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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ไดมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการซอมบํารุงระบบไฟวับวาบ และไฟลูกศร 

อีกท้ังเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคุมคาระหวางการใชระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเดิมกับระบบโซลา

เซลล โดยทําการวิจัยกับรถคุมครองของโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรีรัช) ของ

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจัยพบวาการใชระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย โดยใชแผงโซลาเซลล มีความคุมคามากกวา ไมวาจะเปนการทําใหระบบไฟฟาท่ีจาย

ใชงานมีความเสถียรมากกวา การชวยใหสามารถลดระยะเวลาและคาใชจายในการซอมบํารุงลดให

นอยลง การใชระยะเวลาในการบํารุงรักษาระบบลดลง เพราะมีระบบการทํางานท่ีไมยุงยาก

ซับซอนเหมือนการใชเคร่ืองยนตในการผลิตไฟฟาแบบเดิม ทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง

อยางเห็นไดชัดเจน จากการไมตองใชน้ํามันเบนซินคิดเปนเงิน 91,728 บาทตอป หรือคิดเปน

คาใชจายประหยัดไดสุทธิหลังภาษีตามมูลคาเงินปจจุบันจากระยะเวลา 20 ป เปนเงิน 

680,236.50 บาท อีกท้ังทําใหสามารถลดระยะเวลาในการท่ีตองทํางานซอมบํารุงลง รวมถึง

คาใชจายท่ีตองใชในการจัดเตรียมอะไหลท่ีใชในการซอม ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนักงานไดมากย่ิงข้ึน ไมวาจะเปนพนักงานท่ีตองใชรถยนตกูภัย ชางซอมบํารุง 

เนื่องจากระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชแผงโซลาเซลล สามารถทํางานไดอยาง

เต็มท่ี และมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเคร่ืองยนตแบบเดิม รวมถึงการใชเวลาในการตรวจสอบ

กอนการใชงานนอยลง เพราะเปนระบบท่ีไมมีความซับซอนในการทํางานเหมือนระบบเคร่ืองยนต  

นอกจากนี้ ระบบไฟวับวาบและไฟลูกศรที่เปล่ียนมาใชหลอด LED นั้นกินกระแสไฟฟานอยกวา 

ระบบไฟเดิมท่ีใชไสหลอด โดยลดจากการท่ีตองใชกระแสไฟฟา 50-75 แอมป/DC เหลือ 8-10 

แอมป/DC  

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากวิกฤตการณพลังงานท่ีเกิดข้ึนไดสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย ซึ่งการแกไข

ปญหาวิกฤตการณพลังงานของประเทศนั้น จึงมุงเนนไปที่เร่ืองของการอนุรักษการใชพลังงานใน

ท้ังภาครัฐและเอกชน อีกท้ังเพ่ือเปนการเรงใชพลังงานท่ีเปนพลังงานทดแทน โดยสําหรับประเทศ

                                                            
1*
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  
**
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ไทยนั้นพลังงานแสงอาทิตยนับวาเปนพลังงานทดแทนท่ีมีความพรอมในการนํามาใชงานคอนขาง

สูง โดยเฉพาะมาใชแทนพลังงานเช้ือเพลิง ซึ่งพลังงานแสงอาทิตยถือเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งท่ี

ไมมีวันหมดไปจากโลกนี้ อีกท้ังการแปรรูปพลังงานไมกอใหเกิดมลพิษ ถือเปนพลังงานสะอาด  

การดําเนินการในดานการกูภัย คุมครองรถยนตท่ีเสีย และการจัดการจราจรบนทาง

ดวน ของโครงการทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรีรัช) บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

จะตองมีรถยนต (รถคุมครอง) ท่ีติดตั้งไฟวับวาบและไฟลูกศร ซึ่งรถยนตดังกลาวจะตองใชระบบ

จายไฟฟาโดยใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใชน้ํามันเบนซิน 91 ในการผลิตไฟฟาผานหมอแปลงไฟฟา 

ใหเปล่ียนระบบวงจรไฟฟาเพ่ือจายไฟยังระบบไฟวับวาบและไฟลูกศร เม่ือมีการข้ึนไปทํางานบน

