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บทคัดยอ
การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอนจะมีอุปกรณ
หลั ก ในการเปลี่ ย นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ หเ ป น พลั ง งานความร อ น คื อ
ตัวรับรังสีอาทิตย ในงานวิจัยนี้ไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบชองอากาศไหลบนและตัวรับรังสีอาทิตยแบบชอง
อากาศไหลลาง และทําการปรับปรุงตัวรับรังสีอาทิตยที่มีชองอากาศไหล
ดานลางมีขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 3.22 เมตร วางเอียงทํามุม 17 องศา
กับแนวระดับ โดยทําการติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย ทําการทดสอบ
ประสิท ธิภ าพตัว รับ รัง สีอ าทิ ตย ที่ส ภาวะอุ ณ หภูมิ อ ากาศขาเขา เท า กั บ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ti=Ta) และผลการทดสอบประสิท ธิภาพ
ตัวรับรังสีอาทิตยเปนดังนี้
การทดสอบประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศ
ไหลบนและไหลลางของตัวดูดซับรังสีอาทิตย มีคาเทากับ 31.41% และ
43.68% ตามลําดับ จะเห็นวาตัวรับรังสีอาทิตยที่มีชองอากาศไหลลางมี
ประสิทธิภาพสูงกวาตัวรับรังสีอาทิตยที่มีชองอากาศไหลบนเนื่องจากมีชั้น
อากาศนิ่งเปรียบเสมือนฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนที่เกิดจากการ
พาความรอนทางดานบนของผิวกระจกอีกชั้นหนึ่ง และทําการปรับปรุง
ตัวรับรังสีอาทิตยโดยติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย ขนาดกวาง 0.9 เมตร
ยาว 3.22 เมตร ที่ดานขางทั้งสองของตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศ
ไหลลางทําการปรับมุมของแผนสะทอนรังสีอาทิตยตางๆ ดังนี้ 15 30 45
60 75 และ 90 องศา กั บ ตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย พบว า มุ ม 75 องศา มี
ประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตยสูงสุดเทากับ 53.29% ซึ่งสามารถสรุปได
ว า การเพิ่ ม แผ น สะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย ที่ มี มุ ม เอี ย ง 75
องศา ทํ า ให
ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยเพิ่มขึ้นไดดีที่สุด
Abstract
Solar collector was used for increasing the working fluid
temperature in solar thermal process. To compare the efficiency of
two solar collectors that have air flow channel on the top and
* Corresponding author E-mail: prittri_off@hotmail.com
สาขาพลังงานทดแทน

