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บทคัดย.อ 
 งานวิจัยน้ีเปtนการศึกษาและทดลองตFอเน่ืองจากการทดลองการเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลเทซ ด2วยวิธีการติดโคมสะท2อนแสง จากการทดลองดังกลFาวพบวFาการติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2กระจายรังสีความร2อน
ให2เซลล0ได2รับดีข้ึน ดังจะเห็นได2วFาเมื่อติดตั้งโคมแล2วเปรียบเทียบกับไมFติดตั้ง การติดตั้งโคมสะท2อนแสงชFวยให2ผลิตไฟฟYาได2
ดีกวFา แตFผลท่ีตามมาคืออุณหภูมิภายในตัวเซลล0มีคFาสูงข้ึน เปtนผลให2สมรรถภาพการผลิตไฟฟYาลดลง จึงเปtนท่ีมาของงานวิจัย
น้ี เพ่ือลดอุณหภูมิภายในเซลล0ให2ลดลงเมื่อได2รับความร2อนจากวัสดุเปลFงรังสีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใช2หลักการการระบายความร2อนด2วย
ระบบภายนอก ทําการทดลองเปรียบเทียบระหวFาง การติดตั้ง ครีบระบายความร2อน และ การระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอ
เย็น จากการทดลองพบวFา นํ้าหลFอเย็นสามารถลดอุณหภูมิให2ภายในเซลล0มีอุณหภูมิเฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส และทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนความร2อนเปtนไฟฟYาท่ีสูงท่ีสุดเพ่ิมข้ึนร2อยละ 0.15 ซ่ึงดีกวFาการติดตั้งครีบระบายความร2อน แตFท้ังน้ี
การเปรียบเทียบพิจารณาเพียงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงเทFาน้ัน  

 
คําสําคัญ : ระบบเทอร0โมโฟโตโวลเทซ, ประสิทธิภาพ, ครีบระบายความร2อน, นํ้าหลFอเย็น 
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System using Reduced Cell temperature 

 
Chotiwut  Prasopsuk 
Department of Mechanical Technology, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri University 
321 Naraimaharat Rd, Talachubsorn, Lopburi 15000. Thailand. 

 
Abstract 
 This research investigates experimentally continues to enhance the power generation of 
thermophotovoltaic system with the reflector. The experiments found that the reflector helps distribute 
heat to the cells electrical generation better. However the temperature inside the cell increased. As a 
result, the impedance of electricity decreased. It is the source of this research to decrease temperature 
inside the cell. The experiment compares with the installed heat sinks and water cooling. It was found 
that the water cooling can reduce the temperature inside the cell, with an average temperature on 60 
degrees Celsius and the effective heat converted into electricity, which is 0.15 percent higher than the 
installation of the heat sinks. However the comparison is focused on the performance only. 

 
Keywords : Thermophotovoltaic system, Efficiency, Heat sink, Coolant   
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1. บทนํา 
 ปCญหาด2านพลังงานเปtนปCญหาหลักท่ีผู2คนความสนใจ
และหาหนทางแก2ไขการแก2ปCญหาอยFางเรFงดFวน ปCญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน น้ันถือเปtนหัวใจสําคัญของท่ัวท้ังโลก 
เพราะพลังงานถือเปtนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรมตFางๆหรือการดํารงชีวิตล2วนแตFใช2พลังงาน
ด2วยกันท้ังสิ้นแตกตFางกันในรูปแบบหรือชนิดของพลังงาน
เพียงเทFาน้ันเมื่อมีความต2องการใช2พลังงานจึงเพ่ิมสูงข้ึนอยFาง
ตFอเน่ืองแตFพลังงานบางจําพวกเปtนพลังงานแบบใช2แล2วหมด
ไป เชFน นํ้ามัน ก�าซธรรมชาติ เปtนต2น วิธีการท่ีได2มาซ่ึง
พลังงานท่ีใช2ในโลกปCจจุบัน คือการเผาไหม2โดยใช2ถFานหิน
และก�าซธรรมชาติเปtนเช้ือเพลิง ซ่ึงเปtนท่ีทราบกันดีวFาการ
เผาไหม2ยFอมมีผลกระทบตFอสิ่งแวดล2อม เชFนฝุ�นละออกและ
ปCญหาหมอกควัน พลังงานสะอาดจึงเปtนทางออกของการ
แก2ปCญหา 
 

