
บทที ่2 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  บทบาทและความสําคญัของพลงังาน [2] 

 

2.1.1  ความสําคัญของพลงังาน 

 

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของ

ประชาชนและเป็นปัจจยัพื้นฐานในการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดงันั้น จ่ึงตอ้งมีการ

จดัหาพลงังานให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพท่ีดี สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูใ้ช้เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ของประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีใชใ้นการผลิตต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

พลงังานท่ีเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั อาจแบ่งออกได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลงังานส้ินเปลืองและ

พลงังานหมุนเวียน โดยพลังงานส้ินเปลืองคือ พลงังานท่ีใช้แล้วหมดไป ซ่ึงรวมถึงถ่านหิน หิน

นํ้ามนัทรายนํ้ามนั นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัเช้ือเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลงังานหมุนเวียน หมายความ

ถึงพลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ์ลม และคล่ืน 

 

2.1.2  คุณสมบัติของพลงังานแต่ละชนิด 

 

- นํ้ามันดิบ  มีสถานะตามธรรมชาติ เป็นของเหลวประกอบดว้ย สารไฮโดรคาร์บอน ชนิด

ระเหยง่าย เป็นส่วนใหญ่ และส่วนท่ีเหลือประกอบดว้ย สารกาํมะถนั ไนโตรเจน และสารประกอบ

ออกไซดอ่ื์นๆ ซ่ึงมกัเรียกวา่เป็นส่ิงปฏิกูล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อคุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ท่ีกลัน่ได ้ราคา

ของนํ้ามนัดิบ จะถูกหรือแพง ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของนํ้ ามนัดิบวา่ มีส่ิงปฏิกูลเจือปนมากนอ้ยเพียงใด 

ผลิตภณัฑ์ท่ีกลัน่ไดจ้ากนํ้ ามนัดิบ ไดแ้ก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  นํ้ ามนัเบนซิน  นํ้ ามนัก๊าด  นํ้ ามนั

เคร่ืองบิน นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเตา และยางมะตอย โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลว จะใช้เป็นเช้ือเพลิง ใน

การหุงตม้ ในยานพาหนะ และในภาคอุตสาหกรรม นํ้ ามนัเบนซิน ดีเซล และนํ้ ามนัเคร่ืองบิน จะใช้

เป็นเช้ือเพลิง ในภาคคมนาคมขนส่ง ส่วนนํ้ ามันเตา จะใช้เป็นเช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าใน

ภาคอุตสาหกรรม และในการขนส่งทางนํ้า เม่ือมีการนาํนํ้ามนัเช้ือเพลิง ไปเผาไหม ้ก็จะมีฝุ่ นละออง 

เขม่า และก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมา ระหว่างขบวนการเผาไหม้ เช่น คาร์บอนมอนอกไซต ์
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คาร์บอนไดออกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นตน้ ดงันั้น จึงตอ้งมีการควบคุม 

ในเร่ืองของคุณภาพนํ้ ามนั และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการควบคุมเพื่อลดปริมาณ ฝุ่ น

ละออง และก๊าซดงักล่าวไม่ใหเ้ป็นอนัตราย ต่อสุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 

- ก๊าซธรรมชาติ  ประกอบดว้ย สารไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ส่วนท่ี

เหลือ ประกอบด้วยก๊าซประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี  

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ปนอยูด่ว้ยในระดบัหน่ึง การซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ จะคิดราคาตามค่าความร้อน 

ของเช้ือเพลิง ส่วนขอ้กาํหนดอ่ืนๆ จะเป็นส่วนประกอบ ท่ีช่วยให้ความมัน่ใจ ในความสะอาดวา่ จะ

ไม่มีปัญหาในการใช ้ซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จากการใชก้๊าซธรรมชาติ มีค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากใน

ขบวนการ เผาไหมก้๊าซธรรมชาติ จะถูกเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ ไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และนํ้ า 

เพื่อใหมี้การใชป้ระโยชน์ ไดอ้ยา่งสูงสุด ก๊าซธรรมชาติจะถูกนาํไปแยกก่อนการใช ้โดยส่วนท่ีเป็น 

ก๊าซมีเทนมกัจะนาํไปใช้เป็นเช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า และในอุตสาหกรรม รวมทั้ง ใช้เป็น 