ทางดวนทุกคร้ัง ซึ่งตองใชรถคุมครองจํานวนมากดําเนินงานในโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 2 ทุก

วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งในการทํางานพบวามีปญหา คือ ระบบการจายไฟรวมถึงไฟวับวาบ ไฟ

ลูกศร และเคร่ืองกําเนิดไฟฟามีการชํารุดเสียหายบอย จึงทําใหสูญเสียเวลาในการตรวจเช็ค การ

ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา รวมถึงระบบการจายไฟของไฟ

วับวาบ และไฟลูกศรที่มีการชํารุดบอย นอกจากนั้นยังสูญเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา อันหมาย

รวมถึงปริมาณงาน และระยะเวลาของการซอมบํารุงท่ีมากข้ึน โดยปญหาดังกลาวนอกจากจะทําให

ตนทุนดานคาใชจาย ระยะเวลา และปริมาณงานของการซอมบํารุงเพ่ิมข้ึน แตยังสงผลตอคุณภาพ

ของการใหบริการ ซึ่งถือวาเปนส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเปนอยางมาก  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีแนวความคิดท่ีจะทําการศึกษาถึงการนําระบบการใชพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชในการผลิตไฟฟา เพ่ือผลิตไฟฟาใหแกระบบไฟวับวาบและไฟลูกศรแทนเคร่ือง

กําเนิดไฟฟาท่ีใชน้ํามันเบนซิน 91 เพ่ือศึกษาหลักการซอมบํารุงระบบไฟวับวาบ และไฟลูกศร อีก

ท้ังเปนการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางการใชระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเดิมกับระบบพลังงาน

แสงอาทิตย และสามารถนํามาสรุปเปนคาใชจายท่ีประหยัดไดจากการใชระบบพลังงาน

แสงอาทิตย และระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเดิม 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคุมคาระหวางการใชระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเดิมกับ

ระบบโซลาเซลล 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ิมคุณภาพงาน จากการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ โดยการใชพลังงานทดแทนมา

พัฒนาใชงาน 

2. ตนทุนการดําเนินงานลดลง เนื่องจากงานซอมลดลง ทําใหลดคาใชจายในการ

บํารุงรักษา การจายกระแสไฟท่ีคงท่ีเปนการถนอมเคร่ืองจักร ทําใหบํารุงรักษางาย 
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3. เพ่ิมสามารถการทํางาน เพ่ือใหไดปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเคร่ืองจักรสามารถ

ทํางานไดอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. ลดระยะเวลาในการทํางาน เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
หลักการทํางานพลังงานแสงอาทิตยใชงานในรถปฏิบัติการคุมครองบนทางดวน

กรุงเทพเพ่ือทดแทนเคร่ืองปนไฟ 
การทํางานของพลังงานแสงอาทิตยใชงานในรถปฏิบัติการคุมครองบนทางดวน

กรุงเทพเพื่อทดแทนเคร่ืองปนไฟฟาสามารถพิจารณาไดจากภาพท่ี 1 ซึ่งโครงสรางของระบบ

ประกอบดวยแผงโซลาเชลลขนาด 125 วัตต 12 โวลต 10 แอมแปร เปนอุปกรณแปลงรูป

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาและกักเก็บพลังงานไฟฟาท่ีไดโดยผานเคร่ืองชารจประจุ

แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต 20 แอมแปร เพ่ือทําการชารจประจุใหแก แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต 

ประมาณ 100 แอมแปร - ช่ัวโมง ในชวงเวลากลางวัน และกลางคืนสําหรับควบคุมการทางาน

ของไฟลูกศร,ไฟวับวาบหัวเกงและไฟวับวาบทายรถท่ีออกแบบสรางโดยใชหลอด LEDใชไฟท้ัง

ขนาดประมาณ 100 วัตต โดยการออกแบบของอุปกรณแตละสวนสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โครงสรางพลังงานแสงอาทิตยใชงานในรถปฏิบัติการคุมครองบนทางดวนกรุงเทพเพ่ือ

ทดแทนเคร่ืองปนไฟ 
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การคํานวนการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย 
สําหรับออกแบบจะใช หลอด LED จานวน 45-50 วัตตกระแสไฟฟ าท่ีไหลผาน

