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การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยโซล่าเซลล์บนหลังคา
ชนิดเชื่อมต่อสายส่ งโดยใช้ ฟิล์มนา้
ไพศาล เบื้องบน สายชล คาพรม สุวรรณ รวบกระโทก กฤติเดช บัวใหญ่ และกาณฑ์ เกิดชื่น1
หน่วยวิจยั นวัตกรรมกรรมพลังงานไฟฟ้ า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสี มา 300000
1
Email: kaan.kerdchuen@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวคิดและปฏิบตั ิการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าเซลล์บน
หลังคาชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ งโดยใช้ฟิล์มน้ าบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ ฟิ ล์มน้ าที่ใส่ ไปหน้าแผงนี้ มีจุดประสงค์
เพื่อลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่ งจะส่ งผลให้การผลิตไฟฟ้ าทาได้สูงขึ้น ระบบปั๊ มน้ าสาหรับสร้างฟิ ล์ม
น้ าใช้มอเตอร์ กระแสตรงเชื่อมต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ที่แยกอิสระ จากผลการทดสอบในช่วงเดือนเมษายน
กับระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าเซลล์ชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ ง 1.5 กิโลวัตต์ พบว่าระบบสามารถเพิ่มกาลังการผลิต
ด้านออกได้เฉลี่ยเป็ น 6.67%
คาสาคัญ: ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าเซลล์บนหลังคา ฟิ ล์มน้ า
1. บทนา
ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าเซลล์ชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ งบนหลังคาที่รัฐบาลใช้คาว่า Solar PV Rooftop
ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคารับซื้ อไฟฟ้ า และราคาอุปกรณ์ที่ถูกลง
เป็ นอย่างมาก ประชาชนที่ตดั สิ นใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาทั้งที่เป็ นระบบเพื่อขายไฟฟ้ า หรื อเพื่อ
ลดค่าพลังงานไฟฟ้ าต่างต้องเจอผลกระทบจากความร้อนที่บนแผงโซล่าเซลล์ท้ งั สิ้ น ซึ่ งความร้อนนี้ ส่งผลให้
กาลังการผลิตไฟฟ้ าลดลง
การทาให้อุณหภูมิของแผงโซล่ าเซลล์ลดลงทาให้ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตไฟฟ้ าสู งขึ้ น [1-5] ใน
บทความ [1] มีการทาสเปรย์น้ าบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของแผงโซล่าเซลล์สูงขึ้น ส่ วนใน
บทความ [2] แผงโซล่าเซลล์ถูกแช่ ในน้ า ในแต่ละระดับความลึ กมีการให้ประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกัน ซึ่ งที่
ระดับความลึกน้อยสุ ดให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด บทความ [3-4] มีการสเปรย์น้ าบนหน้าแผงโซล่ าเซลล์ใน
ห้องปฏิ บตั ิการเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งส่ งผลให้การผลิ ตไฟฟ้ ามี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น สาหรับบทความ [5] มีการ
นาเสนอระบบเปิ ดน้ าอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์สูงขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ของ
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ระบบปั๊ มน้ าด้วยโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตามทุกบทความที่กล่าวไปไม่ได้มีการนาระบบน้ าไปลดอุณหภูมิของ
แผงโซล่าเซลล์ในระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อสายส่ ง (Grid-connected) ให้ใช้งานจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
ดังนั้นในบทความนี้ จึงนาเสนอแนวคิด และปฏิบตั ิการทาสเปรย์น้ าให้เกิดเป็ นฟิ ล์มน้ าบนแผงโซล่า
เซลล์ของระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อสายส่ ง โดยระบบปั๊ มน้ าเพื่อทาฟิ ล์มน้ านี้ ใช้ไฟฟ้ าจากแผงโซล่าเซลล์แยก
อิสระจากระบบเชื่อมต่อสายส่ ง ระบบปั๊ มน้ านี้ เป็ นมอเตอร์ กระแสตรงที่ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์อิสระ โดย
จะทาการปั๊ มน้ าเมื่อมีแสงอาทิตย์ที่เพียงพอ ระบบน้ าจะไหลวนในระบบโดยผ่านรางน้ าฝนของอาคาร ทาให้
ไม่เกิดการสิ้ นเปลืองน้ า
2. กาลังการผลิตไฟฟ้าจากโซล่ าเซลล์ และอุณหภูมิ
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ งนั้นทางานบนพื้นฐานจุดกาลังสู งสุ ดตลอดเวลา
(Maximum Power Point Tracking, MPPT) กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ผลิตออกมาได้แต่ละจุดการทางานนั้นโดย
ปกติแล้วจะขึ้นอยูก่ บั แรงดันและกระแสไฟฟ้ า ถ้าหากแรงดันหรื อกระแสไฟฟ้ ามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่ งผล
ต่อค่ากาลังไฟฟ้ าที่ผลิตออกมาเช่นกัน ค่าแรงดันเปิ ดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์น้ นั จะมีค่าลดลงแบบเชิ งเส้น
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตามสมการต่อไปนี้
*
VOC  VOC
 (TC  TC* )

dVOC
dTC

(1)