เช้ือเพลิงในยานพาหนะ ส่วนท่ีเป็นอีเทน และโพรเพน จะนาํไปใช้เป็นวตัถุดิบ ในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี และส่วนท่ีเป็นโพรเพนและบิวเทน จะนาํไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม และยานพาหนะ 

 

- ถ่านหิน คือหินตะกอนชนิดหน่ึงซ่ึงสามารถติดไฟได้ และมีส่วนประกอบ ท่ีเป็น 

สารประกอบ ของคาร์บอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 โดยนํ้ าหนกั หรือ ร้อยละ 70 โดยปริมาตร และยงั

มีสารประกอบ อ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และกาํมะถนั เป็นตน้ การจาํแนก

คุณสมบติัของถ่านหิน ตามคุณสมบติัทางเคมี และค่าความร้อนอยา่งหยาบๆ ส่วนใหญ่มีการใชถ่้าน

หินเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมท่ีใช้หมอ้ไอนํ้ า เช่น 

โรงงานกระดาษ และโรงงานชูรส เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในการ เผาไหมถ่้านหินจะมีการปล่อยก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่ น

ละออง และควนั ดงันั้น ก่อนนาํเช้ือเพลิงไปใชจ้ะตอ้งหาวิธีการจดัการ กบัมลพิษ โดยอาจเลือกใช้

ถ่านหินคุณภาพดี หรืออาจลดปริมาณสารมลพิษในเช้ือเพลิง ก่อนนาํไปใช ้หรือใชเ้ทคโนโลยี ใน

การกาํจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึน ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 

- เช้ือเพลงิชีวมวล  คือสารทุกรูปแบบท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวติ รวมทั้ง การผลิตจากการเกษตรและ

ป่าไมเ้ช่น ไมฟื้น แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอ่ืนๆ รวมถึง ของเสียจากสัตว ์เช่นมูล

สัตวแ์ละของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร และขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพ ในการผลิตพลงังาน 
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จาํนวนเท่าๆ กนัตอ้งใช้ไมฟื้น ในปริมาตรท่ีมากกว่านํ้ ามนัและถ่าน ดงันั้น จึงเหมาะท่ีจะใช้ใน 

ครัวเรือน  

 

- พลงันํา้  เป็นพลงังานท่ีไดม้าจากแรงอดัดนัของนํ้า ท่ีปล่อยจากอ่างเก็บนํ้าเหนือเข่ือน นํ้ าท่ี

ปล่อยไปน้ี จะไดรั้บการทดแทนทุกปี โดยฝนหรือการละลายของหิมะ แต่ในการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ า

จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งสูญเสียพื้นท่ีป่าไม ้ตอ้งมีการอพยพสัตวป่์า และชาวบา้นท่ี

อาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น ทาํใหชี้วติความเป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้ม บริเวณดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป 

 

- พลังงานแสงอาทิตย์  ไดม้าจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตย ์ซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นพลงังานความ

ร้อน และการสังเคราะห์แสง หรือโดยผ่านอุปกรณ์รับแสง เช่น เซลล์แสงอาทิตย ์เพื่อเปล่ียนเป็น 

พลงังานไฟฟ้าและความร้อน เพื่อนาํไปใชง้านต่อไป 

 

- พลงังานลม  เกิดจากการเคล่ือนตวัของอากาศ ถา้อากาศเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง จะทาํให้

มีพลงังานมาก ซ่ึงสามารถนาํมาใชห้มุนกงัหนัลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

- พลงังานความร้อนใต้พภิพ  เป็นการนาํนํ้าร้อนท่ีมีอยูใ่ตพ้ื้นดิน มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ใน

การผลิตกระแสไฟฟ้า กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาพลงังาน ความร้อนใตพ้ิภพ มาใชป้ระโยชน์ อยา่ง

เด่นชดัมกัเป็นกลุ่มประเทศ ท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยา เอ้ืออาํนวยต่อศกัยภาพ ทางพลงังานความร้อน

ใตพ้ิภพ ซ่ึงไดแ้ก่ บริเวณท่ีเปลือกโลกมีการเคล่ือนไหว และมีแนวของภูเขาไฟอย่างต่อเน่ือง เช่น 

ประเทศอิตาลี ไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกา (แถบตะวนัตก) เม็กซิโก ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย 

นิวซีแลนด ์เป็นตน้ 

 

- พลงังานนิวเคลยีร์  เป็นพลงังานท่ีไดม้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซ่ึงเกิดจากการแตกตวัของ 

