บทคัดยอ
ในปจจุบัน ประเทศไทยบริโภคพลังงานไฟฟามากขึ้น ซึ่งพลังงานไฟฟาสวนใหญไดมา
จากโรงไฟฟาที่เผาไหมเชื้อเพลิงนําเขาจากตางประเทศ เชน กาซธรรมชาติ และพลังงานเชื้อเพลิง
อื่นๆ เนื่องจากพลังงานมีราคาแพงและมีแนวโนมที่จะขาดแคลนในอนาคตอันใกล รัฐบาลจึงมี
นโยบายสง เสริ ม การใช พ ลั ง งานทดแทนในประเทศ พลัง งานไฟฟา จากเซลล แ สงอาทิต ยเ ป น
พลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมสําหรับครัวเรือน เนื่องจากใชงานงายและปลอดภัย นอกจากนี้
การผลิตไฟฟาที่ครัวเรือนชวยลดปริมาณพลังงานไฟฟาที่สูญหายในสายสงไฟฟาไดมาก
ประเทศไทยตั้งอยูที่ละติจูด 14 องศาเหนือดังนั้นจึงติดตั้งพื้นที่รับแสงของเซลลหันไป
ทางทิศใตและเอียง 14 องศา กับพื้นระนาบเพื่อรับรังสีแสงอาทิตยตั้งฉาก ความแออัดของเมืองใน
ปจจุบันสงผลใหมีพื้นที่จํากัดสําหรับการติดตั้งตั้งเซลลแสงอาทิตยบนพื้นระนาบ จึงมีการใชงาน
เซลล แ สงอาทิ ตย ที่มุ ม 90 องศามากขึ้ น โดยติด ตั้ ง ที่ เ ปลือ กอาคาร ผลการทดลองเบื้ องตน ใน
งานวิจัยนี้ไดแสดงวาการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่ผนังอาคารดวยมุม 90 องศากับพื้นระนาบผลิต
ไฟฟาไดนอยกวาเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งดวยมุมเอียง 14 องศามาก งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาการใช
อุปกรณสะทอนแสงกับเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งมุม 90 องศากับพื้นระนาบเพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟา
ผลการศึกษาเปนแนวทางสําหรับรัฐบาลและเจาของอาคารในการเพิ่มความคุมทุนในการติดตั้ง
เซลลแสงอาทิตยมากยิ่งขึ้น
ผลการทดลองแสดงวากําลังไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90 องศา มี
คานอยกวากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 14 องศาโดยเฉลี่ย 52.5 % ดังนั้น
ผูใชงานพึงหลีกเลี่ยงการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศาโดยไมมีอุปกรณชวยการสะทอน
แสง ผลจากการทดลองพบวา อุปกรณสะทอนแสงที่สามารถเพิ่มการผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งที่มุม 90 องศา คืออุปกรณสะทอนแสงติดตั้งที่มุม 38 องศากับพื้นระนาบ
สัดสวนของกําลังไฟฟา (วัตต) ที่ผลิตไดคือ 5.77: 1: 1.53 โดยไดรับจากเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่
มุม 14 องศา เซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90 องศา และเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90 องศา
พรอมอุปกรณสะทอนแสงติดตั้งที่มุม 38 องศา ตามลําดับ เซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90 องศา
พร อ มกับ อุ ป กรณ เ พิ่ ม การสะท อ นแสงติ ด ตั้ ง ที่ มุ ม 38 องศาเหมาะสํ า หรั บ ใช ง านในช ว งเดื อ น
มีนาคมถึงตุลาคม
นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังไดศึกษาผลของอุปกรณสะทอนแสงติดตั้งที่มุม 38 องศากับ
พื้นระนาบตอการบังแดด ผลการศึกษาพบวาอุปกรณสะทอนแสงเปนอุปกรณบังแดดอาคารไดใน
(1)

ชวงเวลา 11.45 น. – 12.15 น. ของเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และมีระยะเวลาในการบังแดด
มากที่สุดในชวงเวลา 10.50 น. – 14.10 น. ของเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้แผงเซลลแสงอาทิตย
ติดตั้งที่มุม 90 องศา และหางจากเปลือกอาคารสามารถบังแดดเปลือกอาคารไดโดยลดอุณหภูมิ
ผิวของเปลือกอาคารลง 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับกรณีที่ไมมีการบังแดด ดังนั้นแผงเซลล
แสงอาทิตยแนวตั้งพรอมอุปกรณสะทอนแสงสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟาและเปนอุปกรณบังแดด
ใหกับอาคาร

