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ระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกนด้ วยการปรับสมดุลระดับนํา
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บทคัดย่อ
บทความนีนําเสนอเทคนิคใหม่ของระบบติดตามแสงอาทิตย์ทีใช้พลังงานไฟฟ้ าตํามาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ทีเชือมต่อกับลูกลอยจะเคลือนทีตามแสงอาทิตย์ดว้ ยการปรั บสมดุลระดับนํา ซึ งใช้ปัมนําฉี ดกระจกรถยนต์ขนาด 12
โวลต์ สําหรับการปรับระดับนํา ควบคุมการทํางานทังหมดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยรับค่าการตรวจจับแสงผ่าน
ตัวต้านทานเปลียนค่าตามแสง (LDR) และเปรี ยบเทียบกับแรงดันอ้างอิง ดังนันระดับนําทีเปลียนแปลงจะสัมพันธ์กบั
การตังฉากกับทิ ศทางแสงอาทิต ย์ ซึ งจะทํา ให้ลูกลอยผลัก ดันแผงให้เ คลือนทีตามทิศทางของแสงอาทิ ตย์ได้อ ย่า ง
ถูกต้อง ระบบทีนําเสนอนี สามารถควบคุมทิศทางการเคลือนทีได้ 2 แกน คือ แกนทิศเหนื อกับทิศใต้ และแกนทิศ
ตะวันออกกับทิศตะวันตก ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบค่ากําลังไฟฟ้ าทีได้รับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง ทีติดตัง
ระบบติดตามแสงอาทิตย์ทีนําเสนอและแบบติดตังอยู่กบั ที พบว่า แผงทีมีระบบติดตามแสงอาทิตย์ ให้ค่ากําลังไฟฟ้ า
เฉลียมากกว่าแผงทีติดตังอยูก่ บั ที 7.91 วัตต์ หรื อสู งกว่าร้อยละ 37.63 และผลการทดสอบการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ที
ใช้ระบบติดตามแสงอาทิ ตย์ทีนําเสนอ เป็ นระยะเวลา 5 วัน ๆ ละ 12 ชัวโมง พบว่า เมือใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง
ได้รับพลังงานไฟฟ้ า 347.16 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน ใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบควบคุม 0.66 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน ส่ วนการ
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 3 แผง ได้รับพลังงานไฟฟ้ า 1,212.84 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน และใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบควบคุม
1.76 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน ผลการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบควบคุมการติดตามแสงอาทิตย์ เมือใช้เซลล์
แสงอาทิ ตย์ 1 แผง ระหว่ างระบบควบคุมที นําเสนอและระบบทีใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง พบว่า ระบบติดตาม
แสงอาทิตย์ทีใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ใช้พลังงานไฟฟ้ า 10.8 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน คิดเป็ นพลังงานสู ญเสี ยร้ อยละ
1.147 ส่ วนระบบควบคุมทีนําเสนอใช้พลังงานไฟฟ้ า 0.66 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน คิดเป็ นพลังงานทีสู ญเสี ยร้อยละ 0.19 ซึ ง
ตํากว่าระบบทีใช้มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ากระแสตรงร้ อ ยละ 0.958 ดังนันระบบควบคุมการติด ตามแสงอาทิตย์ทีนําเสนอนี
สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าทีสู ญเสี ยได้จริ ง
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A Water-Balance-Based Dual-Axis Sun Tracking System
Sithichai Jeenawong* Nannatee Kullaya and Saowalag chayuen

Abstract
This paper presents a new technique for solar tracking system with very low power consumption. In
order to track the sunlight, the solar panels connecting to the floated-balls are moved by water level balance
adjusting. The proposed system is controlled by micro-controller. The signals from light-dependent resistor (LDR)
sensor and reference voltage are compared and used to control the 12 V DC windshield washer pump for adjusting
the water level which corresponds to the sunlight perpendicular. As a result, the accuracy of solar tracking
depending on water level varying is achieved. The proposed system has ability to control with 2 axes; north-south
and east-west. A comparison result between the proposed system and conventional method with one solar panel
shows that the improvement of the sun power harvest of 7.91 W or higher than 37.63 % is given by the proposed
system. It is also found that by using one solar panel for five days operating with twelve hours per day, the proposed
solar tracking system has ability to harvest the energy of 347.16 Wh/day with power consumption of 0.66 Wh/day.
When three solar panels are employed, the energy harvest of 1212.84 Wh/day with power consumption of 1.76
Wh/day is obtained. Additionally, the power consumptions between the proposed system and the DC motor
controller of solar tracking systems using for one solar panel are compared. The results show that the DC motor
controller shows power consumption of 10.8 Wh/day or 1.147 % whereas the energy of 0.66 Wh/day or 0.19 % is
consumed by the proposed system. It is reveal that the lower power consumption of 0.958 % is given by the
proposed system. Therefore, the proposed system has ability to reduce the power consumption of the solar tracking
system.
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1. บทนํา

สิ นเปลืองพลังงานมากขึนเช่นกัน ส่ วนการประยุกต์ใช้
มอเตอร์ ขบั จานดาวเทียมมาเป็ นตัวขับเคลือนแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ [6-7] ถึงแม้จะใช้พ ลังงานตํากว่า มอเตอร์
กระแสตรง แต่การออกแบบใช้เซลล์แสงอาทิตย์จาํ นวน
มากๆ จะต้อ งใช้มอเตอร์ ข ับจานดาวเทีย มตามจํา นวน
แผง จะเป็ นการเพิมต้นทุนและสิ นเปลืองพลังงานอย่าง
มาก นอกจากนี แล้ ว การออกแบบระบบติ ด ตาม
แสงอาทิตย์แบบถ่วงนําหนัก [8] ซึ งเป็ นระบบเชิงกล มี
การปรับมุม 3 ตําแหน่ง คือ มุมทิศตะวันออก มุมตังฉาก
กับดวงอาทิตย์ และมุมทิ ศตะวันตก อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาการแกว่งของแผงทีเกิดจากลมพัด จากทีกล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่างานวิจัย [3-8] สามารถควบคุมแผง
เซลล์แสงอาทิต ย์ให้ติดตามแสงอาทิตย์ได้ แต่เป็ นการ
ออกแบบที ใช้ตน้ ทุนสู งและสิ นเปลืองพลังงานในการ
ควบคุมมาก
ดั ง นั นในงานวิ จั ย นี จึ ง นํ า เสนอระบบติ ด ตาม
แสงอาทิตย์ทีใช้พลังงานตําแบบสองแกนด้วยการปรั บ
สมดุลระดับนํา ทีสามารถเคลือนทีตามแสงอาทิตย์ได้ทงั
แนวแกนทิศเหนือทิศใต้ และแนวแกนทิศตะวันออกทิศ
ตะวัน ตก ซึ งจะทําให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุ ด
ตลอดเวลา ในงานวิ จัย นี ใช้เ ซลล์แ สงอาทิ ต ย์จ ํา นวน
3 แผง โดยออกแบบระบบควบคุมการเคลือนทีติดตาม
แสงอาทิตย์ทีแผงแรก ส่ วนแผงที 2 และ 3 จะเคลือนที
ตามแผงแรกด้วยหลักการระดับนําสมดุลทีผ่านทางท่อ
นําที ต่ อ เชื อมถึ งกัน ทัง 3 แผง วิ ธี ก ารดังกล่ า วนี ใช้
พลัง งานไฟฟ้ าในการควบคุ ม การเคลื อนที ติ ด ตาม
แสงอาทิตย์เพียงเล็กน้อย ทําให้พลังงานไฟฟ้ าทีได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิมขึน

