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Abstract
This research is the study about the effectiveness improvement of solar cells once the single axis
solar tracking system and ventilation fan are installed. Four types of 20-Watt monocrystalline silicon solar
cell panels were used for this study: 1) a fixed solar cell panel, 2) a fixed solar cell panel with ventilation
fan, 3) a solar cell panel with solar tracking system, and 4) a solar cell panel with solar tracking system and
ventilation fan. The resulting data from these 4 panels were collected at the same period from 9.00 – 16.30
hrs. It has been found that the variables effecting the changes in the effectiveness of the solar cells were
temperature and intensity of solar radiation. The temperature had direct impact on the voltage, but the
temperature did not have any impact with the changes of electric current. The installed solar tracking system
on the solar cell panel had direct impact on electric current since the panel was exposed to the sunlight all
the time. Therefore, the intensity of solar radiation had a direct impact on electric current. Installing the
ventilation fan on the solar cell panel for reducing the temperature produced average power at 0.74%, while
the solar cell panel with solar tracking system produced power at 16.85%. This has been shown that the
intensity of the solar radiation had more impact than the reduction of panel temperature. Therefore, the
solar tracking system installation caused the solar cell panel to produce more average power than the fixed
panel. The installed solar tracking system and the ventilation fan on the solar cell panel could produce the
highest power and electric current out of 4 types of panel configurations. The highest average power was
8.12 Watt which the average effectiveness of the solar cell panel with the solar tracking system and the
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ventilation is at the highest average power of 7.47%. This was higher than the fixed panel without the
ventilation fan by 36%. In conclusion, the installation of the solar tracking system on the solar cell panel
caused more average power production than the fixed panel and the ventilation fan installation plus the
solar tracking system could cause very high average power production. This type of panel had the highest
efficiency and the best configuration, because the decrease in temperature caused higher voltages and the
solar tracking system provided long exposure to sunlight and caused higher voltages and more power
production.
Keywords: solar cell, electric power, efficiency, solar tracking system

