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บทคัดย่ อ

บทความนี เสนอวิธีทาํ นายอุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ร่ วมกับค่ารังสี อาทิตย์ที ตกบนระนาบของโมดูล
เพือคํานวณกําลังไฟฟ้ าที ผลิ ตได้ วิธีดังกล่าวได้ถูกนํามาทดสอบกับโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์ ขนาด
0.99 m x 1.96 m ภายใต้การทํางานจริ งโดยโมดูลหันหน้าไปทางทิ ศใต้ และเอียงทํามุม 18o จากแนวระดับ ซึ งผลการ
จําลองสอดคล้องกับผลการทดสอบเป็ นอย่างดี พลังงานไฟฟ้ าที ผลิตได้จะเพิมขึนตามความเข้มรั งสี อาทิ ตย์เพิมขึน และ
อุณหภูมิโมดู ลที ลดลง เทคนิ คดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในการคํานวณความสามารถในการผลิ ตไฟฟ้ าตลอดปี ของโมดู ล
ดังกล่าว ภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ตลอดปี ปี มีค่า 150.32 kWh และมี
ต้นทุน 7.2Baht/kWh (0.224 USD/kWh) และ 9.8 Baht/kWh (0.306 USD/kWh) ทีอตั ราดอกเบีย เท่ากับ 4%
(ตามอัตราเงินเฟ้ อ) และ 7% ตามลําดับ
คําสําคัญ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์, การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ, การผลิตกระแสไฟฟ้ า, ราคาต่อหน่วย
ABSTRACT

In this paper, a method to predict performance on power generation of solar cell module under
Real Practice was carried out. The method could predict the module temperature and with the solar
radiation incident on the module, the generated electrical power could be estimated. A trial was
performed with a 0.99 m x 1.96 m polycrystalline module. The module was facing south with 18o
inclination. The simulated results agreed well with those of the experimental data. The generated
power increased with the increase of the solar radiation level and the decrease of the module
temperature. The generated annual energy from the module under Chiang Mai climate was also
evaluated. The value was about 150.32 kWh/y with the unit cost of 7.2 Baht/kWh (0.306 USD/kWh),
and 9.8 Baht/kWh (0.306 USD/kWh) at interest rates of 4% (Inflation) and 7%, respectively.
Keywords: Solar cell module, Performance analysis, Power generation, Unit cost.
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1.

บทนํา

ได้ วิธี ก ารดังกล่ าวจะช่ ว ยทํา นายสมรรถนะในการผลิ ต
ไฟฟ้ า รวมถึงการออกแบบระบบระบายความร้อนในโมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์ เพือเพิม สมรรถนะในการผลิตไฟฟ้ า

การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์จ ะนิ ย มใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ งในปั จจุบนั วัสดุและอุปกรณ์มีราคาที
ถูกลง รวมถึงการที รัฐบาล มีนโยบายในการส่ งเสริ มให้มี
การทําธุรกิจฟาร์มโซล่าเซลล์ และการนําไปผลิตไฟฟ้ าตาม
บ้านเรื อน เพือจ่ายไฟฟ้ าเข้าสู่สายส่ง ทังนีสมรรถนะในการ
ผลิ ต ไฟฟ้ าจะขึ น อยู่กับ ตัว แปรต่ า งๆ เช่ น ความเข้ม รั ง สี
อาทิ ตย์ อุณหภูมิโมดู ล เป็ นต้น โดยปกติ แผงโมดู ลเซลล์
แ สง อ าทิ ต ย์ จ ะ มี กํ า ลั ง ไ ฟ ฟ้ าที ผ ลิ ต ไ ด้ สู ง สุ ด ต า ม
มาตรฐานสากล ทีกาํ หนดไว้ตามแผงโมดูลซึงจะกําหนดค่า
ความเข้ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ไ ว้ที 1,000 W/m2 และอุ ณ หภู มิ
โมดูล 25oC แต่เมือมีการนําไปใช้งานในสภาพการทํางาน
จริ ง อุ ณ หภู มิ โ มดู ล จะสู ง ขึ น ทํา ให้ ก ารผลิ ต ไฟฟ้ าและ
สมรรถนะของแผงโมดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ล ดตํา ลง
จากการศึ ก ษาของ Skoplakiet al. (2008) [1] และ
Skoplaki and Palyvos (2009) [2] พบว่าอุณหภูมิน น
ั
มีบทบาทสําคัญในการผลิตไฟฟ้ า และประสิ ทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้ า เมืออุณหภูมิโมดูลมี ค่าสู งขึ น จะทําให้ค่าของ
ประสิ ทธิภาพลดลง เช่นเดียวกับ Kaldellis et al. (2014)
[3] ที ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ แ ละความเร็ วลมที มี ต่ อ
ประสิ ทธิภาพของแผงโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดย อุณหภูมิ
โมดู ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ทีเพิมขึ น ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํา งานของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ล ดลง และเมื อ สามารถลด
อุณหภูมิของแผงโมดู ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ จะสามารถเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานได้เหมือนจิต (2552) [4] ได้
ทดสอบสมรรถนะในการผลิ ต ไฟฟ้ าจากโมดู ล เซลล์
แสงอาทิ ตย์ พบว่าความสัมพันธ์ของกําลังไฟฟ้ าที ผลิตได้
กับค่าความเข้มรั งสี อาทิ ตย์ และอุณหภูมิโมดู ล จะอยู่ใน
Pe = a.I T − b.(Tm − Ta ) 2 อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จ ั ย ใน
ลักษณะนี ยงั ไม่มีรายงานมากนักสําหรับประเทศไทย จึ ง
เป็ นทีมาของงานวิจยั นี
สําหรั บในงานวิจัยนี จะศึ กษาสมรรถนะของโมดู ล
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์ ทีมีจาํ หน่ายในเชิ ง
พาณิ ชย์ โดยจะพัฒนาวิธีการในการคํานวณอุณหภูมิของ
โมดูล เมือได้รับรังสี อาทิตย์ และประเมินกําลังไฟฟ้ าทีผลิต

2. การวิเคราะห์ สมรรถนะโมดูลเซลล์ แสงอาทิตย์

โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ทีใช้ในการศึ กษานี เป็ นแบบ
โพลี คริ สตัลไลน์ทีมีจ ําหน่ ายในเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยมี ขนาด
0.99 m x 1.96 m แสดงในรู ปที 1 โดยกําลังการผลิต
ไฟฟ้ าสูงสุ ด ตามค่าทดสอบมาตรฐานสากล มีค่า 250 Wp
ในการทดสอบจะมีหลอดไฟฟ้ าขนาด 150 W จํานวน 2
หลอด เป็ นภาระทางไฟฟ้ า ให้แก่โมดูล โมดูลจะหันหน้า
ทางทิ ศใต้ และเอียงทํามุม 18o จากแนวระดับ โดยระบบ
ในการทําการทดสอบแสดงได้ ดังรู ปที 2

รู ปที 1 โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ทีใช้ทดสอบ

ด้านหลังโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
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มีขอ้ สังเกตว่าที ความเข้มรังสี อาทิ ตย์ต าํ กว่า 200
โมดูลแทบไม่สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้ าออกมาได้

W/m2

ด้านบนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

รู ปที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้ กับ
ความเข้มรังสี อาทิตย์และอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
จากรู ปที 3 ความสัมพันธ์ของกําลังไฟฟ้ าที ผลิ ตได้
กับอุณหภูมิแผงโมดูล และความเข้มรังสี อาทิตย์ จะอยู่ใน
รู ป

ด้านข้างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
รู ปที 2 ระบบทดสอบ

2

อุณหภูมิใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จาํ นวน 9 จุด และ
ด้านบนอีก 3 จุด รวมถึงอุณหภูมิอากาศรอบๆ จะทําการวัด
ด้วย thermocouple type T (ความผิดพลาด ± 1.0°C)
ซึ งจะต่อเข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล data logger ค่าความ
เ ข้ ม รั ง สี อ า ทิ ต ย์ จ ะ อ่ า น ค่ า ด้ ว ย Pyranometer
(Calibration uncertainty <1.8%) ที วางในระนาบ
เดียวกับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
โมดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์จ ะผลิ ต ไฟฟ้ า เมื อ มี รั ง สี
อาทิ ตย์ม าตกกระทบบนแผ่นโมดู ล ปั จ จัยที มี ผลต่ อการ
ผลิตไฟฟ้ า ได้แก่ ความเข้มรังสี อาทิ ตย์ และอุณหภูมิของ
โมดูล โดย
Pe = f [ I T , Tm ]