เมื่อ ตัว * ยก เป็ นตัวแสดงค่า ณ จุดเงื่ อนไขทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Conditions, STC) T คือ
อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ และ dV / dT คือค่าสัมประสิ ทธิ์ อุณหภูมิแรงดันไฟฟ้ า โดยปกติสาหรับเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิ ลิกอนมีค่าประมาณ -2.3 มิลลิโวลต์ต่อองศาเซลเซี ยส [6]
สาหรับค่ากระแสไฟฟ้ าลัดวงจรของเซลล์อาทิตย์โดยส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่กบั กาลังการฉายรังสี ของพระ
อาทิตย์ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิก็มีผลกระทบบ้างต่อกระแสไฟฟ้ า ดังสมการต่อไปนี้
C

OC

C

I  I SC  I o1 (eqV / kT  1)  I o 2 (eqV / 2kT  1)

(2)

เมื่อ I และ I เป็ นกระแสมืดอิ่มตัวในบริ เวณประจุเป็ นกลาง และบริ เวณประจุ q คือขนาดของประจุ k คือ
ค่าคงที่ของ Boltzmann และ T is อุณหภูมิหน่วยเป็ นเคลวิน [7].
จากสมการที่ (1) และ (2) เราจะเห็ นว่าส่ วนประกอบของสมการมีส่วนของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งสองสมการ ดังนั้นถ้าหากเรามีการทาให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็จะส่ งผลต่อกาลังไฟฟ้ าที่แผงโซล่าเซลล์จะ
ผลิตได้ต่อไป
o1

o2
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3. ระบบโซล่ าเซลล์ บนหลังคาเชื่ อมต่ อสายส่ งใช้ ฟิล์ มนา้ ลดอุณหภูมิแผง
ในบ้านพักอาศัยทัว่ ไปของคนไทยมักมีระบบรางน้ าเพื่อเก็บกักน้ าฝน ซึ่ งบนหลังคาบ้านเหล่านี้ หากมี
การติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์ชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ งอาจจะเพื่อขายพลังงานไฟฟ้ าหรื อเพื่อลดค่า
พลังงานไฟฟ้ าของบ้านก็ตาม เราสามารถใช้ระบบรางน้ าเหล่านั้นเพื่อเป็ นการหมุนเวียนน้ าที่ใช้เป็ นฟิ ล์มน้ าที่
ใช้ลดอุ ณหภูมิของแผงโซล่ าเซลล์ได้ โดยระบบปั๊ มน้ าเพื่อลดอุณหภูมิแผงนี้ เราจะใช้แผงโซล่าเซลล์แยก
อิสระ จากคุ ณสมบัติของแผงโซล่ าเซลล์ที่จะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้อย่างอนันต์ถึงแม้จะเกิ ดการ
ลัดวงจรก็ตาม เราจึงสามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ตรงเข้ามอเตอร์ ปั๊มน้ ากระแสตรงได้ทนั ที ระบบปั๊ มน้ านี้ จะ
ทางานเมื่อแสงแดดเพียงพอ ซึ่ งก็น่าจะเป็ นช่วงที่แผงโซล่าเซลล์ของระบบผลิตไฟฟ้ าชนิ ดเชื่ อมต่อสายส่ งนั้น
ต้องการการลดอุ ณหภูมิพอดี กรอบแนวคิ ดนี้ แสดงเป็ นภาพรวมของระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากโซล่ าเซลล์ชนิ ด
เชื่อมต่อสายส่ งเพื่อลดค่าพลังงานในบ้านได้ดงั รู ปที่ 1 และในรู ปที่ 2 เป็ นปฏิบตั ิการจริ งตามกรอบแนวคิดนี้
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รู ปที่ 1 แนวคิดการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตไฟฟ้ าจากโซล่าเซลล์บนหลังคา
ในรู ปที่ 2 เป็ นปฏิบตั ิการจริ งตามแนวคิดที่นาเสนอไป ส่ วนที่ 1 คือแผงโซล่าเซลล์ขนาด 280 วัตต์
จานวน 6 แผง ส่ วนที่ 2 เป็ นอินเวอร์ เชื่ อมต่อสายส่ ง (Grid-connected Inverter) ขนาด 1500 วัตต์ ส่ วนที่ 3
เป็ นหัวสเปรย์น้ าเพื่อให้เป็ นลักษณะฟิ ล์มน้ าบนแผงโซล่าเซลล์ และส่ วนที่ 4 เป็ นชุดปั๊ มน้ ากระแสตรงด้วยโซ
ล่าเซลล์แยกอิสระ ซึ่ งจะทางานที่เวลาประมาณ 10.00 น (เมื่อแสงเพียงพอ)
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รู ปที่ 2 ชุดปฏิบตั ิการทดลอง
สาหรับส่ วนที่ 3 เป็ นส่ วนที่จ่ายน้ าให้เป็ นฟิ ล์มน้ าบนแผงจะใช้หวั ฉี ดสาหรับการทาระบบน้ าหยดใน
การเกษตร เพื่อให้น้ าที่ฉีดออกมาตลอดแนวท่อจ่ายน้ ามีความสม่าเสมอมากขึ้น ลักษณะการติดตั้งดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การติดตั้งหัวฉี ดสเปรย์น้ าบนแผงโซล่าเซลล์
4. ผลการทดลอง
การทดลองนี้ เราจะบันทึกค่ากาลังไฟฟ้ าที่อินเวอร์ เตอร์ ป้อนเข้าระบบไฟฟ้ าในขณะที่มีการเปิ ด-ปิ ด
น้ าลงบนหน้าแผงโซล่าเซลล์ ในขณะเดี ยวกันอุณหภูมิดา้ นหน้าและหลังแผงโซล่าเซลล์ก็จะบันทึกเช่ นกัน
ซึ่ งทาให้เราทราบความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ า และอุณหภูมิของแผงได้ ในช่วงการทดลองนี้ ดาเนิ นการ
ในช่วงไม่มีเมฆ ดังนั้นกาลังแสงอาทิตย์ค่อนข้างคงที่ ผลการทดลองของวันหนึ่ งในช่วงเดือนเมษายนเป็ นดัง
ตารางที่ 1
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ช่วง