bottom of absorber is the first of the purpose in this research and
the other one is improved the solar collector by installing bottom air
flow channel with reflector of 0.9 x 3.22 m2 which adjustable angle
of 0 to 90 degree at the both side of solar collector. The surface
area of solar collector is 1.8 x 3.22 m2 and the tile of solar collector
is 17° from horizontal. The condition’s solar collector experimental
was tested at the equality air inlet and ambient temperature (Ti=Ta).
The results showed that:
The solar collector efficiency with top and bottom air flow
channel of solar absorber was 31.41% and 43.68%, respectively.
The solar collector efficiency with bottom air flow channel of solar
absorber is higher than to top air flow channel which has the air
channel as well as the protecting heat loss from the convection
surface of glass. The test condition solar reflector could adjust the
angle of 15 30 45 60 75 and 90 degree. The best solar collector
efficiency was 53.29% at the angle 75 degree. It could conclude
that the efficiency of solar collector can improve by installing solar
reflector.
1. บทนํา
พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนอยางหนึ่ง ประเทศไทยมี
แสงอาทิตยเ กือบตลอดทั้ง ป โดยพลังงานแสงอาทิตยมีคาประมาณ 17
MJ/m2day ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชเปน
ประโยชนได เชน การใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบความรอน โดยการ
ใชตัวรับรังสีอาทิตยเปนวิธีหนึ่งในการนําแสงอาทิตยมาใชประโยชน [1]
ตัวรับรังสีอาทิตย โดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบและแบบรวมแสง ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้มีขอดี
และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งแบบแผนเรียบนั้นจะรับไดทั้งรังสีตรงและรังสี
กระจาย แตอุณหภูมิที่ไดนั้นจะไมสูงมากนัก สวนแบบรวมแสงนั้นจะได
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อุณหภูมิสูงแตจะรับไดเฉพาะรังสีตรงเทานั้น จึงตองมีระบบติดตามดวง
อาทิตย จึงมีคาใชจายสูงดวย และในประเทศไทยสวนใหญรังสีอาทิตยนั้น
อยูในรูปรังสีกระจายเปนสวนใหญ การใชตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ
จึง เหมาะสมกับประเทศไทยและมีคาใชจา ยที่ไมมากนัก โดยตัวรับรัง สี
อาทิตยแบบแผนเรียบนี้สามารถนําไปใชประโยชนในระบบผลิตน้ํารอ น
สําหรับบานพักอาศัย หรือการอบแหงผลิตผลทางการเกษตรได [2-3]
กลาวถึงตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบจะมีประสิทธิภาพต่ําเพราะวา
เกิดการสูญเสียความรอนโดยเปนผลมาจากอิทธิพลของอากาศแวดลอม
และลมทําใหเกิดการพาความรอนที่บริเวณดานบนของแผนปดใส การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยจึงกระทําโดยใหเกิดการพาความรอน
ทางดานบนของแผนปดใสใหนอยที่สุด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัว
รับรังสีอาทิตยแบบลูกฟูกโดยเปนแบบมีชองอากาศไหลดานลางเปรียบ
เทียบกับแบบมีชองอากาศไหลดานบน และ แบบมีชองอากาศไหลลางที่มี
การติ ด แผ น สะท อ นรั ง สี อ าทิ ต ย เพื่ อ หามุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของ
ตัวรับรังสีอาทิตย
2. วัสดุและอุปกรณ
การทดสอบนี้ไดใชตัวรับรังสีอาทิตยทั้งสองแบบนั้นเปนตัวรับรัง สี
อาทิตยแบบแผนเรีย บ โดยแผนดูดกลืนรังสีอาทิตยมีลัก ษณะเปนแบบ
ลู ก ฟู ก ลั ก ษณะการไหลของอากาศจะเป น แบบไหลด า นบนของแผ น
ดูดกลืนรังสีอาทิตย โดยมีชั้นอากาศนิ่งอยูดานลางแผนดูดกลืนรังสีอาทิตย
(ดังรูปที่ 1 ก.) และการไหลของอากาศแบบไหลดานลางของแผนดูดกลืน
รังสีอาทิตย แสดงไดดังรูปที่ 1 ข. ซึ่งทั้งสองแบบมีรายละเอียดคือ

2.) กระจกใส หนา 4 มม. ติ ด ด า นบนของตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย ทํ า
หนาที่เปนแผนปดใส
3.) ชองชั้นอากาศ และ ชั้นอากาศไหลมีความหนา 0.05 เมตร
4.) ดานลางตัวรับรังสีอาทิตยหุมดวยฉนวนใยแกวหนา 0.05 เมตร
5.) แผนดูดกลืนรังสีอาทิตยทําดวยสังกะสีลอนใหญ ดังรูปที่ 2 ก.
และ ข.
6.) ตัวรับรังสีอาทิตยทํามุม 17 องศากับแนวระดับ
7.) แผนสะทอนรังสีอาทิตย ทําจากสังกะสีแผนเรียบขนาดกวาง 0.9
เมตร ยาว 3.22 เมตร ติดกับดานขางของตัวรับรังสีอาทิตย โดยติดทํามุม
เดียวกับตัวรับรังสีอาทิตย ใชบานพับ จํานวน 3 ตัว ยึดติดกับตัวรับรังสี
อาทิตย สามารถปรับเปลี่ยนมุมไดทุก 15 องศา โดยมีเหล็กเสนยาว 1.24
เมตร เปนตัวค้ํายันไว แสดงดังรูปที่ 2 ค.
8.) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศรอนจากตัวรับรังสีอาทิตย ทั้งหมด 4 ตัว
พัดลมใชไฟกระแสสลับ 220 โวลต

