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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ท่ใี ช้ ในการทดลองเป็ นแผงเซลล์ชนิดผลึกซิลิกอนเป็ นส่วนประกอบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพดีท่ชี ่วงคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงใกล้ รังสีอินฟาเรดทาให้ เมื่อใช้ งาน
แผงเซลล์ประเภทนี้จึงร้ อน อีกทั้งเมื่ออิเล็กตรอนที่เกิดจากการความต่างศักย์ระหว่าง P-N Junction
ในเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนตัวในเส้ นโลหะก็เกิดความร้ อนด้ วยเช่นกัน เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิ
สูงขึ้นทาให้ ประสิทธิภาพของเซลล์ลดลงมีค่าเท่ากับร้ อยละ 0.4 ของทุกๆอุณหภูมิท่เี พิ่ มขึ้น 1oC ใน
การวิจัยนี้ได้ ทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2 วิธดี ้ วยกัน คือ (1) การให้
นา้ ไหลผ่านใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ ป๊ั มสูบนา้ ให้ หมุนเวียนอีกทั้งให้ นา้ ได้ ระบายความร้ อนโดย
การตกลงมาเป็ นฝอย และ (2) การระบายความร้ อนของเซลล์แสงอาทิตย์โดยการขังนา้ ไว้ ใต้ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ผลการศึกษาของทั้ง 2 วิธพี บว่าค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ได้ จากวิธีท่ี 1 ได้ ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่สูง
กว่า แต่เมื่อพิ จารณาถึงค่าพลั งงานที่ให้ กับปั๊ มสูบนา้ และหักลบกันแล้ ววิธีท่ี 2 เป็ นวิธีท่ดี ีกว่ า ซึ่งได้
พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นร้ อยละ 20 ของค่ามาตรฐานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ดีการ
ขังนา้ ไว้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีข้อจากัดในด้ านการติดตั้งเนื่องจากกฎกระทรวงควบคุมนา้ หนั กที่
เพิ่มบนหลังคาไม่ให้ เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากนา้ หนักที่เพิ่มของนา้ ทาให้ ไม่สามารถติดตั้ง
บนหลังคาอาคารทั่วไปได้ แต่สามารถติดตั้งได้ สาหรั บหลังคาที่เป็ นคอนกรี ตและบนพื้ นดิน สาหรั บ
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.

บทนา
จากพลังงานฟอสซิลในโลกเริ่ม ลดน้ อยลงและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพลังงาน นิวเคลียร์
คนส่วนใหญ่ต่อต้ านทาให้ ท่วั โลกจึงต้ องหาพลังงานอื่นเพื่อมาทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ท่วั โลกเลือกใช้ เป็ นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล อีกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์
เป็ นพลังงานที่สะอาด การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ มีอยู่ด้วย กัน 2 รูปแบบคือในรูปแบบพลังงาน
ไฟฟ้ าและรูปแบบพลังงานความร้ อน ซึ่งเมื่อนามาใช้ งานไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบพลังงานความร้ อนหรือ
พลังงานไฟฟ้ าล้ วนแล้ วแต่ไม่มีการปลดปล่ อยสิ่งที่เป็ นมลภาวะต่อสภาพแวดล้ อม หลังจากที่มนุ ษย์
รู้จักนาพลังงานจากดวงอาทิตย์มาทาให้ เกิดพลังงานรูป แบบไฟฟ้ า โดยใช้ อุปกรณ์ผลิตพลังงานคือ
เซลล์แสงอาทิตย์ โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อ เซลล์แสงอาทิตย์ได้ รับพลังงาน
คลื่ น แม่ เหล็ก ไฟฟ้ าและได้ รั บ พลั งงานความร้ อน พลั งงานความร้ อ นที่ได้ รั บ สะสมอยู่ ภายในเซล
แสงอาทิตย์ทาให้ อุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้น และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดต่าลง