(2)

Abstract
Nowadays, Thailand increases consumption of electrical energy. Typically,
the electrical energy from power plant is generated from natural gas and other fuels
imported from foreign countries. As the fuel is expensive and tends to be insufficient in
the near future, government issues policies to promote renewable energy consumption
in the country. The electricity from solar cell is proper for households because it is
simple to use and safe. Additionally, the generation of electricity at home helps reduce
transmission loss through electrical wire.
Thailand locates at latitude 14 degrees North, hence the solar cell is installed
facing the South at the inclination of 14 degree with horizontal plane to receive the
perpendicular solar radiation. In the crowded city the installation of solar cell at 90
degree by installing parallel the wall is getting increase because of the limitation of
horizontal area to install the solar cell. It is preliminary shown that the solar cell installed
at 90 degree to the horizontal plane generates electric power less than that installed at
14 degree plane. This research aims at utilization of the reflecting device with the solar
cell installed at 90 degree to increase the electric generation. The findings will be the
guideline for the government and the building’s owner to increase the return of
investment from installation of the solar cell.
The experimental result shows that the electric power generated from the
solar cell installed at 90 degree is lower than that from the solar cell installed at 14
degree by 52.5 %. Therefore the user should avoid the installation of solar cell at 90
degree without any reflecting device. The experimental result shows the reflecting
device installed at 38 degree to the horizontal increases electric power generating from
the solar cell installed at 90 degree. The ratio of electric power of 5.77 : 1.00 : 1.53 is
obtained from the solar cell installed at 14 degree, 90 degree and 90 degree with the
reflecting equipment of 38 degree, respectively. The appropriate period to use the
reflecting device is during March to October.

(3)

This research also studies the effect of the reflecting device installed at 38
degree on the shading of building. The reflecting device can be the shading device
during 11.45 a.m. – 12.15 a.m. in March until June. The longest period of the shading is
during 10.50 – 14.10 of May. In addition, the solar cell installed at 90 degree with a
distance from the façade can cover the façade and decrease the surface temperature of
the façade by 2 degree Celsius comparing to that of the bare wall. It is shown that the
vertical solar cell with the reflecting device increases the electric power generation and
acts as the shading device for the building.

(4)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.สุดาภรณ ฉุงลู
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่แนะนําแนวทางการทําวิจัยเปนอยางดียิ่งในทุกกระบวนการวิจัย
ตลอดจนแนะนําผูชํานาญการในวิทยาการดานที่ทําการศึกษาที่มีความสามารถหลายทานที่ชวย
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการศึกษาไดอยางดี ขอขอบคุณ อาจารย ดร. ยอด สุขะมงคล ที่ได
ใหคําปรึกษารวมทั้งตอบปญหาขอสงสัยตางๆอยางลึกซึ้ง อีกทั้งสละเวลาเพื่อชวยทําการทดลอง
ผูชวยศาสตราจารย พรรณจิรา ทิศาวิภาต ที่ใหคําปรึกษา และชวยหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในการทํ า วิ จั ย รวมทั้ ง ให กํ า ลั ง ใจในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ขอบพระคุ ณ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ
รองศาสตราจารย ดร. ศุภชาติ จงไพบูลยพัฒนะ ที่ใหคําแนะนําทั้งทฤษฎี และวิธีการทดลอง อีกทัง้
กรุณาเปนประธานสอบวิทยานิพนธ
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นองสาว และนองชาย ที่เปนที่รัก และเคารพยิ่ง ที่คอย
หวงใยเปนกําลังใจ และสนับสนุนดานการศึกษาเปนอยางดีตลอดมา
ขอขอบคุณ อาจารย ชาตรี ตั้งอมตะกุล นักวิจัย สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ ที่ไดใหคําปรึกษา พรอมทั้งให
การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ และอุปกรณทําวิจัย และชวยเหลือการทําวิจัยเปนอยางดี
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย จากสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ที่ใหการสนับสนุนดานอุปกรณ และสถานที่
ในการทดลอง
สุดท า ยนี้ ขอขอบพระคุณ คณาจารยค ณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผัง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกทานที่ใหคําปรึกษา และถายทอดความรูใหแกขาพเจาขณะที่ได
ศึกษาในสถาบันแหงนี้
คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาขอมอบแตผูมีพระคุณทุกทาน
รัชนันท เดชจินดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2553

(5)

สารบัญ

บทคัดยอ .................................................................................................................

