Solar cell คืออะไร
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสที่สรางจากสารกึ่งตัวนํา
(Semiconductor) เมื่อไดรับแสงจากดวงอาทิตยหรือแสงจากหลอดไฟ เซลลแสงอาทิตยจะเปลี่ยน
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง (Direct Current : DC) ถือวาพลังงานไฟฟาที่เกิดจากเซลล
แสงอาทิตยนี้ เปนพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) ซึ่งเปนพลังงานทีส่ ะอาดและไม
สรางมลภาวะใด ๆ ใหกับสิ่งแวดลอมในขณะใชงาน

หลักการทํางาน
หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย เริ่มจากแสงอาทิตยตกกระทบเซลลแสงอาทิตย จะเกิด
การสรางพาหะนําไฟฟาประจุลบ (เรียกวา อิเล็กตรอน) และประจุบวก (เรียกวา โฮล) ซึ่งอยูในภายใน
โครงสรางรอยตอพีเอ็นของสารกึ่งตัวนํา โดยโครงสรางรอยตอพีเอ็นนีจ้ ะทําหนาที่สรางสนามไฟฟา
ภายในเซลล เพื่อแยกพาหะไฟฟาชนิดอิเล็กตรอนใหไหลไปที่ขั้วลบ และทําใหพาหะนําไฟฟาชนิดโฮล
ไหลไปที่ขั้วบวก ซึ่งทําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรงขึ้นที่ขั้วทัง้ สอง เมื่อเราตอเซลลแสงอาทิตย
เขากับเครื่องใชไฟฟา (เชน หลอดไฟ มอเตอร เปนตน) ก็จะเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจร เนื่องจาก
กระแสไฟฟาที่ไหลออกจากเซลลแสงอาทิตยเปนชนิดกระแสตรง ดังนั้น ถาตองการจายไฟฟาใหกับ
อุปกรณไฟฟาที่ใชไฟฟากระแสสลับ ตองตอเซลลแสงอาทิตยเขากับอินเวอรเตอร (Inverter) ซึ่งเปน
อุปกรณที่ใชสาํ หรับแปลงไฟฟากระแสตรง (DC) ใหเปนไฟฟากระแสสลับ (AC)
ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
แบงตามวัสดุที่ใชเปน 3 ชนิดหลักๆ คือ

Single Crystalline Silicon Solar
Cell

Polycrystalline Silicon Solar
Cell

Amorphous Silicon Solar
Cell

1. เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดีย่ วซิลิกอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell หรือ c-Si)
ซิลิกอนเปนวัสดุสารกึ่งตัวนําที่มีราคาถูกที่สุด เนื่องจากซิลิกอนเปนธาตุที่มีมากที่สุดในโลกชนิดหนึง่
สามารถถลุงไดจากหินและทราย เรานิยมใชธาตุซิลิกอนในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เชน ใชทํา
ทรานซิสเตอรและไอซี และเซลลแสงอาทิตย เทคโนโลยี c-Si ไดรับความนิยมและใชงานกันอยาง
แพรหลาย นิยมใชงานในพืน้ ที่เฉพาะไดแก ในชนบททีไ่ มมีไฟฟาใชเปนหลัก
2. เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกโพลีซิลิกอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell หรือ pc-Si)
จากความพยายามในการที่จะลดตนทุนการผลิตของ c-Si จึงทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี pc-Si ขึ้น
เปนผลใหตนทุนการผลิตของ pc-Si ต่ํากวา c-Si รอยละ 10 อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี pc-Si ก็ไดรบั
ความนิยมและใชงานกันอยางแพรหลายเชนกัน
3. เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบางอะมอรฟสซิลิกอน (Amorphous Silicon Solar Cell หรือ a-Si)
เปนเทคโนโลยีที่ใชธาตุซิลิกอนเชนกัน แตจะไมเปนผลึก แตผลของสารอะมอรฟสจะทําใหเกิดเปน
ฟลมบางของซิลิกอน ซึ่งมีความบางประมาณ 300 นาโนเมตร ทําใหไมสิ้นเปลืองเนื้อวัสดุ น้ําหนักเบา
การผลิตทําไดงาย และขอดีของ a-Si ไมเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอม จึงเหมาะที่จะประยุกตใชกับอุปกรณ
ไฟฟาที่กนิ ไฟฟานอย เชน เครื่องคิดเลข นาฬิกาขอมือ วิทยุทรานซิสเตอร เปนตน
นอกจากซิลิกอนแลว วัสดุสารกึ่งตัวนําอืน่ ๆ ก็ใชผลิตเซลลแสงอาทิตยไดเชนกัน ไดแก แกลเลียมอาร
เซไนด (GaAs : Gallium Arsenide) แคดเมียมเทลลูไรด (CdTe : Cadmium Telluride) คอปเปอร
อินเดียมไดเซเลไนด (CIS : Copper Indium Diselenide) โดยเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจาก GaAs จะมี
ประสิทธิภาพการแปรพลังงานที่สูงที่สุด จึงเหมาะกับงานดานอวกาศ ซึ่งราคาจะแพงมากเมื่อเทียบกับที่
ผลิตจากซิลิกอน นอกจากนีม้ ีการคาดหมายกันวา เซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจาก CIS จะมีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพสูง
การบํารุงรักษาเซลลแสงอาทิตยและอายุการใชงาน
อายุการใชงาน เซลลแสงอาทิตย โดยทัว่ ไปยาวนานกวา 20 ป และเนื่องจากเปนอุปกรณที่ติดตั้งอยู
กับที่ ไมมีสวนใดที่เคลื่อนไหว เปนผลใหลดการดูแลและบํารุงรักษาระบบดังกลาว จะมีเพียงในสวน
ของการทําความสะอาด แผงเซลลแสงอาทิตย ที่เกิดจาก ฝุนละอองเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ การดูแล
ระบบปรับอากาศ ขนาดเล็กตาม บานพักอาศัยแลว จะพบวางานนีด้ ูแลงายกวา

