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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอแนวคิดและปฏิบติัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลล์บน
หลงัคาชนิดเช่ือมต่อสายส่งโดยใช้ฟิล์มน ้ าบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ ฟิล์มน ้ าท่ีใส่ไปหนา้แผงน้ีมีจุดประสงค์
เพื่อลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึงจะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าท าไดสู้งข้ึน ระบบป๊ัมน ้ าส าหรับสร้างฟิล์ม
น ้าใชม้อเตอร์กระแสตรงเช่ือมต่อตรงกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์แยกอิสระ จากผลการทดสอบในช่วงเดือนเมษายน
กบัระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลลช์นิดเช่ือมต่อสายส่ง 1.5 กิโลวตัต ์พบวา่ระบบสามารถเพิ่มก าลงัการผลิต
ดา้นออกไดเ้ฉล่ียเป็น 6.67% 
 
ค าส าคัญ: ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลลบ์นหลงัคา ฟิลม์น ้า 

 
1.  บทน า 

ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลล์ชนิดเช่ือมต่อสายส่งบนหลงัคาท่ีรัฐบาลใชค้  าวา่ Solar PV Rooftop 
ไดรั้บความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากราคารับซ้ือไฟฟ้า และราคาอุปกรณ์ท่ีถูกลง
เป็นอยา่งมาก ประชาชนท่ีตดัสินใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลงัคาทั้งท่ีเป็นระบบเพื่อขายไฟฟ้า หรือเพื่อ
ลดค่าพลงังานไฟฟ้าต่างตอ้งเจอผลกระทบจากความร้อนท่ีบนแผงโซล่าเซลล์ทั้งส้ิน ซ่ึงความร้อนน้ีส่งผลให้
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าลดลง 

การท าให้อุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ลดลงท าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงข้ึน [1-5] ใน
บทความ [1] มีการท าสเปรยน์ ้าบนหนา้แผงโซล่าเซลล ์ท าใหป้ระสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลลสู์งข้ึน ส่วนใน
บทความ [2] แผงโซล่าเซลล์ถูกแช่ในน ้ า ในแต่ละระดบัความลึกมีการให้ประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท่ี
ระดบัความลึกน้อยสุดให้ประสิทธิภาพสูงสุด บทความ [3-4] มีการสเปรยน์ ้ าบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ใน
ห้องปฏิบติัการเช่นเดียวกนั ซ่ึงส่งผลให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน ส าหรับบทความ [5] มีการ
น าเสนอระบบเปิดน ้าอตัโนมติัเม่ืออุณหภูมิของแผงโซล่าเซลลสู์งข้ึน เพื่อลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ของ
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ระบบป๊ัมน ้ าดว้ยโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตามทุกบทความท่ีกล่าวไปไม่ไดมี้การน าระบบน ้ าไปลดอุณหภูมิของ
แผงโซล่าเซลลใ์นระบบโซล่าเซลลเ์ช่ือมต่อสายส่ง (Grid-connected) ใหใ้ชง้านจริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

ดงันั้นในบทความน้ีจึงน าเสนอแนวคิด และปฏิบติัการท าสเปรยน์ ้ าให้เกิดเป็นฟิล์มน ้ าบนแผงโซล่า
เซลลข์องระบบโซล่าเซลลเ์ช่ือมต่อสายส่ง โดยระบบป๊ัมน ้ าเพื่อท าฟิล์มน ้ าน้ีใชไ้ฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แยก
อิสระจากระบบเช่ือมต่อสายส่ง ระบบป๊ัมน ้ าน้ีเป็นมอเตอร์กระแสตรงท่ีต่อตรงกบัแผงโซล่าเซลล์อิสระ โดย
จะท าการป๊ัมน ้าเม่ือมีแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอ ระบบน ้ าจะไหลวนในระบบโดยผา่นรางน ้ าฝนของอาคาร ท าให้
ไม่เกิดการส้ินเปลืองน ้า 
 
2.  ก าลงัการผลติไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และอุณหภูมิ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ชนิดเช่ือมต่อสายส่งนั้นท างานบนพื้นฐานจุดก าลงัสูงสุดตลอดเวลา 
(Maximum Power Point Tracking, MPPT) ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีผลิตออกมาไดแ้ต่ละจุดการท างานนั้นโดย
ปกติแลว้จะข้ึนอยูก่บัแรงดนัและกระแสไฟฟ้า ถา้หากแรงดนัหรือกระแสไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลง ก็จะส่งผล
ต่อค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตออกมาเช่นกนั ค่าแรงดนัเปิดวงจรของเซลล์แสงอาทิตยน์ั้นจะมีค่าลดลงแบบเชิงเส้น
เม่ืออุณหภมิูสูงข้ึนตามสมการต่อไปน้ี 
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เม่ือ ตวั * ยก เป็นตวัแสดงค่า ณ จุดเง่ือนไขทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Conditions, STC) 

