วสัดส่วนท่ีเพิ่ม
อยา่งรวดเร็วของกระแสโฟโตท้  าให้ ท าให้ไดโอดน ากระแสและกระแสจะไหลผา่นไดโอด กระแส
น้ีท าให้เกิดการสูญเสียก าลงัภายในไดโอดเอง ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี เส้นโคง้ของกระแสโฟโต ้
และเส้นโคง้กระแสเซลล์ เน่ืองจากผลรวมของกระแสโหลดและกระแสไดโอดตอ้งมีค่าเท่ากับ
ค่าคงท่ีของกระแสโฟโต ้ดงันั้นกระแสดา้นออกจะมีขนาดลดลง (จุดท่ี 3 ในรูปท่ี 2.2)  
 ส าหรับโหลดท่ีมีค่าความตา้นทานมากๆ (open circuit) แสดงในรูปท่ี 2.3 กระแสดา้นออกมี
ค่าเท่ากบั              ดงันั้นผลรวมของกระแสโฟโตท่ี้ไหลผา่นไดโอดภายใน (จุดท่ี 4 ใน
รูปท่ี 2.2) ขณะเปิดวงจร open-circuit voltage       สามารถหาไดโ้ดยสมกร (2.3) ดงัรูปท่ี 2.3 

                                                    
  

 
      

   

  
                                                (2.3) 

 

 
รูปท่ี 2.3 วงจรเทียบเคียงของSolar Cell ขณะ open-circuit 

 
     ซ่ึงค่าของแรงดนัเปิดวงจรการค านวณของซิลิคอนเซลล์จะมีค่าระหวา่ง 0.5 ถึง 0.6 และจะมีค่า
ระหวา่ง 0.6 ถึง 0.9 ส าหรับ Amorphous 
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จากการทดลองท าให้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเส้นโคง้คุณลกัษณะของเซลล์แสงอาทิตยไ์ดว้่า
เหมือนกราฟเส้นโคง้ตรงขา้มกบัคุณสมบติัไดโอดนัน่เอง เน่ืองจากก าลงัไฟฟ้าเกิดจากกระแสและ
แรงดนั ดงันั้นเส้นโคง้ของการส่งผา่นก าลงัไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยท่ี์สามารถจ่ายไดข้ึ้นอยูก่บัระดบั
ของแสงท่ีไดรั้บ และเป็นไปตามกราฟคุณสมบติั I-V ท่ีตรงขา้มไดโอดตามรูปท่ี 2.4 ซ่ึงจะมีจุดท่ีเกิด
พลงังานสูงสุดเรียกวา่ Maximum Power Point (MPP) 

 
รูปท่ี 2.4 เส้นโคง้ก าลงัไฟฟ้าและจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุด (MPP) 

 
ถึงแมจ้ะมีค่ากระแสสูงสุดท่ีจุดจะอยูท่ี่จุดลดัวงจรก็ตาม แต่เม่ือค่าของแรงดนัเท่ากบั 0 และ

ดงันั้นค่าก าลงัก็คือ 0 ดว้ย และกลบักนัท่ีจุด เปิดวงจร ค่าของก าลงัท่ีจุดน้ีก็เป็น 0 ดว้ย ในระหวา่งท่ี
มีผลท่ีเกิดจากการรวมกันของกระแสและแรงดันท่ีท าให้มีค่าของก าลังมีค่าสูงสุด ซ่ึงเรียกว่า 
Maximum Power Point (MPP) ซ่ึงเป็นจุดท่ีเซลล์แสงอาทิตยท์  างานโดไดรั้บความเขม้จากการส่อง
แสงส่งผ่านก าลงัสูงสุด เม่ือพิจารณาท่ีเส้นกราฟส่วนโคง้ของ I-V ค่าของ      และ      
สามารถค านวณจาก     และ     คือ 

                   
                       
 
และค่า Fill Factor (FF) เป็นค่าท่ีน ามาพิจารณาเพื่อหาคุณสมบติัของเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดย 
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                                                    (2.4) 

 
ซ่ึงค่า Fill Factor หมายถึงค่าท่ีแสดงถึงคุณภาพของเซลล์แสงอาทิตย ์ซ่ึงมนัจะแสดงว่า 

กราฟคุณลกัษณะเส้นโคง้ของ I-V มีค่าเป็นพื้นท่ีส่ีเหลียมมากน้อยเพียงใด โดยปกติแลว้ ซิลิคอน
เซลล ์จะมีค่าประมาณ 0.7-0.8 ส่วนก าลงัดา้นออกของเซลลก์็คือ  
                                                                                            (2.5) 
 
     ดงันั้นค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย ์หาไดจ้าก อตัราส่วนของพลงังานไฟฟ้าดา้นออก 
ต่อ พลงังานแสงอาทิตยด์า้นเขา้       ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

                                                         
          

   
                                                              (2.6) 

     ในปัจจุบนัน้ีค่าประสิทธิภาพสูงสุดท่ี  Silicon Solar Cell ไดรั้บแสงอาทิตยข์นาด 1.5 AM จาก
การทดลองในหอ้งปฏิบติัการมีค่าประมาณ 24% และในส่วนท่ีมีใชง้านทัว่ไปนั้นจะมีประสิทธิภาพ 
10-14% ถึงแมท้างทฤษฎีจะไดว้า่ 26-27% ก็ตาม 
 

2.2 การใช้งานเซลล์แสงอาทติย์ 
2.1.2 วงจรการท างานเบือ้งต้น 

เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมของเซลล์แสงอาทิตย์ในทางปฏิบติั จะพบว่ามีส่วนประกอบ

ความตา้นทานเพิ่มอีก 2 ค่า ภายในเซลล์ ก็คือ Rs ท่ีต่ออนุกรมและ Rp ท่ีต่อขนานอยูซ่ึ่งพิจารณาได้

จากรูปวงจร เทียบเคียงในรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.5 วงจรเทียบเคียงของเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชง้านจริง 
จากวงจรดงัรูปท่ี 2.5 จะสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

              ( 
 

   
                 )  

              

  
        (2.7) 

 
ค่าความตา้นทานท่ีต่ออนุกรมเกิดจากความตา้นทานของซิลิคอนท่ีเรียงกนัเป็นชั้น และ

ความตา้นทานของขั้วโลหะดา้นหนา้และดา้นหลงัท่ีเป็นผลมาจากการต่อกบัขั้วต่อภายนอก ส่วนค่า
ความตา้นทานท่ีต่อขนานส่วนใหญ่เกิดจากการร่ัวไหลของกระแสเน่ืองจากรอยต่อ N-P junction ท่ี
ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงท าใหเ้กิดการลดัวงจรบางส่วนโดยเฉพาะใกลก้บัขอบของเซลล ์แต่อยา่งไรก็ดีการลด
ค่าความตา้นทานอนุกรมลงก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการลดัวงจร ค่าต่างๆ เหล่าน้ีก็จะมีผลกบัค่าของ 
Fill Factor จะส่งผลหา้ค่าก าลงัดา้นออกสูงสุดลดลงรูปท่ี 2.6 คือผลของ Rs ส่วนรูปท่ี 2.7 คือผลของ Rp  

 

 
รูปท่ี 2.6 กราฟเส้นโคง้ของ I-V ท่ีมีความตา้นทานอนุกรมค่าต่างๆกนั 
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รูปท่ี 2.7 กราฟเส้นโคง้ของ I-V ท่ีมีค่าความตา้นทานขนานค่าต่างๆกนั 

 
2.2.3 ความสูญเสียต่างๆในเซลล์แสงอาทติย์ 

ก.) ความสูญเสียท่ีเกิดจากการสะท้อนแสงจากการส่องแสงในอากาศไปยงัสารก ่ าตัวน า

เน่ืองจากมีดชันีการหกัเกแสงท่ีต่างกนั โดยความสูญเสียเหล่าน้ีลดลงไดโ้ดยการเคลือบผิวสารกนั

สะทอ้นหรือปรับโครงสร้างของผิวเซลล์ อีกส่วนคือการสะทอ้นของโลหะท่ีเช่ือมต่อดา้นหนา้ของ

แพงเซลล ์

ข.) ความเขม้ของแสงซ่ึงลกัษณะการส่องของแสงอาทิตยใ์นช่วงกวา้งๆ (Wide spectrum) โฟ

ตอนมีพลงังานไม่เท่ากนั โฟตอนท่ีมีพลงังานเพียงเล็กน้อยกวา่ Band-gap จะท าให้ไม่สามารถดูด

ซับและน าไปใช้ได้เน่ืองจากไม่มีพลงังานเพียงพอท่ีจะท าให้อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ี และจะไม่เกิด

พนัธะคู่ระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮล ในกรณีท่ีโฟตอนมีขนาดพลังงานมากกว่า Band-gap หรือ

เท่ากบั Band-gap เท่านั้นท่ีจะถูกน าไปใชไ้ด ้ถา้มีแสงมากเพียงใดก็ตามแต่พลงังานไม่ถึง Band-gap 

ก็ไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ซ่ึงส่วนน้ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์แต่กลบัจะท าใหเ้กิดความร้อนภายในผลึกได ้
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ค.) เน่ืองจากกระแสโฟโตจะเป็นสัดส่วนกนัโดยตรงจ านวนโฟตอนท่ีดูดซับไดต่้อหน่วยเวลา 

เม่ือกระแสโฟโตเพิ่มข้ึน Band-gap จะลดลง และ Band-gap ก็เป็นตัวก าหนดแรงดันท่ีบริเวณ

รอยต่อ P-N junction เม่ือ Band-gap ท่ีมีขนาดเล็กลงจะเป็นผลให้แรงดนัลดลง ในกรณีท่ี Band-gap 

ขนาดใหญ่จะมีสูง แต่แสงอาทิตยเ์พียงส่วนนอ้ยท่ีถูกดูซบัไดก็จะเป็นผลให้เกิดกระแสโฟโตข้ึนมา

เพียงเล็กนอ้ย ดงันั้นจึงเป็นขอ้จ ากดัก าลงัไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเซลล ์

ง.) กระแส Dark current      มีค่ามากกวา่ค่าในทางทฤษฎีท าให้แรงดนัลดลงซ่ึงเป็นไปตาม

สมการท่ี (2.3) 

จ.) ประจุพาหะรวมตวักันไม่หมด (Recombination) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีจุดท่ีมีความไม่

สมบูรณ์ เช่น ความบกพร่องภายในผลึกหรือความบริสุทธ์ิ ดงันั้นวสัดุท่ีน ามาท าจะตอ้งมีความเป็น

ผลึกท่ีสมบูรณ์และมีความบริสุทธ์ิใหม้ากท่ีสุด ในท านองเดียวกนั ผิวของวสัดุก่ึงตวัน าจะตอ้งอยูใ่น

โครงสร้างผลึกท่ีมีความแขง็แรงทนต่อการรบกวนภายนอก 

ฉ.) ค่าความตา้นทานอนุกรมและขนานท่ีเกิดข้ึนส่งผลให ้Fill Factor ลดดง 

2.2.4 ผลกระทบจากระดับของแสงอาทติย์ 
 ตามความสัมพนัธ์ของกระแสโฟโตท่ีเกิดข้ึนต่อแสงสวา่งจะมีสัดส่วนท่ีเป็นเชิงเส้นกบัแสง
สว่างของดวงอาทิตย ์แต่อย่างไรดี เม่ือพิจารณาวงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย ์และกราฟ
คุณลกัษณะของเส้นโคง้ จะพบวา่เส้นโคง้เก่ียวขอ้งกบัแรงดนัท่ีตกคร่อมไดโอดภายใน ซ่ึงสัมพนัธ์
กนักบั คุณลกัษณะของไดโอด และเม่ือความเขม้ของแสงสวา่งต ่า     และ     ก็ต  ่าตามไปดว้ยดงั
รูปท่ี 2.  

 
รูปท่ี 2.8 เส้นโคง้คุณลกัษณะของ I-V ท่ีค่าแสงสวา่งท่ีต่างกนั 
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2.2.5 ผลของอุณหภูมิ  
 ถ้าอุณหภูมิของเซลล์สูงข้ึนจะท าให้อิเล็กตรอนท่ีบริเวณรอยต่อ P-N สามารถท่ีจะมี

พลงังานในการเคล่ือนตวั จึงท าให้กระแสลดัวงจรของเซลล์แสงอาทิตย ์เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิ แต่ไม่

มากนกั ประมาณ 0.07%  

    เพิ่มข้ึน        

 ผลของ     ปกติจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของแสง อยา่งไรก็ดีตามกฎของ Shockley จะไดค้่า 
   คือ  

                                   [   (
   

  
)]  

  

    
 

  

    
                       (2.8) 

 

      คือค่าความน าท่ีรอยต่อ    คือพลงังานท่ีรอยต่อ                   ระยะ

การกระจาย ความเขม้อิเล็กตรอน อายุขอลงอิเล็กตรอนและโฮล, ดงันั้นจากสมการ (2.8) และ (2.3), 

ให ้        จะไดว้า่ 

                        
  

 
  

  

 
     

 

   
        

  

    
 

  

    
                      (2.9) 

 

ดงันั้นจะเห็นวา่     จึงมีผลกบัอุณหภูมิเช่นกนั คือ 

 

    ลดลงประมาณ          
 

 ดงันั้นในการติดตั้งใช้งานเซลล์แสงอาทิตยต์้องค านึงถึงอุณหภูมิด้วย เพราะการติดตั้ง

กลางแจง้อุณหภูมิอาจสูงมากกวา่  40 K จากอุณหภูมิมาตรฐาน ดงันั้นการระบายความร้อนอาจจะ

ต้องจ าเป็นในบางโอกาสอย่างไรก็ดี เม่ืออุณหภูมิ มีผลกับแรงดันดังนั้นก าลังไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตยก์็มีผลกระทบดว้ย 

  ลดลง             
 

จากผลกระทบดงักล่าวสามารถท่ีจะน ามาแสดงไดด้งัรูปท่ี 2.9 
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รูปท่ี 2.9 กราฟ I-V ท่ีอุณหภูมิต่างๆ 

 

 ค่าปกติในการทดสอบเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ “Watt Peak”      ท่ี Stand Test Conditions 

(STC), ซ่ึงมีความเขม้แสง 1000      อุณหภูมิ 25   และ         ดงันั้น “Peak Power” 

สามารถจะเกินได้ถ้าแสงมากกว่าและอุณหภูมิต่อกว่าท่ีก าหนดและสามารถจะลดลงได้ในทาง

ตรงกนัขา้มเช่นกนั  

 

2.2.6 การต่อเซลล์เป็น PV Module 

 การใชง้านเซลล์แสงอาทิตยจ์ะไม่ถูกน ามาใชเ้พียงเซลล์เดียว แต่เซลล์จะถูกต่อรวมกนัเป็น

วงจรเพื่อจะได้รับค่าพลงังานท่ีสูงกว่า เรียกว่ามูล (Modules)  ซ่ึงจากนั้นจะถูกรวมต่อวงจรเขา้
ดว้ยกนัจนเป็นกลุ่มเพื่อใช้งานท่ีเรียกว่าอลัเรย ์(Arrays) ซ่ึงสามารถต่อรวมกนัไดเ้ป็นตั้งแต่ วตัต์

จนถึงเมกกะวตัต ์
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2.2.6.1 การเช่ือมต่อแบบขนาน (Parallel Connection) 

     ถ้าต้องการกระแสไฟฟ้าท่ีสูง ข้ึนเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกเ ช่ือมต่อกันในแบบขนานดัง
ภาพประกอบในรูปท่ี 2.10 

 
รูปท่ี 2.10 ตวัอยา่งการต่อเซลลแ์บบขนาน 3 เซลล ์

ตามรูปลกัษณะของการเช่ือมต่อในแบบขนานน้ี แรงดนัไฟฟ้าหรือจ านวนโวลต ์(Voltage) ท่ี
ข้ามผ่านไปในแต่ล่ะเซลล์นั้ นจะเท่ากัน ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าทั้ งหมดจะเป็นจุดรวมของเซลล์
กระแสไฟฟ้าแต่ละอนัรวมกนั ดงันั้นจะไดก้ราฟ I-V ตามท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 2.11 

 
 

 
รูปท่ี 2.11 กราฟ I-V ของการต่อแบบขนาน 3 เซลล ์
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 ปัญหาของการท างานของโมดูลแบบขนานจะเกิดข้ึนเม่ือส่วนหน่ึงของโมดูลถูกบงัแสง 
(Shading) ตามท่ีช้ีให้เห็นในรูปท่ี 2.12 โดยเซลล์ท่ีเหมือนกนั 3 เซลล์ (Identical cells) จะถูก
เช่ือมต่อกนัในแบบขนาน และจะมีเซลล์หน่ึงท่ีถูกแสงบงัอย่างเต็มท่ี ซ่ึงต่อมาก็จะหยุดการผลิต
กระแสไฟฟ้า และในกรณีท่ีแยท่ี่สุดนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือวงจรเปิด (Open-Circuit Condition) นัน่คือการ
ไม่มีโหลดเน่ืองจากเซลล์ท่ีถูกบงัแสงนั้นจะมีสภาพท่ีเยน็กวา่ อีก 2 เซลล์ท่ีเหลือ, แรงดนัเปิดวงจร
จึงสูงข้ึนตามเส้นลกัษณะ I-V ดว้ยดงัรูปท่ี 2.9 แต่ดว้ยการต่อแบบขนานแรงดนัไฟฟ้าผา่นเซลล์ทั้ง 3 
เซลล์นั้นเท่ากนัและไดโอดของเซลล์ท่ีถูกบงัก็ไม่มีกระแส แต่มีแรงดนัตกคร่อมจึงสามารถท่ีจะท า
ให้กระแสไหลผ่านไดโอดเกินพิกัดได้ การต่อแบบขนานน้ีจึงไม่เหมาะสมในการน าไปใช้งาน
ตามปกติ รวมทั้งกระแสสูงตอ้งใช้ตวัน าขนาดใหญ่ข้ึนมีราคาแพง จึงนิยมใช้งานต่อแบบอนุกรม
มากกวา่ 

 

 
รูปท่ี 2.12 แสดงหน่ึงเซลลถู์กบงัแสง (Shading) 

 
2.2.6.2 การเช่ือมต่อแบบอนุกรม (Series Connection) 

  ในลักษณะของการเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าแบบอนุกรม ดังภาพประกอบในรูปท่ี 2.13 
กระแสไฟฟ้าท่ีท่ากนัจะไหลผา่นเซลลแ์ต่ล่ะเซลล ์ขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าทั้งหมดจะเท่ากบัผลรวมของ
แรงดนัไฟฟ้าในแต่ละเซลล ์กราฟ I-V จะแสดงรูปท่ี 2.14  
 การเช่ือมต่อแบบอนุกรมของเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นเหตุให้เกิดผลกระทบอนัไม่พึงปรารถนา
เม่ือบางเซลลถู์กแสงบงั และในกรณีท่ีแยท่ี่สุดจะเกิดข้ึนเม่ือวงจรปิด 
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รูปท่ี 2.13 ตวัอยา่งการต่อเซลลแ์บบอนุกรม 3 เซลล ์

 
รูปท่ี 2.14 กราฟ I-V ของการต่อเซลลแ์บบอนุกรม 3 เซลล ์

 
 ในกรณีเซลลถู์กบงัตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.15 เซลลท่ี์ถูกบงัแสงจะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า และ
จะท างานเหมือนการเปิดวงจร ดงันั้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรของเซลล์ได ้ในทางตรง
ขา้มกนัแรงดนัไฟฟ้าท่ีเกิดจากเซลล์อีก 2 เซลล์จะตกคร่อมเซลล์ท่ีถูกบงั และสามารถท าให้เซลล์ท่ี
ถูกบงัเสียหายได ้ 
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รูปท่ี 2.15 แสดงหน่ึงเซลลถู์กบงัแสง (Shading) 