เทคโนโลยีของ เซลลแสงอาทิตย ในปจจุบนั มีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบกับ การนํา
ระบบควบคุมที่ดี มาใชในการผลิต ทําให เซลลแสงอาทิตย สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ
1,600-1,800 กิโลวัตต-ชั่วโมง ตอกิโลวัตต สูงสุดตอป พลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตไดจากบาน 1 หลัง ประมาณ
3,750-4,500 หนวย/ป สามารถ ลดการใช น้าํ มัน ในการผลิต ไฟฟาลงได 1,250-1,500 ลิตร/ป
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไมใชเชื้อเพลิง โครงการนี้จึงมีสวนชวยลด CO2
SOX และ NOX ที่เกิดจากโรงไฟฟาที่ผลิตอยูในปจจุบัน และ ชวยลดคาใชจายทีใ่ ชในการกําจัดสาร
ตางๆ ดังกลาวนั้นดวย
จุดเดนของเซลลแสงอาทิตย
1.แหลงพลังงานไดจากดวงอาทิตย เปนแหลงพลังงานที่ไมมีวันหมดและไมเสียคาใชจา ย
2.เปนแหลงพลังที่สะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอม
3.สรางไฟฟาไดทุกขนาดตั้งแตเครื่องคิดเลข ไปจนถึงโรงไฟฟาขนาดใหญ
4.ผลิตที่ไหนใชที่นั่น ซึ่งระบบไฟฟาปกติแหลงผลิตไฟฟากับจุดใชงานอยูคนละที่ และจะตองมีระบบ
นําสง แตเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาในบริเวณที่ใชงานได

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระบบ คือ
เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system)
เปนระบบผลิตไฟฟาที่ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพืน้ ที่ชนบทที่ไมมีระบบสายสงไฟฟา
อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
และอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบอิสระ
เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid connected system)
เปนระบบผลิตไฟฟาที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปน
ไฟฟากระแสสลับเขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรง ใชผลิตไฟฟาในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบ

จําหนายไฟฟาเขาถึง อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยนระบบ
ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา
เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system)
เปนระบบผลิตไฟฟาที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่นๆ เชน ระบบเซลล
แสงอาทิตยกบั พลังงานลม และเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม และไฟฟาพลัง
น้ํา เปนตน โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ
การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
การผลิตน้าํ รอนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ
เปนการผลิตน้าํ รอนชนิดที่มถี ังเก็บอยูสูงกวาแผงรับแสงอาทิตย ใชหลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ
การผลิตน้าํ รอนชนิดใชปมน้าํ หมุนเวียน
เหมาะสําหรับการใชผลิตน้ํารอนจํานวนมาก และมีการใชอยางตอเนื่อง
การผลิตน้าํ รอนชนิดผสมผสาน
เปนการนําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากแสงอาทิตยมาผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้งจากการระบาย
ความรอนของเครื่องทําความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผานอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน
การผลิตพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ปจจุบันมีการยอมรับใชงาน 3 ลักษณะ คือ
การอบแหงระบบ Passive
เปนระบบที่เครื่องอบแหงทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตยและกระแสลมที่พัดผาน
การอบแหงระบบ Active
เปนระบบอบแหงที่มีเครื่องชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางที่ตองการ เชน มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อ
บังคับใหมีการไหลของอากาศผานระบบ

