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บทคัดยอ  

การจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตย จัดทําข้ึนเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนจากอุปกรณของจริง และสามารถประยุกตใชจากอุปกรณใกลตัวได
ดวยตัวเอง รวมท้ังสามารถถายทอดความรู และประสบการณท่ีไดแกครอบครัว และชุมชนได  ชุด
กิจกรรมการเรียนรูนี้พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีงายและนาสนใจ โดยใชขอมูลจากแหลงซ้ือขาย
อุปกรณพลังงานทดแทนท่ีหาไดท่ัวไป ราคาไมแพง และทุกคนสามารถประกอบดวยตัวเองได จากนั้น
พัฒนาข้ึนเปนชุดการเรียน ผสมผสานกับการสรุปเนื้อหาท่ีจําเปนจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบเขา
ดวยกัน เรียงเรียงเปนเนื้อหาท่ีสําคัญ หลักการพ้ืนฐานท่ีควรรู วิธีการนําเสนอใหนาสนใจ มีแบบฝกหัด 
คําถาม ประกอบการทดลอง เพ่ือประเมินความเขาใจของผูเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรูพลังงาน
ทดแทนจากเซลลแสงอาทิตยท่ีพัฒนาข้ึนท้ังหมด มีการนําไปใชในกิจกรรมการเรียนรูของโครงการ
พัฒนาหองสมุดสีเขียวจํานวนท้ังสิ้น 20 ครั้ง โดยแบงกิจกรรมการเรียนรูเปน 4 ฐาน ไดแก ฐานการ
ตอหลอดไฟกับแบตเตอรี่ การตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย การตอพัดลมกับแผงเซลล
แสงอาทิตย และการตอปมน้ํากับแผงเซลลแสงอาทิตย ผลจากการจัดกิจกรรม พบวา นักเรียนท่ีไดเขา
รวมกิจกรรมมีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู สามารถเขาใจหลักการทํางานพ้ืนฐานของการใช
พลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตยไดเปนอยางดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.71 (ระดับมาก) 

 
คําสําคัญ 

  เซลลแสงอาทิตย, ส่ือเพ่ือการเรียนรู, หองสมุดสีเขียว 
 

Abstract 
The development media “solar cell kits (SCK)” were designed to support 

learning for children in the green library development project. There are focuses on how to learn 
about renewable energy knowledge from genuine devices, as well as to support the learner for 
learning how to be applied from the device by itself. Not only that, SLK can be applied for 
sharing the knowledge between the learner with others group.  SCK have been developed based 



 
 

on a simple and interesting concept by summarizing the information from the market of 
renewable energy equipment that are generally available and affordable, which everyone can 
consist of themselves. SCK was developed as a set of kit which were integrated the summarize 
content from several sources, together with basic principles related to solar cell concept. 
Therefore, SCK were included more interesting design as well as the specific tool for testing the 
understanding of learners. SCK for renewable energy learning was implemented in the learning 
activities of the Green Library Development Project for a total of 20 sessions. The learning 
activities are assign into 4 bases: (1) connecting the lamp to the battery (2) connecting the lamp 
to the solar panel (3) connecting the fan to the solar panel, and (4) connecting the water pump 
to the solar panels. The results of these activity showed that the students who participated in 
the activity, have been interested and enjoy their learning with SKC. The average score, related to 
understanding the basic principles of using renewable energy from solar cells, was 2.71 (high 
level). 
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บทนํา  
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

ข้ึนเพ่ือ สนับสนุนและวางแผน ใหเปนหนวยงานตนแบบดานการประหยัดพลังงาน และทางศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา ไดจัดทําโครงการหองสมุดสีเขียว โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเขารวม
จํานวน 14 โรงเรียน และไดออกอบรม ใหความรูเรื่องการประหยัดพลังงานดวยวิธีการตาง ๆ ตามโรงเรียนท่ีเขารวม 
ท้ังน้ีทางคณะทํางานไดมอบหมายใหผูจัดทําอบรมความรูเรื่องพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด โดยใชเซลล
แสงอาทิตยเปนอุปกรณใหความรู เพ่ือกระตุนใหนักเรียนตระหนัก ถึงความจําเปนในการอนุรักษณพลังงาน และการ
แสวงหาพลังงานจากแหลงใหม ๆ ทดแทน 

ในการจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรม ผูจัดทําไดมีแนวคิดวา ทําอยางไร นักเรียนถึงจะสามารถเขาใจ
เน้ือหาท่ีนําเสนอไดโดยงาย และมีความนาสนใจ จึงไดสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในหองสมุดและจากอินเทอรเน็ต 
รวมถึงเครือขายสังคม แหลงซื้อขายอุปกรณพลังงานทดแทน เพ่ือหาขอมูลประกอบการจัดทํา จากน้ันจึงไดจัดทําชุด
ทดลองการเรียนรูพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตย โดยใชวัสดุอุปกรณท่ีหาไดท่ัวไป ราคาไมแพง และทุกคน
สามารถประกอบดวยตัวเองได และมกีารสรุปเน้ือหาท่ีจําเปน หลักการพ้ืนฐานท่ีควรรู วิธีการนําเสนอใหนาสนใจ มี
แบบฝกหัด คําถาม ประกอบการทดลอง เพ่ือประเมินความเขาใจของผูเขาฝกอบรม จากการดําเนินการพบวา
นักเรียนท่ีไดเขารวมกิจกรรม มีความสนใจและ สนุกกับการเรียนรู สามารถเขาใจหลักการทํางานพ้ืนฐานของการใช
พลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตยไดเปนอยางดี 

    
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนใหเขาถึงเด็กและเยาวชน 
2. เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจากอุปกรณของจริงและสามารถประยุกตใชจากอุปกรณใกลตัวและ 
    สามารถทําไดดวยตัวเอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถถายทอดความรู และประสบการณท่ีไดแกครอบครัว และชุมชน 
 

 



 
 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ    

1. กําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งกลุมเปาหมายมีท้ังนักเรยีนมัธยมตน มัธยมปลาย และผูสนใจท่ัวไป 
รวมท้ังระยะเวลาท่ีตองใชในการจัดกิจกรรมซึ่งสรุปไดเปน 3 กลุมใหญดังน้ี 

ก. กลุมผูสนใจท่ัวไปท่ีเขาเยี่ยมชมงาน Walailak Expo 2017 ใชเวลา จํานวน 3 วัน ใชวิธีสาธิตการ
ทํางานของชุดเรียนรู และใหตอบคําถามแจกรางวัล 
ข. กลุมนักเรยีนระดับประถมศึกษาเขตพ้ืนทีอําเภอทาศาลาใชเวลาในการจัดคายวิทยาศาสตร 
จํานวน 1 วัน ใชวิธีการบรรยายสรุปเน้ือหา และทดลองชุดเรียนรู พรอมใบงานสรุปผล 
ค. กลุมนักเรียนระดับมัธยมตน และมัธยมปลาย ของโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมหองสมุดสีเขียว 
จํานวน 14 โรงเรียน ใชวิธีสาธิตการทํางานของชุดเรียนรู และใหตอบคําถามแจกรางวัล 

2. จัดทํางบประมาณ (สาํหรับประกอบชุดการเรยีนรูจํานวน 4 ฐาน) 
  

ตารางท่ี 1 งบประมาณสําหรับการประกอบชุดการเรยีนรู 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน / ราคา ราคารวม (บาท) 

1 แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนครสิตัลไลน 80 วัตต 12 โวลต 1 แผง / 2,500 2,500 
2 แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนครสิตัลไลน 5 วัตต 12 โวลต 4 แผง / 300 1,200 
3 พัดลมระบายความรอนไฟฟากระแสตรง 12 โวลต 4 ชุด / 30 120 
4 หลอดไฟกระแสตรง 3 วัตต 12 โวลต 4 หลอด / 100 400 
5 แผงพลาสติกสําหรับสวิตชไฟฟา 4 แผง / 25 100 
6 สายไฟชนิดเสนเกลียวขนาด 2.5 มม. 5 เมตร / 20 100 
7 ชุดข้ัวตอลําโพง 20 ชุด / 50 1,000 
8 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 7 แอมป 1 ลูก / 800 800 
9 ปมนํ้าไฟฟากระแสงตรงขนาด 36 วัตต 12 โวลต 1 ชุด / 450 450 
10 ถังนํ้าขนาด 120 ลิตร 1 ถัง / 200 200 
11 ทอยางขนาด 1 น้ิว 1 เมตร / 80 80 
12 วัสดุอ่ืน ๆ 1 / 200 200 