2

Pe = a + bI T + cI T + dTm + eI T Tm + fI T Tm (2)

โดยa

= -15.5729, b = 0.038256, c =

0.000298, d = 0.119225, e = -0.00043และ f = 2.1 x 10-6

ในรู ป ที 3 ถ้า สามารถทํา นายอุ ณ หภู มิ โ มดู ล และ
กํา หนดค่ า ความเข้ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ จะสามารถประเมิ น
กําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้จากโมดูล
อุณหภูมิโ มดู ล สามารถหาได้จ ากสมดุ ลความร้ อ น
ภายใต้สมมุติฐานว่า อุณหภูมิโมดูลมีค่าสมําเสมอ และไม่
คิ ด พลัง งานความร้ อ นสะสมในโมดู ล สมดุ ล พลัง งานที
โมดูลจะอยูใ่ นรู ป

(1)

I T (τα ) AC = hT AC (Tm − Ta ) + hB AC (Tm − Ta ) (3)

ในงานวิจัยนี ได้ทดสอบสมรรถนะของโมดูลเซลล์
แสงอาทิ ตย์ เช่นเดี ยวกัน พบว่ากําลังไฟฟ้ าที ผลิตได้ แปร
ผันตามค่าความเข้มรังสี อาทิตย์ ทีตกบนระนาบโมดูล และ
แปรผกผันกับอุณหภูมิโมดูล ดังแสดงในรู ปที 3 (ในส่วนนี
จะใช้พดั ลมช่วยระบายความร้อน ทางด้านหลังของโมดูล
เพื อ ทํ า ให้ อุ ณ หภู มิ โ มดู ล มี ค่ า กระจายในช่ ว งต่ า งๆ)

หรื อ

Tm = I T (τα ) /(hT + hB ) + Ta

(4)

เมือ AC คือ พืนที รับรังสี อาทิตย์ของโมดูล, m2 hT , hB
คื อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ การสู ญ เสี ย ความร้ อ นด้า นหน้า และ
ด้านหลังแผงโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ตามลําดับ, W/m2K
I T คือความเข้มรังสี อาทิ ตย์ทีตกบนระนาบโมดูล, W/m2
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Pe คื อ กําลังไฟฟ้ า, W Ta , Tm คื อ อุณหภูมิอากาศ และ

ηe =

อุณหภูมิโมดู ลตามลําดับ, oC และ τα คือผลคูณค่าการ
ส่งผ่านและการดูดกลืนรังสี อาทิตย์ของโมดูล
ในสมการ (3) เทอมแรกและเทอมทีสอง ทางขวามือ
คืออัตราการสู ญเสี ยความร้อนทางด้านหน้า และด้านหลัง
ตามลํา ดับ hT และ hB คื อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ การสู ญ เสี ย
ความร้อนด้านหน้าและด้านหลังตามลําดับ ค่า (τα ) คื อ
ผลคูณค่าการส่ งผ่านและดูดกลืนรังสี อาทิตย์ของโมดูล ซึ ง
จากการทดสอบของอิสระพงศ์ และคณะ (2558) [5] มีค่า

Pe
I T AC

(5)

เมื อ η e คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ าและ Pe คื อ
กําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้, W
3. ผลการทดสอบ