หลอด LED โดยพิจารณาไดจากสมการท่ี 1 

 

 

 

ไฟลูกออกแบบจะมีการใชงาน 12 ช่ัวโมง/วัน ดังนั้น พลังงานไฟฟาท่ีใชใน 1 วัน สามารถ

พิจารณาไดจากสมการท่ี 2 

 

 

การคํานวณขนาดแบตเตอร่ี 
 

สําหรับการคํานวณขนาดของแบตเตอร่ีท่ีใชงานรวมกับโคมไฟถนนนั้น (1,4) 

สามารถคํานวณจากพลังงานของไฟลูกท่ีใชใน 1 วัน โดยกําหนดการใชงานตอนกลางวัน 12 

ช่ัวโมง/วัน ไดจากสมการท่ี 3 โดยแบตเตอร่ีท่ีคํานวณมีขนาด พิกัด 72 Ah  เลือกใชงาน

แบตเตอร่ีขนาด 100 Ah 

 

 

 

 

 

 

เม่ือ 

Ah  : ขนาดความจุของแบตเตอรร่ี (Ah) 

W
Lamp 

 : พลังงานไฟฟาของโคมไฟถนน (Wh) 

DOD  : การคายประจุของแบตเตอรร่ี (%) 

η
Battery 

 : ประสิทธิภาพของแบตเตอรร่ี (%) 

 

การคํานวณขนาดแผงโซลาเชลล 
สําหรับใชนั้นเนื่องจากในแตละวันความเขมแสงจะไมสมํ่าเสมอข้ึน อยูกับสภาพ

ภูมิอากาศของบริเวณท่ีติดตั้งใชงาน ดังนั้น ใน 1 วัน แผงโซลาเซลลจะรับแสงไดประมาณ 8 

ช่ัวโมง ขนาดพิกัดของแผง โซลาเซลลสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 4 โดยขนาดพิกัดของแผง

โซลาเซลลท่ีคํานวณมีขนาด 75 วัตต เลือกใชแผงโซลาเซลลขนาด 125 วัตต 12 โวลต 10 

(1) (1)

 (2)

 (3)
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แอมแปร และใชชุดชารจแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต 20 แอมแปร เพ่ือควบคุมการชารจประจุ

ใหแกแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต 100 แอมแปร – ช่ัวโมง ในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 

 

 

 

 
การทดสอบ 

การทดสอบการทํางานของพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการทดสอบท่ีออกแบบการสราง

นั้น ประกอบดวยการทดสอบการทํางานของการชารจประจุแกแบตเตอร่ีชวงเวลา 7.00 -17.30 

น และการทดสอบการทํางานของโคมไฟถนน ผลการทดสอบสามารถพิจารณาไดดังภาพท่ี  5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธระหวาแรงดันไฟฟาขณะชารจแบตเตอร่ีกับเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาขณะชารจแบตเตอร่ีกับเวลา 

 

 (4)
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ภาพที่ 7  ความสัมพันธระหวางกําลังไฟฟาขณะชารจแบตเตอร่ีกับเวลา 

 
 
วิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงิน 

 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเปนตัวประเมินวา โครงการนั้นมีความ
เหมาะสมในการลงทุนหรือไม ซึ่งการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงินนั้นมีความสําคัญ

มากในการตัดสินใจลงทุนโครงการ  

มูลคาปจจุบันสุทธิ คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันผลการประหยัดตนทุน พลังงาน 

จากมาตรการ ในรูปตัวเงินท่ีคาดวาจะไดรับในแตละป ตลอดอายุของโครงการ กับมูลคาปจจุบัน

ของเงินท่ีจายออกไป ภายใตโครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดคา (discount rate) หรือคาของ

ทุน (cost of capital) จากสมการท่ี 5 

 

0
1 )1(
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เม่ือ         n =  อายุของโครงการ (ป) 