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานหมุนเวียนประเภท
หนึ ง เช่น เดีย วกับ พลังงานลมและพลังงานนํา ที ได้รั บ
ความสนใจ ในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เพราะ
เป็ นพลังงานสะอาด ทีไม่มีผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อ ม
และพลังงานแสงอาทิตย์ยงั เป็ นพลังงานทีไม่มีทางหมด
ไปได้ ตราบเท่าทียังมีดวงอาทิตย์ ศักยภาพของพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์แ ต่ ล ะพื นที บนผิ ว โลกจะแตกต่ า งกัน ตาม
ลัก ษณะทางกายภาพของโลก ซึ งบริ เ วณใกล้เ ส้น ศูน ย์
สู ตรจะมีค่าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อตารางเมตรสู งทีสุ ด
ประมาณ 2,300 กิโลวัตต์-ชัวโมงต่อปี สําหรั บประเทศ
ไทยนันค่าศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุ ดประมาณ
1,350-1,400 กิ โ ลวัต ต์-ชัวโมงต่ อตารางเมตรต่ อ ปี [1]
รู ปแบบหนึ งของการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน
ได้แก่ การผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จากงานวิจัย
[2] พบว่ า ในประเทศไทยนั น การติ ด ตังแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบยึดอยูก่ บั ทีจะต้องใช้ค่ามุมเอียงทีดีทีสุ ด
15 องศา โดยหั น หน้า ไปทางทิ ศ ใต้ การติ ด ตังเซลล์
แสงอาทิตย์แบบยึดติดอยู่กบั ทีนัน จะได้รับค่าพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ได้ดีเพียงบางช่วงเวลาเท่านัน เนื องจาก
มุมการเคลื อนที ของดวงอาทิ ต ย์เ ปลี ยนแปลงจากทิ ศ
ตะวัน ออกไปสู่ ทิ ศ ตะวัน ตก และเปลี ยนแปลงตาม
ฤดูก าล จึ งมีการออกแบบให้เซลล์แ สงอาทิต ย์ปรั บมุม
หันตามดวงอาทิ ตย์ไ ด้โดยอัตโนมัติ [3-5] ทําให้เซลล์
แสงอาทิต ย์ส ามารถผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าได้มากขึน แต่
ระบบดังกล่าวใช้มอเตอร์ ร่วมกับฟันเฟื องหรื อโซ่ เป็ นตัว
ขับ เคลื อน ซึ งมีต ้น ทุ น สู งและใช้พ ลังงานในการขับ
ฟันเฟื องมาก โดยเฉพาะหากใช้เซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ
แผง จะต้องใช้มอเตอร์ ทีมีกาํ ลังขับเคลือนมากขึนซึ งต้อง
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2. ระบบติดตามแสงอาทิตย์
แบตเตอรี

วงจรชาร์จ

เซลล์แสงอาทิตย์ที 3
เซลล์แสงอาทิตย์ที 2

LDR 1
ตรวจสอบแสง (มืด/สว่าง)

เซลล์แสงอาทิตย์ที 1

LDR 2
ควบคุมทิศตะวันออก/ตก

ไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC 16F877

LDR 3
ควบคุมทิศเหนือ/ใต้
ลูกลอยควบคุม
ทิศตะวันออก/ตก

ระบบปัมนํา
ทิศตะวันออก/ตก

ระบบปัมนํา
ทิศเหนือ/ใต้

ลูกลอยควบคุม
ทิศเหนือ/ใต้

รูปที 1 ระบบติดตามแสงอาทิตย์ทีนําเสนอ
งานวิจัย นี จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกันคือ ส่ ว น
โครงสร้ า งของระบบติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์ ส่ ว นระบบ
ควบคุม และส่ วนของโปรแกรมคําสังควบคุม โดยการ
ทํางานของระบบทังหมดแสดงได้ดงั รู ปที 1
จากรู ปที 1 เมือเซลล์แสงอาทิ ตย์ทงั 3 แผง ได้รั บ
แสงอาทิ ต ย์ก็จ ะเปลี ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าและส่ งไป
วงจรชาร์ จเพือทําการประจุ แบตเตอรี โดยแบตเตอรี จะ
เป็ นแหล่งจ่ า ยไฟให้กบั ระบบปั มนํา และวงจรควบคุ ม
ไมโครคอนโทลเลอร์ ระบบจะเริ มทํา งานเมื อตั ว
ต้านทานเปลียนค่าตามแสง LDR1 ตรวจสอบว่ามีแสง
หรื อไม่ ถ้าพบว่ามีแสง ก็จะมาตรวจสอบ LDR2 ซึ งทํา
หน้าทีควบคุมการเคลือนทีระหว่างทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก โดยตรวจสอบการตังฉากกับดวงอาทิตย์ ถ้า
ไม่ ต ังฉากกับ ดวงอาทิ ต ย์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะ
ควบคุมให้ระบบปั มนําทางทิ ศตะวัน ตกปั มมาเติมทาง