ก.) แบบชองอากาศไหลบน

ข.) แบบชองอากาศไหลลาง

แผนปดใส
ชองอากาศไหล
ชั้นอากาศนิ่ง

แผนดูดซับ
ฉนว

ก) อากาศไหลบน
แผนปดใส
ชั้นอากาศนิ่ง
ชองอากาศไหล

แผนดูดซับ
ฉนว

ข) อากาศไหลลาง
รูปที่ 1 แสดงภาพตัดขวางของตัวรับรังสีอาทิตยแสดง
ชองการไหลของอากาศ
1.) ขนาดของตัวรับรังสีอาทิตยทั้งสองแบบ กวาง 1.8 เมตรและยาว
3.22 เมตร

สาขาพลังงานทดแทน

ค.) แบบชองอากาศไหลลางที่มีแผนสะทอนรังสีอาทิตย
รูปที่ 2 ตัวรับรังสีอาทิตย
3. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยและวิธีการทดลอง
3.1 ขั้ น ตอนการทดสอบและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว รั บ รั ง สี
อาทิตยแบบมีชองอากาศไหลดานบนและไหลดานลาง โดยมีขั้นตอนการ
ทดลอง ดังนี้
1.) ทําการเลือกวันทดสอบที่ทองฟาแจมใสไมมีเมฆฝน ตั้งแตเวลา
8.00 – 17.00 น.
2.) ทําความสะอาดผิวกระจกของตัวรับรังสีอาทิตยทั้งสอง กอนทํา
การทดลอง
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3.) ทําการติดตั้งเครื่องมือวัดตําแหนงอุณหภูมิ แสดงดังรูปที่ 3 โดย
ติดตั้งสายเทอรโมคัปเปล ชนิด เค วัดอุณหภูมิที่ทางเขาตัวรับรังสีอาทิตย
อุณหภูมิที่ทางออกตัวรับรังสีอาทิตย และอุณหภูมิอากาศแวดลอม จะทํา
การบันทึกขอมูลทุกๆ 15 นาที
4.) ทําการติดตั้งไพรานอมิเตอรแนวเดียวกับตัวรับรังสีอาทิตยเขา
กับเครื่องบันทึกขอมูล เพื่อวัดความเขมรังสีอาทิตยโดยทําการบันทึก
ขอมูลทุกๆ 15 นาที
5.) ทําการวัดความเร็วลมที่ทางเขาของตัวรับรังสีอาทิตยทุกๆ 30
นาที เพื่อหาอัตราไหลเชิงมวลของอากาศ
6.) ทําการติดตั้งอุปกรณการวัด ดังรูปที่ 3
7.) ในการทดลองหาประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตยกระทําที่สภาวะ
อุณหภูมิอากาศขาเขาเทากับอุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ti=Ta)
8.) ทําการเก็บขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง

A c คือ พื้นที่ตัวรับรังสีเฉพาะสวนที่สามารถดูดกลืนรังสี
อาทิตย, m 2

G T คือ รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบของตัวรับรังสี, W / m 2
m& คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, kg / s
C p คือ ความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่, J / kg o C
Ti , To คื อ อุ ณ หภู มิ ข องอากาศที่ ท างเข า และทางออกของ
ตัวรับรังสี ตามลําดับ, o C
ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ, kg/m3
3.2 ขั้นตอนการทดสอบหามุมของแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่เหมาะสม
โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
1.) ทําการติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยเขากับตัวรับรังสีอาทิตย
แบบมีชองอากาศไหลลาง
2.) ทําการติดตั้งอุปกรณการวัด ดังรูปที่ 3
3.) ทําการทดลองปรับมุมแผนสะทอนรังสีอาทิตยทุกๆ 15 องศา
โดยการปรับมุมแผนสะทอนรังสีอาทิตย 2 ครั้ง คือ
3.1) เวลา 8:00-12:00 น. ทําการยกแผนสะทอนรังสีอาทิตยดานทิศ
ตะวันตกขึ้น ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การยกแผนสะทอนรังสีอาทิตยชวงเวลา 8:00-12:00 น.
รูปที่ 3 ตําแหนงการเก็บขอมูล
ทําการเก็บขอมูลเพื่อนําขอมูลไปหาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตย
[4] จากสมการ
m& C (T − T )
ηi = p o i
(1)
AcGT
โดย
m& = ρvA
(2)
เมื่อ

