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บทคัดย่อ : งานวิจยั นี้ทาการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ โดยมี
กลไกการทางานแบบผสมระหว่างแบบเคลื่อนที่ด้านข้างด้วยรางกับแบบเคลื่อนที่อิสระขึ้น -ลงของชุดแปรงปั ด
ด้วยสลิง หุ่นยนต์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ นี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ในการควบคุมกลไกหลักภายในหุ่นยนต์
เช่น ชุดแปรงปั ด ปั ม๊ พ่นละอองน้ า รวมถึงระบบขับเคลื่อนต่างๆ โดยผูใ้ ช้สามารถควบคุมการทางานของหุ่นยนต์
ได้ทงั ้ ในโหมดควบคุมแบบอัตโนมัติและโหมดควบคุมด้วยมือ ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอพพลิเคชัน Blynk
เชื่อมต่อผ่าน Node MCU ESP8266 ผลการทดสอบการทางานแสดงให้เห็นว่า หุ่นยนต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีความเร็วใน
การทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทม่ี กี ารเอียง 15 องศา ทีอ่ ตั ราประมาณ 2.19 นาทีต่อตารางเมตร โดยใช้
กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ยประมาณ 1.40 วัตต์ชวโมงต่
ั่
อตารางเมตร และเพื่อแสดงให้เห็นสมรรถนะในการทาความสะอาด
ของหุ่นยนต์นัน้ ได้กาหนดกรณีศกึ ษาโดยให้หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์อาทิตย์ทม่ี คี วามสกปรก 3 ระดับ
คือ สกปรกมาก ปานกลางและน้อย ในช่วงเวลาที่มคี วามเข้มแสงใกล้เคียงกัน ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึง
สมรรถนะในการทาความสะอาดของหุ่นยนต์ทค่ี ่อนข้างดี โดยพิจารณาได้จากกาลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิ ตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนและหลังทาความสะอาดของทัง้ 3 ระดับ มีค่าใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ: หุ่นยนต์ทาความสะอาด; เซลล์แสงอาทิตย์; ระบบอัจฉริยะ; อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
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Abstract: This research has designed and developed a smart photovoltaic panel cleaning robot. It has a
working mechanism that combines a robot side movement with rails and a cleaning brush up-down
movement with the sling. The smart robot uses an Arduino UNO microcontroller to control the main
mechanisms, such as a cleaning brush, a water spray pump, and whole robot movement systems.
Users can operate the robot in both automatic and manual control modes via mobile phone by using
Blynk application connected via Node MCU ESP8266. The functional test results show the smart robot
cleans photovoltaic panels with a tilt angle of 15 degrees at a rate of approximately 2.19 minutes per
square meter using an average power consumption of approximately 1.40 watt-hours per square meter.
A case study was given on the smart robot cleaning solar panels with three levels of dirtiness: very dirty,
medium, and low. During the period of similar light intensity, the test results showed relatively good
cleaning performance of the robot, considering the power generated by the solar panels before and after
cleaning. All three levels were approximately the same.
Keywords: Cleaning robots; Solar cells; Smart systems; Internet of things
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1. บทนา
ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในปั จจุบนั มีแนวโน้มการ
ใช้ไฟฟ้ าทีส่ ูงขึน้ โดยจากรายงานสถิตพิ ลังงานของ
ประเทศไทยปี 2563 พบว่า การใช้ไฟฟ้ าในปี 2562
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 เป็ นการใช้ในภาคครัวเรือนและ
ธุรกิจคิด เป็ น ร้อ ยละ 51 ของการใช้ไฟฟ้ า ทัง้ หมด
ซึ ่ง ปั จ จุบ นั แหล่ง พลัง งานในประเทศมีอ ยู ่อ ย่า ง
จากัด และต้อ งพึง่ พาก๊าซธรรมชาติเป็ น เชื้อ เพลิง
หลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้ ามากกว่าร้อยละ 70
ทาให้ต้องอาศัยการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
จานวนมาก ดังนัน้ การสนับสนุ นเพื่อเพิม่ ปริมาณ
การใช้พ ลัง งานทดแทนอย่า งต่อ เนื่ อ งและจริง จัง
จะช่วยลดการนาเข้าพลังงานและช่วยลดความเสีย่ ง
ในการจัด การบริห ารจัด การพลังงานของประเทศ
[1, 2]
พลัง งานแสงอาทิต ย์เป็ น พลัง งานทดแทนทีม่ ี
ศักยภาพทีจ่ ะสามารถทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิต พลัง งานไฟฟ้ า ได้ เนื่ อ งจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
และมีใ ช้ง านได้ค ่อ นข้า งสม่ า เสมอเมื่อ เทีย บกับ
พลังงานทดแทนอื่นๆ สาหรับประเทศไทยนัน้ ได้มี
นโยบายสนับ สนุ น ให้ภ าคประชาชนเข้ามามีส่ว น
ร่ว มในการผลิต ไฟฟ้ า ใช้เองในรูป แบบของระบบ
การผลิต ไฟฟ้ า ด้ว ยเซลล์แ สงอาทิต ย์ต ดิ ตั ง้ บน
หลัง คา (Solar PV Rooftop) ซึ ่ง ระบบดัง กล่า วมี
การเชื่อ มต่อ กับ ระบบไฟฟ้ า ของประเทศ เพื่อ ให้
ประชาชนสามารถจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าทีไ่ ด้จาก
การผลิต ตามระเบีย บคณะกรรมการกากับ กิจการ
พลังงาน ทีอ่ ตั ราการรับซื้อคืนไฟฟ้ าหน่ วยละ 6.85
บาท โดยมีระยะเวลาสนับสนุ น 25 ปี [3, 4]

