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งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยโดยการลดอุณหภูมิของเซลล
แสงอาทิตยดวยละอองน้ํา โดยใชเซลลแสงอาทิตย Mono crystalline ขนาด 50 W จํานวน 2 แผง แบงเปน
2 ชุด คือชุดเปรียบเทียบ(control) และชุดทดลอง ติดตั้ง ที่มุม องศา 15 องศา โดยชุดทดลองจะมีก ารพน
ละอองน้ําที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ชุด ทําการทดลองอยูในสถานที่ และ
เวลาทดสอบเดียวกัน วัดกระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟา ความเขมแสงอาทิตย ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิของ
สภาพแวดลอม อุณหภูมิของแผนโซลาเซลล ทั้งดานหนาและดานหลัง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการทดลองพบวา เมื่อเปรียบกับแผงเซลลแสงอาทิตย ที่ไมไดพนละอองน้ํา ในชวงที่แสงอาทิตยมี
ความเขมสูง(มากกวา 1000 W/m2) และตอเนื่อง การพนละอองน้ําเฉพาะที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย
สามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหนาแผงของแผงได 19.9 oC และลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหลังได 24.9 oC และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาได 13.788 % โดยใชปริมาณน้ําเพียง 11.914 L/h
คําสําคัญ : เซลลแสงอาทิตย, การลดอุณหภูม,ิ ละอองน้ํา
Abstract
The aim of this project is to reduce the operating temperature by using water mist to
increase the efficiency of PV cell. The study setup consisted of two 50 Watt Monocrystalline
PV cell, tilt of 15 degree with reference to the horizontal. One is the control, another is the
experiment that equipped with sprayer to spray water mist directly to the back surface of PV
cell. The experiments were performed at the same time, same place. Electrical current,
voltage, solar radiation, ambient temperature, relative humidity and both surfaces
temperature of PV cell were recorded and compared.
The results show that using water mist spray can reduce temperature 19.9 degree
Celsius (oC) on front surface and 24.9 oC on back surface of PV cell. As a consequence, the
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electrical efficiency is increased by 13.788 % at the peak solar radiation condition (Solar
intensity >1000 W/m2). Water consumption rate is only 11.914 L/h.
Keywords : photovoltaic cell, temperature reduction, water mist
บทนํา
ปจจุบันโลกของเราใชพลังงานจากฟอสซิลถึงรอยละ 80 ซึ่งพลังงานจากฟอสซิลเปนพลังงานใชแล ว
หมดไป สงผลใหโลกประสบปญหาวิกฤตทางดานพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรโลกที่มากขึ้นจึง
จําเปนตองใชพลังงานเพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตมากขึ้น และผลของการใชพลังงานจากฟอสซิลมีผลกระทบ
สําคัญ ตอสิ่งแวดลอม ทําใหเ กิดมลภาวะในอากาศโดยเฉพาะเมืองใหญๆ นอกจากนี้ยังทําใหเกิด กาซเรือน
กระจกซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกรอนตามมา ทําใหตอ งแสวงหาแหลงพลังงานชนิดอื่นที่ยั่งยืนและ
กอใหเกิดปญหานอยลง มาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล พลังงานธรรมชาติ เชนพลังงานลม และ พลังงาน
แสงอาทิตย ซึ่งถูกนํามาใชมากที่สุด พลังงานแสงอาทิตย เปนแหลงพลังงานขนาดใหญ เปนพลังงานสะอาดที่
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีอยูทั่วไปและไมมีวันหมด จึง ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยจะใชเซลล
แสงอาทิตยเปนตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง ประเทศไทยตั้งอยูใกลเสนศูนย
สูตร ( latitude 5o3’N-20o27’N) มีแสงแดดแรงตลอดทั้งป คาเฉลี่ยความเขมแสงอาทิตยตอตารางเมตรตอวัน
มีคาระหวาง 4.5-5.5 kWh/m2 จึงเหมาะแกการใชงานพลังงานแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณ
สําหรับเปลี่ยนพลัง งานแสงอาทิตยใหเปนพลัง งานไฟฟา โดยการนําสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิคอน ซึ่งมีมากใน
ธรรมชาติ มาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบน
แผนเซลล รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกวา โฟตอน (Photon) จะถายเทพลังงานใหกับ
อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนําจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณา
ลักษณะการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยพบวา เซลลแสงอาทิตยจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงที่สุดใน
ชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการนําเซลลแสงอาทิตยมาใชผลิตไฟฟา เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน
อยางไรก็ตามปญหาหลักของการนําเซลลแสงอาทิตยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน คือ คาใชจายตอ
ผลประโยชนที่ได (Cost/Benefit Ratio) ยังสูง เมื่อเทียบกับคาใชจายสําหรับไฟฟาที่ใหบริการในระบบ Grid
เนื่องจากเซลลแสงอาทิตยที่ใชกันอยูในปจจุบันนั้นสวนใหญทํามาจากวัสดุซึ่งมีราคาสูงมาก ตองใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงในขบวนการผลิต และใชระยะเวลาในการผลิต ในขณะที่ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟายังไมสูง
พอ ดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาเซลลแสงอาทิตยอยางตอเนื่องเพื่อใหไดเซลลแสงอาทิตยที่ราคาถูกกวา ใช
เวลาผลิตไดเร็วกวา เพื่อลดตนทุน และสามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้น
ปจ จัยที่มีผ ลกระทบที่สําคัญ อยางหนึ่ง ในการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยคือ อุณหภูมิ พบวา
อุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นทุก 1 oC การผลิตไฟฟาจะลดลง 0.5% (Radziemska, 2003) ดังนั้น
จึง มีก ารวิจั ย และพั ฒ นาจํ า นวนมากในรู ป แบบตา งๆกั น เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิต ไฟฟ าของเซลล
แสงอาทิตยโ ดยการลดอุณหภูมิ ของเซลลแสงอาทิตย ซึ่งการลดอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตย ( Cooling
System ) นั้นแบงออกเปน 2 แบบ (Hasanuzzaman, Malek, Islam, Pandey, & Rahim, 2016) คือ แบบ
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Passive cooling system เปนระบบที่ไมใชพลังงานในการลดอุณหภูมิ และแบบ Active cooling system
เปนระบบที่มีการใชพลังงานในการลดอุณหภูมิ
ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้น สภาพอากาศคอนขางรอน มีปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งป การติดตั้งระบบ
การผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตยจึงควรคํานึงถึงปจจัยดานที่อุณหภูมิที่อาจรบกวนการผลิตไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตยดวย งานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาประสิท ธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยโดยการลด
อุณหภูมิดวยละอองน้ํา
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยโดยการลดอุณหภูมดิ วยละอองน้ํา
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ออกแบบและสรางชุดทดลองในการทดสอบ เก็บขอมูลของเซลลแสงอาทิตย
ตามการทดลอง
2. ออกแบบและสรางระบบพนละอองน้ําที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย
3. ใชเซลลแสงอาทิตยMono crystalline ขนาด 50 W จํานวน 2 แผงโดยจะแบงเปน 2 ชุด ติดตั้งที่
มุมองศา 15 องศา
4. ทําการทดลองในลักษณะดังนี้ คือ ชุดที่ 1. เปนชุดสําหรับเปรียบเทียบ(control) ชุดที่ 2. จะมีการ
พนละอองน้ําที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ชุด ทําการทดลองอยูในสถานที่
และ เวลาทดสอบเดียวกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การลดอุณ หภู มิ ดว ยละอองน้ํา สามารถเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต พลั ง งานไฟฟา ของเซลล
แสงอาทิตยได
การทบทวนวรรณกรรม
การสูญเสียพลังงานในเซลลแสงอาทิตยมีทั้งที่เปนการสูญเสียจากคุณสมบัติทางแสง, คุณสมบัติทาง
อุณหภูมิและคุณสมบัติทางไฟฟาการสูญเสียจากคุณสมบัติทางไฟฟาจะเกิดจากความตานทานสวนตางๆในตัว
เซลลฯการสูญเสียจากคุณสมบัติทางแสงจะมีทั้งสวนที่เกิดจากคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของวัสดุที่ใชภายในตัว
เซลลฯและการสูญเสียจากภายนอกเชนการสะทอน(Reflection) การถูกบดบัง(Shading) ในการทดสอบ
มาตรฐานเซลลแสงอาทิตยจะถูกวัดคุณสมบัติที่ความเขมแสง 1000 W/m2 AM 1.5 และอุณหภูมิ 25 oC ใน
การใชงานจริงอุณหภูมิแวดลอมและความรอนจากแสงที่สองมาที่ เซลลฯทําใหอุณหภูมิแผงฯสูงกวา 25 oC
อัตราการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของเซลลฯจะระบุดวยคา TC (Temperature coefficient) ซึ่งแผงเซลลฯ
แตล ะชนิดจะมีคาแตกตางกันโดยทั่วไปเซลลฯชนิดผลึก ซิลิคอนจะมีคา TC ของกําลังไฟฟาสูงสุด (Pmax)
ประมาณ -0.45%/oC ซึ่งหมายความวาเมื่ออุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยสูงขึ้น 1 oC คากําลังไฟฟาลดลง
0.45% โดยธรรมชาติเมื่อความเขมแสงสูง อุณหภูมิของแผงเซลล แสงอาทิตย จะสูง ขึ้นซึ่ง หากสามารถลด
อุณ หภู มิแ ผงเซลล ฯในช วงที่ ความเขม แสงสู ง ได จ ะช วยลดการสูญ เสี ย ทางอุ ณหภู มิ ไ ด (Kittisontirak,
Saengsuwan, Sritharatikun, Limmanee, & Sriprapa, 2012) โดยชนิดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ตางกัน
จะมีคา TC (Temperature coefficient) ตางกันดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Effect of temperature on different PV materials (Hasanuzzaman et al., 2016)
การลดอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตยเ พื่อเพิ่มประสิท ธิภาพตอการสรางพลัง งานไฟฟา ( Cooling
System) นั้นแบงออกเปน 2 แบบ(Hasanuzzaman et al., 2016) คือ
1. Passive cooling technologies for solar PV systems. เปนระบบที่ไมใชพลังงานในการลด
อุณหภูมิ เปนการลดอุณหภูมิตามธรรมชาติ เชน ใหไอน้ําระเหยขึ้นมาสัมผัสดานหลังของแผนเซลลแสงอาทิตย
และนําพาความรอนออกไป แตมีการออกแบบระบบในการระบายความรอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
การติดครีบ(Fin) ดานหลังแผนเซลลแสงอาทิตย หรือเพิ่มความสามารถในการระบายความรอนดวยน้ํา โดยมี
ตัวกลางชวยในการนําพาความรอนและการระเหย
2. Active cooling technologies for solar PV systems เปนระบบที่มีการใชพลังงานในการลด
อุณหภูมิ ไดแก การใชมอเตอรผลักดันแรงลม (Air active cooling) หรือปมน้ําเขาสูระบบระบายความรอน
(Liquid active cooling)
ในป 2009 Odeh และ Behnia (Saad Odeh, 2009)ไดทําการทดลองปลอยน้ําไหลเปนฟ ลมบางๆ
ดานหนาแผนเซลลแสงอาทิตยเพื่อลดอุณหภูมิ พบวาสามารถเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟาได 15% ป 2013
Moharram และคณะ(Moharram, Abd-Elhady, Kandil, & El-Sherif, 2013)ไดทําการทดลองพนน้ําแบบ
Water sprinkle ดานหนาแผนเซลลแสงอาทิตย พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาได
12.5% และป 2016 Nižetić และคณะ(Nižetić, Čoko, Yadav, & Grubišić-Čabo, 2016) ไดทําการทดลอง
พนน้ําแบบ Water sprinkle ทั้งดานหนาและดานหลัง แผนเซลลแสงอาทิตย พบวาสามารถเพิ่ม การผลิต
พลังงานไฟฟาได 16.3% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาได 14.1% แตตองใชปริมาณ
น้ําจํานวนมากถึง 255 L/h
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีผลและปจจัยที่ทําใหมีการลดลงของประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
2.2 ออกแบบโครงสรางของฐาน และสรางชุดทดลองเพื่อเก็บขอมูลโดยใชโครงเหล็กรองรับแผง
โซลาเซลล Monocrystalline ขนาด 50 W จํานวน 2 แผง ในการทดลอง ใชมุมการติดตั้ง ที่ 15 องศากับ
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แนวราบ แตล ะแผนติดอุปกรณวัดอุณหภูมิที่ดานหนา และดานหลัง ตอแผงโซลาเซลล เขากับ เครื่องวัด
พลังงานไฟฟาและอุณหภูมิ (Wisco Data Logger AI210) เชื่อมตออุป กรณวัดอุณหภูมิ สภาพแวดลอม
ความชื้นสัมพัทธ และความเขมแสงอาทิตย เขาเครื่องบันทึกขอมูล (M-log Mini Data Logger)
2.3 ออกแบบและสรางชุดพนละอองน้ําติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมที่ดานหลังแผงโซลาเซลลแผงที่ 2
โดยติดเครื่องพนไอน้ํา จํานวน 15 หัวที่ดานหลังของแผง และติดวัสดุที่ดานขางของโครง เพื่อปองกันไมใหไอ
น้ํากระจายออกไปรบกวน แผงโซลาเซลล แผนอืน่ และวางแผงโซลาเซลล ทั้ง 2 ในที่โลง หันหนาไปทางทิศใต
เพื่อรับแสง และวางแผงอยูในแนวลม
2.4 ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลลกอนการ
ทดลองเพื่อเก็ บ ขอมูล และทดสอบระบบพน ละอองน้ําดานหลัง แผงโซลาเซลล และติด ตั้ง เครื่ องมือวั ด
กระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟา ความเขมแสงอาทิตย ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิของสภาพแวดลอม อุณหภูมิ
ของแผนโซลาเซลล ทั้งดานหนาและดานหลังพรอมทดสอบการเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บขอมูลวิจัยและบันทึกผล โดยจะบันทึกกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย
ความเขมแสงอาทิตย ที่สองผานชุดการทดลอง ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิของสภาพแวดลอม อุณหภูมิของแผง
เซลลแสงอาทิตย ทั้งดานหนาและดานหลัง เปรียบเทียบกับพื้นที่บริเวณวิจั
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหผลขอมูลการทดลอง การวิเคราะหผลจะเปนการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพการทํางานของ
เซลลแสงอาทิตยในการผลิตกําลังไฟฟาประสิทธิภาพของแตละแผงการทดลองที่ตางกัน สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูลคือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (mean) แปลผลโดยเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสองกลุม แลว
นําเสนอเปนตารางและกราฟ
4.1 ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยหาไดจากสมการ
nA = (EA / HIAA)*100%
nA คือประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย
EA คือพลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได (kWh)
AA คือพื้นที่แผงเซลลแสงอาทิตย (m2)
HI คือคาพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นผิวแผงเซลลแสงอาทิตย (kWh/m2)
4.2 ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นหาไดจากสมการ
ni = {(n2 – n1)/ n1}*100%
ni คือประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้น (%)
n2 คือประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยหลังทดลอง
n1 คือประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยกอนทดลอง
ผลการทดลอง
ผูวิจัยไดทําการทดลองและเก็บ ขอมูล ในชวงเดือนสิง หาคมและกันยายน 2561 และพบวาสภาพ
อากาศมีฝนเปนชวงๆ ทองฟามีเมฆมาก บดบังแสงอาทิตย ทําใหความเขมของแสงอาทิตยลดลงเปนผลใหแผง
เซลลแสงอาทิตยผลิตพลังงานไฟฟานอยลง ซึ่งถือเปนตัวแปรที่สําคัญอีกหนึ่งตัว แตในการวิจัยนี้ถือเปนปจจัย
รบกวน (Confounding factor) ที่สําคัญและตองควบคุมในการทําวิจัย และโดยปกติการทดสอบคุณสมบัติ
ทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิ ตยเ พื่อรับ รองคุณภาพจะกระทําที่เงื่อนไขเฉพาะเรียกวา Standard Testing
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Condition (STC) ซึ่งเงื่อนไขดังกลาว การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางไฟฟาจะตองภายใตเงื่อนไขของคา
ความเขมแสงดวงอาทิตย 1,000 W/m2 ที่คามวลอากาศ 1.5 และอุณหภูมิเซลล 25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้
ในการทําวิจัย Odeh และ Behnia (Saad Odeh, 2009) ไดทําการวิเคราะหผลการทดลองที่ความเขมของ
แสงอาทิตยสูงสุด (Peak Radiation Condition, Pyranometer 1000 W/m2) ดังนั้นผูวิจัยจึงไมใชคาเฉลี่ย
ของขอมูลในวันอื่นๆ แตใชขอมูลของวันที่มีแสงอาทิตยดีที่สุดคือวันที่ 27 กันยายน 2561 มาวิเคราะห และใช
ขอมูล ในชวงเวลา 11.55-12.35 น. ซึ่งเปนชวงที่แสงอาทิตยมีความเขม สูง (มากกวา 1000 W/m2) และ
ตอเนื่อง (Peak Radiation Condition) เพื่อวิเคราะหหาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูง สุ ดของเซลล
แสงอาทิตย โดยเริ่มทดลองตั้งแตเวลา 10.45 น. ใชเวลาสําหรับตรวจสอบแผงเซลลแสงอาทิตย (Run-in
period) 15 นาทีและเริ่มพนละอองน้ําตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึง 14.29 น. พบวา ขอมูลที่ไดจากแผงเซลล
แสงอาทิตยทั้ง 2 แผงกอนเริ่มพนละอองน้ําไมแตกตางกันดังตารางที่ 1 เมื่อเริ่มพนละอองน้ํา อุณหภูมิแผง
เซลลแสงอาทิตยลดลงอยางรวดเร็วดังภาพที่ 2 โดยสามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหนาแผงของแผงได 15.0 oC
และลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหลังได 25.2 oC เมื่อเปรียบเทียบกับชวงตรวจสอบ (Run-in period) และสามารถ
ลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหนาแผงของแผงได 17.7 oC และลดอุณหภูมิเฉลี่ยดานหลังได 22.9 oC เมื่อเปรียบเทียบ
กับแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมไดพนละอองไอน้ําในชวงทดลอง (Experimental period)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอุณหภูมิเปรียบเทียบระหวางแผงเซลลแสงอาทิตยที่ทําติดตั้งชุดพนละอองไอน้ําที่
ดานหลังแผง กับแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมไดติดตั้งชุดพนละอองไอน้ํา

