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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีท าการศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์

แสงอาทติย์ที่ใช้ในการทดลองเป็นแผงเซลล์ชนิดผลึกซิลิกอนเป็นส่วนประกอบ แผงเซลล์แสงอาทติย์

ประเภทน้ีจะมีประสิทธิภาพดีที่ช่วงคล่ืนของรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงใกล้รังสีอินฟาเรดท าให้เมื่อใช้งาน

แผงเซลล์ประเภทน้ีจึงร้อน อีกทั้งเม่ืออิเลก็ตรอนที่เกิดจากการความต่างศักย์ระหว่าง P-N Junction 

ในเซลล์แสงอาทติย์เคล่ือนตัวในเส้นโลหะกเ็กดิความร้อนด้วยเช่นกนั เมื่อเซลล์แสงอาทติย์มีอุณหภมูิ

สูงขึ้ นท าให้ประสิทธิภาพของเซลล์ลดลงมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.4 ของทุกๆอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน 1oC ใน

การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาการเพ่ิมประสทิธภิาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 2 วิธด้ีวยกนั คือ (1) การให้

น า้ไหลผ่านใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ป๊ัมสูบน า้ให้หมุนเวียนอีกทั้งให้น า้ได้ระบายความร้อนโดย

การตกลงมาเป็นฝอย และ (2) การระบายความร้อนของเซลล์แสงอาทติย์โดยการขังน า้ไว้ใต้แผงเซลล์

แสงอาทติย์ ผลการศึกษาของทั้ง 2 วิธพีบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากวิธีที่ 1 ได้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูง

กว่า แต่เม่ือพิจารณาถึงค่าพลังงานที่ให้กับป๊ัมสูบน า้และหักลบกันแล้ววิธีที่ 2 เป็นวิธีที่ดีกว่า ซ่ึงได้

พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของค่ามาตรฐานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทติย์ แต่อย่างไรกด็ีการ

ขังน า้ไว้ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีข้อจ ากัดในด้านการติดต้ังเน่ืองจากกฎกระทรวงควบคุมน า้หนักที่

เพ่ิมบนหลังคาไม่ให้เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากน า้หนักที่เพ่ิมของน า้ท าให้ไม่สามารถติดต้ัง

บนหลังคาอาคารทั่วไปได้ แต่สามารถติดต้ังได้ส าหรับหลังคาที่เป็นคอนกรีตและบนพ้ืนดิน ส าหรับ

การลงทุนพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนใน 3 ปี 
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ABSTRACT 

This research examines the methods to increase the efficiency of solar panel. The 

crystalline silicon panel was used to test the solar panel. This type of solar panel has high 

efficiency on the wavelength of the solar radiation near the infrared ray and the heat is increasing 

when using the solar panel. Moreover, the electrons generate by the difference between P-N 

Junction in the solar cells that move in the metal line produce the heat as well. When the solar 

cell has higher temperatures, it will reduce efficiency of the cell by 0.4% in every 1oC increasing. 

This research studies the efficiency improvements of a solar panel in two methods. These are: 

(1) allowing water to flow under the solar panel by using a pump to circulate water and allowing 

the water to be cooled by dropping; and (2) Cooling the solar panel by keeping the water under 

the solar panel. Results are shown that the electrical energy generated from the first method has 

a higher value than the second method. Nevertheless, when considering the energy use in the 

pump it was found that the second method provides a good result because it increases the electrical 

energy generation of 20% more than the highest standard of solar panel. However, trapping water 

under the solar panel has a limitation for the installation. This is due to the regulation mandates 

to control the weight on the roof not more than 30 kg/m2. From the increased weight of stored 

water, it cannot be installed on the roof of generic buildings but it can install on the concrete roof 

and on the ground. Considering commercial investment, it has a payback period within three 

years. 