การผลิต ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาศัย
แผ งเซ ลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ ข้ า ม าแป ลงพ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ให้กลายเป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดยทางาน
ร่วมกับ อินเวอร์เตอร์หรือคอนเวอร์เตอร์ เพื่อปรับ
ระดับแรงดันให้เหมาะสมสาหรับนาไปใช้งาน การใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้ป ระสิท ธิภ าพสูงสุดนั น้
ขึ้น อยู่กับ หลายปั จจัย เช่ น ประเภทของแผง การ
ติดตัง้ แผง ความเข้ม ของแสง อุณ หภู มิ เงาบดบัง
และความสกปรกบนพืน้ ผิว เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ ปริม าณการผลิต พลังงานไฟฟ้ าของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทส่ี าคัญคือความสกปรกบนพืน้ ผิวทีเ่ กิด
จากฝุ่นที่ต กสะสมอยู่ บ นผิวหน้ า ของแผง ที่ท าให้
ความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ลดลง ส่งผลให้
ปริมาณกาลังไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ลดลงตามไปด้วย [5, 6]
ในช่ ว งเริ่ม ต้ น การท าความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์นิยมใช้มนุ ษย์ในการทางาน โดยการปี น
หรือ การใช้ ลิฟ ต์ บ นรถเครนเพื่ อ ขึ้น ไปท าความ
สะอาดด้วยแปรงขัด และน้ าสะอาด ซึ่งการท างาน
ลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากโดยทัวไปแผง
่
เซลล์แสงอาทิตย์ติดตัง้ อยู่บนที่สูงและมีความลาด
เอียง เช่น บริเวณหลังคาของอาคาร หรือ โรงงาน
เป็ นต้น ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบทาความสะอาด
ขึ้น มาเพื่อ ทดแทนการใช้ค น โดยพัฒ นาออกมา
หลากหลายรูป แบบ ซึ่งรูป แบบที่มีค วามน่ าสนใจ
และมีศกั ยภาพในการใช้งานได้จริงแสดงดังรูปที่ 1
ประกอบด้วย แบบเคลื่อนที่ด้านข้าง แบบเคลื่อนที่
ขึน้ ลงและด้านข้าง แบบเคลื่อนทีอ่ สิ ระ
รู ป แบบเคลื่ อ นที่ ด้ านข้ า งแสดงดั งรู ป ที่ 1 (ก)
ตัวเครื่องจะมีขนาดความยาวเท่ ากับหน้ าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ขณะท าความสะอาดตัวเครื่องจะมีการ
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เคลื่อนที่ด้านข้าง ไปตามขอบของแผงด้วยล้อขนาด
เล็ก และใช้แปรงที่ติดอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องหมุ น
ปั ดทาความสะอาด โดยทางานร่วมกับมอเตอร์ [7, 8]
รู ป แบบต่ อ มาคื อ รู ป แบบการเคลื่อ นที่ ข้ึน ลงและ
ด้านข้าง ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) ตัวเครื่องจะมีลกั ษณะ
คล้ายกับแบบเคลื่อนทีด่ า้ นข้าง แต่จะลดจานวนแปรง
ทาความสะอาดลง และใช้ระบบรอกเข้ามาช่วย โดย
ขณะท าความสะอาดตัวแปรงปั ด ที่ท างานร่ วมกับ
มอเตอร์ จะมี ก ารเคลื่ อ นที่ ข้ึน ลงและเคลื่ อ นที่ ไ ป
ด้ านข้ างสลับ กัน และรู ป แบบสุ ด ท้ ายคือ รู ป แบบ
เคลื่อนที่อิสระ ดังแสดงในรูปที่ 1 (ค) ซึ่งใช้หุ่ นยนต์
ขนาดเล็กติดล้อด้านล่าง เคลื่อนที่ไปบนผิวของแผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โดยอาศัย ล้ อ และเชื อ กเป็ นตั ว
ควบคุม และใช้แปรงปั ดทีต่ ดิ อยู่ดา้ นหน้าของหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก เพื่อหมุนปั ดทาความสะอาด [9-11] ซึ่งข้อ
ได้เปรียบและเสียเปรียบของทัง้ 3 ระบบนี้ สามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาจากข้อได้เปรียบและ
เสียเปรียบของแต่ละรูปแบบ หุ่นยนต์ทาความสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ขน้ึ ลงและด้านข้าง
และแบบเคลื่อนที่อิสระ เป็ นระบบที่มีข้อได้เปรียบ