 
 เน่ืองดว้ยในความเป็นจริงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร พลงังานท่ีถูกผลิตออกมาใน
กรณีน้ีจึงเป็นศูนย ์โดยการแกไ้ขอยา่งหน่ึงต่อปัญหาน้ีก็คือ เช่ือมต่อบายพาสไดโอด (bypass diode) 
ไปยงัเซลล ์ดงัรูปท่ี 2.16 เพื่อท่ีวา่แรงดนัจะไม่ตกคร่อมเซลลท่ี์อบัแสงและท่ีส าคญักระแสก็สามารถ
ผา่นบายพาสไดโอดไปไดด้ว้ย ภายใตส้ภาพธรรมดา เช่น ไม่มีการอบัแสง บายพาสไดโอดจะอยูใ่น
สภาวะรีเวอร์สไบแอส (Reverse Bias) จึงไม่มีผลกบัวงจรและเซลล์แต่ละเซลล์ ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 
2.16 จะเห็นไดว้า่เม่ือเซลล์ล าดบัท่ี 3 ถูกบงัแสงบายพาสไดโอดจะน ากระแสและส่งก าลงัไฟฟ้าได้
และกราฟ I-V จะเป็นดงัรูปท่ี 2.17 

 
รูปท่ี 2.16 การต่อบายพาสไดโอด 
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รูปท่ี 2.17 กราฟ I-V ของการต่อแบบอนุกรมท่ีมีหน่ึงเซลลอ์บัแสง 

 
 ในกรณีท่ีเซลล์ล าดบัท่ี 3 ถูกบงัแสงเป็นบางส่วน ดงัรูปท่ี 2.18 20% ของเซลล์ไดรั้บแสง 

เซลล์ยงัสามารถท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก 20% ในส่วนของการเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าแบบ

อนุกรม แมว้า่เซลล์อีก 2 เซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเองได ้100% แต่ปริมาณของกระแสไฟ

ท่ีไหลเวียนในวงจรนั้นมีค่าเท่ากบัปริมาณของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเซลล์ท่ี 3 ดงัรูป 2.19 ส่วนท่ี

เหลือของกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเซลล์แรก จะไหลไปยงัไดโอดของตวัมนัเองและของเซลล์ท่ี 3 

รวมทั้งแรงดนัตกคร่อมเซลลท่ี์อบัแสงบางส่วนจะท าใหส่้วนน้ีเกิดความร้อน (Hot Spot) ท าให้เซลล์

เสียหาย 

 
รูปท่ี 2.18 การต่อแบบอนุกรมท่ีมีหน่ึงเซลลอ์บัแสงบางส่วน 
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 อยา่งไรก็ตามเราสามารถหลีกเล่ียงปัญหาดว้ยการบายพาสไดโอด ตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.19 

ซ่ึงการไหลของกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัค่าความแตกต่างระหวา่งวงจรกระแสไฟฟ้าและกระไฟฟ้าท่ี

ถูกผลิตจากากเซลลท่ี์ 3 ดว้ยดงักราฟ I-V ในรูปท่ี 2.20 

 
รูปท่ี 2.19 การต่ออนุกรมท่ีมีหน่ึงเซลลอ์บัแสงบางส่วนและมีบายพาสไดโอด 

 
รูปท่ี 2.20 กราฟ I-V ต่อแบบอนุกรมท่ีมีหน่ึงเซลลอ์บัแสงบางส่วนและมีบายพาส 
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 อย่างไรก็ดีการต่อบายพาสไดโอดทุกเซลล์จะท าให้มีราคาแพงและไม่เหมาะสมในทาง

ปฏิบติัจึงจะต่อโมดูลละ 1 บายพาสไดโอดก็เพียงพอ บางบริษทัผูผ้ลิตจะต่อไดโอดมาให้หลงัโมดูล

เลยเพื่อความสะดวก อย่างไรก็ดีการอบัแสงของเซลล์มีผลอยา่งมากกบัก าลงัไฟฟ้าของเซลล์ ดงัท่ี

เห็นในรูปท่ี 2.21 และ 2.22 

 
รูปท่ี 2.21 กราฟ I-V ของเซลลไ์ม่มีการอบัแสง 

 

 
รูปท่ี 2.22 กราฟ I-V ของเซลลเ์ม่ือมีการอบัแสงบางส่วน 
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 ส าหรับการเช่ือมต่อเซลล์แบบอนุกรม เซลล์ท่ีมีคุณภาพต ่าสุดจะเป็นตวัก าหนดพลงังานท่ี

ไดด้ว้ยเหตุน้ีการต่ออนุกรมแผงท่ีมาจากหลายบริษทัหรือจากการผลิตท่ีแตกต่างกนั จึงไม่ควรท า

นอกจากน้ีไม่ใช่โมดูลทั้งหมดท่ีประกอบดว้ย Bypass diode ดงันั้นจึงตอ้งตรวจสอบให้ดี และท่ีดี

ท่ีสุดตอ้หลีกเล่ียงเงา เช่น จากเคเบิล ส่วนสูงของตน้ไม ้โครงสร้างรอบๆท่ีอยูใ่กล ้และควรท าความ

สะอาดเซลลเ์พื่อประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ 

 ส าหรับตวัอยา่งอ่ืนของการอบัแสงท่ีเกิดข้ึนกบัเซลลน์ัน่คือ ข้ีนก เม่ือพวกมนัไปเกาะอยูบ่น

ขอบดา้นบนของแผง ดงัรูปท่ี 2.23 ดงันั้นควรจะมีการป้องกนัเช่นการน าแผน่แหลมๆ มาติดอยูต่าม

ขอบดา้นบนของแผง เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 2.23 แสดงเซลลเ์ม่ือมีการอบัแสงบงส่วนดว้ยข้ีนก 

 

2.2.7 ชนิดเซลล์แสงอาทติย์ 

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ เซลลแ์สงอาทิตยท์  าหนา้ท่ีแปลงผนัพลงังานจากความเขม้รังสีแสงอาทิตย์

เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยผลิตไฟฟ้ากระแสตรง เซลล์แสงอาทิตยแ์บ่งเป็น 2 กลุ่มตามโครงสร้างการ

ผลิต คือ แบบ crystalline silicon และ thin-film การเพิ่มขนาดก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้มี
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ขนาดท่ีเหมาะสมและสะดวกกบัการใชง้านโดยการขนานและอนุกรมเซลล์ดงัรูปท่ี 2.24 เป็นการน า

เซลล์มาต่อเพื่อเพิ่มก าลงัไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตยป์ระกอบจากแผงเซลล์หลายแผงต่อกนัแบบ

ขนานและอนุกรมเพื่อเพิ่มขนาดแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกบัขนาดของระบบท่ี

ตอ้งการเซลลแ์สงอาทิตยท์ั้ง 2 แบบถูกน ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายประมาณ 5 แบบดงัแสดงในรูปท่ี 2.24 

   รูปท่ี 2.24 การน าเซลลม์าต่อเพื่อเพิ่มก าลงัไฟฟ้า 

 

 
รูปท่ี 2.25 ชนิดแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีจ  าหน่ายในปัจจุบนั 
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 เซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกเดียวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือเรียกวา่ 

โมโนคริสตลัซิลิคอน (Monocrystalline Silicon Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตยช์นิดท่ีไดรั้บการพฒันา

เก่าแก่ท่ีสุด ผลิตจากแผ่นเวเฟอร์ชนิดผนึกเดียวซิลิคอนมีความหนาประมาณ 200-300 ไมครอนมี

ประสิทธิภาพในการแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าประมาณ 15-17% แต่มีราคาแพง 

 เซลล์แสงอาทิตยช์นิดซิลิคอนผลึกรวมหรือแบบผลึกย่อย (Polycystalline Silicon Solar 

Cell, Multi Crystalline Silicon Solar Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตยช์นิดท่ีมีการใชง้านมากท่ีสุดใน

ปัจจุบนั ผลิตจากแผ่นเวเฟอร์ชนิดผลึกมลัติคริสตลัไลน์ซิลิคอน มีความหนาประมาณ 180-220 

ไมครอน มีราคาปานกลางมีประสิทธิภาพประมาณ 12-15%  

 เซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบาง อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) มี

ลกัษณะเป็นฟิล์มบางหนาประมาณ 0.5-1.0 ไมครอน ไดแ้ก่ เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ใชใ้นเคร่ืองคิดเลข

ซ่ึงมีลกัษณะสีม่วงน ้ าตาลมีความบาง เบา ราคาถูก ผลิตให้เป็นพื้นท่ีเล็กไปจนถึงใหญ่หลายตาราง

เมตรมีประสิทธิภาพประมาณ 6-8% 

 นอกจากซิลิกอนแล้ว วสัดุสารก่ึงตวัน าอ่ืนๆ ก็ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้เช่นกนัได้แก่ 

แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs : Gallium Arsenide) แคดเมียมเทลไรด์ (CdTe : Cadmium Telluride) 

คอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (CIS : Copper Indium Diselenide) เซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึก

แกลเลียมอาร์เซไนด ์(Gallium Arsenide Solar Cell) เป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงระดบั 

25 % ข้ึนไป มีราคาแพงมาก ไม่นิยมน ามาใชง้านบนพื้นโลก จึงใชส้ าหรับดาวเทียมเท่านั้น ภาพรวม
ของเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถท่ีจะแบ่งออกไดด้งัรูปท่ี 2.25 

 
รูปท่ี 2.26 ประเภทของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่างๆท่ีมีการคิดคน้ 
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 อย่างไรก็ตามแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์ชิงพานิชยท์ัว่ๆไป สามารถแบ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตามวสัดุท่ีใช้ผลิตได ้3 ชนิดแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพการใช้งานในห้องทดลองและใช้งานจริง
แตกต่างกนัดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ชนิดของแผงเซลลแ์ละประสิทธิภาพการใชง้านในหอ้งทดลองและใชง้านจริง 
ชนิด ประสิทธิภาพการใชง้าน 

ในหอ้งทดลอง (%) 
ประสิทธิภาพการใชง้าน 
ในงานจริง  (%) 

Monocrystalline Silicom 24 14-17 
Polycrystalline Silicom 18 13-15 
Amorphous Silicom 13 5-7 

 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่เซลลแ์สงอาทิตย ์หรือ PV ท่ีมาจากค าวา่  Photovoltaic โดยแยกออกเป็น 

Photo หมายถึงแสง และ Volt หมายถึงแรงดนัไฟฟ้า เม่ือรวมกนัหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากการตกกระทบของแสงบนวตัถุท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า
ไดโ้ดยตรง เม่ือพิจารณาลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยพ์บว่า เซลล์แสงอาทิตยจ์ะมี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในเวลากลางวนั ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมในการน าเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนั 
สถานท่ีติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยค์วรเป็นท่ีโล่ง ไม่มีเงามาบงัเซลลไ์ม่อยูใ่กลส้ถานท่ีเกิดฝุ่ น อาจจะ
อยู่บนพื้นดินหรือหลงัคาบา้งก็ได้ ควรวางแผงเซลล์แสงอาทิตยมี์ความลาดเอียงประมาณ 10 -15 
องศา จากระดบัแนวนอนแล้วหันไปทิศใต ้(ประเทศไทยอยู่ซีกโลกเหนือ)การวางเซลล์ในระดบั
ดงักล่าว จะช่วยใหเ้ซลลรั์บแสงอาทิตยไ์ดม้ากท่ีสุด และช่วยระบายน ้าฝนไดเ้ร็ว 

เพื่อให้เข้าใจและง่ายต่อการเขียนหรือออกแบบใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ ในปัจจุบนัจึง
อธิบายวงจรเทียบเคียงของเซลลแ์สงอาทิตยไ์ดด้ว้ยสัญลกัษณ์ดงัรูปท่ี 2.26 
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รูปท่ี 2.27 วงจรเทียบเคียงและสัญลกัษณ์ของเซลลแ์สงอาทิตย ์

 
2.2.8 สรุปคุณสมบัติและตัวแปรทีส่ าคัญของเซลล์แสงอาทติย์ 

 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ี

ต่างกนั และมีความส าคญัในการพิจารณาน าไปใชใ้นแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนน าไปค านวณระบบหรือ

ค านวณแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ตอ้งใชใ้นแต่ละพื้นท่ี มีดงัน้ี 

 1.  ความเขม้ของแสง 
 กระแสไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง หมายความวา่ เม่ือความเขม้ของ

แสงสูงกระแสท่ีไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดนัไฟฟ้าหรือโวลตแ์ทบจะไม่แปร

ไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงท่ีใชว้ดัเป็นมาตรฐาน 1000W/m2 จะใชค้่า AM 

1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพของแผง 

  2.  อุณหภูมิ 
 กระแสไฟฟ้าจะไม่แปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป ในขณะท่ีแรงดันไฟฟ้าจะลดลงเม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึน โดยเฉล่ียแลว้ทุกๆ 1 องศา ท่ีเพิ่มข้ึน จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าลงลง 0.4-0.5 % และแผง
เซลลแ์สงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใชก้ าหนดประสิทธิภาพของแผงเซลล์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา   เช่น 
ก าหนดไวว้า่แผงเซลล์แสงอาทิตยมี์แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open Circuit Voltage) หรือ (Voc) ท่ี 
21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา   จะหมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ม่ือยงั
ไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา   จะเท่ากบั 21 V ถา้อุณหภูมิสุงกวา่ 25 องศา   
เช่น อุณหภูมิ 30 องศา   จะท าให้แรงดนัไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตยล์ดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา 
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  ) นัน่คือ แรงดนัของแผงแสงอาทิตยท่ี์     จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 
V (21 V – 0.525 V) สรุปไดว้า่ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนแรงดนัไฟฟ้าจะลดลง ซ่ึงมีผลท าให้ก าลงัไฟฟ้า
สูงสุดของแผงแสงอาทิตยล์ดลงดว้ย 
 

2.2.9 แบบจ าลองแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 การศึกษาคุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยการจ าลองจะสามารถท่ีเขา้ใจการท างานของ

เซลล์แสงอาทิตยไ์ด้มากข้ึน การน าสมการคุณลกัษณะของเซลล์แสงอาทิตยม์าวิเคราะห์โดยการ

จ าลองสามารถท าไดด้ว้ยสมการพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตยด์งัรูปท่ี 2.27 โดยเพิ่มค่า    เขา้ใน

วงจรเพื่อศึกษาผลกระทบตามการใชง้านจริง 

 
รูปท่ี 2.28 วงจรสมมูลของเซลลแ์สงอาทิตยใ์นการจ าลอง 

 

จากวงจรสมมูล สามารถเขียนสมการไดด้งัสมการ (2.10) 

                                          
     

                           (2.10) 

 

เม่ือ                คือ ค่ากระแสไฟฟ้าโฟโต ้(A) 

                  คือ Thermal Voltage (V) 

                คือ ค่ากระแสอ่ิมตวัของไดโอด(A) 

                  คือ ค่ากระแสท่ีไหลผา่นไดโอด (A) 
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 ในสภาวะลดัวงจรของเซลล์แสงอาทิตย ์กระแสจะไหลผ่านไดโอดนอ้ยมากจนไม่มีผลต่อ

การค านวณท่ีสภาวะลดัวงจร แต่เน่ืองจากกระแสโฟโตเ้ป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้แสง ซ่ึง

สามารถเขียนสมการไดด้ัง่สมการท่ี (2.12) 

   (    )      
  

   
                                (2.11) 

 เม่ือ         คือ ค่าความเขม้แสง 
               คือ อุณหภูมิสมบูรณ์ 
         คือ ค่ากระแสลดัวงจรท่ีทดสอบภายใตส้ภาวะมาตรฐาน 
        คือ ค่าความเขม้แสงมาตรฐาน  1000 W/m2 
        คือ ค่ากระแสลดัวงจรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสัมประสิทธ์ิของ 
         คือ ค่าอุณหภูมิมาตรฐาน 298 K 
ในสภาวะเปิดวงจรของเซลลแ์สงอาทิตย ์สามารถค านวณแรงดนัเปิดวงจรไดด้งัสมการท่ี (2.12) 
                                               (2.12) 
 
เม่ือ          คือ ค่าแรงดนัเปิดวงจรท่ีทดสอบภายใตส้ภาวะมาตรฐาน 
       คือ ค่าแรงดนัเปิดวงจรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิจากวงจร
สมมูลของเซลลส์ามารถเขียนความสัมพนัธ์ของกระแสไดด้งัสมการท่ี (2.14) 
   (    )    (    )       (2.13) 
 
ซ่ึงดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่สมการกระแสของไดโอดสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (2.14) 

        [ 
   

  
  ]      (2.14) 

 
เม่ือ Thermal Voltage สามารถหาไดจ้าก สมการท่ี (2.15) 

   
   

 
         (2.15) 

 
เม่ือ    คือ ค่า Ideality 
             คือ ค่ากระแสอ่ิมตวัท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเขม้ของแสงและอุณหภูมิ 
             คือ ขนาดประจุมีค่า             คูลอมบ ์
            คือ ค่าคงท่ี Boltzman มีค่า             J/k 
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ดงันั้นกระแสอ่ิมตวัของไดโอดสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (2.17) 

     
   

   
  

  
      (2.16) 

จากสมการทางคณิตศาสตร์ของคุณสมบติัของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์สามารถก าหนดเป็น
บล็อกฟังกช์นั และเขียนเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Matlab/Simulink ไดด้งัรูปท่ี 2.28 

 
รูปท่ี 2.29  แบบจ าลองของเซลลแ์สงอาทิตยด์ว้ยโปรแกรม Matlab/Simulink [8] 

 
ซ่ึงจากจุดท่ี 1 แสดงถึงค่ากระแสลดัวงจร จากสมการท่ี (2.10) ซ่ึงเกิดจากค่าของปริมาณแสงท่ีตก
กระทบท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตยค์่าท่ีได้จะแปรเปล่ียนไปตามค่าของปริมาณแสง จากจุดท่ี 1 ผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ ไดค้่าของ    เป็นค่าแรงดนัท่ีผลิตไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ค่าพารามิเตอร์จุดท่ี 1 
มีค่าของกระแสไดโอด ซ่ึงเป็นค่ากระแสท่ีได้จากการพิจารณาจากวงจรสมมูลย์ แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์รูปท่ี 2.27 
 จุดท่ี 3 ค่าแรงดนัท่ีได ้เป็นค่าแรงดนัเม่ือพิจารณาเฉพาะ 1 เซลล์ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ซ่ึงมีการพิจารณาฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ตามสมการแรงดนัของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ดงัรูปวงจร
สมมูลยท่ี์พิจารณาในขณะ Open Circuit แรงดนัท่ีไดเ้ม่ือผา่นอตัราเพิ่ม (Gain) ท่ีแสดงถึงจ านวน
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เซลล์ทั้ งหมดท่ีมีในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยกตวัอย่างเช่น 36 เซลล์ ผลท่ีได้คือแรงดนัของเซลล์
แสงอาทิตย ์ทั้งหมด 

 
รูปท่ี 2.30 แบบจ าลองของเซลลแ์สงอาทิตย ์พิจารณา Bypass Diode 

 
จากจุดท่ี 5 ซ่ึงเป็นสมการท่ีพิจารณา ในกรณีท่ีมี Bypass Diode ดว้ยซ่ึงจะมีผลต่อแรงดนั

เอาตพ์ุตของแผงเซลล์แสงอาทิตยด์ว้ย ดงัรูปท่ี 2.29 และเม่ือน าแบบจ าลองไปใช้งานในโปรแกรม 
Matlab/Simulink ไดด้งัรูปท่ี 2.30 