หนา
(1)

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………

(5)

สารบัญตาราง .........................................................................................................

(9)

สารบัญภาพประกอบ................................................................................................

(10)

บทที่
1. บทนํา ............................................................................................................

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ความสําคัญของปญหา......................................................................
วัตถุประสงค .....................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา .......................................................................
สมมติฐานการวิจัย ............................................................................
ระเบียบวิธวี ิจยั . .................................................................................
ตัวแปรในการศึกษา ...........................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ..................................................................

1
3
3
4
4
5
8

2. ผลงานวิจัย และเอกสารที่เกีย่ วของ ..................................................................

9

2.1
2.2
2.3
2.4

ทฤษฎีเบื้องตนเกีย่ วกับเซลลแสงอาทิตย ..............................................
ทฤษฎีเบื้องตนเกีย่ วกับแสง ................................................................
ทฤษฎีเบื้องตนเกีย่ วกับแสงอาทิตย......................................................
ปริทัศนงานวิจัย .................................................................................

(6)

10
13
18
19

3. วิธีการวิจัย .....................................................................................................
3.1
3.2
3.3
3.4

28

เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการวิจัย ..................................................
การทดลองที่ 1 ..................................................................................
การทดลองที่ 2 ..................................................................................
การทดลองที่ 3 .................................................................................

29
33
35
38

4. ผลการศึกษา.................................................................................................

42

4.1 กระแสไฟฟาและความตางศักยจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 14
องศา และที่มมุ 90 องศากับแนวระนาบ .............................................
4.2 กระแสไฟฟาและความตางศักยจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยทมี่ ุม 14
องศา มุม 90 องศากับแนวระนาบ และเซลลแสงอาทิตยทตี่ ิดตั้งที่มุม 90
องศากับแนวระนาบพรอมอุปกรณสะทอนแสงติดตั้งที่มมุ 38 องศา 7 องศา
และ 14 องศา..................................................................................
4.3 กระแสไฟฟาและความตางศักยจากการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยทมี่ ุม 14
องศา มุม 90 องศากับแนวระนาบ และเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90
องศากับแนวระนาบและเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90 องศากับแนว
ระนาบพรอมอุปกรณสะทอนแสงติดตั้งทีม่ ุม 28 องศา และ14 องศา
สําหรับแตละเดือนในหนึ่งป...............................................................
4.4 การเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวของแผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 14
องศา มุม 90 องศากับแนวระนาบ และเซลลแสงอาทิตยติดตั้งที่มุม 90
องศากับแนวระนาบพรอมอุปกรณสะทอนแสงติดตั้งที่มมุ 38 องศา
และ14 องศาสําหรับแตละเดือนในหนึง่ ป ..........................................

42

45

49

59

5. สรุปผลการศึกษา...........................................................................................

65

5.1 สรุปผลดานพลังงานไฟฟา .................................................................
5.2 สรุปผลดานการนําไปใช ....................................................................

66
81

(7)

6. อภิปรายผลการศึกษา ....................................................................................
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6

91

แนวทางการเลือกใชงานเซลลแสงอาทิตย.............................................
อุปกรณสะทอนแสงและตัวแปรที่สงผลตอการออกแบบ.........................
สัดสวนพืน้ ที่ทตี่ ิดตั้งใหไดกําลังไฟฟาเทากัน..........................................
ขอจํากัดในการทดลอง .....................................................................
เสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต ...................................................

91
95
96
96
97

บรรณานุกรม .................................................................................................

