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บทคัดยอ 
            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบอุนน้ํามันโดยใชพลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานเสริม

สําหรับการใชงานในชนบท ดําเนินการทดลองโดยการใชพลังงานรังสีอาทิตยมาเปนแหลงใหพลังงานความรอนแก

น้ําและใชน้ําเปนสารตัวกลางรับความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบแลวถายเทความรอนใหกับน้ํามัน

ปาลมผานทางอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันปาลมจากอุณหภูมิแวดลอมท่ี 30 oC เปน 

60 oC ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่นสามารถเกิดไดที่อุณหภูมิ 50oC ถึง 60 oC 

ในการทดลองไดใชตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบขนาด 2.15 m2  ถังเก็บน้ํารอนขนาด 60 L หุมฉนวนหนา 25.4 

mm และอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนระหวางน้ํากับน้ํามันใชทอทองแดงหนา 1.0 mm ยาว 13.5 m ขดขึ้นรูปมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางของขด 0.2 m ตัวเก็บรังสีอาทิตยวางหันหนาไปทางทิศใตและวางทํามุม 14o กับแนวระดับ 

ในการวิจัยนี้ไดศึกษาหาความเขมรังสีอาทิตยที่มีผลตอการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ

แผนราบที่เปนสารตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรอน และอุณหภูมิของน้ํามันปาลมที่ทางออกของอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งผลทดลอง พบวาที่ปริมาณความเขมรังสีอาทิตยประมาณ 940 W/m2สามารถเพิ่มอุณหภูมิ

ของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบและอุณหภูมิน้ํามันที่ทางออกของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนให

มีคาประมาณ 63 oC และ 56 oC ตามลําดับ พบวาการใชพลังงานรังสีอาทิตยมาเปนแหลงใหพลังงานความรอน

ผานตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่ใชน้ําเปนสารตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรอนสามารถนํามาประยุกตใช

เพื่ออุนน้ํามันปาลมในกระบวนการผลิตโบโอดีเซลได 

  
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล  ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบ  ถังเก็บน้ํารอน  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 

ABSTRACT 
            The objective of this research is to study and develop a solar assisted preheat unit for biodiesel 

production for rural applications. In this study, a flat plate solar collector in which water is a medium is 

used to heat up water, Heat is then transferred to palm oil via a heat exchanger 30 oC - 60 oC. From 

literature survey, transesterification process occurs at temperature in the range of 50 oC - 60 oC. In this 

experiment, flat plate solar collector has a 2.15 m2 radiation receiving area. A water storage of 60 liters 
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was covered with 25.4 mm thickness insulator and connected to the solar collector. The heat exchanger 

consisted of a 1.0 mm thick copper and 13.5 m long with a diameter of 0.2 m. The collector is installed 

at the angle of 14o to the horizontal plane and facing south direction. Therefore, this research studies 

how the solar radiation has an effect on increasing temperature of solar hot water and the temperature 

of palm oil at the outlet of the heat exchanger. From the experimental results, it has been found that 

solar radiation at 940 W/m2 is able to increase the temperature of solar hot water and temperature of 

palm oil at outlet of heat exchanger to 63 oC and 56 oC. respectively, which shows that solar energy is 

feasible  to preheat palm oil prior to biodiesel production. 
  
Keywords : biodiesel, flat plate solar collector,  storage tank, heat exchanger  
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คํานํา 
            เนื่องมาจากในปจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอยางรวดเร็วรวมทั้งความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติทางดานเชื้อเพลิงปโตรเลียมเพิ่มสูงขึ้นทําใหเกิด

ปญหาของน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นโดยตลอดสงผลใหปริมาณปโตรเลียมสํารองของโลกที่เหลืออยูมีปริมาณ

ลดลงอยางเห็นไดชัด แลวยังมีปญหาใหมเกิดตามมา คือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันสืบเนื่องมาจากการใช

พลังงานอยางขาดความระมัดระวังประเทศไทยหลีกหนีไมพนในผลกระทบนี้ทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ

น้ํามันดีเซลที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญในทุกภาคการผลิตที่ขับเคลื่อนความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ความเปนอยูของสังคมชาวเมืองและชาวชนบทในชีวิตประจําวัน การปรับตัวโดย การหาพลังงานทางเลือกอื่นมา

ทดแทนน้ํามันดีเซล ที่เรียกวา ไบโอดีเซล (Biodiesel)  จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล เปน

เชื้อเพลิงเหลวที่ไดจากน้ํามันพืช หรือน้ํามันสัตวที่ผานทางปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกวา ทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น 

