บทที่ 6
อภิปรายผลการศึกษา
การจากวัตถุประสงคการวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการเลือกใชเซลลแสงอาทิตยโดย
แบงออกเปนขอ ดังตอไปนี้
1.แนวทางในการเลือกใชงานเซลลแสงอาทิตยจากการเปรียบเทียบกระแสไฟฟา,
กําลังไฟฟา และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศา 90
องศา และที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา พรอมอุปกรณสะทอนแสง
2. อุปกรณสะทอนแสงและตัวแปรที่สงผลตอการออกแบบที่ชวยเพิ่มกําลังไฟฟาของ
เซลลแสงอาทิตย ที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบไดมากที่สุด
3. ประโยชนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา ดานการบังแดดและการลด
อุณหภูมิที่เขาสูเปลือกอาคาร และสัดสวนของพื้นที่เปลือกอาคารสําหรับติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
เพื่อใหไดกําลังไฟฟาเทากัน
6.1 แนวทางการเลือกใชงานเซลลแสงอาทิตย
การเลือกใชงานเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม แตกตางกันดังนี้ เซลลแสงอาทิตยที่
ติดตั้งทํามุม 14 องศา (PV 14) 90 องศา (PV 90) และเซลลแสงอาทิตยติดตั้งทํามุม 90 องศา
พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่เอียงทํามุม 38 องศากับแนวระนาบ (PV 90 Ref 38)
1. จากผลงานวิ จั ย ก อ นหน า และการวิ จั ย นี้ ยื น ยั น ว า การติ ด ตั้ ง เซลล แ สงอาทิ ต ย ที่
เหมาะสมในดานพลังงานไฟฟาที่สุดคือ เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศากับแนวระนาบ
เนื่องจาก กําลังไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยที่ทํามุม 14 องศา สามารถผลิตกําลังไฟฟาได
มากกวา เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศา มากถึงแมวา เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90
องศาจะใชอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงชวยแลวก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การใช เซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศากับแนวระนาบ โดยหันไปทางทิศใต จะคุมคาที่สุด หาก
พิจารณาในดานพลังงานไฟฟา
2.ในปจจุบันพบวามีการใชงานเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ
มากขึ้น ซึ่งในความเปนจริงแลวเปนวิธีการติดตั้งควรหลีกเลี่ยงอยางยิ่ง เนื่องจากกําลังไฟฟาที่
เซลลแสงอาทิตยผลิตไดมีคาเฉลี่ยนอยกวาการติดตั้งที่มุม 14 องศากับแนวระนาบกวาครึ่งหนึ่ง ซึ่ง
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เปนเหตุผลที่ไมควรใชเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบ หากผูใชคํานึงถึง
พลังงานไฟฟาที่ไดเปนสําคัญ
3. จากการศึกษาพบวาการใชงานเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศากับแนวระนาบที่มี
การนํามาใชมากขึ้นในประเทศไทยมีสาเหตุจาก การไมมีพื้นที่เอื้ออํานวยใหติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
ที่มุม 14 องศา ซึ่งในกรณีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศากับแนวระนาบมีประโยชน
ดังตอไปนี้
• การใชพลังงานทดแทนเพื่อหารผลิตไฟฟา ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2550
• การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
• การบังแดดใหกับเปลือกอาคาร
นอกจากนี้ เซลลแสงอาทิตยท่มี ุม 90 องศากับแนวระนาบ สามารถนํามาเปนวัสดุตกแตงอาคารได
ดังเชน อาคาร Annex Power (Annex Power ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยชนิดรวมกับ
อาคาร 2552) อาคาร Xicui Entertainment Complex (Xicui Entertainment Complex, Peking
China, 2008.) และ อาคาร ท.102 (การไฟฟาฝายผลิต) เปนตน สวนขอดอยทางดานการผลิต
พลังงานไฟฟาสามารถชดเชยดวยการติดตั้งอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่เอียงทํามุม 38 องศากับ
แนวระนาบ ที่สามารถเพิ่มกําลังไฟฟาใหเซลลแสงอาทิตยไดมากที่สุด ในรูปแบบ อุปกรณระนาบ
สะทอนแสงติดตาย (Fixed Reflector)
6.2 อุปกรณสะทอนแสงและตัวแปรที่สงผลตอการออกแบบ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา และกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย
ที่มุม 90 องศากับแนวระนาบ ดวยอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสง สามารถทําไดจริงโดยอาศัยวิธีการ
คํานวณจากแนวของแสงที่ตัวฉากกับระนาบรับแสงของเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งทํามุม 14 องศา
กับแนวระนาบ ซึ่งคาการเอียงระนาบสะทอนแสงของอุปกรณที่เหมาะสมที่สุดคือมุม 38 องศากับ