ทิศตะวันออก ซึ งทําให้ลูกลอยทางทิศตะวันออกลอยตัว
ขึน เป็ นผลทําให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีเชือมต่อกับลูก
ลอยเคลือนทีติดตามแสงอาทิต ย์ จน LDR2 ตังฉากกับ
ดวงอาทิ ต ย์ ก็จ ะมาตรวจสอบ LDR3 ซึ งทํา หน้ า ที
ควบคุ มการเคลื อนที ระหว่ า งทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ ถ้า
LDR3 ไม่ตงฉากกั
ั
บดวงอาทิตย์ ไมโครคอนโทรลเลอร์
จะควบคุมให้ร ะบบปั มนําทางทิศ ใต้ปั มมาเติ มทางทิ ศ
เหนื อ เป็ นผลทํา ให้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์เ คลื อนที
ติดตามแสงอาทิตย์ จน LDR3 ตังฉากกับดวงอาทิตย์ การ
ทํางานจะเป็ นเช่นนีตลอดทังวัน จนถึงเวลา 20.00 น. ซึ ง
เป็ นเวลาทีทุกฤดูมืดสนิทจริ งๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็
จะควบคุมให้ปัมนําทางทิศตะวันออกปั มมาเติมทางทิศ
ตะวันตก และปั มนําทางทิศใต้มาเติมทางทิศเหนื อ จน
ทังสองทิศทางอยูท่ ีมุมเริ มต้น ก็พร้ อมทีจะรั บค่าวันใหม่
อีกครัง
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มีหน่วยเป็ น m3
g แทน แรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ 9.8 m/s2

2.1 โครงสร้ างของระบบติดตามแสงอาทิตย์
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที ใช้ ใ นงานวิ จั ย นี มี ข นาด
กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด 53 วัต ต์ ให้ แ รงดัน ไฟฟ้ าสู ง สุ ด
17.2 โวลต์ และกระแสสู งสุ ด 3.08 แอมแปร์ แผงมีความ
กว้าง 50 เซนติเมตร และยาว 95 เซนติเมตร นําหนัก
6.5 กิ โลกรั ม จํานวน 3 แผง แผงจะถู กติดตังบนโครง
เหล็ก ที สามารถหมุน เคลื อนที แผงไปมาระหว่ า งมุ ม
45 องศาทางทิ ศตะวัน ออกกับ มุม 135 องศา ทางทิ ศ
ตะวัน ตก โดยมี ลิ มิ ต สวิ ต ช์ LS1 เป็ นตัว กํา หนดมุ ม
เริ มต้น และลิมิตสวิต ช์ LS2 เป็ นตัวกําหนดมุมสุ ดท้า ย
และสามารถเคลือนทีระหว่างทิศเหนื อกับทิศใต้ โดยมี
ลิมิตสวิตช์ LS3 เป็ นตัวกําหนดมุมเริ มต้นทางทิศเหนื อ
ปลายแผงจะเชือมต่ อกับ ลูก ลอยที อยู่ใ นท่ อนําทังด้า น
ตะวันออก ด้านตะวันตก ด้านเหนือ และด้านใต้ โดยลูก
ลอยจะเป็ นตัวรั บ นําหนักที ปลายแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์
ทังสองแกน ดังแสดงในรู ปที 2 และ 3
จากการทดลองวัดนําหนัก ทีปลายแผงในตํา แหน่ ง
มุม เอี ย งที มุม 45 องศา ซึ งเป็ นมุม เริ มต้น และที มุ ม
135 องศา ซึ งเป็ นมุมสุ ดท้า ยของการเคลื อนที ได้ 300
กรั ม ทังสองข้าง และจากการคํานวณแรงลอยตัวของ
ลู ก ลอย ตามสมการที 1 ซึ งในงานวิ จัย นี ได้ใ ช้ข วด
นําอัดลมเปล่าขนาด 3.1 ลิตร พบว่าลูกลอยสามารถรั บ
นําหนัก ได้ 1.6 กิ โ ลกรั ม แสดงว่ าลู กลอยสามารถรั บ
นําหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
FB  Vg

จากรู ปที 2 และ 3 การปรั บสมดุลระดับนําในท่อนํา
ทังสองข้ า ง จะใช้ ปั มนํ ากระแสตรงขนาดแรงดั น
12 โวลต์ จํานวน 2 ตัว ได้แก่ปัม PE ในทิศตะวันออก
กับปั ม PW ในทิศตะวันตก และอีก 2 ตัว ได้แก่ปัม PN
ในทิศเหนือ กับปั ม PS ในทิศใต้ ซึ งปั มนําในงานวิจัยนี
จะใช้ปัมนําฉี ดกระจกรถยนต์ โดยติดตังในตําแหน่ งใต้
ท่อนําข้างละตัว และต่อท่อนําขนาดเล็กสลับกันระหว่าง
ท่อนําทางทิศตะวันออกและท่อนําทางทิศตะวันตก เพือ
ปั มนําจากท่ อ นําทางทิ ศ ตะวัน ตกมาเติ ม ให้ ท างทิ ศ
ตะวันออก ซึ งจะทําให้ลูกลอยยกตัวขึนเป็ นผลทําให้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ทีเชือมต่อกับลูกลอยทางทิศตะวันออก
ยกตัวเคลือนทีตามดวงอาทิตย์ และในทิศเหนือกับทิศใต้
ก็มีล ักษณะการทํา งานทีเหมือนกับการทํา งานทางทิ ศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก
N
W

E

LDR2 LDR1

LDR3

S
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

LS1
LS2
ท่อนํา
ลูกลอย
ระดับนําใน
ท่อตะวันออก

(1)

ระดับนําใน
ท่อตะวันตก

ปัมนํา

FB แทน แรงลอยตัว มีหน่วยเป็ น N

แทน ความหนาแน่ นของของไหล มีห น่ วยเป็ น
3
kg/m
V แทน ปริ มาตรของวัตถุส่วนทีจมลงในของเหลว

PW

PE

รู ป ที 2 โครงสร้ า งระบบติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์ ทางทิ ศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก
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W
S

N

การใช้วิธีการบังให้เกิดเงา เพือตรวจสอบการตังฉาก
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กบั ดวงอาทิตย์ สามารถแสดง
และอธิบายได้ดงั รู ปที 4