 
รูปท่ี 2.31 แบบจ าลองของเซลลแ์สงอาทิตย ์
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การก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ซ่ึงเป็นค่าจากบริษทัผูผ้ลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์  เช่น 

ค่าของกระแสลดัวงจร จ านวนเซลล์ท่ีมีในแผงโมดุล ค่าแรงดนัท่ีเปล่ียนไปตามอุณหภูมิ ค่ากระแส
ลดัวงจรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ ค่าแรงดนัท่ีให้ก าลงัสูงสุด ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆเหล่าน้ี 
เป็นพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากผูผ้ลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นการทดสอบ นอกจากค่าพารามิเตอร์ท่ีได้
จากแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ลว้ ค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่นค่าแสง ค่าอุณหภูมิ สมการฟังชนัต่างๆ ก็ตอ้ง
ก าหนดลงไปในส่วนของ Editor Program ดว้ย หลงัจากทดสอบท่ีใชโ้ปรแกรมจะไดผ้ลของกราฟ I-
V ดงัรูปท่ี 2.31 ซ่ึงการจ าลองน้ีจะท าให้เราเขา้ใจในการท างานของเซลล์แสงอาทิตยม์ากข้ึน และผล
ของกราฟ  I-V  ท่ีไดก้็จะบอกถึงความถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน 

รูปท่ี 2.32 ผลการ Simulation กราฟ I-V ของแบบจ าลองแพงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์สร้างข้ึน 
 
 นอกจากน้ีในการศึกษาพลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้น เพียงสมการพื้นฐานของเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์ไดต้ามทฤษฎีของสารก่ึงตวัน าอาจจะไม่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์ทางดา้น
วิศวกรรม ดงันั้นความสามารถของแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์รับพลงังานแสงอาทิตยแ์ล้วผลิตเป็น
พลงังานไฟฟ้าไดร้ายชัง่โมงจ าน ามาค านวณหาค่ากระแสทางด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (2.17) และ (2.18) ส่วนการหาค่าแรงดนัทางดา้นออกของแผงเซลล์
แสงอาทิตยส์ามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (2.19) และ (2.20)  

      [
  

    
]        

  

    
       (2.17) 

                  (2.18) 
                        (2.19) 
                   (2.20) 
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ดงันั้นสมการพลงังานไฟฟ้าท่ีแผงเซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไดท่ี้เวลาใดๆ ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2.21) 

    ∫  
  

  
                   (2.21) 

 
เม่ือ     คือ กระแสดา้นออกของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(แอมแปร์) 
     คือ กระแสลดัวงจรของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(แอมแปร์) 
      คือ กระแสอา้งอิงของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(แอมแปร์) 
     คือ แรงดนัดา้นออกของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(โวลต)์ 
        คือ แรงดนัอา้งอิงของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(โวลต)์ 
      คือ พลงังานดา้นออกของแผงเซลล์ (วตัต-์ชัว่โมง 
    คือ ความตา้นทานอนุกรมของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(โอห์ม) 
   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของกระแสเน่ืองจากอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
 (เปอร์เซ็นต/์องศาเซลเซียส) 
   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของแรงดันเน่ืองจากอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
 (เปอร์เซ็นต/์องศาเซลเซียส) 
 

2.2.10 การต่อเซลล์แสงอาทติย์เข้ากบัโหลดความต้านทาน 

ในกรณีท่ีโหลดต่อโดยตรงกบัแหล่งจ่ายท่ีปรับค่าได ้ค่าของแรงดนัและกระแสท่ีแต่ละจุด

ของการท างานสามรถค านวณไดง่้ายๆ โดยการใชก้ฎของโอห์มเขา้มาช่วยอยา่งไรก็ตามถา้แหล่งจ่าย

ไม่เป็นเชิงเส้น  ตวัอย่างเช่น ในกรณีของเซลล์แสงอาทิตย ์ดนันั้นวิธีการดูกราฟคุณลกัษณะของ

เซลลแ์สงอาทิตยจึ์งดงัรูปท่ี 2.33 ส่วนรูปท่ี 2.32 แสดงวิธีการต่อเซลล์แสงอาทิตยเ์ขา้กบัโหลดความ

ตา้นทาน 
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รูปท่ี 2.33 การต่อเซลลแ์สงอาทิตยก์บัโหลดความตา้นทานโดยตรง 
 
กราฟคุณลกัษณะของเซลลแ์สงอาทิตย ์กบัโหลดความตา้นทานนั้นจะวางทบักนัอยูด่งักราฟ

รูปท่ี 2.33 เซลล์แสงอาทิตยคื์อแหล่งจ่ายท่ีส่วนความตา้นทานคือโหลด น าทั้งสองมาต่อเขา้ดว้ยกนั 

แรงดนัตกคร่อมทั้ง 2 จุดจะเท่ากนัละกระแสท่ีไหลในวงจรก็เท่ากนัดว้ย เพราะฉะนั้นจุดตดับนกราฟ

คุณลกัษณะคือ จุดท างานของระบบนัน่เอง  

รูปท่ี 2.34 จุดท างานเม่ือความเขม้แสงต่างกนั 
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สมมุติให้อุณหภูมิการท างานของเซลล์แสงอาทิตยค์งท่ี จากเส้นโคง้กราฟ I-V ของเซลล์
แสงอาทิตย์ ดังรูปท่ี 2.33 แสดงความเข้มแสงต่างกันโดยโหลด II จะผ่านไปใกล้จุด MPP 
(Maximum Power Point) ของเส้นโคง้ท่ีความเขม้แสง 1000     และนัน่เป็นค่าท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดส าหรับความเขม้แสงน้ี อย่างไรก็ตามผลก าลงัท่ีลดลงเกิดจากความเขม้แสงท่ีต ่าลง ซ่ึงต่างกนั
กบัโหลด I ซ่ึงมีความตา้นทานท่ีสูงกวา่ซ่ึงเหมาะกบัความเขม้แสงท่ีต ่าๆ แต่ไม่เหมาะกบัความเขม้
แสงท่ีสูง ซ่ึงในทั้ งสองกรณีมีก าลังสูญเสียเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จะอย่างไรก็ตามจะต้องมี
ส่วนประกอบท่ีจะท าให้ระบบใชง้านไดต้ามกราฟคุณลกัษณะมาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย ์นัน่ก็
คือคอนเวอร์เตอร์ต้องเหมาะสมกับความต้องการของระบบ ควรหลีกเล่ียงคอนเวอร์เตอร์ท่ีไม่
เหมาะสมกบัระบบ 

 

2.3 วงจรชาร์จแบตเตอร่ี 
2.3.1 หลกัการท างาน  

การท างานชาร์และหยดุชาร์ของวงจรน้ีจะท าการตรวจวดัระดบัแรงดนัท่ีตกคร่อมแบตเตอร่ี 
ถา้แรงดนัไม่ถึงค่าประมาณ 11.8 v หรือต ่ากวา่ 11.8 v ลงมา วงจรจะเร่ิมท าการ ชาร์จประจุ แต่ถา้
แรงดนัตกคร่อมถึง 12 v วงจรก็จะหยดุชาร์จประจุอตัโนมติั  

เม่ือแบตเตอร่ีไดรั้บการชาร์จประจุอยา่งเต็มท่ี วงจรก็จะไม่ท าการชาร์จอีกต่อไป เน่ืองจาก
แรงดนัตกคร่อมแบตเตอร่ีมีค่าสูงข้ึน นัน่คือเกิดแรงดนัตกคร่อมแบตเตอร่ีกบัแรงดนัอินพุทเท่ากบั
วงจรตรวจจบัแรงดนัภายใน I

C1 
จะท าหนา้ท่ีหยุดการท างานของ Q

1 
ไอซีเรกูเลตแบบปรับค่าแรงดนั

ได ้ I
C1 
นั้นจะไดรั้บแรงดนัไฟเล้ียงผา่นไดโอด D

1 
ซ่ึงจะจ่ายกระแสผา่นมาได ้ 10 mA จากนั้นวงจร

แบ่งแรงดนัอา้งอิงภายในไอซี ก็จะไดรั้บการแบ่งแรงดนัให้ลดลงมาเหลือ 2.2 v ดว้ย R
1 
และ R

2 
ซ่ึง

แรงดนัอา้งอิงน้ีจะถูกน ามาเปรียบเทียบกบัค่าแรงดนัของแบตเตอร่ีท่ีถูกปรับค่าแรงดนัจาก V
R1
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รูปท่ี 2.35 วงจรเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีตะกัว่ 

 
ถา้แรงดนัของแบตเตอร่ีมีค่าต ่าลง เอาทพ์ุทขา 10 ของ I

C1 
ก็จะให้ระดบัลอจิกเป็น “1” ท าให ้

LED
1 
ติดสวา่งพร้อมกบัการท างานของออปโต ้I

C2 
ท าให้เกิดการขบักระตุน้ SCRให้ท างานตามการ

ท างานออปโต ้ I
C2 
ก็จะมีกระแสออกไปชาร์จประจุให้กบัแบตเตอร่ี ซ่ึง Q

1 
น้ียงัท าหน้าท่ีควบคุม

ปริมาณของกระแสท่ีชาร์จให้กบัแบตเตอร่ีดว้ย เม่ือแรงดนัท่ีแบตเตอร่ีสูงข้ึนจะท าให้ SCR (Q
1
) 

ระหวา่งขา K กบั A ไม่มีความแตกต่างกนั คือมีค่าเท่ากบั ศูนยโ์วล์ท ท าให้ Q
1 
หยุดน ากระแส คือ 

หยดุชาร์จ และจะเร่ิมชาร์จ Q
1 
กระแสอีกคร้ังก็ต่อเม่ือแรงดนัแบตเตอร่ีลดลงต ่ากวา่ 11.8 V 

2.3.2 การปรับแต่งและการใช้งาน  
ต่อแบตเตอร่ีท่ีตอ้งการชาร์จประจุ เขา้กบัวงจรพร้อมกบัจ่ายแรงดนัขนาด 12 V เขา้ท่ีอินพุท

ของวงจรน้ีจากนั้นใช้โวล์ทมิเตอร์ต่อวดัแรงดนัตกคร่อมแบตเตอร่ี เพื่อตรวจสอบแรงดนั หาก
แรงดนัต ่ากวา่ 11.8 v ก็จะไม่เห็น LED

1 
ติดสวา่ง ต่อจากนั้นให้ปรับ V

R1 
ตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่ 

LED
1 
สวา่ง แสดงวา่วงจรเร่ิมชาร์จประจุให้แบตเตอร่ีแลว้ เม่ือแรงดนัตกคร่อมแบตเตอร่ี มีค่าเพิ่ม

สูงข้ึนจนถึง 12 V แลว้ให้ท าการปรับ V
R1 
ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั้งเห็น LED

1 
ดบัลง นั้นเป็นการ

หยดุการชาร์จ และจะเป็นการท างานอยา่งอตัโนมติั ระหวา่งการชาร์จประจุและการหยุดชาร์จประจุ 
วงจรน้ีสามารถจ่ายกระแสชาร์จประจุได ้1 A และสูงสุดไม่เกิน 5 A 
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2.4 แบตเตอร่ี ( Battery )  
(ท่ีมา : นฐัวฒิุ มีพรหม และณฐัศาสตร์ ค ากรอง, 2546, หนา้ 12.) 

แบตเตอร่ีหมายถึง ระบบการท างานชนิดหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยสารเคมี 3 ชนิด คือ สารเคมี
จากแผน่ธาตุบวก สารเคมีจากแผน่ธาตุลบ และสารเคมีจากน ้ ากรด สารเคมีทั้ง 3 น้ี เม่ือน ามาท างาน
ร่วมกนัแลว้จะท าใหเ้กิดพลงังานไฟฟ้าข้ึน และพลงังานน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อใหแ้สงสวา่งในรถต่างๆ 
แสงสวา่งในบา้นหรือ อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการพลงังานจากไฟฟ้า  

แบตเตอร่ีแบ่งออกเป็นหลายชนิดด้วยกนั แต่ละชนิดมีวตัถุประสงค์ในการใช้งานไม่
เหมือนกนั เช่นแบตเตอร่ีในเรือด าน ้ า แบตเตอร่ีในรถถงั เป็นตน้ แบตเตอร่ีท่ีก าลงัจะกล่าวถึงน้ีเป็น
แบตเตอร่ีในรถทัว่ๆ ไป ซ่ึงเรียกวา่ แบตเตอร่ี  

ส่วนประกอบส าคญัของแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่น ้ากรด ประกอบดว้ย  
1. เปลือกหมอ้ (Container)  
2. แผน่ธาตุบวก (Positive plate)  
3. แผน่ธาตุลบ (Negative plate)  
4. แผน่กั้น (Separator )  
5. กรดก ามะถนัชนิดเจือจาง (Sulburic acid dil )  

ปฏิกริยาทางเคมีง่ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในแบตเตอร่ีขณะนั้นมีค าอธิบาย และภาพดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 2.36 แบตเตอร่ีประสิทธิภาพเตม็ท่ี 

 
แบตเตอร่ีท่ีชาร์ทไฟเต็มแลว้ วสัดุไวของธาตุลบคือ ตะกัว่พรุน ( P

b 
) วสัดุไวของแผน่ธาตุ

บวก คือ เลดเปอร์อ็อกไซด์ (P
b
O

2
) น ้ ายาอิเล็กโตรไลทคื์อ ส่วนผสมของน ้ ากรดก ามะถนั (H

2
SO

4
) 

และน ้ากลัน่ 
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รูปท่ี 2.37  แบตเตอร่ีขณะคายไฟ 

 
เม่ือแบตเตอร่ีถูกคายไฟ น ้ ายาจะท าปฏิกริยากบัแผน่บวกและแผน่ลบ อ็อกซิเจนจากแผ่น

บวกจะรวมตวักบัไฮโดรเจนจนกลายเป็นน ้า ตะกัว่จากแผน่บวกรวมกบัซลัเฟสกลายเป็นเลคซนัเฟส 
เช่นเดียวกบัแผน่ลบรวมตวักนักบัซลัเฟตกลายเป็นเลคซนัเฟส น ้ ายาท่ีเหลือคือ น ้ า กระแสไฟฟ้าจะ
ถูกจ่ายออก 

 
รูปท่ี 2.38  แบตเตอร่ีท่ีคายไฟแลว้ 

 
ส่วนใหญ่ของแผน่วสัดุไวแผน่บวกและแผน่ลบ จะมีสีขาวของซลัเฟต (P

b
So

4
) หุ้มอยู ่และ

ส่วนผสมของน ้ายาจะเหลือเพียงน ้ากลัน่ (H
2
O) 

 
รูปท่ี 2.39  แบตเตอร่ีขณะท าการชาร์ทไฟ 

 
การชาร์ทไฟแบตเตอร่ีปฎิกริยาจะยอ้นกลบัแผน่บวกกลายเป็นเลดเปอร์อ๊อฟไซด์ แผน่ลบ

จะกลายเป็นตะกัว่พรุน น ้ ายากลายเป็นกรดก ามะถนั พลงังานจะถูกสะสมไวอี้กคร้ังหน่ึงในรูปของ
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พลงังานเคมี ส่วนมากหมอ้แบตเตอร่ีใหม่จะมีแต่แผน่ตะกัว่ไม่มีแผน่น ้ากรดเติม ดงันั้นเม่ือจะใชง้าน
แบตเตอร่ีตอ้งเติมน ้ ากรดลงไป แต่ไม่ตอ้งอดัไฟลงแบตเตอร่ีอีก อยา่งไรก็ตามตอ้งรอประมาณสาม
ชัว่โมงให้แผน่ตะกัว่ชุ่มไปดว้ยกรดก่อน เม่ือแบตเตอร่ีจ่ายไฟออกไปทั้งแผน่ตะกัว่และน ้ ากรดจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีดงัน้ี ตะกัว่ซลัเฟตจะเกิดข้ึนและจบัอยูท่ ั้งท่ีแผน่บวกซ่ึงเป็นตะกัว่อ๊อก
ไซดแ์ละท่ีแผน่ลบซ่ึงเป็นตะกัว่พรุน ในการน้ีน ้ ากรดจะถูกใชห้มดไปจะท าให้เกิดมีน ้ าเพิ่มข้ึน ถ.พ. 
ของน ้ากรดลดลงโวลทเ์ตจท่ีแบตเตอร่ีก็จะลดลงดว้ยถา้โวลทเ์ตจในแต่ละเซลล์ลดลงถึง 1.75 โวลท์
ก็ถือวา่แบตเตอร่ีจ่ายไฟหมดแลว้ และถา้ให้จ่ายไฟต่อไป และถา้ให้จ่ายไฟต่อไปอีกแบตเตอร่ีก็จะ
ช ารุดเสียหายได ้ปฎิกริยาท่ีเกิดข้ึนท่ีแผน่ธาตุทั้งสองในขณะท่ีจ่ายไฟออกมีดงัน้ี 

แผน่บวก : P
b
O

2 
+ H

2
SO

4 
→ P

b
SO

4 
+ 2H

2
O  

แผน่ลบ : P
b 
+ SO

4 
→ P

b
SO

4 
 

แบตเตอร่ีท่ีจ่ายไฟแลว้ ควรอดัไฟให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพราะถา้ทิ้งไวแ้ลว้ตะกัว่
ซลัเฟตท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตะกัว่อ๊อกไซด์ และตะกัว่พรุนอยา่งเดิมไดล้ าบาก เพราะภายในแบตเตอร่ีจะ
กลายเป็นเกลือซลัเฟตหมด 
2.4.1 ความสามารถในการเกบ็ไฟของแบตเตอร่ี  

ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอร่ีข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ดงัน้ี  
1. ปริมาณวสัดุไวของแผน่ธาตุบวกและแผน่ธาตุลบถา้ปริมาณมากจะเก็บไฟได ้

มาก โดย เฉพาะอยา่งยิง่ปริมาณของวสัดุไวของแผน่ธาตุบวก  
2. ข้ึนอยูก่บัความหนาของแผ่นธาตุ ถา้แผน่ธาตุหนาจะมีความสามารถเก็บไฟไดสู้งกว่า

แผน่ธาตุท่ีบาง  
3. ข้ึนอยูก่บัอตัราการคาบไฟของแบตเตอร่ี ถา้แบตเตอร่ีถูกจ่ายไฟออกปริมาณมากๆอยา่ง

รวดเร็วหลงัจากนั้นเม่ือน ากลบัมาชาร์ทใหม่ความสามาถในการเก็บไฟจะลดลง  
4. ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของน ้ ากรดก ามะถนั ความเขม้ของน ้ ากรดสูง ความสามารถในการ

เก็บไฟของแบตเตอร่ีจะมาก แต่ถา้ถา้ความเขม้ขน้ของน ้ ากรดต ่า ความสามารถในการเก็บไฟของ
แบตเตอร่ีจะนอ้ยลง  

5. ข้ึนอยูก่บัความพรุนของแผน่ธาตุถา้แผน่ธาตุมีรูพรุนมากๆ น ้ ากรดสามารถผา่นเขา้ไปท า
ปฎิกริยากนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงความสามารถในการเก็บไฟก็จะสูงตามไปดว้ย 
2.4.2 ผลหรือสาเหตุทีท่ าให้อายุของแบตเตอร่ีส้ัน  

1. การชาร์ทไฟมากเกินพอ (Over charge)  
2. การชาร์ทไฟนอ้ยเกินกวา่มาตรฐาน (Under charge)  
3. การลดัวงจร (Short circuit)  
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4. ระดบัน ้ากรดต ่า  
5. แบตเตอร่ีถูกใชง้านหนกัเกินไป 

 

