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บทคัดยอ
จากประสบการณของโครงการบานพลังงานแสงอาทิตย ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศที่ผานมาพบวาประชาชนจะมีความตองการ
ไฟฟาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง ซึ่งระบบเซลลแสงอาทิตยที่
ติดตั้งอยูนั้นไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอตอความตองการดังกลาว
งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการนําเครื่องยนตการเกษตรที่ชาวบานมีอยูแลวมา
ประยุกตใชรวมกับระบบบานพลังงานแสงอาทิตย (SHS) ที่รัฐบาลมอบ
ให โดยมีแนวความคิดคือ ในหมูบานที่รับการติดตั้งระบบ SHS สามารถ
นําเซลลแสงอาทิตยมารวมกันประมาณ 4-5 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาเปน
ระบบ “ผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวางเซลลแสงอาทิตยกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาดวยเครื่องยนตการเกษตร (PVAE)” โดยไดทําการติดตั้ง
ระบบตนแบบหนึ่งระบบที่จังหวัดพิ จิตร ระบบมีสวนประกอบหลักคื อ
แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 400 W เครื่องยนตการเกษตรขนาด 11 hp
เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 kVA เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทางขนาด
1,000 W เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ขนาดพิกัด 15 A และ
แบตเตอรี่12V/85Ah x 4 ลูก
Abstract
The previous experience shown problems of SHS that the
electrical energy demand increases when time passing. The SHS
could not provide sufficiently that amount of the electricity used.
This research focuses on the application of agriculture engine as
villager their own by combining with SHS. The ideal is to combine
4-5 household SHS to one cluster and develop it to “PV-

Agriculture Engine Hybrid Power Supply System, (PVAE)”. The
prototype of the PVAE has been already installed at Phichit
province. The systems consists of the old SHS (Photovoltaic (PV)
array 400 Wp), agriculture engine generator system (agriculture
engine 11 hp and induction motor used as generator 3 kVA), bidirectional inverter 1,000 W, charge controller 15 A and battery
storage 12V/85Ah x 4 unit.
1. บทนํา
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ตองการใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศครบ 100 เปอรเซ็นต หนวยงานภาครัฐโดย
การไฟฟ า ส วนภู มิภ าคได ดํ า เนิ นการขยายเขตให บริ การไฟฟา อย า ง
ตอเนื่อง จนปจจุบันสามารถใหการบริการครอบคลุมพื้นที่ถึง 99 เปอรเซ็นต
ซึ่งสูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สัดสวนการมีไฟฟาใชของประเทศตางๆ [1,2]
Country
Cambodia
Laos
Myanmar
Thailand
Vietnam
Yunnan, China

Rural access
13%
9%
0.2%
99%
14%
89%

ในสวนของพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาเขาถึงนั้นสวนใหญอยูในเขตปา
สงวน เขตพื้นที่หวงหาม เปนตน การขยายเขตใหบริการโดยวิธีการปก