นิวเคลียสของธาตุเช้ือเพลิง เช่น ยเูรเนียม และใหพ้ลงังานความร้อนมหาศาล จึงใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ สามารถขจดัปัญหา การปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมทั้ง การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ท่ีเป็นปัญหาหลกัของเช้ือเพลิงฟอสซิลได ้แต่ก็มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีอาจเกิดจาก การใช้

สารรังสี ซ่ึงหากมีเทคโนโลยีควบคุมท่ีดี ก็จะป้องกนัการร่ัวไหลของสารรังสีได ้ นอกจากน้ี ยงัมี

ปัญหาเร่ืองการกาํจดักากนิวเคลียร์ ซ่ึงจะตอ้งมีมาตรการควบคุมดูแล ไม่ให้การกาํจดักาก ของเสีย

ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ เน่ืองจากสารเหล่าน้ีมีค่าทางรังสีสูงมาก และจะคงสภาพอยูเ่ป็นเวลา

นบัพนัๆ ลา้นปี 
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2.2  ทฤษฎขีองแสง [3] 

 

2.2.1  แสงอาทติย์ 

 

เป็นแหล่งพลงังานธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เป็นพลงังานสะอาดและมีอยูท่ ัว่ไป แต่การ

นาํมาใชป้ระโยชน์อาจยงัมีขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมี 

ความเขม้ของแสงท่ีไม่แน่นอน เพราะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและฤดูกาลท่ีเปล่ียนไป แสงอาทิตยเ์กิด

จากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ในดวงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยเ์ดินทางมาถึงนอกชั้นบรรยากาศของ

โลก จะมีความเขม้ของแสงโดยเฉล่ียประมาณ 1,350 วตัต์/ตารางเมตร แต่กว่าจะลงมาถึงพื้นโลก 

พลงังานบางส่วนตอ้งสูญเสียไปเม่ือผา่นชั้นบรรยากาศต่างๆ ท่ีห่อหุ้มโลก เช่น ชั้นโอโซน ชั้นไอนํ้ า 

ชั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทาํให้ความเขม้ของแสงลดลงเหลือประมาณ 1,000 วตัต์/ตารางเมตร 

(หรือประมาณร้อยละ 70) ปริมาณแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บบนพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง จะมีปริมาณสูงสุดเม่ือ

พื้นท่ีนั้นทาํมุมตั้งฉากกบัแสงอาทิตย ์ดงันั้นหากตอ้งการให้พื้นท่ีใดรับแสงอาทิตยไ์ดม้ากท่ีสุดต่อ

วนั ก็จะต้องปรับพื้นท่ีรับแสงนั้ นๆ ตามการเคล่ือนท่ีของแสงอาทิตย์ ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีจากทิศ

ตะวนัออกไปสู่ทิศตะวนัตกเสมอ นอกจากนั้น จากการท่ีโลกเอียง ทาํใหซี้กโลกเหนือหนัหนา้เขา้หา

ดวงอาทิตยใ์นฤดูร้อน และเอียงซีกโลกใตห้ันหน้าเขา้หาดวงอาทิตยใ์นฤดูหนาว ดงันั้นเราจึงตอ้ง

ปรับมุมพื้นท่ีรับแสงนั้นๆ ในแนวเหนือใต ้(มุมกม้และมุมเงย) ให้สอดคลอ้งตามฤดูกาลดว้ย เพื่อให้

พื้นท่ีนั้นๆ รับแสงอาทิตยไ์ดม้ากท่ีสุดตลอดทั้งปี ประเทศไทยตั้งอยูร่ะหวา่งเส้นขนานท่ี 6-10 องศา

เหนือ จะไดรั้บแสงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี ประมาณ 4-5 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตารางเมตร/วนั ซ่ึงหากสามารถ

ปรับพื้นท่ีรับแสงให้ติดตามแสงอาทิตยไ์ดต้ลอดเวลาแลว้ คาดว่าจะสามารถรับแสงไดเ้พิ่มข้ึนอีก

ประมาณ 1.3-1.5 เท่า 

 

2.2.2  ศักยภาพพลงังานแสงอาทติย์ของประเทศไทย 

 

จากแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย (พ.ศ. 2542) โดยกรมพฒันา และ

ส่งเสริมพลงังานและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่การกระจายของความเขม้รังสี

