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บทคัดย่อ

สารเปลี่ยนสถานะเชิงพาณิ ชย์ RT42 ถูกบรรจุดา้ นหลังโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของ
โมดูล โดยสารเปลี่ยนสถานะมีอุณหภูมิจุดหลอมตัวประมาณ 42oC จะช่วยลดอุณหภูมิโมดูลเมื่อรับรังสี อาทิตย์ ไม่ให้มีค่า
สู งมาก ทาให้ผลิตกาลังไฟฟ้ าได้มากกว่าโมดู ลปกติ โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ศึกษาทดสอบจะเป็ นชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์
ขนาด 195.6 cm x 99.2 cm กาลังการผลิตไฟฟ้าสู งสุ ด 250 Wp เอียงทามุม 10o จากแนวระดับ หันหน้าทางทิ ศใต้ และ
สารเปลี่ยนสถานะมีความหนา 5 cm เมื่ออุณหภูมิในชั้นสารเปลี่ยนสถานะถึงจุดหลอมตัว สารเปลี่ยนสถานะจะอยูใ่ นสภาพ
ของเหลวและรอยต่อระหว่างเฟสจะเลื่อนลงมาเรื่ อย ๆ ซึ่ งวิธีการดังกล่าวสามารถลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วง
ที่ มีค วามเข้ม รั งสี อาทิ ต ย์สูง จากการทดสอบในวัน ที่ ท้อ งฟ้ าแจ่ ม ใส อุณ หภู มิ โมดู ล จากประมาณ 57oC จะลดลงเหลื อ
ประมาณ 49.8oC อุณหภูมิในชั้นสารเปลี่ยนสถานะจะถูกคานวณโดยวิธีการคานวณเอนธัลปี ในรู ปไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์
เชิงเลข แบบหนึ่ งมิติ เมื่อเทียบกับผลการทดสอบจริ ง ภายใต้สภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งพบว่าสามารถทานายอุณหภูมิ
สารเปลี่ยนสถานะที่บริ เวณผิวโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ค่อนข้างดี แต่จะต้องมีการปรับค่าสภาพการนาความร้อน ในบริ เวณ
ที่สารเปลี่ยนสถานะเริ่ มอยูใ่ นรู ปของเหลวเนื่ องจากผลของการพาความร้อน จากการทดสอบในวันที่ อากาศมีอุณหภูมิสูง
และท้องฟ้าแจ่มใส พบว่าสารเปลี่ยนสถานะที่ใช้ทดสอบ ควรมีความหนาอย่างน้อย 5 cm ซึ่งสารจะไม่หลอมตัวหมด
คาสาคัญ: โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ สารเปลี่ยนสถานะ การควบคุมอุณหภูมิ วิธีเอนทัลปี การคานวณเชิงตัวเลข
ABSTRACT
A commercial RT42 phase change material (PCM) contained at the back of a solar cell module
for controlling the module temperature. The PCM melting point was around 42oC which could reduce
the module temperature to be lower than that of the normal solar cell module thus more power
generation could be obtained. The studied module was polycrystalline type of which the dimensions
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were 1956 mm x 992 mm and the peak power was 250 Wp. The module was facing south with 10o
inclination. The PCM thickness was 5 cm. As the PCM temperature reached the melting point the
PCM was in liquid phase and the phase boundary was moving into the neighbor solid region thus the
solar cell module temperature could be reduced, especially the unit operating under high solar
radiation level which was around 57oC to be 49.8oC. The PCM temperature was predicted by onedimensional finite difference enthalpy method. The simulated results were quite close to those of the
experimental data but the thermal conductivity should be modified in the PCM liquid region due to the
convection effect. The PCM thickness should be over 5 cm to prevent melting throughout the whole
body.
Keywords: Solar cell module, Phase change material, Enthalpy method, Numerical calculation

1.

บทนา

เซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ช นิ ด โ พ ลี ค ริ ส ตั ล ไ ล น์
(Polycrystalline solar cell) นิ ยมน ามาใช้ ใ นโซลาร์
ฟ าร์ ม (Solar farm) แ ล ะ โ ซ ล าร์ รู ฟ ท็ อ ป (Solar
rooftop) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่ องจากมีอายุการทางาน
ที่ ยาวนาน ราคาไม่แพงและประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างสู ง ค่า
ก าลัง ไฟฟ้ า ที่ ร ะบุ ที่ โ มดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์จ ะเป็ นค่ า
ก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (Peak power output) ซึ่ ง จะได้จาก
การทดสอบภายใต้เงื่ อ นไขมาตรฐานที่ ความเข้ม รั ง สี
อาทิตย์ 1,000 W/m2 และอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
เท่ ากับ 25 ºC ซึ่ งในความเป็ นจริ ง ค่าความเข้มรังสี ส่วน
ใหญ่จะต่ ากว่า และอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์จะสู ง
กว่ า เงื่ อ น ไข การท ดสอบ ที่ มาตรฐาน ซึ่ งจะท าให้
ก าลั ง ไฟฟ้ าที่ ผลิ ต ได้ ต่ า กว่ า ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบ
มาตรฐาน ทั้งนี้ ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต ไฟฟ้ าจะลดลง
0.4 % ถึ ง 0.5 % ในทุ ก ๆ 1oC ที่ เพิ่ ม ขึ้ น [1-3] รู ป ที่ 1
แสดง I-V curve ของโมดูล [4] จากรู ปจะเห็ นได้ว่าเมื่ อ
อุ ณ หภู มิ เซลล์ห รื อ โมดู ล เพิ่ ม ขึ้ น จะให้ ก าลังไฟฟ้ าที่ ไ ด้
ลดลง โดยค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า วงจรเปิ ด (Open circuit
voltage) จะมี ค่ าลดลงชัด เจน ขณะที่ ค่ ากระแสลัด วงจร
(Short circuit current) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่มาก ดังนั้น
การระบายความร้อนจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จึงมีความ
จาเป็ นในการลดอุณหภูมิโมดูล เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้
มีค่าสูงขึ้น

