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บทคัดยอ
บทความน้ีไดนําเสนอเกี่ยวกับระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําเเพงเพชร ผลการวิจัยพบวาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมีพิกัด
แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟาดานออกของอินเวอรเตอรขณะไมจายโหลดอยูท่ี 210 – 240 โวลต และเม่ือทําการจายโหลดท่ีเปนปมแรงดันสูง พบวา
แรงดันไฟฟาดานออกของอินเวอรเตอรอยูท่ี 200 – 220 โวลต ท่ีพิกัดกระแสท่ี 1.1 แอมป และระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น ผลการทดลองพบวาเม่ือต้ังคาปมใหมีแรงดันนํ้าท่ี 40 บารพบวาเม่ือทําการเปดเครื่องเวลา 60 นาทีใชนํ้าในถังไป 3 ลิตร โดยลักษณะของนํ้าท่ี
ออกจากหัวพนเปนละอองฝอย และเม่ือต้ังคาปมใหมีแรงดันนํ้าท่ี 60 บารพบวาเม่ือทําการเปดเครื่องเวลา 60 นาทีใชนํ้าในถังไป 9 ลิตร โดยลักษณะของนํ้า
ท่ีออกจากหัวพนเปนไอนํ้าและสามารถควบคุมการทํางานพัดลมไอนํ้าไดตามอุณหภูมิและความชื้นท่ีเราต้ังไวได และไดผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใชงานพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย พบวา มีความพึงพอใจ มีผลดังน้ี 1. มีความพึงพอใจใน
ดานประสิทธิภาพของตัวเครื่องอยูในระดับมาก 2. มีความพึงพอใจในดานประโยชนใชงานอยูในระดับมาก และ 3. มีความพึงพอใจในดานการอบรมให
ความรูของผูวิจัยอยูในระดับมากท่ีสุด

คําสําคัญ: พัดลมไอนํ้า; พลังงานแสงอาทิตย; อินเวอรเตอร; กระบวนการมีสวนรวม

1. บทนํา
เน่ืองจากปจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอุณหภูมิของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยเน่ืองจากสภาวะโลกรอนซ่ึงเกิดจากการท่ีมี

แกสเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป และอีกสาเหตุท่ีทําใหสภาวะโลกรอนขึ้นคือความตองการใชพลังงานไฟฟามากขึ้น และเชื้อเพลิงท่ีใชนํามา
ผลิตพลังงานไฟฟาจะมาจากพลังงานธรรมชาติ เชน แกส ถานหิน นํ้ามัน ดังน้ันพลังงานทดแทนจึงมีความสําคัญในการผลิตไฟฟามากขึ้น  เชน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนํ้า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตยเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถผลิตพลังงานไฟฟาท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

และประเทศไทยเปนประเทศท่ีรอนมาก สงผลกระทบตอมนุษยและสภาพแวดลอมโดยรอบ จึงตองมีการปรับอากาศเพ่ือชวยใหรางกายมี
ความเย็นสบายมากขึ้น เพ่ือจะไดไมหงุดหงิด และอารมณเสียในขณะท่ีอากาศรอน และยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคนใหสูงขึ้น และ
ทํางานผิดพลาดนอยลง ความสําคัญของปญหาในปจจุบันอาจจะตองใชพัดลม เน่ืองจากดานนอกมีอากาศท่ีรอนอยูแลว พัดลมแบบธรรมดาก็จะดูดไอ
รอนเขามาทําใหลมท่ีไดจากพัดลมแบบธรรมดาก็จะเปนลมรอน การปรับอากาศเพ่ือตองการความสบาย มีจุดประสงคเพ่ือปรับสภาวะอากาศใหมนุษย
สามารถระบายความรอนออกจากรางกายในปริมาณท่ีเหมาะสมกับกระบวนการภายในของรางกายทําใหรางกายสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีได
โดยงายซ่ึงนําไปสูความเย็นสบายในท่ีสุด