 

บทน า 

 จากพลังงานฟอสซิลในโลกเร่ิมลดน้อยลงและมีราคาเพ่ิมสูงขึ้ นอีกทั้งพลังงาน นิวเคลียร์

คนส่วนใหญ่ต่อต้านท าให้ทั่วโลกจึงต้องหาพลังงานอื่นเพ่ือมาทดแทน ซ่ึงพลังงานแสงอาทติย์เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงที่ทั่วโลกเลือกใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล อีกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นพลังงานที่สะอาด การน าพลังงานแสงอาทติย์มาใช้มีอยู่ด้วย กัน 2 รูปแบบคือในรูปแบบพลังงาน

ไฟฟ้าและรูปแบบพลังงานความร้อน ซ่ึงเมื่อน ามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพลังงานความร้อนหรือ

พลังงานไฟฟ้าล้วนแล้วแต่ไม่มีการปลดปล่อยสิ่งที่เป็นมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม หลังจากที่มนุษย์

รู้จักน าพลังงานจากดวงอาทิตย์มาท าให้เกิดพลังงานรูปแบบไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ผลิตพลังงานคือ

เซลล์แสงอาทติย์ โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์เมื่อ เซลล์แสงอาทติย์ได้รับพลังงาน

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและได้รับพลังงานความร้อน พลังงานความร้อนที่ได้รับสะสมอยู่ภายในเซล

แสงอาทิตย์ท าให้อุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้ น และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดต ่าลง 



 

ซ่ึงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์จะลดต ่าลงประมาณร้อยละ 0.4 ของทุกๆ 1๐C ที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน

หากสามารถลดอุณหภมูิของเซลล์แสงอาทติย์ขณะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้กจ็ะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของแผงเซลล์แสงอาทติย์และท าให้ได้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นด้วย  

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการระบายความร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้น ้ามาหมุนเวียนใต้แผง
เซลล์แสงอาทติย์และขังน า้ใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

2. เพ่ิมศึกษาระยะเวลาคืนทุนในการเพ่ิมประสทิธภิาพให้กบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาโดยใช้ชุดทดสอบเปรียบเทยีบกับชุดแผงเซลล์แสงอาทติย์ควบคุม ภายใต้แสงแดด
ธรรมชาต ิ

2. ศึกษาอุณหภมูิของเซลล์แสงอาทติย์ที่น ามาตากแสงอาทติย์และมีการสูบน า้หมุนเวียนใต้แผง
เซลล์แสงอาทติย์ หรือแช่น า้ไว้ใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

3. ศึกษาค่าพลังงานที่ได้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ชนิด Poly-Crystalline ขนาดก าลังผลิต 250 

W ที่น ามาเป็นชุดทดสอบเปรียบเทยีบกบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ควบคุม 

4. ศึกษาระยะเวลาคืนทุนของการด าเนินการและความเป็นไปได้ 

 

ทฤษฎีและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พลังงานที่ก  าเนิดจากดวงอาทติย์จะแผ่ออกสู่อวกาศโดยรอบ ในรูปของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า

ที่ความยาวคล่ืนต่างๆ ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของรังสีอาทิตย์และแสงสว่าง รังสีอาทิตย์จะเดินทางเป็น

เส้นตรงจากดวงอาทิตย์ออกมายังอวกาศรอบๆ และสามารถตกกระทบวัตถุต่างๆ ในอวกาศ ขณะที่

รังสีอาทิตย์เดินทางผ่านบรรยากาศช้ันต่างๆ  ของโลกมายังพ้ืนผิวโลก จะถูกองค์ประกอบของ

บรรยากาศในช้ันต่างๆ ดูดกลืน ท าให้รังสีอาทิตย์เฉพาะบางความยาวคล่ืนเท่าน้ันที่มาถึงพ้ืนผิวโลก 

เราสามารถแบ่งการดูดกลืนได้ในช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ ได้แก่ ที่ความยาวคล่ืนน้อยกว่า 100 nm 

100-200 nm 200-300 nm และที่ความยาวคล่ืนมากกว่า 300 nm  

 รังสีอาทิตย์ที่ความยาวคล่ืนน้อยกว่า 100 nm จะถูกดูดกลืนโดย N2 และ O2 จนหมดที่

ความสูง 90-200 กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลกหรือในบรรยากาศช้ันเทอร์โมสเฟียร์  ทั้งน้ีเพราะรังสี

อาทิตย์ที่ความยาวคล่ืนดังกล่าวเป็นรังสีอัลตราไวโอเลต ซ่ึงมีพลังงานโฟตอนสูงจนสามารถท าให้

เกดิปฏกิริิยาโฟโตไอออไนเซชัน (Photoionization)  



 