รู ปที่ 1 ไดอะแกรม I-V ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อ
ทางานที่อุณหภูมิแตกต่างกัน [4]
การระบายความร้อนมี หลายรู ปแบบส่ วนใหญ่ เป็ น
การระบายความร้ อ นแบบแอคที ฟ (Active cooling)
เช่น การระบายความร้อนของ Abdozadeh and Ameri
[5] โดยสเปรย์น้ าลงบนหน้าโมดูลทาให้อุณหภูมิโมดู ลมี
ค่าใกล้เคี ยงกับ อากาศโดยรอบ นอกจากนี้ มี การใช้น้ ามา
ระบายความร้ อ นที่ ใต้ โ มดู ล ซึ่ งจะได้ น้ าร้ อ นมาใช้
ประโยชน์ด้วย นอกเหนื อจากการผลิตไฟฟ้ า [6] Teo et
al. [7] อรรถกร อาสนคาและคณะ [8] ได้ทาการทดสอบ
การระบายความร้ อ น โดยมี การเป่ าระบายลมด้านหลัง
โมดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ซึ่ งช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ โ มดู ล เซลล์
แสงอาทิ ตย์ได้ระดับ หนึ่ ง ธนณัฏ ฐ์ ลังกาดี และอรรถกร
อาสนคา [9] ยังได้ใช้เทคนิ ค ข้างต้น ช่ วยในการควบคุ ม
อุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ ที่ มีการติ ดตั้งบนหลังคา
ซึ่ งช่ วยให้ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ตไฟฟ้ าในช่ วงที่ ความ
เข้มรังสี อาทิตย์มีค่าสูงเพิ่มจากเดิมประมาณ 10 % อย่างไร
ก็ตาม การระบายความร้อนแบบแอคที ฟมี การใช้พลังงาน
จากภายนอก ทาให้กาลังไฟฟ้าจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก และกาลังไฟฟ้ าสุ ทธิ อาจต่ ากว่าค่าที่ ได้
จากโมดูลปกติ
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การใช้สารเปลี่ยนสถานะ เพื่อลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์
แสงอาทิ ต ย์นิ ย มใช้ส ารเปลี่ ย นสถานะในรู ป ของแข็ ง ข อ ง เห ล ว (Solid-liquid phase change material,
PCM) ซึ่ งจะเป็ นวิธีแบบพาสซี ฟ (Passive technique)
โดยที่ ไ ม่ มี ก ารใช้พ ลัง งานจากภายนอก ความร้ อ นจาก
โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์จะทาให้สารเปลี่ยนสถานะหลอม
ตัวเป็ นของเหลว ท าให้ อุ ณ หภู มิ โมดู ล ลดลงเข้าใกล้จุ ด
หลอมเหลวของสารเปลี่ยนสถานะ และสารทางานที่อยูใ่ น
สภาพของเหลวจะคืนตัวกลับเป็ นของแข็งในเวลากลางคืน
ทาให้สามารถนากลับมาใช้ได้ในตอนกลางวัน

แคบๆ ของระบบผลิตอากาศร้อน Kosny [12] Mehling
et al. [13] ใช้สารเปลี่ ยนสถานะในการควบคุ ม อุณหภู มิ
อากาศภายในอาคาร ช่ ว ยลดการใช้พ ลัง งานในอาคาร
Alawadhi [14] ใช้สารเปลี่ ยนสถานะร่ วมกับ กาแพงอิ ฐ
ช่ ว ยลดความร้ อ นเข้า ในตัว อาคารในช่ ว งอากาศร้ อ น
นอกจากนี้ มีการนาสารเปลี่ยนสถานะ RT25 ไว้ดา้ นหลัง
โมดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ตย์ ที่ เป็ นส่ วน หนึ่ งของอาคาร
(Building integrated PV, BiPV) เพื่ อช่ วยควบ คุ ม
อุ ณ หภู มิ โ มดู ล [15] ซึ่ งพบว่า อุ ณ หภู มิ โ มดู ล สามารถ
ควบคุ มให้ต่ ากว่า 29°C เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ ความเข้ม
รั ง สี อาทิ ต ย์ 750 W/m2และอุ ณ หภู มิ อ ากาศโดยรอบ
23°C