ดวงอาทิตย์ตามบริเวณต่างๆ ในแต่ละเดือนของประเทศ ได้รับอิทธิพลสําคัญจากลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บรังสีดวง

อาทิตยสู์งสุดระหวา่งเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 20 ถึง 24 MJ/m2-day เม่ือ

พิจารณาแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปี พบวา่บริเวณท่ีไดรั้บรังสีดวงอาทิตย์
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สูงสุดเฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วนของจงัหวดันครราชสีมา 

บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอด็ ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางส่วนของภาคกลางท่ี

จงัหวดัสุพรรณบุรี ชยันาท อยธุยา และลพบุรี โดยไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์ล่ียนทั้งปี 19 ถึง 20 MJ/m2-

day พื้นท่ีดงักล่าวคิดเป็น 14.3% ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ นอกจากน้ียงัพบว่า 50.2% ของ

พื้นท่ีทั้งหมดไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี ในช่วง 18-19 MJ/m2-day จากการคาํนวณรังสีรวม

ของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีของพื้นท่ีทัว่ประเทศพบวา่มีค่าเท่ากบั 18.2MJ/m2-day จากผลท่ีได้

น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยค่์อนขา้งสูง 

 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงความเขม้ของแสงแดดทัว่ประเทศไทย 

 

 



8 
 

 2.2.3  ลกัษณะการแผ่รังสีของดวงอาทติย์ 

 

รังสีดวงอาทิตย์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความถ่ีหรือความยาวคล่ืนต่างๆ พลังงาน

แสงอาทิตยจึ์งเป็นพลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานท่ีปลดปล่อยจากดวงอาทิตยเ์กิดจากปฏิกิริยา

เทอร์โมนิวเคลียร์(Thermonuclear) หลายกระบวนการ   ทุกกระบวนการเร่ิมดว้ยการเปล่ียนธาตุ

เร่ิมตน้คือไฮโดรเจน  จนเป็นธาตุสุดทา้ยคือฮีเลียม (ในขณะท่ีธาตุและอนุภาคท่ีเกิดในแต่ละปฏิกิริย

อาจแตกต่างกัน)  ในปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์แต่ละปฏิกิริยา  มวลรวมของอะตอมท่ีเขา้ทาํ

ปฏิกิริยาจนอ้ยกวา่มวลรวมหลงัปฏิกิริยา   มวลท่ีหายไปถูกเปล่ียนเป็นพลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

(และส่วนนอ้ยเป็นพลงังานจลน์ของอะตอมและอนุภาค)  ตามสมการ   E =  mc2  

 

2.3  จานพาราโบลา [4] 

 

การนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนิยมนาํมาใช้ในรูปแบบเซลล์

แสงอาทิตยเ์ป็นส่วนใหญ่แลว้ ยงัมีการคิดคน้เทคโนโลยีนาํความร้อนจากแสงอาทิตย ์(Thermal- 

Process) มาผลิตไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงมีลกัษณะการทาํงานคล้ายแว่นขยาย โดยใช้อุปกรณ์รับแสง เช่น 

กระจกหรือวสัดุสะทอ้นแสงและหมุนตามดวงอาทิตย ์เพื่อรวบรวมความร้อนจากแสงอาทิตยม์าไว้

ท่ีจุดเดียวกนั หรือท่ีเรียกวา่ ระบบความร้อนรวมศูนย ์ทาํให้เกิดความร้อนสูง ส่งผา่นไปยงัตวักลาง 

เช่น นํ้ าหรือนํ้ ามัน แล้วนํานํ้ าหรือนํ้ ามันท่ีร้อนไปหมุนกังหันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า และผลิต

กระแสไฟฟ้าต่อไป 

การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตยส์ามารถแบ่งได ้3 ประเภทหลกัๆ ตามกระบวนการ

รวบรวมความร้อนใหก้บัตวักลาง ก่อนนาํไปหมุนกงัหนัเพื่อผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

 

- ระบบรางพาราโบลา (Parabolic Through)  ประกอบดว้ยรางยาว โคง้มิติเดียวเป็นตวัรับ

แสง ติดตั้งอยูบ่นระบบหมุนตามดวงอาทิตยแ์กนเดียว ทาํหนา้ท่ีรวมแสงอาทิตยใ์ห้สะทอ้นไปยงัท่อ

ท่ีขนานกบัแนวราง เพื่อถ่ายเทความร้อนใหข้องเหลว (นํ้าหรือนํ้ามนั) ท่ีไหลผา่นท่อ ทาํให้ของเหลว