2.5 ระบบเครือข่ายจีเอสเอม็ 
2.5.1 ความเป็นมาของระบบเครือข่าย 
  ในช่วยตน้ยุคปี 1980 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบ analog เกิดการพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วใน
ยโุรป โดยเฉพาะในแถบสแกนดิแนเวียและสหราชอาณาจกัร รวมทั้งฝร่ังเศสและเยอรมนั ซ่ึงในแต่
ละประเทศก็พฒันาระบบของตน ซ่ึงมนัไม่สามารถท างานเขา้กนัได ้ทั้งดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์และ
การท างาน ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีไม่เป็นท่ีตอ้งการเพราะจะกลายเป็นวา่อุปกรณ์ส่ือสารจะจ ากดัการ
ท างานอยูเ่พียงแค่ประเทศของตนเองเท่านั้น ซ่ึงท าให้ไม่เป็นหน่ึงเดียวกนัในประเทศยุโรปทั้งยงัจ  า
กนัขนาดตลาดของอุปกรณ์แต่ละชนิดลดขนาดทางเศรษฐ์ศาสตร์ และหลงัจากนั้นก็จะไม่มีความ
ประหยดัเกิดข้ึนเลย 
  ชาวยโุรปไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ีตั้งแต่แรกและในปี 1982 การประชุมเก่ียวกบัไปรษณียแ์ละ
โทรคมนาคมแห่งยุโรป (CEPT) ไดก่้อตั้งกลุ่มทดลองรียกวา่ Group Special Mobile (GSM) เพื่อ
ศึกษาและพฒันาระบบโทรศพัทส์าธารณะของชาวยโุรป ซ่ึงจุดมุ่งหมายก็มีดงัต่อไปน้ี 
 สามารถส่ือสารไดดี้และมีคุณภาพ 
 ค่าอุปกรณ์และบริการต ่า 
 สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศได ้
 สามารถติดต่อกบัโทรศพัทมื์อถือได ้
 สามารถรองรับการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ๆ ได ้
 สามารถใชก้บัระบบ ISDN ได ้

ในปี ค.ศ. 1989 ความรับผิดชอบของ GSM ไดถู้กโอนยา้ยไปยงัสมาคมมาตรฐานการ
ส่ือสารโทรคมนาคมแห่งยุโรป (ETSI) และคุณสมบติัจ าเพาะของ GSM phase ท่ี 1 ไดถู้กตีพิมพข้ึ์น
ในปี ค.ศ. 1990 การบริการทางดา้นพาณิชยไ์ดถู้กเร่ิมตน้ในช่วงกลางปี 1991 และในปี 1993 ไดมี้
เครือข่าย GSM 36 เครือข่ายใน 22 ประเทศ ถึงแมว้า่จะมีการตั้งมาตรฐานในยุโรปแต่เครือข่าย GSM 
ก็ไม่ใช่มาตรฐานของยุโรปเพียงท่ีเดียว เครือข่าย GSM ทั้ง 200 เครือข่าย (ประกอบดว้ย DCS 1800 
และ PCS 1900) ก็ไดถู้กน าไปใช ้110 ประเทศทัว่โลกในช่วงตน้ปี 1994 ไดมี้ผูใ้ชก้วา่ 1.3 ลา้นราย 
ซ่ึงไดเ้ติบโตจนมากกวา่ 55 ลา้นรายในเดือนตุลาคมปี 1997 ซ่ึงในอเมริกาเหนือเครือข่ายของ GSM 
ไดเ้ขไ้ปชา้กวา่ท่ีอ่ืนๆ และเป็นแขนงหน่ึงของระบบ GSM ท่ีเรียกวา่ PCD 1900 ระบบ GSM ก็เลย
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ปรากฎอยู่ในทุกทวีป ซึงต่อมาภายหลัง GSM ย่อมาจาก Global System for Mobile 
Communications 

ผูพ้ฒันาระบบ GSM ไดเ้ลือกใช้ระบบดิจิตอล ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการรับรอง (ในขณะนั้น) ท า
ให้ถูกคดัคา้นจาก AMPS ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ TACS ในประเทศสหราชอาณาจกัร ซ่ึง
พวกเขาเช่ือวา่ยงัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นการคิดค านวณและการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ท าให้
เป็นส่วนเติมเต็มขอ้ก าหนดท่ีตั้งไวต้ั้งแต่เร่ิมตน้และพฒันาระบบต่อไปในดา้นคุณภาพ และราคา
ผูส้นับสนุนได้ให้ค  าแนะน ากว่า 8,000 หน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการแข่งขนัทางดา้นวตั
กรรม ซ่ึงควรจะต้องมีการจดัการใก้เกิดความมาตรฐานอย่างเพียงพอ ในการติดต่อส่ือสารขา้ม
เครือข่ายของระบบ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยให้ค  าบรรยายการท างานและการติดต่อส่ือสารท่ีมีอยูจ่ริง
ในระบบ 

 
รูปท่ี 2.40 แสดงระบบเครือข่ายจีเอสเอม็ 

2.5.2 การท างานของระบบจีเอสเอม็  
  ในช่วงเร่ิมตน้ผูว้างระบบ GSM ตอ้งการให้สามารถท างานร่วมกบัระบบ ISDN ในรูปของ
การบริการและการควบคุมสัญญาณ อย่างไรก็ตามไดมี้ขอ้จ ากดัในการส่งสัญญาณวิทยุในรูปของ
แถบความถ่ีและราคา ท าให้ไม่สามารถน ามาตรฐานของ ISDN B-channel ท่ีมีความเร็ว 64 kbps 
น ามาใชง้านไดจ้ริง 
  การบริการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมซ่ึงมีทั้งบริการเสริม และบริการทางไกลทาง GSM 
ไดส้นบัสนุนการบริการทางไกลข้ึนพื้นฐานท่ีสุดนัน่คือ การติดต่อส่ือสารพูดคุยทางโทรศพัท์ ซ่ึง
บทสนทนาจะถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นสัญญาณดิจิตอล หลงัจากนั้นจะถูกส่งผ่านเครือข่าย GSM 
เสมือนคล่ืนของสัญญาณดิจิตอล นอกจากน้ียงัมีการบริการฉุกเฉินส่งไปยงัผูใ้ห้บริการฉุกเฉินท่ีใกล้
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ท่ีสุดโดยการกด 3 ตวัเลข (ยกตวัอยา่งเช่น 911) ซ่ึงยงัมีการบริการทางดา้นขอ้มูลท่ีหลากหลายผูใ้ช ้
GSM สามารถส่งและรับขอ้มูลท่ีอตัราเร็วสูงกว่า 9,600 bps ไปยงัผูใ้ช้ ระบบโทรศพัท์แบบเก่า
เน่ืองจาก GSM เป็นระบบดิจิตอล ดงันั้นจึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ modem ในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งกนั ถึงแมจ้ะตอ้งใช ้audio modem ในการติดต่อระหวา่งเครือข่าย GSM กบัระบบโทรศพัท์
แบบเก่า 
  การใช้งานท่ีเป็นจุดเด่นของระบบ GSM ก็คือการบริการข้อความ (SMS) ซ่ึงข้อ
ความสามารถถูกเก็บและส่งต่อไปอีกได ้นอกจากน้ียงัสามารถบนัทึกเก็บไวใ้น SIM card ไดด้ว้ย
การบริการเสริม ซ่ึงประกอบดว้ย การบริการส่งต่อเม่ือเรียกเขา้ในกรณีท่ีผูรั้บไม่อยูใ่นเครือข่าย การ
ปฏิเสธสายเรียกเขา้ และยงัมีการบริการเสริมอ่ืนๆ อีก เช่น การโชวเ์บอร์ของผูเ้รียกเขา้ การเรียกสาย
ซอ้น การสนทนาพร้อมกนัหลายๆ สาย 

 
รูปท่ี 2.41 แสดงการส่ือสารภายในระบบเครือข่าย 

2.5.3 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายจีเอสเอม็  
  เครือข่าย GSM ถูกสร้างให้มี function การท างานท่ีหลากหลาย ซ่ึงฟังก์ชัน่และการท างาน
แสดงใหเ้ห็นในรูปท่ี 1 เครือข่าย GSM สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ เคร่ืองรับสัญญาณอยูก่บั
ผูใ้ช้ สถานีฐาน ควบคุมเคร่ืองวิทยุกบัเคร่ืองรับสัญญาณ เคร่ืองควบคุมเครือข่ายเป็นส่วนประกอบ
หลักในการให้บริการ ซ่ึงท าหน้าท่ีติดต่อระหว่างผูใ้ช้ด้วยกัน และผู ้ใช้ข้ามเครือข่าย Mobile 
Services Switching Center (MSC) ยงัควบคุมและจดัการในกรณีท่ีมีการเคล่ือนไหวโดยท่ีสถานีฐาน
จะติดต่อส่ือสารกบั MSC โดยผา่นส่วนท่ีเช่ือมต่อ, A 
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รูปท่ี 2.42 แสดงสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายจีเอสเอม็ 

 
รูปท่ี 2.43 แสดงสถาปัตยกรรมภายในระบบเครือข่าย 

2.5.4 เคร่ืองรับสัญญาณ (Mobile station) 
  เคร่ืองรับสัญญาณ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณและ smart card ท่ีเรียกว่า SIM 
(Subscriber Identify Module) โดยท่ี SIM จะแยกเป็นขอบแต่ละบุคลล ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการ
โดยท่ีไม่ตอ้งคิดถึงอุปกรณ์ท่ีจ าเพาะ โดยสามารถใส่ SIM card เขา้ไปในเคร่ือง GSM อ่ืนๆ ไดท้ั้ง
รับสาย โทรออก และใชบ้ริการอ่ืนๆ ไดต้ามปกติ 
  โดยอุปกรณ์ส่ือสารจะมีการระบุตวัมนัโดย the International Mobile Equipment Identify 
(IMEI) โดย SIM card จะระบุหมายเลขของผูจ้ดทะเบียนกบัระบบ เพื่อป้องกนัการลอกเลียนแบบ 
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โดยรหสัท่ีตวัเคร่ืองกบัรหสัท่ี SIM จะเป็นอิสระต่อกนั และ SIM card ก็มีระบบป้องกนัการใชโ้ดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต โดยใช ้password 
 
2.5.5 สถานีฐาน (Base station subsystem) 
  สถานีฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน, สถานีเคร่ืองรับส่งวิทยุ Base Transceiver Station (BTS) และ
สถานีควบคุม Base station Controller (BSC) การส่ือสารเหล่าน้ีจะขา้มขอบเขต Abis ซ่ึงจะ
ปฏิบติังานระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยผูผ้ลิตต่างๆ สถานีเคร่ืองรับวิทยุ (BTS) จะ
รับคล่ืนวิทยุท่ีระบุถึงผูใ้ชแ้ละส่งต่อสัญญาณวิทยุไปยงัเคร่ืองรับสัญญาณ (mobile station) ในพื้นท่ี
ใหญ่ๆ ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ถานีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย โดยสถานีฐานน้ีตอ้งมีคุณสมบติัคือ มีความ
น่าเช่ือถือสูงและสามารถเคล่ือนยา้ยได้และราคาต ่า โดยท่ีสถานีฐานจะเป็นตวัตั้งช่องของคล่ืน
ความถ่ีวทิย ุและสถานีควบคุม (BSC) จะเป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองรับสัญญาณกบั MSC โดยจะ
ดูแลการติดตั้งช่องสัญญาณ คล่ืนความถ่ีการส่งต่อคล่ืน โดย BSC 1 แห่งควบคุมสัญญาณวิทยุ 1 
หรือมากกวา่ 1 แห่ง ของ BTS 
 
2.5.6 สถานีเครือข่าย (Network subsystem) 
  ส่วนประกอบของสถานีเครือข่าย (Network subsystem) คือ MSC ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือนการ
สับเปล่ียนของ PSTN หรือ ISDN และยงัควบคุมดูแลผูจ้ดทะเบียน ตวัอยา่งเช่น การจดทะเบียน, 
การป้องกนัการลอกเลียนแบบ, การ update สถานท่ี, การโทรเขา้เครือข่าย ซ่ึงการบริการเหล่าน้ีเป็น
ตวัเช่ือมหนา้ท่ีต่างๆ เขา้ดว้ยกนั MSC เป็นตวัเช่ือมต่อกบัเครือข่ายหลกั (ตวัอยา่ง เช่น PSTN หรือ 
ISDN) การส่งสัญญาณระหวา่งหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงในเครือข่ายจะใชร้ะบบสัญญาณเบอร์ 7 ซ่ึงถูกใชใ้น
สายโทรศพัทท่ี์ส่งสัญญาณ ISDN และถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวางในเครือข่ายสาธารณะ 
  Home Location Register (HLR) และ Visitor Location Register (VLR) ท างานร่วมกนักบั 
MSC HLR ท าหนา้ท่ีบริหารขอ้มูลของแต่ละผูจ้ดทะเบียนท่ีลงทะเบียนในเครือข่าย GSM ตามท่ีตั้ง
ของเคร่ืองรับสัญญาณในขณะนั้น สถานีท่ีตั้ งของเคร่ืองรับส่งสัญญาณขณะนั้นอยู่ในรูปของ
สัญญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบั VLR ซ่ึงกระบวนการเดินทางท่ีแทจ้ริงจะอธิบายในภายหลงั โดยจะมีหน่ึง 
HLR ต่อ เครือข่าย GSM ถึงแมว้า่จะเป็นเคร่ืองมือในการกระจายฐานขอ้มูล 
  VLR ประกอบไปด้วย ขอ้มูลท่ีมาจาก HLR ท่ีจ  าเป็นในการควบคุมการติดต่อและ
ขอ้ก าหนดการบริการท่ีลงทะเบียนไว ้ส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณแต่ละเคร่ืองท่ีถูกระบุต าแหน่งตาม
สภาพพื้นท่ี จะถูกควบคุมโดย VLR ถึงแมว้่าการท างานท่ีแทจ้ริงจะเป็นหน่วยท่ีเป็นอิสระ ผูผ้ลิต
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อุปกรณ์ในการแลกเปล่ียนก็จะพฒันา VLR ไปกบั MSC ดงันั้นบริเวณทางภูมิศาสตร์ท่ีควบคุมโดย 
MSC ก็จะถูกควบคุมโดย VLR ดงันั้น VLR จึงท าหนา้ท่ีใหส้ัญญาณท่ีเหมาะสม 
  โดยทั้ง 2 Register จะถูกใชส้ าหรับการป้องกนั และระบบความปลอดภยั The Equipment 
Identify Register (EIR) คือฐานขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ย รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีอยู่ในเครือข่าย
ทั้งหมด ซ่ึงเคร่ืองรับสัญญาณจะถูกระบุดว้ย IEMI โดยท่ี IEMI จะบนัทึกไวว้า่ผดิกฎหมาย ถา้มนัถูก
ขโมย หรือไม่ไดผ้า่นการทดสอบ The Authentication Center (AUC) จะดูแลฐานขอ้มูลท่ีถูกเก็บไว้
โดยใชร้หสัลบัของแต่ละผูจ้ดทะเบียน SIM card และยงัใชส้ าหรับการยนืยนัคล่ืนวทิยุ 

 
รูปท่ี 2.44 แสดงระบบเครือข่ายระหวา่งฐานขอ้มูล 

 
2.5.7 การเช่ือมโยงการส่ือสาร (Radio link aspects) 
  สหภาพการส่ือสารโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการแบ่งสันปันส่วนคล่ืนวิทย ุ
(ตามฟังก์ชัน่การท างานท่ีหลากหลาย) จดัสรรคล่ืนความถ่ี 890 – 915 MHz ส าหรับ uplink (จาก 
mobile station ไปยงั base station) และคล่ืนความถ่ี 935 – 960 MHz ส าหรัรบ downlink (จาก base 
station ไปยงั mobile station) ส าหรับเครือข่ายภายในยุโรป ซ่ึงช่วงความท่ีเหล่าน้ีก็ไดถู้กเคยใชแ้ลว้
ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1980 โดยเป็นของระบบ analog ในขณะนั้น ทาง CEPT ก็มีความรอบคอมท่ีจะ
ส ารองคล่ืนความถ่ี 10 MHz ส าหรับแต่ละแถบคล่ืนความถ่ี ส าหรับระบบ GSM ซ่ึงขณะนั้นยงัอยู่
ในช่วงพฒันาอยู ่ซ่ึงในท่ีสุดระบบ GSM ก็ไดรั้บช่วงความกวา้งของคล่ืนความถ่ี 2 – 25 MHz 
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2.5.8 การเข้าถึงโครงสร้างช่องสัญญาณ 
  เน่ืองจาก radio spectrum เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท่ีตอ้งแบ่งปันส าหรับผูใ้ชทุ้กคน
วิธีการท่ีจะออกแบบก็คือตอ้งแบ่งเป็นแต่ละคล่ืนความถ่ีให้แก่ผูใ้ช้ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้
วิธีการท่ีใชใ้นระบบ GSM ก็คือการรวมกนัของ Time and Frequency Division Multiple access 
(TDMA / FDMA) โดยในส่วนของ FDMA จะแบ่งโดยความถ่ีซ่ึงจะมีความกวา้งของแถบความถ่ี
สูงสุด 25 MHz โดยตวัน า 124 ตวั แต่ละตวัสามารถน าความถ่ีได ้200 kHz โดยหน่ึงหรือมากกว่า
ตวัน าท่ีจะถูกส่งไปในแต่ละ base station โดยในแต่ละตวัน าความถ่ีเหล่าน้ีก็จะถูกแบ่งดว้ยเวลาตาม
แบบของ TDMA ตวัเรียกหน่วยของเวลาในระบบ TDMA จะเรียกวา่ burst period จะมีค่า 15/26 ms 
(หรือประมาณ 0.577 ms) 8 กลุ่มของ burst period จะรวมเป็นกลุ่มของหน่ึง TDMA frame 120/26 
(หรือประมาณ 4.615 ms) โดยจะอยู่ในรูปหน่วยพื้นฐาน ส าหรับการให้ค  านิยามของช่องสัญญาณ
ทาง ตรรกะหน่ึง physical channel ก็คือ หน่ึง burst period ต่อ TDMA frame 
  ช่องสัญญาณจะถูก าหนดโดยจ านวนและต าแหน่งของ burst period ท่ีสอดคลอ้งกนั การ
ก าหนดทั้งหมดเหล่าน้ีจะเป็น วฎัจกัรและทั้งหมดน้ีก็จะวนซ ้ าประมาณทุกๆ 3 ชัว่โมง ช่องสัญญาณ
สามารถแบ่งเป็น dedicated channel ตวัจะถูกจดัสรรไปยงั mobile station และ common channel ท่ี
ใชโ้ดย mobile station ก็จะถูกปล่อยใหสู้ญเปล่า idle mode 
 

 
รูปท่ี 2.45 แสดงการเขา้ถึงช่องสัญญาณฐานขอ้มูล 

 
2.5.9 การเข้าถึงช่องสัญญาณ (Traffic channels) 
  Traffic channels (TCH) จะถูกใชเ้พื่อน าพาค าสนทนาและขอ้มูล โดย Traffic channels ถูก
ให้ค  าจ  ากดัความดว้ย 26-frame multi frame หรือกลุ่ม 26 TDMA frame ระยะเวลา ของ 26-frame 
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multi frame คือ 120 ms ซ่ึงก็คือระยะเวลาท่ีให้ค  านิยามของ burst period (120 ms หารดว้ย 26 
frames หารดว้ย 8 burst period ต่อ frame) ในทั้งหมด 26 frame, 24 frame ถูกใชไ้ปในการส่งขอ้มูล, 
1 frame ถูกใชส้ าหรับ Slow Associated Control Channel (SACCH) และอีกหน่ึงเฟรมท่ียงัไม่ได้
น าไปใช้ (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) TCH จะถูก uplink และ downlink แยกกนัเป็นระยะเวลา 3 burst 
period ดงันั้น mobile station จะไม่ไดรั้บและส่งขอ้มูลแบบทนัทีทนัใด ซ่ึงจะท าให้ง่ายทางดา้น
อิเลคโทรนิกส์ 
  นอกจาก full-rate TCH แลว้ยงัมี half-rate TCH อีกดว้ย ถึงแมว้า่ยงัไม่ไดถู้กน ามาใชก้็ตาม 
โดยท่ี Half-rate TCH จะมีผลต่อความจุ ระบบเป็นสองเท่าต่อคร่ึงหน่ึงของอตัราของการสนทนา 
haft rate speech coder (speech coding ประมาณ 7 kbps แทนท่ีจะเป็น 13 kbps) Eight – rate TCHs 
ท่ีถูกระบุไวเ้หมือนกนัและถูกใชเ้พื่อส่งสัญญาณ ซ่ึงพวกมนัถูกเรียกวา่ Stand – alone Dedicated 
Control Channel (SDCCH) 
 