η i คือ ประสิทธิภาพตัวรับรังสีขณะใดขณะหนึ่ง

สาขาพลังงานทดแทน

3.2) เวลา 12:00-17:00 น. ทําการยกแผนสะทอนรังสีอาทิตยดาน
ทิศตะวันออกขึ้น ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 การยกแผนสะทอนรังสีอาทิตยชวงเวลา 12:00-17:00 น.
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4.) ทําการปรับลดมุมของแผนสะทอนรังสีอาทิตยลงครั้งละ 15 องศา
ไดแก มุม 75 60 45 30 และ 15 องศา ตามลําดับ โดยปรับแผนสะทอนรังสี
อาทิตยเชนเดียวกับมุม 90 องศา
5.) ทําการเก็บขอมูลดังขอที่ 3.1
6.) วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
4. ผลการทดลอง
4.1 ขั้ น ตอนการทดสอบและเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว รั บ รั ง สี
อาทิตยแบบมีชองอากาศไหลดานบนและไหลดานลาง ทําการทดลองและ
ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยตาง ๆ ที่ไดจากการทดลองแยกตามชนิด ตั ว รั บ รั ง สี
อาทิตย
ชนิดตัวรับรังสีอาทิตย
คาที่ทําการ
แบบอากาศไหล
แบบอากาศไหล
บันทึก
บน
ลาง
m& (kg/s)
0.08
0.08
2
Gt,av (W/m )
630.44
630.44
32.33
32.33
Ta (°C)
32.77
33.75
Ti (°C)
45.44
49.89
To(°C)
ηmax (%)

31.41

43.68

ηav (%)

27.57

34.52

R2

0.81

0.85
1000

70

800

50
40

600

30

400

20

Ti,t
Ti,b
GT

10

To,t
To,b

0

200

Solar Radiator (W/m 2)

Temperature (°C)

60

0
8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Time (clock)

รูปที่ 6 แสดงผลทดสอบการเปรียบเทียบอุณหภูมิตัวรับรังสีอาทิตยแบบ
ชองอากาศไหลบนและแบบชองอากาศไหลลาง

สาขาพลังงานทดแทน

จากตารางที่ 1 พบวาตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลบนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 31.41% และแบบมีชองอากาศไหลลางเทากับ
43.68% โดยตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชองอากาศไหลลางมีเปอรเซ็นตความ
แตกตางทางประสิทธิภาพสูงกวาตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหล
บนเทากับ 39.06
จากรูปที่ 6 พบวาคาอุณหภูมิขาออกของตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชอง
อากาศไหลลางมีอุณหภูมิสูงกวาแบบมีชองอากาศไหลบน ซึ่งจะแตกตาง
กั น ประมาณ 5°C โดยอุ ณ หภู มิ ข าเข า ของตั ว รั บ รั ง สี ทั้ ง สองแบบมี ค า
ใกลเคียง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชองอากาศไหล
ลางนั้นมีชั้นอากาศนิ่งซึ่งเปรียบเสมือนฉนวนปองกันการสูญเสียความรอน
จากอิทธิพลของอากาศแวดลอมและลมที่บริเวณผิวกระจกดานบน ทําให
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชองอากาศไหลลางมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบมี
ชองอากาศไหลบนหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ตัวรับรังสีอาทิตยแบบมี
ชองอากาศไหลดานบนมีการสูญเสียความรอนทางบริเวณดานบนของผิว
กระจกมากวาแบบมีชองอากาศไหลดานลาง จากผลของอุณหภูมิขาออก
ของตัวรับรังสีอาทิตยที่สูงกวานี้เอง ทําใหความรอนที่สามารถนํามาใช
ประโยชนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชองอากาศไหลลางมีคามากขึ้นตาม
ไปดวย
4.2 ขั้นตอนการทดสอบหามุมของแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่เหมาะสม ทํา
การทดลองและไดผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ ตาง ๆ ที่ไดจากการทดลองแยกตามการทํามุมของ
แผนสะทอนรังสีอาทิตย
ตัวรับรังสีอาทิตยติดแผนสะทอน
คาที่ทําการ
รังสีอาทิตยทํามุม (องศา)
บันทึก
15
30
45
60
75
90
m& (kg/s)
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
Gt,av
608.6 517.7 630.9 621.9 578.4 639.7
(W/m2)
33.30 32.48 32.62 32.73 32.94 33.12
Ta (°C)
34.25 33.19 33.73 33.97 33.97 34.76
Ti (°C)
49.67 47.02 50.45 51.77 51.03 52.61
To(°C)
ηmax (%) 48.81 40.81 50.66 50.55 53.29 48.57
ηav (%)
R2