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย เมื่อติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย
ชนิดปรับการหมุนแบบแกนเดียว และติดตั้งพัดลมระบายความรอน โดยใชเซลลแสงอาทิตย ที่มีกำลังไฟฟาสูงสุด 20 วัตต แบบ
ผลึกเดี่ยว จำนวนทั้งหมด 4 แผง คือ 1) แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ 2) แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลม
ระบายความรอน 3) แผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย และ 4) แผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดระบบติดตามดวง
อาทิตยติดพัดลมระบายความรอน ทำการเก็บขอมูลในชวงเวลาเดียวกัน ตั้งแตเวลา 9:00-16:30 น. พบวา ตัวแปรที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก อุณหภูมิ และความเขมรังสีแสงอาทิตย โดยอุณหภูมิสงผลโดยตรงตอ
แรงดันไฟฟา แตอุณหภูมิจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟา เมื่อมีการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยใหกับแผง
เซลลแสงอาทิตยจะมีผลตอกระแสไฟฟาโดยตรงเนื่องจากแผงจะรับรังสีอาทิตยตลอดเวลา ทำใหทราบวาคาความเขมรังสี
อาทิตยมีผลโดยตรงตอกระแสไฟฟา การที่ติดพัดลมระบายความรอนใหกับแผงเพื่อลดอุณหภูมิจะทำใหไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยรอย
ละ 0.74 ในขณะที่ใหแผงติดตามดวงอาทิตยจะไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยรอยละ 16.85 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเขมรังสีอาทิตยมีผล
มากกวาการลดอุณหภูมิของแผง ดังนั้นถามีการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยจะไดกำลังไฟฟาเฉลี่ย
สูงกวาแผงแบบอยูกับที่ และเมื่อใดที่ทำการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยและติดพัดลมระบายความรอนใหกับแผงเซลล
แสงอาทิตย ก็จะทำใหแผงผลิตแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดสงู ที่สุดจากทั้งหมด 4 แผงสงผลใหกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงสุดที่ 8.12
วัตต จึงสงผลใหประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงติดตามดวงอาทิตยและติดพัดลมความรอนมีกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงที่สุดที่รอยละ 7.47
ซึ่งสูงกวาแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่และไมติดพัดลมระบายความรอนถึงรอยละ 36 ดังนั้นถามีการติดตั้งระบบติดตาม
ดวงอาทิตยใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยจะไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงกวาแผงแบบอยูกับที่ และถามีการติดพัดลมระบายความรอนเพิม่
ใหกับแผงที่ติดตามดวงอาทิตยก็จะทำใหกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงมากกวาเดิม จึงสงผลใหประสิทธิภาพสูงและดีทส่ี ุด เนื่องจากอุณภูมิ
ที่ลดลงทำใหแรงดันไฟฟาสูงขึ้น และการติดตามดวงอาทิตยทำใหแผงรับรังสีอาทิตยตลอดสงผลใหแรงดันไฟฟาสูง ทำใหผลิต
กำลังไฟฟาไดสูง
คำสำคัญ: เซลลแสงอาทิตย กำลังไฟฟา ประสิทธิภาพ ระบบติดตามดวงอาทิตย
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บทนำ
พลังงานแสงอาทิตยนับเปนพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญและเปนแหลงกำเนิดของพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ บนพื้นโลก
เชน พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบบนผิวโลกมีจำนวนมหาศาล
ประเทศไทยถือไดวามีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง โดยมีคาความเขมรังสีแสงอาทิตยรวมรายวันเฉลี่ยตอป
ประมาณ 18.2 เมกกะจูลตอตารางเมตร-วัน [1] โดยปกติการติดตั้งแผงเซลลอาทิตยแบบอยูกับที่ จะทำการติดตั้งที่มุมเอียงของ
แผง คือ 15 องศา [2, 3] ไมวาจะอยู ณ. ที่ตำแหนงตางๆ ของประเทศไทย ทั้งที่เปนแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา หรือ
แมกระทั่งฟารมของเซลลแสงอาทิตย การที่จะทำใหเซลลแสงอาทิตยผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงสุดตลอดวันนั้นจะตองทำใหแผง
เซลลแสงอาทิตยตั้งฉากกับแสงอาทิตยตลอดทั้งวัน จากการศึกษาของ N. Barsoum (2011) อางถึงใน [4] พบวาระบบติดตาม
ดวงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยแกนเดียวสามารถผลิตพลังงานไฟฟามากกวาระบบที่อยูกับที่รอยละ 27-32 ในขณะท่ีระบบ
ติดตามดวงอาทิตยแบบสองแกนสามารถผลิตพลังงานไฟฟามากกวาระบบที่ติดตั้งอยูกับที่ถึงรอยละ 35-40 [5] ปกติคา
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยจะอางอิงอุณหภูมิทำงานที่ 25 องศาเซลเซียส แตในการใชงานประสิทธิภาพของแผง
เซลลแสงอาทิตยจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยประสิทธิภาพจะลดลงประมาณรอยละ 0.4 สำหรับทุก 1 องศาเซลเซียส ที่
สูงขึ้นจากอุณหภูมิอางอิง ที่อุณหภูมิทำงานจริงที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยจะลดลง
ประมาณรอยละ 10-15 [6] และจากอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยที่สูงอันเนื่องมาจากแสงอาทิตยกระทำกับแผงเซลล
อาทิตยตลอดเวลาทำใหประสิทธิภ าพของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย โดยการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยแบบแกนเดียวเพื่อใหแผงเซลลแสงอาทิตยทำมุมตั้ง
ฉากกับดวงอาทิตย และติดตั้งพัดลมระบายความรอนในการลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เซลลแสงอาทิตยนั่นเอง
หลักการทำงานของเซลลแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) คืออุปกรณที่ทำหนาที่เปลี่ย นพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน ไฟฟาโดยใช
กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovotaic Effect) ในสารกี่งตัวนำ โดยเซลลแสงอาทิตยจะประกอบดวยสารกี่งตัวนำ P และสาร
กี่งตัวนำ N เมื่อเซลลแสงอาทิตยไดรับแสงที่มีพลังงานมากพอ จะทำใหเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในสารกี่งตัวนำ
ดังนั้นถามีการเชื่อมตอระหวาง ผิวทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซึ่งทำใหเกิดพลังงานไฟฟาใน
รูปแบบ ไฟฟากระแสตรง [7] ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
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การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
โดยทั่วไปสามารถแบงตามชนิดของโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การ
ติดตั้งแบบอยูกับที่ (Fixed system) และการติดตั้งแบบติดตามดวงอาทิตย (Tracking system) โดยมีรายละเอียดดังนี้ [8]
ติดตั้งแบบอยูกับที่ (Fixed System) การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ จะพบเห็นไดเยอะที่สุดเนื่องจาก
การติดตั้งที่งายลงทุนนอย เชน การติดตั้งบนบานเรือน การติดตั้งบนพื้นดินในโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย (Solar Farm) เปนตน
โดยใชการคำนวณจากขอมูลเฉลี่ยของระดับความเขมของแสงในแตละพื้นที่ เพื่อกำหนดองศาการติดตั้งแผงเพื่อรับแสงอาทิตย
ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่นี้ ทำใหไดรับคาพลังงานจากแสงอาทิตยไดดีเพียงบางเวลา
หรือประมาณ 5-6 ชั่วโมงตอวัน เนื่องจากดวงอาทิตยมีการเคลื่อนที่อยูตลอดจากทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตก แผงเซลล
แสงอาทิตยแบบอยูกับที่ จะไดรับพลังงานแสงอาทิตยไดเต็มที่ในเวลาเที่ยงวันเทานั้นจึงทำใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ไฟฟา ไมเต็มศักยภาพ ซึ่งการที่จะใหทำงานไดเต็มประสิทธิภาพจะตองทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตยเทานั้น
การติดตั้งแบบติดตามดวงอาทิตย (Tracking system) ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ติดตั้งบนโครงสรางแบบติดตามดวงอาทิตย
แกนเดียว (1 Axis) จุดประสงคข องการติดตั้งคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของโลกในแตละวันในรอบปทำใหการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนโครงสรางแบบแกน
เดียวนั้น สามารถปรับมุมเอียงแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อใหรับคารังสีแสงอาทิตยใหเหมาะสมตามมุมเอียงของโลก ที่แปรเปลี่ยน
ตามวันและ อีกชนิดหนึ่งคือ ติดตั้งบนโครงสรางแบบติดตามดวงอาทิตยสองแกน (2 Axis) จุดประสงคของการติดตั้งคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยตามวันในรอบปและชวงเวลา เพื่อลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงมุม
เอียงของโลกในแตละวัน และการเคลื่อ นที่ข องพระอาทิตยจาก ทิศตะวัน ออกไปทิศตะวัน ตก ซึ่งการติดตั้งแบบนี้ จ ะให
ประสิทธิภาพดีที่สุดแตก็ลงทุนมากที่สุด อีกทั้งยังมีระดับการซอมบำรุงท่ยี ากที่สุด [3]
การถายเทความรอนของแผงเซลลแสงอาทิตย
แผงเซลลแสงอาทิตยจะผลิตไฟฟา เมื่อมีรังสีแสงอาทิตยที่มีความเขมที่สงู พอมาตกกระทบบนแผง โดยอิทธิพลที่มผี ล
ตอการผลิตไฟฟาและประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย ไดแก อุณหภูมิอากาศโดยรอบ ความเขมรังสีแสงอาทิตย ความเร็วลม
ของอากาศโดยรอบ ซึ่งอิทธิพลจากตัวแปรเหลานี้จะทำใหแผงเซลลแสงอาทิตยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความรอนที่เกิดขึ้นบนแผงเซลล
แสงอาทิตยมีความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับกระแสไฟฟาบนแผงเซลลแสงอาทิตย [9] ตามภาพท่ี 2