98

ประวัติการศึกษา……………………………………………………………………

101

(8)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ตารางแสดงการใชพลังงานของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 – 2551................
ตัวแปรในการทดลองที่ 1...........................................................................
ตัวแปรในการทดลองที่ 2...........................................................................
ตัวแปรในการทดลองที่ 3...........................................................................
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยในแตละชนิด เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป
..............................................................................................................
คาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงของวัสดุ ......................................................
คาเฉลี่ยของกระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และความเขมรังสีแสงอาทิตยใน
ชวงเวลา 7.00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2553...............................
คาเฉลี่ยของกระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา และความเขมรังสีแสงอาทิตยใน
ชวงเวลา 7.00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2553...............................
คาพลังงานไฟฟา คาความเขมรังสีแสงอาทิตย และคาประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย ........................................................................
คาพลังงานไฟฟา คาความเขมรังสีแสงอาทิตย และคาประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย ........................................................................
คากําลังไฟฟา คาความเขมรังสีแสงอาทิตย และสัดสวนกําลังไฟฟาที่ผลิตได
จาก PV 14 o PV 90o และ PV 90o Ref 38o .................................................
คากําลังไฟฟา ที่ผลิตไดจาก PV 14 o PV 90o และ PV 90o Ref 38o จากคาความ
เขมรังสีแสงอาทิตย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน .........
หนวยไฟฟา (P x) และจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น (บาทตอป) เมื่อติดตั้งอุปกรณสะทอน
แสงทีเ่ อียงมุม 38 องศา ใหกับเซลลแสงอาทิตยที่ติดตัง้ ทํามุม 90 องศากับแนว
ระนาบ ....................................................................................................

(9)

หนา
1
5
6
7
11
15
44
45
66
71
80
87

90

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที่
1.1
1.2
2.1

แนวมุมระดับที่ตกกระทบกับแผนเซลลแสงอาทิตย ......................................
หลักการทํางานของอุปกรณสะทอนแสง .....................................................
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา กับคาความตางศักยไฟฟา เมื่อความเขม
ของแสงเปลี่ยนแปลงไป ............................................................................
2.2 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟา กับคาความตางศักยไฟฟา เมื่ออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไป........................................................................................
2.3 ความสัมพันธระหวางชวงคลื่นของแสงอาทิตย กับประสิทธิภาพของเซลล
แสงอาทิตย ..............................................................................................
2.4 แนวของแสงทีต่ กกระทบพื้นผิว ..................................................................
2.5 หลักการสะทอนแสงของอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงอาทิตยที่ติดตั้งใหเซลล
แสงอาทิตยที่เอียงทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ ........................................
2.6 ภาพแสดงลักษณะของอุปกรณสะทอนแสงที่มีลักษณะเปน Specula Reflector
..............................................................................................................
2.7 พฤติกรรมการสะทอนแสง การดูดซับ และ สงผานของแสงที่ผา นกระจก ........
2.8 คาการสองผานของกระจกแตละสเปกตรัม..................................................
2.9 การโคจรดวงอาทิตยที่ละติจูด 14 องศาเหนือ ..............................................
2.10 การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุมชันกวา 90 องศา กับแนวระนาบ ..................
2.11 การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศา กับแนวระนาบ ณ อาคาร ท.102
บางกรวย จ. นนทบุรี ................................................................................
2.12 การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศากับแนวระนาบ..............................
2.13 ผนังเซลลแสงอาทิตยเปลงแสง...................................................................
2.14 Photovoltaic Thermal cell.......................................................................
2.15 Photovoltaic cell Thin Film ....................................................................
2.16 Solar Concentrator.................................................................................
2.17 Ridge Reflector......................................................................................
2.18 รายละเอียดของ Ridge Reflector .............................................................
(10)

หนา
2
3
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
23
24
24

2.19
2.20

Parabolic Reflector ................................................................................
การเปรียบเทียบพลังงาน ของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอน
แสงแบบตาง ๆ ........................................................................................
2.21 การพัฒนาโมดูลโฟโตโวลทาอิกรวม กับ รางรวมแสงแบบรูปประกอบพาราโบลา
..............................................................................................................
2.22 เปรียบเทียบกระแสไฟฟาและคาความตางศักยไฟฟา เซลลแสงอาทิตยที่ใชราง
รวมแสงแบบ รูปประกอบพาราโบลา (CPC ) กับแบบทัว่ ไป..........................
3.1 แผนผังวงจรแปลงคากระแสไฟฟา คาความตางศักยไฟฟา และตําแหนงที่ทาํ
การวัด.....................................................................................................
3.2 การติดตั้งอุปกรณการทดลองบนพืน้ ที่ดาดฟาอาคารปฏิบัตกิ าร สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ..................................................
3.3 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง.....................................................
3.4 แผนผังการติดตั้งอุปกรณในการทดลองที่ 1.................................................
3.5 แผนผังการติดตั้งอุปกรณในการทดลองที่ 2.................................................
3.6 การติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงในการทดลองที่ 2 ..............................
3.7 ตําแหนงระนาบอางอิงในชุดทดลอง ...........................................................
3.8 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณในการทดลองที่ 3 สําหรับ เดือน สิงหาคม.............
4.1 คาเฉลี่ยกระแสไฟฟาเปรียบเทียบกับคาความเขมรังสีแสงอาทิตยในชวงเวลา
7.00 น.–18.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2553...............................................
4.2 กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o และ PV 90 o ref 38 o......................................
4.3 กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o และ PV 90 o ref 7 o........................................
4.4 กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o และ PV 90 o ref 14 o......................................
4.5 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนมกราคมและพฤศจิกายน..............................
4.6 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนกุมภาพันธและตุลาคม .................................
4.7 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนมีนาคมและกันยายน....................................
4.8 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนเมษายนและสิงหาคม...................................
4.9 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม.............................
4.10 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนมิถนุ ายน.....................................................
4.11 การติดตั้งอุปกรณสําหรับเดือนธันวาคม......................................................
(11)

