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บทคัดย่ อ
เครื่ องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์ตน้ แบบปี 2551 ได้ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ออบแห้งผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการ
ถนอมอาหาร โดยใช้หลักการเรื อนกระจกเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานความร้อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์
ข้อดีของการใช้เครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์น้ นั คือแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่ได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขอ้ จากัดของ
เครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์ยงั มีอยูม่ าก เช่น ใช้งานได้เมื่อมีแสงอาทิตย์เท่านั้น อุณหภูมิภายในเครื่ องอบไม่ต่อเนื่ อง
เกิ ดจากสภาพอากาศที่ แปรปรวน จึ งมี การใช้วสั ดุ เปลี่ ยนเฟสเพื่อช่ วยในการกักเก็บความร้อนที่ ที่มีปริ มาณไม่คงที่
พร้อมกับเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในเครื่ องอบให้เหมาะสมกับสภาวะของการอบแห้ง และวัสดุเปลี่ยนเฟสยังสามารถ
ถ่ายเทความร้อนที่ กกั เก็บไว้ให้กบั เครื่ องอบให้มีอุณหภูมิสูงกว่าสภาพแวดล้อมได้ในตอนเย็นอีกด้วย ดังนั้นงานวิจยั
ครั้งนี้ ได้ศึกษาการใช้วสั ดุเปลี่ยนเฟสที่ เหมาะสมกับเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย โดยทาการศึ กษา
อัตราส่ วนผสมของวัสดุเปลี่ ยนเฟส และปริ มาณวัสดุ เปลี่ ยนเฟสที่ ถูกบรรจุเข้าไปในเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์
รวมทั้งการเพิ่มครี บเพื่อทาให้การถ่ายเทความร้อนในวัสดุเปลี่ยนเฟสเกิดการเปลี่ยนสถานะได้ดีข้ ึน ตามเวลาที่รับความ
ร้อนและคายความร้อนของวัสดุเปลี่ยนเฟส และผลจากการทดลองพบว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ของปริ มาณของ
วัสดุ เปลี่ ยนเฟสในเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อนาไปใช้ในการเลื อกสัดส่ วนของวัสดุ เปลี่ ยนเฟสที่ มีสัดส่ วน
เหมาะสมกับขนาดของเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสามารถออกแบบในการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยในแต่ละฤดูกาล
ABSTRACT
Solar dryer prototype has been developed for drying products are mainly used for food preservation. By the
principle greenhouse turning sunlight into heat energy to drive moisture out of the product, the advantages of using
solar energy for solar dryers is that it comes without cost. However the limitations of solar dryers there are also the
variation as usable during the day. The temperature inside the dryer is not stable caused by weather conditions. The
use of phase change materials (PCMs) not only to retain the heat (Charge), to maintain the temperature inside dryer
(Discharge) and also to suit the conditions of drying can take longer when the heat from the sun out in the evening.
Therefore this research has studied the use of PCMs suitable for solar dryers in Thailand. There are 3 parameters related
by retaining time (both Charge and Discharge) have been studied including of the ratio of PCMs, the quantity of PCMs
were packed into a solar dryer and the adding fins for increase better heat transfer to change the phase of PCMs. The
results has been showed that the parameters could be built a relationship of quantity of PCMs in a solar energy to be
used in the ratio of PCMs that are proportionate to the size of the solar dryers to be designed from the average
temperature in each season.
คาสาคัญ: วัสดุเปลี่ยนเฟส ความร้อนแฝง ม่านรับแสง
Keywords: Phase change material, latent heat storage, Solar dryers
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PMO1-2
สามารถน าไปปรั บ ใช้ กั บ สภาพอากาศตามความ
เหมาะสม