 ส าหรับรังสอีาทติย์ที่ความยาวคล่ืนในช่วง 100-200 nm สามารถเดินทางผ่านลงมาจนถึง

ที่ความสูง 50-110 กิโลเมตรซ่ึงเป็นบรรยากาศช้ันเมโซสเฟียร์ และถูกดูดกลืนหมดโดยปฏิกิริยาโฟ

โตดิสโซซิเอชัน (Photodissociation) ของ O2 กล่าวคือโฟตอนของรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนน้ี

จะท าให้โมเลกุลของ O2 แตกตัวเป็นอะตอมของ O2 จ านวน 2 อะตอม และอะตอมที่เกิดข้ึนจะไป

รวมตัวกบัโมเลกุลของ O2 เกดิเป็นโอโซน (O3) 

 กรณีของรังสีอาทติย์ในช่วงความยาวคล่ืน 200-300 nm จะผ่านลงมาถึงที่ความสูง 30-

60 กโิลเมตรซ่ึงเป็นบรรยากาศช้ันสตราโตสเฟียร์ และถูกโอโซนในบรรยากาศที่ช่วงความสูงน้ีดูดกลืน

เกือบทั้งหมด โดยมีเพียงส่วนน้อยซ่ึงอยู่ในช่วงความยาวคล่ืนรังสีอัลตราไวโอเลตบี (280-320 nm) 

ที่ผ่านลงมาถึงพ้ืนผิวโลก ส าหรับกรณีของรังสีอาทิตย์ที่ความยาวคล่ืนมากกว่า 300 nm จะเดิน

ทางผ่านลงมาถึงพ้ืนผิวโลก โดยบางส่วนจะถูกดูดกลืนด้วยไอน า้และคาร์บอนไดออกไซด์ ผลรวมของ

การดูดกลืนรังสอีาทติย์ทั้งหมดที่ความยาวคล่ืนต่างๆ ที่ระดับความสงู 11 กโิลเมตร และที่พ้ืนผิวโลก 

 รังสีอาทิตย์ที่ผ่านบรรยากาศมาถึงพ้ืนผิวโลกประกอบด้วยความยาวคล่ืนต่างๆ  โดย

พลังงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงความยาวคล่ืน 300-3000 nm แต่ตามนุษย์สามารถรับรู้ได้ในช่วง

ความยาวคล่ืน 380-770 nm เท่าน้ัน รังสีอาทติย์ในช่วงความยาวคล่ืนน้ีเรียกกันทั่วไปว่า คล่ืนแสงที่

ตาเหน็ (Visible Light)  

 ในแสงอาทิตย์มีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าหลายความถี่ (หรือหลายความยาวคล่ืน) ปะปนอยู่

ด้วยกัน เรียกสั้นๆว่าสเปคตรัมแสงอาทิตย์ (Solar Spectrum) หลักๆแล้วแบ่งออกเป็น 3 ย่าน คือ 

ย่านแสงเหนือม่วง (Ultraviolet Radiation: UV) มีความยาวคล่ืนระหว่าง 300 – 400 nm มีส่วนใน

พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 5 ถัดมาเป็นย่านคล่ืนแสงที่ตาเหน็ (Visible Light: VL) มีความ

ยาวคล่ืนระหว่าง 400–700 nm มีส่วนในพลังงานแสงอาทติย์คิดเป็นร้อยละ 43 และย่านแสงใต้แดง

ย่านใกล้ (Near-Infrared Radiation: NIR) มีความยาวคล่ืนระหว่าง 700–2500 nm มีส่วนใน

พลังงานแสงอาทติย์คิดเป็นร้อยละ 52 ตอนที่พระอาทติย์อยู่เหนือศีรษะพอดี พลังงานแสงอาทติย์บน

ผิวโลกมีค่าใกล้เคียงกบั 1,000 W/m2 

 



 

 
 

ภาพที ่1 แบบการโคจรรอบดวงอาทติย์ 

 

 จากการที่โลกหมุนรอบตัวเองท ามุมเอียง 23.5o กับแนวการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (ดัง

แสดงในรูปที่ 1) ส าหรับพ้ืนที่บนโลกที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเกิดปรากฏการดวงอาทติย์อ้อมใต้ ช่วง