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความเขมของแสงอาทิตย แสดงใหเห็นวาความเขมของแสงอาทิตยลดลงในบางชวงเวลา
เนื่องจากมีเมฆบัง ซึ่งเปนปจจัยที่รบกวนผลการทดลอง ดังเห็นในภาพที่ 4
~ 872 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบกําลังไฟฟา ระหวางแผงเซลลแสงอาทิตยทที่ ําติดตั้งชุดพนละอองไอน้ําที่ดานหลัง
แผง กับแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมไดติดตั้งชุดพนละอองไอน้าํ แสดงใหเห็นวา เมือ่ พนละอองน้ําและอุณหภูมิ
แผงลดลงตามภาพที่ 1 กําลังไฟฟาของแผงที่พนละอองน้ําเพิ่มขึ้นมากกวาแผงที่ไมไดพนละอองน้ําอยางชัดเจน
ในชวง Peak Radiation Condition พบวา การพนละอองน้ําเฉพาะที่ดานหลังของแผงเซลล
แสงอาทิตย สามารถลดอุณหภูมิดานหนาแผงของแผงได 19.9 oC และลดอุณหภูมิดานหลังได 24.9 oC เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมพนละอองไอน้ําและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตยได 13.788% โดยใชปริมาณน้ําเพียง 11.914 L/h ดังตารางที่ 1