 รวมงบประมาณ  7,150 
  

3. จัดเตรียมเน้ือหาจากแหลงทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ เก่ียวกับพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตย ดังน้ี 
  หนังสือ Power from the Sun : Achieving energy independence (Chiras, 2009) 

อธิบายถึงความสําคัญของพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของพลังงานอ่ืน ๆ ไดแก นํ้ามันแก็ซ 
ธรรมชาติ ถานหิน ตลอดจนเปนแหลงกําเนิดของอาหารผานปรากฏการสังเคราะหแสง นอกจากน้ียังสนับสนุนให
ประชาชนท่ัวไปพ่ึงพาตนเองโดยการประยุกตใชพลังงานจากแสงอาทิตย เชน เตาพลังงานแสงอาทิตย  เครื่องทํานํ้า
รอน ตูอบอาหารแหง เปนตน   
  หนังสือ พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (เฮก และ โรเจอรส, 
2544)  กลาวถึงพลังงานในรูปแบบตาง ๆ แตไดเนนเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย โดยไดใหคําแนะนําเบ้ืองตนตั้งแต
ทฤษฎีพ้ืนฐานการทํางานของเซลลแสงอาทิตย การคํานวณหาคาตาง ๆ ทางไฟฟา พ้ืนฐานวงจรไฟฟา ตัวอยางการ
นําไปใชงานในบาน แนะนําขอดี ขอเสียของระบบ เปนตน 

  หนังสือ ธุรกิจพลิกอนาคต: คนหาโอกาสใหมทางธุรกิจในยุควิกฤตทรัพยากร (เฮก, โรเจอร และ 
คารรอล, 2559) กลาวถึงปจจุบันและอนาคตของพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ ตลอดถึงโอกาสการนําไปใช
ประกอบการทําธุรกิจ โดยใดยกตัวอยางบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหมหลายแหงท่ีไดนํานวัตกรรมพลังงานทดแทนไป
บุกเบิกทําธุรกิจจนประสบผลสําเร็จ 



 
 

  หนังสือ Solar cells and their applications (Fraas, & Partain, (Eds.), 2010) เน้ือหาเนน
ดานการประยุกตใชงานเซลลแสงอาทิตยไปใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน การประยุกตใชทําไฟสญัญาณจราจร ไฟ
ฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ีหางใกล การทําระบบสื่อสาร การใชงานในยานภาหนะ การใชงานดานกลาโหม การใชงานกิจการ
อวกาศ การใชงานระบบรีโมท การติดตั้งในรูปแบบอ่ืนๆ ตลอดถึงการแนะนําผลติภณัฑสําหรับงานตดิตั้ง  

  หนังสือ การพัฒนาระบบสูบนํ้าแบบผสมผสานดวยพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมสําหรับ
การทํานาขาวในจังหวัดพัทลุง (จอมภพ แววศักดิ์ และคนอ่ืน ๆ, 2553) เปนงานวิจัยการใชงานในพ้ืนท่ีจําลองนาขาว
ของระบบสูบนํ้าโดยใชเซลลแสงอาทิตย มีเน้ือหา ข้ันตอน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของชัดเจน มีการตรวจวัดคาตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตรอยางละเอียด เหมาะสําหรับบุคลท่ีตองการขอมูลทางวิทยาศาสตรของพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะไปอางอิงตอไป 
   เว็บไซตท่ีใหความรูเก่ียวกับพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตย เชน กรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (http://webkc.dede.go.th/testmax/landing_kc2?category=10) เว็บไซตของผูผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑพลังงานทดแทน เชน บริษัท SMA ประเทศไทย (http://www.sma-thailand.com/) บริษัท ABB 
Group (http://new.abb.com/power-converters-inverters/solar) และกลุมเครือขายสังคม เชน LINE 
Facebook จากน้ันทําการออกแบบอุปกรณใหเหมาะสมกับอายุ ทักษะของนักเรยีน และระยะเวลาท่ีตองใช 