(Transesterification) โดยในกระบวนการผลิตจะผสมน้ํามันพืช หรือน้ํามันสัตว ใหทําปฏิกิริยากับเมทานอลหรือเอ

ทานอล จนเกิดเปนสารเอสเตอร ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล (Fukuda et al. 2001) ซึ่งในกระบวนการ

ตองมีการอุนน้ํามันเพื่อไมใหน้ํามันเปนไข โดยปกติจะทําใหน้ํามันมีอุณหภูมิประมาณ 50 - 70 oC (ใกลเคียงกับจุด

เดือดของแอลกอฮอล) (Ma et al.1999) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดเร่ิมตนการพัฒนาระบบอุนน้ํามันโดยใชพลังงานรังสี

อาทิตยเปนพลังงานเสริมในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสําหรับการใชงานในชนบท เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตไบ

โอดีเซลนั้นจําเปนตองมีพลังงานความรอนในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่นที่อุณหภูมิ 50 - 60oC 

เพื่อที่จะใหไดไบโอดีเซลซึ่งโดยมากในปจจุบันจะใชพลังงานความรอนจากไฟฟาหรือ LPG เพื่อผลิตความรอนเปน

หลัก ดังนั้นนาจะนําพลังงานรังสีอาทิตยเขามาเปนพลังงานเสริมเพื่อลดตนทุนดานพลังงานในกระบวนการผลิตไบ

โอดีเซล ซึ่งพลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษและไดตามธรรมชาติ จึงไดออกแบบและ

พัฒนาเครื่องอุนน้ํามันโดยการนําน้ํามันปาลมมาอุนเพื่อผลิตไบโอดีเซลและใชพลังงานรังสีอาทิตยมาเปนแหลงให

พลังงานความรอนโดยใชตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบมาใหความรอนแกน้ํา และใชน้ําเปนสารตัวกลางรับความ

รอนจากตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบแลวถายเทความรอนใหน้ํามันปาลมผานทางอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันปาลม 
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อุปกรณและวิธีการ 
            การทดลองการพัฒนาระบบอุนน้ํามันโดยใชพลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานเสริมในกระบวนการผลิตไบโอ

ดี เซลสําหรับการใชงานในชนบทที่มีระบบการไหลเวียนน้ําโดยอาศัยการไหลเวียนน้ําแบบธรรมชาติ 

(Thermosyphon) จากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบที่ใชในการทดลองแสดงดังรูปที่1 ประกอบดวยการนําตัวเก็บ

รังสีอาทิตยแบบแผนราบมีขนาดพื้นที่ 2.15 m2 ซึ่งแผนรับรังสีผลิตจากอะลูมิเนียมโนไดซรีดขึ้นรูป สวนรับรังสี

ดานขางปดดวยฉนวนหนา 35 mm ดานลางปดดวยฉนวนหนา 45 mm ปองกันการสูญเสียความรอน สวนบริเวณ

ดานบนของสวนรับรังสีปดดวยกระจกใสหนา 5 mm มีระยะหางระหวางกระจกกับผิวดูดกลืนรังสี 50 mm โดย

วางตัวเก็บรังสีอาทิตยวางหันหนาไปทางทิศใตเอียงทํามุม 14o กับแนวระดับ ระบบทอน้ําไหลเวียนทําจากทอ

ทองแดงเพื่อใหการถายเทความรอนสูน้ําดีขึ้นติดตั้งเขากับถังเก็บน้ํารอนซึ่งถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากถังสแตนเลสมวน

ขึ้นรูปโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.46 m สูง 0.635 m มีความจุ 60 L แลวหุมดวยฉนวนกันความรอนหนา 25.4 

mm เพื่อปองกันการสูญเสียความรอนและถังเก็บน้ํารอนนี้จะมีหนาที่เก็บสะสมน้ํารอนที่ผลิตไดจากตัวเก็บรังสี

อาทิตยแบบแผนราบเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํามันปาลมที่มีการไหลจากจุดที่สูงกวาลงสูจุดที่ต่ํากวาโดย

อาศัยแรงโนมถวงของโลกเพื่อเปนการเพิ่มแรงดัน ทําใหน้ํามันปาลมไหลเขาสูอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่อยู

ภายในถังเก็บน้ํารอน ซึ่งอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนระหวางน้ํากับน้ํามันปาลมไดใชทอทองแดงชนิดออนขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1.0 mm ยาว 13.5 m ขดขึ้นรูปมีขนาดเสนผานศูนยกลางของขด 0.2 m เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ใน