 
รูปท่ี 2.46 แสดงโครงสร้าง TDNA และ Multl frame 

2.5.10 ช่องสัญญาณควบคุม (Control channels) 
  ช่องสัญญาณควบคุมสามารถใชไ้ดท้ั้งโทรศพัทท่ี์เป็น idle mode และ dedicated mode โดย
ท่ี common channels จะถูกใชใ้นโทรศพัทท่ี์เป็น idle mode เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลการส่งสัญญาณ ท่ี
ตอ้งการเพื่อเปล่ียนไปเป็น dedicated mode เม่ือโทรศพัทอ์ยูใ่นหนา้จอท่ีเป็น dedicated mode และ
ลอ้มรอบไปดว้ย base station ก็พร้อมจะส่งค าสนทนาและขอ้มูล common channel ถูกให้จ  ากดั
ความถ่ี 51-frame multiframe ดงันั้นโทรศพัทท่ี์ dedicated จะใช ้26-framed multiframe โครงสร้าง
ของ TCH จะยงัอยูใ่นหนา้จอ ของช่องสัญญาณควบคุมโดยท่ี common channel จะประกอบไปดว้ย 
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 Broadcast Control Channel (BCCH) 
ท าให้สามารถกระจายเสียงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง, การ downlink ขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ย การ

ระบุ base station การจดัสรรคล่ืนความถ่ีและล าดบัการส่งคล่ืนความถ่ีไปๆ มาๆ 
 Frequency Correction Channel (FCCH) และ Synchronization Channel (SCH) 

ใชเ้พื่อท าใหเ้กิดการคลอ้งจองกนัของโทรศพัทก์บัโครงสร้างของช่องเวลาในแต่ละเซลล์ซ่ึง
จ ากนัท่ีขอบเขตของ burst period และจ านวนของช่วงเวลา ทุกๆ เซลล์ในเครือข่าย GSM จะถูก
กระจายไปยงัหน่ึง FCCH และ หน่ึง SCH ซ่ึงถูกให้ค  านิยามดว้ยช่องเวลาหมายเลข 0 (ภายใน 
TDMA frame) 
 Random Access Channel (RACH) 

ใชส้ าหรับเป็นช่องสัญญาณเพื่อใหโ้ทรศพัทเ์ขา้ไปอยูใ่นระบบเครือข่าย 
 Paging Channel (PCH) 

ใชเ้พื่อส่งสัญญาณเตือน mobile station เม่ือมีสายเขา้ 
 Access Grant Channel (AGCH) 

ใชเ้พื่อจดัสรร SDCCH ของโทรศพัทเ์พื่อส่งสัญญาณ (ในกรณีท่ีไดรั้บ dedicated channel) 
ดว้ยการส่งสัญญาณไปท่ี RACH 

 
รูปท่ี 2.47 แสดงช่องสัญญาณจีเอสเอม็ 

2.5.11 โครงสร้างการส่งข้อมูล(Burst structure) 
มี Burst อยู ่4 ชนิด ท่ีใชส้ าหรับส่งขอ้มูลในระบบ GSM Burst แบบปกติจะใชส่้งขอ้มูลและ

สัญญาณส่วนมาก ซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 156.25 bits ประกอบไปดว้ย 57 bits 2 ตวั (information 
bits) และ 26 bits ส าหรับล าดบัท่ีไดรั้บการปรับความถ่ีแลว้ และ 1 bit ส าหรับการป้องกนัขอ้มูล (ใช้
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ส าหรับ FACCH) และ 3 bits ส าหรับจุดส้ินสุดในแต่ละคร้ัง และ 8.25 bits ส าหรับป้องกนัในเร่ือง
ล าดบัท่ีแสดงในรูปท่ี 2 ขอ้มูลจ านวน 156.25 bits จะถูกส่งภายใน 0.577 ms ท าให้อตัราการส่ง bits 
ทั้งหมดอยูท่ี่ 270.833 kbps 

F-burst ท่ีใช้ใน FCCH และ S-burst ท่ีใชใ้น SCH มีความยาวเท่ากบั burst ปกติ แต่มี
โครงสร้างภายในท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดความแตกต่างจาก normal burst ซ่ึงอนุญาตให้เกิดข้ึนใน
เวลาเดียวกนั access burst จะมีขนาดสั้นกวา่ normal burst และจะใชแ้ค่ใน RACH 

 
รูปท่ี 2.48 แสดงโครงสร้างการส่งถ่ายขอ้มูล 

2.5.12 การเปลีย่นบทสนทนาเป็นรหัส (Speech coding) 
GSM เป็นระบบดิจิตอล ซ่ึงโดยปกติบทสนทนาจะเป็นสัญญาณ analog ท าให้ต้อง

เปล่ียนเป็นสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงวิธีท่ีใชใ้นระบบ ISDN และระบบโทรศพัทใ์นปัจจุบนั ท่ีรับส่งเสียง
ไดห้ลายๆ สายพร้อมกนัดว้ยความเร็วสูงและใชส้าย fiber optic โดยใช ้Pulse Coded Modulation 
(PCM) สัญญาณท่ีส่งออกมาจาก PCM มีขนาด 64 kbps ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงเกินไปส าหรับ
คล่ืนสัญญาณวิทยุ สัญญาณขนาด 64 kbps น้ีถึงแมว้่าจะง่ายในการน าไปใช้ แต่ก็มากเกินความ
จ าเป็นท าให้ทางกลุ่มของ GSM ไดศึ้กษาและค านวณการถอดรหัสของบทสนทนา โดยค านึงถึง
คุณภาพของบทสนทนา วดัความซบัซ้อน (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัราคา, ความล่าชา้ของกระบวนการและ
ก าลงัท่ีใชใ้นแต่ละคร้ัง) ก่อนท่ีจะเลือกใช ้Regular Pulse Excited Linear Predictive Coder (RPE-
LPC) with a Long Term Predictor loop โดยปกติแลว้ขอ้มูลจากตวัอยา่งก่อนหนา้น้ีไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลงเร็วมากจึงใช้ในการท านายตวัอย่างในปัจจุบนัได้ประสิทธิภาพของการรวมกนัแบบ
เส้นตรงในตวัอย่างก่อนหน้าน้ีบวกกบัการแปลขอ้ความเป็นรหัสของส่วนท่ีตกคา้งความแตกต่าง
ระหว่างตวัอย่างท่ีท านายกบัท่ีแทจ้ริงแสดงออกมาในรูปสัญญาณ บทสนทนาจะถูกแบ่งออกเป็น
หน่วยละ 20 ms ซ่ึงถูกแปลใหเ้ป็นรหสัขนาด 250 bits และจะให้อตัรา bits รวมทั้งหมด 13 kbps ส่ิง
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น้ีถูกเรียกวา่ Full-Rate Speech coding เม่ือในไม่ชา้น้ีการถอดรหสับทสนทนาแบบ Enhanced Full-
Rate (EFR) ไดถู้กน าใชใ้นบางส่วนของอเมริกาเหนือท่ีเป็นระบบ GSM 1900 ซ่ึงไดถู้กกล่าววา่ ไดมี้
การพฒันาคุณภาพของบทสนทนาโดยใชอ้ตัรา 13 kbps เท่าเดิม 

 
2.5.13 การถอดรหัสช่องสัญญาณและการปรับบังคับคลืน่วทิยุ 

เน่ืองจากธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนท าให้เกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน การ
ถอดรหัสค าถูดหรือสัญญาณขอ้มูลส าหรัรบการติดต่อส่ือสารจะตอ้งถูกป้องกนัจากขอ้ผิดพลาด
ระบบ GSM จะใช้การหมุนเวียนรหสัเพื่อป้องกนัผิดพลาด การคิดค านวณพื้นท่ีจริงจะใชแ้ตกต่าง
กนัในบทสนทนาและแตกต่างกนัในอตัราขอ้มูล วิธีจะใชส้ าหรับกอ้นของบทสนทนาจะถูกอธิบาย
ดงัน้ี 

เรารู้วา่รหสัของบทสนทนาจะมีขนาด 26 bit ในทุกๆ 20 ms จากการทดสอบ เราพบวา่บาง 
bit จะมีความส าคญัทางดา้นคุณภาพมากกวา่อนัอ่ืน ดงันั้นเราจึงแบ่ง bit ออกเป็น 3 class ดงัน้ี 
 Class Ia 50 bits  ไวต่อการผดิพลาดท่ีสุด 
 Class Ib 132 bits ไวต่อการผดิพลาดปานกลาง 
 Class II 78 bits  ไวต่อการผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

Class Ia มี 3 bits ท่ีเป็น Cyclic Redundancy Code เพิ่มเขา้ไปส าหรับการตรวจสอบ
ขอ้ผิดพลาด ถา้ตรวจพบขอ้ผิดพลาด frame ท่ีถูกตรวจสอบว่าเสียหายเกินกว่าท่ีจะเขา้ใจไดจ้ะถูก
ตดัทิ้งและจะถูกทดแทนดว้ย frame ท่ีถูกตอ้งท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีในแบบท่ีถูกท าให้เบาลงนิดนึงเป็น
จ านวน 53 bits รวมกบั 132 class Ib และ 4 bits tail sequence (รวมทั้งหมด 189 bits) ท่ีถูกใส่เขา้ไป
ในคร่ึงหน่ึงของอตัราการหมุนวนการแปลขอ้ความเป็นรหสัดว้ยการบงัคบัความยาว 4 ทุกๆ bit ท่ีใส่
เขา้ไปจะให้ออกมา 2 bits โดยมีการรวมกนัของ 4 bits ท่ีเขา้มาก่อนหนา้น้ี ดงันั้นจึงมีรหสัการแปล
ออกมาเป็น 378 bits ซ่ึงจะถูกเพิ่มเขา้ไปใน 78 bits class II ท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงไม่ไดรั้บการป้องกนั 
สรุปวา่ ทุกๆ 20 ms ของบทสนทนาจะถูกแปลงใหเ้ป็นรหสั 456 bits หรือเท่ากบั 22.8 kbps 

ส าหรับการป้องกนั burst error ท่ีเกิดข้ึนในการติดต่องส่ือสารดว้ยสัญญาณวิทยุ ในแต่ละ
ตวัอยา่งจะตอ้ง ถูกสอดแทรก 456 bits ท่ีออกมาจะถูกแบ่งเป็น 8 block block ละ 57 bits และ block 
เหล่าน้ีจะถูกส่งเป็นจ านวน 8 time-slot bursts ท่ีต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละ time-slot bursts สามารถหา
ขอ้มูล block ละ 57 bits ได ้2 block 

เรารู้ว่าในแต่ละ time-slot bursts นั้น จะถูกส่งท่ี 270.833 kbps สัญญาณดิจิตอลเหล่าน้ี
สามารถปรับเปล่ียนไปเป็นความถ่ีแบบ analog ได ้โดยใช้ Gaussian-filtered Minimum Shift 
Keying (GMSK) ซ่ึง GMSK ไดถู้กเลือกไปใชป้รับเปล่ียนและท าให้สอดคลอ้งกนัระหวา่ง Spectral 
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efficiency, ความซับซ้อนของเคร่ืองกระจายเสียง และจ ากดัการให้ขอ้มูลท่ีผิดพลาดความซับซ้อน
ของเคร่ืองกระจายเสียงจะเก่ียวขอ้งกบัก าลงัท่ีใช ้ซ่ึงสามารถท าให้นอ้ยลงไดจ้าก mobile station ใน
กรณีท่ีการส่งสัญญาณวิทยุผิดพลาด ซ่ึงภายนอกนั้นมีผูท่ี้ไดรั้บการแบ่งคล่ืนความถ่ีอ่ืนๆ อยูด่ว้ยท า
ใหเ้ราตอ้งควบคุมอยา่งเขม็งวดเพื่อจ ากดัการรบกวนของสัญญาณท่ีใชติ้ดต่อ 

 
2.5.14 การวเิคราะห์คลืน่ความถี่(Multipath equalization) 

ท่ีช่วงคล่ืนความถ่ี 900 MHz คล่ืนวทิยสุามารถกระเดง้ทุกๆ ส่ิง (ตึก ภูเขา รถยนต ์เคร่ืองบิน 
ฯลฯ) ท าให้มีสัญญาณสะท้อนจ านวนมาก ซ่ึงจะมีเฟสท่ีแตกต่างกันท่ีสามารถดึงเสาอากาศได ้
เคร่ืองปรับความถ่ีสัญญา อิเลคทรอนิคส์ ไดถู้กน ามาใช้ขยายสัญญาณท่ีตอ้งการออกจากสัญญาณ
สะทอ้นท่ีไม่ตอ้งการ มนัท างานโดยคน้หาสัญญาณท่ีรู้จกั และปรับเปล่ียนความหลากหลายของ
ก าลงัของสัญญาณวทิยท่ีุไดรั้บ และขยาย สัญญาณท่ีตอ้งการ สัญญาณท่ีรู้จกัน้ีมีขนาด 26 bits ถูกส่ง
ในช่วงกลางของทุกๆ time-slot bursts 

 
รูปท่ี 2.49 แสดงโปรแกรมการวเิคราะห์คล่ืนความถ่ี 
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2.5.15 การส่งไปมาของคลืน่ความถี่ 
Mobile station มกัจะมีความไวในคล่ืนสัญญาณความถ่ี หมายความวา่ มนัสามารถเปล่ียน

ระหวา่งการส่งและการรับขอ้มูลท่ีช่วงเวลาท่ีหนา้จอ ภายในหน่ึง TDMA frame ซ่ึงโดยปกติแลว้จะ
มีความแตกต่างดา้นความถ่ี ระบบ GSM มกัใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ี โดยใช้คล่ืนความถ่ีตาม
ธรรมชาติเพื่อใชด้ าเนินการการส่งไปมาของคล่ืนความถ่ีต ่า ซ่ึงโดยเคร่ืองโทรศพัทแ์ละ BTS จะส่ง
แต่ละ TDMA frame ในแต่ละตวัน าท่ีมีความถ่ีต่างๆ การคิดค านวณการส่งไปมาของคล่ืนความถ่ี จะ
ถูกกระจายไปยงั Broadcast Control Channel ดงันั้นความหลากหลายของคล่ืนความถ่ีท่ีไดรั้บจะ
ข้ึนอยูก่บัตวัน าความถ่ี การส่งคล่ืนความถ่ีต ่าสามารถช่วยลดปัญหาลง 

 
2.5.16 การส่งสัญญาณแบบไม่ต่อเน่ือง 

การท าให้สัญญาณรบกวนในช่วงสัญญาณท่ีใช้ร่วมกนัให้น้อยท่ีสุด คือ จุดมุ่งหมายของ
ทุกๆ ระบบ โทรศพัทมื์อถือ เพื่อให้ไดบ้ริการท่ีดีกวา่ ส าหรับแต่ละ cell ท่ีก าหนดขนาดมาให้ หรือ
ใช้ขนาด cell ท่ีเลือกลงแต่เพิ่มขีดจ ากดั โดยรวมของระบบ การส่งต่อขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ือง (DTX) 
เป็นวิธีท่ีน าประโยชน์จากความจริงท่ีวา่แต่ละบุคคลนั้นใชเ้วลาพูดนอ้ยกวา่ 40% ของเวลาสนทนา
ทั้งหมด โดยการยึดการส่งสัญญาณเม่ือไม่มีการสนทนา ขอ้ดีของ DTX ก็คือ สามารถประหยดั
พลงังาน ส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของ DTX คือ Voice Activity Detection ซ่ึงใชแ้ยกแยะระหวา่ง
เสียงท่ีพดูออกจากเสียงโดยรอบ หนา้ท่ีก็คือ ก าจดัเสียงท่ีไม่จ  าเป็นออก ถา้สัญญาณเสียงถูกเขา้ใจผิด
ว่าเป็นสัญญาณเสียงภายนอก เคร่ืองส่งสัญญาณก็จะปิด ผลกระทบท่ีน่าร าคาญจะถูกไดย้ินท่ีช่วง
ส้ินสุดการรับ ในทางกลบักนัถา้เสียงภายนอกถูกตีความผิดเป็นสัญญาณเสียงบ่อยๆ ประสิทธิภาพ
ของ DTX ก็จะลดลงอยา่งมาก ตวัแปรอีกอยา่งหน่ึงท่ีถูกน ามาพิจารณาเม่ือเคร่ืองส่งสัญญาณปิด ก็
จะไม่ไดย้ินอะไรเลยในช่วงส้ินสุดการรับ เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของสัญญาณดิจิตอลของ GSM 
เพื่อท าให้มัน่ใจว่าผูรั้บสามารถติดต่อได้ โดยการสร้างเสียงท่ีท าให้รู้สึกสบายโดยพยายามท าให้
ลกัษณะเฉพาะของเสียงท่ีส่งไปสอดคลอ้งกบัเสียงภายนอกของปลายทาง 

 
2.5.17 การรับสัญญาณแบบไม่ต่อเน่ือง 

อีกวธีิหน่ึงท่ีใชส้ าหรับประหยดัพลงังานของ mobile station ก็คือ การรับสัญญาณวิทยุท่ีไม่
ต่อเน่ือง ท าโดยการท่ี base station ส่งสัญญาณการเรียกสายเขา้ส่งไปในรูปของช่องสัญญาณยอ่ย 
โดยในแต่ละ mobile station ก็จะฟังเพียงแค่ในแต่ละช่องสัญญาณยอ่ยนั้น ในช่วงเวลาระหวา่งการะ
เปล่ียนช่องสัญญาณยอ่ยท่ีต่อเน่ืองกนั โทรศพัทส์ามารถเปล่ียนเป็น sleep mode ไดท้  าให้ไม่ตอ้งใช้
พลงังาน 
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2.5.18 การควบคุมก าลงั 
เราสามารถแบ่ง mobile station ออกเป็น 5 class จ าแนกจามก าลงัท่ีส่งผา่นไดสู้งสุด 20, 8, 

5, 2 และ 0.8 วตัต ์เพื่อท่ีจะท าให้สัญญาณรบกวนของของสัญญาณท่ีใช้ร่วมกนันอ้ยท่ีสุด และเพื่อ
ประหยดัก าลงั ทั้งโทรศพัทแ์ละ Base Transceiver Station ท างานท่ีระดบัก าลงัท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถ
ไดรั้บสัญญาณท่ีมีคุณภาพท่ียอมรับได ้ระดบัก าลงัสามารถเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดใ้นช่วง 2 dB ของ
ก าลงัสูงสุด ซ่ึงค่าท่ีต ่าท่ีสุดก็คือ 13 dBm (20 มิลลิวตัต)์ 

Mobile station สามารถวดัความแรงของสัญญาณและคุณภาพของสัญญาณ (ข้ึนอยูก่บั Bit 
Error Ratio) และส่งขอ้มูลไปยงั Base Station Controller ซ่ึงเป็นตวัตดัสินวา่เม่ือไรระดบัก าลงัควร
จะตอ้งเปล่ียน การควบคุมก าลงัจะตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้จะไม่เสถียร
เน่ืองจากการเพิ่มของโทรศพัทมื์อถือท่ีใชส่้งสัญญาณร่วมกนั ท าให้ตอ้งเพิ่มก าลงัในการตอบสนอง 
ท าให้เกิดการเพิ่มการรบกวนของช่องสัญญาณร่วมกนั เป็นสาเหตุท าให้โทรศพัท์เคร่ืองอ่ืนๆ ตอ้ง
เพิ่มก าลงัของตนเอง 
 