 

4. ประกอบอุปกรณพรอมจดัทําเอกสารสําหรับประกอบการเรยีนรู 
4.1 ฐานการตอหลอดไฟกับแบตเตอรี ่
     เปาหมาย เพ่ือใหผูทดลองสังเกตความสวางของหลอดไฟเมื่อตอกับแบตเตอรี ่
     รายการวัสดุ ประกอบดวย  

− หลอดไฟกระแสตรง 3 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 หลอด 

− ฐานข้ัวหลอดเกลียว  จํานวน 1 ชุด 

− แผงไมสําหรับรอง จํานวน 1 แผง 

− ข้ัวตอลําโพง จํานวน 2 ชุด 

− สายไฟชนิด VCT 2 × 1.5 ยาว 1 ฟุต 

− แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 7 แอมป จํานวน 1 ลูก 

− ข้ัวตอสายไฟแบบเสยีบ จํานวน 2 ชุด 
4.2 ฐานการตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย 

เปาหมาย เพ่ือใหผูทดลองสังเกตความสวางของหลอดไฟ เมื่อเทียบกับการตอแบตเตอรี่ และทดลอง       
            ปรับแผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ันสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
รายการวัสดุ  ประกอบดวย 

− หลอดไฟกระแสตรง 3 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 หลอด 

− ฐานข้ัวหลอดเกลียว จํานวน 1 ชุด 

− แผงไมสําหรับรอง จํานวน 1 แผง 

− ข้ัวตอลําโพง จํานวน 2 ชุด 

− แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนครสิตัลไลน 5 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 แผง 
 4.3 ฐานการตอพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย 

เปาหมาย  เพ่ือใหผูทดลองสังเกตการณหมุนของพัดลม และทดลองปรับแผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ัน    
             สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
รายการวัสดุ  ประกอบดวย 

− พัดลมระบายความรอนไฟฟากระแสตรง 12 โวลต จํานวน 1 ชุด 

− แผงพลาสติกสําหรับรอง จํานวน 1 แผง 



 
 

− ข้ัวตอลําโพง จํานวน 2 ชุด 

− แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนครสิตัลไลน 5 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 แผง 
4.4 ฐานการตอปมนํ้ากับแผงเซลลแสงอาทิตย 

เปาหมาย  เพ่ือใหผูทดลองสังเกตการไหลของนํ้าในถัง และทดลองปรับแผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ัน 
             สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
รายการวัสดุ  ประกอบดวย 

− ปมนํ้าไฟฟากระแสงตรงขนาด 36 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 ชุด 

− ถังนํ้าขนาด 120 ลิตร จํานวน 1 ถัง 

− ทอยางขนาด 1 น้ิว ยาว 1 เมตร 

− สายไฟชนิด VCT 2 × 1.5 ยาว 5 ฟุต 

− แผงเซลลแสงอาทิตยชนิดโมโนครสิตัลไลน 80 วัตต 12 โวลต จํานวน 1 แผง 

− ข้ัวตอลําโพง จํานวน 4 ชุด 

− ข้ัวตอสาย MC4 จํานวน 2 หัว 
4.5 ใบงานสรุปความเขาใจเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

เปาหมาย เพ่ือใหผูทดลองฝกสังเกตผลการทดลอง โดยใชทักษะตาง ๆ และสรุปประสบการณท่ีไดลง 
                              ในใบงานเพ่ือประเมินความเขาใจ  ไดแก  

ฐานท่ี 1 การตอหลอดไฟกับแบตเตอรี่  

คําชี้แจง  ใหวาดภาพการตอหลอดไฟกับแบตเตอรี่ และอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