การแลกเปลี่ยนความรอนแลวนําไปวางในถังเก็บน้ํารอนซึ่งน้ํามันปาลมที่แลกเปลี่ยนความรอนจะไหลอยูภายในทอ

ทองแดง โดยไดทําการทดลองเก็บขอมูลรังสีอาทิตย อุณหภูมิน้ํา และอุณหภูมิน้ํามันปาลมที่จุดตางๆของระบบ ที่

ดาดฟา คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระหวางเวลา 8.30 - 17.00 

น. ในชวง วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2552 ทําการบันทึกคารังสีอาทิตย โดยใชเครื่องวัดรังสีอาทิตย ไพรานอมิเตอร 

(Pyranometor) คาอุณหภูมิน้ําที่ทางเขาและทางออกตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบ 2 จุด ตามจุด 1 และ 2 ในรูป

ที่1 คาอุณหภูมิน้ํามันปาลมที่ทางเขาและทางออกเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 2 จุด ตามจุดที่ 6 และ 7 ในรูปที่1 คา

อุณหภูมิน้ําในถังเก็บน้ํารอน 3 จุด คือ ตามจุดที่ 3, 4 และ 5 ในรูปที่1 และอุณหภูมิอากาศแวดลอม 1 จุดตามจุดที่ 

8 ในรูปที่1 โดยใชสายเทอรโมคัปเปล (Type K) ซึ่งมีความแมนการวัด 1±  oC โดยตอเขากับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

(Data logger) ยี่หอ Supcon รุน R3000 Series โดยเก็บคาอุณหภูมิทุก 5 นาที แลวนําคาที่ไดมาเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ย

รายชั่วโมง 
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 รูปที่ 1 ระบบอุนน้ํามันโดยใชพลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานเสริมในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

  สําหรับการใชงานในชนบท  
 

ทฤษฎีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
การคํานวณหาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบสามารถคํานวณไดจากสมการ 
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เมื่อ η  คือ ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย uQ   คือ ความรอนใชประโยชน, W 

 tG  คือ ความเขมรังสีอาทิตย, W/m2    cA  คือ พื้นที่ของตัวเก็บรังสีอาทิตย, m2 
 

การคํานวณหาความรอนใชประโยชน  
ความรอนที่นําไปใชประโยชนสามารถคํานวณไดจากสมการ 
 

                                                            ( ) ( )u c R t L wi aQ A F G U T Tτα= − −⎡ ⎤⎣ ⎦                                   (2) 

 

เมื่อ τ     คือ คาการสงผานรังสีอาทิตย    α  คือ คาการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

 tG   คือ ความเขมรังสีอาทิตย, W/m2    aT  คือ อุณหภูมิของอากาศแวดลอม, ๐C 

 LU  คือ สัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอนรวม คือ การสูญเสียความรอนดานบน ดานขาง และดานลาง 

 RF   คือ แฟคเตอรการดึงความรอนมาใชของตัวเก็บรังสีอาทิตยคํานวณไดจาก 
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                                                   1 expp c L
R

c L p

mC AU FF
AU mC

⎡ ⎤⎛ ⎞′
⎢ ⎥= − ⎜− ⎟

⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

&

&
                                               (3) 

 

โดยที่   F ′  คือ  แฟกเตอรประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย  
 

การคํานวณหาอุณหภูมิของน้ําที่ทางออกของตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 

                                                    u
wo wi

p

QT T
mc

= +
&

                                                                          (4) 

 

เมื่อ  woT  คือ อุณหภูมิของน้ําที่ทางออกของตัวรับรังสีอาทิตย, ๐C       m&  คือ อัตราการไหลของน้ํา, kg/s 

       cp คือ ความรอนจาํเพาะของน้ํา, J/kg ๐C        wiT  คือ อุณหภูมิของน้ําที่ทางเขาของตัวเก็บรังสีอาทิตย, ๐C 

 

การคํานวณหาปริมาณความรอนที่น้ํามันปาลมไดรับ            
นําคาอุณหภูมิของน้ํามันปาลมขาเขา และอุณหภูมิของน้ํามันปาลมขาออก มาคํานวณหาปริมาณความรอน 

จากสมการ 
 

                                                      ( )H p out inq mC T T= −&                                                                 (5) 
 