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ, แรงดันไฟฟา และ กระแสไฟฟา

97

สมการที่เกี่ยวของ
สมการกำลังไฟฟา และ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยแสดงในสมการที่ (1) และ (2) [10]
กำลังไฟฟา
P = VI

(1)

เมื่อ
P
V
I

= กำลังไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (วัตต)
= แรงดันไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (โวลต)
= กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (แอมแปร)

ประสิทธิภาพ
 = [P/AG]

(2)

เมื่อ

P
A
G

= ประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย (รอยละ)
= กำลังไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (วัตต)
= พื้นที่รับแสงของเซลลแสงอาทิตย (ตารางเมตร)
= คาความเขมรังสีแสงอาทิตย (วัตตตอตารางเมตร)

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยเมื่อมีการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย และ
ติดตั้งพัดลมระบายความรอน

วิธีการวิจัย
ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก
อุณหภูมิแวดลอม แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กำลังไฟฟา และคาความเขมรังสีแสงอาทิตย โดยมีการปฏิบัติงานในการศึกษา
และรวบรวมขอมูลของแผงเซลลแสงอาทิตยทั้งหมด 4 ลักษณะ เพื่อทำการเก็บขอมูลในเวลาเดียวกัน ตามลำดับดังนี้ 1)แผง
เซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ 2)แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน 3)แผงเซลลแสงอาทิตยเมื่อติด
ระบบติดตามดวงอาทิตย และ 4)แผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดระบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน โดยมีวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการทดลอง ดังนี้
1) แผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ชนิ ด ผลึ ก เดี ่ ย ว (Monocrystalline Silicon) ขนาดพื ้ น ที ่ 0.34x0.47 ตารางเมตร
กำลังไฟฟาสูงสุด 20 วัตต แรงดันไฟฟาสูงสุด 17.8 โวลต และ กระแสสูงสุด 1.12 แอมแปร จำนวน 4 แผง
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2) ภาระทางไฟฟาหรือโหลด เปนปมน้ำพลังงานแสงอาทิตยแบบไมมีแปรงถานแรงดันไฟฟา 12 โวลต กำลังไฟฟา
16.8 วัตต กระแสสูงสุด 1.2 แอมแปร ใชกับแผงเซลลแสงอาทิตย 1 ตัวตอแผง
3) ชุดติดตามดวงอาทิตยแกนเดียว
4) เครื ่ อ งบั น ทึ ก อุ ณ หภู ม ิ แ ละแรงดั น ไฟฟ า (Data logger) บริ ษ ั ท ผู  ผ ลิ ต GRAPHTEC รุ  น (Model) GL820
ชองสัญญาณ 20 ชอง คาความคลาดเคลื่อน (แรงคลื่นไฟฟา) รอยละ +0.05 คาความคาดเคลื่อน (อุณหภูมิ) รอยละ +0.15
5) เครื่องบันทึกกระแสไฟฟา (Data logger) บริษัทผูผลิต WISCO รุน (Model) AI210 ชองสัญญาณ 8 ชอง คา
ความคลาดเคลื่อน (กระแสไฟฟา) รอยละ +0.05
6) เครื่องวัดคารังแสงสีอาทิตย (Pyranometer) เปนเซนเซอรวัดความเขมแสง แบบรวมแสง รุน CMP 11 วัดความ
เขมแสงไดตั้งแต 0-4,000 วัตตตอตารางเมตร
7) แบตเตอรี่ สำหรับจายใหมอเตอรตดิ ตามดวงอาทิตย แรงดันไฟฟา 12 โวลต 70 แอมป-ชั่วโมง แบบ Deep cycle