การทดสอบได้ด ํา เนิ น การที จัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ ง
ทดสอบในวันทีทอ้ งฟ้ าแจ่มใส และวันทีทอ้ งฟ้ าไม่แจ่มใส
จากรู ป ที 5 พบว่ า อุ ณ หภู มิ แ ผงโมดู ล ที ด้า นหน้ า และ
ด้า นหลัง ใกล้เ คี ย งกัน มี ค่ า แตกต่ า งกัน ไม่เ กิ น 1oC โดย
อุณหภูมิแผงโมดูลเฉลียมีค่าสู งสุ ดประมาณ 61oC และ
52oC ตามลําดับ
กําลังไฟฟ้ าที ผลิตได้ จะขึนกับความเข้มรังสี อาทิ ตย์
ซึงกําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้จะแปรผันตามค่าความเข้มรังสี แต่
ถ้า อุ ณ หภู มิ โ มดู ล เพิ ม ขึ น ที ค่ า ความเข้ม รั ง สี เ ดี ย วกั น
กําลังไฟฟ้ าทีได้จะลดลง ดังเช่นในตอนบ่ายทีอุณหภูมิแผง
โมดูลจะสู งกว่าในตอนเช้า เนื องจากอุณหภูมิอากาศตอน
บ่ า ยที สู ง กว่ า ดั ง ผลแสดงในรู ปที 6 ซึ งโมดู ล เซลล์
แสงอาทิ ตย์จะสามารถผลิตกําลังไฟฟ้ าได้สูงสุ ดประมาณ
183 W ในวัน ที ท ้อ งฟ้ าแจ่ ม ใสเที ย บกับ ค่ ากําลัง ไฟฟ้ า
สูงสุด 250 W ทีสภาวะตามมาตรฐาน สําหรับวันทีทอ้ งฟ้ า
ไม่แจ่มใส กําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้จะกระจายตามค่าความเข้ม
รังสี อาทิตย์

0.64

สํา หรั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การถ่ า ยเทความร้ อ นรวม
( hT + hB ) จากการทดสอบ ซึ งได้จ ากการคํา นวณจาก
สมการที 4 โดยใช้ค่ า ตัว แปรในสมการ ที ไ ด้จ ากการ
ทดสอบแทนค่าเพือหา ( hT + hB ) พบว่าการถ่ายเทความ
ร้ อ นรวมที เ กิ ด ขึ นตลอดวัน มี ค่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
20-30 W/m2K โดยมี ค่าเฉลี ยประมาณ 25W/m2K ดัง
แสดงในรู ปที 4 ซึ งในการจําลองการทํางานของโมดูล จะ
ใช้ค่าดังกล่าวในการคํานวณ

รู ปที 4 ค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนรวม
( hT + hB )

จากสมการ (4) ถ้ากําหนดค่าความเข้มรังสี อาทิตย์ที
ตกบนระนาบโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ และอุณหภูมิอากาศ
รอบๆ จะสามารถคํานวณอุณหภูมิของโมดูลซึ งสามารถ
นําไปคํานวณกําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้ ในสมการ (2)
สําหรับสมรรถนะในการผลิตไฟฟ้ าคือ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิตไฟฟ้ าη e จะสามารถหาได้จาก

ก.วันทีทอ้ งฟ้ าแจ่มใส
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รู ปที 7 อุณหภูมิของโมดูลแสงอาทิตย์ทีได้จากการทดสอบ
จริ งเทียบกับผลการจําลองทางคณิ ตศาสตร์ตามช่วงเวลาที
ทําการทดสอบ

ข. วันทีทอ้ งฟ้ าไม่แจ่มใส
รู ปที 5 อุณหภูมิโมดูลทีเวลาต่างๆ ในวันทีทาํ การทดสอบ

รู ปที 6 กําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้ในช่วงเวลาทีทาํ การทดสอบ
รู ปที 8 ประสิ ทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าของโมดูล
แสงอาทิตย์ทีได้จากการทดสอบจริ งเทียบกับผลการจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ตามช่วงเวลาทีทาํ การทดสอบ

อุณหภูมิของแผงโมดูล และประสิ ทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า ในกรณี วนั ที ท้องฟ้ าแจ่ มใสและกรณี วนั ที
ท้องฟ้ าไม่ แจ่ มใส จะแสดงในรู ปที 7 และ 8 ตามลําดับ
รวมถึ งผลที ได้จ ากการจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพือหาค่า
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตกระแสไฟฟ้ าจะถูกเปรี ยบเที ยบกับ
ผลการทดลองจริ ง ซึงผลทีได้จากโมเดลจะใกล้เคียงกับผล
การทดลองได้ดี ในวันทีทอ้ งฟ้ าแจ่มใส และค่อนข้างดี ใน
วันทีทอ้ งฟ้ าไม่แจ่มใส