โดยที่  Hq  คือ ปริมาณความรอนที่น้ํามันปาลมไดรับ, W 

          m&  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้ํามันปาลม, kg/s 

         pC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํามันปาลม, kJ/kg oK   

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลการทดลองอุณหภูมิของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย 
            จากรูปที่ 2  พบวาที่อัตราการไหลของน้ํา 0.033 kg/s อุณหภูมิของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย มี

คาสูงสุดเปน 67.60 oC ซึ่งในขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 888.89 W/m2 ในชวงเวลา 13.00 น. และอุณหภูมิของ

น้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย มีคาต่ําสุดเปน 40.20 oC ซึ่งในขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 291.67 W/m2 

ในชวงเวลา 8.00 น. ซึ่งเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตยมีคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับความเขมรัง

อาทิตย และคาความเขมรังสีอาทิตยมีคาสูงสุดเปน 941.67 W/m2  ในชวงเวลา 12.00 น. สวนอุณหภูมิของน้ําที่

ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย มีคาสูงสุดที่เวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งชากวาเวลาที่ความเขมรังสีอาทิตยมีคาสูงสุด ที่

เปนเชนนี้ก็เพราะวามีการสะสมความรอนที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย  
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รูปที่ 2  ความเขมรังสีอาทิตยที่มีผลตออุณหภูมิของน้ําที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตย 

 

2. ผลการทดลองระบบถังเก็บน้ํารอน  
            จากรูปที่ 3  พบวาอุณหภูมิของน้ําในถังเก็บน้ํารอนมีคาสูงสุดเปน 72.50๐C ซึ่งในขณะนั้นมีความเขมรังสี

อาทิตย 877.78 W/m2  ในชวงเวลา 14.00 น. และอุณหภูมิของน้ําในถังเก็บน้ํารอนมีคาต่ําสุดเปน 35.89๐C ซึ่งใน

ขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 291.67 W/m2  ในชวงเวลา 8.00 น. ซึ่งเห็นไดวาความสามารถในการเก็บสะสม

ความรอนของน้ําในถังในชวงเวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น. ของรูปที่ 3 เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ 35.89˚C ไปเปน 72.50˚C 

โดยเฉลี่ยเทากับ 56.60˚C (8.08 ˚C/hr)  พบวาถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ําที่ทางออกตัวเก็บ

รังสีอาทิตยเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเขมรังสีอาทิตยที่สูงและอุณหภูมิในถังเก็บน้ํารอนเริ่มลดลงเนื่องจากมีการสูญเสีย

ความรอนจากถังเก็บน้ํารอนและอุณหภูมิส่ิงแวดลอมภายนอก  
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รูปที่ 3  ความเขมรังสีอาทิตยที่มีผลตออุณหภูมิของถังเก็บนํ้ารอน 
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3. ผลการทดลองระบบการแลกเปลี่ยนความรอน 
            จากรูปที่ 4  พบวาอุณหภูมิของน้ํามันปาลมที่ทางออกของอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนมีคาสูงสุดเปน 

62.87 ๐C ซึ่งในขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 877.78 W/m2  ในชวงเวลา 14.00 น. และอุณหภูมิของน้ํามันปาลม

ที่ทางออกของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมีคาต่ําสุดเปน 37.64 ๐C ซึ่งในขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 291.67 

W/m2  ในชวงเวลา 8.00 น. เห็นไดวาความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันปาลมในชวงเวลา 8.00 น. ถึง 

14.00 น. ของรูปที่ 4 เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ 37.64 ˚C ไปเปน 62.87 ˚C โดยเฉลี่ยเทากับ 51.90˚C (7.42˚C/hr)  

พบวาความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรอนของน้ํามันปาลมมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ําในถังเก็บน้ํา

รอนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นอุณหภูมิการแลกเปลี่ยนความรอนของน้ํามันปาลมคอยๆลดลงจนกระทั่งรังสี

อาทิตยเร่ิมลับขอบฟา เชนเดียวกันกับอุณหภูมิของน้ําในถังเก็บน้ํารอน สังเกตไดวาอุณหภูมิของน้ํามันปาลมที่ผาน

การแลกเปลี่ยนความรอนจะมีคาอุณหภูมินอยกวาของน้ําในถังเก็บความรอน เนื่องจากไดมีการสูญเสียความรอน

ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความรอนดวย ซึ่งจากรูป พบวาน้ํามันปาลมที่สามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลอยูใน

ชวงเวลา 12.00 - 16.00 น. เพราะมีอุณหภูมิอยูในชวง 55 - 60˚C ที่เกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น ใน