ซึ่งประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จะลดต่าลงประมาณร้ อยละ 0.4 ของทุกๆ 1๐C ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
หากสามารถลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ขณะผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ กจ็ ะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และทาให้ ได้ พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้นด้ วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาการระบายความร้ อนให้ กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ น้ามาหมุนเวียนใต้ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์และขังนา้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
2. เพิ่มศึกษาระยะเวลาคืนทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขอบเขตการศึกษา
1. การศึกษาโดยใช้ ชุดทดสอบเปรียบเทียบกับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุม ภายใต้ แสงแดด
ธรรมชาติ
2. ศึกษาอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ท่นี ามาตากแสงอาทิตย์และมีการสูบนา้ หมุนเวียนใต้ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ หรือแช่นา้ ไว้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
3. ศึกษาค่าพลังงานที่ได้ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly-Crystalline ขนาดกาลังผลิต 250
W ที่นามาเป็ นชุดทดสอบเปรียบเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุม
4. ศึกษาระยะเวลาคืนทุนของการดาเนินการและความเป็ นไปได้
ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พลังงานที่กาเนิดจากดวงอาทิตย์จะแผ่ออกสู่อวกาศโดยรอบ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่ความยาวคลื่ นต่ างๆ ซึ่ งมีท้ังในรู ปแบบของรั งสีอาทิตย์และแสงสว่ าง รั งสีอาทิตย์จะเดินทางเป็ น
เส้ นตรงจากดวงอาทิตย์ออกมายังอวกาศรอบๆ และสามารถตกกระทบวัตถุต่างๆ ในอวกาศ ขณะที่
รั ง สีอ าทิต ย์ เ ดิ น ทางผ่ า นบรรยากาศชั้ น ต่ า งๆ ของโลกมายั ง พื้ นผิ ว โลก จะถู ก องค์ ป ระกอบของ
บรรยากาศในชั้นต่างๆ ดูดกลืน ทาให้ รังสีอาทิตย์เฉพาะบางความยาวคลื่นเท่านั้นที่มาถึงพื้ นผิวโลก
เราสามารถแบ่งการดูดกลืนได้ ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ได้ แก่ ที่ความยาวคลื่นน้ อยกว่ า 100 nm
100-200 nm 200-300 nm และที่ความยาวคลื่นมากกว่า 300 nm
รั งสีอาทิตย์ท่ีความยาวคลื่ นน้ อยกว่ า 100 nm จะถูกดูดกลืนโดย N2 และ O2 จนหมดที่
ความสูง 90-200 กิโลเมตรจากพื้ นผิวโลกหรื อ ในบรรยากาศชั้ น เทอร์ โ มสเฟี ยร์ ทั้งนี้ เพราะรั ง สี
อาทิตย์ท่ีความยาวคลื่ นดังกล่ าวเป็ นรั งสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมีพลังงานโฟตอนสูงจนสามารถทาให้
เกิดปฏิกริ ิยาโฟโตไอออไนเซชัน (Photoionization)

สาหรับรังสีอาทิตย์ท่คี วามยาวคลื่นในช่วง 100-200 nm สามารถเดินทางผ่านลงมาจนถึง
ที่ความสูง 50-110 กิโลเมตรซึ่งเป็ นบรรยากาศชั้นเมโซสเฟี ยร์ และถูกดูดกลืนหมดโดยปฏิกิริยาโฟ
โตดิสโซซิเอชัน (Photodissociation) ของ O2 กล่าวคือโฟตอนของรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นนี้
จะทาให้ โมเลกุลของ O2 แตกตัวเป็ นอะตอมของ O2 จานวน 2 อะตอม และอะตอมที่เกิดขึ้นจะไป
รวมตัวกับโมเลกุลของ O2 เกิดเป็ นโอโซน (O3)
กรณีของรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่น 200-300 nm จะผ่านลงมาถึงที่ความสูง 3060 กิโลเมตรซึ่งเป็ นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟี ยร์ และถูกโอโซนในบรรยากาศที่ช่วงความสูงนี้ดูดกลืน
เกือบทั้งหมด โดยมีเพียงส่วนน้ อยซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตบี (280-320 nm)
ที่ผ่ า นลงมาถึ ง พื้ นผิ ว โลก ส าหรั บ กรณี ข องรั ง สีอ าทิต ย์ ท่ีค วามยาวคลื่ น มากกว่ า 300 nm จะเดิ น
ทางผ่านลงมาถึงพื้นผิวโลก โดยบางส่วนจะถูกดูดกลืนด้ วยไอนา้ และคาร์บอนไดออกไซด์ ผลรวมของ
การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ท้งั หมดที่ความยาวคลื่นต่างๆ ที่ระดับความสูง 11 กิโลเมตร และที่พ้ ืนผิวโลก
รั ง สี อ าทิต ย์ ท่ีผ่ า นบรรยากาศมาถึ ง พื้ นผิ ว โลกประกอบด้ ว ยความยาวคลื่ น ต่ า งๆ โดย
พลั งงานส่วนใหญ่ จ ะอยู่ ในช่ วงความยาวคลื่ น 300-3000 nm แต่ ตามนุ ษย์สามารถรั บรู้ได้ ในช่ วง
ความยาวคลื่น 380-770 nm เท่านั้น รังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นนี้เรียกกันทั่วไปว่า คลื่นแสงที่
ตาเห็น (Visible Light)
ในแสงอาทิตย์มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าหลายความถี่ (หรื อหลายความยาวคลื่น) ปะปนอยู่
ด้ วยกัน เรียกสั้นๆว่าสเปคตรัมแสงอาทิตย์ (Solar Spectrum) หลักๆแล้ วแบ่งออกเป็ น 3 ย่าน คือ
ย่านแสงเหนือม่วง (Ultraviolet Radiation: UV) มีความยาวคลื่นระหว่าง 300 – 400 nm มีส่วนใน
พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็ นร้ อยละ 5 ถัดมาเป็ นย่านคลื่นแสงที่ตาเห็น (Visible Light: VL) มีความ
ยาวคลื่นระหว่าง 400–700 nm มีส่วนในพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็ นร้ อยละ 43 และย่านแสงใต้ แดง
ย่ า นใกล้ (Near-Infrared Radiation: NIR) มี ค วามยาวคลื่ น ระหว่ า ง 700–2500 nm มี ส่ ว นใน
พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็ นร้ อยละ 52 ตอนที่พระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะพอดี พลังงานแสงอาทิตย์บน
ผิวโลกมีค่าใกล้ เคียงกับ 1,000 W/m2