 
 

รูปท่ี 1 หลักการของระบบผลติไฟฟYาจากพลังงานความร2อน 
(Thermophotovoltaic system) [2] 

 

ท่ีได2รับความสนใจในวงกว2าง เชFน พลังงานทดแทนจาก
แหลFงพลังงานตFางๆจากธรรมชาติ เชFนพลังงานจากนํ้า 
พลังงานจากลม แตFท่ีได2รับความนิยมอยFางแพรFหลายคือ
เซลล0พลังงานแสงอาทิตย0 เน่ืองจากเปtนพลังงานได2เปลFา 
ตราบใดท่ีโลกยังคงหมุนรอบดวงอาทิตย0อยูF พลังงานจาก
แสงอาทิตย0น้ีก็จะยังคงมีอยูFตFอไป การเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย0ให2เปtนพลังงานสําเร็จรูปพร2อมใช2เชFน พลังงาน
ไฟฟYา ต2องอาศัยอุปกรณ0ตั วกลาง ในการเปลี่ยนรูป 
แสงอาทิตย0เปtนพลังงานไฟฟYา วัสดุท่ีได2รับความนิยมในวง
กว2างคือ เซลล0แสงอาทิตย0 หรือ Solar Cell ซ่ึงเปtนอุปกรณ0
ก่ึงตัวนําท่ีสามารถเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตย0ไปเปtนพลังงาน
ไฟฟYาได2โดยตรง [1] เมื่อใดท่ีมีแสงอาทิตย0ตกกระทบกับตัว

เซลล0แสงอาทิตย0เพียงพอก็สามารถผลิตกระแสไฟฟYามาให2ใช2
งานได2 แตFก็ยังมีข2อจํากัดในด2านเวลาการใช2งาน พลังงาน
จากความร2อนก็เปtนอีกหน่ึงพลังงานทางเลือกท่ีมีการวิจัยกัน
อยF า งแพรFหลาย  เพราะประ เทศ ไทย เปtนประ เทศ
เกษตรกรรม มีวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเปtนจํานวนมาก 
เชFน แกลบ ฟางข2าว เปtนต2น นักวิจัยเลือกใช2วัสดุเหลือท้ิง
เหลFาน้ีเปtนเช้ือเพลิง ตามท่ีเรารู2จักกันดีในช่ือของ เช้ือเพลิง
ชีวมวล ในปCจจุบันมีการนําความร2อนจากการเผาไหม2ของชีว
มวลไปใช2ประโยชน0อยFางแพรFหลาย เชFนการนําไอเสียของ
การเผาไหม2ไปใช2อบแห2งผลิตภัณฑ0ทางการเกษตร แตFยังไมFมี
การใช2ความร2อนจากการเผาไหม2ของเช้ือเพลิงชีวมวลไปใช2
ประโยชน0 ผู2วิจัยจึงมีความสนใจในการนําพลังงานความร2อน
จากการเผาไหม2มาใช2ประโยชน0 ด2วยอุปกรณ0ตัวกลางท่ี
สามารถเปลี่ยนความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาได2 ซ่ึงอุปกรณ0
ตั ว ก ล า ง น้ี มี ช่ื อ วF า  เ ท อ ร0 โ ม โ ฟ โ ต โ ว ล ต า อิ ก เ ซ ล ล0 
(Thermophotovoltaic) โดยหลักการทํางานของเซลล0คือ
การเปลี่ยนคลื่นรังสีความร2อน(Infrared wavelength) 
ในชFวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เปtนพลังงานไฟฟYา เรียกกัน
โดยท่ัวไปวFาระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานรังสีความร2อน
(Thermophotovoltaic systems) [2] มีข2อดีคือสามารถ
ใช2งานได2ตลอดเวลา และมีอัตราการปลFอยมลพิษและการ
บํารุงรักษาท่ีต่ํา[3] ท้ังน้ี หากพิจารณาศักยภาพของการผลิต
ไฟฟYาโดยระบบผลิตไฟฟYาจากพลังงานความร2อนดังกลFาว 
ผู2ทําการวิจัยพบวFามีความเปtนไปได2และนFาสนใจเปtนอยFาง
มาก เน่ืองจากเมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมท่ีมีการใช2ความ
ร2อนในประเทศแล2ว พบวFามีอยูFมิใชFน2อย เชFน อุตสาหกรรม
เหล็ก หรืออุตสาหกรรมท่ีใช2เตาเผาซ่ึงมีการใช2พลังงานความ
ร2อนท่ีอุณหภูมิสูงได2อีกด2วย ผู2วิจัยจึงได2ทําการสร2างชุด
ทดลองประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYาของเซลล0เทอร0โมโฟโต
โวลตาอิกน้ี โดยใช2แก�ส LPG เปtนแหลFงพลังงานความร2อน
แทนการเผาไหม2 ในตัวของงานวิจัยน้ีเปtนงานวิจัยท่ีตFอยอด
พัฒนาการเพ่ิมระสิทธิภาพของเซลล0 จากการทดลองท่ีผFาน
มาและการค2นคว2าเพ่ิมเติมพบวFา เมื่อท่ีตัวเซลล0มีอุณหภูมิ
ภายในเซลล0ท่ีสูง จะทําให2ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
ความร2อนเปtนไฟฟYาลดลง [4] ผู2วิจัยจึงได2ทดลองระบบ 
Thermophotovoltaic รFวมกับชุดระบายความร2อน หาก
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพจนนํามาใช2เปtนพลังงานทดแทนได2
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จริงก็นFาจะเปtนประโยชน0มิใชFน2อยตFอการศึกษาด2านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในอนาคต 