วิ ธี การข้ า งต้ น ไ ด้ ถู ก นํ า ไ ปใช้ ค ํ า น วณห าค่ า
กําลังไฟฟ้ าที ผลิ ตได้ของโมดูล ตลอดทังปี ภายใต้สภาพ
ภูมิอากาศของเชียงใหม่ [6, 7] ซึงผลของกําลังไฟฟ้ าทีผลิต
ได้ในแต่ละเดื อน แสดงในรู ปที 9 ซึ งผลปริ มาณไฟฟ้ าที
ผลิตได้มากทีสุดคือเดือน มีนาคม ทีประมาณ 31.79 kWh
และเดือนทีมีปริ มาณไฟฟ้ าทีผลิตได้นอ้ ยทีสุดคือ ตุลาคม ที
ประมาณ 16.16 kWh ต่อกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
1 แผงโมดูล และจากการคํานวณความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้ าตลอดปี ของโมดูลดังกล่าว จะมีค่า 289.19 kWh
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โมดู ลเซลล์แสงอาทิ ตย์ ทัง นี จะต้อ งมี สมรรถนะที แสดง
ความสัม พันธ์ระหว่างกําลังไฟฟ้ าที ผลิ ต ได้กับความเข้ม
รังสี อาทิ ตย์ทีตกบนระนาบของโมดู ลและอุณหภูมิโมดู ล
วิธีดงั กล่าวได้ถูกนํามาเทียบกับผลการทดสอบโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริ สตัลไลน์ ขนาด 0.99 m x 1.96 m
ซึ งผลการจําลองสอดคล้องกับผลการทดสอบเป็ นอย่างดี
กํา ลัง ไฟฟ้ าที ผ ลิ ต จะเพิ ม ขึ นเมื อ ความเข้ม รั ง สี อ าทิ ต ย์
เพิ ม ขึ น และอุ ณ หภู มิ โ มดู ล ที ล ดลง และเมื อ นํา เทคนิ ค
ดัง กล่ า วไปใช้ใ นการคํา นวณปริ ม าณไฟฟ้ าตลอดปี จาก
โมดูลดังกล่าว ภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า พลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได้ตลอดปี มีค่า 289.19 kWh
และมีตน้ ทุน 3.7 และ 5.1 Baht/kWh ที อตั ราส่ วนลด
เท่ากับ 4% (ตามอัตราเงินเฟ้ อ) และ 7% ตามลําดับ

รู ปที 9 กําลังไฟฟ้ าทีผลิตได้ในแต่ละเดือน
ภายใต้สภาพภูมิอากาศของเชียงใหม่
ในการพิ จ ารณาต้น ทุ น ทัง หมดที ใ ช้ใ นการติ ด ตัง
โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์ ในลักษณะ
ของโซลาร์ฟาร์ ม โดยไม่รวมค่าทีดินและการปรับพืนทีใน
การติดตังโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ โดยกําหนดราคาลงทุน
70 Baht/Wp [ข้อมูลการติดตังของบริ ษท
ั ทีจาํ หน่ายโมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์] ซึ งเป็ นค่ากลางทีใช้ในการติดตังทัว ไป
ในประเทศอายุก ารใช้ง านของโมดู ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์
ประมาณ 25 ปี และเมือพิจารณาต้นทุนรายปี ทีอตั ราส่ วน
ลด (Discount rate) เท่ากับ 4% (ตามอัตราเงินเฟ้ อ) และ
7% จะได้ ร าคาต้ น ทุ นเท่ า กั บ 3.7 Baht/kWh และ
5.1 Baht/kWh ตามลําดับ

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณศูนย์ความเป็ นเลิศด้านพลังงานหมุนเวียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (COE) และศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
พลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทียงั ยืน
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ภายใต้การสนับสนุ นงบประมาณ
วิจยั โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (NRU)
รวมไปถึ ง บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ และ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื องกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที ใ ห้ก ารสนับ สนุ น งานวิจัย และ
เอือเฟื อสถานทีในการทําวิจยั ในครังนี

4. สรุ ปผลการศึกษา

บทความนี ได้เ สนอวิธี ก ารคํา นวณอุ ณ หภู มิ โ มดู ล
เซลล์แสงอาทิ ตย์ เพือใช้ทาํ นายกําลังไฟฟ้ าที ผลิตได้จาก
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