ฐานท่ี 2  การตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย สถานท่ี ท่ีโลงภายนอกอาคาร 

คําชี้แจง  ใหวาดภาพการตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย และทดลองหมุน ปรับแผงไปใน 

 ทิศตาง ๆ จากน้ันอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

ฐานท่ี 3 การตอพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย สถานท่ี ท่ีโลงภายนอกอาคาร 

คําชี้แจง  ใหวาดภาพการตอพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย และทดลองหมุน ปรับแผงไปในทิศ 

ตาง ๆ จากน้ันอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

ฐานท่ี 4 การตอปมนํ้ากับแผงเซลลแสงอาทิตย สถานท่ี ท่ีโลงภายนอกอาคาร 

คําชี้แจง  ใหวาดภาพการตอปมนํ้ากับแผงเซลลแสงอาทิตย และทดลองหมุน ปรับแผงไปในทิศ 

ตาง ๆ จากน้ันอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 

5. ดําเนินกิจกรรม  
การดําเนินกิจกรรม สวนใหญจะมผีูเขารวมกิจกรรมเปนกลุม ๆ  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 5.1 แบงผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งสวนใหญเปนนักเรยีนออกเปนกลุม กลุมละประมาณ 20 คน 
 5.2 ใหความรูเก่ียวกับพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน  และการนําไปประยุกตใชงาน เพ่ือนําเขาสู
บทเรียนกอนการทดลอง (ควรจัดภายในอาคารเน่ืองจากตองใชสื่อประเภทจอฉาย) 
 5.3 มีการแบงกลุมตามฐานการเรยีนรู (ใชสถานท่ีภายนอกอาคารท่ีมีแสงแดด และใชรูปแบบการเรยีนรูท่ี
ไมเปนทางการ เนนความเปนธรรมชาติ) 

  



 
 

 
 

ภาพท่ี 1 สถานท่ีทดลองตามฐานตาง ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ผูเขารวมกิจกรรมเรียนรูและทดลองตามฐานตาง ๆ 
 

 5.4 หลังจากผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและทดลองจนครบตามฐานความรูท่ีกําหนด  จะตองมีการทดสอบ
ความเขาใจท่ีไดรวมทํากิจกรรม  โดยใหนักเรยีนสรุปความรู และประสบการณท่ีไดจากการทดลองจากใบงาน 

 

6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล  
1. ผลการทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตย จํานวน 4 ชุด  ดงัน้ี 
     ก. ฐานการตอหลอดไฟกับแบตเตอร่ี 

เปาหมาย เพ่ือใหผูทดลองสังเกตความสวางของหลอดไฟเมื่อตอกับแบตเตอรี่ 



 
 

ผลการทดลอง เมื่อผูทดลองตอสายไฟระหวางข้ัวของหลอดไฟ และข้ัวของแบตเตอรี่ หลอดไฟจะสวางข้ึน ซึ่ง
สามารถอธิบายไดวา เปนวิธีการเบ้ืองตนปกติท่ีเราใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ จากน้ันตอกับหลอดไฟ หลอดไฟ 
จะสวางตอเน่ือง 
 

 

ภาพท่ี 3  ฐานการตอหลอดไฟกับแบตเตอรี ่
 

      ข. ฐานการตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย 
เปาหมาย  เพ่ือใหผูทดลองสังเกตความสวางของหลอดไฟ เมื่อเทียบกับการตอแบตเตอรี่ และทดลองปรับ 
แผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ันสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ผลการทดลอง เมื่อผูทดลองตอสายไฟระหวางหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย หลอดไฟจะสวาง จากน้ัน 
เมื่อปรับแผงไปในทิศทางตาง ๆ หลอดไฟจะสวางไมเทากัน โดยท่ีหลอดไฟจะสวางท่ีสุดเมื่อมีแสงแดดตก 
กระทบกับแผงเซลลแสงอาทิตยเปนมุมฉากและทองฟาใสไมมีเมฆจากน้ันใหผูทดลองเอามือไปบังแสงแดด  
ทําใหเกิดเงาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย และสังเกตหลอดไฟจะคอย ๆ หรี่ แลวดับในท่ีสุด ซึ่งบทสรุปท่ีไดทําให 
ผูทดลองเขาใจหลักการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย และขอจํากัดตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