จากงานวิจัย ที่ ผ่ านมาข้างต้น เห็ น ได้ว่าการใช้ส าร
เปลี่ยนสถานะติดตั้งด้านหลังโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วย
ดึงความร้อนจากโมดูล โดยใช้ความร้อนแฝงในการเปลี่ยน
สถานะซึ่ งจะช่วยลดอุณหภูมิโมดูล โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน
จากภายนอก ในงานวิจยั นี้ จะพัฒนาโมเดลเพื่อใช้ทานาย
อุ ณ หภู มิ ใ นชั้น สารเปลี่ ยนสถานะ และดู พ ฤติ กรรมการ
ถ่ายเทความร้อนในชั้นสารเปลี่ ยนสถานะ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ เอนทัลปี และเทคนิ คที่ ใช้ในการคานวณ คือ วิธี
ไฟไนต์ดิฟ เฟอเรนซ์ แ บบเอ็กซ์ พ ลิ ซิท (Explicit finite
difference) แบบหนึ่ งมิ ติ เนื่ อ งจากมุ ม เอี ย งของโมดู ล
ไม่ สูงมากประมาณ 10o จากแนวระดับ โดยโมดู ลเซลล์
แสงอาทิ ตย์ที่พิจารณาจะเป็ นโมดูลชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์
ก าลังผลิ ต สู ง สุ ด ที่ ม าตรฐาน 250 Wp โดยมี ส ารเปลี่ ย น
สถานะ RT42 แนบติดอยูด่ า้ นหลังโมดูล

รู ปที่ 2 ค่าเอนทัลปี ในการหลอมเหลวและอุณหภูมิในการ
หลอมเหลวของสารเปลี่ยนสถานะชนิดต่างๆ [10]
รู ปที่ 2 แสดงความสัมพัน ธ์ของค่าเอนทัลปี ในการ
เป ลี่ ยน ส ถ าน ะ (Melting enthalpy) แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ
หลอมเหลวของสารเปลี่ ยนสถานะชนิ ดต่าง ๆ [10] สาร
ประเภทพาราฟฟิ น กรดไขมัน ซึ่ งเป็ นสารอินทรี ยจ์ ะมีจุด
หลอมตัว ระหว่าง 0-130 °C ซึ่ งในงานวิจัยนี้ จะใช้สาร
RT42 ที่ มีจุดหลอมตัวประมาณ 42oC ซึ่ งสู งกว่าอุณหภูมิ
อากาศแวดล้อมพอสมควร ซึ่ งจะคงสภาพเป็ นของแข็งอยู่
ได้ก่ อ นน ามาใช้ง าน รวมถึ ง มี ค่ า ความร้ อ นแฝงในการ
หลอมเหลวค่อนข้างสูง
งานวิ จัย จ านวนมากที่ เกี่ ย วกับ การใช้ส ารเปลี่ ย น
สถานะ มาใช้ ใ นรู ป ตัว เก็ บ สะสมพลัง งานความร้ อ น
Charvát et al. [11] ได้ใช้สารเปลี่ ยนสถานะเป็ นระบบ
เก็ บ รั ก ษาพลังงานความร้ อนในช่ วงการท างานอุณ หภู มิ

2.

การวิเคราะห์ เอนทัลปี

การวิเคราะห์สมบัติสารเปลี่ยนสถานะในรู ปเอนทัลปี
สามารถวิเคราะห์พลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงการรับความร้อน
ที่ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นสถานะ และช่ ว งที่ ส ารเปลี่ ย นสถานะ
หลอมตัว สมการการนาความร้อนสามารถเขียนในรู ป
(1)
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คือเอนทัลปี จาเพาะ คื อความหนาแน่ น คื อสภาพ
การนาความร้อน และ คืออุณหภูมิสารเปลี่ยนสถานะ
รู ปที่ 3 แสดงรู ปแบบของเอนทัลปี จาเพาะที่อุณหภูมิ
ต่างๆ โดยขณะที่ มีการเปลี่ยนสถานะเนื่ องจากสารทางาน
ส่ ว นใหญ่ เป็ นพวกพาราฟิ น อุ ณ หภู มิ สารท างานขณะที่
เปลี่ยนสถานะจะมีค่าไม่คงที่
ขณะเปลี่ยนสถานะ:

สภาพการนาความร้อนของสาร 2 สถานะ:
(5)

ตัว ห้ อ ย s และ แสดงสถานะของแข็ ง และของเหลว
ตามล าดั บ คื อ สั ด ส่ ว นของเหลวเชิ ง มวลซึ่ งสามารถ
คานวณจาก
(6)

=

3.