การอบแหงระบบ Hybrid
เปนระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตย และยังตองอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ชวยในเวลาที่มี
แสงอาทิตยไมสม่ําเสมอ หรือตองการใหผลิตผลทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น

การใชงาน
สถานภาพการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชงานในประเทศไทยที่เห็นอยางชัดเจน ไดแก การ
ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และการผลิตน้ํารอนจากแสงอาทิตย สวนการใชประโยชนอยางอื่น เชน
การอบแหง การกลั่นน้ํา และการทําความเย็น สวนใหญยังเปนการทดลอง และการวิจัยเทานัน้
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใชในกิจกรรมตาง ๆ ของประเทศไทย
ลําดับที่

กิจกรรมใชงาน

จํานวนการติดตั้ง รอยละ

1

ระบบประจุแบตเตอรี่

1,693.00 33.33

2

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

1,900.00 37.40

3

ระบบสูบน้ํา

954.00 18.78

4

โรงเรียนประถมศึกษา

200.00

3.98

5

ระบบผสมผสานกับสายสงไฟฟา
พลังงานน้ํา พลังงานลม

233.00

4.59

6

อื่นๆ (สถานีอนามัย ระบบนํารอง ฯลฯ)

100.00

1.92

รวม

5,080.00 100.00

การใชประโยชนเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
ปจจุบันมีการติดตั้งการใชงานระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยประมาณ 5,000 กิโลวัตต สวนใหญ
จะเปนการใชงานในพืน้ ที่ทไี่ มมีไฟฟาเขาถึง กิจกรรมที่นําเซลลแสงอาทิตยไปใชงานมากที่สุด ไดแก
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม รองลงมาเปนระบบประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตย และระบบสูบน้ํา

หนวยงานทีน่ าํ ระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยไปใชประโยชนยังคงเปนหนวยงานของรัฐที่จัดหา
ระบบพลังงานสําหรับสาธารณประโยชน
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพื่อแสงสวางในครัวเรือน
(Solar Home System)
เปนระบบแบบอิสระ (PV Stand Alone System) ที่ออกแบบใหมีขนาดกําลังผลิต
ของระบบประมาณ 120 วัตต – 150 วัตตตอระบบ สามารถรองรับการใชงานเพื่อแสงสวางจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต จํานวน 2 หลอด หรือขนาด 18 วัตต จํานวน 1 หลอด และ
การรับฟงขาวสารจากรายการโทรทัศนขนาดไมเกิน 14 นิ้วของแตละครัวเรือนในชนบท ที่อยู
หางไกลจากระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดวันละประมาณ 3 - 5 ชั่วโมง ตาม
สถานภาพกําลังไฟฟาที่ประจุเก็บไวในแบตเตอรี่แตละวัน โดยมีลักษณะรูปแบบระบบดังนี้
ระบบพลังงานแสงอาทิตยของ พ.พ.

ภาพแสดงรายละเอียดการจัดตัง้ อุปกรณระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

เพื่อแสงสวางในครัวเรือน

รูปแบบของระบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพื่อแสงสวางในครัวเรือน

อุปกรณที่สําคัญของระบบ ประกอบดวย
1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 120 วัตต – 150 วัตต พรอมโครงสรางรองรับแผง
2. อุปกรณควบคุมการประจุและการจายไฟฟา
3. แบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา 100 แอมป– ชั่วโมง
4. ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต – 18 วัตต 2 หลอด

ระบบผลิตไฟฟาประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับหมูบานชนบท
ที่ไมมีไฟฟา (PV Battery Charging Station)
เปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand Alone System)
อีกรูปแบบหนึง่ โดยการจัดตัง้ สถานีผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบรวมศูนย ขนาดกําลังไฟฟา
ตั้งแต 1,500 วัตต – 4,500 วัตต ตามจํานวนของครัวเรือนในหมูบานนั้น ๆ โดยผูใชงาน
จะตองนําแบตเตอรี่มาประจุไฟฟาที่สถานีประจุ ซึ่งสามารถประจุแบตเตอรี่ได วันละ 10 ลูก – 30
ลูก ตามขนาดของระบบ สมาชิกจะไดรับมอบแบตเตอรีค่ รอบครัวละ 1 ลูก พรอมชุดไฟฟาแสงสวาง
สําหรับการติดตั้งใชงานในครัวเรือน ขนาด 18 วัตต จํานวน 1 ชุด กําหนดใหใชงานไดวันละ 3 –
4 ชั่วโมง สามารถใชงานไดประมาณ 3-4 วัน สําหรับการประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ผูใชสามารถตรวจ
ระดับพลังงานไฟฟาของแบตเตอรี่ ไดจากอุปกรณแสดงสถานะภาพแบตเตอรี่ที่ติดตัง้ ไวใหแตละ
ครัวเรือน ซึ่งระบบนี้ไดออกแบบมาใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ การใชประโยชน และการดูแลบํารุงรักษาระบบ ใหเกิดยั่งยืน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการที่สมาชิกเลือกกันเอง สําหรับทําหนาทีบ่ ริหารจัดการการใชประโยชนจากระบบ เชน
การดําเนินการ จัดรอบสําหรับการนําแบตเตอรี่มาประจุ จัดเก็บคาประจุแบตเตอรี่ คาแบตเตอรี่ลูกใหม
จัดหาน้ํากลั่นสําหรับการเติมแบตเตอรี่ และคาตอบแทนผูดูแลและอํานวยความสะดวกในการประจุ
แบตเตอรี่ การดูแลรักษาความสะอาด การตัดกิ่งไมไมใหเกิดรมเงาบนแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งลักษณะ
ของระบบมีดงั นี้

รูปวงจรการประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตย (1 ตู)

ระบบผลิตไฟฟาประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับหมูบานชนบทที่ไมมีไฟฟา

อุปกรณที่สําคัญของระบบ ประกอบดวย
1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 1,500 วัตต – 4,500 วัตต พรอมโครงสรางรองรับแผง
2. อาคารประจุแบตเตอรี่พรอมรั้วลวดหนาม
3. ตูควบคุมการประจุและการจายกระแสไฟฟา
4. สายประจุแบตเตอรี่ ขนาด 10 สาย ตอตู
5. แบตเตอรี่ 100 แอมป-ชั่วโมง
6. อุปกรณแสดงสถานะภาพของแบตเตอรี่
7. ชุดอุปกรณแสงสวางในบานเรือน ขนาด 18 วัตต
ระบบผลิตไฟฟาแสงสวางทางสาธารณะดวยเซลลแสงอาทิตย
เปนระบบแบบอิสระ (PV Stand Alone System) อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบให
สามารถรองรับการใชงานดานแสงสวางใชในเวลากลางคืนสําหรับถนน หรือทางสาธารณะ ในชนบท
ที่อยูหางไกลจากระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีขนาดกําลังไฟฟาของระบบ
ประมาณ 150 วัตต ตอระบบ มีลักษณะรูปแบบระบบดังนี้

ระบบผลิตไฟฟาแสงสวางทางสาธารณะดวยเซลลแสงอาทิตย

อุปกรณควบคุมและแบตเตอรี่
อุปกรณที่สําคัญของระบบ ประกอบดวย
1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 150 วัตต
2. เสาไฟพรอมโครงสรางรองรับแผงและชุดโคมไฟสองสวาง
3. อุปกรณควบคุมการประจุและการจายไฟฟา
4. แบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา 100 แอมป– ชั่วโมง
5. ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต
ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
เปนระบบแบบอิสระ (PV Stand Alone System) อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมา
ใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่อการสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย ในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟา ไมมีระบบ
ประปาหมูบาน แตมีแหลงน้ําที่สะอาดและมีน้ําเพียงพอ โดยมีปริมาณสูบน้ําไดวันละประมาณ 20
ลูกบาศกเมตร สําหรับการอุปโภคและบริโภค หรือเพื่อการปลูกพืช ผักสวนครัว ริมรั้วในเขตบาน โดย
มอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งระบบ ดําเนินการบริหารจัดการ การใชประโยชน เพื่อ
ความยั่งยืนของระบบ มีรูปแบบลักษณะของระบบ ดังนี้

ภาพแสดง Block diagram ลักษณะของระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย

รูประบบสูบน้าํ พลังงานแสงอาทิตยและถังเก็บน้ํา

อุปกรณที่สําคัญของระบบ ประกอบดวย
1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาดประมาณ 1,000 วัตต พรอมโครงสรางรองรับแผง
2. อุปกรณควบคุมการทํางานของปมน้ํา
3. ปมน้ํา
4. ถังกักเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตรจํานวน 2 ถัง
5. ทอดูดและทอสงน้ํา