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
LDR2
LDR3

E

LS3

2

ท่อนํา

1

ดวงอาทิตย์

LDR 2 หรือ LDR 3

ลูกลอย

ฉากทึบแสง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์

ปัมนํา
PS

PN

รู ปที 4 การตรวจสอบการตังฉาก โดยวิธีการบังให้เกิด
เงา

รู ป ที 3 โครงสร้ า งระบบติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์ ทางทิ ศ
เหนือและทิศใต้
การตรวจจับแสงอาทิตย์ จะใช้ตวั ต้านทานเปลียนค่า
ตามแสง จํา นวน 3 ตัว ได้แ ก่ LDR1 ซึ งทํา หน้ า ที
ตรวจสอบว่ า มีแ สงสว่ า งหรื อ ว่ า มืด ครึ ม ซึ งถ้า LDR1
ตรวจสอบพบว่ามีแสงสว่าง ระบบติดตามแสงอาทิตย์ก็
จะทํางานตามตัวต้านทานเปลียนค่าตามแสง LDR2 และ
LDR3 แต่ ถ ้า LDR1 ตรวจสอบพบว่ ามืด ครึ ม ระบบ
ติดตามแสงอาทิตย์กจ็ ะทํางานตามการคํานวณเวลาซึ งจะ
กล่าวในหัวข้อ 2.3 ต่อไป การติดตัง LDR1 จะติดตังไว้ที
ขอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตรงจุ ดกึงกลางทางทิศเหนื อ
โดยไม่มีก ารบังเงา ส่ ว น LDR2 จะถู กติ ดตังไว้ที ขอบ
แผง ตรงจุดกึงกลางทางทิศใต้ โดย LDR2 จะอยู่ภายใน
กล่องสี ดาํ ทีมีความสู ง 5 เซนติเมตร และมีฉากบังเงาทาง
ทิศตะวันตก มีความสู ง 10 เซนติเมตร ส่ วน LDR3 จะ
ถูกติด ตังไว้ทีขอบแผง ทางด้านตะวันออก โดย LDR3
จะอยูภ่ ายในกล่องสี ดาํ ทีมีความสู ง 5 เซนติเมตร และมี
ฉากบั ง เงาทางทิ ศ ใต้ มี ค วามสู ง 10 เซนติ เ มตร
เช่นเดียวกัน

จากรู ปที 4 ถ้าดวงอาทิตย์อยูใ่ นตําแหน่งที 1 แสดงว่า
แผงเซลล์แสงอาทิต ย์ตงฉากกั
ั
บดวงอาทิ ตย์ แต่ ถา้ ดวง
อาทิตย์เคลือนทีไปยังตําแหน่งที 2 จะเห็นว่า LDR2 หรื อ
LDR3 นันถูกบังเงาทําให้ได้รับค่าความเข้มแสงอาทิตย์
น้อยลง ซึ งแสดงว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ตงฉากกั
ั
บ
ดวงอาทิ ต ย์ ในลัก ษณะเช่น นี จะทํา ให้ท ราบว่ า ดวง
อาทิต ย์เ ยืองไปทางทิศ ใด ระบบปั มนําก็ปัมนําให้แ ผง
เซลล์แสงอาทิต ย์เ คลือนที ไปตังฉากกับดวงอาทิต ย์ใ น
ตําแหน่ งที 2 เป็ นการติ ดตามดวงอาทิต ย์เพื อให้ไ ด้ค่ า
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุ ดนันเอง
2.2 ระบบควบคุมการติดตามแสงอาทิตย์
ระบบควบคุมการติดตามแสงอาทิตย์ จะประกอบไป
ด้วยภาคตรวจจับความเข้มของแสงอาทิตย์ ภาคตรวจจับ
การตังฉากกับดวงอาทิตย์ระหว่างทิศตะวันออกกับทิ ศ
ตะวันตก ภาคตรวจจับการตังฉากกับดวงอาทิตย์ระหว่าง
ทิศ เหนื อ กับ ทิ ศ ใต้ และภาคควบคุ มด้ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์
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มีความเข้มลดลงค่าความต้านทานของ LDR1 จะเพิมขึน
ทําให้มีแรงดันไฟฟ้ าทีเอาต์พุตของวงจรน้อยลง จากการ
ทดลองวัดค่าแรงดันทีเอาต์พุตในช่วงเวลาต่างๆ พบว่าที
เวลาประมาณ 6.30 น. และ 18.30 น. ซึ งมีความเข้มของ
แสงน้ อ ย จะได้ค่ า แรงดัน 1.8 โวลต์ และช่ ว งเวลา
11.00 น. ถึง 13.00 น. ซึ งมีความเข้มของแสงสู งสุ ด จะ
ได้ค่ า แรงดัน 4.3 โวลต์ ดัง นั นในงานวิ จั ย นี จึ ง ใช้
ค่ า แรงดัน 1.8 โวลต์ เป็ นแรงดัน อ้า งอิ ง สํ า หรั บ
ตรวจสอบว่ า มี แ สงสว่ า งหรื อว่ า มื ด ครึ ม เพื อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตดั สิ นใจ เลือ กทีจะทํางานตาม
การตรวจจับการตังฉากกับ ดวงอาทิตย์ หรื อจะทํา งาน
ตามเวลา ซึ งจะอธิ บายวิธีการตัด สิ นใจในขันตอนการ
ทํางานของโปรแกรมในข้อ 2.3 ต่อไป
ในรู ป ที 6 เป็ นวงจรตรวจจับ การตังฉากกับ ดวง
อาทิตย์ ซึ งจะใช้วงจรนี ทังการตรวจจับ การตังฉากกับ
ดวงอาทิตย์ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก โดยมี
LDR2 เป็ นตัวตรวจจับ และระหว่างทิศเหนื อกับทิศใต้
โดยมี LDR3 เป็ นตัวตรวจจับ วงจรจะทํางานในลักษณะ
เปรี ยบเที ย บแรงดั น โดยใช้ ไ อซี ออปแอมป์ เบอร์
TLC272 เป็ นตัวเปรี ยบเทียบแรงดัน เอาต์พุตของ U1:B
จะป้ อนเข้าทีขา 3 ของ U1:A มีแรงดัน 1.8 โวลต์ ซึ งจะ
ใช้เป็ นแรงดันอ้างอิง ส่ วนขา 2 ของ U1:A จะต่อเข้ากับ
วงจรแบ่งแรงดัน ของ LDR2 หรื อ LDR3 เมือ LDR2
หรื อ LDR3 ตังฉากกับดวงอาทิตย์ ค่าแรงดันทีขา 2 จะมี
ค่ามากกว่าแรงดันอ้างอิงทีขา 3 เอาต์พุตของ U1:A จะมี
ค่าประมาณ 0 โวลต์ เมือแปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลจะมี
ค่า ลอจิก “0” ส่ งไปให้ไมโครคอนโทรเลอร์ ประมวลผล
ก็จะทราบว่าตอนนี LDR2 หรื อ LDR3 ตังฉากกับดวง
อาทิตย์กไ็ ม่ตอ้ งปัมนําให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลือนที
แต่ ถ ้า LDR2 หรื อ LDR3 ไม่ต ังฉากกับ ดวงอาทิ ต ย์