(2)

สารเป ลี่ ย น สถาน ะที่ อยู่ ด้ า น ห ลั ง โมดู ลเซลล์
แสงอาทิตย์ จะรับความร้อนจากโมดูล และถ้าอุณหภูมิสูง
กว่าอุ ณ หภู มิ ห ลอมตัว บางส่ ว นของสารเปลี่ ย นสถานะ
จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็ นของเหลว ทาให้อุณหภูมิโมดูล
ลดต่ าลง โดยพยายามเข้าใกล้อุณหภูมิจุดหลอมเหลวของ
สารเปลี่ยนสถานะ
ในการประเมิน หาอุณหภูมิที่เกิ ดขึ้ นในชั้น ของสาร
เปลี่ยนสถานะจะใช้วิธีการเชิงเลข โดยแบ่งชั้นสารเปลี่ยน
สถานะ ออกเป็ นชั้น ย่อ ยๆ หนา ดังแสดงในรู ป ที่ 4
และก าหนด Node ตามจานวนชั้น ทั้งนี้ การค านวณจะ
พิจารณาการแปรเปลี่ยนอุณหภูมิเพียง 1 มิติ โดยสมมุติการ
ถ่ายเทความร้ อนที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ละชั้น ถ่ายเทตามทิ ศ ทาง
ความหนาของสารเปลี่ยนสถานะเท่านั้น ค่าความหนาของ
ชั้นย่อย จะคานวณได้จาก

ดังนั้นค่าอุณหภูมิสามารถจัดได้ในรู ป
=
=
=

การคานวณเชิงเลข

,
(3)

(7)

รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทัลปี จาเพาะและอุณหภูมิ

คือความหนาของสารเปลี่ยนสถานะ และ คือจานวน

Nodes

ในระหว่างที่ มี ก ารหลอมตัว สมบัติ ท างความร้ อ น
ต่างๆ จะพิจารณาจากสัดส่ วนเชิ งมวลในการผสมของแต่
ละเฟส (Phase) โดยความหนาแน่นของสาร 2 สถานะ:
(4)
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จากรู ปที่ 5 จะได้
(9)

คื อ ค่ า ความเข้ม รั ง สี อาทิ ต ย์บ นระนาบโมดู ล เซลล์
แสงอาทิ ตย์
คือผลคูณการส่ องผ่านและดูดกลืนรังสี
ของโมดู
มดู ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ คื อ พื้ น ที่ รั บ รั ง สี คื อ
อุ ณ หภู มิ อ ากาศโดยรอบ
คื อ
คือค่าสัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน ซึ่งสามารถคานวณจาก

รู ปที่ 4 การแบ่งชั้นการคานวณในชั้นของสารเปลี่ยน
สถานะ
ที่ Nodeใดๆ โดย i=2, 3, …, N-1 สมดุ ล พลัง งานที่
Node นั้น จะพิจารณาจากอัตราความร้อนที่เกิดจากการนา
ความร้อน และพลังงานสะสมใน Node นั้น แต่ละ Node
มีความหนา ซึ่งสามารถเขียนในรู ป

[18]

(10)

คือความเร็ วลมในหน่ วย m/s ซึ่ งในงานนี้ ใช้ที่ค่า 1.4
m/s ซึ่ งเป็ นค่าความเร็ วลมเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ [15]
คื อ ค่ าส ภาพ การเป ล่ งรั งสี ค วาม ร้ อ น (Thermal
emissivity) ของผิ ว โมดู ล เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์มี ค่ า 0.91
[HYPERLINK \l "Arm101" 14]. } คื อ ค่ า ค ง ที่
Stefan-Boltzmann constant มีค่าเท่ากับ 5.6697x108
Wm-2K-4
คื อ อุ ณ ห ภู มิ ท้ อ ง ฟ้ า แ ล ะ
อุณหภูมิอากาศ ในหน่วย K คานวณจาก [16]

นัน่ คือ
(8)

สารเปลี่ ย นสถานะที่ Node 1 จะมี ค วามหนา
อุณ หภูมิ ที่ Node 1 จะถื อ ว่าเท่ ากับ อุณ หภู มิโ มดู ล เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ที่ ส มมุ ติ ว่า บางมาก อุ ณ หภู มิ โ มดู ล จะมี ค่ า
เท่ า กั น ทั้ งหมด สมดุ ล พลั ง งานที่ Node 1 ในรู ปที่ 5
สามารถเขียนได้ดงั นี้

(11)

N

รู ปที่ 6 ทิศทางการถ่ายเทความร้อนที่ Node N
รู ปที่ 6 แสดงทิศทางการถ่ายเทความร้อนที่ Node N
และสมดุลพลังงานที่ Node N จะอยูใ่ นรู ป

รู ปที่ 5 การถ่ายเทความร้อนที่ Node 1
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จะได้
(12)

.
hB ใช้ ค่ า ในสมการ (10)

เช่ น เดี ย วกั น แต่ ก าหนดให้
ความเร็ วเข้าใกล้ศู น ย์ และในการจ าลองการท างาน
และ ใช้ค่า 1 mm และ 1 s ตามลาดับ
4.