CT  คือ
อุณหภูมิของเซลลแ์สงอาทิตย ์และ d / dOC CV T  คือค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิแรงดนัไฟฟ้า โดยปกติส าหรับเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดผลึกซิลิกอนมีค่าประมาณ -2.3 มิลลิโวลตต่์อองศาเซลเซียส [6] 

ส าหรับค่ากระแสไฟฟ้าลดัวงจรของเซลล์อาทิตยโ์ดยส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัก าลงัการฉายรังสีของพระ
อาทิตย ์อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิก็มีผลกระทบบา้งต่อกระแสไฟฟ้า ดงัสมการต่อไปน้ี 
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เม่ือ 1oI  และ 2oI  เป็นกระแสมืดอ่ิมตวัในบริเวณประจุเป็นกลาง และบริเวณประจุ q  คือขนาดของประจุ k คือ
ค่าคงท่ีของ Boltzmann และ T is อุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวนิ [7]. 

จากสมการท่ี (1) และ (2) เราจะเห็นวา่ส่วนประกอบของสมการมีส่วนของอุณหภูมิเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ทั้งสองสมการ ดงันั้นถา้หากเรามีการท าใหอุ้ณหภูมิเปล่ียนแปลงก็จะส่งผลต่อก าลงัไฟฟ้าท่ีแผงโซล่าเซลล์จะ
ผลิตไดต่้อไป 
 



วารสารปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ปีท่ี 8 พ.ศ. 2559 
http://www.jpee.rmuti.ac.th/ 

3 
 

3.  ระบบโซล่าเซลล์บนหลงัคาเช่ือมต่อสายส่งใช้ฟิล์มน า้ลดอุณหภูมิแผง 
ในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปของคนไทยมกัมีระบบรางน ้าเพื่อเก็บกกัน ้าฝน ซ่ึงบนหลงัคาบา้นเหล่าน้ีหากมี

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ชนิดเช่ือมต่อสายส่งอาจจะเพื่อขายพลงังานไฟฟ้าหรือเพื่อลดค่า
พลงังานไฟฟ้าของบา้นก็ตาม เราสามารถใชร้ะบบรางน ้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการหมุนเวียนน ้ าท่ีใชเ้ป็นฟิล์มน ้ าท่ี
ใช้ลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ได้ โดยระบบป๊ัมน ้ าเพื่อลดอุณหภูมิแผงน้ีเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์แยก
อิสระ จากคุณสมบติัของแผงโซล่าเซลล์ท่ีจะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างอนันต์ถึงแมจ้ะเกิดการ
ลดัวงจรก็ตาม เราจึงสามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ตรงเขา้มอเตอร์ป๊ัมน ้ ากระแสตรงไดท้นัที ระบบป๊ัมน ้ าน้ีจะ
ท างานเม่ือแสงแดดเพียงพอ ซ่ึงก็น่าจะเป็นช่วงท่ีแผงโซล่าเซลลข์องระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเช่ือมต่อสายส่งนั้น
ตอ้งการการลดอุณหภูมิพอดี กรอบแนวคิดน้ีแสดงเป็นภาพรวมของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ชนิด
เช่ือมต่อสายส่งเพื่อลดค่าพลงังานในบา้นไดด้งัรูปท่ี 1 และในรูปท่ี 2 เป็นปฏิบติัการจริงตามกรอบแนวคิดน้ี 
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รูปท่ี 1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลลบ์นหลงัคา 

 
ในรูปท่ี 2 เป็นปฏิบติัการจริงตามแนวคิดท่ีน าเสนอไป ส่วนท่ี 1 คือแผงโซล่าเซลล์ขนาด 280 วตัต ์

จ านวน 6 แผง ส่วนท่ี 2 เป็นอินเวอร์เช่ือมต่อสายส่ง (Grid-connected Inverter) ขนาด 1500 วตัต ์ส่วนท่ี 3 
เป็นหวัสเปรยน์ ้าเพื่อใหเ้ป็นลกัษณะฟิลม์น ้าบนแผงโซล่าเซลล ์และส่วนท่ี 4 เป็นชุดป๊ัมน ้ ากระแสตรงดว้ยโซ
ล่าเซลลแ์ยกอิสระ ซ่ึงจะท างานท่ีเวลาประมาณ 10.00 น (เม่ือแสงเพียงพอ) 
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รูปท่ี 2 ชุดปฏิบติัการทดลอง 

 
ส าหรับส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีจ่ายน ้าใหเ้ป็นฟิล์มน ้ าบนแผงจะใชห้วัฉีดส าหรับการท าระบบน ้ าหยดใน