* Corresponding author
สาขานโยบายพลังงาน
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เสาพาดสายนั้นทําไดยาก เนื่องจากปญหาหลายประการ และขั้นตอน
การติดตอขออนุญาตใชพื้นที่ ใชเวลานาน นอกจากนี้ยังไมคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกลาวมีปริมาณการใชไฟฟานอย
บานพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System, SHS) จึงเปน
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ พื้ น ที่ ดั ง กลา ว เนื่ อ งจากสามารถผลิ ต
ไฟฟาไดเพียงพอกับความตองการไฟฟาปริมาณนอยได เหมาะสมกับ
หมู บ า นที่ มี ก ารกระจายของครั ว เรือ นสู ง สามารถติ ด ตั้ ง ใหกั บ แต ล ะ
ครัวเรือนไดอยางอิสระ โดยไมตองทําการปกเสาพาดสายเขาไปในพื้นที่ดังกลาว
ปจจุบันรัฐบาลมีโครงการเรงรัดขยายบริการไฟฟาโดยระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ประมาณ 3 แสนหลังคาเรือนทั่วประเทศ
สามารถดําเนินงานติดตั้งแลวเสร็จกวา 50,000 หลังคาเรือน แตปญหา
ของ SHS ทั้งในประเทศ และตางประเทศพบวาประชาชนจะมีความ
ตองการไฟฟา เพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผ านไประยะหนึ่ ง ซึ่งระบบเซลล
แสงอาทิ ตย ที่ ติดตั้ งอยู นั้ นไมสามารถผลิ ตไฟฟ าได เพี ยงพอต อความ
ตองการดังกลาว
งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการนํ าเครื่องยนต การเกษตร (Agriculture
engine) ที่ชาวบานมีอยูแลวมาประยุกตใชรวมกับระบบ SHS ที่รัฐบาล
มอบให โดยมีแนวคิดคือ ในหมูบานที่รับการติดตั้งระบบ SHS สามารถ
นําเซลลแสงอาทิตยมารวมกันประมาณ 4-5 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาเปน
ระบบ “ผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวางเซลลแสงอาทิตยกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟาดวยเครื่องยนตการเกษตร” (PVAE)
2. แนวคิดของระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวางเซลลแสงอาทิตย
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยเครื่องยนตการเกษตร
ประสบการณ ที่ ผ า นมาของโครงการบ า นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย
พบวาเมื่อประชาชนมีไฟฟาใชจากระบบบานพลังงานแสงอาทิตยไปใน
ระยะหนึ่ง ประชาชนจะมีความตองการไฟฟาเพิ่มมากขึ้น และตองการ
ใชไฟฟาเปนเวลานานขึ้น ซึ่งระบบเซลลแสงอาทิตยที่ติด ตั้ง อยูนั้น ไม
สามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอตอความตองการดังกลาว ซึ่งโดยปกติ
จะมีหลอดฟูลออเรสเซนตขนาดประมาณ 10 วัตต 2 หลอด และอาจมี
โทรทัศนขนาด 14 นิ้ว ซึ่งสามารถใชไฟฟาไดประมาณ 3-4 ชั่วโมงตอวัน
(ขึ้นอยูกับขนาดของระบบ SHS) ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองหาแหลง
พลังงานเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช โดยจะตองเปน
รู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก ารที่ ไ ม ต อ งลงทุ น สู ง มากนั ก สามารถประยุ ก ต ใ ช
อุปกรณที่มอี ยูในทองถิ่น หรือครัวเรือนได

เนื่ อ งจากประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรใน
ปจจุบันสวนใหญไดนําเครื่องยนตทางการเกษตร มาใชงานเพื่อทุนแรงซึ่ง
ทําใหชวยลดระยะเวลา และแรงงานในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ยังได
มีการประยุกตใชเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา (รูปที่ 1) สูบน้ํา และใชเปน
พาหนะช วยในการขนส ง สิ นค าทางการเกษตร ในการใช เ ครื่ องยนต
การเกษตรเพื่อผลิตไฟฟ านั้นมี ขอเสีย คื อ ต องมีค าใชจายในสวนของ
น้ํามันเชื้อเพลิง และตองทําการเดินเครื่องยนตไวตลอดเวลาในขณะที่ใช
ไฟฟา (นอกจากเครื่องยนตจะสงเสียงดังแลวยังเกิดควันซึ่งเปนมลพิษ
ทางอากาศ) โดยที่ไมวาจะมีความตองการใชไฟฟานอยหรือมาก อัตรา
การสิ้นเปลืองน้ํามันจะมีอัตราที่ใกลเคียงกัน ทําใหการใชพลังงานโดยรวม
มีประสิทธิภาพต่ํา และเกิดความสิ้นเปลืองเกินความจําเปน
ดังนั้นจากขอจํากัดของระบบบานพลังงานแสงอาทิตย จุดออน และ
จุดแข็งของการผลิตไฟฟาดวยเครื่องยนตทางการเกษตรขางตน จึงเกิด
แนวคิดของการนําเครื่องยนตการเกษตรมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับ
ระบบเซลลแสงอาทิตยของบานพลังงานแสงอาทิตยดังกลาว โดยการ
วิจัยนี้ไดทําการสรางตนแบบหนึ่งระบบ และติดตั้งเพื่อทดสอบการใชงาน
จริงที่จังหวัดพิจิตร
3. หลักการทํางานของระบบ PVAE
• ระบบบานพลังงานแสงอาทิตยที่รัฐบาลมอบใหประชาชน
ระบบบานพลังงานแสงอาทิตยที่รัฐบาลมอบใหประชาชนที่ไมมีไฟฟา
ใช นั้ นเป นระบบขนาดเล็ กไม สามารถผลิ ตไฟฟ าได เพี ยงพอกั บความ
ต องการการใช ไฟฟ าของชาวบ า น ระบบบ า นพลั งงานแสงอาทิ ตย มี
สวนประกอบดังตอไปนี้ (รูปที่ 2)
AC BUS