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน
พลังงานความรอนจากไมฟน
เนื่องจากการอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียวจะมีขอจํากัด คือ ไมสามารถใช
งานไดในเวลาที่แสงอาทิตยไมเพียงพอ ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีระบบเสริมโดยใชเชื้อเพลิงอื่นมา
ผสมผสานใชในเวลาที่พลังงานจากแสงอาทิตยไมเพียงพอ ตัวอยางของเชื้อเพลิงเสริมที่มีศักยภาพใน
ภาคใต คือฟนจากไมยางพารา ซึ่งมีตนทุนถูก หาไดงายในทองถิ่น และเปนเชื้อเพลิงที่มีการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยรวม หากมีการปลูกตนไมทดแทนทุกตนทีถ่ ูกตัด
ระบบอบแหงที่จะทําการออกแบบและกอสรางในโครงการนี้เปนแบบผสมผสาน จะใชหลักการ
ดังรูปดานลาง ซึ่งเปนแบบรับความรอนโดยออม ใชพลังงานแสงอาทิตยเปนหลักผสมผสานกับ
เชื้อเพลิงจากไมฟน การออกแบบจะใชแบบพาสซีฟ โดยใหอากาศรอนไหลเขาหองอบโดยธรรมชาติ
มีหลักการทํางานดังนี้
กรณีใชพลังงานแสงอาทิตย
- เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใชหลักการเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอน
โดยใชแผงรับรังสีแสงอาทิตย (1) ซึ่งทาสีดําเพื่อใหการดูดซับพลังงานแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- อากาศที่ไหลผานชองขางลาง (2) โดยการเปดวาลว (7) จะรับความรอนจากแผนรับรังสีทํา
ใหอุณหภูมิสูงประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส
- จากนัน้ อากาศรอนจะไหลผานชั้นวางผลิตภัณฑในตูอบ (3)
- ความรอนถูกถายเทใหแกผลิตภัณฑ และความชืน้ จากผลิตภัณฑจะถูกดูดออกไปทางปลอง
ระบายที่ชั้นบนสุด (4)

แผนภาพแสดงเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน
กรณีใชไมฟน
- อากาศไหลเขาสูหองอบผานชอง (5) โดยการเปดวาลว (8)
- กาซรอนจากการเผาไมฟนจะถูกบังคับใหไหลจากเตา (6) เขาสูชองวางภายในกองอิฐทีจ่ ดั วาง
เรียงไวใตชุดรับรังสีแสงอาทิตยและตูอบ กอนไหลออกสูป ลองระบายเดียวกัน (4) ผานวาลว (9)
ความรอนจะถูกสะสมไวในกอนอิฐเหลานี้
- อากาศที่ไหลเขาสูหอ งอบจะคอย ๆ รับความรอนจากกอนอิฐเหลานี้ แลวไหลเขาตูอบเพื่อ
ถายเทความรอนใหแกผลิตภัณฑแลวจึงระบายออก
- กาซรอนสวนหนึ่งทีไ่ หลผานกองอิฐจะถูกบังคับใหไหลเขาชองวางรอบตูอบแลวไหลออกทาง
ปลองผานวาลว (10) เพื่อชวยใหอณ
ุ หภูมิในตูอบสูงเร็วขึ้น
กอนอิฐที่จัดวางเรียงใตแผงรับรังสีและตูอบจะทําหนาที่เก็บสะสมความรอนจากการเผาไมฟนแลว
คอย ๆ ปลดปลอยความรอนใหแกอากาศทีไ่ หลเขาตูอบผานชองวางลางสุดของแผงรับรังสีซึ่งแยกจาก
ชองวางที่ใหอากาศซึ่งรับความรอนจากแสงอาทิตยไหลผานโดยมีฉนวนใยแกวกัน้ ไว