รูปที 5 วงจรตรวจจับความเข้มของแสงอาทิตย์

รูปที 6 วงจรตรวจจับการตังฉากกับดวงอาทิตย์
ในรู ปที 5 จะเป็ นวงจรตรวจจับความเข้มแสงอาทิตย์
โดยจะใช้ตวั ต้านทานเปลียนค่าตามแสง LDR1 ต่อวงจร
ในลักษณะแบ่งแรงดันไฟฟ้ า เมือแสงอาทิตย์มีความเข้ม
มากค่ า ความต้า นทานของ LDR1 จะลดลงทํา ให้ มี
แรงดันไฟฟ้ าทีเอาต์พุตของวงจรมาก แต่เมือแสงอาทิตย์
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และปี ได้ ภายในมีระบบตรวจจับแหล่งจ่ ายไฟ โดยถ้า
แหล่งจ่ ายไฟหลักถูกตัดไป IC DS1307 สามารถสวิตซ์
ไปใช้ไ ฟจากแบตเตอรี และทํา งานต่ อ ไป โดยที ยัง
สามารถรักษาข้อมูลไว้ได้
ส่ ว นการทํา งานของวงจรควบคุ มทังระบบ จะใช้
ไมโครคอนโทลเลอร์ PIC16F877 โดยจะรั บอินพุตของ
ตัวตรวจจับ ต่า งๆ ได้แก่ LDR1, LDR2, LDR3, LS1,
LS2 และ LS3 เพื อใช้ใ นการประมวลผลตัด สิ น ใจ
ในการควบคุ มแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ และไมโครคอน
โทล-เลอร์ ยังมีการประมวลผลในเรื องของเวลา โดยใช้
IC DS1307 เป็ นระบบฐานเวลาในการควบคุมแผงให้
ทํา งานในเวลาต่ า งๆของวั น ผลการตัด สิ นใจของ
ไมโครคอนโทลเลอร์ จะนําไปควบคุมปั มนําทีติดตังอยู่
ใต้ ท่ อ นํ าทัง 4 ทิ ศ ทาง ให้ ท ํา งานตามเงื อนไขที
โปรแกรมควบคุมได้กาํ หนด

ค่ า แรงดัน ที ขา 2 จะมี ค่ า น้อ ยกว่ า แรงดัน อ้า งอิ งที ขา
3 เอาต์พุ ตของ U1:A จะมีค่าประมาณ 4.4 โวลต์ เมือ
แปลงเป็ นสัญญาณดิจิตอลจะมีค่า ลอจิ ก “1” ส่ งไปให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ ประมวลผล ก็จะทราบว่ าตอนนี
LDR2 หรื อ LDR3 ไม่ตงฉากกั
ั
บดวงอาทิต ย์ ก็ตอ้ งสั ง
ปั มนําให้แ ผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์เ คลือนที ไปตังฉากกับ
ดวงอาทิตย์
จากรู ปที 7 เป็ นวงจรระบบฐานเวลาในการควบคุม
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ทาํ งานในเวลาต่างๆของวัน โดย
ใช้ IC DS1307 ซึ งจะทําหน้าทีเป็ น RTC ( Real Time
Clock ) เพือใช้ในการจับเวลา และใช้เป็ นฐานเวลาจริ ง
โดยจะรับส่ งข้อมูลกับไมโครคอนโทรเลอร์ แบบ I2C ซึ ง
เป็ นแบบ 2 wire สามารถสื อสารได้ 2 ทิ ศ ทาง
(bi-direction bus) ฐานเวลาของ IC DS1307 นันสามารถ
เก็บข้อมูลเป็ น วินาที, นาที, ชัวโมง, วัน, วันที, เดือน

รูปที 7 วงจรระบบฐานเวลา
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2.3 ขันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุม
เริ มต้น

เวลา = 9.00น.
ใช่

ไม่ใช่
จับเวลา=10นาที

ไม่ใช่

ไม่ใช่

LDR1=มีแสง

ใช่

ใช่
ปัมทิศตะวันตก
ทํางาน 6.6 วินาที

LDR3=ตังฉาก

ไม่ใช่

ปัมทิศใต้ทาํ งาน

ใช่
LDR2=ตังฉาก

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ปัมทิศตะวันตก
ทํางาน

ใช่

LS2=ทํางาน
ใช่
เวลา=20.00น.

ไม่ใช่

ใช่
ปัมทิศเหนือทํางานจน LS3=ทํางาน
ปัมทิศตะวันออกทํางานจน LS1=ทํางาน
จบ

รูปที 8 ขันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมในหนึ งรอบวัน
ในรู ปที 8 ขันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุม
จะเริ มจากไมโครคอนโทลเลอร์ ตรวจสอบเวลาว่าเป็ น
เวลา 9.00 น. หรื อไม่ ถ้า เวลา 9.00 น. แล้ว ก็จ ะ
ตรวจสอบ LDR1 ว่ า มี แ สงสว่ า งหรื อมื ด ครึ ม เพื อ
ตัดสิ นใจเลือกที จะทํางานตามการตรวจจับการตังฉาก
กับดวงอาทิตย์ หรื อจะทํางานตามเวลา
ถ้า LDR1 ตรวจพบว่ า มีแ สงก็จ ะทํา งานตามการ
ตรวจจับการตังฉากกับดวงอาทิตย์ ถ้า LDR3 ตรวจสอบ
พบว่าไม่ตงฉากกั
ั
บดวงอาทิตย์ ไมโครคอนโทลเลอร์ ก็