การทดสอบ

ในการทดสอบจะใช้โ มดู ล เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ช นิ ด
โพลี ค ริ สตัล ไลน์ (EVEREXCEED EMS250-156)
ขนาด 195.6 cm x 99.2 cm ซึ่ งให้ ก าลัง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด
250Wp ที่ ส ภาะท ด ส อ บ ม าต รฐาน (1,000 W/m2

รู ปที่ 7 ลักษณะชุดทดสอบ และตาแหน่งในการวัด
พารามิเตอร์ต่างๆ
โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์จะถูกนามาทดสอบกลางแจ้ง
โดยหั น หน้าไปทางทิ ศ ใต้แ ละเอี ย งท ามุ ม 10° จากแนว
ระดับ เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิด T จะถูกวัดที่ผิวของโมดูลเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ซึ่ งสั ม ผัส กับ สารเปลี่ ย นสถานะ 9 จุ ด ตาม
ตาแหน่งแสดงในรู ปที่ 7 นอกจากนี้ ยงั มีการวัดอุณหภูมิใน
ชั้นความหนาของสารเปลี่ยนสถานะอีก 9 จุด ในลักษณะ
เดี ย วกั น ที่ ค วามหนากึ่ งกลาง และที่ ค วามหนา 5 cm
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารวัด อุ ณ หภู มิ อ ากาศรอบๆ โดยความ
ละเอียดของเครื่ องมือวัด ±0.2oC ค่ารังสี อาทิตย์บนระนาบ
โมดูลจะวัดด้วย CMP3 Pyranometer ความละเอียดใน
การวัด ±10% กาลังไฟฟ้ าที่ ได้จากโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์
จะวัดจาก Multi-meter UNI-T UT20 โดยมี ภาระทาง
ไฟฟ้าที่เป็ นหลอดแสงสว่างขนาด 150 W (13117 150W
GX5.3 17V 1CT) 2 ดวง
กาลังไฟฟ้าที่ได้จากโมดูล จะคานวณจาก

irradiance, Air mass AM1.5, Cell temperature
25ºC) ด้ า น ห ลั ง โ ม ดู ล บ ร ร จุ ส าร เป ลี่ ย น ส ถ าน ะ

ห น า 5 cm ส ม บั ติ ข อ งส าร
เปลี่ยนสถานะแสดงในตารางที่ 1 ขณะเดียวกัน จะมีโมดูล
เซลล์แสงอาทิ ตย์ ที่ มีลกั ษณะและสมรรถนะเช่นเดี ยวกัน
แต่ ไ ม่ มี ส ารเปลี่ ย นสถานะร่ วมในการทดสอบ เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบสมรรถนะ ส าหรั บ สาร RT42 ส าหรั บ
อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนสถานะของสารดังกล่าวอยู่ที่ 38RUBITHERM RT42

43oC [17]

ตารางที่ 1 สมบัติสารเปลี่ยนสถานะ [17]
Model
RT35
Melting point
35
[ºC]
Latent heat
160
[kJ/kg]
Specific heat
[kJ/kg-K]
(s) 860
Density
[kg/m3]
(l) 770
Thermal
conductivity
[W/m-K]

RT42

RT47

RT55

42

47

55

174

170

172

880
770

880
770

2
880
760

(13)

0.2

5.

ผลการศึกษา

ในการศึ ก ษาจะเลื อ กวัน ที่ มี ท้อ งฟ้ า แจ่ ม ใส ได้แ ก่
วัน ที่ 2 ธั น วาคม 2558 การทดสอบใช้ ข ้ อ มู ล สภาพ
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ภูมิอากาศของอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ รู ปที่ 8 แสดง
ข้อมูลรังสี อาทิ ตย์ที่ตกบนระนาบโมดู ลเซลล์แสงอาทิ ตย์
และอุ ณ หภู มิ อ ากาศโดยรอบ จากการทดสอบพบว่ า
อุ ณ หภู มิ โ มดู ล ค่ อ นข้า งสม่ า เสมอตลอดทั้ งแผ่ น โดย
อุ ณ หภู มิ แ ตกต่ า งกั น สู ง สุ ด ไม่ เกิ น 1.5oC อุ ณ หภู มิ ผิ ว
ด้านหน้าและด้านหลัง ของโมดู ล พบว่ามี ค่าใกล้ เคี ยงกัน
โดยมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 1oC
รู ป ที่ 9 แส ด งอุ ณ ห ภู มิ เฉ ลี่ ยข อ งโมดู ลเซ ลล์
แสงอาทิ ตย์ กรณี ที่มีและไม่มีแผ่น PCM ที่ ด้านหลังของ
โมดู ล จะพบว่ า ความร้ อ นที่ ดู ด กลื น โดยโมดู ล เซลล์
แสงอาทิ ต ย์จะถูก ถ่ ายเทให้กับ สารเปลี่ ยนสถานะ ท าให้
อุณหภูมิโมดูลลดลงตั้งแต่เช้าถึงช่วงบ่าย ที่ เวลาประมาณ
13:00 น. โมดู ล ที่ ไ ม่ มี ส ารเปลี่ ย นสถานะจะมี อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 57oC โดยโมดูลที่มีสารเปลี่ยนสถานะมีอุณหภูมิ
เพี ย ง 49.8 oC อย่ า งไรก็ ต ามในเวลาประมาณตั้ งแต่
15:00 น. เป็ นต้น ไป ความเข้ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ต กลงมาก
อุ ณ หภู มิ โ มดู ล ที่ ไ ม่ มี ส ารเปลี่ ย นสถานะจะลดลงอย่า ง
รวดเร็ ว ตามค่ารังสี อาทิ ตย์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่
โมดู ล ที่ มี ส ารเปลี่ ย นสถานะ อุ ณ หภู มิ จ ะค่ อ นข้า งคงที่
เนื่องจากมีการสะสมความร้อนในสารเปลี่ยนสถานะ ทาให้
อุณหภูมิโมดูลในกรณี ที่ไม่มีสารเปลี่ยนสถานะ มีแนวโน้ม
ที่จะลดต่ากว่าโมดูลที่มีสารเปลี่ยนสถานะ