 ESt  =  ตนทุนพลังงานท่ีประหยัดไดรายป ตั้งแตปลายปท่ี 1 ถึง n 

 Io =  เงินจายลงทุนตอนเร่ิมโครงการ 

 I =  อัตราลดคา 
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คาของทุนท่ีใชเปนอัตราลดคา (discount rate) จะมีคาเดียวกันตลอดอายุโครงการ 

และ ข้ึนอยูกับ อัตราดอกเบีย้ของตลาด ท่ีผูลงทุนเผชิญอยู ซึ่งคาท่ีเปน base case อยางนอยควรมี

คาของทุนเทากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําท่ีผูลงทุนไดรับ 

 
5.  ผลการการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการเสนอใหใชระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ

ทดแทนการผลิตไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใชเคร่ืองยนตโดยใชน้ํามันเบนซิน เพ่ือใชสําหรับ

ระบบวงจรไฟฟาเพ่ือจายไฟยังระบบไฟวับวาบ และไฟลูกศร ท่ีติดตั้งบนรถคุมครอง  ซึ่งใช

สําหรับในการกูภัย คุมครองรถยนตท่ีเสีย และการจัดการจราจรบนทางดวนข้ันท่ี 2 (ทางพิเศษศรี

รัช) โดยสวนหนึ่งจะเปนการเปล่ียนแปลงระบบไฟลูกศรและไฟวับวาบทายรถจากระบบไฟหลอด

มาเปนระบบไฟหลอด LED   ซึ่งจากผลการศึกษาทดลองปรากฎผลโดยสรุป ดังนี้  

การใชระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยใชแผงโซลาเซลล มีความคุมคา

มากกวา ไมวาจะเปนการทําใหระบบไฟฟาท่ีจายใชงานมีความเสถียรมากกวาระบบไฟฟาจาก

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใชเคร่ืองยนต  การชวยใหสามารถลดระยะเวลา และคาใชจายในการซอม

บํารุงลดลง ระยะเวลาในการบํารุงรักษาระบบลดลง เพราะมีระบบการทํางานท่ีไมยุงยากซับซอน

เหมือนระบบไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใชเคร่ืองยนตในการผลิตไฟฟา สงผลใหมีตนทุนใน

การดําเนินงานลดลงอยางเห็นไดชัด จากการไมตองใชน้ํามันเบนซิน โดยสามารถคิดเปนจํานวน

เงิน 91,728.-บาทตอป  หรือสามารถคิดเปนคาใชจายท่ีประหยัดไดสุทธิหลังภาษีตามมูลคาเงิน

ปจจุบันจากระยะเวลา 20 ป เปนจํานวนเงิน 680,236.50.-บาท ซึ่งทําใหสามารถลดระยะเวลา

ในการซอมบํารุงลง รวมถึงคาใชจายท่ีตองใชในการจัดเตรียมอะไหลเพ่ือซอมบํารุง  อีกท้ังเวลา

ของชางท่ีตองใชในการซอมบํารุงท่ีลดลงกวาการใชระบบผลิตไฟฟาจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใช

เคร่ืองยนตมาก อีกท้ังระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชแผงโซลาเซลล สามารถทํางาน

ไดอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเคร่ืองยนตแบบเดิม เนื่องจากมีการทํางานจาย

ไฟฟาไดอยางสมํ่าเสมอ และทําใหมีการซอมบํารุงท่ีนอยมาก รวมถึงการใชเวลาในการตรวจสอบ

กอนการใชงานนอยลง เพราะเปนระบบท่ีไมมีความซับซอนในการทํางานเหมือนระบบเคร่ืองยนต 

จึงสงผลใหพนักงานท่ีตองใชรถยนตกูภัย หรือชางซอมบํารุงสามารถนําเวลาท่ีเหลือไปปฏิบัติงาน

ดานอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ ระบบไฟวับวาบและไฟ

ลูกศรท่ีเปล่ียนมาใชหลอด LED นั้นกินกระแสไฟฟานอยกวา ระบบไฟเดิมท่ีใชไสหลอด โดยลด

จากการที่ตองใชกระแสไฟฟา 50-75 แอมป/DC เหลือ 8-10 แอมป/DC  
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6. ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาตอโดยการใชเคร่ืองแปลงไฟ (Inverter) จากไฟฟา 12 V DC 