 
2. ทฤษฎีเทอร�โมโฟโตโวลตาอิก  
2.1 หลักการทํางานของระบบ 

การผลิตไฟฟYาแบบเทอร0โมโฟโตโวลตาอิกเปtนการ
เปลี่ยนพลังงานรังสีความร2อนเปtนพลังงานไฟฟYาโดยเซลล0
ผลิตไฟฟYาท่ีเรียกวFาเทอร0โมโฟโตโวลตาอิก ซ่ึงมีการทํางาน
เชFนเดียวกับเซลล0พลังงานแสงอาทิตย0 (Solar call) การท่ี
เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิก สามารถทํางานได2ประกอบด2วย
สFวนประกอบหลักดังตFอไปน้ี 
2.1.1 เทอร�โมโฟโตโวลตาอิกเซลล�  
(Thermophotovoltaic cell, TPV cell) 

ทําหน2าท่ีเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนพลังงาน
ไฟฟYา เซลล0ผลิตไฟฟYาเปtนช้ินสFวนท่ีสําคัญและมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีสูง ท่ีจะต2องสามารถผลิตกระแสไฟฟYาได2จาก
แหลFงพลังงานความร2อนท่ีมี ซ่ึงเซลล0ท่ีนิยมใช2ในปCจจุบันคือ
สารก่ึงตัวนําประเภท แกลเลี่ยม แอนติโมไนด0 (Gallium 
antimonide, GaSb) และอินเดียม แกลเลี่ยม อะเซไนด0 
(Indium Gallium Arsenide, InGaAs) สําหรับงานวิจัยน้ี 
จะเลือกใช2เซลล0ชนิดแกลเลี่ยม แอนติโมไนด0 (Gallium 
antimonide, GaSb) เน่ืองจากวัสดุดังกลFาวมีเสถียรภาพใน
การใช2งานท่ีดีและมีแถบพลังงานเหมาะสมตFออุณหภูมิของ
แหลFงความร2อนใช2งานจริง [5]  

 
 

รูปท่ี2 เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเตอิกชนิดแกลเลีย่ม
แอนติโมไนท0 (GaSb) 

 
2.1.2 แหล.งความร�อน (Heat Source) 

การท่ีเซลล0เทอร0โมโฟโตโวลเทซจะทํางานได2น้ันต2อง
ได2รับความร2อนจากแหลFงความร2อนซ่ึงความร2อนดังกลFาวน้ี