รู ปที่ 10 แสดงลักษณะการกระจายอุณหภูมิในสาร
เปลี่ยนสถานะ บริ เวณแกนกลางของโมดูล (T2, T5, T8)
จากข้อมูลการวัดอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ Y คือระยะตาม
ความยาวของโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ และ X คือระยะจาก
ผิวโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากรู ปในตอนเริ่ มต้น อุณหภูมิ
สารเปลี่ยนสถานะจะมีค่าต่าและค่อนข้างสม่ าเสมอในรู ป
ของแข็ง ที่ เวลาประมาณ 11:00 น. เมื่ออุณหภูมิผิวโมดูล
สู งมากพอ จะทาให้ช้ นั สารเปลี่ยนสถานะบางส่ วนละลาย
และมี ค วามร้ อ นถู ก ถ่ า ยเทมายัง ชั้ นถัด ไป ซึ่ งลัก ษณะ
การแบ่ งชั้น อุณ หภูมิของสารเปลี่ ยนสถานะจะมี ลกั ษณะ
เป็ นชั้น ๆ ที่ มีความหนาแต่ละชั้นค่อนข้างสม่ าเสมอ แต่
เมื่ออุณหภูมิโมดูลมีค่าสู งขึ้น ทาให้มีการหลอมตัวละลาย
เป็ นของเหลวมากขึ้น จะมีผลของการพาความร้อนในชั้น
ของเหลว ดังเช่ น ที่ เวลาประมาณ 14:00 น. สารเปลี่ ย น
สถานะบริ เวณด้านบน (Y มีค่าสู ง) ดูเหมือนจะมีอุณหภูมิ
สูงกว่าบริ เวณส่วนล่าง ทาให้มีของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง อยู่
ในปริ มาณที่ มาก ซึ่ งจะถ่ายเทความร้อนไปยังชั้นอื่นๆ ได้
ดีกว่าบริ เวณส่ วนล่าง ทาให้ขอบเขตการเปลี่ยนสถานะลง
มาลึกกว่าบริ เวณส่ วนของโมดูล (Y มีค่าต่ า) และเมื่อเวลา
ประมาณ 16:00 น สารเกือบทั้งหมดหลอมละลาย