ภาพที่ 1 แบบการโคจรรอบดวงอาทิตย์
จากการที่โลกหมุ นรอบตัวเองทามุ มเอียง 23.5o กับแนวการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (ดัง
แสดงในรูปที่ 1) สาหรับพื้นที่บนโลกที่อยู่เหนือเส้ นศูนย์สูตรเกิดปรากฏการดวงอาทิตย์อ้อมใต้ ช่วง
เดื อ นสิง หาคม – เมษายน ของปี ถั ด ไป และดวงอาทิต ย์ จ ะอ้ อ มเหนื อ ช่ ว งเดื อ น พฤษภาคม –
กรกฎาคม สาหรับกรุงเทพมหานครตั้งอยู่เส้ นรุ่งที่ 14o เหนือ ดังนั้นเพื่อให้ การการติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ รับแสงจากดวงอาทิตย์ดีสาหรับประเทศไทย จึงควรติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เอียงทา
มุมกับแนวระดับเป็ นมุม 15o และหันด้ านที่ต่าไปทางทิศใต้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประภาทิพย์ บุญหล้ า, เจริญพร เลิศสถิตธนากร และนุช
ดา สุวแพทย์ (2556) ได้ ใช้ วิ ธีก ารทดสอบลดอุณ หภูมิแ ผงเซลล์ แ สงอาทิตย์ด้วยการใช้ น้าในการ
ระบายความร้ อน โดยได้ ทดสอบการระบายความร้ อน 2 แบบ คือ แบบพ่ นนา้ บนผิวหน้ าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และแบบนา้ หยดบนผิวหน้ าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการทดสอบแบบพ่ นนา้ บนผิวหน้ า
แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ยร้ อยละ 30.1 และการทดสอบแบบนา้ หยดบนผิวหน้ า
ของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส ามารถลดอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ร้ อยละ 39.9 โดยค่ า เฉลี่ ย ของการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพสาหรับการทดสอบแบบพ่นนา้ บนผิวหน้ าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเท่ากับร้ อยละ 12.6
และค่าเฉลี่ยของการเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการทดสอบแบบนา้ หยดบนผิวหน้ าแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มีค่าเท่ากับ ร้ อยละ 8.6
สุรเชรษฐ์ สีชานาญ, ธีรพัฒน์ ชมพูคา และสัมพันธ์ ฤทธิเดช (2559) ได้ ใช้ วิธกี ารทดสอบ
ลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการใช้ ท่อความร้ อน (Heat Pipe) ที่ติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่าย
ทองแดง โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบได้ ต่ากว่าแผงเซลล์