เดือนสิงหาคม – เมษายน ของปีถัดไป และดวงอาทิตย์จะอ้อมเหนือ ช่วงเดือน พฤษภาคม – 

กรกฎาคม ส าหรับกรุงเทพมหานครต้ังอยู่เส้นรุ่งที่ 14o เหนือ ดังน้ันเพ่ือให้การการติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทติย์ได้รับแสงจากดวงอาทติย์ดีส าหรับประเทศไทย จึงควรติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทติย์เอียงท า

มุมกบัแนวระดับเป็นมุม 15o และหันด้านที่ต ่าไปทางทศิใต้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประภาทพิย์ บุญหล้า, เจริญพร เลิศสถิตธนากร และนุช

ดา สุวแพทย์ (2556) ได้ใช้วิธีการทดสอบลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการใช้น ้าในการ

ระบายความร้อน โดยได้ทดสอบการระบายความร้อน 2 แบบ คือ แบบพ่นน า้บนผิวหน้าแผงเซลล์

แสงอาทิตย์และแบบน า้หยดบนผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการทดสอบแบบพ่นน า้บนผิวหน้า

แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภมูิเฉล่ียร้อยละ 30.1 และการทดสอบแบบน า้หยดบนผิวหน้า

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิเฉล่ียร้อยละ 39.9 โดยค่าเฉล่ียของการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพส าหรับการทดสอบแบบพ่นน า้บนผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทติย์มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.6 

และค่าเฉล่ียของการเพ่ิมประสิทธภิาพส าหรับการทดสอบแบบน า้หยดบนผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทติย์

มีค่าเทา่กบั ร้อยละ 8.6 

 สรุเชรษฐ์ สชี านาญ, ธรีพัฒน์ ชมพูค า และสมัพันธ ์ฤทธเิดช (2559) ได้ใช้วิธกีารทดสอบ

ลดอุณหภมูิแผงเซลล์แสงอาทติย์ด้วยการใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe) ที่ติดต้ังวัสดุพรุนแบบตาข่าย

ทองแดง โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบได้ต ่ากว่าแผงเซลล์



 

ควบคุมโดยเฉล่ีย 4.2oC และมีอัตราเฉล่ียค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่าแผง

เซลล์แสงอาทติย์ควบคุมมีค่าร้อยละ 9.60 

 ตั้งเฮง ยนต์สถิตกุล, อภิวัตน์ เพชรวงศ์, บัญชา โมรานอก (2560) ได้ใช้วิธีการทดสอบ

โดยระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยการใช้ท่อท าความเยน็แบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่น

เพลเทียร์ โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบได้ต ่ากว่าแผงเซลล์

ควบคุมโดยเฉล่ีย 0.6oC และมีอัตราเฉล่ียค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่าแผง

เซลล์แสงอาทติย์ควบคุมมีค่าร้อยละ 2.7 

 วรทย์ วรางกูร, อภิชาต อาจนาเสียว, สุธา ลอยเดือนฉาย ได้ใช้วิธีการทดสอบโดยการลด

อุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยท่อน ้าหล่อเย็น การติดตั้งระบบหล่อเย็นโดยการเดินท่อ

อลูมิเนียมน า้ใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ สามารถลดอุณหภมูิได้มากสุดจาก 71.1oC เหลือเพียง 62.2oC 

และเพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นถึงร้อยละ 12.77 

 บัณฑูร เวียงมูล, อนันตชัย สุวรรณาคม และ สุกัลยา ขุนจารย์ (2559) ได้ใช้วิธีการ

ทดสอบโดยการลดอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยครีบแบบหน้าตัดสม ่าเสมอสี่เหล่ียมผืนผ้า

ด้วยการพาความร้อนตามธรรมชาติ แผงที่ระบายความร้อนด้วยครีบมีพ้ืนที่ระบายความร้อนเป็น 3 

เท่าของพ้ืนที่แผง โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภมูิของแผงเซลล์แสงอาทติย์ทดสอบได้ต ่ากว่าแผง

เซลล์ควบคุมโดยเฉล่ีย 2.5oC และมีอัตราเฉล่ียค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่า

แผงเซลล์แสงอาทติย์ควบคุมมีค่าร้อยละ 0.35 

 จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาพบว่าทุกงานวิจัยพยายามลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เพ่ือให้เกดิการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีแนวคิดเดียวกนัคือการลด

อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้ น แต่งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการ

เพ่ิมประสทิธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ โดยการระบายความร้อนของเซลล์ด้วยการขังน า้ไว้ใต้แผง

