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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของแผงรับรังสีดวง
อาทิตยแบบแผนราบที่ใชฉนวนความรอนแบบตาง ๆ แผงรับรังสีอาทิตยดังกลาวมีขนาด
(กวาง 1.5 เมตร X ยาว 4 เมตร) โดยใชแผนพลาสติกใสปดดานบน ใชแผนโพลีคารบอเนต
ปดดานขาง และใชแผนอลูมิเนี ยมปดดานลาง สวนดานในติดครีบ 0.0254 ตารางเมตร
จํานวน 32 อัน เพื่อ เพิ่มพื้นที่ในการถายเทความรอน ผูวิจัยได ทดลองใชวัสดุชนิดตาง ๆ
ไดแก ฟางขา ว โฟม แผน ใยแกว เปน ฉนวนด านหลั ง ของแผงรับ รั ง สีดวงอาทิต ย จาก
ผลการวิจัยพบวาตัวรับรังสีอาทิตยมีประสิท ธิภาพทางความรอนที่ดีกับวัสดุทุกอยางที่ใช
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาดานราคาและความสะดวกในการจัดหา ผูวิจัยเสนอแนะใหใช
ฟางขาวเปนฉนวน
คําสําคัญ : แผงรับรังสีอาทิตย พลังงานดวงอาทิตย ฉนวนความรอน

Email : aeey2542@yahoo.com
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Abstract
This research investigates the thermal performance of a flat-plate
solar collector using various materials as thermal insulator. The solar
collector has a width of 1.5 m and a length of 4 m. The top side of collector
is covered by colorless plastic sheet. White polycarbonate sheet was used
as the side wall of the collector and the aluminum plates were used to
cover the back side of the collector. In addition, a total of 32 fins with an
area of 0.0254 m2 were installed inside the solar collector for integrate heat
transfer area. Rice straw, foam and fiber glass, were used as thermal
insulation for the back side. Experiments were conducted to investigate the
performance of the collector using these materials as insulator. The results
indicate that solar collector has good solar thermal efficiency for materials
using considering the cost and availability of materials, rice straw is
recommended to use.
Keyword : solar collector, Solar energy, thermal Insulator

การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่ใชวัตถุชนิดตาง ๆ

13

บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในแถบเสนศู นยสูตร ปริมาณของรังสีอาทิตยที่ตก
กระทบบนพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉลี่ย 18.2 MJ/m2-day ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะเห็น
ไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มศี ักยภาพและความเหมาะสมในการใชพลังงานแสงอาทิตย
อยางสูงซึ่งสามารถเหมาะที่จะใชในการอบแหง ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนปจจัยที่จะชวยทําใหการ
อบแหงมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตองมีการพัฒนาสวนที่จะสรางความรอนใหแกเครื่องอบแหง
อันไดแก ตัวรับ รัง สี อ าทิตย (Solar collector) ถาอุป กรณนี้มีป ระสิท ธิ ภาพที่ส ามารถ
เปลี่ยนรังสีดวงอาทิตยใหเปนความรอนไดมากหรือไดคาความรอนที่สูง ก็จะสงผลตอการ
ไดรับความรอนและการใหความรอนแกเครื่องอบแหงที่ดีดวย (พฤทธิ 2548) เชนกัน แต
ตัวรับ รั ง สีที่มีป ระสิท ธิ ภาพสูง ในปจ จุ บันก็จ ะใชวัส ดุที่มี ร าคาสูง ซึ่ง โดยธรรมชาติของ
เกษตรกรจะไมสามารถจัดหามาใชได ดังนั้นตัวรับรังสีแสงอาทิตยที่จะสรางขึ้นโดยเนนวัสดุ
ที่สามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก แตมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือใกลเคียงกับวัสดุที่มีราคา
สูงเหลานั้น เพื่อทําใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยของเกษตรกรไดอยาง
ทั่วถึง โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดท ดสอบการใชวัสดุชนิดตาง ๆ เพื่อเปนฉนวนความร อ น
สําหรับตัวรับรังสีอาทิตย
หลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แผงรับ รัง สีอ าทิตย (Solar Collector) เปนเครื่อ งมือที่เปลี่ยนรัง สี อ าทิตยเปน
พลังงานความรอนเพื่อนําไปใชในดานตาง ๆ เชน การอบแหง การทําน้ํารอน ฯลฯ โดยใน
ปจ จุบัน มีก ารพั ฒ นาใหมี ป ระสิท ธิ ภาพที่ สูง ขึ้นดวยวิธีก ารที่ห ลากหลาย เชน อนุส รณ
(2544) ไดปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยของแผง PV/T โดยการ
ใชรูปแบบของครีบระบายความรอนแบบไมคงที่ (non uniform fin shape, NFS) ติดใน
แผง ทดแทนครีบระบายความรอนแบบคงที่ (uniform fin shape, UFS) จากการศึกษา
การทํา งานเปรียบเทียบกั นที่ความเร็ วลมเขาแผงรับ รั ง สีความรอ น (Basic Science
Division, 2546) การหาสมรรถนะเชิงความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบ แผนเรียบที่
ติดตั้งบนหลังคาบานพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ เพื่อที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของมุมเอียงของ
ตัวรับรังสีอาทิตยที่มีตอสมรรถนะและพบวาอุณหภูมิแผนปดและอุณหภูมิแผน ดูดกลืนรังสี
อาทิตยมีคาอยูในชวง 50-55 oC และ 104-116 oC โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูในชวง
58%-67%
Jos (2006) กลาวถึงแผนรับรังสีความรอนวาเปนสิ่งสําคัญในการใชงานของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย งานวิจัยดังกลาวอธิบ ายถึงการออกแบบและการทดสอบการสะสม
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อพัฒนามีประสิทธิ ภาพของแผงรับรังสีอาทิตย โดย
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ทดลองเปนไปตามมาตรฐาน ASHRAE 93-86 และมาตรฐานยุโรป EN 12975 2006
(ASHRAE STANDARD, 1981)
จากงานวิจัยที่ผานมา ยัง ไมพ บการวิจัยเกี่ยวกับการใช วัสดุร าคาถูกเพื่อใชเ ปน
ฉนวนความร อ นในแผงรั บ รั ง สี อ าทิต ย ดัง นั้นในงานวิจั ยนี้ ผู วิจั ย ได ทํ าการศึก ษาการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของแผงรับรังสีอาทิตยที่ใชวัสดุตาง ๆ เปนฉนวนความรอน
ตัวเก็บรังสีดวงอาทิตยซึ่ง ทําหนาที่ดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยเปลี่ยนเปนความรอ น
และถายเทใหกับสิ่งแวดลอม มีสวนประกอบดังนี้
แผนปดดานบน
.
แผนรับรังสีดวงอาทิตย
ฉนวนกันความรอน
แผนปดดานลาง
ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของแผงรับรังสีอาทิตย
การไหลของความรอนในแผงรับรังสีอาทิตย จากรังสีดวงอาทิตย 100% จะมีการ
สะทอนออกไป 10% แผนปดดานบนจะรับรังสีดวงอาทิตยไว 5% สงผานไปยังภายในของ
แผงรับรังสีอาทิตย 85% เกิดการสะทอนภายใน 5% และอีก 80% ถูกดูดกลืนในชั้นของ
ฉนวนกั น ความร อ น จะเห็ น ว า ชั้ น ฉนวนมี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากในการออกแบบ
Struckmann (2008)
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาแผงรับรังอาทิตยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแผงรับพลังงานแสงอาทิตยใหดีมากขึ้น โดยการใชฉนวนความรอนที่เปน
วัสดุเหลือทิ้งและมีอยูโดยทั่วไป และออกแบบภายในตัวรับพลังงานแสงอาทิตยโดยการเพิ่ม
พื้นที่รับรัง สีอาทิตยใหมากขึ้นอีกดวย โดยรูปแบบของตัวรับพลังงานแสงอาทิตยที่ผูวิจัย
ออกแบบดังภาพที่ 2
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ข)

ภาพที่ 2 ตัวรับรังสีอาทิตยที่ไดพฒ
ั นาขึ้น ก) ภาพถาย ข) แผนภาพตัดขวาง
ตัวรับรังสีอาทิตยมีขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.3 เมตร ดานลาง
ทําจากแผนสังกะสีเพิ่มครีบ จํานวน 32 แถว ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดานขางใชแผนโพลี
คารบอเนตเปนสวนประกอบ ชั้นฉนวนใชวัสดุ 3 ชนิดในการเปรียบเทียบ ไดแก โฟมหนา 2
นิ้ว ใยแกวและฟางขาว ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 รูปองคประกอบของแผงรับรังสีอาทิตย