25
25
26
27
29
30
30
33
36
37
39
41
43
46
46
47
50
50
51
51
52
52
53

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนมกราคม และพฤศจิกายน. ................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนกุมภาพันธ และตุลาคม.....................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนมีนาคม และตุลาคม .........................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนเมษายน และสิงหาคม ......................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม ................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนมิถนุ ายน .........................................................................................
กระแสไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวง
เดือนธันวาคม..........................................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
มกราคมและพฤศจิกายน..........................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
กุมภาพันธและตุลาคม..............................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
มีนาคม และตุลาคม .................................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
เมษายน และสิงหาคม ..............................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
พฤษภาคม และกรกฎาคม ........................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
มิถุนายน .................................................................................................
อุณหภูมิผวิ PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o ในชวงเดือน
ธันวาคม..................................................................................................
อุณหภูมิผิวใตรมเงาแผงเซลลแสงอาทิตยอุณหภูมิพนื้ ผิวภายนอกรมเงา........
(12)

53
54
54
55
55
56
56
60
60
61
61
62
62
63
63

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา...............................................
กําลังไฟฟาเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศา และมุม 90 องศากับแนว
ระนาบทางดานทิศใต ...............................................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศา และ
มุม 90 องศากับแนวระนาบทางดานทิศใต ..................................................
กําลังไฟฟา PV 14 PV 90 o และ PV 90 o ref 38 o .........................................
กําลังไฟฟา PV 14 PV 90 o และ PV 90 o ref 7 o ...........................................
กําลังไฟฟา PV 14 PV 90 o และ PV 90 o ref 14 o .........................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o และPV 90 o Ref 38 o ................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o และPV 90 o Ref 7 o ..................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o และPV 90 o Ref 14 o ................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
มกราคม และพฤศจิกายน. .......................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
กุมภาพันธ และตุลาคม............................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
มีนาคม และตุลาคม ................................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
เมษายน และสิงหาคม .............................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
พฤษภาคม และกรกฎาคม........................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
มิถนุ ายน.................................................................................................
กําลังไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 38 o ในชวงเดือน
ธันวาคม .................................................................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนมกราคม และพฤศจิกายน.......................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนกุมภาพันธ และตุลาคม...........................................................
(13)

65
66
67
68
69
69
70
70
71
72
73
73
74
74
75
75
76
76

5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.27

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนมีนาคม และตุลาคม...............................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนเมษายน และสิงหาคม ............................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม ......................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนมิถุนายน ...............................................................................
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา PV 14 o PV 90 o PV 90 o Ref 38 o และ PV 90 o Ref 14 o
ในชวงเดือนธันวาคม................................................................................
การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศา กับแนวระนาบ ณ อาคาร ท.102
บางกรวย จ. นนทบุรี ................................................................................
รูปดานอาคาร ท.102................................................................................
Perspective อาคาร ท.102.......................................................................
Perspective อาคาร ท.102 เมื่อติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่มุม 38 องศา
..............................................................................................................
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่มมุ 38 องศา .................
การใชอุปกรณสะทอนแสงที่เอียงทํามุม 38 องศา เปนแผงบังแดด.................
การโคจรของดวงอาทิตยแสดงชวงเวลาที่อุปกรณสะทอนแสงที่เอียงทํามุม 38 องศา
สามารถบังแดดเขาสูอาคารไดทั้งหมด (สวนที่แรเงา) ...................................

(14)

77
77
78
79
79
82
83
84
85
86
92
92