DC Bus

Charge Controller
Inveter 150 W

PV 120 W

AC
LOAD

Battery 125 Ah

รูปที่ 2 ระบบบานพลังงานแสงอาทิตยที่รัฐบาลติดตั้งใหกับประชาชน

รูปที่ 1 การประยุกตใชเครื่องยนตการเกษตรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา

สาขานโยบายพลังงาน

หลักการทํางานของระบบ คือ ในเวลากลางวันเซลลแสงอาทิตยจะ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาแลวประจุใหกับแบตเตอรี่ ใน
เวลากลางคืนหรือในชวงที่ตองการใชไฟฟา แบตเตอรี่จะจายไฟฟาใหกับ
ภาระทางไฟฟาโดยผานเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ซึ่งจะ
เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่เปนไฟฟากระแสสลับแลวจายใหกับ
ภาระทางไฟฟา ปญหาของ SHS คือ ผลิตไฟฟาไดนอยไมเพียงพอกับ
ความตองการใชไฟฟา และในวันที่มีวันฝนตกหรือแสงแดดไมดี ระบบ SHS
จะไมสามารถผลิตไฟฟาไดซึ่งทําใหไมมีไฟฟาใชในวันนั้น.
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• ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานฯ (PVAE)
เนื่องจากระบบ SHS ที่รัฐบาลติดตั้งใหประชาชนนั้นเปนระบบขนาด
เล็ก สามารถจายไฟฟาใหกับผูใชไดอยางจํากัด ดังนั้นหากครัวเรือนใด
ที่ มี เ ครื่ อ งยนต ท างการเกษตรอยู แ ล ว ก็ น า จะนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ง าน
รวมกับระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งอยูเดิมได โดยการติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มเติมคือ เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ (AC generator) และ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง (Bi-directional inverter) ซึ่งจะทํา
ใหชาวบานใชไฟฟาไดมากขึ้น
แนวคิดคือ ในเวลากลางวันชาวบานก็นําเครื่องยนตทางการเกษตร
ที่มีอยูไปใชงานตามปกติ พอถึงเวลาเย็นก็นําเครื่องยนตมาตอเชื่อมเขา
กับเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งติดตั้งอยูแบบถาวร และในบางวันที่ตองการใช
ไฟฟามาก ก็สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟาใช ไฟฟาที่ผลิตไดสวน
หนึ่งจายใหกับภาระทางไฟฟา ในชวงเวลานี้สามารถใชเครื่องใชไฟฟาได
หลากหลายมากขึ้น เพราะไฟฟาที่ผลิตไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟานั้น
เพียงพอ เชน สามารถใชหมอหุงขาวไฟฟา เตารีด และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
ที่ใชกําลังไฟฟามากได ไฟฟาสวนที่เหลือก็จะถูกประจุเขาแบตเตอรี่โดย
มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทางเปนตัวควบคุม
PVAE สําหรับครัวเรือนในพื้นที่หางไกลนั้น มีสวนประกอบหลักของ
ระบบดังรูปที่ 3
DC Bus

AC Bus
220 V / 50 HZ

AC
Load
Charge
Controller
15 A

ในเวลากลางคืนหรือในชวงเวลาที่ตองการใชไฟฟา แบตเตอรี่จะ
ทําหนาที่จายไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟา โดยผานเครื่องแปลงไฟฟาแบบ
สองทาง โดยเครื่องแปลงไฟฟาจะทําหนาที่แปลงไฟฟากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่เปนไฟฟากระแสสลับที่แรงดันประมาณ 220 โวลต กอนที่จะ
จายไฟฟาใหอุปกรณไฟฟาดังรูปที่ 5
AC Bus
220 V / 50 HZ

