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งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการลดความร้อนบนหลังคาโดยการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการระบายความร้อนให้กับบ้านพักอาศั ยโดยใช้พัดลมและน้้า ซึ่ง
เป็นการระบายความร้อนตามความเข้มแสงอาทิตย์โดยตรงจากการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ โดยทดลองเปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดล อง 2 หลังซึ่งมี
โครงสร้างเหมือนกันแต่ใช้การระบายความร้อนด้วยวิธีต่างๆกัน 3 ส่วน ส่วนแรกคือการเปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนตามธรรมชาติกับ
การระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์กับการระบายความ
ร้อนด้วยการพ่นน้้า ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้ากับการระบายความร้อนการพ่นน้้าที่อัตราการไหลเดียวกัน
ร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ จากผลการทดลองพบว่า ในส่วนแรกบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิภายในช่องหลังคาได้ต่้า
กว่าบ้านทดลองที่มีการระบายความร้อนตามธรรมชาติ 2.7 องศาเซลเซียส ในส่วนที่ 2 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s สามารถลด
อุณหภูมิภายในช่องหลังคาได้ต่้ากว่าบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ 2.06 องศาเซลเซียส และในส่วนที่ 3 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่น
น้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s ร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิภายในช่องหลังคาได้ต่้ากว่าการะบายความร้อนด้วยการพ่นน้้าที่อัตราการไหลเดียวกัน
1.02 องศาเซลเซียส

4. ผลการดาเนินโครงงาน
โดยที่อุณหภูมิด้านบนแผ่นกระเบื้อง (TUM) อุณหภูมิด้านล่างแผ่นกระเบื้อง (TLM) อุณหภูมิภายในช่องหลังคา (TR) อุณหภูมิด้านบนแผ่นฝ้า (TUC) อุณหภูมิด้านล่างแผ่นฝ้า
(TLC) อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก (Ta) ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 จะเหนนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในช่องหลังคาของบ้านทดลองแบบที่มีการระบายอากาศมี
อุณหภูมิสูงกว่าบ้านทดลองที่ใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ 2.7 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลจากการระบายอากาศร้อนโดยการพาแบบบังคับโดยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นการ
ระบายอากาศโดยตรงตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตย์ สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าบ้านทดลองแบบที่มีการระบายอากาศท้าให้ความร้อนสะ สมภายในช่อง
หลังคาบ้านทดลองของบ้านทดลองที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลดลงต่้ากว่าบ้านทดลองแบบที่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

1. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิภายในบ้านพักอาศัยสูง ท้าให้ผู้อยู่อาศัยต้ องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศในการระบายความร้อนให้กับบ้านพักอาศัยจึงท้าให้ค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนเพิ่มสูงมากกว่าปกติเพื่อท้าให้บ้านเยนนลง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนี้
ส่วนใหญ่มาจากหลังคาซึ่งเป็นส่วนที่รับแสงแดดมากที่สุดของบ้านและเป็นเวลานานในปัจจุบัน จากการที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีแสงแดดมากตลอดทั้งปีจึงเหมาะที่จะน้า
เซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับพัดลมระบายอากาศและปั๊มน้้า จะเหนนว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากแสงแดดหรือ ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
บนหลังคา และขณะเดียวกันก้าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์กนเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสงอาทิตย์เช่นกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิต ย์นี้จะได้การระบายความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงอาทิตย์โดยตรงหรือเป็นการระบายความร้อนตามธรรมชาติโดยใช้ระบบทางกลเข้ามาช่วย จึงได้ท้าการศึกษาการลดความร้ อนโดยการประยุกต์ใช้
เซลล์แสงอาทิตย์นี้โดยเปรียบเทียบความสามารถในการระบายความร้อนด้วยวิธีต่างๆกัน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการประหยัดพลังงานและท้าให้ผู้พักอาศัย
เกิดความสบาย รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการระบายความร้อนให้บ้านพักอาศัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

รูปที่ 4.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคา
บ้านทดลองที่มีการระบายอากาศ

รูปที่ 4.2 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคาบ้าน
ทดลองที่ใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

จากรูปที่ 4.3 และ 4.4 จะเหนนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในช่องหลังคาของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงกว่าบ้านทดลองที่ระบายความร้อน
ด้วยการพ่นน้้า 2.06 องศาเซลเซียส เป็นผลจากการระบายความร้อนโดยการใช้การพ่นน้้าบนหลังคาที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าการใช้พัด
ลมเซลล์แสงอาทิตย์และจากการที่น้ามีสัมประสิทธิ์การพาความร้อนมากกว่าอากาศ จึงสามารถลดความร้อนสะสมภายในช่องหลังคาได้ดีกว่าท้าให้อุณหภูมิของบ้านทดลองลดลง
ได้ต่้ากว่าบ้านทดลองที่ใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการลดความร้อนของหลังคาโดยการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิภายในช่องใต้หลังคา
2.3 เพื่อศึกษาผลของการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ระบายความร้อนเปรียบเทียบกับการใช้น้าพ่นบนหลังคา
3. การดาเนินโครงงาน
การด้าเนินงานวิจัยจะเริ่มด้วยการสร้างบ้านทดลอง 2 หลังที่มีลักษณะเหมือนกันท้าการทดลองการระบายความร้อน เพื่อท้าการศึกษาความสามารถในการระบายความร้อน โดย
จะแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนแรกคือ การเปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนตามธรรมชาติกับการระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์
แสงอาทิตย์ ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์กับการระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้า ส่วนที่ 3
เปรียบเทียบการระบายความร้อนของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้ากับการระบายความร้อนการพ่นน้้าที่อัตราการไหลเดียวกันร่วมกับ การใช้พัดลมเซลล์
แสงอาทิตย์ ตามรูปที่ 3.1 3.2 และ 3.3