(ก) แบบเคลื่อนทีด่ า้ นข้าง

หลายประการ โดยเฉพาะโครงสร้างทีม่ คี วามยืดหยุ่น
ที่ทาให้สะดวกในการเพิ่มหรือลดขนาดและปรับปรุง
เพื่อยกระดับความสามารถ นอกจากนี้ยงั ง่ายต่อการ
ติดตัง้ ซ่อมบารุงในภายหลัง
นอกเหนื อ จากรู ป แบบการท างานแล้ ว ระบบ
ควบคุมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีจ่ ะทาให้หุ่นยนต์ทาความ
สะอาดสามารถทางานได้ตามต้องการ ซึ่งปกติ พื้นที่
ติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์นัน้ จะอยู่ในพื้นที่สูงหรือ
บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ อการท างาน จึงต้องท าการ
ออกแบบระบบควบคุ ม ให้ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง
เทคโนโลยีท่ีมีศ ักยภาพในปั จจุบ ัน ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมคือ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
ข อ งส รรพ สิ่ ง (Internet of Things: IoTs) ที่ เป็ น
เท ค โน โลยี เ ค รื อ ข่ าย ข องวั ต ถุ ท างก ายภ าพ
ที่ ป ระกอบด้ ว ยเซ็ น เซอร์ (Sensor) ซอฟ ต์ แ วร์
(Software) และเทคโนโลยีอ่ื น ๆ เพื่อจุ ดประสงค์ ใน
การเชื่อมต่ อและแลกเปลี่ยนข้อมู ลกับอุ ปกรณ์ และ
ระบบอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถควบคุมการ
ทางานได้จากระยะไกลและทางานได้อย่างอัตโนมัติ
และ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการทางานในพื้นที่สูง
ได้ [12-14]

(ข) แบบเคลื่อนทีข่ น้ึ ลงและด้านข้าง

(ค) แบบเคลื่อนทีอ่ สิ ระ

รูปที่ 1 รูปแบบของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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ตารางที่ 1 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของระบบทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
รูปแบบของระบบ
แบบเคลื่อนที่
ด้านข้าง
แบบเคลื่อนทีข่ น้ึ ลง
และด้านข้าง
แบบเคลื่อนทีอ่ สิ ระ

ข้อได้เปรียบ
1. ทาความสะอาดได้รวดเร็ว
2. ประสิทธิภาพการทาความสะอาดดี
3. สามารถทางานในบริเวณทีม่ คี วามชันสูง
1. ทาความสะอาดได้รวดเร็วปานกลาง
2. ประสิทธิภาพการทาความสะอาดปานกลาง
3. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
4. สามารถทางานในบริเวณทีม่ คี วามชันสูง
1. น้าหนักเบาและราคาถูก
2. สะดวกต่อการบารุงรักษา
3. มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง

ข้อเสียเปรียบ
1. น้าหนักมาก
2. ราคาสูง
3. ขาดความยืดหยุ่นในการใช้งาน
1. น้าหนักปานกลาง
2. ราคาไม่สงู มาก
1. ทาความสะอาดได้ชา้
2. ประสิทธิภาพในการทาความ
สะอาดน้อย
3. ไม่เหมาะสาหรับทางานใน
บริเวณทีม่ คี วามชันสูง

2.1 การออกแบบและระบบกลไกทาความสะอาด
หุ่ น ยนต์ท าความสะอาดแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์
อัจฉริยะมีลกั ษณะดังแสดงในรูปที่ 2 โครงสร้างของ
ตัว เครื่อ งประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นคือ ส่ ว นที่ 1 เป็ น
โครงสร้า งของตัว เครื่อ งที่ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ มี
ขนาดประมาณ 43 x 70 x 15 เซนติเมตร ในส่ว น
ของการเคลื่อ นที่นั ้น จะใช้ล้ อ ยางขนาดเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ก ลาง 3 นิ้ ว สาหรับ เคลื่อ นบนรางเหนื อ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ สาหรับส่วนที่ 2 เป็ นชุดแปรงทา
ความสะอาดแผงจะอยู่ตรงกลางของส่วนที่ 1 โดย
อุปกรณ์ต่างๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ในโครงสร้างมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
การท างานของหุ่ น ยนต์ ท าความสะอาดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะนี้ จะเป็ นการผสมระหว่าง
แบบเคลื่อนที่ข้นึ ลงและด้านข้าง และแบบเคลื่อนที่
อิส ระ ซึ่ง จะมีก ารตัด ในส่ว นของรางที่ใ ช้สาหรับ

ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงได้ทาการพัฒนาหุ่นยนต์ท า
ความสะอาดแผงเซลล์ แสงอาทิตย์อ ัจฉริยะ โดยใช้
รูปแบบการท าความสะอาดแบบเคลื่อนที่ข้นึ ลงและ
ด้านข้างผสมกับแบบเคลื่อนที่อิสระ และใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่เป็ นหลัก ในส่วนของการควบคุมจะมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
เพื่อให้สามารถควบคุ มหุ่ นยนต์ ท าความสะอาดได้
แบบไร้สาย (Wireless) นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชัน่
(Application) ที่ ติ ด ตัง้ ในโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ เพื่ อให้
ผู้ใช้งานสามารถสั ่งงานหุ่ นยนต์ ท าความสะอาดได้
อย่างสะดวก
2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั /การทดลอง
การออกแบบหุ่นยนต์ทาความสะอาดในงานวิจยั
จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ การออกแบบระบบ
และกลไกในการทาความสะอาด และระบบควบคุม
การทางาน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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(ก) องค์ประกอบตัวเครื่อง

(ข) ภาพด้านบนตัวเครื่อง

(ค) ภาพด้านข้างของตัวเครื่อง
(ง) ภาพด้านหน้าตัวเครื่อง
รูปที่ 2 โครงสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
ตารางที่ 2 รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ในหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
หมายเลข
รายละเอียดอุปกรณ์
1
ล้อเคลื่อนทีซ่ า้ ย-ขวาตามรางวิง่ เหนือแผงจานวน 4 ล้อ ใช้มอเตอร์เกียร์ 12 V 10 RPM ในการ
ขับเคลื่อน ตัวรางสาหรับการเคลื่อนทีช่ ่วยในการยึดเกาะ และแก้ปัญหาการลื่นไถลของตัวเครื่อง
2
ชุดทาแปรงความสะอาด มีลอ้ ยางเคลื่อนทีบ่ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จานวน 2 ล้อ ใช้มอเตอร์
เกียร์หมุนแปรง 12 V 500 RPM
3
ชุดสลิงดึงขึน้ และปล่อยลง
สาหรับปล่อยชุดแปรงให้เคลื่อนทีไ่ ปทาความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และดึงกลับโดยมีลกั ษณะเป็ นท่อสองชิน้ ต่อเข้าด้วยกันกับเพลาให้หมุนพร้อมกัน ใช้
มอเตอร์เกียร์ 12 V 60 RPM เป็ นต้นกาลังในการหมุน
4
ชุดน้าและปั ม๊ ใช้ฉีดพ่นช่วยในการทาความสะอาด มีสายและหัวพ่นติดตัง้ เข้ากับโครงด้านบน
ส่วนปั ม๊ น้าจะติดตัง้ อยู่ทางด้านขวาของเครื่อง ใช้ขนาดปั ม๊ 12 V 60 W
5
แบตเตอรีล่ เิ ธียมฟอสเฟตขนาด 12 V 20 A และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 18 V 20 W ใช้
เป็ นชุดจ่ายพลังงานให้กบั ตัวเครือ่ งและระบบการควบคุมสื่อสาร
6
บอร์ดควบคุมการทางาน Arduino Uno ใช้ในการสั ่งงานอัตโนมัตติ ามโปรแกรม และบอร์ด
เชื่อมต่อวายฟาย Node MCU ESP8266 V3 ใช้ในการควบคุมด้วยมือ
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ควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวตัง้ ของชุดแปรงทาความ
สะอาดออกไปเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ดังนัน้ การทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดนี้ ตัว
แปรงทาความสะอาดจะทางานขึน้ ลงโดยใช้สลิงปล่อย
ให้เคลื่อนทีอ่ สิ ระ สลับกับการเคลื่อนทีไ่ ปด้านข้างโดย
ใช้ราง ดังแสดงในรูปที่ 3
2.2 การออกแบบระบบควบคุมการทางาน
รู ป ที่ 4 แสดงระบบควบคุ ม การท างานของ
หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
จะมี บ อร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO
ควบคุ มการท าความสะอาดแบบอัตโนมัติตามการ
โปรแกรมการทางานของเครื่องไว้ล่วงหน้า ส่วนบอร์ด
Node MCU ESP8266 ใช้ ใน ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ กั บ
โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ แ ล ะต่ อ ส่ งสั ญ ญ าณ ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO เพื่อให้สามารถ
สั ่งการทางานจากมือถือได้ ส่วนบอร์ดรีเลย์ 5 โวลต์
ทาหน้าที่ควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อควบคุม

รูปที่ 3 รูปแบบการทางานของหุน่ ยนต์ทาความ
สะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
การเคลื่อนทีม่ อเตอร์ ควบคุมสลิง มอเตอร์มอเตอร์ทา
ความสะอาด และมอเตอร์ พ่ น น้ า โดยพิ กั ด ของ
มอเตอร์ในกลไกหลักของเครื่องแสดงดังตารางที่ 3