รู ปที่ 8 ข้อมูลความเข้มรังสี อาทิตย์บนระนาบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และอุณหภูมิอากาศโดยรอบ ในวันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส
2 ธันวาคม 2558
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รู ปที่ 9 ผลการทดสอบอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณี มีและไม่มีการติดตั้งสาร RT42 หนา 5 cm ช่วยในการระบาย
ความร้อน การทดสอบวันที่ 2 ธันวาคม 2558 (PV-PCM คือโมดูลที่มี PCM PV-R คือโมดูลที่ไม่มี PCM)
Start at 9:00
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รู ป ที่ 11 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ โ มดู ล
เซลล์แสงอาทิ ตย์ และอุณหภูมิสารเปลี่ยนสถานะที่ ระดับ
ความลึกต่างๆ จากการคานวณด้วยวิธีเอนทัลปี และผลการ
ทดสอบ จะเห็ นได้วา่ ในช่วงเช้า อุณหภูมิสารทางานยังไม่
สู ง มาก ผลการค านวณยัง สอดคล้อ งอย่า งดี กับ ผลการ
ทดลอง แต่ในช่วงบ่ายเช่น เวลาประมาณ 14:00 น. มีการ
หลอมละลายเป็ นของเหลวมากขึ้ น โดยเฉพาะบริ เวณ
ตอนบนของสาร ซึ่ งมี ค วามหนาของของเหลวมากกว่า
บริ เวณตอนล่าง ในกรณี ที่ใช้สมการคานวณในลักษณะการ
นาความร้อ นอย่างเดี ยว (Pure conduction) พบว่า การ
กระจายอุณหภูมิโดยเฉพาะที่ บริ เวณชั้นกลางของสาร ซึ่ ง
อยูใ่ นสภาพ 2 สถานะ อุณหภูมิที่ได้จากการคานวณจะมีค่า
ต่ ากว่ า ค่ า ที่ ได้ จ ากการท ดลองมาก อาจเกิ น 20 %
โดยเฉพาะในชั้นกลาง ซึ่ งบางส่ วนมีสถานะเป็ นของเหลว
ทั้งหมด และบางส่ วนยังเป็ นของแข็ง แต่เมื่อมีการปรับค่า
สภาพการนาความร้อน k จาก 0.2 W/m·K ไปเป็ นค่าใน
รู ป แบบสภาพการน าความร้อนประสิ ทธิ ผล (Effective
thermal conductivity) โดยรวมผลของการพาความ
ร้อนด้วย โดยให้ k มีค่าสูงขึ้น เป็ น 3 W/m·K ในบริ เวณที่
อุ ณ หภู มิ สู ง กว่า 38 oC ซึ่ งพบว่า ค่ าความแม่ น ย าในการ
ทานายจากสมการที่เสนอไว้ ให้ผลใกล้เคียงกับการทดลอง
มากขึ้ น ส าหรั บ การท านายอุ ณ หภู มิ ในชั้น ล่ างสุ ด ให้ ผ ล
ใกล้เคียงกับค่าจากการทดลอง เนื่องจากอุณหภูมิสารไม่สูง
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รู ปที่ 10 ลักษณะการกระจายอุณหภูมิในสารเปลี่ยน
สถานะตรงกับตาแหน่งที่ผิวบน ความลึกตรงกลาง และผิว
ล่างสุด การทดสอบ วันที่ 2 ธันวาคม 2558
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มาก จึ งอาจสรุ ป ได้ว่าการใช้โมเดลการค านวณเอนทัล ปี
แบบ 1 มิติ ให้ผลความแม่นยาในการทานายอุณหภูมิได้ดี
พอสมควรโดยมี ค่าความแตกต่างสู งสุ ดของอุณหภูมิ ไม่
เกิ น 15 % อย่างไรก็ตาม การคานวณด้วยวิธีเอนทัลปี ใน
กรณี ที่มีการหลอมเหลว ในชั้นสารเปลี่ยนสถานะ ควรจะมี
การนาเทอมการพาความร้อนเข้ามาร่ วมด้วย ซึ่ งจะต้องมี

การพัฒนาโมเดลการคานวณเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการคานวณ
แม่ น ยามากขึ้ น จากรู ป จะเห็ น ได้ว่า ความหนาของสาร
เปลี่ ย นสถานะไม่ ค วรต่ า กว่ า 5 cm โดยที่ ส ารเปลี่ ย น
สถานะบางส่ ว นยัง อยู่ใ นสภาพของแข็ง เพื่ อ ท าให้ ส าร
เปลี่ยนสถานะยังสามารถรับความร้อนโดยใช้ผลของความ
ร้อนแฝงอยูไ่ ด้
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รู ปที่ 11 การเปรี ยบเทียบอุณหภูมิสารเปลี่ยนสถานะที่ระดับความลึกต่างๆ จากการคานวณด้วยวิธีเอนทัลปี
เทียบกับค่าจากการทดลอง วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ชุด TM, TB คือค่าอุณหภูมิ T2, T5 และ T8 ของสารเปลี่ยนสถานะ
ที่ความลึกตรงกลางและด้านล่างสุดของชั้นสารเปลี่ยนสถานะ

รู ปที่ 12 กาลังไฟฟ้าที่จ่ายจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ในวันที่ทดสอบ 2 ธันวาคม 2558
(PV-R คือโมดูลปกติ PV-PCM คือ โมดูลที่มีสาร PCM)
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รู ป ที่ 12 แสดงก าลัง ไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยให้ ภ าระที่ เ ป็ น
หลอดไฟ ฟ้ าแสงสว่าง จากรู ปจะเห็ นได้ว่า กาลังไฟฟ้ าที่
ได้จากโมดูลสู งสุ ดที่ เวลาประมาณ 12:20 น. มีค่าเท่ากับ
170.5 และ 151.84 W ส าหรั บ โมดู ล ที่ มี แ ละไม่ มี ส าร
เปลี่ ย นสถานะ ตามล าดับ โดยมี ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 12.3%
6.

3.

สรุป

4.