เซลล์แสงอาทติย์ ซ่ึงได้ท าการทดสอบแบบน า้ไหลเวียนและแบบน า้ไม่หมุนเวียน อกีทั้งงานวิจัยน้ียังใช้

น า้สัมผัสใกล้ใต้ผิวเซลล์แสงอาทติย์ได้มาก ท าให้มีการระบายความร้อนได้ดีเพราะความร้อนเกดิมาก

ที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่ึงดีกว่าการระบายความร้อนที่ด้านหน้าแผงเพราะที่ด้านหน้าจะเกิด

ตะไคร้น า้เกดิขึ้นได้หากน า้กระทบแสงดวงอาทติย์เมื่อใช้งานจริง 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 สถานที่ท  าการทดสอบเป็นบริเวณพ้ืนที่โลงต่อออกจากหลังคาเดิมของห้องเกบ็ของบริษัท 

ฟูโซล่าร์ จ ากัด แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ที่ต าแหน่งละติจูด 13 องศา 56 ลิปดา 00.9 ฟิลิปดาเหนือ 

ลองจิจูด 100 องศา 35 ลิปดา 13.7 ฟิลิปดาตะวันออก ข้อมูลศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ

ประเทศไทยพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสดีวงอาทติย์สูงสดุระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน



 

เมษายน โดยค่ารังสีแสงอาทติย์มีค่าในช่วง 1.8 ถึง 2.6 MJ/m2/hr ในช่วงเวลาเที่ยงวันหรือมีค่ารังสี

อยู่ในช่วง 20 ถึง 24 MJ/m2/day จากข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีค่าศักยภาพพลังงาน

แสงอาทติย์ค่อนข้างสูง ภาพที่ 2 แสดงแผนผังการท างานวิจัยและรูปที่ 3 แสดงการประกอบท่อและ

ถังรองรับน า้ 

  

 เริ่มต้น 

 

 ศกึษาข้อมูลต่างๆ เกบ็รวบรวมข้อมูล 

      และทฤษฎี   และวิเคราะห์ 

 

      ออกแบบจัดรปูแบบ 

     แผงเซลล์และอุปกรณ์ 

 

   แก้ไขปรับปรงุ 

     วิเคราะห์รปูแบบการทดลอง 

 

 

 

      ตรวจหาวัสดุใช้ทดลอง 

 

 

      ติดตั้งอุปกรณ์ทดลอง 

      และอุปกรณ์เกบ็ข้อมูล 

 

 

 

   แก้ไขปรับปรงุ 

      ทดสอบการท างาน 

 และเกบ็ข้อมูลต่างๆ 

 

 

 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 สรปุผล 

 

ภาพที ่2 แผนผังการท างานวิจัย 

 



 

วิธีทดลอง 

1. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทติย์ท าจากเหลก็ท าการทดสอบวางในที่โล่งแจ้ง โดยเมื่อ
วางแผงเซลล์แสงอาทติย์แล้วจะท ามุมกบัแนวระดับ 15๐ (เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้ง

ที่ 15 องศาเหนือ) หันด้านที่ต ่าไปทางทศิใต้ ส าหรับแผงทดสอบและแผงอ้างองิ 

2. ท าการต่อท่อน า้เข้าทางด้านต ่าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบเพ่ือให้น า้เตม็แผงเซลล์
แสงอาทิตย์และระบายความร้อนให้กับเซลล์ ส าหรับระบบท่อต้องมีท่อระบายอากาศ (Air Vent)ที่

จุดสูงสุดด้วยหรือท่อน า้ด้านออกต้องมีขนาดใหญ่ เน่ืองหากไม่มีท่อระบายอากาศหรือขนาดท่อน า้

ทางออกใหญ่อากาศจะไม่สามารถเข้าไปได้ เม่ือน า้เตม็และไหลไปที่ท่อทางออกและจากแรงโน้มถ่วง

ของโลกท าให้เกิดแรงดูดของท่อทางออกและน า้จะถูกดูดออก จนเมื่อความดันบรรยากาศมีมากกว่า

แรงโน้มถ่วงอากาศกจ็ะแทรกเข้าไปได้  

 

 
 

ภาพที ่3 การประกอบทอ่และถังรองรับน า้ 

 

3. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความเข้มแสง โดยท าการทดสอบแบบน า้
ไหลเวียนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีอัตราการไหลที่ 500 ลิตรต่อช่ัวมง และทดสอบแบบไม่มีน า้

หมุนเวียนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซ่ึงบันทกึตั้งแต่เวลา 6:00 – 18:00 น. และท าการค านวณหาค่า

ก าลังไฟฟ้า ประสทิธภิาพ และ Performance Ratio 

 



 

ผลการศึกษา 

 จากการทดสอบพบว่าความเข้มรังสีอาทิตย์มีผลกับอุณหภูมิแวดล้อม ซ่ึงที่จุดอุณหภูมิ

สูงสุดของวันจะต่างจากจุดที่ค่ารังสีอาทิตย์มีค่าความเข้มสูงสุดประมาณ 2-3 ช่ัวโมงและในการ

ทดสอบวัดค่าความเข้มรังสีสูงสุดเฉล่ีย มีค่า 918 W/m2 ค่าอุณหภมูิแวดล้อมสูงสุดเฉล่ีย มีค่า 38.4 

oC โดย รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของเวลากับความเข้มรังสีอาทิตย์และอุณหภูมิแวดล้อม การ

ทดสอบแบบมีน า้หมุนเวียนใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์เมื่อท าการทดสอบระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 

2563 ได้ผลการศึกษาโดยแสดงไว้ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที ่4 ความสมัพันธข์องเวลากบัความเข้มรังสอีาทติย์และอุณหภมูิแวดล้อม 

 
ภาพที ่5 กราฟแสดงค่าก าลังงานที่ผลิตได้ส าหรับกรณีมีน า้หมุนเวียนในแต่ละวัน 
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 การทดสอบเปรียบเทียบผลก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์ที่ผลิตได้ ในกรณีที่มีน า้

ไหลหมุนเวียนและไม่มีน า้หมุนเวียนเพ่ือระบายความร้อน ในกรณีที่มีน า้หมุนเวียนที่อัตราการไหล 

500 L/hr คิดความเรว็ของน า้เทยีบกบัพ้ืนผิวใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์เป็น 14.4 m/hr จากการศึกษา

พบว่าความสามารถในการผลิตก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์มีค่าเพ่ิมมากขึ้น จากผลการศึกษา

ใน รูปที่ 5 พบว่าค่าเฉล่ียของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิงมีค่าก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่

ผลิตได้มีค่าเทา่กบั 663.54 W/day โดยค่า Performance Ratio เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 47 ส่วนค่าเฉล่ีย

ของแผงเซลล์ที่มีน า้ระบายความร้อนมีค่าก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้มีค่าเท่ากับ 

941.26 W/day และค่า Performance Ratio เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 68 แต่จะต้องสูญเสียค่าก าลังไฟฟ้า

ให้กบัป๊ัมสบูน า้เทา่กบั 250.02 W/day  

 ในกรณีการทดสอบแบบน ้าไม่หมุนเวียนใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อท าการทดสอบ

ระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2563 ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 6 ความสามารถในการผลิตก าลังไฟฟ้า

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพ่ิมมากขึ้ น จากผลการศึกษาในรูปที่ 6 พบว่าค่าเฉล่ียของแผงเซลล์

อ้างอิงมีค่าก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้มีค่าเท่ากับ 622.46 W/day โดยค่า 

Performance Ratio เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 48% ส่วนค่าเฉล่ียของแผงเซลล์ที่มีน า้ระบายความร้อนมีค่า

ก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตได้มีค่าเท่ากับ 909.55 W/day และค่า Performance 

Ratio เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 72 โดยไม่ต้องสญูเสยีค่าก าลังไฟฟ้าให้กบัป๊ัมสบูน า้อกีด้วย 

 

 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าก าลังงานที่ผลิตได้ส าหรับไม่มีน า้หมุนเวียนในแต่ละวัน 
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สรุปผลการศึกษา 

 ส าหรับระบบระบายความร้อนแบบน า้ไหลเวียนสามารถลดอุณหภูมิแผงได้ 7.8oC ผลิต

ก าลังไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้น 57.63 W เมื่อค่าความเข้มรังสดีวงอาทติย์สูงสดุ 886.3 W/m2 แต่ต้องสูญเสีย