DC Bus

AC
Load
Charge
Controller
PV Array
Bi-directional inverter

Battery Bank

AC
Gen

AE

AC
Generator

Agriculture
Engine

รูปที่ 5 การจายไฟฟาใหกับภาระทางไฟฟาของแบตเตอรี่
ในกรณีที่ชาวบานยังมีความตองการใชพลังงานไฟฟา แตพลังงาน
ไฟฟ า ในแบตเตอรี่ ไ ม ส ามารถจ ายให ก ับ ภาระทางไฟฟ า ได กรณีนี้
ชาวบานสามารถนําเครื่องยนตการเกษตรไปเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลั บ เพื่ อ ประจุ ใ ห กั บ แบตเตอรี่ และจ า ยไฟฟ า ให กั บ อุ ป กรณ
ไฟฟาในเวลาเดียวกันโดยมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทางเปนตัว
ควบคุมดังรูปที่ 6

Max. 1 kW
DC Bus

PV Array 400 Wp

AC Bus
220 V / 50 HZ

Bi-directional inverter
1 kW

Battery 12 V/85 Ah

AC
Load

AC
Gen

AE

AC Generator
3 kVA

Agriculture
Engine

รูปที่ 3 ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวางเซลลแสงอาทิตยกับ
เครื่องยนตการเกษตร
หลักการทํางานของ PVAE มีลักษณะการทํางานดังตอไปนี้ คือ ใน
เวลากลางวั น แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย จ ะทํ า หน า ที่ เ ปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาประจุไฟฟาใหแบตเตอรี่โดยผานเครื่อง
ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller) ซึ่งเครื่องควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่จะทําหนาที่ ควบคุมแรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาให
เหมาะสมตอการประจุแบตเตอรี่ และปองกันความเสียหายของแบตเตอรี่
ที่อาจเกิดจากการประจุไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยดังรูปที่ 4
DC Bus

AC Bus
220 V / 50 HZ

AC
Load
Charge
Controller
PV Array

Charge
Controller
PV Array
Bi-directional inverter

Battery Bank

AC
Gen

AE

AC
Generator

Agriculture
Engine

รูปที่ 6 ระบบการจายไฟฟาดวยเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
จากรูปที่ 6 ในการที่จะผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
โดยเครื่องยนตการเกษตร จะผลิตไฟฟาเฉพาะเวลาที่แบตเตอรี่ไม
สามารถจ า ยไฟฟ า ให กั บ อุ ปกรณ ไ ฟฟ า ได ห รื อ ในกรณี ที่ ต อ งการใช
กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง มาก ระบบผลิ ต ไฟฟ า แบบผสมผสานระหว า งเซลล
แสงอาทิ ตย กั บเครื่ องยนต เกษตรจึ งน าจะเป นวิ ธี การหนึ่ งสํ าหรั บการ
แกปญหาดังกลาว เนื่องจากเปนระบบที่มีความเสถียรภาพ สามารถผลิต
ไฟฟาไดทั้งกลางวัน กลางคืน หรือแมแตชวงที่มีฝนตกติดตอกันหลาย
วัน ชาวบานจึงสามารถใชไฟฟาจากระบบ PVAE ไดใกลเคียงกับไฟฟา
จากสายสงของการไฟฟาฯ

Bi-directional inverter

Battery Bank

AC
Gen

AE

AC
Generator

Agriculture
Engine

รูปที่ 4 การทํางานของระบบ PVAE ในเวลากลางวัน
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4. ผลการทดสอบตนแบบระบบ PVAE
ตนแบบระบบ PVAE ที่จังหวัดพิจิตร (รูปที่ 7) มีสวนประกอบหลัก
คือ แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 400 W เครื่องยนตการเกษตรขนาด 11 hp
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รูปที่ 7 กลุมบานอาสาสมัครของโครงการวิจัยที่ทําการติดตั้งตนแบบระบบ PVAE อ. เมือง จังหวัดพิจิตร

(1)

(2)

(3)

รูปที่ 8 อุปกรณประกอบหลักในระบบ PVAE ที่ติดตั้งที่จังหวัดพิจิตร (1) แผงเซลลแสงอาทิตย (2) เครื่องยนตการเกษตร (3) เครื่องกําเนิดไฟฟา

(1)

(2)

(3)