ผลการศึกษาในงานวิจยั นี้อาจสรุ ปได้วา่
1. สารเปลี่ยนสถานะ RT42 ช่วยลดอุณหภูมิโมดูล
เซลล์แสงอาทิ ตย์ ทาให้สามารถผลิตไฟฟ้ ามาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
2. เมื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ของสารเป ลี่ ย นสถาน ะถึ ง จุ ด
หลอมเหลว สารจะเปลี่ ย นเป็ นของเหลว และ
รอยต่อระหว่างชั้นของเหลว-ของแข็งจะเลื่อนตัว
ลงมาตามลาดับ ซึ่ งพบว่าพฤติกรรมในการถ่ายเท
ความร้ อ นแต่ ล ะชั้น ความลึ ก มี ผ ลของการพา
ความร้อนเกิ ดขึ้นในบริ เวณที่ เป็ นของเหลวด้วย
และบริ เวณด้ า นบนของสารเปลี่ ย นสถานะ

7.

รอยต่อระหว่างสถานะของเหลว-ของแข็งจะลง
มาลึ ก กว่า บริ เวณด้า นล่ าง เนื่ อ งจากผลการพา
ความร้อน
วิธีคานวณเอนทัลปี สามารถทานายอุณหภูมิของ
สารเปลี่ยนสถานะได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่ งจะต้องมี
การปรับค่า สภาพการนาความร้อนให้สูงขึ้น เมื่อ
สารหลอมตัวเป็ นของเหลว
ในการทดสอบพบว่า ความหนาของสาร RT42
ไม่ควรต่ากว่า 50 mm เพื่อสามารถทางานตลอด
วัน โดยไม่ ล ะลายหมดสาหรั บ ในวัน ที่ ท้อ งฟ้ า
แจ่มใส

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้
เครื อข่ า ยพัน ธมิ ต รการวิ จัย ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จัย และ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ค วามเป็ นเลิ ศ ด้านพลัง งานหมุ น เวี ย น
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ในการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก าร
ทดสอบ

เอกสารอ้างอิง

[1] Skoplaki, E. andJ. A Palyvos. On the temperature dependence of photovoltaic module electrical
performance: A review of efficiency/power correlations. Solar energy, 2009; 614-624.
[2] Huang, M.J., Eames, P.C. and Norton, B. Phase change materials for limiting temperature rise in
building integrated photovoltaics. Solar Energy, 2006; 6: 1121-1130.
[3] Huang, M. J., Eames, P. C. and Norton, B. Thermal regulation of building-integrated
photovoltaics using phase change materials. International Journal of Heat and Mass
Transfer, 2004; 2715-2733.
[4] Jumrusprasert, P., Smith, G., and Kirkup, L. Comparing the Efficiency of Fixed Solar Cell Panels
in a Tropical Location. Proceedings of ISES World Congress 2007 (Vol. I–Vol. V),
Heidelberg, 2009; 1478-1483.
[5] Abdolzadeh, M. and Ameri, M. Improving the effectiveness of a photovoltaic water pumping
system by spraying water over the front of photovoltaic cells. Renewable Energy, 2009; 34:
91-96.
[6] ณัฐนี วรยศ วิภาวดี วงษ์สุวรรณ และ ทนงเกี ยรติ เกี ยรติศิริโรจน์. การพัฒนาระบบทาน้ าร้อนแสงอาทิ ตย์ในประเทศ

ไทย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2552; 16 (2): 55-69.

[7] Teo, H. G., Lee, P. S. and Hawlader, M. N. A. An active cooling system for photovoltaic
modules. Applied Energy, 2012; 90: 309-315.

176

853
[8]

อรรถกร อาสนคา อิสระพงศ์ กันธิ ยะ และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์. การทานายสมรรถนะโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิ ดโพลีคริ สตัลไลน์ภายใต้การทางานจริ ง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2558; 22 (3):
88-94.

[9]

ธนณัฏฐ์ ลังกาดี และ อรรถกร อาสนคา. การประเมินสมรรถนะโมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในกรณี ที่มี
และไม่มีการระบายความร้อนด้วยอากาศ . วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ . 2559; 23 (3):

130-141.
[10] Mehling, H. and Cabeza, L. F. Heat and Cold Storage with PCM-An Up to Date Introduction into
Basis and Applications. Springer, 2008.
[11] Charvát, P., Klimeš, L. and Ostrý, M. Numerical and experimental investigation of a PCM-based
thermal storage unit for solar air systems. Energy and Building. 2014; 68: 488-497.
[12] Kośny, J. PCM-Enhanced Building Components. Springer, 2015.
[13] Al-Saadi, S. N. and Zhai, Z. Modeling phase change materials embedded in building enclosure:
A review. Renewable and Sustainable Energy Review. 2013; 21: 659-673.
[14] Biwole, P., Eclache, P. and Kuznik, F. Phase-change materials to improve solar panel’s
performance. Energy and Building. 2013; 62: 59-67.
[15] เสริ ม จัน ท์ ฉ าย. Solar Radiation Data in Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar (CD). บริ ษ ัท เพชร

เกษมพริ้ นติง้ กรุ๊ ป จากัด, 2557.

[16] Janna, W. S. Engineering Heat Transfer. CRC Press, 2009.
[17] Duffie, J. A. and Beckman, W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley, 2013.
[18] [Online] Available: https://www.econologie.info/share/partager/1239222906x5EDv2.pdf (June
30, 2017).

177