ก าลังไฟฟ้าในการสูบน า้ให้กับป๊ัมสูบน า้คิดเป็น 41.36 W ส าหรับระบบระบายความร้อนแบบน า้ไม่

ไหลเวียนสามารถลดอุณหภมูิแผงได้ 5.17oC ผลิตก าลังไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ้น 50.43 W เมื่อค่าความเข้ม

รังสีดวงอาทติย์สูงสุด 872.56 W/m2 สรุปผลการเปรียบเทียบค่าก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ทดสอบที่มีน ้าไหลผ่านใต้แผงเซลล์หรือที่ขังน ้าไว้ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่มีน ้า

หมุนเวียนสามารถผลิตก าลังงานไฟฟ้าได้แตกต่างกัน แต่หากมาพิจารณาก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียให้กับ 

ป๊ัมสูบน า้แล้ว วิธีการขังน า้ไว้โดยไม่มีน า้หมุนเวียนจะเป็นวิธีที่ได้พลังงานสุทธิที่มากกว่า สรุปผลด้าน

การลงทุนส าหรับการแช่น า้ไว้ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เงินที่ใช้ในการลงทุนท าอุปกรณ์ขังน า้เท่ากับ 

1,000 บาท โดยมรีะยะเวลาคืนทุนใน 3 ปี  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ไม่ควรเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยวิธีขังน ้าใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับหลังคาอาคาร 

เน่ืองจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ควบคุมอาคาร ระบุน า้หนักบรรทุกจรที่เพ่ิมต้องไม่

เกิน 30 kg/m2 แต่เมื่อค านวนน ้าหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับน ้าใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมกัน

เทา่กบั 75 kg ต่อพ้ืนที่แผงเซลล์แสงอาทติย์ 1.63 m2 เม่ือคิดต่อหน่วยพ้ืนที่จะเทา่กบั 46 kg/m2 ซ่ึง

มีค่ามากกว่า 

 ในการขังน า้ใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ควรลดความดันของน า้โดยใช้แผงเซลล์ที่มีขนาดเลก็

หรือติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทติย์ในแนวนอน ปกติกระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้ถูกออกแบบ

มาเพ่ือรับแรงดัน เมื่อเกิดความดันที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทติย์ กระจกของแผงเซลล์แสงอาทติย์จะบวม

ออกหรือต้องเพ่ิมความหนาของแผ่นอลูมิเนียมที่ติดต้ังแนบกับแผ่น EVA เพ่ือให้รับความดันแทน

กระจกแต่จะท าให้ค่าใช้จ่ายสงูขึ้นอกี 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย  

ประภาทพิย ์บุญหล้า. (2556).การปรบัปรุงประสิทธิภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยเทคนิคการล

อุณหภมิู. บทความวิจัย วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีที่8 

ฉบับที่2 กรรกฎาคม-ธนัวาคม 

สรุเชรษฐ์ สีช านาญ, ธรีพัฒน์ ชมพูค า, สัมพันธ ์ฤทธเิดช. (2559).การเพ่ิมประสิทธิภาพแผงเซลล์

แสงอาทิตยโ์ดยใชท่้อความรอ้นทีติ่ดตัง้วสัดพุรุนแบบตาข่ายทองแดง. บทความวิจัย 

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่9 ฉบับที่1 มกราคม-

มิถุนายน 

ตั้งเฮง ยนต์สถิตกุล, อภิวัฒน์ เพชรวงศ์, บัญชา โมรานอก. (2560).การศึกษาประสทิธิภาพของแผง

โซล่าเซลล ์โดยระบายความรอ้นดว้ยท่อท าความรอ้นแบบท่อทองแดงร่วมกบัแผ่นเพล

เทียร์. ในรายงานสบืเน่ืองการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่1 

“นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ไทยแลนด์ 4.0” 

วรทย์ วรางกูร, อภิชาต อาจนาเสยีว, สุธา ลอยเดือนฉาย. การเพ่ิมประสิทธิภาพเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดย

การลดอุณหภมิูใตแ้ผงดว้ยน า้หล่อเยน็. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บัณฑรู เวียงมูล, อนันตชัย สุวรรณาคม และ สกุัลยา ขุนจารย์. (2559).การศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์

แสงอาทติย์ที่ระบายความร้อนด้วยครีบ. บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่21 

ฉบับที่3 กนัยายน-ธนัวาคม 

 