เปน 220  V AC  เพ่ือใชกับเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในการจัดการจราจรและงานกูภัยบน

ทางดวนตอไป 

2. ควรมีการศึกษาการเพิ่มศักยภาพของแบตเตอร่ีท่ีจะชวยใหมีการใชงานไดนานและ
ทนทานตอการใชงานกลางแจงหรือวิธีการถนอมการใชงานแบตเตอร่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การใชงาน 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอยอดงานวิจัยนี้อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา

ระบบการนําพลังงานจากเคร่ืองยนตของรถยนตท่ีตองใชงานอยูแลวมาชวย เสริม/เพ่ิม

ประสิทธิภาพผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในชวงเวลาไมสามารถใชแผงโซลารเซลได 

4. การพัฒนาอุปกรณท่ีใชในการประกอบเปนโครงไฟลูกศรจากการใชวัสดุท่ีเปนแผน
พลาสติกอะคริลิคซึ่งไมทนตอการถูกแสงแดด/ฝน ซึ่งหากแตกจะมีผลตอแผงวงจรของหลอด 

LED เปนวัสดุชนิดอ่ืนท่ีมีความทนทานและสามารถกันน้ําได เชน แผนสังกะสีเคลือบ เหล็ก

แผนสเตนเลส หรือเหล็กแผนเคลือบ เปนตน 

5. ควรมีการศึกษาพัฒนาอุปกรณเพ่ือใหมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา ไมวาจะเปนหลอด 

LED ท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา แผงวงจรตัวคอนโทรลเลอรใหมีประสิทธิภาพและอายุการใชงานท่ีดี

ย่ิงข้ึน วงจรควบคุมหลอด LED ท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

6. การศึกษาเพิ่มเติมตอยอดงานวิจัย ในการนําระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยนี้ไป

ใชเพ่ิมเติมกับรถยนตชนิดอ่ืนๆ ท่ีตองใชไฟฟาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากไฟปกติท่ีมีของรถยนต เพ่ือ

ชวยลดการสึกหรอรวมถึงพลังงานของเคร่ืองยนต เพ่ือใหเกิดการชวยลดการใชพลังงานโดยรวม

ประเทศลง ซึ่งจะประโยชนตอประชาชนสวนรวมแลวยังเปนการชวยลดผลกระทบตอมลภาวะจาก

การใชพลังงานและเปนการสงเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมของประเทศและของโลก

ใหดีข้ึนอีกดวย 
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คุณทหารลาดกระบัง.  รายงานการวิจัย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง.   
“พลังงานทดแทน คืออะไร?” สืบคนเม่ือ 10 มกราคม 2554 จาก 

http://dekrakban.igetweb.com/index.php?mo=3&art=415938 

กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.).  “เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell).” สืบคนเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 

2554 จาก http://www2.egat.co.th/re/solarcell/solarcell.htm 

กองวิจัยและพัฒนา กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหาร. “พลังงานแสงอาทิตย.” สืบคนเม่ือ 10 มกราคม 2554 จาก 

http://www.thaienv.com/content/view/799/47/ 
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ชาย ชีวะเกต ุและ ชนานัญ บัวเขียว. (2543, กรกฎาคม-กันยายน). “การผลิตไฟฟาโดยเซลล
แสงอาทิตย.” สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, วารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับที่ 49. สืบคนเม่ือ 12 มกราคม 2554 จาก 

http://www.eppo.go.th/vrs/VRS49-09-Solar.html 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, “เคร่ืองมือคุณภาพ 7 

ชนิด ( 7 QC Tools) ใน  การจัดทําระบบการจัดการคณุภาพรวมกับกระบวนการ

ผลิตท่ีดีเพ่ือความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร” สืบคนเม่ือ 15 

มกราคม 2554 จาก http://www.nubi.nu.ac.th/webie/7qctool.html 
นโยบายแผนและแนวทางวจิัยพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานเซลลแสงอาทิตย พ.ศ. 2540-

2544” โดยคณะทํางานพลังงานเซลลแสงอาทิตย ภายใตคณะอนุกรรมการประสาน

งานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  

 
ภาษาตางประเทศ 
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