รูปที่ 4 ภาพรวมอุปกรณ์ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
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ตารางที่ 3 พิกดั ของมอเตอร์ในกลไกหลักของหุ่นยนต์ทาความสะอาดทีพ่ ฒ
ั นาในงานวิจยั
ลาดับ
พิ กดั
รายละเอียด
M1
12 V 1.5 A
มอเตอร์ขบั เคลื่อนด้านข้าง
M2
12 V 1.5 A
มอเตอร์ขบั เคลื่อนสลิง
M3
12 V 5.0 A
มอเตอร์ปัม๊ พ่นละอองน้า
M4
12 V 3.0 A
มอเตอร์หมุนแปรงปั ด
2.3 ขัน้ ตอนการโปรแกรมการทางาน
ขัน้ ตอนการท างานของหุ่ นยนต์ท าความสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ จะสามารถทางานได้ใน
2 โหมดคือ (1) โหมดควบคุมแบบอัตโนมัติ และ (2)
โหมดควบคุ มด้ วยมือผ่ านสมาร์ ทโฟนโดยใช้ แอพ
พลิเคชัน Blynk แสดงดังรูปที่ 5
ในส่วนของการทางานแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะ
ทางานตามลาดับของการทาความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ตามโปรแกรมที่กาหนด ซึ่งหุ่นยนต์ทา
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะจะทางาน
ตามโฟลว์ชาร์ต (Flow Chart) ในรูปที่ 6 โดยเริม่ ต้น
ตัวเครื่องจะเคลื่อนไปทางซ้าย จากนัน้ จะหยุดตรง
แผงและมอเตอร์ปัม๊ จะพ่นน้ าให้แผงเปี ยก ดังแสดง
ในรูปที่ 7 (ก) จากนัน้ ตัวมอเตอร์และแปรงทาความ
สะอาดจะทางาน โดยมอเตอร์จะปล่อยสลิงเพื่อให้
ชุดแปรงเลื่อนลงมาบนแผงเพื่อทาความสะอาดจน
สุ ด แผง และเมื่ อ สุ ด แผงสลิง จะดึง ชุ ด แปรงกลับ
ดังรูปที่ 7 (ข) จากนัน้ จะเคลื่อนไปด้านข้างยังแผง
ต่อไป ซึ่งในการทาความสะอาด 1 แผงจะปล่อยชุด
แปรงท าความสะอาดขึ้ น -ลงจ านวน 2 รอบต่ อ
1 แผง หรือ 4 รอบต่อ 2 แผง สาหรับระยะเวลาในการ
สัง่ ให้ ม อเตอร์ ท างานเพื่ อ ควบคุ ม การปล่ อ ยและ
ดึ ง กลั บ สลิ ง การหมุ น แปรงปั ดท าความสะอาด
รวมถึงการเคลื่อนที่ไปด้านข้างจะใช้ ก ารคานวณ

รูปที่ 5 หน้าจอแอพพลิเคชัน Blynk
เอาไว้ล่วงหน้ าเพื่อก าหนดระยะเวลาการหมุ นของ
มอเตอร์ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ระยะทางตามต้องการ
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(ก) การพ่นละอองน้า

(ข) ปล่อยแปรงขัดเพื่อทาความสะอาด
รูปที่ 6 โฟลว์ชาร์ตการทางานของหุ่นยนต์

รูปที่ 7 การทางานของหุ่นยนต์ขณะทาความสะอาด

3. ผลการทดลอง
3.1 การทดสอบความเร็วในการทาความสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
การทดสอบความเร็วในการทาความสะอาดแผง
เซลล์แ สงอาทิต ย์ จะก าหนดให้ หุ่ น ยนต์ ท างานใน
โหมดควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยในการทดสอบนี้ จะ
มีการปรับองศาการเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้
แตกต่างกัน 3 กรณี คือ 5 10 และ 15 องศา และให้
หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงทัง้ 3 กรณี เพื่อนาเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการท าความสะอาดมาเปรีย บเที ย บเพื่ อ
วิ เคราะห์ ส มรรถนะในการท าความสะอาดของ
หุ่นยนต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ใี ช้ในการสอบความเร็วใน
การท าความสะอาดนี้ เป็ น ชนิ ดโมโนคริสตอลไลน์
(Mono Crystalline) จานวน 2 แผง แต่ละแผงมีขนาด
120 เซนติเมตร x 60 เซนติเมตร โดยขนาดดังกล่าว
จะนาไปใช้คานวณหาระยะเวลาการหมุนของมอเตอร์
เพื่อ (1) ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไปด้านข้างให้ได้ระยะพอดี
กับความกว้างของแผง (2) ควบคุ มระยะการปล่ อย
และดึงชุดแปรงทาความสะอาดให้พอดีกบั ความยาว
ของแผง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปล่อยม้วนสลิงด้วยการ
หมุน 1 รอบ จะได้ระยะ 15.95 เซนติเมตร ในขณะที่
มอเตอร์เกียร์ท่ใี ช้ควบคุมมีความเร็วรอบ 60 รอบต่อ
นาที ดังนัน้ มอเตอร์จะทางานประมาณ 4 วินาที เพื่อ
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ตารางที่ 4 ความเร็ว ในการท าความสะอาดของ
เครื่องทาความแผงเซลล์แสงอาทิตย์อจั ฉริยะ
ความลาดเอียงของ
ความเร็วในการทา
แผงเซลล์
ความสะอาด
แสงอาทิ ตย์ (องศา)
โดยประมาณ
(วิ นาที/ตารางเมตร)
5
129
10
134
15
139

