บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
วิถีชีวิตของคนในปจจุบัน ตองอาศัยเทคโนโลยีที่ใหความสะดวกสบายตาง ๆ ในการ
ดํารงชีวิตจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาจํานวนมาก ซึ่งพลังงานไฟฟาโดยสวนใหญมาจากพลังงาน
เชื้อเพลิงที่เกิดจากการสะสมของซากสิ่งมีชีวิตใตผืนดินที่มีธาตุคารบอนเปนสวนประกอบ เมื่อเกิด
การสันดาปก็จะปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ กาซเรือนกระจกมีสวนที่สําคัญตอการเกิด
สภาวะเรือนกระจก และเกิดเปนภาวะโลกรอนที่สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงตามมา
พลังงานหลักที่ถูกใชงานเพื่อความสะดวกสบายไดแก พลังงานไฟฟา ในสวนของกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟาสิ่งที่เปนวัตถุดิบสวนใหญนั้นไดแก น้ํามัน ถานหิน แกสธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังงานทีม่ ี
อยูอยางจํากัดในธรรมชาติ และมีไมเพียงพอสําหรับการผลิตเพื่อตอบสนองตออัตราการบริโภค
ของประเทศไทย รายงานพลังงานของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2551 (ดังตารางที่ 1.1) แสดงให
เห็นวา ประเทศไทยมีการใชปริมาณพลังงานรวมทั้งสิ้น 66,284 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ โดย
เพิ่มขึ้นจากป 2550 ในอัตรารอยละ 2.2 เปนการใชพลังงานทดแทน คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.5
หากพิจารณาจากตารางดังกลาว การใชพลังงานทดแทนเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหา
การขยายตัวของการบริโภคพลังงานเชื้อเพลิง
ตารางที่ 1.1
การใชพลังงานของประเทศไทย ป พ.ศ. 2547 - 2551
รายการ

ป
2547

2548

2549

2550

51,573(82.7)
10,824(17.3)
62,397
1.9

52,264(82.6)
10,993(17.4)
63,257
1.4

53,221(82.1)
11,645(17.9)
64,866
2.5

2551

จํานวนที่ใชไปจริง (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) (รอยละ)
น้ํามันเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน
รวม
รอยละของพลังงานที่เพิ่มขึ้น

50,746(82.8)
10,516(17.2)
61,262
-

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน, 2551.
1

54,023(81.5)
18,233(18.5)
66,284
2.2
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เนื่องจากพลังงานทดแทนเปนพลังงานที่สะอาด พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ทดแทนที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก โดยไดมีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับ
ใชในอาคารมากขึ้น ศักยภาพของการใชพลังงานจากแสงอาทิตยในประเทศไทยอยูที่ 5 ชั่วโมงตอ
วัน และมีความเขมแสงเฉลี่ย 18.2 MJ/m2 (สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย, 2551)
โดยทั่วไปการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในแนวนอนที่มุมเอียงเทากับ 14 องศากับแนว
ระนาบจะทําใหคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูงที่สุด เพราะเปนมุมเอียงที่ไดรับรังสีตรงจากดวง
อาทิตยมากที่สุดสําหรับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูที่ละติจูด 14 องศา อยางไรก็ตาม
อาคารที่มีพื้นที่ในแนวระนาบจํากัด ดังนั้นการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย จึงติดตั้งในแนวตั้งฉากที่ผนัง
ดานนอกของอาคารมากขึ้น ซึ่งสงผลตอคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา และทําใหกําลังไฟฟาที่
เซลลแสงอาทิตยผลิตไดลดลง เนื่องจากมุมเอียง 90 องศาของผนังดานนอกรับแสงอาทิตยนอยลง
ในเวลากลางวันมุมระดับ (solar altitude) มีคา สูง ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนภาพเพื่ออธิบายแนวมุม
ระดับที่ตกกระทบกับเซลลแสงอาทิ ตย และการเพิ่ม อุ ปกรณ ชวยสะทอนแสงที่อาศัยหลัก การ
สะทอนแสงเขาสูเซลลแสงอาทิตยในแนวตั้ง จึงสามารถเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยไดดัง
ภาพที่ 1.1 - 1.2
ภาพที่ 1.1
แนวมุมระดับที่ตกกระทบกับแผนเซลลแสงอาทิตย
Sun

หมายเหตุ: จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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ภาพที่ 1.2
หลักการทํางานของอุปกรณสะทอนแสง
Sun