นั้นกลายเป็นไอและไปขบัเคล่ือนกงัหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หากในช่วงท่ีไม่มีแสงอาทิตย ์การ

ผลิตไอนํ้าจะใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาติเขา้มาช่วยเสริม 
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ภาพท่ี 2.2 ระบบรางพาราโบลา (Parabolic Through) 

 

- ระบบหอคอย (Power Tower)  ประกอบด้วยตวัรับความร้อนท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ีตั้ งบน

หอคอย ท่ีลอ้มรอบดว้ยแผงกระจกขนาดใหญ่จาํนวนมาก เรียกวา่ “โฮลิโอสเตท” ซ่ึงจะหมุนตาม

ดวงอาทิตยแ์ละสะทอ้นแสงไปยงัตวัรับความร้อน เพื่อให้ของเหลวท่ีอยู่ภายในไดรั้บความร้อนจน

ระเหยเป็นไอและไปขบัเคล่ือนกงัหัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงระบบน้ีส่วนใหญ่ยงัอยู่ในขั้นตอน

การวิจยัและกาํลงัจะนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์เช่น โรงไฟฟ้า Gemasolar ในเมือง Seville ทางตอนใต้

ของประเทศสเปน เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ระบบหอคอย (Power Tower) 
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- ระบบจานพาราโบลา (Parabolic Dish)  จะทางานร่วมกบัเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง ระบบผลิต

ไฟฟ้าแบบน้ีจะใชห้ลกัการแปลงพลงังานจากรังสีดวงอาทิตยใ์ห้เป็นความร้อน แลว้แปลงพลงังาน

ความร้อนให้เป็นพลังงานกลเพื่อนาไปผลิตไฟฟ้า โดยระบบประกอบด้วยจานรวมแสงแบบ 

พาราโบลา และเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง (Stirling Engine) กบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า โดยตวัรวมแสงแบบ

จานพาราโบลา อาจมีผิวสะทอ้นเป็นผิวต่อเน่ืองหรือประกอบดว้ยแผ่นสะทอ้นแสงหลายช้ิน ซ่ึง

ประกอบกนัเป็นผิวโครงพาราโบลาและมีเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าวางอยู่ท่ีจุด

โฟกสัของจานพาราโบลาโดยจานดงักล่าวตอ้งมีระบบขบัเคล่ือนแบบ 2 แกน ตามดวงอาทิตยต์ลอด

ทั้งวนัโดยทัว่ไประบบจานพาราโบลาร่วมกบัเคร่ืองยนตส์เตอร์ลิง 1 ชุด จะมีกาํลงัการผลิต 25-40 

kW แต่ละชุดสามารถทาํงานโดยอิสระ ถา้ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้ามากก็ติดตั้งจานวนหลายชุดคลา้ยกบั

ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซลาเซลล ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ระบบจานพาราโบลา(Parabolic Dish) 
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2.2.1  ลกัษณะทัว่ไปของแผงรับแสงอาทติย์ระบบรวมแสง 

 

 

 
ภาพท่ี 2.5 แผงรับแสงอาทิตยร์ะบบรวมแสง 

ก.  ผวิรับแสงแบบราบ, ผวิสะทอ้นแสงแบบราบ 

ข.  ผวิรับแสงรูปทรงกระบอก, ผวิสะทอ้นรูปโคน 

ค.  ตวัรวมแสงแบบพาราโบลา 

ง.  ตวัรวมแสงแบบพาราโบลา 

จ.  ตวัสะทอ้นแสงแบบเฟรสเนล 

ฉ.  ตวัหกัเหแบบเฟรสเนล 
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2.4  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบจานพาราโบลา [1] 

 

พาราโบลา เป็นภาคตดักรวยชนิดหน่ึง มีนิยามวา่ เซตของจุดบนเส้นโคง้มีระยะห่างจากจุด

คงท่ีจุดหน่ึงและเส้นตรงเส้นหน่ึงดว้ยระยะทางท่ีเท่ากนั เราเรียกจุดคงท่ีจุดนั้นวา่ "จุดโฟกสั”และ

เส้นตรงเส้นนั้นวา่ "เส้นไดเร็กตริกซ์"  

ทุกๆ จุดท่ีอยูบ่นกราฟพาราโบลา จะห่างจากจุดโฟกสัและเส้นไดเร็กตริกซ์ ดว้ยระยะห่างท่ี