เค ลื่ อน ที่ ไป บ น แ ผ งใน ระย ะ 60 เซ น ติ เ ม ต ร
นอกจากนี้ ระยะเวลาในการท างานดังกล่าวจะถู ก
น าไปก าหนดหนดระยะเวลาท างานของปั ๊ม พ่ น
ละอองน้ าและมอเตอร์หมุนแปรงปั ด เพื่อให้ทางาน
ในโหมดต่างๆ ตามโฟลว์ชาร์ตดังรูปที่ 6 ได้อย่าง
ถูกต้อง
ระยะทางในการเคลื่ อ นที่ ร วมทั ้ง หมดของ
หุ่นยนต์ขณะทาความสะอาดประกอบด้วย ระยะการ
เคลื่อ นที่ข้ึน -ลงของชุ ด แปรงท าความสะอาด จะ
พิจารณาจากการเคลื่อนที่ในแนวดิง่ ความยาวของ
แผงเซลล์แสงอาทิต ย์ 120 เซนติเมตร เมื่อ ปล่ อ ย
แปรงลงจนสุ ด และดึ ง ขึ้ น สู่ ต าแหน่ งเดิ ม จะได้
ระยะทางรวมเท่ ากับ 240 เซนติเมตร ในส่วนของ
การเคลื่อนที่ไปด้านข้าง จะพิจารณาตามขนาดใน
แนวนอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทงั ้ สองแผง ทีม่ ขี นาด
กว้ า ง 2 x 60 เซนติ เ มตร โดยเมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว
หุ่นยนต์ทม่ี ขี นาดความกว้าง 30 เซนติเมตร จะต้อง
ขยับตาแหน่ งไปด้านข้างทัง้ หมดจานวน 4 ครัง้ ต่อ
การท าความสะอาดแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ ท ัง้ สอง
เพื่อทดสอบความสามารถในการทางานของชุด
แปรงปั ด จึงกาหนดกรณี ศึกษาโดยให้หุ่ น ยนต์ท า
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่คี วามลาดเอียง
ต่างกัน 3 ระดับ โดยผลการทดสอบความเร็วในการ
ท าความสะอาดแสดงรายละเอี ย ดในตารางที่ 4
พบว่าเวลาที่ใช้ในการทาความสะอาดของหุ่นยนต์
จะเพิ่ ม ขึ้ น ตาม อ งศ าการเอี ย งของแผ งเซลล์
แสงอาทิตย์ เนื่องจากเมื่อความชันเพิ่มขึ้น จะต้อง
เพิม่ ระยะเวลาในการหมุนของมอเตอร์ทค่ี วบคุมการ
ดึงขึ้น -ลงของสลิงของชุดแปรงปั ด เพื่อชดเชยแรง
เสียดทานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามองศาของการเอียง

3.2 การทดสอบอัตราการใช้พลังงานของ
หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
อัจฉริยะ
การทดลองนี้จะทาการวัดค่าโดยใช้มเิ ตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรงสาหรับวัดค่ากาลังไฟฟ้ าวัตต์ชวโมง
ั ่ (Wh)
ซึ่งมีลกั ษณะดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) โดยต่อไว้บริเวณ
ขาออกของแบตเตอรี่ท่ีเป็ นแหล่งพลังงานหลักของ
หุ่นยนต์ทาความสะอาด ซึ่งมีการต่อวงจรเพื่อทาการ
วัด ดังแสดงในรูป ที่ 8 (ข) โดยการวัด อัต ราการใช้
พลังงานจะเริม่ ต้นจากหุ่นยนต์เริม่ ทาความสะอาดที่
จุดเริม่ ต้น (หุ่นยนต์อยู่ทา้ งด้านขวามือสุด) และสิน้ สุด
ลงเมื่อหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ทัง้ สองแผงแล้วเสร็จ (หุ่นยนต์เคลื่อนมาอยู่ทางด้าน
ซ้ายมือสุด) ในการทดสอบการวัดนี้ จะกาหนดระดับ
การเอียงของแผงไว้ท่ี 15 องศา เนื่องจากเป็ นระดับ
องศาทีใ่ ช้ในงานติดตัง้ โดยทัวไป
่ ซึง่ ให้ประสิทธิภาพดี
ทีส่ ุดในการผลิตกาลังไฟฟ้ า โดยผลการทดสอบอัตรา
การใช้พลังงานเมื่อจบการทางาน หุ่นยนต์ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าอยู่ ท่ีป ระมาณ 2.02 วัต ต์ ช ัว่ โมงหรือคิดเป็ น
1.40 วัตต์ชวโมงต่
ั่
อตารางเมตร (Wh/m2)
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการทดสอบนี้ เป็ น
ชนิดโมโนคริสตอลไลน์ขนาด 110 วัตต์ จานวน 2 แผง
มีขนาดพื้นที่ผิวรวมประมาณ 1.44 ตารางเมตร และ
ก าหนดระดั บ การเอี ย งของแผงไว้ ท่ี 15 องศา
เช่นเดียวกันกับการทดสอบอัตราการใช้พลังงาน และ
จะทาการทดสอบการทาความสะอาดในช่วงระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน ทีเ่ วลาประมาณ 12.00 น.
หลังการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิต ย์
ตามทัง้ 3 กรณี ศึก ษา ตัว แผงมีค วามสะอาดขึ้น
ดังแสดงในรูปที่ 10 และเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้ าที่
ผ ลิ ต ได้ ก่ อ น แ ล ะห ลั ง ท าค ว า ม ส ะอ า ด ซึ่ ง มี
รายละเอียดแสดงในรูปที่ 11 ซึ่งค่ากาลังไฟฟ้ าหลัง
ท าความสะอาดมี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ 187 วัต ต์
200 วัตต์ และ 215 วัตต์ ตามลาดับ