ควบคุมโดยเฉลี่ย 4.2oC และมีอัตราเฉลี่ยค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่ าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมมีค่าร้ อยละ 9.60
ตั้งเฮง ยนต์สถิตกุล, อภิวัตน์ เพชรวงศ์ , บัญชา โมรานอก (2560) ได้ ใช้ วิธีการทดสอบ
โดยระบายความร้ อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้ วยการใช้ ท่อทาความเย็นแบบท่อทองแดงร่ วมกับแผ่น
เพลเทียร์ โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบได้ ต่ากว่าแผงเซลล์
ควบคุมโดยเฉลี่ย 0.6oC และมีอัตราเฉลี่ยค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่ าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมมีค่าร้ อยละ 2.7
วรทย์ วรางกูร, อภิชาต อาจนาเสียว, สุธา ลอยเดือนฉาย ได้ ใช้ วิธีการทดสอบโดยการลด
อุ ณ หภูมิ ใ ต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ ด้ ว ยท่อ น้า หล่ อ เย็น การติ ด ตั้ ง ระบบหล่ อ เย็น โดยการเดิ น ท่อ
อลูมิเนียมนา้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถลดอุณหภูมิได้ มากสุดจาก 71.1oC เหลือเพียง 62.2oC
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ าได้ มากขึ้นถึงร้ อยละ 12.77
บั ณ ฑูร เวี ย งมู ล , อนั น ตชั ย สุว รรณาคม และ สุกัล ยา ขุ น จารย์ (2559) ได้ ใ ช้ วิ ธีก าร
ทดสอบโดยการลดอุณหภูมิใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยครี บแบบหน้ าตัดสม่าเสมอสี่เหลี่ ยมผื นผ้ า
ด้ วยการพาความร้ อนตามธรรมชาติ แผงที่ระบายความร้ อนด้ วยครี บมีพ้ ื นที่ระบายความร้ อนเป็ น 3
เท่าของพื้นที่แผง โดยการทดสอบสามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบได้ ต่ากว่าแผง
เซลล์ควบคุมโดยเฉลี่ย 2.5oC และมีอัตราเฉลี่ยค่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบสูงกว่ า
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมมีค่าร้ อยละ 0.35
จากงานวิ จัยที่ได้ ศึกษาพบว่ าทุกงานวิจัยพยายามลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งงานวิจัยนี้มีแนวคิดเดียวกันคือการลด
อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบเพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่งานวิจัยนี้ได้ ศึกษาการ
เพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการระบายความร้ อนของเซลล์ด้วยการขังนา้ ไว้ ใต้ แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้ ทาการทดสอบแบบนา้ ไหลเวียนและแบบนา้ ไม่หมุนเวียน อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังใช้
นา้ สัมผัสใกล้ ใต้ ผิวเซลล์แสงอาทิตย์ได้ มาก ทาให้ มีการระบายความร้ อนได้ ดีเพราะความร้ อนเกิดมาก
ที่ใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ ซึ่ งดี ก ว่ า การระบายความร้ อ นที่ด้า นหน้ า แผงเพราะที่ด้า นหน้ า จะเกิ ด
ตะไคร้ นา้ เกิดขึ้นได้ หากนา้ กระทบแสงดวงอาทิตย์เมื่อใช้ งานจริง
วิธีการดาเนินการวิจยั
สถานที่ทาการทดสอบเป็ นบริเวณพื้นที่โลงต่อออกจากหลังคาเดิมของห้ องเก็บของบริ ษัท
ฟูโซล่าร์ จากัด แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ที่ตาแหน่งละติจูด 13 องศา 56 ลิปดา 00.9 ฟิ ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 100 องศา 35 ลิปดา 13.7 ฟิ ลิปดาตะวันออก ข้ อมูลศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้ รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน โดยค่ารังสีแสงอาทิตย์มีค่าในช่วง 1.8 ถึง 2.6 MJ/m2/hr ในช่วงเวลาเที่ยงวันหรือมีค่ารั งสี
อยู่ในช่ วง 20 ถึง 24 MJ/m2/day จากข้ อมูลนี้แสดงให้ เห็นว่ าประเทศไทยมีค่าศักยภาพพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้ างสูง ภาพที่ 2 แสดงแผนผังการทางานวิจัยและรูปที่ 3 แสดงการประกอบท่อและ
ถังรองรับนา้
เริ่มต้ น
ศึกษาข้ อมูลต่างๆ เก็บรวบรวมข้ อมูล
และทฤษฎี
และวิเคราะห์
ออกแบบจัดรูปแบบ
แผงเซลล์และอุปกรณ์
แก้ ไขปรับปรุง
วิเคราะห์รปู แบบการทดลอง