  

 
 

ภาพท่ี 4 ฐานการตอหลอดไฟกับแผงเซลลแสงอาทิตย 



 
 

ค. ฐานการตอพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย 
เปาหมาย  เพ่ือใหผูทดลองสังเกตการณหมุนของพัดลม และทดลองปรับแผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ัน
สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ผลการทดลอง เมื่อผูทดลองตอสายไฟระหวางพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย พัดลมจะหมุนจากน้ันเมื่อ
ปรับแผงไปในทิศทางตาง ๆ พัดลมจะหมุนชา เร็ว ไมเทากัน โดยท่ีพัดลมจะหมุนเร็วท่ีสุด เมื่อมีแสงแดด
ตกกระทบกับแผงเซลลแสงอาทิตยเปนมุมฉาก และทองฟาใส ไมมีเมฆ จากน้ันใหผูทดลองเอามือไปบัง
แสงแดด ทําใหเกิดเงาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย และสังเกตการหมุนของพัดลม จะคอย ๆ หมุนชา แลวอยุด
หมุนในท่ีสุด ซึ่งบทสรุปท่ีไดทําใหผูทดลองเขาใจหลักการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย และขอจํากัด
ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ตลอดจนกระตุนความคิดใหนําไปใชงานในดานการขับเคลื่อนทางกลไกตาง ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ฐานการตอพัดลมกับแผงเซลลแสงอาทิตย 
 

ง. ฐานการตอปมน้ํากับแผงเซลลแสงอาทิตย 
เปาหมาย  เพ่ือใหผูทดลองสังเกตการไหลของนํ้าในถัง และทดลองปรับแผงในทิศทางตาง ๆ จากน้ันสังเกต
สิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ผลการทดลอง เมื่อผูทดลองตอสายไฟระหวางปมนํ้ากับแผงเซลลแสงอาทิตย ปมนํ้าจะทํางานทําใหนํ้าไหล
ออกจากทอ จากน้ันเมื่อปรับแผงไปในทิศทางตาง ๆ ความแรงของนํ้าท่ีไหลออกจากทอจะชา เร็วไมเทากัน 
โดยท่ีความแรงของนํ้าจะไหลเร็วท่ีสุด เมื่อมีแสงแดดตกกระทบกับแผงเซลลแสงอาทิตยเปนมุมฉาก และ
ทองฟาใส ไมมีเมฆ จากน้ันใหผูทดลองเอามือไปบังแสงแดด ทําใหเกิดเงาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตย และสังเกต
ความแรงของนํ้าท่ีไหลออกจากทอ จะเห็นวาความแรงของนํ้าท่ีไหลออกจากทอคอย ๆ ลดลง แลวอยุดไหล
ในท่ีสุด ซึ่งบทสรุปท่ีไดทําใหผูทดลองเขาใจหลักการทํางานของแผงเซลลแสงอาทิตย และขอจํากัดตาง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ตลอดจนกระตุนความคิดใหนําไปใชงานดานการจัดการนํ้า ทางการเกษตร เปนตน 

 



 
 

 

ภาพท่ี 6 ฐานการตอปมนํ้ากับแผงเซลลแสงอาทิตย 
 

จ. สรุปผลการทดลองท่ีไดเรียนรูลงในใบงานท้ัง 4 ฐาน เพ่ือประมวลความเขาใจของผูเรียนดังนี ้
 

เราสามารถนําผลการทดลองเรียนรูวันน้ีไปใชประโยชนในเรื่องใดบาง 

1)............................................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................................ 

3)............................................................................................................................................................ 

4)............................................................................................................................................................ 

5)............................................................................................................................................................ 

6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7)………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

8)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ..........................................................................โรงเรียน..................................................................... 
 