(ก) เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ า

(ข) วงจรการต่อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ า
รูปที่ 8 อัตราการใช้พลังงานของหุ่นยนต์
3.3 การทดสอบความสามารถในการทาความ
สะอาดแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
การทดสอบประสิทธิภาพการทาความสะอาด จะ
สร้ างกรณี ศึ ก ษาขึ้ น มา โดยก าหนดให้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีความสกปรกบนแผงแบ่งเป็ น 3 ระดับ
ดังแสดงในรูปที่ 9 ซึ่งจะใช้ผงแป้ งฝุ่ นเป็ นตัวสร้าง
ความสกปรกบนแผง เนื่ องจากสังเกตเห็ น ได้ ง่ าย
จากนั ้น จะให้ หุ่ น ยนต์ ท าความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ท าความสะอาดสิ่ ง สกปรกบนแผง
ทั ง้ 3 ระดั บ เพื่ อ พิ จ ารณาเปรีย บเที ย บก่ อ นและ
หลังทาความสะอาด

(ก) มาก

(ข) ปานกลาง

(ค) น้อย

รูปที่ 9 ผิวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนทาความสะอาด

(ก) มาก

(ข) ปานกลาง

(ค) น้อย

รูปที่ 10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์หลังทาความสะอาด
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ตารางที่ 5 เวลาและพลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ของหุ่นยนต์
ทาความสะอาดเมื่อใช้กบั ระบบผลิตกาลังไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์ทพ่ี กิ ดั กาลังไฟฟ้ าต่างๆ
พิ กดั
พื้นที่ทาความ
กาลังไฟฟ้ า
สะอาด
ของระบบ
(กิ โลวัตต์) (ตารางเมตร)
5
40
10
72
50
360

เวลา
ที่ใช้

พลังงานไฟฟ้ า
รวมที่ใช้

(นาที)
92.40
166.48
834.00

(วัตต์ชวโมง)
ั่
56.0
100.8
504.0

4. บทสรุป
งานวิจยั นี้ทาการพัฒนาหุ่นยนต์ทาความสะอาด
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ อ ัจ ฉริย ะ ที่ มี รู ป แบบการ
ทางานแบบผสมระหว่างแบบเคลื่อนที่ด้านข้างกับ
แบบเคลื่อนทีอ่ สิ ระขึน้ -ลงของแปรงปั ด ซึง่ เป็ นระบบ
ที่มี ข้อ ได้ เปรีย บโดยเฉพาะโครงสร้า งที่ ยืด หยุ่ น
สะดวกในการเพิม่ หรือลดขนาดรวมถึงปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับความสามารถและซ่อมบารุง นอกจากนี้ ยัง
มีการประยุกต์เอาเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพ
สิง่ เข้ามาใช้ควบคุม เพื่อให้สามารถควบคุมแบบไร้
สาย โดยหุ่ นยนต์ดงั กล่าวสามารถทางานได้ทงั ้ ใน
โหมดควบคุมอัตโนมัตแิ ละควบคุมด้วยมือ หุ่นยนต์
ทาความสะอาดที่พฒ
ั นาขึ้นมานัน้ สามารถทางาน
ได้ตามทีอ่ อกแบบเอาไว้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
สามารถประสานการท างานได้ เ ป็ นอย่ า งดี เช่ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO สามารถ
ควบคุมการท างานของกลไกต่างๆ เช่น แปรงปั ด
ปั ม๊ พ่นละอองน้ า รวมถึงระบบขับเคลื่อนต่างๆ ให้
ทางานตามที่ออกแบบได้อย่างแม่นยา และ Node
MCU ESP8266 สามารถประสานการท างานกับ