โฟมหนา 2 นิ้ว

แผนฉนวนกันความรอน

ภาพที่ 4 วัสดุที่ใชทําฉนวนในตัวรับรังสีอาทิตย

ฟางขาว
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การทดสอบหาประสิท ธิ ภาพทางความรอ นจะใชวิ ธีก ารวั ดค าของอุ ณหภู มิ 5
ตําแหนงภายในแผงรับรังสี และภายนอก 2 ตําแหนง โดยเก็บขอมูลในเครื่องบันทึกขอมูล
TM 100 ใชส ายเทอรโมคับเปล K-TYP เพื่อวัดอุณหภูมิ โดยจะใหพัดลม 2 เครื่อง เปา
อากาศ ความเร็วลม 1.0, 2.0 และ 3.0 เมตรตอวินาที เพื่อนําไปคํานวณหาประสิทธิภาพ
เชิงความรอนของแผงรับรังสีดวงอาทิตยที่ไดจากการเปลี่ยนฉนวนความรอนจะเลือกใชวัสดุ
ตางชนิด เชน ฟางขาว ใยแกว โพม และวัดคารังสีดวงอาทิตยที่บันทึกไดจากเครื่องวัดรังสี
ดวงอาทิตย (Hukseflux SR03) เครื่องบันทึกขอมูลรังสีดวงอาทิตย รุน LI-19 แสดงจุดที่วัด
ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 รูปตําแหนงที่ใชวัดในตัวรับรังสีอาทิตย
ในการวิเคราะหผลการวิจัยผูวิจัยจะคํานวณประสิทธิภาพ () ของแผงรับรังสีดวง
อาทิตย (บงกช 2546) โดยใชสมการ
η=

โดยที่

คือพลังงานทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนได ( )
คือปริมาณรังสีอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสีดวงอาทิตย .
คือพื้นที่ของตัวรับรังสีอาทิตย (

)
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ตัวแปรตาง ๆ สามารถหาไดจาก
= ̇

−

โดยที่

คือคาพลังงานความรอนที่สามารถนําไปใชประโยชนได ( )
คือคาความจุความรอนจําเพาะ ( / ° )
̇ คือคาอัตราการไหลเชิงมวล ( / )
คือคาอุณหภูมิออกจากตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย (° )
คือคาอุณหภูมิเขาตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย (° )
โดยใชหลักการสมดุลพลังงานในการหาคาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีดวงอาทิตยเมื่อ
พิจาณาที่สภาวะคงที่ (Steady state condition) สามารถหาพลังงานที่ตัวเก็บรังสีดวง
อาทิตยไดรับ (Qcoll) จากพลัง งานเขา = พลัง งานออก + พลังงานที่ตัวเก็บ รัง สีไดรับ
(Duffie and Beckman, 1991)
(

โดยที่

)

=

−

+

คือคาพลังงานทีต่ ัวเก็บรังสีไดรับ ( )
คือคาพื้นทีร่ ับรังสีดวงอาทิตยของแผงรับรังสี ( )
( ) คือคาสัมประสิทธิ์การสองผานและการดูดกลืนประสิทธิผล
คือคารังสีดวงอาทิตย ( / )
คือคาสัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนรวม ( / ° )
คือคาอุณหุณหภูมิที่เขาแผงรับรังสี (° )
คือคาอุณหภูมิแวดลอม (° )

ผลการวิจัย และการวิเคราะห
จากการทดลองการทดสอบอุณหภูมิ ความเร็วลม และคารังสีอาทิตยโดยใชวัสดุ
เก็บความรอน คือ ใยแกวโฟม และฟางขาวซึ่งความสัมพันธของอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตาง ๆ
กับเวลาทุก ๆ 5 นาที ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2559 โดยเริ่มทดสอบ
ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 17.00 น. แสดงดังภาพที่ 6 ถึง 9
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W/m²

600
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9:45 น.
10:05 น.
10:25 น.
10:45 น.
11:05 น.
11:25 น.
11:45 น.
12:05 น.
12:25 น.
12:45 น.
13:05 น.
13:25 น.
13:45 น.
14:05 น.
14:25 น.
14:45 น.
15:05 น.
15:25 น.
15:45 น.
16:05 น.
16:25 น.
16:45 น.
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ภาพที่ 6 แสดงคาความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม
2559
กราฟแสดงคาความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยในภาพที่ 6 ในชวงที่ทําการวิจัยพบวามี
คาเฉลี่ยสูงสุด 880 W/m2 ซึ่งเปนคาทีม่ ีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใชประโยชนในอบแหง
และทําการวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
60.0

Temperature (C˚)