จะควบคุมให้ปัมนํา PS ทางทิศใต้ปัมนํามาเติมในท่อนํา
ทางทิศเหนื อ เป็ นผลทําให้ลูกลอยทางทิศเหนื อลอยตัว
ขึน ซึ งจะทําให้แ ผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ที เชือมต่อ กับ ลู ก
ลอยเคลือนทีตามดวงอาทิตย์ จน LDR3 ตังฉากกับดวง
อาทิตย์ ก็จะควบคุมให้ปัมนํา PS ทางทิศใต้หยุดทํางาน
จากนันก็จะตรวจสอบ LDR2 ถ้า LDR2 ไม่ตงฉาก
ั
กับดวงอาทิตย์ ไมโครคอนโทลเลอร์ ก็จะควบคุมให้ปัม
นํา PW ทางทิ ศตะวันตกปั มนํามาเติมในท่ อนําทางทิ ศ
ตะวันออก เป็ นผลทําให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีเชือมต่อ
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45 องศา ทางทิศตะวันออก เป็ นอันสิ นสุ ดการทํางานใน
หนึงวัน ระบบติดตามแสงอาทิตย์กพ็ ร้ อมทีจะทํางานใน
วันใหม่
ส่ วนการทํา งานตามเวลานัน จะเป็ นผลมาจากเมือ
LDR1 ตรวจพบว่ามืดครึ ม แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่
สามารถเคลื อนที ตามตัว ตรวจจับ การตังฉากกับ ดวง
อาทิ ต ย์ไ ด้ ไมโครคอนโทลเลอร์ ก็จ ะใช้วิ ธี จับ เวลา
10 นาที โดยระหว่างทีจับเวลา หาก LDR1 ตรวจพบว่ามี
แสง ก็จะกลับไปทํางานตามตัวตรวจจับการตังฉากกับ
ดวงอาทิต ย์ แต่ ถา้ มืด ครึ มติ ดต่ อ กัน เป็ นเวลา 10 นาที
ไมโครคอนโทลเลอร์ จะสังให้ปัมนําทางทิศตะวันตกปั ม
นํามาเติมในท่อนําทางทิศตะวันออกเป็ นเวลา 6.6 วินาที
เป็ นผลทําให้แผงเคลื อนที ไปทางทิ ศ ตะวันตกเป็ นมุม
เพิ มขึ นประมาณ 2.5 องศา ค่ า เวลาของการปั มนํา
6.6 วินาที หามาได้จากการคํานวณการเคลือนทีของดวง
อาทิตย์ [9] โดยเวลา 1 ชัวโมง ดวงอาทิตย์จะเคลือนที
เป็ นมุม 15 องศา ดัง นันหากเวลาเพิ มขึ น 10 นาที
ดวงอาทิตย์จะเคลือนทีเป็ นมุม 2.5 องศา และจากการ
ทดสอบปัมนําเป็ นเวลา 40 วินาที จะทําให้แผงเคลือนที
เป็ นมุม 15 องศา เช่นเดียวกัน ดังนันถ้าต้องการให้แผง
เคลื อนที เป็ นมุม 2.5 องศา จะต้อ งสั งปั มนําเป็ นเวลา
6.6 วิ น าที จึ งเป็ นที มาของการตังเวลาในการปั มนํา
นันเอง เมือไมโครคอนโทลเลอร์ ควบคุมปั มนําตามเวลา
ทีกําหนดแล้ว ก็จะมาตรวจสอบ LS2 ถ้า LS2 ไม่ทาํ งาน
ก็จะกลับไปตรวจสอบ LDR1 อีกครั ง ถ้า LDR1 ตรวจ
พบว่ามืดครึ มติดต่อกันเป็ นเวลา 10 นาที ก็จะทํางานตาม
เงือนไขเวลาอีกครัง แต่ถา้ LDR1 ตรวจพบว่ามีแสงก็จะ
ทํางานตามการตรวจจับการตังฉากกับดวงอาทิตย์ และ
จะเป็ นเช่นนีไปตลอดทังวัน

กับลูกลอยเคลือนทีตามดวงอาทิตย์ จน LDR2 ตังฉาก
กับ ดวงอาทิ ต ย์ ก็ จ ะควบคุ ม ให้ ปั มนํ า PW ทางทิ ศ
ตะวันตกหยุดทํางาน
จากนันไมโครคอนโทลเลอร์ จะไปตรวจสอบว่าลิมิต
สวิตช์ LS2 ทํางานหรื อไม่ ซึ ง LS2 เป็ นตัวตรวจสอบมุม
สุ ดท้ายของการเคลือนที โดยมีค่ามุม 135 องศา ทางทิศ
ตะวันตก ถ้า LS2 ยังไม่ทาํ งาน หรื อแผงยังไม่กดทับลิมิต
สวิตช์ LS2 ไมโครคอนโทลเลอร์ จะควบคุมให้กลับไป
ตรวจสอบที LDR1 อีกครัง ถ้า LDR1 ตรวจพบว่ามีแสง
ก็จะมาตรวจสอบ LDR3 และ LDR2 เป็ นเช่นนีไปเรื อยๆ
ซึ งจะเป็ นผลทํา ให้แ ผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์เคลื อนทีตาม
ดวงอาทิตย์ไปได้ตลอดทังวัน จนกว่า LS2 จะถูกแผงกด
ทับ ก็แ สดงว่ า แผงได้เ คลื อนที มายังมุมสุ ด ท้า ยคื อ มุ ม
135 องศา ทางทิศตะวันตกแล้ว ซึ งจะเป็ นเวลาประมาณ
15.00 น. ในแต่ละวัน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะอยูท่ ีตําแหน่งมุม 135 องศา
ทางทิศตะวัน ตก ไปจนดวงอาทิต ย์ล ับขอบฟ้ า และรอ
จนกว่ า ไมโครคอนโทลเลอร์ ต รวจสอบว่ า เป็ นเวลา
20.00 น. ก็จะควบคุมให้ปัมนํา PN ทางทิศเหนื อ ปั มนํา
มาเติ มในท่อ นําทางทิศ ใต้ เป็ นผลทํา ให้แผงเคลื อนที
กลับไปทางทิศเหนือ จนลิมิตสวิตช์ LS3 ทํางาน ก็แสดง
ว่ า แผงได้เ คลื อนที มายัง มุ ม เริ มต้น ของการติ ด ตาม
แสงอาทิตย์ระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ โดยมีมุมเริ มต้น
0 องศา หรื อระนาบกับพืนโลก
จากนันไมโครคอนโทลเลอร์ ก็จะควบคุมให้ปัมนํา
PE ทางทิ ศ ตะวัน ออก ปั มนํามาเติ มในท่ อ นําทางทิ ศ
ตะวัน ตก เป็ นผลทํา ให้ แ ผงเคลื อนที กลับ ไปทางทิ ศ
ตะวันออก จนลิมิตสวิตช์ LS1 ทํางาน ก็แสดงว่าแผงได้
เคลื อนที มายัง มุมเริ มต้น ของการติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์
ระหว่ า งทิ ศ ตะวัน ออกกับ ทิ ศ ตะวัน ตก โดยมี ค่ า มุ ม
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กระแสลัด วงจร 1.22 แอมแปร์ ได้ก าํ ลังไฟฟ้ าเฉลี ย
21.02 วัต ต์ จะเห็ น ได้ว่า ค่ า เฉลี ยแรงดัน และกระแส
ลัด วงจรของแผงที มี ก ารติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์จ ะมี ค่ า
มากกว่าของแผงทีติดตังอยูก่ บั ที ดังรู ปที 10 และรู ปที 11