หมายเหตุ: จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
1.2 วัตถุประสงค
1. ศึกษาเปรียบเทียบกระแสไฟฟา, กําลังไฟฟา และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
ของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศา 90 องศา และที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา พรอมอุปกรณ
สะทอนแสง
2. วิเคราะหตัวแปรที่ศึกษาเพื่อออกแบบอุปกรณสะทอนแสงที่ชวยเพิ่มกําลังไฟฟา
ของเซลลแสงอาทิตย ที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ
3. เสนอแนวทางการประยุกตใชอุปกรณสะทอนแสงเพื่อเพิ่มกําลังไฟฟา ใหเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา
4. ศึกษาประโยชนของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา ดานการบัง
แดด และการลดอุณหภูมิที่เขาสูเปลือกอาคาร
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา
1.เลือกใชเซลลแสงอาทิตยในแตละการทดลองเปนเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง
เทานั้นเพื่อปองกันผลกระทบจากปจจัยทางดานอุณหภูมิ
2.ทดลองเปรียบเทียบเซลลแสงอาทิตยตามองศาที่กําหนด ไดแก 14 องศา และ 90
องศา กับแนวระนาบโดยหันพื้นที่รับแสงไปทางทิศใต
3. ผลการทดลองใชคา กําลังไฟฟา และคาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาเปนคาสําหรับ
การเปรียบเทียบ
4. ระยะเวลาทดลองอยูในชวง 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2553
1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งอุปกรณชวยเพิ่มการสะทอนแสง จะไดรับแสงอาทิตยที่มี
ความเขมรังสีแสงอาทิตยมากกวาเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งในแนวตั้งโดยไมมีอุปกรณ
2.เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งอุปกรณชวยเพิ่มการสะทอนแสง จะมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟาสูงกวาเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งในแนวตั้งโดยไมมีอุปกรณ
1.5 ระเบียบวิธวี จิ ัย
1.5.1 ขั้นตอนเตรียมการวิจัย
1. ศึกษาระบบการทํางานของเซลลแสงอาทิตย และปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอ
กําลังไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตยผลิตไดเพื่อทราบถึงวิธีการเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่
ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ
2. ศึกษาทฤษฎีการสะทอนแสง เพื่อนําเอาวิธีการและกระบวนการตาง ๆ ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งในแนวตั้ง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตย กับการประยุกตใชหลักการทางแสง เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
ใหกับเซลลแสงอาทิตย กรณีเปรียบเทียบ กับการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในแนวตั้งแบบปกติ และ
กับเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งที่ 14 องศากับแนวระนาบ
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1.5.2 ขั้นตอนการทดลอง
1. คํานวณ และออกแบบอุปกรณชวยเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย โดยใช
หลักการสะทอนของแสง
2. ทดลองโดยสรางชุดทดลองเพื่อเปรียบเทียบ กรณีเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้ง อุปกรณ
ชวยเพิ่มการสะทอนแสง กับกรณีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งในแนวตั้งปกติ และเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งที่ 14 องศากับแนวระนาบ
1.5.3 ขั้นตอนสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการทดลองโดยใชคากําลังไฟฟา และคาประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยเปน
ตัวเปรียบเทียบ อีกทั้งเปนแนวทางในการนําเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศาไปใชงานได
อยางเหมาะสม อีกทั้งหลักการและอุปกรณที่สามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตย
ผลิตได และเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
1.6 ตัวแปรในการศึกษา
1.6.1 การทดลองที่ 1
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 และ 90
องศา กับแนวระนาบเพื่อแสดงถึงความเหมาะสมในการออกแบบอุปกรณเพื่อเพิ่มกําลังไฟฟา กับ
เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา ซึ่งสามารถจําแนกตัวแปรได ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2
ตัวแปรในการทดลองที่ 1
ชุดทดลองที่

ตัวแปรตน

ชุดที่ 1

มุมเอียง 14 องศา
กับแนวระนาบ

ชุดที่ 2

มุมเอียง 90 องศา
กับแนวระนาบ

ตัวแปรตาม
1) คากระแสไฟฟา
2) คากําลังไฟฟา
3) คาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา
1) คากระแสไฟฟา
2) คากําลังไฟฟา
3) คาประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟา

ตัวแปรควบคุม
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการทดลอง
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการ
ทดลอง
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1.6.2 การทดลองที่ 2
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกําลังไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ทํามุม 90 องศา พรอมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณสะทอนแสงในมุมที่ไดจากการคํานวณ ไดแก 38 องศา, 7 องศา และ 14 องศากับ
แนวระนาบ โดยเปรียบเทียบกับเซลลแสงอาทิตยที่เอียงทํามุม 14 องศา และเซลลแสงอาทิตยที่
เอียงทํามุม 90 องศา เพื่อหามุมของอุปกรณสะทอนแสงที่สงผลตอกําลังไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตย
ผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งมีตัวแปร ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3
ตัวแปรในการทดลองที่ 2
ชุดทดลองที่
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1) คากระแสไฟฟา
มุมเอียง 14 องศา
2) คากําลังไฟฟา
กับแนวระนาบ
3) คาประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา
1) คากระแสไฟฟา
มุมเอียง 90 องศา
2) คากําลังไฟฟา
กับแนวระนาบ
3) คาประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา
1) คากระแสไฟฟา
มุม 90 องศากับแนวระนาบ 2) คากําลังไฟฟา
ติดตั้งอุปกรณที่ 38 องศา 3) คาประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา
1) คากระแสไฟฟา
มุม 90 องศากับแนวระนาบ 2) คากําลังไฟฟา
ติดตั้งอุปกรณที่ 7 องศา 3) คาประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา
1) คากระแสไฟฟา
มุม 90 องศากับแนวระนาบ 2) คากําลังไฟฟา
ติดตั้งอุปกรณที่ 14 องศา 3) คาประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟา

ตัวแปรควบคุม
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการทดลอง
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการทดลอง
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาการทดลอง
1) ชนิดของเซลลแสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการทดลอง
1) ชนิดของเซลล แสงอาทิตย
2) อุปกรณตอพวง
3) ระยะเวลาในการทดลอง
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1.6.3. การทดลองที่ 3
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา พรอมทั้งอุปกรณ
สะทอนแสงที่สงผลตอกําลังไฟฟาอยางเห็นไดชัด โดยเปรียบเทียบกับเซลลแสงอาทิตยที่ทํามุม 90
องศา และ เซลลแสงอาทิตที่ทํามุม 14 องศา เพื่อทราบถึงประมาณกําลังไฟฟา คากระแสไฟฟา
และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น โดยแบงกรณีศึกษาออกเปน 12 เดือน เพื่อทราบถึง
สัดสวนที่ลึกซึ้งของในแตละเดือน อันจะนําไปสูแนวทางที่จะนําไปใชงานในอนาคต ตลอดจน
คํานวณหาคาความคุมทุนของ เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา พรอมทั้งอุปกรณสะทอน
แสงที่ไดจากงานวิจัย ซึ่งสามารถแบงตัวแปรในการทดลองดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4
ตัวแปรในการทดลองที่ 3
ชุดทดลองที่
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

มุมเอียง 14 องศากับ แนว คากระแสไฟฟา , คา
ระนาบ
กําลังไฟฟา และ
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟา
มุมเอียง 90 องศากับ แนว คากระแสไฟฟา , คา
กําลังไฟฟา และ
ระนาบ
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟา
มุม 90 องศากับแนว
คากระแสไฟฟา , คา
ระนาบ และ ติดตั้ง
กําลังไฟฟา และ
อุปกรณที่ 38 องศา
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟา
มุม 90 องศากับแนว
คากระแสไฟฟา , คา
ระนาบ และ ติดตั้ง
กําลังไฟฟา และ
อุปกรณที่ 7 องศา
ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟา

ตัวแปรควบคุม
ชนิดของ PV
อุปกรณตอพวง ระยะเวลา
การทดลองระนาบอางอิงการ
โคจรของดวงอาทิตยทั้งป
ชนิดของ PV
อุปกรณตอพวง ระยะเวลา
การทดลองระนาบอางอิงการ
โคจรของดวงอาทิตยทั้งป
ชนิดของ PV
อุปกรณตอพวง ระยะเวลา
การทดลองระนาบอางอิงการ
โคจรของดวงอาทิตยทั้งป
ชนิดของ PV
อุปกรณตอพวง ระยะเวลา
การทดลองระนาบอางอิงการ
โคจรของดวงอาทิตยทั้งป
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เสนอแนวทางในการเพิ่มกําลังไฟฟา และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา กับแนวระนาบแกรัฐและผูประกอบการ
2. เปนการเพิ่มแนวทางการใชงาน เซลลแสงอาทิตย
3. เปนการเพิ่มกําลังไฟฟาใหเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ
4. ทราบถึงปจจัยอื่น ๆ นอกจากปจจัยในเชิงพลังงานของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํา
มุม 90 องศา พรอมอุปกรณสะทอนแสงในองศาที่เหมาะสม