สFวนใหญFมาจากการเผาไหม2  หรือความร2อน ท้ิงจาก
อุตสาหกรรม แตFในงานวิจัยน้ีเลือกการเผาไหม2จากแก�ส
เช้ือเพลิง LPG เปtนแหลFงความร2อนเน่ืองจากมีความสะดวก
และเหมาะสมกับการวิจัยในห2องปฏิบัติการ แตFผู2วิจัยก็มี
ความสนใจในพลังงานความร2อนท่ีได2จากเช้ือเพลิงชีวมวล 
เพราะให2คFาความร2อนสูง [6] และเหมาะสมกับการทดลอง
ในห2องปฏิบัติการ 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงหัวเผาแบบแผFรังส ี
 
2.1.3 ตัวเปล.งรังสี (Emitter) 
 มีหน2าท่ีรับพลังงานความร2อนจากแหลFงความร2อนสูง 
ซ่ึงเปtนความร2อนจากการเผาไหม2ของเช้ือเพลิง ท่ีสามารถให2
ความร2อนได2สูงเพียงพอท่ีจะทําให2ตัวเลือกเปลFงแสงสามารถ
เปลFงแสงและให2พลังงานในรูปของรังสีความร2อนไปยังตัว
เซลล0ผลิตกระแส ไฟฟYา ชุดทดสอบน้ีเลือกใช2กระเบ้ืองพรุน
ให2เกิดการเผาไหม2ท่ีเกิดท่ีพ้ืนผิว เรียกวFาหัวเผาแบบแผFรังสี 
[5] 
2.14 ชุดระบายความร�อนของ เซลล� TPV  
 ทําน2าท่ีระบายความร2อนจากตัวเซลล0 TPV โดย
อาศัยหลักการของการถFายเทความร2อน แบบการพาความ
ร2อน โดยอาศัยตัวกลางในการพาความร2อนจากอุณหภูมิสูง
ไปสูFอุณหภูมิต่ําทําให2เซลล0มีอุณหภูมิลดลง ในงานวิจัยเลือก
การระบายความร2อน 2 วิธีดังน้ี 
 1. การระบายความร2อนด2วยครีบระบายความร2อน 
(Heat sinks) เปtนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัสระหวFางอากาศกับ
อุปกรณ0แลกเปลี่ยนความร2อน เมื่อความร2อนจากเซลล0
ถFายเทสูF ครีบระบายความร2อน  
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รูปท่ี 4 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบครีบ 
 

 2. การระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอเย็น โดยนํ้ามี
หน2าท่ีเปtนตัวกลางในการพาความร2อนออกจากอุปกรณ0 และ
มีปC©มนํ้าทําหน2าท่ี ดูดนํ้าเย็นมาหลFอเย็นอุปกรณ0  

 
 

รูปท่ี 5 อุปกรณ0ระบายความร2อนแบบนํ้าหลFอเย็น 

 
3.การดําเนินการวิจัย 
3.1 อุปกรณ�และเคร่ืองมือการทดลอง 

 
รูปท่ี 6 แผนภาพไดอะแกรมของชุดทดลอง 

 
3.2 การออกแบบการทดลอง 

3.1.1.เก็บผลข2อมูลการทดลองโดยเก็บผลท่ีอุณหภูมิ

ท่ี 400 – 900 ◦C โดยตั้งระยะหFางระหวFางเซลล0และวัสดุ
เปลFงรังสีท่ี 10 cm เพราะเปtนระยะท่ีเซลล0สามารถรับรังสี
ความร2อนท่ีดีท่ีสุด [7]  

3.1.2. การเก็บข2อมูลการทดลองโดยท่ีชFวงอุณหภูมิ
และระยะตFางๆโดยใช2ตัวต2านทานสร2างภาระทางไฟฟYา 
(Load) ท้ังหมด 4 คFา คือ 0.1Ω, 0.5Ω, 1Ω และ 2Ω เพ่ือ
เก็บคFาแรงดัน 

3.1.3. การเก็บข2อมูลการทดลองชุดต2นแบบเครื่อง
ผลิตไฟฟYาโดยใช2เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิกโดยการ
เปรียบเทียบระบบหลFอเย็นแบบตFางๆและไมFติดตั้งระบบ
หลFอเย็น 

 
(ก)                             (ข) 

รูปท่ี 7 แสดงภาพขณะทําการทดลอง 
 

3.3 การวิเคราะห�ผลการทดลอง 
3.3.1 การหาคFากําลังไฟฟYา

                                                                    

                             
R

E
I =                                  (1) 