แนวระนาบ ซึ่งพิสูจนจากการวิจัยแลววาสามารถเพิ่มกําลังไฟฟาใหเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90
องศากับแนวระนาบไดมากที่สุด ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมใชงานคือ ชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน และเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
2. ชวงเวลาที่อุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่เอียงทํามุม 38 องศากับแนวระนาบ
สามารถเปนแผงบังแดดใหแกอาคารไดคือ ชวงเวลา 11.45 – 12.15 ของชวงเดือน มีนาคม และ มี
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ระยะเวลามากที่สุด ในชวงเวลา 10.50 – 14.10 ของเดือน พฤษภาคม ระยะที่ไมโดนบังแดดเลย
เทากับ 0.46 เมตร ดานในหองจากขอบกําแพง
3. ตัวแปรที่สงผลตอกําลังไฟฟาที่เซลลแสงอาทิตยผลิตได คือปริมาณความเขมรังสี
แสงอาทิตย จากผลการทดลองพบวาเซลลแสงอาทิตยมีความออนไหวตอคาแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้น
เป น อย า งมาก โดยค า ของความเข ม รั ง สี แ สงอาทิ ต ย เ พิ่ ม มากขึ้ น ค า ของกํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ เ ซลล
แสงอาทิ ต ย ผ ลิ ต ได จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ในทั น ที โดยปริ ม าณความเข ม รั ง สี แ สงอาทิ ต ย ขึ้ น อยู กั บ เดื อ น
ชวงเวลาของวัน และปริมาณเมฆที่มีการเปลี่ยนแปงตลอดเวลา ทําใหคากําลังไฟฟาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
4, อุปกรณสะทอนแสงที่ใชในการทดลองคือกระจกเงา ซึ่งในการติดตั้งใชงานจริงที่
ใชวัสดุประเภทอื่นๆ คาการสะทอนของผิววัสดุมีผลตอการสะทอนแสงอาทิตย
6.3 สัดสวนพื้นที่ที่ติดตั้งใหไดกําลังไฟฟาเทากัน
สัดสวนของอาคารมีความสําคัญตอการเลือกใชงานเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งทํามุม 90 องศากับแนวระนาบนั้น อาคารควรมีความสูงมากกวาความกวาง หากตองการ
กําลังไฟฟาที่เทากับเซลลแสงอาทิตยติดตั้ง 14 องศาที่ติดตั้งโดยใชพื้นที่ขนาด 1 หนวย พบวา
จะตองติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศา กับแนวระนาบโดยใชพื้นที่ขนาด 2.85 หนวย และ
จะตองติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่มุม 90 องศา พรอมกับอุปกรณสะทอนแสงที่มุม 38 องศาโดยใช
พื้นที่ขนาด 1.79 หนวย
สัดสวนพื้นที่ที่สามารถผลิตไฟฟาไดเทากันสําหรับ PV 14° : PV 90° : PV 90°Ref 38°
1 : 2.85 : 1.79
คือ
6.4 ขอจํากัดในการทดลอง
ดวยระยะเวลาที่จํากัด การทดลองไดดําเนินการในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ดังนั้น ในการปรับระนาบอางอิงที่ใชในการทดลองไปตามตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตยในแต
ละเดือนนั้น จึงเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งสงผลตอปจจัยอื่นๆที่สงผลตอผลการทดลองเชน
อุณหภูมิอากาศ และปริมาณเมฆ ทําใหมีความคลาดเคลื่อนมากกวาการทดลองในชวงระยะเวลา
แตละเดือนจริง ดังนั้นผูศึกษาตอไปและผูที่จะนําผลการศึกษาไปใชงานจึงควรคํานึงถึงผลของ
ขอจํากัดดังกลาว
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6.5 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในอนาคต
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการทดลองเพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณสะทอนแสงสําหรับ
เซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งที่มุม 90 องศา โดยที่รูปแบบของอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงมีลักษณะ
เปนระนาบสะทอนแสงติดตั้งถาวร (Fixed Reflector) เพราะเหตุนี้ผลที่ไดจึงไมครอบคลุมถึง
อุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงชนิดอื่น ๆ ที่มีใชกันอยูในปจจุบันทั้งหมด ดังนั้นในการวิจัยในอนาคต
จึงอาจจะทําการศึกษาอุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงชนิดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยใหได
อุปกรณเพิ่มการสะทอนแสงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสภาพแวดลอมและบริบทในประเทศไทย อีก
ทั้งการวิจัยในอนาคต อาจจะทําการศึกษาถึงความสามารถของการใชเซลลแสงอาทิตยเปนหนึ่งใน
องคประกอบทางสถาปตยกรรม ดังเชนผนังเซลลแสงอาทิตยที่นอกจากจะเปนวัสดุปดผิวเพื่อการ
ตกแตงแลว ยังไดพลังงานไฟฟาไปดวยในตัว ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้สามารถเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาในประเด็นดังกลาวได