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือคนหาโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นซ่ึงพบวาองคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตกน้ันมีการจัดกิจกรรมกลางแจง การ
ประชุมสัญจร และการฝกอบรมตางๆ และปญหาหน่ึงคืออากาศท่ีรอนมากขณะทํากิจกรรมสงผลใหผูท่ีรวมกิจกรรมน้ันไมสบายตัวเน่ืองจากอากาศท่ี
รอน  จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นบริเวณท่ีใชงาน และระบบไฟฟาท่ีใชน้ันจะใชจาก
การผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีชวยลดการเกิดสภาวะโลกรอนอีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรูการผลิตพลังงานไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตย และยังรณรงคใหชุมชนใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานทดแทนมากขึ้น ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  จึงมุง
จะทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตยโดยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

2. หลักการแนวคิด ทฤษฎีและการออกแบบ
2.1 ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัย

ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงาน
แสงอาทิตยในการจัดการพลังงานทดแทนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําเเพงเพชร

ขอบเขตดานประชากร ประชากร คือ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตก ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนตําบลลาน
ดอกไมตก 9 หมูบาน จํานวน 5,516 คน กลุมตัวอยาง ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตก
ผูนําชุมชน และประชาชนในชมุชนตําบลลานดอกไมตก 9 หมูบาน จํานวน 30 คน
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ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน คือพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย   จาก
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1) สรางระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ดวยปมแรงดันสูงซ่ึงมีแรงดันนํ้าไมตํ่ากวา 40 บาร
2) สรางระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงมีพิกัดไมตํ่ากวา 500 วัตต

ตัวแปรตาม คือ ชุมชนมีพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการจัดกิจกรรม
กลางแจง การประชุมสัญจร และการฝกอบรมตางๆ อีกท้ังยังมีแหลงเรียนรูการผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของชุมชน

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ตําบลลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําเเพงเพชร
2.2 ความหมายของ Solar Cell หรือ PV Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอยาง เชน เซลลแสงอาทิตย เซลลสุริยะ หรือเซลล

photovoltaic ซ่ึงตางก็มีท่ีมาจากคําวา Photovoltaic โดยแยกออกเปน Photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟา เม่ือรวมคําแลว
หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟาจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง
แนวความคิดน้ีไดถูกคนพบมาต้ังแต ป ค.ศ. 1839 แตเซลลแสงอาทิตยก็ยังไมถูกสรางขึ้นมาจนกระท่ังใน ป ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐเซลล
แสงอาทิตย และไดถูกนําไปใชเปนแหลงจายพลังงานใหกับดาวเทียมในอวกาศ เม่ือป ค.ศ. 1959 ดังน้ัน สรุปไดวาเซลลแสงอาทิตย คือ ส่ิงประดิษฐท่ี
ทําจากสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิคอน (Silicon), แกลเล่ียม อารเซไนด (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด (Indium Phosphide), แคดเมียม เทล
เลอไรด (Cadmium Telluride) และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเลไนด (Copper Indium Diselenide) เปนตน ซ่ึงเม่ือไดรับแสงอาทิตยโดยตรงก็จะ
เปล่ียนเปนพาหะนําไฟฟา และจะถูกแยกเปนประจุไฟฟาบวกและลบเพ่ือใหเกิดแรงดันไฟฟาท่ีขั้วท้ังสองของเซลลแสงอาทิตย เม่ือนําขั้วไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตยตอเขากับอุปกรณไฟฟากระแสตรง กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูอุปกรณเหลาน้ัน ทําใหสามารถทํางานได (LEONICS CO., LTD., 2549) [1]

2.3 ชนิดของเซลลแสงอาทิตย ชนิดของเซลลแสงอาทิตย แบงตามวัสดุท่ีใชเปน 3 ชนิดหลักๆ คือ

รูปท่ี 1 แสดงชนิดของเซลลแสงอาทิตย

2.3.1 เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ
Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline SiliconSolar Cell) ลักษณะเปนแผนซิลิคอนแข็งและบางมาก

2.3.2 เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากอะมอรฟสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเปนฟลมบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005
มม.) นํ้าหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%