รูปที่ 11 กาลังไฟฟ้ าทีว่ ดั ได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนและหลังทาความสะอาด
จากรูปที่ 11 พบว่าความแตกต่างระหว่างระดับ
กาลังไฟฟ้ าที่สามารถผลิตได้ก่ อนและหลังท าความ
สะอาด จะมากที่สุดในกรณีท่มี คี วามสกปรกของแผง
มาก ประมาณ 32% รองลงมาเป็ นความสกปรกปาน
กลาง และน้อย ทัง้ นี้เนื่องจากในขณะทาความสะอาด
ฝุ่นละอองทีเ่ กาะอยู่บริเวณผิวนอกจะถูกปั ดออกไปได้
ง่ายกว่าฝุ่นละอองที่เกาะติดอยู่กับผิวของแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ โ ดยตรง หลั ง ท าความสะอาดจึ ง ยั ง
หลงเหลือคราบสกปรกบางส่วนติดอยู่บริเวณพื้นผิว
ท าให้ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งระดั บ ก าลั งไฟฟ้ าที่
สามารถผลิตได้ก่อนและหลังทาความสะอาด ในกรณี
ของความสกปรกปานกลางและน้อยมีประมาณ 11%
และ 8% ตามลาดับ และจากความสามารถในการทา
ความสะอาดแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เมื่ อน าไป
ประยุกต์ใช้กบั แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทม่ี พี น้ื ทีท่ าความ
สะอาดมากขึน้ จะสามารถประมาณเวลาในการทางาน
และพลังงานไฟฟ้ าได้ดงั ตารางที่ 5
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ได้เป็ นอย่างดี
จึงท าให้สามารถควบคุม หุ่ น ยนต์แ บบไร้สาย โดย
สัง่ งานผ่ า นแอพพลิเคชัน Blynk ได้ ทัง้ ในโหมด
ควบคุมอัตโนมัตแิ ละควบคุมด้วยมือ โดยการทางาน
ในโหมดควบคุมอัตโนมัตินัน้ หุ่นยนต์มคี วามเร็วใน
การท าความสะอาดแผงเซลล์แ สงอาทิต ย์ท่ีมีก าร
เอี ย ง 15 องศา ที่ อ ัต ราประมาณ 2.19 นาที ต่ อ
ตารางเมตร โดยใช้ ก าลัง ไฟฟ้ าเฉลี่ ย ประมาณ
1.4 วัตต์ชวโมงต่
ั่
อตารางเมตร
ในส่วนของสมรรถนะในการทาความสะอาดนัน้
สามารถทาได้ค่อนข้างดี โดยเห็นได้จากกาลังไฟฟ้ า
ที่วดั ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิต ย์ก่ อนและหลังท า
ความสะอาดทัง้ 3 กรณี ศึก ษา มีค่ า ใกล้ เคีย งกัน
อย่างไรก็ตาม หลังการทาความสะอาด จะยังเหลือ
คราบสกปรกบางส่ ว นติด อยู่ บ ริเวณพื้ น ผิว ทัง้ นี้
เนื่องจากน้ าหนักในการกดทับของแปรงปั ดขณะทา
ความสะอาดมีไม่เพียงพอ ประกอบกับฝุ่นละอองที่
ถูกปั ดออกไปนัน้ ยังคงลอยหมุนเวียนอยู่บริเวณแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นข้อเสียเปรียบของหุ่นยนต์
ทาความสะอาดแบบเคลื่อนทีอ่ สิ ระ ซึง่ ในส่วนนี้ อาจ
สามารถแก้ไขได้โดยการเพิม่ ใบปาดฝุ่นละอองเข้าไว้
กัดชุดแปรงปั ด เพื่อปาดเอาละอองน้าและสิง่ สกปรก
ให้ออกบริเวณพื้นผิวได้ หุ่นยนต์ทาความสะอาดที่
พัฒนาขึ้น เหมาะสาหรับทาความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิต ย์ท่ีติด ตัง้ อยู่ ในในระนาบเดีย วกัน โดย
ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาข้อมูลเวลาและพลังงาน
ไฟฟ้ าทีใ่ ช้เมื่อประยุกต์ใ ช้กบั ระบบผลิตกาลังไฟฟ้ า
จากแสงอาทิตย์ท่พี ิกัดกาลังไฟฟ้ าต่างๆ ตามที่ได้
สรุปไว้ เพื่อประกอบการออกแบบและนาไปใช้งาน

ในงานวิจยั นี้ เป็ นการทดสอบความสามารถของ
หุ่นยนต์ตน้ แบบ ในส่วนการนาไปใช้งานจริง จะต้อง
ทดสอบกับสิง่ สกปรกจริงทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรม ซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนต่อไปของการพัฒนาต่อยอดตัวต้นแบบ
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานวิ จ ั ย และพั ฒ นา มทร.
สุ วรรณภู มิ ที่ให้ การสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของ
หน่วยวิจยั ระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน
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