2.5.19 การส่งสัญญาณข้อมูลเครือข่าย(Network aspects) 
  เพื่อท่ีจะท าให้มัน่ใจว่าการส่งสัญญาณเสียงหรือขอ้มูลจะมีคุณภาพด้วยคล่ืนวิทยุซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีของเครือข่ายของโทรศพัทมื์อถือ ระบบ GSM สามารถใชไ้ดท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ความจริงท่ีว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีถูกครอบคลุมดว้ยเครือข่าย โดยถูกแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ ท่ีจะเป็นท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการส่งต่อขอ้มูล หนา้ท่ีน้ีถูกควบคุมโดย Network Subsystem 
ซ่ึงเป็นส่วนหลงัท่ีใชใ้น Mobile Application Part (MAP) สัญญาณ Protocol No.7 

 
รูปท่ี 2.50 แสดงโครงสร้างสัญญาณโปรโตคอล 
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  การส่งสัญญาณ protocol ในระบบ GSM จะแบ่งโครงสร้างไดเ้ป็น 3 ชั้น ข้ึนอยูก่บัขอบเขต
ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ชั้นท่ี 1 คือ Physical layer ซ่ึงใชเ้ป็นโครงสร้างของสัญญาณขา้มขอบเขตอากาศ 
ชั้นท่ี 2 คือ Data link layer ขา้มขอบเขต UM โดย data link layer น้ีถูกปรับเปล่ียนไปเป็น LAPD 
protocol ท่ีใชใ้น ISDN เลยถูกเรียกวา่ LAPDm ขา้มขอบเขต A ชั้นท่ี 3 คือ GSM signaling protocol 
ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นยอ่ยๆ 
  การจดัการคล่ืนวิทยุ : ควบคุมการติดตั้ง, การบ ารุงรักษา และจุดส้ินสุดของคล่ืนสัญญาณ
วทิย ุรวมถึงการส่งต่อขอ้มูลดว้ย 
  การจดัการเม่ือมีการเคล่ือนท่ี (Mobility management) : จดัการ uplink สถานท่ี และ
กระบวนการเพื่อรักษาความปลอดภยั 
  การจดัการติดต่อ : ควบคุมการโทรทัว่ๆ ไป และจดัการบริการเสริม และการบริการ
ขอ้ความสั้นๆ 
  การจดัการคล่ืนวทิย ุ(RR) จะควบคุมการเช่ือมต่อทั้งวทิย ุและแบบท่ีก าหนดไวแ้ลว้ระหวา่ง 
Mobile station และ MSC หนา้ท่ีหลกัๆ ของส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งคือ mobile station และ base 
station subsystem ซ่ึงเหมือนกนั MSC ชั้นของ RR จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของ RR ในแต่ละส่วน
ซ่ึงเป็นเวลาท่ีโทรศพัท์อยูใ่นภายใน dedicated mode ในส่วนของ RR ซ่ึงเร่ิมจาก mobile station 
ผ่านกระบวนการทั้งการโทรออกหรือการตอบรับขอ้ความรายละเอียดของกระบวนการเป็นดัง 
dedicated channel ส่งไปยงัโทรศพัท ์และเปล่ียนโครงสร้างช่องสัญญาณยอ่ยท่ีถูกควบคุมในชั้น RR 
มนัเป็นตวัควบคุมลกัษณะคล่ืนวิทยุ เหมือนกบัการควบคุมก าลงั การส่งและการรับท่ีไม่ต่อเน่ือง 
และการจดัหาเวลามาใหล่้วงหนา้ 
 
2.5.20 การส่งข้อมูล (Handover) 
  ในเครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณวิทยุ และแบบก าหนดไว้แล้วจะไม่ต้องการการแข่ง
ระยะเวลาการโทรท่ีแน่นอน Handover คือการสับเปล่ียน การโทรไปในหลายๆ ช่องสัญญาณ การ
บริหารและการวดัเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีพื้นฐาน RR layer มี 4 ชนิด ของ handover ในระบบ 
GSM ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการโทรดงัน้ี 
 ช่องสัญญาณ (ช่วงเวลา) ท่ีอยูใ่นเซลลเ์ดียวกนั 
 เซลล์ (Base Transceiver Stations) ภายใตก้ารควบคุมของ Base station controller (BSC) 

อนัเดียวกนั 
 เซลล์ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ BSC ท่ีต่างกนัแต่เป็นของ Mobile services Switching 

Center (MSC) อนัเดียวกนั 
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 เซลลท่ี์อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ MSC ท่ีแตกต่างกนั 
2 ชนิดแรกของ handover ถูกเรียกวา่ Internal handover ซ่ีงเก่ียวขอ้งกนัแค่ 1 base station 

controlled เพื่อประหยดัการส่งสัญญาณแถบความถ่ี พวกเขาจดัการโดยใช ้BSC โดยไม่เก่ียวขอ้งกบั 
Mobile Service Switching Center ยกเวน้การรายงานเม่ือส้ินสุดการ handover handover 2 ชนิดหลงั 
ถูกเรียกว่า External handover โดยเก่ียวขอ้งกบั MSC ส่ิงท่ีส าคญัของระบบ GSM ก็คือ MSC 
(anchor MSC) หลกัช่ือรับผิดชอบหนา้ท่ีการโทรส่วนมาก นอกจากนั้นก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 
MSC อนัใหม่ ท่ีเรียกวา่ relay MSC 

Handover เร่ิมจากทั้งโทรศพัทมื์อถือ หรือ MSC (ประมาณจุดก่ึงกลางของการรับ load) 
โดยท่ีโทรศพัทมื์อถือจะ scan Broadcast Control Channel จ านวน 16 เซลล์ และก าหนดจ านวน 6 
ตวัท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปไดส้ าหรับการ handover ข้ึนอยูก่บัความแรงของสัญญาณท่ีไดรั้บ ขอ้มูลจะถูก
ส่งต่อไปยงั BSC และ MSC อยา่ง 1 คร้ัง / 1 วนิาที 

การค านวณท่ีวา่ เม่ือไรท่ีควรจะเกิดการ handover ไม่ไดถู้กก าหนดในขอ้แนะน าของระบบ 
GSM มีการค านวณแบบพื้นฐาน 2 ชนิดท่ีใช้กนั โดยทั้งคู่ควบคู่กนัไปกบัการควบคุมก าลงัเพราะ 
BSC จะไม่รู้ว่าเม่ือไรท่ีคุณภาพของสัญญาณไม่ดี เน่ืองจากความหลากหลายของสัญญาณหรือ
โทรศพัทไ์ดเ้คล่ือนท่ีไปอีก cell หน่ึง ซ่ึงส่ือน้ีจะเป็นจริงใน ชนบทเล็กๆ การค านวณสมรรถภาพท่ี
ต ่าสุดท่ียอมรับไดใ้ห้การควบคุมก าลงัมาก่อน handover ดงันั้นเม่ือสัญญาณแยล่งจากจุดท่ีอยูก่บัท่ี 
ระดบัก าลงัของโทรศพัทจ์ะถูกเพิ่มข้ึนแต่ถา้การเพิ่มก าลงัไม่ท าให้สัญญาณดีข้ึนหลงัจากนั้นจึงเกิด
การ handover น่ีเป็นวิธีท่ีเรียบง่ายและธรรมดา แต่ท าให้ขอบเขตของเซลล์เสียไปเม่ือโทรศพัทส่์ง
ก าลงัสูงสุด จากเซลลเ์ร่ิมตน้ไปอีกเซลลห์น่ึง 

วิธีประมาณค่าก าลงั ใช้ handover ท่ีจะรักษาและปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณในระดบั
พลงังานท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากบัอนัเดิมวิธีน้ีใช้การ handover มาก่อนการควบคุมก าลงัซ่ึงเป็นการ
หลีกเล่ียงการท าให้ขอบเขตของเซลล์เสียไป และลดการรบกวนของช่องสัญญาณร่วม แต่วิธีน้ีจะ
ซบัซอ้น 

 
2.5.21 การจัดการเมื่อมีการเคลือ่นที ่(Mobility management) 

ชั้นท่ีจดัการเม่ือมีการเคล่ือนยา้ยสถานท่ี (MM) ถูกสร้างอยูช่ั้นบนของชั้น RR และควบคุม
หน้าท่ีจากการยา้ยสถานท่ีของผูจ้ดทะเบียน รวมทั้งเป็นการรักษาความปลอดภยัดว้ย การจดัการท่ี
แสดงถึงท่ีตั้งจะถูกพิจารณาท าใหร้ะบบรู้สถานท่ีตั้งขณะนั้นของโทรศพัทท่ี์เปิดเคร่ืองท าให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้
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การอพัเดทสถานท่ีตั้ง 
เม่ือมีโทรศพัทท่ี์เปิดเคร่ืองอยูมี่สายเรียกเขา้ โดยมีการส่งขอ้ความไปยงัช่อง PAGCH ของ

เซลล์ จุดสูงสุดของการเรียก 1 คร้ังจะถูกส่งไปยงัทุกๆ เซลล์ในเครือข่าย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเสีย
คล่ืนวิทยุไปโดยเปล่าประโยชน์ ส่วนจุดสูงสุดของการเรียกจะตอ้งถูกส่งไปยงัโทรศพัท์ท่ีถูกระบุ
เพียง 1 เซลล์เท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการอพัเดทแลว้ดว้ย โดยการท่ี GSM ใชก้็คือจะ
ก าหนดเป็นแต่ละพื้นท่ีเป็นจุดๆ ซ่ึงขอ้ความท่ีจะส่งไปก็คือท่ีบริเวณขณะนั้น 

กระบวนการอพัเดทสถานท่ีตั้งและล าดบัยอ่ยๆ ของเส้นทางการเรียกสาย จะใช ้MSC และ 
2 register คือ Home Location Register (HLR) และ Visitor Location Register (VLR) เม่ือ mobile 
station ไปอยูใ่นท่ีตั้งแห่งใหม่ หรือเคล่ือนยา้ยไปยงัอีกแห่งหน่ึงหรือตวัปฏิบติัการ PLMN ซ่ึงมนั
ตอ้งลงทะเบียนกบัเครือข่ายท่ีอยูใ่นขณะนั้นในกรณีปกติ ขอ้ความท่ีอพัเดทสถานท่ีตั้งจะถูกส่งไปยงั 
MSC / VLR แห่งใหม่ ซ่ึงเป็นตวับนัทึกขอ้มูลสถานท่ีตั้งและส่งขอ้มูลสถานท่ีไปยงัผูล้งทะเบียน
ของ HLR ขอ้มูลท่ีถูกส่งไปยงั HLR ปกติจะเป็นแบบ SS7 ซ่ึงเป็น VLR อนัใหม่ ถึงแมว้า่มนัอาจจะ
เป็นหมายเลขของเส้นทาง เหตุผลท่ีจ านวนเส้นทางไม่ไดถู้กระบุ ถึงแมว้า่มนัจะลดการส่งสัญญาณ 
ก็คือ มีจ  านวนเส้นทางท่ีจ ากดัท่ีมีอยู ่MSC / VLR และพวกมนัยงัถูกแบ่งตามอุปสงคข์องการโทรเขา้ 
ถา้ผูจ้ดทะเบียนส่งต่อไปในการบริการ HLR จะส่งเซตย่อยของขอ้มูลของผูล้งทะเบียน ท่ีจ าเป็น
ส าหรับควบคุมการ โทรและส่งไป MSC / VLR อนัใหม่ และส่งไปยงั MSC / VLR อนัเก่า เม่ือ
ยกเลิกอนัเก่าท่ีเคยลงทะเบียนไว ้เพื่อเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ ระบบ GSM ไดมี้การคาดการณ์การอพัเดท
สถานท่ี ในกรณีท่ี HLR หรือ MSC / VLR ล่ม เพื่อป้องกนัการท่ีโทรศพัทแ์ต่ละเคร่ืองจะเกิดการโอ
เวอร์โหลด 

การยนืยนัตวัผูใ้ชแ้ละการรักษาความปลอดภยั 
ตั้งแต่คล่ืนวิทยุเป็นตวักลางท่ีท าให้เราเขา้ถึงบุคคลบุคคลหน่ึงได ้การยืนยนัตวัผูใ้ช้ว่าคือ

ใคร เป็นส่วนประกอบส าคญัมากในเครือข่ายโทรศพัท ์โดยการยนืยนัตวัผูใ้ชเ้ก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการ
ท างาน 2 ส่วน อนัแรกคือ SIM Card ท่ีอยู่ในโทรศพัท์ และส่วนท่ี 2 คือ ศูนย์ยืนยนัตวัผูใ้ช ้
(Authentication Center, AuC) โดยผูล้งทะเบียนแต่ละคนจะไดรั้บรหสัลบั โดยมีหน่ึงส าเนาท่ีจะถูก
เก็บใน SIM card และอีกอนัหน่ึงท่ี AuC ในระหวา่งการยืนยนัตวัผูใ้ชน้ั้น AuC จะสุ่มตวัเลขส่งไป
ยงัโทรศพัทมื์อถือ โดยหลงัจากนั้นทางโทรศพัทแ์ละ AuC จะใชห้มายเลขสุ่ม โดยเป็นตวัเช่ือมกบั
รหสัลบัของผูท่ี้ลงทะเบียน และมีการคิดค านวณแบบเป็นรหสัลบัท่ีเรียกวา่ A3 เพื่อท่ีจะสร้างการ
ตอบสนองท่ีแสดงออกมา (SRES) ท่ีถูกส่งกลบัไปยงั AuC ถา้หมายเลขท่ีถูกส่งจากโทรศพัทเ์ป็นอนั
เดียวกบัท่ีถูกค านวณโดย AuC ผูท่ี้ลงทะเบียนก็จะไดรั้บการยนืยนัวา่ถูกตอ้ง 
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หมายเลขสุ่มอนัเดิมในตอนเร่ิมตน้และรหสัลบัของผูท่ี้ลงทะเบียนจะถูกใชไ้ปค านวณรหสั
อีกอนัหน่ึงท่ีเรียกวา่ A8 ซ่ึงรหสัอนัน้ีจะใชร่้วมกบัหมายเลขของ TSMA frame ใชก้ารค านวณแบบ 
A5 เพื่อท่ีจะสร้างล าดบั 114 bits การแปลขอ้ความก็ยงัเป็นท่ีหวาดระแวงอยูถึ่งแมว้า่สัญญาณจะเป็น
รหสัแลว้ก็ตาม และมนัก็ถูกส่งโดยมีลกัษณะเป็นแบบ TDMA ซ่ึงเป็นการป้องกนัการแอบฟังผูอ่ื้น
สนทนา 

การรักษาความปลอดภยัในอีกระดับหน่ึงก็มาจากอุปกรณ์ของโทรศพัท์เอง ดังท่ีกล่าว
มาแล้วก่อนหน้าน้ี เคร่ืองของ GSM จะถูกระบุด้วยหมายเลข IMEI (International Mobile 
Equipment Identity) โดยรหัส IMEI ในเครือข่ายก็จะถูกเก็บไวใ้น EIR (Equipment Identity 
Register) โดยรหสั IMEI จะถูกสอบถามไปยงั EIR และมีการตอบสนองดงัน้ี 

White-lised 
 เคร่ืองไดรั้บอนุญาตใหติ้ดต่อเขา้สู่เครือข่ายได ้

Gray-lised 
 เคร่ืองยงัอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของเครือข่ายจากปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

Black-lised 
 เคร่ืองอาจจะถูกแจง้ว่าถูกขโมยหรือไม่ไดรั้บการยืนยนัจากทางเครือข่าย GSM ท าให้ไม่

สามารถเขา้สู่เครือข่ายได ้

การจดัการการติดต่อส่ือสาร 
  ชั้นของการจดัการติดต่อส่ือสาร (Communication Management Layer, CM) รับผิดชอบ
การควบคุมการโทร (Can Control, CC) การจดัการบริการเสริมและการจดัการส่งขอ้ความสั้นซ่ึงใน
แต่ละส่วนเหล่าน้ีจะถูกสนใจแยกออกเป็นชั้นย่อยๆ อยู่ภายในชั้นของ CM การควบคุมการโทร
พยายามท่ีจะใช้เหมือนของแบบ ISDN ท่ีถูกระบะไวใ้น Q.931 ถึงแม้ว่าเส้นทางของการ
ติดต่อส่ือสารของผูท่ี้อยู่ในระบบ GSM จะเป็นหน่ึงเดียวกนัก็ตาม หน้าท่ีของการท างานของชั้น
ยอ่ยๆ ของ CC ยงัประกอบไปดว้ย การรับสาย การเลือกชนิดของการบริการ (เช่นการสลบัสายไป
มาระหวา่งการโทร) และการวางสาย 
  เส้นทางการโทร 
  ไม่เหมือนเส้นทางของเครือข่ายท่ีอยูก่บัท่ี ท่ีซ่ึงเคร่ืองโทรศพัทจ์ะเดินสายแบบก่ึงถาวรกบั
ส านกังานศูนย ์ผูใ้ช้ระบบ GSM สามารถติดต่อไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ หมายเลขท่ีโทร
ออกไปยงัผูจ้ดทะเบียนโทรศพัทจ์ะถูกเรียกวา่ Mobile Subscriber ISDN (MSISDN) ซ่ึงถูกระบุใน 
E.164 เลขน้ีประกอบไปดว้ย รหสัของประเทศและรหสัของประเทศจุดหมายปลายทางตวัเลขสาม
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ตวัเลขแรกท่ีอยูใ่นหมายเลขของผูจ้ดทะเบียนจะเป็นตวัระบุถึง HLR ของผูจ้ดทะเบียนท่ีอยูภ่ายใน 
PLMN 
  กระบวนการทัว่ไปท่ีพบบ่อยท่ีสุดเร่ิมจาก Gateway MSC (GMSC) จะตรวจสอบไปยงั 
HLR ของผูท่ี้โทร เพื่อตอ้งการ Mobile Station Roaming Number (MSRN) โดยปกติแลว้ HLR จะ
ถูกเก็บไวใ้น SS7 ท่ีอยูภ่ายใน VLR ของผูท่ี้ลงทะเบียนในขณะนั้น และจะไม่มี MSDN (ดูจากส่วน
ท่ีเป็นการ update สถานท่ี) โดยท่ี HLR จะตอ้งสอบถามไปยงั VLR ของผูท่ี้ลงทะเบียนในขณะนั้น 
ซ่ึงจะแยก MSRN เป็นการชัว่คราวส าหรับการโทร โดยท่ี MSDN จะถูกส่งกลบัไปยงั HLR และถูก
ส่งกลบัไปยงั GMSC ซ่ึงเส้นทางอนัใหม่คือ ไปย ัMSC อนัใหม่ ท่ี MSC อนัใหม่น้ี จะสอดคลอ้งกบั 
MSRN และโทรศพัทก์็จะติดต่อไดใ้นพื้นท่ีท่ีมนัอยูใ่นขณะนั้น ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 2.51 แสดงการเปล่ียนช่องสัญญาณ 

 
2.5.22 การบริการ GSM 

 GSM นั้นไดใ้หบ้ริการมากกวา่แค่ติดต่อสนทนาทางโทรศพัท ์โดยสามารถให้บริการคุณใน
สถานท่ีและเวลาขณะคุณใช้โทรศพัท์อยู่ ดงันั้นคุณควรจะติดต่อเครือข่าย GSM ทอ้งถ่ิน
ส าหรับการบริการจ าเพาะเจาะจงท่ีคุณตอ้งการ 