36.67
0.93

38.87
0.84

36.62
0.94

39.57
0.85

44.83
0.98

43.54
0.94

จากตารางที่ 2 พบวาตัวรับรังสีอาทิตยแบบมีชองอากาศไหลลางที่
ติดแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ
ที่ไมติดแผนสะทอนรังสีอาทิตย เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพตัวรับรังสี
อาทิตยที่สภาวะอุณหภูมิขาเขา เทากับอุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ti=Ta)
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โดยประสิทธิภาพการติดแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่มีคาสูงสุดคือ การติด
แผนสะทอนรังสีอาทิตยที่ทํามุม 75 องศา โดยมีเปอรเซ็นตความแตกตาง
โดยประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลลางซึ่งติด
แผนสะทอนรังสีอาทิตยสูงกวาตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหล
บนและตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลลางที่ไมติดแผนสะทอน
รังสีอาทิตยมีคาเทากับ 69.7 และ 22 ตามลําดับ
และไดทําการจําลองการตกกระทบและสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผน
สะทอนรังสีอาทิตยทํามุมตางๆ ดังนี้ 15 30 45 60 75 และ 90 องศา ซึ่ง
การจําลองนี้เปนการจําลองรังสีตรง ณ เวลา 8:00-12:00 น. โดยการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงของดวงอาทิตยประมาณชั่วโมงละ 15 องศา

ก.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 15 องศา

ง.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 60 องศา

จ.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 75 องศา
12:00

11:00

10:00
9:00
8:00

รังสีตกกระทบ
รังสีสะทอน

15.0°
90.0°

30.0°

เสนปกติ
30.0°
15.0°

90.0

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

0.24
0.52
0.90
1.52

1.80

ข.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 30 องศา

ฉ.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 90 องศา
รูปที่ 7 แสดงการจําลองการสะทอนของรังสีอาทิตยที่
แผนสะทอนรังสีมุมตางๆ

m
90
0.