รูปที่ 9 การตรวจวัดและบันทึกขอมูลระบบ PVAE (1) อุปกรณเครื่องมือวัดและบันทึกขอมูล (2) การวัดคุณสมบัติทางไฟฟาของเครื่องควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่และเครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทาง (3) การทดสอบระบบ PVAE ดวยภาระทางไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟาสูง (หมอหุงขาวไฟฟา)
เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 kVA เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบสองทางขนาด
1,000 W เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ขนาดพิกัด 15 A และ
แบตเตอรี่12V/85Ah x 4 ลูก (รูปที่ 3 และ 8) ระหวางการทดสอบการใช
งานจริงไดทําการตรวจวัด และบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ (รูปที่ 9) คารังสี
ดวงอาทิตย (Solar radiation, Gt) คาแรงดัน และกระแสไฟฟาของแผง
เซลลแสงอาทิตย (Vpv, Ipv) คาแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาของแบตเตอรี่
(Vbat, Ibat) คาแรงดัน และกระแสไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา (Vgen,
Igen) และกําลังไฟฟาของภาระทางไฟฟา (Pload)

สาขานโยบายพลังงาน

รูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดแบบตอเนื่อง
ในระหวางวันที่ 7 – 27 พฤศจิกายน 2547 คาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ย
รายวันอยูที่ 4.8 kWh/m2.d คาพลังงานที่สามารถผลิตไดจากแผงเซลล
แสงอาทิตยเฉลี่ยรายวันคือ 1.3 kWh/m2.d โดยที่ปริมาณความตองการ
พลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายวันอยูที่ 1.1 kWh/d จากขอมูลในชวงที่
วิเคราะหพบวาไมมีการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล เนื่องจากพลังงาน
ที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยเพียงพอที่จะจายใหกับภาระทางไฟฟา
จึ ง ทํ า ให ยั ง ไม ส ามารถวิ เ คราะห ผ ลการทํ า งานร ว มกั น ของเซลล
แสงอาทิตยและเครื่องกําเนิดไฟฟาได ในชวงระยะเวลาดังกลาว
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Power (W)

Ppv

Gt
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0

Solar radiation (W/m2)

Pload

500

0
1

73 145 217 289 361 433 505 577 649 721 793 865 937 1009 1081 1153 1225 1297 1369 1441

Time (hr)

รูปที่ 10 ลักษณะของภาระทางไฟฟาของระบบ (Pload) คารังสีดวงอาทิตย (Gt) และคาพลังงานที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย (Ppv) (7-27/11/2547)
Charge power

300

200

1441

1369

1297

1225

1153

1081

1009

937

865

793

721

649

577

505

433

361

289

217

73

145

0

1

Power (W)

100

Time (hr)

-100

-200

-300

Discharge power

รูปที่ 11 ลักษณะการทํางานของแบตเตอรี่ที่สภาวะประจุและคายประจุ (7-27/11/2547)
รูปที่ 11 คือลักษณะการทํางานของแบตเตอรี่ที่สภาวะการประจุ
(คา +) และสภาวะการประจุ (คา -) จากรูปจะเห็นไดวาคาพลังงานที่
ประจุลงแบตเตอรี่จะสูงกวาคาความตองการไฟฟาในแตละวัน ระบบนี้
ยังมีความสามารถที่จะจายพลังงานใหกับภาระทางไฟฟาเพิ่มขึ้นไดอีก
ประมาณ 15% ของกําลังการผลิต

4-5 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาเปนระบบ “ผลิตไฟฟาแบบผสมผสานระหวาง
เซลล แ สงอาทิ ตย กั บ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า ด วยเครื่ องยนต การเกษตร”
(PVAE) การวิเคราะหผลจากระบบตนแบบพบวาระบบ PVAE สามารถ
ทํางานไดอยางเปนที่นาพอใจ ทําใหเกิดการใชงานระบบ SHS และ
เครื่องยนตทางการเกษตรไดอยางคุมคามากขึ้น

5. สรุป
การนํ าเครื่ องยนต การเกษตรที่ชาวบ านมี อยู แล วมาประยุ กต ใช
รวมกับระบบ SHS ที่รัฐบาลมอบใหโดยมีแนวความคิดคือ ในหมูบานที่
รับการติดตั้งระบบ SHS สามารถนําเซลลแสงอาทิตยมารวมกันประมาณ

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาและยกระดั บ
บา นพลั ง งานแสงอาทิ ตย ใ หเ ปนระบบผลิ ต ไฟฟ า ผสมผสานระหว า ง
เซลลแสงอาทิตยกับเครื่องยนตการเกษตร” ไดรับทุนอุดหนุนจาก
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