 หวัขอ้โดยยอ่ของการบริการของทาง GSM จะกล่าวไวด้งัน้ี 
การรับสายซอ้น (Call waiting & Call hold) 

 ขณะท่ีเราก าลงัคุยสนทนาทางโทรศพัทส์ายหน่ึงอยู ่แลว้มีสายเรียกเขา้อีกสายหน่ึงสามารถ
ท่ีจะรับสายท่ี 2 ท่ีเขา้มาได ้
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การคุยรวมกลุ่ม 
 ขณะท่ีก าลงัคุยสนทนากบัสายหน่ึงอยู่ คุณสามารถโทรออกไปอีกสายได ้และยงัสามารถ

สับเปล่ียนมาคุยกบัสายเดิมไดด้ว้ย 
Call forwarding 

 คุณสามารถจะโอนสายท่ีโทรเขา้มาไปยงัโทรศพัทเ์คร่ืองอ่ืนๆ ได ้
Call line identity (CLI) 

 เป็นความสามารถในการบ่งถึงว่าใครโทรเขา้มา เน่ืองจากได้มีการบนัทึกช่ือของเจา้จอง
เบอร์ไว ้
SMS (short messaging service) 

 เป็นการบริการทั้งการรับและส่งขอ้ความทางโทรศพัท์ นอกจากน้ียงัมีบริการส่งขอ้ความ
เก่ียวกับ ข่าว, กีฬา, เศรษฐกิจ, ภาษา และ การให้บริการทางโทรศพัท์ นอกจากน้ียงัใช้
ประโยชน์ทางการพาณิชย ์เช่น การเล่นหุน้, ค่าเงินปันผล, การท าธุรกรรมทางธนาคาร และ
การจองท่ีนัง่ 
Data Services 

 สามารถใชโ้ทรศพัท์ GSM ในการรับและส่งขอ้มูลซ่ึงจ าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบ internet ซ่ึง
ทางระบบ GSM มีอตัราการส่งขอ้มูลท่ีความเร็ว 9.6 k การพฒันาใหม่ๆ ท่ีขณะน้ีผลกัดนัใน
เร่ืองของการส่งขอ้มูลส าหรับระบบ GSM หรือ HSCSD (high speed circuit switched data) 
และ GPRS (general packet radio service) 

 
2.5.23 การติดต่อส่ือสารความเร็วสูง(High Speed Circuit Switch Data) 
  High Speed Circuit Switch Data (HSCSD) คือการยกระดบัการบริการทางดา้นขอ้มูลของ
เครือข่าย GSM ในปัจจุบนัทั้งหมด มนัท าให้ส่งข้อมูลท่ีไม่มีเสียงเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า ซ่ึงก็
หมายความวา่ ผูท่ี้ลงทะเบียนจะสามารถส่งและรับขอ้มูลท่ีความเร็วมากกวา่ 28.8 kbps โดยปัจจุบนั
ถูกพฒันาในหลายๆ เครือข่ายท่ีความเร็วสูงถึง 43.2 kbps 
  หลกัการของ HSCSD ท่ีท  าให้ส่งขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึนก็โดยการใชห้ลายๆ ช่องสัญญาณ ท าให้
ผูใ้ช้ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการเล่น Internet, e-mail, การเช็คปฏิทิน และการบริการส่งขอ้มูล
ทั้งน้ี HSCSD ยงัท าให้คุณสามารถเขา้ไปในระบบ LAN ของบริษทัคุณได,้ สามารถส่งและรับ e-
mail, สามารถใช ้Internet ในขณะท่ีเคล่ือนท่ีอยู่ได ้ขณะน้ีมีผูใ้ช ้HSCSD กว่า 90 ลา้นคนใน 25 
ประเทศทั่วโลก และการด าเนินงานตามข้อตกลงการใช้สัญญาณระหว่างประเทศ ท าให้ผูใ้ช ้
HSCSD ทั้งหมดสามารถติดต่อถึงกนัไดง่้ายข้ึน 
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  นอกจากน้ี HSCSD ยงัสามารถท าใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีโปรแกรมสนบัสนุน หรือผู ้
ท่ีการ์ดแบบพิเศษ PCMCIA ท่ีมีอยูใ่นโทรศพัท ์GSM ท่ีจะเปล่ียนคอมพิวเตอร์โนต้บุค และอุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้การ์ดน้ีได ้สามารถโทรคุยกนัไดแ้บบแฮนด์ฟรี เปรียบเสมือนการส่งถ่ายขอ้มูล 
การบริการของ HSCSD ยงัมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใช้ Internet หรือ Intranet 
ภายในออฟฟิศ สามารถเขา้ไปใน e-mail ได ้หรือสามารถเขา้ไปดูไฟล์ได ้โดยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นออฟฟิต
หรือเดินทางไปต่างประเทศ โดยท่ี HSCSD จะเช่ือมต่อไปยงั ISP ของทอ้งถ่ินนั้น หรือจะส่งตรงไป
ยงัออฟฟิตของผูใ้ช ้โดยขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัก็คือ อตัราการส่งถ่ายขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน 
 
2.5.24 การบริการการส่ือสารจีเอสเอม็(General Packet Radio Service in GSM) 

 
รูปท่ี 2.52 แสดงผงัสถาปัตยกรรมของระบบ GPRS 

 
 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัของ GSM จะมีส่วนประกอบท่ีเพิ่มมาใหม่อีก 2 อนั (ดงัท่ีแรงเงาใน
รูป) ซ่ึงถูกน ามาใชเ้ช่ือมต่อในโหมดการส่งขอ้มูลแบบเป็นกลุ่ม โดย HLR จะถูกยกระดบัชั้นโดย
ขอ้มูลของผูใ้ช ้GPRS และขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทาง โดยจะมี 2 การบริการ คือ 
 จากจุดไปจุด (Point-to-point, PTP) 
 จากจุดไปหลายจุด (Point-to-multipoint, PTM) 
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เส้นทางการส่งขอ้มูลแบบเป็นกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากเครือข่าย โทรศพัท์สาธารณะ (Public 
land Mobile Network, PLMN) ซ่ึงถูกสนบัสนุนโดยโหมดเครือข่ายทางตรรกวิทยาแบบใหม่ ท่ี
เรียกวา่ GPRS support node (GSN) Gateway GPRS support node (GGSN) เปรียบเสมือนการ
ติดต่อส่ือสารทางตรรกวทิยาไปยงัเครือข่ายการส่งขอ้มูลแบบกลุ่มท่ีเป็นแบบภายนอก The services 
GPRS support node (SGSN) จะรับผิดชอบในการส่งขอ้มูลแบบกลุ่มไปยงั MSs ภายในบริเวณการ
ให้บริการของมนั ภายใตเ้ครือข่ายของ GPRS Protocol Data Unit (PDUs) ถูกห่อหุ้มท่ี GSN เร่ิมตน้
และไม่ไดห่้อหุ้มท่ี GSN ปลายทาง ในระหว่าง GSNs ดว้ยกนั Internet Protocol (IP) จะถูกใช้
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลงั ท่ีใช้ในการส่ง PDUs ระบบทั้งหมดเปรียบเสมือนการเขา้อุโมงค์
ระบบ GPRS GGSN ยงัช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลเส้นทางท่ีใชเ้ขา้สู่ PDUs เพื่อไปยงั SGSN ซ่ึงตอนน้ีอยู่
ในการควบคุมของ MS ขอ้มูลของผูใ้ช ้GPRS ท่ีเช่ือมโยงต่อกนัทั้งหมด จ าเป็นส าหรับ SGSN เพื่อ
แสดงถึงเส้นทางและหนา้ท่ีการส่งถ่ายขอ้มูล ท่ีถูกเก็บไวภ้ายใน HLR 

 
รูปท่ี 2.53 แสดงเส้นทางการส่งถ่ายขอ้มูล 

 
  รูปท่ี 2.53 แสดงให้ถึงเส้นทางการส่งขอ้มูลของโทรศพัท์แบบธรรมดา SGSN ของท่ี
โทรศพัท์ต้นตอ จะถูกห่อหุ้มเป็นแบบกลุ่มและส่งไปยงั MS และน าพวกมนัไปยงั GGSN ท่ี
เหมาะสม (GGSN-S) ข้ึนอยู่กบัการตรวจสอบท่ีตั้งของจุดหมายปลายทาง ขอ้มูลแบบกลุ่มจะถูก
ส่งไปยงั GGSN-D ผา่นเครือข่ายการส่งขอ้มูลแบบกลุ่ม GGSN-D จะตรวจสอบเน้ือหาของเส้นทาง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดหมายปลายทางและจะถูกส่งไปยงั SGSN (SGSN-D) และมุ่งเขา้สู่อุโมงค์ของ
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ขอ้มูล ในแต่ละกลุ่มขอ้มูลจะถูกห่อหุ้มและส่งต่อไปยงั SGSN-D ซ่ึงจะส่งต่อไปยงัโทรศพัทท่ี์เป็น
จุดหมายปลายทาง 

 
รูปท่ี 2.54 แสดงสถาปัตยกรรมโปรโตคอล 

 
  รูปท่ี 2.54 แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายของแบบการส่งข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบของ 
International Organization for Standardization / Open System Interconnection (ISO/OSI) 
นอกเหนือจากชั้นของเครือข่าย สัญญาณ Protocol มาตรฐานจะถูกใช้อย่างแพรกระจาย การเลือก
สัญญาณเหล่าน้ีไม่ไดถู้กจ าเพาะเจาะจงใน GPRS ในระหวา่ง 2 GSNS Turnel Protocol (GTP) จะส่ง 
PDUs ผา่นอุโมงคผ์า่นเครือข่ายท่ีเป็นกระดูกสันหลงัของ GPRS โดยการขอ้มูลของเส้นทาง ภายใต ้
GTP Transmission Control Protocol/ User Datagram Protocol (TCP/UDP) และ Internet Protocol 
(IP) จะถูกใช้เป็นสัญญาณ Protocol ท่ีเป็นชั้นของเครือข่ายท่ีเป็นกระดูกสันหลงั Ethernet, ISDN 
หรือ asynchronous transfer mode (ATM) อาจจะถูกใช้ภายใต ้IP ข้ึนอยู่กบัสถาปัตยกรรมของ
เครือข่ายของผูใ้ห้ด าเนินระหวา่ง SGSN และ MS, Subnetwork Dependent Convergence Protocol 
(SDNCP) การเคา้โครงลกัษณะ Protocol ของระดบัเครือข่ายแบบพื้นฐานของการควบคุมการติดต่อ
ทางตรรกวทิยาและมีหนา้ท่ีเหมือนขอ้ความในชั้นของเครือข่ายท่ีรับส่งไดพ้ร้อมกนั ในการเช่ือมต่อ
ทางตรรกวทิยาท่ีแทจ้ริงในคร้ังหน่ึงๆ, เปล่ียนรหสั, การแบ่งเป็นส่วนๆ และการอดัแน่น การส่ือสาร
โดยคล่ืนวทิยรุะหวา่ง MS และเครือข่าย GPRS แสดงให้โดยบริเวณท่ีแรเงาในรูปท่ี 5 ครอบคลุมทั้ง
ทางกายภาพและหนา้ท่ีการท างานของชั้นของการเช่ือมต่อขอ้มูล ระหวา่ง MS และ BSS ชั้นของการ
เช่ือมต่อขอ้มูลจะถูกแยกออกเป็น 2 ชั้นยอ่ยๆ คือ Logical link control (LLC) และ radio link 
control / medium access control (RLC/MAC) ชั้น LLC จะอยูสู่งกวา่ชั้นยอ่ยๆ ของชั้นการเช่ือมต่อ
ขอ้มูล มนัปฏิบติังานชั้นของ RLC/MAC และเช่ือมขอ้มูลทางตรรกวิทยา ระหวา่ง MS กบั SGSN 



 

 
62 

 

หน้าท่ีของ Protocol จะข้ึนอยูก่บั link access procedure-D (LAPD) ท่ีใชภ้ายในระนาบการส่ง
สัญญาณของ GSM ท่ีมีการสนบัสนุนส าหรับการส่ง PTM 
  ชั้นของ RLC/MAC มีบริการการส่งขอ้มูลผา่นชั้นทางกายภาพของการติดต่อคล่ืนวิทยุของ 
GPRS มนับอกถึงขั้นตอนท่ีวา่สามารถใช ้MSs หลายๆ เคร่ืองท่ีจะร่วมแบ่งตวักลางการสามญัซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยหลายๆ ช่องสัญญาณ ชั้นของ RLC จะดูแลการส่งบล็อกของขอ้มูลผา่นชั้นอากาศและ
กระบวนการ backward error correction (BEC) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยการส่งกลบัอีกคร้ังของ 
บล็อกท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีถูกเลือก (ARQ, automatic repeat request) ชั้นของ MAC ของมนัเองไดม้าจาก
ช่องของ ALOHA protocol และด าเนินงานระหวา่ง MS กบั BTS มนัรับผิดชอบกระบวนการเขา้ถึง
การส่งสัญญาณ โดย MSs มนัแสดงถึงการแข่งขนัระหวา่งความพยายามเขา้ถึงช่องสัญญาณการร้อง
ขอในหลายๆ บริการจากหลายๆ MSs และการแบ่งก่ึงกลางไปยงัผูใ้ชส่้วนบุคคลในการตอบสนอง
บริการท่ีไดรั้บการร้องขอชั้นทางการภายท่ีถูกแยกเป็น Physical link sub layer (PLL) และ Physical 
RF sub layer (RFL) RLL จะให้บริการส่งขอ้มูลผา่น Physical channel ระหวา่ง MS กบัเครือข่าย 
หนา้ท่ีเหล่าน้ีประกอบไปดว้ย การใส่กรอบหน่วยขอ้มูล การเขา้รหสัขอ้มูลและการตรวจจบัและการ
ท าขอ้ผดิพลาดของการส่งผา่นก่ึงกลางทางกายภาพให้ถูกตอ้ง PLL ใชก้ารบริการ RFL ทางกายภาพ 
โดย PLL จะดูแลส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 Forward error correction (FEC) ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการส่งรหสั

ค าพดู และการส่งสัญญาณรหสัค าพดูใหถู้กตอ้ง 
 เม่ือมีการแทรกของหน่ึงบล็อกสัญญาณวิทยุท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ใน 4 burst ของ TSMA 

frame ท่ีตามมาติดๆ กนั 
 กระบวนการตรวจสอบสภาพแออดัของการเช่ือมต่อทางกายภาพ 

 
RFL เป็นส่วนหน่ึงของระบบ GSM ท่ีเป็นตวัให้บริการ เช่น GPRS โดยตวั RFL ท าหนา้ท่ี

ปรับบงัคบัรูปร่างของคล่ืน โดยท าตามรูปแบบท่ีแนะน าคือ GSM 05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตวัน าเคล่ืนความถ่ีและโครงสร้างของช่องสัญญาณคล่ืนวทิย ุGSM (GSM 05.02) 
 การปรับแต่งรูปร่างของคล่ืนท่ีถูกส่งอตัราการส่งขอ้มูลดิบของช่องสัญญาณ GSM (GSM 

05.05) 
 ลกัษณะเฉพาะของตวัส่งและรับสัญญาณและสมรรถนะท่ีก าหนด (GSM 05.05)  

ภายในเครือข่าย LLC จะถูกแจกไประหวา่ง BSS และ SGSN หนา้ท่ีของ BSS จะถูกเรียกวา่ 
LLC relay ในระหวา่ง BSS และ SGSN, BSS GPRS Protocol (BSSGP) เป็นตวัน าทางและควบคุม
คุณภาพของสัญญาณท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัการเก่ียวกบัการส่งต่อ frame 
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รูปท่ี 2.55 แสดงโครงสร้างของระบบ GPRS 

 
  รูปท่ี 2.55 แสดงให้ถึงโครงสร้างบล็อกของคล่ืนวิทยุส าหรับขอ้มูลของผูใ้ชแ้ละขอ้ความท่ี
ควบคุมในแต่ละบล็อกของคล่ืนวทิยปุระกอบไปดว้ยส่วนหวัของ MAC และบล็อกขอ้มูล RLC หรือ 
บล็อกควบคุม RLC/MAC และบล็อกของล าดบัการตรวจสอบ (BCS) มนัจะถูกน าโดยใช ้4 Burst 
แบบปกติ ส่วนหวัของ MAC ประกอบไปดว้ย uplink state flag (USF), block type indicator (T) 
และตวัควบคุมค าสั่ง (PC) บล็อกของขอ้มูล PLC ประกอบไปดว้ยส่วนหวัของ RLC และขอ้มูลของ 
RLC บล็อกควบคุม RLC/MAC จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบของตวัส่งสัญญาณขอ้มูล 
RLC/MAC 
  การเขา้รหสัช่องสัญญาณท่ีถูกระบุคือ GSM 05.03 แบบการแปลรหสัทั้ง 4 แบบท่ีแตกต่าง
กนั CS-1 ถึง CS-4 ท่ีถูกก าหนดเป็นบล็อกของคล่ืนวทิยไุวส้ าหรับน าพาบล็อกของขอ้มูล RLC รูปท่ี 
7 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแปลเป็นรหัส ซ่ึงภาระท่ีจ่ายถูกระบุในรูปท่ี 6 ขอ้มูลของรหัสถูก
แสดงอยูใ่นตารางท่ี 2 ระหวา่ง MS, BSS และ SGSN สัญญาณ Protocol อนัเดียวกนัถูกใชส่้งขอ้มูล
ไปยงั SNDCP Protocol ท่ีชั้นของเครือข่าย Protocol พิเศษท่ีควบคุมเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ย จะ
จ าเป็นส าหรับใน MS และ SGSN 
 

 
รูปท่ี 2.56 แสดงการถอดรหสัของระบบ GPRS 
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รูปท่ี 2.57 แสดง MAC layer 

 

 
รูปท่ี 2.58 แสดงช่องสัญญาณ GPRS 

 
 
 



บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) เร่ืองการประยุกต์ใช้เซลล์

แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังานให้กบัระบบเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจาก
ภาวะน ้ าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยขั้นตอนการจดัหา
อุปกรณ์และออกแบบโครงสร้าง จากนั้นเม่ือไดโ้ครงสร้างแลว้จึงท าการออกแบบออกแบบและ
สร้างระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเพื่อตรวจวดัปริมาณกระแสไฟฟ้าร่ัว ออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์แสดงผลด้วยแสงและเสียง ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและส่ง
ขอ้ความ SMS ผา่นระบบเครือข่ายเซลลูล่าร์ และออกแบบและสร้างระบบสัญญาณเตือนภยัไฟฟ้า
ร่ัวจากภาวะน ้าท่วมแบบไร้สายดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังาน จากนั้น
จึงท าการทดลองและทดสอบ ให้กบัระบบสัญญาณเตือนภยัครอบคลุมในบริเวณพื้นท่ีเส่ียงจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 10 จุด เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารท างานของระบบว่าสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง แลว้จึงน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลในการจดัท ารายงานการวจิยั 

สามารถเขียนแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจจบัไฟฟ้าร่ัวไดด้งัน้ี  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูล ศึกษาปัญหา 

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานวจิยั 

จดัหาอุปกรณ์และออกแบบโครงสร้าง 

เร่ิมตน้ 

ระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเพื่อตรวจวดั
ปริมาณกระแสไฟฟ้าร่ัว 
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รูปท่ี  3.1  ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเคร่ืองตรวจจบัไฟฟ้าร่ัว 
 
 
 

สร้างระบบเฝ้าระวงัและ
สัญญาณเตือนภยั 

ตรวจสอบ 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผา่น 

ทดลองและเก็บผลวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
วศิวกรรม 

จบ 

ผา่น 

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์แสดงผลดว้ยแสงและเสียง 

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูลและส่ง
ขอ้ความ SMS ผา่นระบบเครือข่ายเซลลูล่าร์ 