เท่ากนัเสมอ ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงตาํแหน่งจุดโฟกสับนจานพาราโบลา 

 

จากภาท่ี 2.6 P1 ,P2 ,P3 เป็นจุดบนพาราโบลา ,จุด F เป็นจุดโฟกสัของพาราโบลา และ 

เส้นตรง L เป็นเส้นไดเร็กตริกซ์ของพาราโบลา  

 

1. ถา้วดัระยะจากจุด P1 ไปยงัจุด F จะตอ้งเท่ากนักบัระยะจากจุด P1 ไปยงัจุด Q1 ซ่ึงเป็น

จุดบนเส้นไดเร็กตริกซ์  

2. ถา้วดัระยะจากจุด P2 ไปยงัจุด F จะตอ้งเท่ากนักบัระยะจากจุด P2 ไปยงัจุด Q2 ซ่ึงเป็น

จุดบนเส้นไดเร็กตริกซ์  

3. ถา้วดัระยะจากจุด P3 ไปยงัจุด F จะตอ้งเท่ากนักบัระยะจากจุด P3 ไปยงัจุด Q3 ซ่ึงเป็น

จุดบนเส้นไดเร็กตริกซ์ 
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2.4.1  พาราโบลา 

ตวัสะทอ้นรังสีรูปพาราโบลา (Parabola) หรือพาราโบลอยด์ (Paraboloids) สามารถพบเห็น

ได้จากการประยุกต์ใช้ใน กล้องโทรทศัน์,ไฟหน้าของรถยนต์และจานดาวเทียมตวัรับรังสีรูป

พาราโบลา มีคุณสมบติัในการสะทอ้นรังสีขนานท่ีตกกระทบลงบนพื้นผิวตวัรับรังสีให้รวมกนัท่ีจุด

โฟกสั หรือกรณีตรงกนัขา้ม ท่ีตาํแหน่งกาํเนิดรังสี ณ. จุดโฟกสัจะทาํใหเ้กิดการสะทอ้นของรังสี

ออกในลกัษณะขนาน รูปภาพท่ีแสดงดา้นล่าง แสดงให้เห็นวา่รังสีขนานท่ีเดินทางจากทางดา้นซ้าย

ตกกระทบกบัตวัรับรังสีแลว้จะไปรวมกนัท่ีจุดโฟกสั เพียงจุดเดียว รังสีท่ีสะทอ้นไปรวมกนั ณ. 

ตาํแหน่งโฟกสัน้ีความเขม้ของรังสีจะมีค่ามากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 The focusing action of a parabola 

 

จากรูปคือตวัอยา่งของพาราโบลาสะทอ้นรังสีซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะมีผิวหนา้สัมผสัราบเรียบ 

แต่ สามารถประยุกตใ์ชใ้ห้ผิวหนา้ดงักล่าวมีความแบนราบหรือโคง้เวา้ไดม้ากกวา่น้ีภายใตเ้ง่ือนไข

ของสมการ พาราโบลา คือ  

 

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎2        (2.1) 
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เม่ือ a เป็นค่าคงท่ี ความยาวโฟกสัของพาราโบลา คือ f  

 

𝑎𝑎 =  1
4𝑓𝑓

      (2.2) 

 

 
ภาพท่ี 2.8 Parabola - focal length = f 

 

เม่ือโฟกสัท่ีพิกดั (0 , f) สมการพาราโบลาเท่ากบั 

 

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2

4𝑓𝑓
       (2.3) 

 

จากสมการขา้งตน้แสดงให้เห็นไดว้า่ เม่ือกาํหนดให้ค่า x เป็นค่าคงท่ีแลว้ค่า y มีค่ามาก 

ความยาว โฟกสั f จะมีค่านอ้ย ในทางกลบักนัถา้ตอ้งการให้ความยาวโฟกสั f มีค่ามาก ค่า y จะตอ้ง

มีค่านอ้ย  การสร้างจานพาราโบลาท่ีพบเห็นทัว่ไปมีดว้ยกนัหลายแบบ เช่น ข้ึนรูปเป็นจาพาราโบลา

แบบ จานเด่ียวคลา้ยกบักระทะแบบแยกเป็นส่วนๆ คลา้ยจานดาวเทียม  

จานพาราโบลาท่ีแยกแบบเป็นส่วนๆ (ดงัรูปท่ี 2.9) แต่ล่ะส่วนจะมีความคลา้ยกบัส่วนโคง้

เวา้ของรูป พาราโบลา ซ่ึงประกอบจากเส้นตรงสั้นๆหลายๆเส้น มีหลกัในการพิจารณาดว้ยกนั 3 