50.0
40.0
30.0
20.0

0.0

8:59 น.
9:24 น.
9:49 น.
10:14…
10:39…
11:04…
11:29…
11:54…
12:19…
12:44…
13:09…
13:34…
13:59…
14:24…
14:49…
15:14…
15:39…
16:04…
16:29…
16:54…

10.0
Time

ภาพที่ 7 แสดงคาของอุณหภูมิ ที่เ ขาแผงรับ รัง สีอาทิตยและตําแหนง ทางออกของรัง สี
อาทิตยโดยไมมีวัสดุในชั้นฉนวนความรอน

การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่ใชวัตถุชนิดตาง ๆ
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กราฟของคาอุณหภูมิที่เขาแผงรับรังสีอาทิตยและที่ออกจากแผงรับรังสีอาทิตยที่ไม
มีชั้นฉนวนความรอนพบวา มีความแตกตางโดยเฉลี่ย 14.5 องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาพ
ที่ 7
80.0
70.0
Temperature (C˚)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

0.0

Time
9:03 น.
9:28 น.
9:53 น.
10:18…
10:43…
11:08…
11:33…
11:58…
12:23…
12:48…
13:13…
13:38…
14:03…
14:28…
14:53…
15:18…
15:43…
16:08…
16:33…
16:58…

10.0

ภาพที่ 8 แสดงอุณหภูมิที่ตําแหนงตาง ๆ ของตัวรับรังสีอาทิตยแผนราบแบบรองรูปตัวที
โดยใชใยแกวเปนวัสดุเก็บความรอน
จากกราฟภาพที่ 8 แสดงคาของอุณหภูมิที่เขาแผงรับรังสีอาทิตยและอุณหภูมิที่
จากแผงรังสีอาทิตยแผนราบแบบรองรูปตัวทีโดยใชใยแกวเปนวัสดุเก็บความรอน มีคาความ
ตางของอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส
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70.0
60.0

Temperature (C°)

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

Time
9:02 น.
9:27 น.
9:52 น.
10:17 น.
10:42 น.
11:07 น.
11:32 น.
11:57 น.
12:22 น.
12:47 น.
13:12 น.
13:37 น.
14:02 น.
14:27 น.
14:52 น.
15:17 น.
15:42 น.
16:07 น.
16:32 น.
16:57 น.

0.0

ภาพที่ 9 แสดงอุณหภูมิที่ตําแหนงตาง ๆ ของตัวรับรังสีอาทิตยแผนราบแบบรองรูปตัวที
โดยใชโฟมเปนวัสดุเก็บความรอน
จากกราฟภาพที่ 9 แสดงคาของอุณหภูมิที่เขาแผงรับรังสีอาทิตยและอุณหภูมิที่
จากแผงรังสีอาทิตยแผนราบแบบรองรูปตัวทีโดยใชโฟมเปนวัสดุเก็บความรอน มีคาความ
แตกตางของอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
จากภาพที่ 6 ถึง 9 พิจารณาไดวาคาความรอ นที่สง มากระทบแผงรับ พลัง งาน
แสงอาทิ ต ย มี ค า ที่ ใ กล เ คี ย งกั น โดยเฉลี่ ย โดยใช ฉ นวนที่ ใ ช โฟมใยแก ว และฟางข า ว
เปรียบเทียบกันจะพบวามีคาประสิท ธิ์ภาพที่ตางกันไมมากนัก คือ 60, 54 และ 51
เปอรเซ็นต ตามลําดับ
บทสรุป
จากการวิจัยพบวาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวรับรังสีดวงอาทิตยที่ใชวัสดุ
ใยแกว โฟม และฟางขาวเปนฉนวน มีคา 65, 60 และ 51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ชั้นฉนวน
ที่สามารถลดการสูญเสียความรอนจากภายในตัวรับรังสีออกสูสิ่งแวดลอมที่ดีไดแก ใยแกว
โฟม ทราย และฟางขาว โดยมีคาความตางของอุณหภูมิภายในเครื่องและอุณหภูมิใตแผงรับ
รังสีดวงอาทิตย เทากับ 42.9, 29.8 และ 24.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยถาเทียบราคา
ของฉนวนจะพบว า ฉนวนใยแก ว โฟม ทราย และฟางข า ว มีร าคาจากมากไปน อ ย
ตามลําดับ

การเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่ใชวัตถุชนิดตาง ๆ
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จากการพิจารณาการดานราคาวัสดุและการจัดหาวัสดุ ผูวิจัยเสนอและใหใชฟาง
ขาวเปนวัสดุสําหรับเปนฉนวนความรอน
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