ภาพที่ 3 โครงสรางวัสดุอุปกรณ
การทดลอง
1) แบ งกลุ มของแผงเซลลแสงอาทิต ยอ อกเปน 2 กลุ ม คือ แผงเซลล แ สงอาทิ ตยแ บบอยูก ับ ที่ และแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย
2) ทำการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่เขากับโครงสรางเหล็ก โดยแผงแรกไมมีพัดลมระบายความรอน และ
แผงที่สองทำการติดตั้งพัดลมระบายความรอนเขากับโครงสรางเหล็ก และทำการปรับมุมเอียงของทั้งสองแผงใหไดที่ 15 องศา
และหันหนาแผงไปทางทิศใต
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3) ทำการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนโครงสรางเหล็กที่สามารถปรับการหมุนรอบแกนสองแผงในโครงสรางเดียวกัน
จากนั้นนำแผงเซลลแสงอาทิตย ชุดมอเตอร และกานดันแกนหมุนของระบบปรับการหมุนติดเขากับโครงสรางเหล็กดังกลาว
และทำการติดตั้งพัดลมระบายความรอนใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยแผงใดแผงหนึ่งในโครงสรางดังกลาว และทำการปรับระดับ
ใหมุมเอียงของแกนหมุนของแผงทั้งสองหันหนาแผงไปทางดานทิศใต และเอียงที่ 15 องศา
4) ทำการติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ และสายวัดแรงดันไฟฟาเขากับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและแรงดันไฟฟา GRAPHTEC
รุน GL820 เขากับแผงเซลลแสงอาทิตย
5) ทำการติดตั้งสายวัดกระแสไฟฟาเขากับเครื่องบันทึกกระแสไฟฟา WISCO รุน AI210
6) ทำการติดตั้งสายไฟฟาพัดลมระบายความรอนซึ่งเปนไฟฟาแรงดัน 220 โวลต เขากับพัดลมระบายความรอน
7) ทำการติดตั้งสายของเครื่องวัดคารังสีเขากับเครื่องบันทึก GRAPHTEC รุน GL820
8) ทำการติดตั้งสายไฟฟาจากแบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 12 โวลตเขากับมอเตอรชุดปรับการหมุนติดตามดวงอาทิตย และ
ทำการปรับตั้งสวิทชตัดตอการทำงานของมอเตอรควบคุมการหมุนติดตามดวงอาทิตยใหสัมพันธกับองศาการรับแสงอาทิตย
9) ทำการติดตั้งสายไฟฟาปมน้ำพลังแสงอาทิตยเขากับระบบดังกลาว
10) ทำการทดลองแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง 4 แผง (ในชวงเวลาเดียวกัน) ตามภาพที่ 3 โดยเริ่มตั้งแตเวลา 9:00-16:30
น. โดยนำคาที่ไดจากการทดลองของ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
และคารังสีแสงอาทิตย ของแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแผงที่ถูกกลาวขางตน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย โดยพิจารณาจากการที่แผงเซลล
แสงอาทิตยไดติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยเพื่อใหแผงเซลลแสงอาทิตยหันตั้งฉากกับรังสีตลอดเวลา มีการติดพัดลมระบาย
ความรอนเพื่อลดอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยนำขอมูลที่ไดจากการทดลองของแผงเซลลแสงอาทิตยแตละแบบ มา
วิเคราะหหาพลังงานไฟฟา และประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย นำมาเปรียบเทียบกัน ระหวาง 1)แผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอยูกับที่ 2)แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน 3)แผงเซลลแสงอาทิตยปรับการหมุนตามดวง
อาทิตย และ 4)แผงเซลลแสงอาทิตยปรับการหมุนตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน
ผลการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟากับอุณหภูมิ
จากภาพที่ 4 เมื่อ TFix คือ อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับ ที่ TFix,Fan คือ อุณหภูมิของแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน Ta คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม VFix คือ แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอยูกับที่ และ VFix,Fan คือ แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน ในขณะที่ TTr คือ
อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย TTr,Fan คือ อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย
ติดพัดลมระบายความรอน VTr คือ แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย และ VTr,Fan คือ แรงดันไฟฟา
ของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน ผลการทดลองพบวาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม ณ.เวลา
13.00 น. มีคาสูงที่สุดในชวงเวลาทำการทดลองที่ 47.04 oC เนื่องจากสภาพอากาศของสิ่งแวดลอมไมมีลมตามธรรมชาติเกิด
การสะสมความรอน และอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ยทั้งวันอยูที่ 41.12 oC ซึ่งคอนขางสูง โดยอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอยูกับที่ และแบบติดตามดวงอาทิตยที่ไมมีพัดลมระบายความรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม 10.90
o
C ในขณะที่อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน และแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลม
ระบายความรอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม 4.32 oC ทำใหความรอนสะสมของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดพัดลม
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ระบายความรอนถูกระบายสูสิ่งแวดลอมและสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยแผงลดลง 6.58 oC สงผลใหแรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ติดพัดลมระบายความรอนมีคา สูงกวาแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมติดพัดลมและบายความรอนรอยละ 3.57 ซึ่งจะเห็น
ความแตกตางไดช ัดเจน และเมื่อทำการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางแผงแบบอยูกับ ที่กับแผงติดตามดวงอาทิตย พบวา
แรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงที่ติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยสามารถผลิตแรงดันไฟฟาเฉลี่ยได 10.52 โวลต สวนแรงดันไฟฟา
เฉลี่ยของแผงแบบอยูกับที่ 9.60 โวลต ทำใหสามารถผลิตแรงดันไฟฟาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.59 เมือ่ ติดตามดวงอาทิตย