ประการคือ  

1. ความโคง้ของพาราโบลิกอยูบ่นจุดท่ีเช่ือมเส้นตรง 2 เส้น  

2. จุดท่ีเช่ือมต่อกนัของแต่ละส่วนคือช่องวา่งตามแนวแกน x  

3. ระยะทางระหวา่งจุดจะเพิ่มข้ึนตามระยะทางท่ีห่างจากจุดศูนยก์ลาง  
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ภาพท่ี 2.9 Plan of the dish and section 

 

จาํนวนผลรวมของส่วนยอ่ย เช่น ถา้ประกอบดว้ยส่วนยอ่ย 24 ส่วน มุมของรูปสามเหล่ียม

แต่ละรูปจะ เท่ากบั  
360°
24

  หรือเท่ากบัมุม 15°  

แต่ละ ระยะทาง x (x , 2x , 3x ……nx) คูณกบั tangent ของคร่ึงมุมยอด จะไดค้วามกวา้ง

คร่ึงหน่ึง ของรูปสามเหล่ียมท่ีระยะทาง x จากจุดศูนยก์ลางของจาน ตามรูปท่ี 2.9 
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ภาพท่ี 2.10 Top View of a Single Section 

 

เม่ือมองรูปประกอบยอ่ยของจานพาราโบลาจากดา้นขา้ง จะไม่เป็นสามเหล่ียมอยา่งง่าย แต่

จะมีความยากต่อการเขา้ใจ ดงันั้นจึงตอ้งมีการคาํนวณระยะทางระหวา่งดา้นขา้งท่ีขนานกนั ตาม

แนวแกน  x, y  ดงัภาพท่ี 2.11 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 Calculating the length of a segment 

ระยะทางระหวา่งจุดสองจุดเป็นไปตามสมการ 

 

𝑍𝑍𝑛𝑛 = ((𝑋𝑋𝑛𝑛+1 − 𝑋𝑋𝑛𝑛)2 + (𝑌𝑌𝑛𝑛+1 − 𝑌𝑌𝑛𝑛)2)1/2 
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2.5  เทอร์โมอเิลก็ทริก [1] 

 

  เทอร์โมอิเล็กทริกประกอบดว้ยสารก่ึงตวันาํสองชนิดคือสาร N-Type และสาร P-Type ซ่ึง

ต่ออนุกรมกนัทางไฟฟ้าและต่อขนานกนัทางความร้อน การผลิตพลงังานไฟฟ้าจะเกิดข้ึนเม่ือป้อน 

พลังงานความร้อนเข้าท่ีด้านหน่ึงของเทอร์โมอิเล็กทริกและควบคุมอุณหภูมิอีกด้านหน่ึงไวท่ี้

ระดบัตํ่ากว่าโดยใช้ตวัระบายตวัระบายความร้อน ผลของอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั จะทาํให้เกิด

กระแสไฟฟ้าไหลไดถ้า้มีภาระทางไฟฟ้าต่ออยูภ่ายนอกทาํให้วงจรสมบูรณ์ แรงดนัและกาํลงังานท่ี

เทอร์โมอิเล็กทริกผลิตไดน้ั้นจะข้ึนอยู่กบัพลงังานความร้อนท่ีได้รับระบบระบายความร้อนและ

จาํนวนของโมดูลท่ีนาํมาต่อรวมกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12 โครงสร้างของเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

เม่ือต่อกนัครบวงจร ดงัภาพท่ี  2 P-type  จะดูดอิเล็กตรอนเขา้มาทางขวา ซ่ึงมีอยูต่รงรอยต่อ 

(Junction)ทาํใหด้า้นขวามือเป็นลบเม่ือโปรตอนจากความร้อนมากระทบ จะทาํให้ประจุบวกลบ ซ่ึง

เป็นกลางแยกออกจากกนั เรียกวา่  Hole-Pair  ทาํให้ประจุลบจากขวาวิ่งผา่นรอยต่อไป ทางซ้ายเป็น

การเคล่ือนท่ีของประจุลบ (ทวนเขม็นาฬิกา) ทาํใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า เคล่ือนท่ีไปในทิศสวนกลบั คือ 

ตามเข็มนาฬิกา เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถเปล่ียนพลงังานความร้อนให้เป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดย

สมการการถ่ายเทความร้อนท่ีดา้นเยน็หรือดา้นร้อน ตามสมการท่ี 2.4 

 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = (∝ 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑐𝑐 − 0.5𝐼𝐼2𝑅𝑅 − 𝐾𝐾𝑡𝑡∆𝑇𝑇)    (2.4) 
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โดยท่ี  𝑄𝑄𝑐𝑐      คือ ปริมาณความเยน็ท่ีใหก้บัเทอร์โมอิเล็กทริก (W) 

∝       คือ สัมประสิทธ์ิของซีเบค็ (V/K) 

∆𝑇𝑇      คือ ผลต่างระหวา่งอุณหภูมิดา้นร้อนและอุณหภูมิดา้นเยน็ (K) 

R       คือ ความตา้นทานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กตริก 

I       คือ กระแสไฟฟ้า (A) 

𝑇𝑇𝑐𝑐      คือ อุณหภูมิดา้นเยน็ของเทอร์โมอิเล็กตริก (K) 

𝐾𝐾𝑡𝑡      คือ ค่าสภาพนาํความร้อนของเทอร์โมอิเล็กตริก (Watt/cm-K) 

 

และจะไดค้่ากาํลงัเอาทพ์ุต คือ  𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐼𝐼2𝑅𝑅𝐿𝐿                   (2.5) 

เม่ือ  𝑅𝑅𝐿𝐿  คือ ความตา้นทานโหลดไฟฟ้า 

และจะไดค้่าแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุต คือ 

 

 𝑉𝑉     = ∝ ∆𝑇𝑇 = (𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝐿𝐿)𝐼𝐼                               (2.6) 

  𝐼𝐼      = ∝ ∆𝑇𝑇/(𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝐿𝐿)                     (2.7) 

  𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝐿𝐿(∝ ∆𝑇𝑇2)/(𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝐿𝐿)                   (2.8) 

 

2.6  ระบบระบายความร้อน (Convection) [5] 

 

การพาความร้อนเป็นการส่งผา่นความร้อน โดยโมเลกุลของตวักลางท่ีไดรั้บความร้อนเป็น

ตวัเคล่ือนท่ีพาไป ถา้พิจารณาสภาวะของสสารทั้ง 3 ชนิด พบวา่ โมเลกุลของของแข็งจะเคล่ือนไหว

ไดย้ากกวา่โมเลกุลของของเหลวและก๊าซ ดงันั้นของแข็งจึงไม่มีการพาผ่านความร้อนเกิดข้ึนส่วน

โมเลกุลของ ของเหลวหรือก๊าซเม่ือไดรั้บความร้อนทาํให้ความหนาแน่นของโมเลกุลบริเวณนั้น

นอ้ยลง โมเลกุลเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูงข้ึนและพาเอาความร้อนเคล่ือนท่ีไปดว้ย ส่วนโมเลกุลท่ียงั

ไม่ไดรั้บความร้อนจะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ี ทาํให้เกิดการหมุนเวียนของความร้อนข้ึนการพาความ

ร้อนแบ่งความชนิด การเคล่ือนท่ีของโมเลกุลตวักลางได ้2  ชนิดคือ 

1. การพาความร้อนอยา่งอิสระ (Free Convection) เป็นการพาความร้อนท่ีโมเลกุลของ

ตวักลางเคล่ือนท่ีไป เพราะมีความหนาแน่นต่างกนั 

2. การพาความร้อนอยา่งไม่อิสระ (Force Convection) เป็นการพาความร้อนท่ีโมเลกุลของ

ตวักลางถูกทาํใหเ้คล่ือนท่ีโดยแรงภายนอก 
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ปรากฏการณ์ของการพาความร้อนไดแ้ก่ กระแสนํ้ าไหลเวียนในมหาสมุทร ลมบกลมทะเล 

การถ่ายเทความร้อนในเคร่ืองยนต ์การระบายความร้อนของเคร่ืองจกัรในโรงงาน เป็นตน้ 

 

 
         ก.       ข. 

 

ภาพท่ี 2.13 แสดงปรากฏการณ์ของการพาความร้อน 

ก. ปรากฏการณ์ของการพาความร้อนกระแสนํ้าไหลเวยีนในมหาสมุทร ลมบก 

ลมทะเล 

ข. การถ่ายเทความร้อนในเคร่ืองยนต ์การระบายความร้อนของเคร่ืองจกัรใน 

โรงงาน 