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง
เวลา P (W) อุณหภูมิหน้า อุณหภูมิ
แผง
หลังแผง
( C)
( C)
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
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
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
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
out

o

ปิ ดน้ า

เปิ ดน้ า

ปิ ดน้ า

เปิ ดน้ า

o

ในตารางที่ 1 จะเห็นว่าเมื่อถูกเปิ ดเข้าที่หน้าแผงโซล่าเซลล์ อุณหภูมิของแผงจะลดลงโดยเฉลี่ย 12.2
องศาเซลเซี ยส หรื อ16.4% ในขณะกาลังผลิตไฟฟ้ าจะสู งขึ้นโดยเฉลี่ย 82.3 วัตต์ หรื อ 6.67% อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบตั ิเราไม่ได้ดาเนิ นการเปิ ดปิ ดน้ าเป็ นช่วงๆ ลักษณะนี้ การที่เราดาเนิ นการลักษณะนี้ เพื่อต้องการ
แสดงให้เห็นความแตกต่างขณะมีและไม่มีการลดอุหณภูมิดว้ ยน้ า เพื่อให้ตารางที่ 1 มีความชัดเจนและเห็น
ความเปลี่ยนแปลงได้ชดั เจนมากขึ้น เราจึงเขียนเป็ นกราฟได้ดงั รู ปที่ 4
5
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ปิ ดน้ า

ปิ ดน้ า

เปิ ดน้ า

เปิ ดน้ า

รู ปที่ 4 กราฟผลการทดลอง
5. บทสรุ ป
การใช้ฟิล์มน้ าบนหน้าแผงโซล่าเซลล์สามารถทาให้ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยโซล่าเซลล์เชื่ อมต่อสายส่ ง
สามารถผลิตไฟฟ้ าให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ลดลงนัน่ เอง ในทางปฏิ บตั ิสิ่งที่
ต้องพิจารณาเพิ่มอี กประการคือน้ าที่ หมุนเวียนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นควรใช้ถงั เก็บน้ าที่มีขนาด
ใหญ่มากขึ้นตามระบบที่ตอ้ งการลดอุณหภูมิดว้ ย ระบบสร้างฟิ ล์มน้ าไม่ได้ใช้พลังงานจากไฟฟ้ าภายในบ้าน
หรื อพลังงานไฟฟ้ าจากระบบผลิตไฟฟ้ าที่เชื่ อมเข้าระบบไฟฟ้ า แต่ใช้แผงโซล่าเซลล์แยกอิสระ ซึ่ งระบบปั๊ ม
น้ าแยกอิสระนี้ เราสามารถประยุกต์ใช้ในงานอื่นได้อีกมาก ยกตัวอย่างเช่ นระบบสู บน้ าในด้านการเกษตร
อย่างไรก็ตามการเพิ่มระบบผลิตปั๊ มน้ านี้ ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย และขนาดปั๊ มน้ าที่เหมาะสมก็เป็ นสิ่ งที่ควร
พิจารณาด้วยเช่นกัน
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