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
การทดลองประกอบไปด้วยสองการทดลอง ได้แ ก่
การทดลองเปรี ยบเที ย บกําลังไฟฟ้ าระหว่ า งแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ที ติด ตังอยู่ก ับที กับ แผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ที
ติ ด ตามแ สงอ าทิ ต ย์ ที นํ า เ สนอ แล ะกา รทดลอ ง
เปรี ย บเทีย บพลังงานไฟฟ้ าที ได้กบั พลังงานไฟฟ้ าทีใช้
ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตามแสงอาทิตย์แบบ
สองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับนํา จํานวน 1 แผง กับ
จํานวน 3 แผง
3.1 การทดลองเปรี ยบเที ยบกํ าลั ง ไฟฟ้ าระหว่ างแผง
เซลล์ แ สงอาทิ ตย์ ที ติ ด ตั ง อยู่ กั บ ที กั บ แผ ง เ ซลล์
แสงอาทิตย์ทีติดตามแสงอาทิตย์ทีนําเสนอ
แผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ที มีก ารติ ด ตามแสงอาทิ ต ย์ที
นําเสนอ จะติดตังให้แผงหันหน้าทางทิศตะวันออก มีมุม
เริ มต้น 45 องศา และมุมสิ นสุ ด 135 องศา ทางทิ ศ
ตะวันตก ดังในรู ปที 9 (ก) และเปรี ยบเทียบกับแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ที ติ ด ตังอยู่ ก ั บ ที โดยให้ แ ผงมี มุ ม เอี ย ง
15 องศา หันหน้าไปทางทิ ศใต้ ดังในรู ป ที 9 (ข) การ
ทดลองจะทําการเปรี ย บเที ยบกําลังไฟฟ้ าทีได้จากแผง
เซลล์แสงอาทิต ย์ทงสองแบบ
ั
โดยทําการวัดค่ าแรงดัน
และค่า กระแสลัด วงจรที ได้จ ากแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์
ทุกๆ ครึ งชัวโมง ตังแต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. หรื อ
12 ชัวโมง เป็ นเวลา 5 วัน
จากการทดลองพบว่าแผงทีมีการติดตามแสงอาทิตย์
ตลอดทังวัน (6.00 น. – 18.00 น.) จํานวนทังหมด 5 วัน
จะมีค่า แรงดันเฉลี ย 17.64 โวลต์ และค่า เฉลียกระแส
ลัด วงจร 1.64 แอมแปร์ ดัง นั นได้ก าํ ลัง ไฟฟ้ าเฉลี ย
28.93 วัตต์ ส่ วนแผงทีติดตังอยู่กบั ทีจะมีค่าแรงดันเฉลีย
ตลอดทังวันของทังหมด 5 วัน 17.23 โวลต์ และค่าเฉลีย

(ก)
(ข)
รู ป ที 9 (ก) แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที มี ก ารติ ด ตาม
แสงอาทิตย์ (ข) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตังอยูก่ บั ที
จากค่ า กํา ลั ง ไฟฟ้ าเฉลี ยที คํา นวณได้ พบว่ า ค่ า
กําลังไฟฟ้ าเฉลียของแผงทีมีการติดตามแสงอาทิตย์ มีค่า
มากกว่าของแผงทีติดตังอยู่กบั ที 7.91 วัตต์ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละทีเพิมขึนต่อวัน ร้อยละ 37.63

รู ป ที 10 การเปรี ยบเที ย บแรงดั น ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
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แผง จะต่ อขนานกัน โดยมีการควบคุมการเคลือนที ที
แผงที 1 แล้วเชือมต่อท่อนํามายังแผงที 2 และ 3 เพือให้
แผงเคลือนทีติดตามแสงอาทิตย์ไปพร้อมกัน การทดลอง
จะทํา การเปรี ย บเที ย บกํา ลังไฟฟ้ าที ได้จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ท งสองแบบ
ั
โดยทําการวัด ค่า แรงดันและ
ค่ากระแสลัดวงจรทีได้จากแผงทุกๆ ครึ งชัวโมง ตังแต่
เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. เป็ นเวลา 5 วัน เพือนําไปหา
ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีได้ของทังสองแบบและเปรี ยบเทียบ
กับพลังงานไฟฟ้ าทีปัมนําใช้ไป
จากการทดลองพบว่าค่าแรงดันทีได้จากแผงทีมีการ
ติดตามแสงอาทิตย์ จํานวน 1 แผง จะมีค่าเฉลียตลอดทัง
วัน (6.00 น. – 18.00 น.) ของทังหมด 5 วัน 17.64 โวลต์
และค่ า เฉลี ยกระแสลั ด วงจร 1.64 แอมแปร์ ได้
กําลังไฟฟ้ าเฉลีย 28.93 วัตต์ ส่ วนค่าแรงดันทีได้จากแผง
ทีมีการติดตามแสงอาทิตย์ จํานวน 3 แผง จะมีค่าเฉลีย
ตลอดทังวัน (6.00 น. – 18.00 น.) ของทังหมด 5 วัน
17.67 โวลต์ และค่าเฉลียกระแสลัดวงจร 5.72 แอมแปร์
ได้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลีย 101.07 วัต ต์ จะเห็น ได้ว่ าเมือเพิ ม
จํานวนแผง ก็จะทําให้ได้กาํ ลังไฟฟ้ าเพิมขึนเป็ นอย่า ง
มาก คิ ด เป็ นกํา ลังไฟฟ้ าที เพิ มขึ นจากจํา นวน 3 แผง
เท่ากับ 3.5 เท่า ของกําลังไฟฟ้ าจากจํานวน 1 แผง ผล
การทดลองดังกล่าวแสดงในตารางที 1

รู ป ที 11 การเปรี ยบเที ย บกระแสของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
3.2 การทดลองเปรี ย บเที ย บพลั ง งานไฟฟ้ าที ได้ กั บ
พลั ง งานไฟฟ้ าที ใช้ ระหว่ างแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที
ติดตามแสงอาทิตย์ จํานวน 1 แผง และ 3 แผง

(ก)
(ข)
รู ปที 12 (ก) แผงทีมีการติดตามแสงอาทิตย์ 1 แผง (ข)
แผงทีมีการติดตามแสงอาทิตย์ 3 แผง

ตารางที 1 ค่ า เฉลี ยกํา ลัง ไฟฟ้ าที ได้จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
วัน

รู ป ที 12 (ก) แสดงการติ ด ตังแผงที มีก ารติ ด ตาม
แสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรั บสมดุล ระดับนํา
จํานวน 1 แผง และเปรี ยบเทีย บกับแผงทีมีการติดตาม
แสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรั บสมดุล ระดับนํา
จํานวน 3 แผง ดังรู ปที 12 (ข) โดยแผงทังหมดติดตังให้
หัน หน้า แผงทางทิ ศตะวัน ออก มีมุมเริ มต้น 45 องศา
และมีมุมสิ นสุ ด 135 องศาทางทิ ศตะวันตก แผงทัง 3