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน

ศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตยจากการตรวจวัด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายสถานีวัดความ
เขมรังสีดวงอาทิตยสําหรับประเทศไทย เมือ่ ปพ.ศ. 2543 เพื่อใหไดรับขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยที่
มีความละเอียดถูกตองและสามารถตอบสนองตอความตองการในดานการวิจัย พัฒนาและประยุกตใช
พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย สําหรับเครื่องมือที่ใชในการสํารวจตรวจวัดไดแก เครื่องมือวัด
ความเขมแสงอาทิตย เปนการวัดรังสีรวมของความเขมแสงอาทิตย เครื่องมือที่ใชเรียกวา ไพราโน
มิเตอร (Pyranometer) ซึ่งปจจุบันที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใชวดั มี 2 ชนิด คือ
1. ไพราโนมิเตอร ที่ใช Thermomechanical Sensor หรือแบบ Bimetallic ซึ่งมี sensor เปนแถบ
โลหะ 2 แถบ โดยแถบหนึ่งเปนสีขาว และอีกแถบหนึ่งเปนสีดํา เมื่อรังสีดวงอาทิตยตกกระทบแถบสีดํา
จะดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย และขยายตัวไดมากกวาแถบสีขาว แรงที่เกิดจากการขยายตัวดังกลาวจะไป

ขับเคลื่อนหัวปากกาใหบันทึกขอมูลเปนลายเสนลงบนกระดาษกราฟ ซึ่งพันติดรอบกระบอกกลมที่มี
การขับเคลื่อนดวยระบบไขลาน หรือระบบนาฬิกาใชแบตเตอรี่
2. ไพราโนมิเตอร ที่ใช Thermoelectric Sensor หรือแบบ Thermopile ซึ่งมี sensor ทําดวย
โลหะ 2 ชนิด ซึ่งเชื่อมปลายทั้งสองติดกันโดยปลายขางหนึ่งทําหนาที่เปน hot junction และอีกขางหนึ่ง
เปน cold junction เมื่อ hot junction ถูกรังสีดวงอาทิตตกกระทบจะทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
อุณหภูมิของ junction ทั้งสอง และกอใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา (electromotive force) ขึ้นในวงจรที่
ประกอบดวยโลหะทั้งสองจากแรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้นสามารถนําไปคํานวณหาความเขมแสงอาทิตย
ที่ตกกระทบได
ปจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีสถานีวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย
จํานวน 25 สถานี ไดแก
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุม
วันกรุงเทพฯ
2. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลหยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
4. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนยิ มวิทยา ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
6. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลกบินทร อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
7. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
8. ศูนยพัฒนาและเผยแพรพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ตําบล
หนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
9. ศูนยสํารวจอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10. โรงไฟฟาพลังงานน้ําแมสะงา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ตําบล
หมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

11. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน
12. สถานีตรวจอากาศเกษตรดอยมูเซอ กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
13. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
14. สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานภูมภิ าคที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15. ศูนยสํารวจอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ตําบลมีชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
16. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
17. ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา กรมชลประทาน ตําบลพระกลางทุง อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
18. สถานีตรวจอากาศเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลคอโค อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
19. ศูนยสํารวจอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
20. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
21. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
22. สถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนยิ มวิทยาเกาะสมุย ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
23. ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคใตฝงตะวันตก กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
24. สํานักงานพัฒนาและสงเสริมพลังงานภูมภิ าคที่ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
25. สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําลังดําเนินการขยายการติดตั้งสถานีวัด
ความเขมรังสีดวงอาทิตยเพิม่ เติมอีกจํานวน 10 สถานี ดังนี้
1. สถานีอุตุนิยมวิทยาแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
2. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร
3. สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
4. สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
5. สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

6. สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
7. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฏรธานี อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี
8. สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
9. สถานีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
10. สถานีศูนยบริการนักทองเทีย่ วน้าํ ตกแมกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

จากแผนที่ศกั ยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (พ.ศ. 2542) โดยกรมพัฒนา และสงเสริม
พลังงานและคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาการกระจายของความเขมรังสีดวงอาทิตย
ตามบริเวณตางๆ ในแตละเดือนของประเทศ ไดรับอิทธิพลสําคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพื้นที่สว นใหญของประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดระหวาง
เดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีคาอยูใ นชวง 20 ถึง 24 MJ/m2-day เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอป พบวาบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดเฉลี่ยทั้งปอยูทภี่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางสวนของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางสวนของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท

อยุธยา และลพบุรี โดยไดรบั รังสีดวงอาทิตยเลี่ยนทั้งป 19 ถึง 20 MJ/m2-day พื้นที่ดังกลาวคิดเปน
14.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังพบวา 50.2% ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับรังสีดวงอาทิตย
เฉลี่ยทั้งป ในชวง 18-19 MJ/m2-day จากการคํานวณรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่
ทั่วประเทศพบวามีคาเทากับ 18.2MJ/m2-day จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง
ที่มา http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=98