บทนา
เครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์สร้างขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อถนอมอาหาร ข้อดีของการ
อบแห้ง โดยใช้พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์น้ ัน คื อ พลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์เ ป็ นพลัง งานที่ มี อ ยู่ ใ นธรรมชาติ อ ย่ า ง
เหลือเฟื อ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเช่ นพลังงานชนิ ดอื่ นที่ เกิ ด
จากการเผาไหม้ เ ชื้ อเพลิ ง แต่ ก ารน าพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์มาใช้ประโยชน์น้ นั มีขอ้ จากัดอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็ นช่ ว งเวลาที่ มี แ สงอาทิ ต ย์เ ฉพาะตอนกลางวัน
พลัง งานจากแสงอาทิ ต ย์ร ะหว่ า งวัน ไม่ ค งที่ ช่ ว ง
กลางวันสภาพอากาศแปรปรวนมีเมฆฝนระหว่า งวัน
ทาให้การอบแห้งไม่ต่อเนื่องดังที่กล่าวไว้ในงาวิจยั ของ
Mustayen et al. (2014).
การสร้างเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ใน
รู ปแบบต่ างๆ นั้ น เพื่ อแก้ ไ ขข้ อ ด้ อ ยและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอบไม่ ว่าจะเป็ นงานวิจัยของ
ถาวร ศรี ชมพู และคณะ. (2550). โดยการสร้างห้องเก็บ
ความร้อน (collector) ใช้ม่านรับแสงแบบกระจกสองชั้น
ทาให้อุณหภูมิในห้องอบ (Dryer) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเที ยบ
กับสภาพแวดล้อม หรื อการใช้ปล่ องลมแสงอาทิ ต ย์
(Solar chimney) เพิ่มการถ่ายเทอากาศในเครื่ องอบทาให้
การระบายความชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ ึน
งานวิจยั นี้ ใช้ประโยชน์จากวัสดุเปลี่ยนเฟส
(Phase change material: PCM) เพื่อเก็บสะสมพลังงาน
ความร้ อ นจากแสงอาทิ ต ย์ใ นเวลากลางวัน และใช้
ประโยชน์ จ ากการเปลี่ ย นเฟสของวัส ดุ เ พื่ อ รั ก ษา
อุณหภูมิภายในเครื่ องอบให้เหมาะสมต่อ สภาพของ
การอบแห้งและใช้งานได้นานขึ้น วัสดุเปลี่ยนเฟสที่ใช้
ท า ม า จ า ก พ า ร า ฟิ น (Paraffin) ผ ส ม กั บ ว า ส ลี น
(Vasaline) ในอัต ราส่ ว นต่ า งๆ โดยเลื อ กส่ ว นผสมที่
เหมาะสมต่ อ สภาวะของการอบแห้ ง ในเครื่ องอบ
พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข องวัส ดุ
เปลี่ยนเฟสและเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่ จะ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการ
ท างานของวัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสในเครื่ องอบพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในด้านการรักษาระดับอุณหภูมิในเครื่ องอบ