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลได  
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รูปที่ 4  ความเขมรังสีอาทิตยที่มีผลตออุณหภูมิของน้ํามันทีท่างออกของอปุกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 

4. ลักษณะการดึงความรอนของหนวยเก็บรังสีความรอน 
            จากรูปที่ 5  พบวาคาพลังงานความรอนที่ดึงไดสูงสุดคิดเปน 821.3 W/m2 ที่เวลา  12.00 น. ซึ่งในขณะนัน้มี

ความเขมรังสีอาทิตย 941.67 W/m2 และพลังงานความรอนที่ดึงไดต่ําสุดมีคา 230.42 W/m2 ที่เวลา 8.00 น. ซึ่งใน

ขณะนั้นมีความเขมรังสีอาทิตย 291.67 W/m2 ลักษณะการดึงความรอนที่ไดในรอบวันดึงความรอนไดเพิ่มขึ้นตาม

คาดวงอาทิตยเคลื่อนที่ขึ้นจากขอบฟาจากนั้นดึงความรอนไดนอยลงตามเวลาที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ลงสูขอบฟา 

การทดลอง พบวาพลังงานความรอนที่ดึงออกมาไดในชวงเวลา 10.00 - 15.00 น.มีคาอยูในชวง 500 - 1000 W/m2 

สามารถทําใหน้ํามันมีอุณหภูมิ 58.87 - 61.65 ๐C ซึ่งเปนคาที่เพียงพอในการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น 

สามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลได  
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รูปที่ 5  พลังงานความรอนทีด่ึงออกจากตัวเก็บรังสีความรอนและคาความเขมรังสีอาทิตยในรอบวัน 

 

5. ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยในชวงเวลาตางๆ ของวัน 
           จากรูปที่ 6  พบวาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยมีคาเพิ่มขึ้นตามคาดวงอาทิตยเคลื่อนที่ขึ้นจากขอบ

ฟาจากนั้นมีคานอยลงตามเวลาที่ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ลงสูขอบฟา เห็นวาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยมี

คาสูงสุดเปน 83.8% ที่เวลา 14.00 น. ซึ่งสอดคลองกับอุณหภูมิของน้ําที่ 72.50๐C และอุณหภูมิของน้ํามันที่ 62.89 
๐C และมีคาต่ําสุดเปน 52.3% ที่เวลา 08.00 น. ซึ่งสอดคลองกับอุณหภูมิของน้ําที่ 35.89๐C และอุณหภูมิของ

น้ํามันที่ 37.64๐C จากการศึกษาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยทําใหทราบไดวา การอุนน้ํามันปาลมเพื่อใหได

อุณหภูมิ 50 - 60 ๐C  เพื่อที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลควรอยูใน

ชวงเวลา 12.00 - 15.00 น. ซึ่งสอดคลองกับคาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยที่ 80.31 % ถึง 80.76 %   

0

20

40

60

80

100

 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00   17:00

เวลา (ชั่วโมง)

ปร
ะสิ
ทธิ
ภา
พ 

(%
)

 
รูปที่ 6  ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยในชวงเวลาตางๆ ของวัน 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
            รายงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาระบบอุนน้ํามันโดยใชพลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานเสริมใน

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลสําหรับการในชนบท ไดศึกษาความเปนไปไดที่นําเอาพลังงานรังสีอาทิตยมาใหพลังงาน

ความรอนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นถึง ปริมาณรังสีอาทิตยที่มีผลตอ

อุณหภูมิของน้ําที่ทางออกของตัวเก็บรังสีอาทิตย และอุณหภูมิของน้ํามันปาลมที่ทางออกของอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน กลาวคืออุณหภูมิของน้ําและน้ํามันปาลมมีคาเพิ่มขึ้นตามคาปริมาณรังสีอาทิตยที่เพิ่มขึ้น การทดลอง 

พบวาที่ปริมาณรังสีอาทิตยระหวาง 500 - 1000 W/m2 ในชวงเวลา 12.00 - 15.00 น. ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสี

อาทิตยมีคา 80.31 - 80.76 % สามารถทําใหอุณหภูมิของน้ํามันปาลมที่ทางออกของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

มีคา 58.87 - 61.65 ๐C โดยใชตัวเก็บรังสีแบบแผนราบขนาด 2.15 m2 และถังเก็บน้ํารอนขนาด 60 L ซึ่งเปนคาที่

เพียงพอในการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอรริฟเคชั่น สามารถนําไปผลิตเปนไบโอดีเซลทดแทนดีเซลปโตรเลียมได  
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