                      
IV

elec
P ⋅=                                (2) 

3.3.2 ประสิทธิภาพของตัวเปลFงรังสีความร2อน 

                 fuel
P

emitterrad
P

emitter
η

−=                   (3) 

เมื่อ 

emitter-rad
P  คือ พลังงานการเปลFงรังสีความร2อน,W                    

fuel
P            คือ พลังงานเช้ือเพลิงตัวเปลFงรังสีความ

ร2อน, W 
 
3.3.3 ประสิทธิภาพการเปลีย่นพลงังานความร2อนเปtน

ไฟฟYาของ TPV Cell 

                   
TECE

P
elec

P
rad emitter

η =
−

           (4) 

เมื่อ 
elec

P            คือ กําลังไฟฟYาท่ีมากท่ีสุดจากการ

ทดลอง, W 

emitter-rad
P  คือ คFาพลังงานการเปลFงรังสีความร2อน 
W 
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3.3.4 ประสิทธิภาพการผลติไฟฟYาของท้ังระบบ  

          
TPV

fuel

P
elec

P
η =                              (5) 

เมื่อ 

fuel
P คือ คFาพลังงานเช้ือเพลิงท่ีให2แกFระบบ, W 

 
4. ผลการทดลอง 
4.1 เปรียบเทียบสมรรถภาพการระบายความร�อนของ
อุปกรณ�ต.างๆต.ออุณหภูมิ TPV Cell  

 
รูปท่ี 8 สมรรถภาพการระบายความร2อนตFออุณหภูมิ TPV 

Cell 
 จากการทดลองเปรียบเทียบสมรรถภาพการการ
ระบายความร2อนตFอ TPV cell พบวFาเมื่อเซลล0ได2รับความ
ร2อนจากการแผFรังสีความร2อนของ Emitter จะทําให2
อุณหภูมิของเซลล0สูงข้ึน ดังผลการทดลองท่ีไมFติดตั้งระบบ
ระบายความร2อน ซ่ึงเปtนผลให2ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYา
ลดลง เมื่อพิจารณาท่ีอุปกรณ0 Heat sinks พบวFาสามารถ
ระบายความร2อนได2ดีในชFวงแรก แตFเมื่อเซลล0ได2รับความ
ร2อนจาก Emitter ท่ีสูงข้ึนการระบายความร2อนของ Heat 
sinks เริ่มลดลง ทําให2เซลล0มีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน เมื่อพิจารณา
ท่ีระบบนํ้าหลFอเย็น พบวFาการระบายความร2อนทําได2ดีมาก 
อุณหภูมิของเซลล0เฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
กราฟมีความชันเพียงเล็กน2อย ซ่ึงกลFาวได2วFาอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
เล็กน2อยเทFาน้ัน 
 
 
 
 

 
4.2 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ�าของ TPV เมื่อติดต้ัง
อุปกรณ�ระบายความร�อน 

 
รูปท่ี 9 เปรียบเทียบการผลิตไฟฟYาของ TPV เมื่อตดิตั้ง

อุปกรณ0ระบายความร2อน 
 

 เมื่อทําการทดลองการทํางานของ TPV cell เมื่อ
ติดตั้งระบบทําความร2อน โดยเปรียบเทียบระบบทําความ
ร2อนโดยการติดตั้ง ครีบระบายความร2อน นํ้าหลFอเย็น และ
แบบท่ีไมFติดตั้งระบบระบายความร2อนใดๆเลย หลังจากการ
ทดลองพบวFาระบบหลFอเย็นด2วยนํ้า น้ันชFวยให2 TPV cell 
ผลิตกระแสไฟฟYาได2ดีท่ีสุดและมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภมูิ
ของ Emitter สูงข้ึน กรณีระบายความร2อนด2วยครีบระบาย
ความร2อนหรือ ครีบระบายความร2อน พบวFา TPV cell ผลิต
ไฟฟYาได2ดีแตFต่ํากวFาระบบนํ้าหลFอเย็น เมื่ออุณหภูมิของ 