ภาพท่ี 14 ตัวอยางใบงานเพ่ือสรุปและประมวลการเรียนรูท้ังหมด 
 

2. ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
  การดําเนินกิจกรรมใหความรูโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทนจากเซลล
แสงอาทิตย มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 20 ครั้ง  โดยจัดกิจกรรมในงาน Expo ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จํานวน 
3 ครั้ง  จัดกิจกรรมในงานคายวิทยาศาสตร  สํานักงานประถมศึกษาเขตอําเภอทาศาลา จํานวน 1 ครั้ง และจัด
กิจกรรมใน“โครงการสงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอสังคม : การพัฒนาหองสมุดสีเขียวเพ่ือการ
เรียนรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม” จํานวน 17 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด 4,914 คน เปนนักศึกษา นักเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

จากการจัดกิจกรรมพบวานักเรียนท่ีไดเขารวมกิจกรรม มีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู 
สามารถเขาใจหลักการทํางานพ้ืนฐานของการใชพลังงานทดแทนจากเซลลแสงอาทิตยไดเปนอยางดี และจากการ
สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม พบวา มีคาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับดีมาก 



 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากการดําเนินงานท่ีผานมาท้ังหมด ผูเขารวมกิจกรรมและทีมงานไดประเมินผลรวมกัน เห็นวา

ควรปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ิมเตมิดังน้ี 
1. ควรจัดใหมีบอรดใหความรูเพ่ิมเตมิ เพ่ือความสะดวกตอการรับรู 
2. ควรมีเวลาเพียงพอในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาและทดลองปฏิบัตไิดจริง 
3. ควรเพ่ิมชุดทดลองใหเพียงพอตอจํานวนผูเรยีน 
 

การนําไปใชประโยชนในงานหองสมุด 
1. ดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดนํามาปรับใชหนาอาคารหองสมุด

และโรงจอดรถ เพ่ือใหแสงสวางแทนพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายดานการใชพลังงานไฟฟาของ
อาคารได และในการจัดโครงการสงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอสังคม : การพัฒนาหองสมุดสี
เขียวเพ่ือการเรียนรูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุดสาธิตแสดงการทํางานของระบบเซลลแสงอาทิตย เปนฐานความรู 1 
ใน 5 ฐานความรู ในกระบวนการอบรมใหความรูเรื่องหองสมุดสีเขียวใหกับครูท่ีดูแลหองสมุดโรงเรียนและนักเรียนท่ี
เขารวมกิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเก่ียวกับพลังงานหลายรูปแบบและแนวทางใน
การประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายจากการใชพลังงาน รวมถึงใหรูจักพลังงานทดแทนท่ีเปนพลังงานแสงอาทิตย
และสามารถประยุกตใชพลังงานทางเลือกสําหรับครัวเรือนและหนวยงานได รวมถึงชวยประเทศชาติในการลด
คาใชจายดานพลังงาน โดยการใชพลังงานทดแทน  

2. ดานการเรียนการสอนดานพลังงานทดแทน  ชุดสาธิตการเรียนรูดานพลังงานทดแทน สามารถนํามาใช
เปนสื่อ  สาธิตในการเรียนการสอนดานพลังงานทดแทนไดเปนอยางดี และผูเขารวมกิจกรรมสามารถทดลองได  
รวมถึงชุดทดลองเปนการปรับใชอุปกรณท่ีหาไดใกลตัว เพราะเปนสื่อท่ีเขาใจงาย มาประกอบใชประโยชนในการ
เรียนการสอนดานพลังงานทดแทน 

3. ดานการประยุกตใชไดดวยตนเอง ผูเขากิจกรรมท้ังนักเรียน นักศกึษา ครูอาจารย และผูท่ีสนใจสามารถ
นําไปสรางอุปกรณดวยตนเองไดโดยงายตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน ใชสําหรับการใหแสงสวาง   และสามารถ
ปรับขนาดของอุปกรณไดตามขนาดท่ีตองการ เชน ใชในครัวเรือน หรือใชในหนวยงาน เปนตน  
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