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย
ผลการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟากับอุณหภูมิ
จากภาพที่ 5 เมื่อ TFix คือ อุณ หภูมิข องแผงเซลลแ สงอาทิตยแบบอยูกับที่ TFix,Fan คือ อุณ หภูมิข องแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบอยูกับติดพัดลมระบายความรอน Ta คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม AFix คือ กระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอยูกับที่ และ AFix,Fan คือ กระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน ในขณะที่ TTr คือ
อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย TTr,Fan คือ อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย
ติดพัดลมระบายความรอน ATr คือ กระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย และ ATr,Fan คือ กระแสไฟฟา
ของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน พบวาแผงที่ไมติดพัดลมระบายความรอนผลิต
กระแสไฟฟาเฉลี่ยได 0.62 แอมแปร สวนแผงที่ติดพัดลมระบายความรอนผลิตกระแสไฟฟาเฉลี่ยได 0.64 แอมแปร ซึ่งใกลเคียง
กันหรือไมตางกันเลย แตเมื่อเรามาพิจารณาแผงที่ติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยพบวาการผลิตกระแสไฟฟาเฉลี่ยได 0.67 โวลต
สวนแรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงแบบอยูกับที่ได 0.59 แอมแปร ซึ่งแผงที่ติดตามดวงอาทิตยผลิตแรงดันไฟฟาเฉลี่ยไดมากกวาแผง
แบบอยูกับที่รอยละ 13.61 เนื่องจากแผงมีการรับรังสีแสงอาทิตยตลอดเวลาจากการติดตามดวงอาทิตยสงผลใหกระแสไฟฟา
เฉลีย่ ที่ไดสูง ตางกับแผงแบบอยูกับที่ไดรับรังสีแสงอาทิตยบางชวงเวลา 11.30-13.30 น. เทานั้น
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย
ผลการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟากับอุณหภูมิ

ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางพลังงานไฟฟากับอุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตย
จากภาพที่ 6 เมื่อ TFix คือ อุณ หภูมิข องแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับ ที่ TFix,Fan คือ อุณ หภูมิข องแผงเซลล
แสงอาทิตยแบบอยูกับติดพัดลมระบายความรอน Ta คือ อุณหภูมิสิ่งแวดลอม PFix คือ พลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอยูกับที่ และ PFix,Fan คือ กำลังไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน ในขณะที่ TTr คือ
อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย TTr,Fan คือ อุณหภูมิของแผงเซลลแสงอาทิตยติดตามดวงอาทิตยตดิ พัด
ลมระบายความรอน PTr คือ กำลังไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย และ PTr,Fan คือ กำลังไฟฟาของแผง
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เซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน จากผลการทดลองที่ผานมาดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 สงผล
ตอกำลังไฟฟาดังสมการที่ 1 โดยพบวากำลังไฟฟาเฉลี่ยจะสูงสุดสำหรับแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยและติดพัด
ลมระบายความรอน โดยมีกำลังไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 8.12 วัตต เนื่องจากการลดลงของอุณหภูมิจากพัดลมระบายความรอนทำให
แรงดันไฟฟาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อีกทั้งแผงดังกลาวยังติดตามดวงอาทิตยตลอดทำใหแผงไดรับความเขมรังสีสูงสุดตลอดเวลาจึงสงผล
ใหกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ไดสูง ทำใหไดกำลังไฟฟาที่สูงที่สุดจากทั้งหมด 4 แผง และกำลังไฟฟาเฉลี่ยที่ไดต่ำสุดที่ 6.21 วัตต ไดจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่และไมมีพัดลมระบายความรอน มีผลจากอุณหภูมิของแผงที่สูงกวาทำใหไดแรงดันไฟฟาเฉลี่ย
ที่ต่ำกวา และแผงไมไดรับความเขมรังสีตลอดทั้งวัน ทำใหกระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ไดต่ำ จึงสงผลใหกำลังไฟฟาต่ำไปดวย ซึ่งตรงขาม
กันกับแผงที่ติดตามดวงอาทติยและติดพัดลมระบายความรอนนั่นเอง
ผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพกับความเขมรังสีแสงอาทิตย

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพกับความเขมรังสีแสงอาทิตยของแผงเซลลแสงอาทิตย
จากภาพที่ 7 เมื่อ G คือ คาความเขมของรังสีแสงอาทติย Fix คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยู
กับที่ Fix,Fan คือ ประสิทธิภ าพของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับ ที่ติดพัดลมระบายความรอน และในขณะที่ Tr คือ
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทติย Tr,Fan คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตาม
ตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน พบวาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่และไมมีพัดลมระบาย
ความรอนไดประสิทธิภาพเฉลี่ยต่ำที่สุดรอยละ 5.49 แตกตางกับแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบาย
ความรอนใหประสิทธิภาพเฉลี่ยดีที่สุดรอยละ 7.47 จากทั้งหมด 4 แผง โดยที่ตัวแปรที่มีผลโดยตรงกับ ประสิทธิภาพ คือ
กำลังไฟฟาและความเขมของรังสีแสงอาทิตย ตามสมการที่ 2 นี้ ที่ความเขมของรังสีแสงอาทิตยเทา กัน การที่แผงเซลล
แสงอาทิตยแบบอยูกับที่และไมมีพัดลมระบายความรอนมีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากแผงไดรับอุณหภูมิสูงตลอดเวลาเกิดการ
สะสมความรอนจะสงผลใหพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดลดลงถึงแมอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหแถบชองวางของสารกึ่งตัวนำลดลง
ทำใหอิเล็กตรอนและโฮลเคลือ่ นท่จี ับคูกันไดมากทำใหผลิตกระแสไฟฟาไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันท่แี ถบชองวางสารกึ่งตัวนำ
ลดลงสงผลทำใหแรงดันไฟฟาลดลงดวยจึงสงผลใหกำลังไฟฟาลดลง สงผลใหประสิทธิภาพของแผงลดลง [9] นอกจากอิทธิพล
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ของอุณหภูมิและความเขมรังสีอาทิตยที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิตกำลังไฟฟา อีกปจจัยคือการลดความรอนของแผงเซลล
แสงอาทิตยดวยการระบายความรอนดวยพัดลมใหอุณหภูมิแผงลดลง เปนการเพิ่มอัตราการไหลใตแผงทำใหเกิดการถายเท
ความรอน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการไหลเวียนของอากาศตลอดเวลา [5] จึงทำใหแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติด
พัดลมระบายความรอนใหกำลังไฟฟาสูงที่สุด จึงสงผลใหประสิทธิภาพของแผงสูงที่สุดตามไปดวยจากทั้งหมด 4 แผง
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยเมื่อติดระบบติดตามดวงอาทิตย และพัดลมระบาย
ความรอน
การทดลองแผงเซลลแสงอาทิตยทั้ง 4 แผง แบบอยูกับที่ แบบอยูกับที่ติดพัดลมระบายความรอน แบบติดตามดวง
อาทิตย และ แบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมระบายความรอน ทดสอบพรอมกัน ชวงเวลา 9:00-16:30 น. แสดงใหเห็นวา
อุณหภูมิมีผลตอแรงดันไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได โดยแรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงที่ไมมีพัดลมระบายความรอนจะต่ำ
ที่สุด ที่ 9.89 โวลต แตถาทำการติดพัดลมเพื่อระบายความรอนใหกับแผงที่อยูกับที่ทำใหอุณหภูมิเฉลี่ยของแผงลดลง 6.60 oC
จึงสงผลใหผลิตแรงดันไฟฟาเฉลี่ยได 10.24 โวลต มากกวาแผงที่ไมติดพัดลมระบายความรอนถึงรอยละ 3.57 ดังภาพที่ 8 เมื่อ
T(avg.) คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมติดพัดลมระบายความรอน TFan(avg.) คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ติดพัดลมระบายความรอน V(avg.) คือ แรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ไมติดพัดลมระบายความรอน
VFan(avg.) คือ แรงดันไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดพัดลมระบายความรอน A(avg.) คือ กระแสไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ไมติดพัดลมระบายความรอน และ AFan(avg.) คือ กระแสไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดพัดลมระบาย
ความรอน

ภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาเฉลี่ย กระแสไฟฟาเฉลีย่ กับอุณหภูมิเฉลีย่ ของแผงท่ตี ิดพัดลม และไมตดิ พัดลม
เมื่อทำการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยและติดพัดลมระบายความรอนใหกับแผงเซลลแสงอาทิตย ดังภาพที่ 9 ก็
จะทำใหแผงผลิตแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดสูงที่สุดจากผลการทดลองของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติด
พัดลมระบายความรอน สงผลใหกำลังไฟฟาเฉลี่ยที่ไดสูงตามไปดวยที่ 8.12 วัตต ขณะที่แผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับท่ีและ
ไมมีการระบายความรอนดวยพัดลมระบายความรอนไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยที่ 6.21 วัตต ซึ่งต่ำกวารอยละ 23.52 เมื่อพลังงาน
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ไฟฟาเฉลี่ยของแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยติดพัดลมซึ่งเปนแผงที่ใหพลังงานไฟฟาที่สูงสุดจากทั้งหมด 4 แผง
จึงสงผลใหประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผงดังกลาวสูงท่สี ุด ท่รี อยละ 7.47 ซึ่งสูงกวาแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอยูกับที่และไมติดพัด
ลมระบายความรอนถึงรอยละ 36

ภาพที่ 9 ความสัมพันธระหวางกำลังไฟฟา ประสิทธิภาพของแผงแบบอยูกับที่ และแผงแบบติดตามดวงอาทิตยตดิ พัดลม

สรุปผลการวิจัย
ตัวแปรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย ไดแก อุณหภูมิ และความเขมรังสีแสงอาทิตย
อุณหภูมิสงผลโดยตรงตอแรงดันไฟฟา แตอุณหภูมิจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟา และเมื่อมีการติดตั้งระบบ
ติดตามดวงอาทิตยใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยจะมีผลตอกระแสไฟฟาโดยตรงเนื่องจากแผงจะรับรังสีแสงอาทิตยตลอดเวลา ทำ
ใหทราบวาคาความเขมรังสีแสงอาทิตยมีผลโดยตรงตอกระแสไฟฟา การที่ติดพัดลมระบายความรอนใหกับแผงเพื่อลดอุณหภูมิ
จะทำใหไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยรอยละ 0.74 ในขณะที่ใหแผงติดตามดวงอาทิตยจะไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยรอยละ 16.85 ซึ่งแสดงใหเห็น
วาความเขมรังสีแสงอาทิตยมีผลมากกวาการลดอุณหภูมิของแผง ดังนั้นถามีการติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตยใหกับแผงเซลล
แสงอาทิตยจะไดกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงกวาแผงแบบอยูกับที่ และถามีการติดพัดลมระบายความรอนเพิ่มใหกับแผงที่ติดตามดวง
อาทิตยก็จะทำใหกำลังไฟฟาเฉลี่ยสูงมากกวาเดิม จึงสงผลใหประสิทธิภาพสูงและดีที่สุดเนื่องจากอุณ ภูมิที่ลดลงทำให
แรงดันไฟฟาสูงขึ้น และการติดตามดวงอาทิตยทำใหแผงรับรังสีอาทิตยตลอดสงผลใหแรงดันไฟฟาสูง ทำใหผลิตกำลังไฟฟาไดสูง
ขอเสนอแนะ
นอกจากการติดพัดลมระบายความรอ นเพื่อใหอุณหภูมิของแผงเซลลแ สงอาทิตยลดลงแลว วิธีการที่จะทำให
อุณหภูมิของแผงลดลงอาจจะทำการติดครีบระบายความรอนเพื่อใหอุณหภูมิของแผงลดลงไดเชนกัน ซึ่งอาจจะตองทำการวิจัย
เพื่อเก็บขอมูล มาทำการวิเคราะหผลเมื่อทำการติดตั้งครีบระบายความรอน และในสวนของการนำไปประยุกตใชในงานเชิง
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พานิชยนั้น จะตองมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง และมองในดานการลงทุน และจุดคุมทุนซึ่งจะไดทำการศึกษาเพิ่มเติมในลำดับ
ตอไป
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