2.3.3 เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารกึ่งตัวนําอื่นๆ เชน แกลเล่ียม อารเซไนด, แคดเมียมเทลเลอไรด และคอปเปอร อินเดียม ไดเซเล
ไนด เปนตน มีท้ังชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากแกลเล่ียม อารเซไนด จะให
ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%

2.4 กระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนการพัฒนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการพัฒนาต้ังแต
เริ่มตนจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคิดคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการ
การติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ [2] ผูวิจัยไดจัดเวทีประชาคมเพ่ือหาแนวทางรวมในการออกแบบระบบพัดลม
ไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงในการออกแบบสรางน้ันไดออกแบบท้ังสามแบบเพ่ือใหผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลลานดอกไมตก และผูนําชุมชนตําบลลานดอกไมตกไดรวมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางรวมในการกําหนดรูปแบบ
เน่ืองจากระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดวยพลังงานแสงอาทิตยน้ัน ทางชุมชนจะเปนผูใชงาน ดังน้ันผูวิจัยจึง
ตองการสรางงานวิจัยใหตรงกับความตองการของชุมชน
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รูปท่ี 2 บรรยากาศการจัดเวทีประชาคมการมีสวนรวมของชุมชนในการแสวงหาแนวทางการออกแบบ
ระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ดวยพลังงานแสงอาทิตย

2.5 ระบบพลังงานแสงอาทิตย และระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

รูปท่ี 3 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย [3]

รูปท่ี 4 ระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น

รูปท่ี 5 วงจรควบคุมของระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น
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รูปท่ี 6 ระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย
3. ผลการทดลอง

ผลการทดลองใชพัดลมไอนํ้าเพ่ือประเมินผลคาของความดันปมท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีสัมพันธกับเวลา มีผลตออุณหภูมิ  ความชื้น ระดับนํ้า และ
ลักษณะของไอนํ้าท่ีออกมาจากพัดลมไอนํ้าอยางไรบาง โดยจะทําการเพ่ิมความดันของปมเริ่มตนจาก 40 บาร และเพ่ิมขึ้นทีละ 10 บาร จนถึง 60 บาร
และทําการบันทึกผลการทดลอง

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองท่ีความดันปม 40 บาร

เวลา(นาที) ระดับน้ํา(l) อุณหภูมิ(°C) ความชื้น(%RH) ลักษณะละอองน้ํา
1 30 35 40 ละอองฝอย
10 29 34 43 ละอองฝอย
20 28 32.7 44 ละอองฝอย

30 27 28 46 ละอองฝอย
40 26 28.3 45 ละอองฝอย
50 25 28 45.7 ละอองฝอย

60 24 28.4 47.3 ละอองฝอย

ตารางที่ 2 ผลการทดลองที่ความดันปม 50 บาร

เวลา(นาที) ระดับน้ํา(l) อุณหภูมิ(°C) ความชื้น(%RH) ลักษณะละอองน้ํา

1 30 35 40 ละอองฝอย
10 29.5 33 54 ละอองฝอย
20 29 30 57 ละอองฝอย
30 28.5 28 58 ละอองฝอย

40 28 28.5 59 ละอองฝอย
50 27.5 29 58 ละอองฝอย
60 27 28.4 57.5 ละอองฝอย

ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ความดันปม 60 บาร

เวลา(นาที) ระดับน้ํา(l) อุณหภูมิ(°C) ความชื้น(%RH) ลักษณะละอองน้ํา

1 30 37 42 ไอน้ํา

10 28.5 35 42.9 ไอน้ํา
20 27 31 43 ไอน้ํา
30 25.5 28 45 ไอน้ํา
40 24 27.5 45.7 ไอน้ํา
50 22.5 28.2 45.5 ไอน้ํา
60 21 28.4 46.3 ไอน้ํา

จากผลการทดลองตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาที่ความดันของปม 40 บารเมื่อใชเปนระยะเวลา 10 นาที สงผลใหระดับน้ําลดลง 0.5 ลิตร ลักษณะของละออง
น้ําที่ไดมีลักษณะเปนละอองฝอย และเมื่อใชเปนระยะเวลาผานไป 60 นาที ระดับน้ําลดลง 3 ลิตร และผลการทดลองตารางที่ 2 จะเห็นไดวาที่ความดันของปม 50
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บาร เมื่อใชเปนระยะเวลา 10 นาที สงผลใหระดับน้ําลดลง 1 ลิตร ลักษณะของละอองน้ําที่ไดมีลักษณะเปนละอองฝอย และเมื่อใชเปนระยะเวลาผานไป 60 นาที
ระดับนํ้าลดลง 6 ลิตร

ผลการทดลองตารางที่ 3 จะเห็นไดวาที่ความดันของปม 60 บารเมื่อใชเปนระยะเวลา 10 นาที สงผลใหระดับน้ําลดลง 1.5 ลิตร ลักษณะของละอองน้ําท่ี
ไดมีลักษณะเปนไอน้ํา และเมื่อใชเปนระยะเวลาผานไป 60 นาที ระดับน้ําลดลง 9 ลิตร

ตารางที่ 4 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยสําหรับพัดลมไอน้ําแบบเคล่ือนที่ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น
Photovoltaic (PV) Battery Inverter

เวลา (ชั่วโมง) Volt Amp Volt Volt input Volt output Amp input Amp Output
07.00 5.85 2.8 23.8 23.8 218.5 10 1.14

08.00 26.9 4.8 23.9 23.9 219.5 10.4 1.13

09.00 28.95 4.9 24 24 220.5 10.35 1.13

10.00 32.95 5.7 24 24 220.5 10.35 1.12

11.00 35.5 7.3 24.3 24.3 225 10.2 1.11

12.00 34.5 7 25.5 25.5 225.7 10 1.1

13.00 34.7 7 25.7 25.7 226.5 9.8 1.1

14.00 34.2 6.7 26 26 220.5 9.6 1.13

15.00 32.9 5.8 26 26 225.5 9.1 1.1

16.00 28.75 4.8 26 26 225.5 9.2 1.15

17.00 26.9 4.5 26 26 220.5 10.4 1.15

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิภาพ ประโยชนใชงาน และการใหความรูของผูวิจัยในการใชงานพัด
ลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิภาพ ประโยชน ใชงาน และการใหความรูของผูวิจัยในการใชงานพัดลม
ไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x̄ = 4.73) และเม่ือแยกตามรายการประเมิน 3 ดาน มีผลดังน้ี 1.ดานประสิทธิภาพของตัวเครื่อง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ดานประสิทธิภาพของตัวเครื่องอยูในระดับมาก (x̄ = 4.35) 2.ดานประโยชนใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานประโยชนใชงาน

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.02) และ 3.ดานการอบรมใหความรูของผูวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานการอบรมใหความรูของผูวิจัย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.72)

4. สรุป
จากผลการทดลองพบวาระบบพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเม่ือต้ังคาปมใหมีแรงดันนํ้าท่ี 40 บาร พบวาเม่ือ

ทําการเปดเครื่องเวลา 60 นาทีใชนํ้าในถังไป 3 ลิตร และนํ้าท่ีออกจากหัวพนนํ้าแรงดันสูงมีลักษณะเปนละอองฝอย และเม่ือต้ังคาปมใหมีแรงดันนํ้าท่ี 60
บารพบวาเม่ือทําการเปดเครื่องเวลา 60 นาทีใชนํ้าในถังไป 9 ลิตร นํ้าท่ีออกจากหัวพนนํ้าแรงดันสูงมีลักษณะเปนไอนํา และสามารถควบคุมการทํางานพัด
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ลมไอนํ้าไดตามอุณหภูมิและความชื้นท่ีเราต้ังไวได และไดผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานพัดลมไอนํ้าแบบเคล่ือนท่ี ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย พบวา มีความพึงพอใจ มีผลดังน้ี 1. มีความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของตัวเครื่องอยูในระดับมาก (x̄ =

4.35) 2. มีความพึงพอใจในดานประโยชนใชงานอยูในระดับมาก (x̄ = 4.02) และ 3. มีความพึงพอใจในดานการอบรมใหความรูของผูวิจัยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.72)
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