ออกแบบวงจรชาร์จแบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์
เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน 
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3.1 ออกแบบวงจรชาร์จแบตเตอร่ี 

 
รูปท่ี 3.2 วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอร่ี 

 
ส่วนวงจรในการชาร์จแบตเตอร่ีนั้น อาศยัการท างานชาร์จและหยดุชาร์จของวงจร โดยจะ

ท าการตรวจวดัระดบัแรงดนัท่ีตกคร่อมแบตเตอร่ี ถา้แรงดนัต ่ากวา่ 11.8 โวลต ์ วงจรจะเร่ิมท าการ
ชาร์จประจุ แต่ถา้แรงดนัตกคร่อมถึง 12 โวลต ์วงจรก็จะหยดุชาร์จประจุอตัโนมติั โดยท าใหเ้กิดการ
ขบั SCR ใหท้ างานตามการท างานออปโต ้ก็จะมีกระแสออกไปชาร์จประจุใหก้บัแบตเตอร่ี ส าหรับ
ควบคุมปริมาณของกระแสท่ีชาร์จใหก้บัแบตเตอร่ีเม่ือแรงดนัท่ีแบตเตอร่ีสูงข้ึนจะท าให ้ SCR หยดุ
น ากระแสหรือหยดุชาร์จได ้

 

3.2 โครงสร้างระบบเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัว 
ระบบเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะการท างานได ้ดงัน้ี 
3.2.1 ระบบชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์จะตรวจเช็คระบบไฟฟ้าร่ัวท่ีเกิดข้ึนจากภาวะน ้าท่วม 
3.2.2 ระบบชุดโมดูลวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง

ประมวลผลในการส่งสัญญาณไร้สายและสัญญาณเตือนภยั 
3.2.3 ชุดโมดูลระบบส่งสัญญาณไร้สายและกระพริบเตือนท่ีจุดวดั จะสัญญาณดว้ยระบบจีเอส

เอม็ไปยงัจุดรับสัญญาณ 
3.2.4 แหล่งจ่ายพลงังานทดแทนของระบบจะใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่ายพลงังาน

ทดแทนของระบบ 
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3.3 ทดลองและเกบ็ผลวเิคราะห์ข้อมูลทางวศิวกรรม 

  การวจิยัน้ีเป็นการทดลองและเก็บผลวเิคราะห์ขอ้มูลของคร่ืองทดสอบท่ีไดส้ร้างข้ึนและจะน ามา
เปรียบเทียบขอ้มูลทางวศิวกรรม และน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาขอ้ดีขอ้ดอ้ยของระบบเฝ้าระวงัและ
สัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวท่ีจดัสร้างข้ึน การทดลองและเก็บผลนั้นจะด าเนินการใชร้ะบบเฝ้า
ระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวในการแสดงผลการท างาน 3 ระดบั คือ Low medium และ 
High โดยจะใชจ้ากการวิเคราะห์การกระจายของสนามเวกเตอร์ความเขม้สนามไฟฟ้า  ซ่ึงสามารถ
ค านวณหาแรงดนัไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ได ้ในแต่ละระดบัออกมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเก็บขอ้มูล โดย
ก าหนดใหมี้ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กเท่ากนัทุกคร้ังในการทดสอบเก็บขอ้มูลเป็น 100% 
ซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลการทดลองความเขม้ของสนามไฟฟ้ามีการกระจายรอบแนวไฟฟ้าร่ัวนั้น จากนั้น
จะมีการเปรียบเทียบขอ้มูลผลการทดลองท่ีบริเวณอ่ืนๆ แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าแรงดนัไฟฟ้า ณ จุด
ต่างๆ ได ้ 



บทที ่ 4 
ผลของการวจิยั 

 
ในการวดัและทดสอบการท างานของระบบเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัว

เน่ืองจากภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัระบบไร้สาย ดว้ยการประยุกตใ์ช้เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งจ่าย
พลังงานให้กับระบบการท างาน ประกอบด้วยชุดวงจรเซนเซอร์ ชุดวงจรประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบส่งสัญญาณไร้สายและกระพริบเตือนท่ีจุดวดัและแหล่งจ่าย
พลงังานทดแทนของระบบ โดยมีผลการวจิยัเป็นล าดบัดงัน้ี 

บล็อกไดอะแกรมของระบบสัญญาณเตือนภยัแสดงดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1 ระบบสัญญาณเตือนภยัวดัไฟร่ัวแบบไร้สาย 
 

4.1 ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ 
ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อวดัค่าของระดบัไฟฟ้าร่ัว เพื่อน ามาประมวลผล

จากคล่ืนสนามไฟฟ้าเป็นวงจรตรวจจบัและวดัความเขม้สนามไฟฟ้าดว้ยคล่ืนสนามไฟฟ้าท่ีมี
ความแม่นย  าสูงดว้ยเซนเซอร์แบบสนามไฟฟ้า โดยเซนแซอร์(Hall sensor) มีคุณสมบติัในการ
เปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคล่ืนสนามไฟฟ้าและจากคล่ืนสนามไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้าดว้ย
คล่ืนของฮอลล ์คล่ืนฮอลลท์ างานท่ีความถ่ี 200KHz เม่ือเซนเซอร์ส่งสัญญาณคล่ืนฮอลล์ไปตรวจ
พบสนามไฟฟ้าก็จะสัญญาณสะท้อนตอบกลับมา แล้วท าการเปล่ียนคล่ืนสนามไฟฟ้าเป็น
คล่ืนสัญญาณทางไฟฟ้าในรูปผลต่างคาบเวลาของสัญญาณพลัส์ แลว้ท าการเปรียบเทียบกบัเวลา
ท่ีใช้ในการเร่ิมต้นส่งคล่ืนและเวลาท่ีรับเสียงสะท้อนกลับมาท าให้ทราบความเข้มของ
สนามไฟฟ้า ท าใหส้ามารถหาค่าของความเขม้สนามไฟฟ้าท่ีตอ้งการใชใ้นการตรวจสอบระดบั
ความเขม้ของสนามไฟฟ้า  

 

ชุดโมดูลวงจร
เซนเซอร์ 

วงจรประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเล

อร์ 

ระบบส่งสัญญาณไร้
สายและกระพริบเตือน

ท่ีจุดวดั 
แหล่งจ่ายพลงังาน
ทดแทนของระบบ 
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รูปท่ี 2 ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ 

 

4.2 ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสร้างข้ึนเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ในรุ่น ATUC128L3U INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT และ OPTIMIZING C/C++ 

COMPILER FOR 32-BIT AVR UC3 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบประหยดัพลงังานในการ
ท างาน AVR ขนาด 32 บิตหน่วยความจ า 128K 64 ขา โครงสร้างแบบ MOS ใชแ้รงดนัไฟฟ้าต ่าสุด 

3.5 โวลต์ก็ยงัสามารถท างานได้ดี ตัวบอร์ดมีระบบเวลาจริงไวส้ าหรับเป็นฐานเวลาของ
โปรแกรมท่ีใช้ก าหนดคาบเวลาการวดัความเขม้สนามไฟฟ้า สามารถรองรับสัญญาณอินพุต
และเอาต์พุต      เพื่อต่อใช้งานกบัชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ รับสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลจาก
เคร่ืองตรวจวดัสนามไฟฟ้า รวมทั้งชุดส่งสัญญาณไร้สายและสัญญานกระพริบเตือน นอกจากน้ี
พอร์ทท่ีเหลือใช้ควบคุมวงจรประจุไฟฟ้าส ารอง จะใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเม่ือ
แสงอาทิตยน์อ้ยขณะมีฝนหรือยามค ่าคืน ในรูปท่ี 3 

 

 
รูปท่ี 3 ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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4.3 ระบบส่งสัญญาณไร้สายและกระพริบเตือนทีจุ่ดวดั 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ระบบระบบส่งสัญญาณไร้สาย 

 
 ชุดส่งสัญญาณไร้สายแบบ GSM โดยชุดค าสั่ง AT command จะรับค าสั่งจาก            
ไมโคคอนโทรลเลอร์ค่าของขอ้มูลจากอุปกรณ์วดัความเขม้สนามไฟฟ้า คล่ืนสนามแม่เหล็กท่ี
ไดม้าจากการประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์มายงัระบบส่งสัญญาณไร้สายตามเวลาท่ี
ไดก้ าหนดไวทุ้ก 15 นาทีในการส่งสัญญาณขอ้มูลโดยจะส่งมาในลกัษณะของตวัเลขระดบัการ
ร่ัวของไฟฟ้าตามค่าของสนามแม่เหล็กท่ีท าการวดัและสามารถประมวลผลเก็บไว้เป็น
ฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ได ้โดยระดบัน ้ าท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้นสามารถแสดงระดบัการร่ัวของไฟฟ้าตามค่าของความเขม้สนามแม่เหล็กได้ออกมาเป็น
สัญญาณเตือนท่ีเป็นสัญญาณแสงท่ีระดบัอนัตราย 3 ระดับด้วยไฟโคมแบบรถไฟขนาด 200 
มิลลิเมตรเพื่อให้เห็นไดช้ดัเจนในระยะไกล สีแดงคือระดับความร่ัวไฟฟ้าสูงอนัตราย สีเหลือง
กระพริบเตือน สีเขียวระดบัความร่ัวไฟฟ้าต ่า ระบบ GSM และระบบระดบัสัญญาณเตือนดว้ย
ไฟแอลอีดีสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 ชุด GSM ส่งสัญญาณไร้สายและกระพริบเตือนท่ีจุดวดั 

Hall 

Sensor 

 
Micro 

Controller Mobile Computer Mobile 
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4.4 แหล่งจ่ายพลงังานทดแทนของระบบ 
 แหล่งจ่ายพลงังานทดแทนของระบบสัญญาณเตือนภยันั้น ประกอบไปดว้ยแผงโซลาร์
เซลล์ขนาด 40 วตัต์ 2 ชุด โดยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์จะผ่านวงจรควบคุม
แรงดนัไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟเล้ียงใหก้บัวงจรโดยตรงและส่วนท่ีเหลือจะประจุไฟฟ้าไวใ้นแบตเตอร่ี
ส าหรับเป็นแหล่งจ่ายพลงังานทดแทนของระบบเม่ือยามค ่าคืนหรือฝนตกหนกัมีเมฆมากจะใช้
พลงังานส่วนของแหล่งจ่ายไฟฟ้าวงจรจากแบตเตอร่ี ในกรณีท่ีมีแสงอาทิตย์มากเม่ือประจุ
แบตเตอร่ีเต็มแลว้จะใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรงจากโซล่าเซลล์ผ่านวงจรควบคุมแรงดนัไฟฟ้า 
เน่ืองจากสถานท่ีตั้งเคร่ืองตรวจวดันั้นห่างไกลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัอีกประการหน่ึง
ก็คือขณะท่ีเกิดอุทกภยันั้นส่วนมากไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีเป็นแหล่งจ่ายจะถูกตดัวงจรเพื่อป้องกนั
อนัตรายจึงใช้โซล่าเซลล์เป็นแห่งจ่ายกระแสไฟฟ้าท่ีมีขอ้ดีกว่า ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 6 
และรูปท่ี 7 แสดงระบบตรวจวดัท่ีต่อวงจรใส่ไวใ้นกล่องโลหะเพื่อเช่ือมต่อใชง้าน 

 

 
รูปท่ี 6 ชุดแผงโซลาร์เซลล ์17.8 โวลต ์2 ชุด 

 

รูปท่ี 8 แสดงระบบตรวจวดั 
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4.5 ทดลองและเกบ็ผลวเิคราะห์ข้อมูลทางวศิวกรรม 
การทดลองและเก็บผลระบบสัญญาณเตือนภยัน ้ าท่วมจากไฟฟ้าร่ัวแบบไร้สายนั้นการ

ด าเนินจะวดัระดบัไฟฟ้าร่ัวในแม่น ้ าด้วยคล่ืนสนามไฟฟ้าด้วยชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ และ
น ามาประมวลผลดว้ยชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงสามารถแสดงสัญญาณแสง
ของระดบัน ้ าทั้ง 3 ระดบัได้ตามท่ีตั้งค่าไว ้โดยก าหนดให้ระดบัไฟฟ้าร่ัวตามความเขม้ของ
สนามไฟฟ้าท่ีจุดอา้งอิงห่างจากตวัเซนเซอร์ไปไกล 50 cm สัญญาณระดบั High  ถา้ให้อยูห่่าง
จุดอา้งอิงไปไกลอีก 100 cm สัญญาณ Medium และถา้ให้อยูห่่างจากจุดอา้งอิงไปไกลอีก 150 cm

สัญญาณระดบั Low ซ่ึงจะส่งสัญญาณระดบัไฟฟ้าร่ัวตามความเขม้สนามไฟฟ้าท่ีวดัไดด้ว้ยชุด
ส่งสัญญาณไร้สายผา่นตวักลางท่ีเป็นอากาศเขา้สู่ชุดทางดา้นรับแสดงค่าเป็นระดบัไฟฟ้าร่ัวและ
สามารถเก็บเป็นฐานขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้จากการเก็บขอ้มูลแสดงผลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดลองของระบบสัญญาณ 

ระดบัไฟฟ้า
ร่ัวท่ีวดัได ้

แสงกระพริบ
เตือนท่ีจุดวดั 

ระดบัน ้าท่ีวดัได้
จากจุดอา้งอิงลงไป 

[cm] 

ระดบัไฟฟ้าร่ัว
เฉล่ียท่ีวดัได ้

[V/m] 

ค่าความ
ผดิพลาด 

[%] 

High แดง 

10 
20 
30 
40 
50 

12.23 
24.50 
36.60 
48.30 
58.15 

22.3 
22.5 
22.0 
20.8 
16.3 

Medium เหลือง 

60 
70 
80 
90 
100 

67.60 
74.07 
85.13 
93.13 

108.60 

12.7 
5.8 
6.4 
3.4 
8.6 

High เขียว 

110 
120 
130 
140 
150 

117.07 
122.15 
138.15 
145.97 
154.10 

6.4 
1.8 
6.3 
4.3 
2.7 
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 จากการวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่า สามารถอ่านค่าของระดบัไฟฟ้าร่ัวไดโ้ดยผ่าน
เครือข่ายไร้สาย มีค่าความผิดพลาดเม่ือเทียบกบัระยะทาง คิดเป็นเปอร์เซ็นตอ์ยูท่ี่ไม่เกิน 25.7% 

ท าใหพ้บวา่ค่าท่ีไดมี้ความแม่นย  านอ้ย 
 

4.6 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน 
 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยไฟฟ้าร่ัวแบบไร้สายท่ี
ออกแบบและสร้างข้ึนโดยการน าไปใช้งานในการเก็บข้อมูลแต่ละระดับไฟฟ้าร่ัวทั้งหมด
จ านวน 3 คร้ังแลว้หาค่าเฉล่ียออกมา และเม่ือน ามาเทียบกบัระยะทางของไฟฟ้าร่ัวท่ีระยะต่างๆ 
ไดผ้ลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

           ดงันั้นสรุปไดว้า่ระบบสัญญาณเตือนไฟฟ้าร่ัวแบบไร้สายท่ีสร้างข้ึนนั้นยงัมีประสิทธิภาพ
ท่ียงัไม่ดีนกัเพราะยงัมีความคาดเคล่ือนอยู่มากท่ีระดบัการร่ัวท่ีไกลข้ึน โดยเกณฑ์เบ้ืองตน้ท่ี
ก าหนดไวไ้ดผ้ลท่ีแม่นย  าตามสถานะท่ีท าการทดสอบแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
ท าใหไ้ม่สามารถวดัค่าไดแ้ม่นย  าและมีความคาดเคล่ือนอนัแสดงให้เห็นวา่มีค่าการวดัผิดพลาด
เกิดข้ึนไดห้ากสภาวะแวดลอ้มในการทดลองท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากการไหลของน ้ าท่ีไม่อยู่น่ิง
เป็นตวัหน่ึงท่ีน่าสนใจศึกษาต่อไป 



บทที ่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างระบบเฝ้าระวงั

และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้ าท่วมแบบไร้สาย ให้ใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือในการท าไปใชง้าน และหลงัจากน าขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าวิเคราะห์ การ
ด าเนินการวิจยัใช้แบบแผนการทดลองด้วยการออกแบบระบบโครงสร้างและระบบการท างาน
รวมทั้งวงจร แลว้ท าการทดลองและทดสอบเก็บผลวิเคราะห์ขอ้มูลทางวิศวกรรม เพื่อน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ผลเพื่อหาประสิทธิภาพ  
 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
จากการออกแบบและสร้างระบบสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้ าท่วมแบบ

ไร้สาย น้ีหลังจากผ่านการทดสอบแล้วพบว่าได้ผลยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจมากนัก แล้วพบว่ายงัมี
ประสิทธิภาพท่ีต ่าท าให้ตอ้งมีการปรับปรุงเทคนิคการเขียนชุดค าสั่งควบคุมระบบส่ือสารแบบไร้
สาย วงจรตรวจวดัระดบัไฟฟ้าร่ัวในบางคร้ังกระแสน ้ าไหลมากระทบกบัเสาหรือฐานของระบบซ่ึง
ตวัตรวจวดัส่งสัญญาณส่งถึงเคร่ืองจะประมวลผลวา่ระดบัไฟฟ้าร่ัวสูงหรือเพิ่มข้ึนนั้นท าให้ผิดจาก
ค่าความเป็นจริง และต้องมีการปรับปรุงหาวิธีการว ัดใหม่  หรือวิธีติดตั้ งตัวตรวจวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงงานวิจยัน้ีในบางคร้ังในการใชง้านก็ยงัคงมีขอ้จ ากดัอยูบ่า้งในเร่ืองของตวั
แปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่สามารถตรวจวดัไดเ้ช่นความเร็วในการไหลของน ้ า เน่ืองจากจากทดลอง
ตรวจวดัไม่สามารถวดัค่าไดต้รงกบัความเป็นจริงเน่ือง ท าให้วดัค่าผิดพลาดมากเกินกว่าจะยอมรับ
ได ้เวลาในการจดัเก็บขอ้มูล ระดบัของคล่ืนในแม่น ้า เซนเซอร์ลงไปในน ้า ท าให้ผลท่ีไดมี้ความคาด
เคล่ือนสูง และปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัระบบสัญญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้ าท่วมแบบไร้สาย ผูท้  าวิจยั
มีขอ้เสนอแนะในงานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.2.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย ดังนี ้

5.2.1.1 ระดบัไฟฟ้าร่ัวท่ีวดัไดจ้ากความเขม้สนามไฟฟ้า อาจเกิดความผิดพลาดในการ
จดัเก็บดงันั้นควรมีการแกไ้ขตวัเซนเซอร์ใหมี้ความเท่ียงตรงมากข้ึน 
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5.2.1.2  การท างานของวงจรระบบสญัญาณเตือนภยัจากไฟฟ้าร่ัวเน่ืองจากภาวะน ้าท่วม

แบบไร้สายนั้นพงัเสียหายควรมีการป้องกนัท่ีดีกวา่เดิม  
5.2.1.3 แบตเตอร่ีจ่ายพลงังานไดน้อ้ย ควรมีการการออกแบบวงจรใหม่ท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย

กวา่เดิมหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีมีก าลงัมากข้ึน 
5.2.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

5.2.2.1 ควรพฒันาการออกแบบเซนเซอร์ใหม่ เพื่อมีประสิทธิภาพในการใชง้านต ่า 

5.2.2.2 ควรมีการพฒันาลดการใชพ้ลงังานของวงจรใหม้ากข้ึน 

5.2.2.3 ควรมีการพฒันาการเก็บขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ไวเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวิจยัต่อไป 
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