วิธีการวิจัย
การเตรียมวัสดุเปลีย่ นเฟส
การเตรี ยมวัสดุเปลี่ยนเฟส โดยเตรี ยมพาราฟิ น
(commercial paraffin) และวาสลีน (commercial vaesline)
ชัง่ น้ าหนักและผสมกันจานานรวม 100 กรัม ที่อตั ราส่วน
3:1, 2:1, 1:1, 1:2 และ 1:3 จากนั้นน าสารที่ ชั่งได้ใส่ ใน
กระป๋ องโลหะให้ความร้อนโดยเครื่ องให้ความ ร้อน คน
สารด้วยแท่ งแก้วคนสารจนกระทั้งสารละลายเป็ นเนื้ อ
เดียวกันจึงนาออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลงที่อุณหภูมิปกติ
ทดสอบวัสดุเปลีย่ นเฟสด้ วยเครื่ อง
Differential scanning calorimetry (DSC)
การทดสอบวัสดุ เปลี่ ยนเฟสด้วยเครื่ อง DSC
เพื่อวิเคราะห์จุดหลอมเหลวของสาร (melting point, Tm)
และค่าความร้อนแฝงของสาร (Latent Heat) โดยใช้วสั ดุ
เปลี่ยนเฟสเตรี ยมที่อตั ราส่ วนต่างๆ ชัง่ ในปริ มาณ 10 มิลิ
กรัม ใส่ใน Pan บรรจุสารสาหรับเครื่ อง DSC แล้วนา pan
ที่บรรจุสารเรี ยบร้อยแล้วใส่ ในเครื่ อง DSC ตั้งค่าเริ่ มต้น
ให้ ค วามร้ อ นจากอุ ณ หภู มิ 20 – 100 °C ค่ า Heat rate
5 °C / min
ทดสอบการละลายของวัสดุเปลีย่ นเฟส
เตรี ยมวัสดุเปลี่ยนเฟสที่ อตั ราส่ วนต่างๆ ใส่
กระป๋ องโลหะทรงกระบอก และเตรี ย มถ้ว ยโลหะ
ขนาดใหญ่กว่ากระป๋ องทรงกระบอกเล็กน้อยรองปาก
ถ้วยด้วยแผ่นตะแกรง ประกอบถ้วยและกระป๋ องโลหะ
ที่ บรรจุวสั ดุเปลี่ยนเฟสเข้าด้วยกัน จากนั้นนาอุปกรณ์
เข้า เครื่ องอบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โ ดยเลื อ กอุ ณ หภู มิ ที่
65 °C เก็บข้อมูลทุก ชัว่ โมง จบครบ 4 ชัว่ โมง โดยชัง่
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น้ าหนักวัสดุเปลี่ยนเฟสที่ละลายแล้วจากถ้วยด้านล่าง
และชั่ง น้ าหนั ก วัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสส่ ว นที่ ไ ม่ ล ะลายที่
ตะแกรงและกระป๋ องด้านบนดังรู ป

ผลการวิจัย
จากการทดสอบวัสดุ เปลี่ ยนเฟสโดยเครื่ อ ง
DSC ที่ อ ัต ราส่ ว นต่ า งๆ แสดงในตาราง (Table 1)
พบว่า จุ ด หลอมเหลวของวัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสลดลงเมื่ อ
สัดส่ วนของวาสลีนเพิ่มขึ้น พาราฟิ นมีจุดหลอมเหลว
มากสุ ดค่า 54.057 °C วาสลีนมีจุดหลอมเหลวน้อยสุ ด
ค่า 40.092 °C วัสดุเปลี่ยนเฟสที่อตั ราส่วน 3:1, 2:1, 1:1,
1:2 และ 1:3 มีจุดหลอมเหลวลดลงตามลาดับ
การวัดค่าความร้อนแฝงของวัสดุเปลี่ยนเฟส
จากเครื่ อง DSC พบว่ า ค่ า ความร้ อ นแฝงลดลงเมื่ อ
สัดส่วนของวาสลีนเพิม่ ขึ้น พาราฟิ นมีค่าความร้อนแฝง
มากที่ สุด คื อ 132.675 J/g วาสลี น มี ค่ า ความร้ อ นแฝง
น้อ ยสุ ด คื อ 17.594 J/g วัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสที่ อ ัต ราส่ ว น
3:1,2:1, 1:1,1:2 และ 1:3 มี ค่ า ความร้ อ นแฝงลดลง
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

Figure 1 Packing material phase change
ภาพที่ 1 ตะแกรงและกระป๋ อง
ทดสอบวัสดุเปลีย่ นเฟสในเครื่ องอบขนาดเล็ก
เตรี ยมวัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสที่ อ ัต ราส่ ว น 3:1 ใน
ปริ มาตร 10%, 15%, 20%, 25% และ 30% ของปริ มาตร
เครื่ องอบขนาดเล็ ก วัด อุ ณ หภู มิ ภ ายในเครื่ องและ
ภายนอกเครื่ องอบโดยให้พลังงานจากหลอดไฟ 200 วัตต์
เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง บันทึกอุณหภูมิทุกชัว่ โมง และปิ ดไฟ
เพื่อดูการปล่อยพลังงานของวัสดุ เปลี่ ยนเฟสบันทึ กผล
ทุกชัว่ โมงจนครบ 4 ชัว่ โมง
ตารางที่ 1 Melting point, Latent heat and percentage of PCM