การเกษตร เพื่อใหน้ ้าท่ีฉีดออกมาตลอดแนวท่อจ่ายน ้ามีความสม ่าเสมอมากข้ึน ลกัษณะการติดตั้งดงัรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3 การติดตั้งหวัฉีดสเปรยน์ ้าบนแผงโซล่าเซลล ์

 
4.  ผลการทดลอง 

การทดลองน้ีเราจะบนัทึกค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีอินเวอร์เตอร์ป้อนเขา้ระบบไฟฟ้าในขณะท่ีมีการเปิด-ปิด
น ้ าลงบนหนา้แผงโซล่าเซลล์ ในขณะเดียวกนัอุณหภูมิดา้นหนา้และหลงัแผงโซล่าเซลล์ก็จะบนัทึกเช่นกนั 
ซ่ึงท าใหเ้ราทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งก าลงัไฟฟ้า และอุณหภูมิของแผงได ้ในช่วงการทดลองน้ีด าเนินการ
ในช่วงไม่มีเมฆ ดงันั้นก าลงัแสงอาทิตยค์่อนขา้งคงท่ี ผลการทดลองของวนัหน่ึงในช่วงเดือนเมษายนเป็นดงั
ตารางท่ี 1  
 

1

2

3

4
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลอง 

ช่วง เวลา 
outP  (W) อุณหภูมิหนา้

แผง  
( o C ) 

อุณหภูมิ
หลงัแผง 

 ( o C ) 
ปิดน ้า 12.00 1200 47 48 

12.02 1208 48 49 
12.04 1208 49 50 
12.06 1206 48 49 
12.08 1208 48 49 

เปิดน ้า 12.10 1245 36 37 
12.12 1271 35 36 
12.14 1346 36 38 
12.16 1352 35 37 
12.18 1358 34 37 

ปิดน ้า 12.20 1297 35 38 
12.22 1294 38 40 
12.24 1278 38 40 
12.26 1245 40 42 
12.28 1200 41 45 

เปิดน ้า 12.30 1212 44 46 
12.32 1314 39 40 
12.34 1354 38 40 
12.36 1359 37 40 
12.38 1356 37 40 

 
ในตารางท่ี 1 จะเห็นวา่เม่ือถูกเปิดเขา้ท่ีหนา้แผงโซล่าเซลล์ อุณหภูมิของแผงจะลดลงโดยเฉล่ีย 12.2 

องศาเซลเซียส หรือ16.4% ในขณะก าลงัผลิตไฟฟ้าจะสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 82.3 วตัต ์หรือ 6.67% อยา่งไรก็ตาม
ในทางปฏิบติัเราไม่ไดด้ าเนินการเปิดปิดน ้ าเป็นช่วงๆ ลกัษณะน้ี การท่ีเราด าเนินการลกัษณะน้ีเพื่อตอ้งการ
แสดงให้เห็นความแตกต่างขณะมีและไม่มีการลดอุหณภูมิดว้ยน ้ า เพื่อให้ตารางท่ี 1 มีความชดัเจนและเห็น
ความเปล่ียนแปลงไดช้ดัเจนมากข้ึน เราจึงเขียนเป็นกราฟไดด้งัรูปท่ี 4  
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รูปท่ี 4 กราฟผลการทดลอง 

 
5.  บทสรุป 

การใชฟิ้ลม์น ้าบนหนา้แผงโซล่าเซลล์สามารถท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซล่าเซลล์เช่ือมต่อสายส่ง
สามารถผลิตไฟฟ้าให้สูงข้ึนได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ลดลงนัน่เอง ในทางปฏิบติัส่ิงท่ี
ตอ้งพิจารณาเพิ่มอีกประการคือน ้ าท่ีหมุนเวียนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นควรใช้ถงัเก็บน ้ าท่ีมีขนาด
ใหญ่มากข้ึนตามระบบท่ีตอ้งการลดอุณหภูมิดว้ย ระบบสร้างฟิล์มน ้ าไม่ไดใ้ชพ้ลงังานจากไฟฟ้าภายในบา้น 
หรือพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าท่ีเช่ือมเขา้ระบบไฟฟ้า แต่ใชแ้ผงโซล่าเซลล์แยกอิสระ ซ่ึงระบบป๊ัม
น ้ าแยกอิสระน้ีเราสามารถประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนไดอี้กมาก ยกตวัอย่างเช่นระบบสูบน ้ าในด้านการเกษตร 
อยา่งไรก็ตามการเพิ่มระบบผลิตป๊ัมน ้ าน้ีก็มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนดว้ย และขนาดป๊ัมน ้ าท่ีเหมาะสมก็เป็นส่ิงท่ีควร
พิจารณาดว้ยเช่นกนั 
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