ค.) การสะทอนของรังสีอาทิตยที่แผนสะทอนรังสีทํามุม 45 องศา
สาขาพลังงานทดแทน

จากการจําลองการตกกระทบและสะทอนของรังสีอาทิตย ซึ่งตําแหนง
ของดวงอาทิตยมีการเปลี่ยนแปลงประมาณชั่วโมงละ 15 องศา ที่ทําการ
จําลองไดเฉพาะรังสีตรงเทานั้น แตในความเปนจริงแลวรังสีอาทิตยมีทั้ง
รังสีตรงกับรังสีกระจายที่ไมทราบทิศทางที่แนนอนที่มุม 15, 30 และ 45
องศา (รู ป ที่ 7 ก-ค) นั้ น จากแบบจํ า ลองพบว า รั ง สี ต รงไม ต กกระทบ
ตัวรับรังสีอาทิตยเลยแตประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยเมื่อติดแผน
สะทอนรังสีอาทิตยแลวมีคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของรังสีกระจายที่
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สะทอนเขาสูตัวรับรังสีอาทิตยนั่นเองและเมื่อพิจารณาการใชแผนสะทอน
รัง สีอ าทิ ตย ที่ ทํา มุม 75 องศา พบว า การตกกระทบของรั ง สีอ าทิ ตย จ ะ
สะทอนลงสูตัวรับรังสีอาทิตย ในชวงเวลา 9:00-12:00 น. และ 12:0015:00 น. เมื่อพิจารณาการจําลองการตกกระทบและสะทอนของรังสี
อาทิตยแสดงดังรูปที่ 7 จ. แผนสะทอนรังสีอาทิตยที่ทํามุม 75 องศา เปน
มุมที่ดีที่สุดโดยคิดจากพื้นที่ที่รังสีอาทิตยที่สะทอนลงบนตัวรับรังสีอาทิตย
ในชวงเวลาที่รังสีอาทิตยมีความเขมมากที่สุดในชวงเชา คือ 10:00-12:00
น. (ชวงเวลาที่มีคาความเขมรังสีอาทิตยสูงคือ 10:00-14:00 น. แตการ
จําลองนี้เปนการจําลองเฉพาะชวงเชาเทานั้น) โดยในชวงเวลาตอนเชาใช
แผนสะทอนรังสีอาทิตยดานตะวันตก และในชวงเวลาตอนบายใชแผน
สะทอนรังสีอาทิตยทางดานตะวันออก
5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาตัวรับรังสีอาทิตยแบบลูกฟูกที่มีชองอากาศไหลบนและ
ชนิดมีชองอากาศไหลลางของตัวดูดซับรังสีอาทิตย ทํามุม 17 องศา กับ
แนวระดับ และศึกษาตัวรับรังสีอาทิตยแบบลูกฟูกชนิดมีชองอากาศไหล
ลางซึ่งติดแผนสะทอนรังสีอาทิตย ทํามุมกับตัวรับรังสีอาทิตย โดยทําการ
ปรับมุมตางๆ ดังนี้ คือ 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา ตามลําดับ
สามารถสรุปไดวา
5.1 ขั้นตอนการทดสอบเปรียบเทียบตัวรับรังสีอาทิตยแบบชองอากาศไหล
บนและไหลลาง
จากการทดสอบประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตยแบบลูกฟูกที่มีชอง
อากาศไหลบนและแบบชองอากาศไหลลาง พบวา มีคาเทากับ 31.41%
และ 43.68% ตามลําดับ ซึ่งมีเปอรเซ็นตความแตกตางประสิทธิภาพของ
ชองอากาศไหลลางสูงกวาแบบชองอากาศไหลบนมีคาเทากับ 39.06 ทั้งนี้
เนื่องจากตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลลางนั้นมีชั้นอากาศนิ่ง
ซึ่งเปรียบเสมือนฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนทางผิวกระจกดานบน
จากอิทธิพลของอากาศแวดลอมและลมไดอีกชั้นหนึ่ง

สาขาพลังงานทดแทน

5.2 ขั้นตอนการทดสอบหามุมของแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่เหมาะสมซึ่ง
ติดกับตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลลาง
จากการทดสอบประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตยแบบลูกฟูกที่มีชอง
อากาศไหลลางซึ่งติดแผนสะทอนรังสีอาทิตยโดยทําการทดสอบปรับมุม
ตางๆ ดังนี้ คือ 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา ซึ่งการทดสอบนี้ได
พิจารณารวมกับแบบจําลองการตกกระทบและสะทอนรังสีอาทิตย พบวา
มุมที่ทําใหประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยมีคาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ มุม
75 องศา ซึ่ง มีคา เทา กับ 53.29% โดยมีเ ปอรเ ซ็นตความแตกตา งโดย
ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลลางซึ่งติดแผน
สะทอนรังสีอาทิตยสูงกวาตัวรับรังสีอาทิตยแบบที่มีชองอากาศไหลบนและ
ตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย แ บบที่ มี ช อ งอากาศไหลล า งที่ ไ ม ติ ด แผ น สะท อ นรั ง สี
อาทิตยมีคาเทากับ 69.66 และ 22 ตามลําดับ
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เทคโนโลยีพลังงาน, ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
4. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน, 2531, อนุกรม พลังงานนอกแบบและ
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เลมที่ 1 การแผรังสีดวงอาทิตย
และตัวรับรังสี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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