~ 873 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลผลการทดลองในชวงเวลาตางๆ
คาเฉลี่ย
ภาพรวมทั้งหมด
ชวงตรวจสอบ
(Mean)
(Run-in period)

พนน้ํา
อุณหภูมิผิวดานหนา 42.3
(oC)
อุณหภูมิผิวดานหลัง 35.0
(oC)
แรงดันไฟฟา(V) 15.693

ชวงทดลอง
(Experimental
period)

ไมพนน้ํา พนน้ํา
58.9
56.3

ไมพนน้ํา พนน้ํา
57.8
41.3

ชวงทดลองที่ความเขม
แสงอาทิตยสูงสุด
Peak Radiation
Condition
(Solar Intensity >
1000 W/m2)
ไมพนน้ํา พนน้ํา ไมพนน้ํา
59.0
43.4 63.3

56.0

58.4

54.9

33.2

56.1

14.962

16.302

16.266

15.646 14.863

18.642 17.408

1.545

1.671

1.681

1.602

1.911

1.534

34.5

59.4

กระแสไฟฟา(A)

1.607

กําลังไฟฟา(W)

27.763 25.234

28.339

28.482

27.719 24.985

35.620 31.305

ประสิทธิภาพ

11.211 10.350

11.289

11.334

11.206 10.275

11.669 10.256

ประสิทธิภาพเพิม่
7.552
(%)
ความชื้นสัมพัทธ (%) 41.8

-0.045

8.151

13.788

50.6

41.2

40.6

อุณหภูมิ
37.5
o
สภาพแวดลอม ( C)
ความเขมของ
817.53
2
แสงอาทิตย (W/m )

34.3

37.7

37.8

851.56

814.93

1063.9

1.798

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
1. สรุปผลการทดลอง
การพนละอองน้ําที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย สามารถลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยได
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยได
2. อภิปรายผลการทดลอง
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยโดยการ
ลดอุณหภูมิดวยละอองน้ํา โดยใชการพนละอองน้ําที่ดานหลังแผงเพื่อลดอุณหภูมิ
Radziemska, E.
(2003).และ Hasanuzzaman และคณะ (2016). ไดทําการวิจัยแสดงใหเ ห็น วาอุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยจะมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพ
ของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง เมื่ออุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย เพิ่มขึ้น 1 oC ทําใหป ระสิทธิภาพ
กําลังไฟฟาลดลงประมาณ 0.4-0.5% มีก ารวิจัยใชน้ําลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย ในระบบ Active
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cooling system เปนการพนน้ําแบบ Sprinkle หรือปลอยน้ําไหลผานผิวแผงเซลลแสงอาทิตยซึ่งใชน้ําจํานวน
มาก ทําใหเกิดคาใชจายของระบบ เชน คาน้ํา คาพลังงานที่เดินระบบ คาบํารุงรักษา
Odeh และ Behnia (Saad Odeh, 2009) ไดทําการทดลองปลอยน้ําไหลเปนฟ ลมบางๆดานหนา
แผนเซลลแสงอาทิตยเ พื่อลดอุณหภู มิ สามารถเพิ่ม การผลิตพลังงานไฟฟาได 15% ที่ Peak radiation
condition ตองใชน้ํา 240 L/h Moharram และคณะ(Moharram et al., 2013) ไดทําการทดลองพนน้ํา
แบบ Water sprinkle ดานหนาแผนเซลลแสงอาทิตย พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟาได 12.5% และ Nižetić และคณะ(Nižetić et al., 2016) ไดทําการทดลองพนน้ําแบบ Water sprinkle
ทั้งดานหนาและดานหลังแผนเซลลแสงอาทิตย สามารถลดอุณหภูมิของแผงได 32 oC แตน้ําที่ใชในการทดลอง
มีอุณหภูมิประมาณ 17 oC สามารถเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟาได 16.3% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตพลังงานไฟฟาได 14.1% แตตองใชปริมาณน้ําจํานวนมากถึง 255 ลิตรตอชั่วโมง จะเห็นวาการพนน้ํา
เพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถลดอุณหภูมิไดดี แตปริมาณของน้ําที่ใชคอนขางสูงมาก สวน
การวิจัยครั้งนีพ้ นละอองน้ําเฉพาะที่ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย สามารถลดอุณหภูมิดานหนาแผงของ
แผงได 19.9 oC และลดอุณหภูมิดานหลังได 24.9 oC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาไดถึง
13.788% ที่ Peak radiation condition โดยใชปริมาณน้ําเพียง 11.914 L/h ดังนั้นการใชละอองน้ําพนที่
ดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยจึงนาจะเปนวิธีที่ดีและสามารถ
นําไปศึกษาเพิ่มเติมและนําไปใชในการผลิตไฟฟาใหไดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอนาคต
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