รูปที่ 4.2 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์กับบ้านทดลองที่
ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้า

รูปที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคา
รูปที่ 4.4 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคา
บ้านทดลองที่ใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ระบายความร้อน
บ้านทดลองที่ใช้การพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s
จากรูปที่ 4.5 และ 4.6 จะเหนนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในช่องหลังคาของบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s สูงกว่าบ้านทดลองที่ระบาย
ความร้อนด้วยการพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s ร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ 1.02 องศาเซลเซียส ซึ่งการระบายความร้อนทั้ง 2 วิธี สามารถระบายความร้อนได้
ใกล้เคียงกันโดยบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s ร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ระบายความร้อนได้ดีกว่าจากการที่มีพัดลม
เซลล์แสงอาทิตย์การระบายอากาศตามความเข้มแสง จึงสามารถลดความร้อนสะสมภายในช่องหลังคาลงได้มากกว่า

รูปที่ 4.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคา
บ้านทดลองที่ใช้การพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s

รูปที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดวัดต่างๆของหลังคาบ้านทดลองที่ใช้
การพ่นน้้าที่อัตราการไหล 0.0383 kg/s ร่วมกับพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

จากตารางที่ 4.1 การค้านวณจากกฎของปั๊ม เพื่อขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้อัตราการไหลเท่ากับการใช้ปั๊มAP1200 ดังแสดงในตาราง นั้นจะต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์จ้านวน
3 แผงเพื่อให้ได้อัตราการไหล 0.04019kg/sเพื่อให้ได้ผลการทดลองใกล้เคียงกับการใช้ปั๊มน้้า AP1200 ที่ใช้ในการทดลองจริงที่อัตราการไหล 0.0383 kg/sเพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองใกล้เคียงกับการทดลองจริงโดยในการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้ การต่อแบบขนานเพื่อให้ได้ก้าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและยังมีแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง
เพื่อให้สามารถต่อกับปั๊มเซลล์แสงอาทิตย์ได้

รูปที่ 3.1 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนตามธรรมชาติกับ
บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบอัตราการไหลของเซลล์แสงอาทิตย์จากการค้านวณกับอัตราการไหลของปั๊มน้้าที่มีอัตราการไหลคงที่

รูปที่ 4.3 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้ากับการระบายความร้อนการพ่นน้้าที่
อัตราการไหลเดียวกันร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์

5. สรุปผลการทดลอง
โครงงานนี้ได้ท้าการศึกษาการลดความร้อนภายในช่องหลังคาโดยประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานโดยใช้พัดลมระบายอากาศและปั๊มน้้าเพื่อระบายความร้อนให้กับ
บ้านทดลอง การระบายความร้อนจะเป็นการระบายความร้อนตามความเข้มแสงอาทิตย์โดยตรงเป็น Passive Cooling ที่ใช้ระบบทางกลช่วยในการระบายความร้อน ผลการ
ทดลองพบว่าบ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิภายในช่องหลังคาลงได้ต่้ากว่าการระบายอากาศตามธรรมชาติ 2.7 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นผลจากการระบายอากาศร้อนโดยพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการระบายอากาศเปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงอาทิตย์นั้นสามารถระบายความร้อ นได้ดีกว่าท้าให้ความร้อน
สะสมภายในช่องหลังคาลดลงต่้ากว่า ในส่วนที่ 2 พบว่าบ้านทดลองที่ใช้ปั๊มน้้าพ่นน้้าสามารถลดอุณหภูมิภายในช่องหลังคาลงได้ต่้ากว่าบ้านทดลองที่ใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์
ระบายความร้อน 2.06 องศา จากการที่สามารถลดความร้อนสะสมภายในช่องหลังคาได้มากกว่าเพราะน้้ามีส้าประสิทธ์การพาความร้อนมากกว่าอากาศจึงสามารถถ่ายเทความ
ร้อนได้ดีกว่า และในส่วนที่ 3 บ้านทดลองที่ระบายความร้อนด้วยการพ่นน้้าร่วมกับการใช้พัดลมเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิภายในช่องหลังคาลงได้ต่้ากว่าบ้านทดลองที่
ใช้การพ่นน้้าเพียงอย่างเดียว 1.02 องศาเซลเซียส จากการที่มีพัดลมเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยระบายความร้อนท้าให้อุณหภูมิต่้ากว่า และเนื่องจากในการทดลองนี้นั้นไม่ได้ใช้ปั๊มน้้า
เซลล์แสงอาทิตย์แต่ใช้ปั๊มน้้ากระแสสลับที่มีอัตราการไหลคงที่แทน จึงได้ค้านวณอัตราการไหลของปั๊มน้้าเซลล์แสงอาทิตย์จากกฎของปั๊ม จะได้อัตราการไหลเฉลี่ยของปั๊มเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 0.075 m2 ได้เท่ากับ 0.026128 kg/s ดังนั้นหากใช้ปั๊มน้้าเซลล์แสงอาทิตย์จริงจะต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 0.075 m2 จ้านวน 3
แผงเพื่อให้ได้อัตราการไหลและการระบายความร้อนใกล้เคียงกับผลการทดลองนี้
ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเครื่องมือในการทดลองในการท้าโครงงานครั้งนี้