ตรวจหาวัสดุใช้ ทดลอง

ติดตั้งอุปกรณ์ทดลอง
และอุปกรณ์เก็บข้ อมูล

แก้ ไขปรับปรุง
ทดสอบการทางาน
และเก็บข้ อมูลต่างๆ

วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล

ภาพที่ 2 แผนผังการทางานวิจัย

วิธีทดลอง
1. โครงสร้ างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทาจากเหล็กทาการทดสอบวางในที่โล่งแจ้ ง โดยเมื่อ
วางแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ วจะทามุมกับแนวระดับ 15๐ (เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ประมาณเส้ นรุ้ง
ที่ 15 องศาเหนือ) หันด้ านที่ต่าไปทางทิศใต้ สาหรับแผงทดสอบและแผงอ้ างอิง
2. ทาการต่อท่อนา้ เข้ าทางด้ านต่าของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ทดสอบเพื่อให้ นา้ เต็มแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และระบายความร้ อนให้ กับเซลล์ สาหรับระบบท่อต้ องมีท่อระบายอากาศ (Air Vent)ที่
จุ ดสูงสุดด้ วยหรื อท่อนา้ ด้ านออกต้ องมีขนาดใหญ่ เนื่องหากไม่มีท่อระบายอากาศหรือขนาดท่อนา้
ทางออกใหญ่อากาศจะไม่สามารถเข้ าไปได้ เมื่อนา้ เต็มและไหลไปที่ท่อทางออกและจากแรงโน้ มถ่วง
ของโลกทาให้ เกิดแรงดูดของท่อทางออกและนา้ จะถูกดูดออก จนเมื่อความดันบรรยากาศมีมากกว่า
แรงโน้ มถ่วงอากาศก็จะแทรกเข้ าไปได้

ภาพที่ 3 การประกอบท่อและถังรองรับนา้
3. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้ า ค่ากระแสไฟฟ้ า อุณหภูมิ ความเข้ มแสง โดยทาการทดสอบแบบนา้
ไหลเวียนใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยมีอัตราการไหลที่ 500 ลิตรต่อชั่วมง และทดสอบแบบไม่มีนา้
หมุนเวียนใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งบันทึกตั้งแต่เวลา 6:00 – 18:00 น. และทาการคานวณหาค่า
กาลังไฟฟ้ า ประสิทธิภาพ และ Performance Ratio

ผลการศึกษา
จากการทดสอบพบว่ าความเข้ มรั งสีอาทิตย์มีผลกับอุณหภูมิแวดล้ อม ซึ่ งที่จุดอุณ หภูมิ
สูงสุดของวั น จะต่ า งจากจุ ด ที่ค่า รั ง สีอ าทิต ย์ มี ค่า ความเข้ ม สูง สุดประมาณ 2-3 ชั่ วโมงและในการ
ทดสอบวัดค่าความเข้ มรังสีสูงสุดเฉลี่ย มีค่า 918 W/m2 ค่าอุณหภูมิแวดล้ อมสูงสุดเฉลี่ย มีค่า 38.4
o
C โดย รู ป ที่ 4 แสดงความสัมพั น ธ์ของเวลากับ ความเข้ มรั งสีอาทิตย์แ ละอุณ หภูมิแ วดล้ อม การ
ทดสอบแบบมีนา้ หมุนเวียนใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อทาการทดสอบระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน
2563 ได้ ผลการศึกษาโดยแสดงไว้ ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของเวลากับความเข้ มรังสีอาทิตย์และอุณหภูมิแวดล้ อม
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่ากาลังงานที่ผลิตได้ สาหรับกรณีมีนา้ หมุนเวียนในแต่ละวัน

การทดสอบเปรียบเทียบผลกาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ผี ลิตได้ ในกรณีท่มี ีนา้
ไหลหมุนเวียนและไม่มีนา้ หมุนเวียนเพื่ อระบายความร้ อน ในกรณีท่มี ีนา้ หมุนเวี ยนที่อัตราการไหล
500 L/hr คิดความเร็วของนา้ เทียบกับพื้นผิวใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ น 14.4 m/hr จากการศึกษา
พบว่าความสามารถในการผลิตกาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษา
ใน รูปที่ 5 พบว่าค่าเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อ้างอิงมีค่ากาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี
ผลิตได้ มีค่าเท่ากับ 663.54 W/day โดยค่า Performance Ratio เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 47 ส่วนค่าเฉลี่ย
ของแผงเซลล์ ท่มี ีนา้ ระบายความร้ อนมีค่ากาลังไฟฟ้ าของแผงเซลล์แ สงอาทิตย์ท่ีผลิตได้ มีค่าเท่ากับ
941.26 W/day และค่า Performance Ratio เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 68 แต่จะต้ องสูญเสียค่ากาลังไฟฟ้ า
ให้ กบั ปั๊มสูบนา้ เท่ากับ 250.02 W/day
ในกรณี ก ารทดสอบแบบน้า ไม่ ห มุ น เวี ย นใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ เ มื่ อ ท าการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2563 ได้ ผลการศึกษาดังรูปที่ 6 ความสามารถในการผลิตกาลังไฟฟ้ า
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่ มมากขึ้น จากผลการศึกษาในรูปที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยของแผงเซลล์
อ้ า งอิ ง มี ค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ท่ี ผ ลิ ต ได้ มี ค่ า เท่ า กั บ 622.46 W/day โดยค่ า
Performance Ratio เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 48% ส่วนค่าเฉลี่ยของแผงเซลล์ท่มี ีนา้ ระบายความร้ อนมีค่า
ก าลั งไฟฟ้ าของแผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ ท่ีผ ลิ ตได้ มี ค่า เท่า กับ 909.55 W/day และค่ า Performance
Ratio เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 72 โดยไม่ต้องสูญเสียค่ากาลังไฟฟ้ าให้ กบั ปั๊มสูบนา้ อีกด้ วย
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รูปที่ 6 กราฟแสดงค่ากาลังงานที่ผลิตได้ สาหรับไม่มีนา้ หมุนเวียนในแต่ละวัน

สรุปผลการศึกษา
สาหรับระบบระบายความร้ อนแบบนา้ ไหลเวียนสามารถลดอุณหภูมิแผงได้ 7.8 oC ผลิต
กาลังไฟฟ้ าได้ เพิ่มขึ้น 57.63 W เมื่อค่าความเข้ มรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด 886.3 W/m2 แต่ต้องสูญเสีย
กาลังไฟฟ้ าในการสูบนา้ ให้ กับปั๊ มสูบนา้ คิดเป็ น 41.36 W สาหรับระบบระบายความร้ อนแบบนา้ ไม่
ไหลเวียนสามารถลดอุณหภูมิแผงได้ 5.17 oC ผลิตกาลังไฟฟ้ าได้ เพิ่มขึ้น 50.43 W เมื่อค่าความเข้ ม
รังสีดวงอาทิตย์สูงสุด 872.56 W/m2 สรุปผลการเปรียบเทียบค่ากาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทดสอบที่มีน้า ไหลผ่ า นใต้ แ ผงเซลล์ หรื อ ที่ขังน้า ไว้ ใต้ แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ โดยไม่ มีน้า
หมุนเวียนสามารถผลิตกาลังงานไฟฟ้ าได้ แตกต่างกัน แต่หากมาพิจารณากาลังไฟฟ้ าที่สูญเสียให้ กับ
ปั๊มสูบนา้ แล้ ว วิธีการขังนา้ ไว้ โดยไม่มีนา้ หมุนเวียนจะเป็ นวิธีท่ไี ด้ พลังงานสุทธิท่มี ากกว่า สรุปผลด้ าน
การลงทุนสาหรั บการแช่ นา้ ไว้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เงินที่ใช้ ในการลงทุนทาอุปกรณ์ขังนา้ เท่ากับ
1,000 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะ
ไม่ ค วรเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพด้ ว ยวิ ธี ขั ง น้า ใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ ส าหรั บ หลั ง คาอาคาร
เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ควบคุมอาคาร ระบุนา้ หนักบรรทุกจรที่เพิ่ มต้ องไม่
เกิน 30 kg/m2 แต่เมื่อคานวนน้าหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับน้าใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมกัน
เท่ากับ 75 kg ต่อพื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1.63 m2 เมื่อคิดต่อหน่วยพื้นที่จะเท่ากับ 46 kg/m2 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า
ในการขังนา้ ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ควรลดความดันของนา้ โดยใช้ แผงเซลล์ท่มี ีขนาดเล็ก
หรือติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแนวนอน ปกติกระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไ ม่ได้ ถูกออกแบบ
มาเพื่อรับแรงดัน เมื่อเกิดความดันที่ใต้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กระจกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะบวม
ออกหรือต้ องเพิ่มความหนาของแผ่ นอลูมิเนียมที่ติดตั้งแนบกับแผ่น EVA เพื่อให้ รับความดันแทน
กระจกแต่จะทาให้ ค่าใช้ จ่ายสูงขึ้นอีก
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