1
2
3
4
5
เฉลีย

162

กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลียต่อวัน (วัตต์)
1 แผง
3 แผง
28.61
95.03
28.16
104.37
27.67
101.26
28.69
100.12
31.27
104.60
28.93
101.07
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เมื อได้ค่ า กํา ลัง ไฟฟ้ าเฉลี ยต่ อ วัน ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จํานวน 1 แผง และจํานวน 3 แผง ก็จะนํามา
หาค่าพลังงานไฟฟ้ า ตามสมการที 2
พลัง งานไฟฟ้ า = กํา ลัง ไฟฟ้ า (กิ โ ลวัต ต์ )  เวลา
(ชัวโมง) (2)

ไปจนถึงมุมสุ ดท้ายที 135 องศาทางทิศตะวันตก พบว่า
ใช้เ วลาในการเคลื อนที 90 วิ น าที วัด ค่ า แรงดัน ได้
12 โวลต์ และค่ากระแส 1.1 แอมแปร์ ดังนันการควบคุม
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ 1 แผง จะใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า
0.33 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน รวมพลังงานไฟฟ้ าทีใช้ในการ
เคลือนทีกลับมายังมุมเริ มต้นอีก 0.33 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน
ดังนันจะใช้พลังงานไฟฟ้ าทังหมด 0.66 วัตต์-ชัวโมงต่อ
วัน หรื อคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ยร้ อยละ 0.19 ส่ วน
การควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 แผง ใช้เวลาในการ
เคลือนทีพร้อมกัน 240 วิน าที วัดค่าแรงดันได้ 12 โวลต์
และค่ากระแส 1.1 แอมแปร์ ดังนันการควบคุมแผงเซลล์
แสงอาทิต ย์ 3 แผง จะใช้พลังงานไฟฟ้ า 0.88 วัต ต์ชัวโมงต่ อวัน รวมพลังงานไฟฟ้ าที ใช้ใ นการเคลือนที
กลับมายังมุมเริ มต้นอีก 0.88 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน ดังนัน
จะใช้พ ลังงานไฟฟ้ าทังหมด 1.76 วัต ต์-ชัวโมงต่อ วัน
หรื อคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ยร้อยละ 0.145

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีติดตามแสงอาทิตย์ จํานวน 1
แผง ได้ค่ากําลังไฟฟ้ าเฉลีย 28.93 วัตต์ คิดเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ าที ผลิตได้ในระยะเวลา 12 ชัวโมง 347.16 วัตต์ชัวโมงต่อ วัน และแผงทีติ ดตามแสงอาทิต ย์ จํา นวน 3
แผง ได้ค่ากําลังไฟฟ้ าเฉลีย 101.07 วัตต์ คิดเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ าทีผลิตได้ในระยะเวลา 12 ชัวโมง 1,212.84 วัตต์ชัวโมงต่อวัน

ตารางที 2 พลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้และทีใช้ในระบบ
จํานวน
1 แผง
3 แผง

รูปที 13 ปัมนําทีใช้ในระบบติดตามแสงอาทิตย์
ปัมนําทีใช้ในงานวิจยั นี เป็ นปัมนําฉี ดกระจกรถยนต์
ดังรู ปที 13 และค่าพลังงานไฟฟ้ าทีใช้ในการปั มนําเพือ
ควบคุ ม แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ 1 แผง และ 3 แผง
ดังตารางที 2 คํา นวณได้โดยวัดค่ าแรงดันและกระแส
ของปั มนําขณะทํา งานแล้ว นําค่ า ที ได้ค าํ นวณตาม (2)
โดยเริ มจากการปัมนําให้ลูกลอยยกแผงเซลล์แสงอาทิตย์
1 แผงเคลือนทีจากมุมเริ มต้น 45 องศาทางทิศตะวันออก

พลังงานไฟฟ้ า
(วัตต์-ชัวโมงต่อวัน)
ผลิตได้
ใช้ในระบบ
347.16
0.66
1,212.84
1.76

ร้อยละของ
การสูญเสี ย
0.19 %
0.145 %

ผลจากการคํา นวณพลัง งานไฟฟ้ าที ผลิ ต ได้แ ละ
สู ญเสี ยไปในการควบคุ มระบบติ ดตามแสงอาทิ ตย์ใ น
งานวิ จัย นี เปรี ย บเทีย บผลกับ งานวิจัย [3] ซึ งใช้แ ผง
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ 1 แผง พบว่ า งานวิ จัย ดังกล่ า วใช้
มอเตอร์ กระแสตรงควบคุ ม การเคลื อนที ติ ด ตาม
แสงอาทิตย์ ได้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลียจากระยะเวลา 10 ชัวโมง
94.08 วัตต์ คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ 940.8 วัตต์163
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ทําการเชือมต่อท่อนําทีควบคุมการเคลือนทีของแผงทุก
แผง ซึ งจะทําให้สามารถควบคุมการลอยตัวของลูกลอย
ในท่อนําทุกท่ อได้พร้ อมกัน นันก็หมายความว่า จะทํา
ให้ได้พลังงานไฟฟ้ าจากแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์เ พิมขึ น
เป็ นจํานวนมาก แต่ระบบจะสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าเพียง
เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั น และระบบที นํ า เสนอนี ยัง สู ญเสี ย
พลังงานไฟฟ้ าตํากว่ า ระบบที ใช้มอเตอร์ [3] ร้ อ ยละ
0.958 เป็ นการยืน ยัน ว่ า ระบบที นํา เสนอสามารถลด
พลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ยได้จริ ง

ชัวโมงต่ อ วัน และค่ า พลัง งานไฟฟ้ าที มอเตอร์ ใ ช้ใ น
ระบบ 10.8 วัตต์-ชัวโมงต่ อวัน คิด เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
สู ญเสี ยร้อยละ 1.148 ส่ วนระบบการติดตามแสงอาทิตย์
ทีนําเสนอนี เมือใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ 347.16 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน และ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบ 0.66 วัตต์-ชัวโมงต่อวัน คิด
เป็ นพลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ย ร้ อยละ 0.19 จะเห็นได้อย่า ง
ชัดเจนว่า พลังงานไฟฟ้ าสู ญเสี ยจากงานวิ จัย นี มีค่ าตํา
กว่ า ร้ อ ยละ 0.958 แสดงให้เ ห็ น ว่ า ระบบการติ ด ตาม
แสงอาทิ ต ย์ที นํา เสนอนี สามารถลดพลังงานไฟฟ้ าที
สู ญ เสี ย ได้จ ริ ง ซึ งส่ ง ผลให้ พ ลังงานไฟฟ้ าที ผลิ ต ได้
สําหรับการประจุให้กบั แบตเตอรี สู งขึนอย่างชัดเจน
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