Emitter มีคFา 800 ◦C แนวโน2มการผลิตไฟฟYาเริ่มคงท่ีเปtน
เส2นตรง กรณีสุดท2ายทดลองโดยไมFติดระบบระบายความ
ร2อนใดๆ พบวFาเมื่ออุณหภูมิของ Emitter สูงข้ึนจะทําให2 
TPV cell ผลิตกระแสไฟฟYาได2ลดลง 
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4.3 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร�อนเปcนไฟฟ�า
ของ TPV Cell 

 
รูปท่ี 10 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน

เปtนไฟฟYา 
 จากการคํานวณหาประสิทธิภาพการเปลี่ยน
พลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาของเซลล0 TPV พบวFา เมื่อลด
อุณหภูมิภายในเซลล0ด2วยอุปกรณ0ครีบระบายความร2อน 
พบวFาลักษณะขอกราฟมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิของ

วั ส ดุ เ ป ลF ง รั ง สี  แ ตF ใ น ชF ว ง อุ ณ ห ภู มิ ท่ี  800-900◦C 
ประสิทธิภาพเริ่มคงท่ีซ่ึงสามารถอนุมานได2วFาประสิทธิภาพ
ของการระบายความร2อนของครีบลดลง เมื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYา
ของเซลล0 TPV ท่ีติดตั้งระบบนํ้าหลFอเย็นสามารถให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาได2ดี 
จากกราฟจะเห็นวFาชFวงท่ีอุณหภูมิของวัสดุเปลFงรังสีชFวง 

800-900◦C ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึนมากเพราะอยูFในชFวง
อุณหภูมิการทํางานของ เซลล0 TPV ซ่ึงตFางจากการทดลอง
โดยไมFติดตั้งระบบระบายความร2อน ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ

ของวัสดุเปลFงรังสีเพ่ิมข้ึนท่ี 900◦C 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลงังานความร�อนเปcนไฟฟ�า
ท้ังระบบ 

 
รูปท่ี 11 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อน

เปtนไฟฟYาท้ังระบบ 
 

 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
ความร2อนเปtนไฟฟYาของท้ังระบบพบวFามีคFาต่ํากวFาท่ีคิด
เฉพาะ TPV cell ท้ังน้ีเพราะระบบของชุดทดลองเปtนแบบ
ระบบเป¡ดจึงทําให2มีการสูญเสียพลังงานของเช้ือเพลิงไป
ได2มาก แตFเมื่อพิจารณาท่ีระบบท่ีติดตั้งการระบายความร2อน
ท่ีเซลล0พบวFามีประสิทธิภาพท้ังระบบสูงกวFาการไมFติดตั้ง 

และกราฟมีความชันสูงข้ึนตั้งแตF 700◦C ข้ึนไปและการ
ติดตั้งระบบนํ้าหลFอเย็นทําให2ประสิทธิภาพของระบบ TPV มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  

 
5 สรุปผลการทดลอง 
 จากการทําการวิจัยการพัฒนาการผลิตไฟฟYาด2วย
เซลล0เทอร0โมโฟโตโวลตาอิก จากทฤษฎีพบวFาเซลล0จะ
สามารถตอบสนองการผลิตไฟฟYาได2ดีเมื่ออุณหภูมิของวัสดุ

เปลFงรังสีในชFวง 800 – 1500 ◦C แตFจากการทดลองด2วย
เตาหัวเผาแบบแผFรังสีพบวFา เตาสามารถผลิตความร2อน

สูงสุดเพียง 900 ◦C เทFาน้ัน จึงไมFสามารถบอกได2วFาเปtน
อุณหภูมิท่ีดีท่ีสุดแล2วหรือไมF จึงเปtนปCญหาท่ีผู2วิจัยต2องทํา
การทดลองเพ่ิม และเมื่อทําการติดตั้งระบบระบายความ
ร2อนภายในตัวเซลล0 พบวFาการลดอุณหภูมิภายในเซลล0ทําให2
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร2อนเปtนไฟฟYาเพ่ิม
มากข้ึน โดยท่ีการระบายความร2อนด2วยนํ้าหลFอเย็นน้ันให2
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด แตFก็มีผลตามมาคืออุปกรณ0ชนิดน้ีต2อง
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อาศัยพลังงานจากภายนอกคือปC©มนํ้าไฟฟYา ซ่ึงจะต2องทําการ
ทดลองในข้ันตอนตFอไปวFาคุ2มต2นทุนท่ีติดตั้งหรือไมF 
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