Ratio
Paraffin Vaseline
1
0
3
1
2
1
1
1
1
2
1
3
0
1

Melting point (oC)

Latent Heat (kJ/kg)

54.06
51.23
49.56
48.99
45.47
43.50
40.09

132.675
99.149
79.866
77.056
62.165
48.441
17.594
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Percentage of melt
65oC, 4 hr
70.33
98.49
96.94
96.45
98.49
97.98
98.48

PMO1-4
ลักษณะความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
ภายในเครื่ องอบขนาดได้รับพลังงานความร้อนมี
ลักษณะดังสมการ
𝑇
−𝑇
𝑒 −𝑘𝑡 = 𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑖
(1)

ร้อยละการละลายของวัสดุเปลี่ยนเฟสเพิ่มขึ้น
เมื่อสัดส่วนของวาสลีนในวัสดุเปลี่ยนเฟสเพิ่มขึ้นร้อยละ
การละลายของพาราฟิ นน้ อ ยสุ ด มี ค่ า 70.33 ร้ อ ยละ
การละลายอัตราส่ วน 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3 และวาสลีนมี
ร้อยละการละลายมากกว่า 96 ถือได้วา่ ละลายหมดภายใน
4 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 65 oC (ภาพที่ 2)

𝑚𝑎𝑥

คือค่าคงที่ของการให้พลังงาน
𝑡
คือเวลา
𝑇𝑚𝑎𝑥 คืออุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยในแต่ละวัน
𝑇𝑖
คืออุณหภูมิ ณ เวลาใดๆ
𝑇0
คืออุณหภูมิเริ่ มต้น
ดังนั้นจะสามารถหาค่า k ได้จากสมการที่ (1) จากนั้น
นามาแทนค่าในสมาการ
𝑙𝑛𝑘 = −7𝑉 + 1.1
(2)
𝑘
คือค่าคงที่ของการให้พลังงาน
𝑉
คือเปอร์เซ็นต์ของปริ มาตรที่ของ
วัสดุเปลี่ยนเฟสต่อปริ มาตรเครื่ องอบ
ดังนั้นจึงสามารถหาค่า 𝑉 ที่เหมาะสมได้
𝑘
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ภาพที่ 2 Percentage of melt
จากการทดลองวัสดุเปลี่ยนเฟสในเครื่ องอบ
พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ข นาดเล็ก น าข้อ มู ล สร้ า งกราฟ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณวัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสต่ อ
ปริ มาณเครื่ องอบกั บ เวลาในการเก็ บ ความร้ อ น
(Charge) เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมงและเวลาในการปลดปล่อย
พลังงาน (Discharge) เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง ดังรู ป (ภาพที่
2)

อุณหภูมิ (oC)
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ภาพที่ 4 Volume PCM and lnk

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองแสดงให้เ ห็ น ว่า สัด ส่ ว นที่
เพิ่ ม ขึ้ น ของวาสลี น ในวัส ดุ เปลี่ ย นเฟสส่ ง ผลให้มีค่า
ความร้ อนแฝงและจุ ดหลอมเหลวลดลง วัสดุ เปลี่ ยน
เฟสที่ มีอตั ราส่ วนพาราฟิ นต่อวาสลีน 3:1 ถูกเลือกใช้
ทดสอบการกัก เก็ บ ความร้ อ นในเครื่ อ งอบพลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ข นาดเล็ ก เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข อง

Tจริ ง 30%

10

Tคานวณ 30%

ภาพที่ 3 PCM in Solar Dryer
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PMO1-5
ปริ มาณวั ส ดุ เปลี่ ยนเฟสในเครื่ องอบพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ จากข้อมูลข้างต้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับเครื่ องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์รูปแบบต่า งๆ โดย
เลื อ กปรั บ ปริ ม าณวัส ดุ เ ปลี่ ย นเฟสให้ เ หมาะสมกับ
อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละฤดูกาล
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