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บทคัดยอ
เครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยสามารถใชผลิตน้ําสะอาดสําหรับ
พื้นที่หางไกล อยางไรก็ตามเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยสวนใหญใช
สีดําทาภายใน เพื่อชวยในการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยทําใหน้ํากลั่นที่ไดมกั
มีการปนเปอนจากสารระเหยตาง ๆ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจึงได
พั ฒ นาเครื่ อ งกลั่ น น้ํ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่ ใ ช ก ระจกทึ บ แสงเป น แผ น
ดูดกลืนรังสี เพื่อแกปญหาการปนเปอนของน้ํากลั่น นอกจากนี้เครื่องกลั่น
น้ํ า ยั ง ทํ า ด ว ยแผ น สเตนเลสซึ่ ง ช ว ยแก ป ญ หาการผุ ก ร อ น หลั ง จากนั้ น
คณะผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ําดังกลาว พบวาใน
วันที่ทองฟาปราศจากเมฆ เครื่องกลั่นน้ํานี้ซึ่งมีพื้นที่รับแสง 1.2 ตาราง
เมตร สามารถกลั่นน้ําได 4.3 ลิตรตอวัน และน้ําที่ไดมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของน้ํ า บริ สุ ท ธิ์ หลัง จากที่ ทํ า การทดสอบเครื่อ งต น แบบแล ว
ผูวิจัยไดจัดสรางเครื่องกลั่นน้ําแบบดังกลาวจํานวน 4 เครื่อง แลวนําไป
ติด ตั้งใชง าน ณ.ศู นยสาธิต เทคโนโลยีพ ลั งงานทดแทนของกรมพัฒ นา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน จั ง หวั ด ราชบุ รี อุ บ ลราชธานี
ขอนแกน และสงขลา โดยผูใชมีความพึงพอใจตอการใชงานของเครื่อง
กลั่นน้ําดังกลาว
คําสําคัญ; เครื่องกลั่นน้ํา/ พลังงานแสงอาทิตย/ รังสีดวงอาทิตย/ พลังงาน
ทดแทน
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Abstract
A solar distillator can be used to produce clean water for
remote areas. A number of existing solar distillators usually use
black painted-metal sheet as solar radiation absorbers. In such
distillators, distilled water is often contaminated by volatile material
in the paint. In this study, we developed a solar distillator using a
dark glass as solar radiation absorber. In addition, the distillator is
made of stainless steel to eliminate a corrosion problem. The
distillator has a solar radiation collecting area of 1.2 m2. The
distillator can produce 4.3 litres per day of pure water which meets
the standard of pure water. After the performance investigation, four
solar distillators were constructed and used at the Renewable
Energy Demonstration Parks of the Department of Alternative
Energy Development and Efficiency in Ratchaburi, Ubon
Ratchathani, Khonkean and Songkhla. Users were satisfied with the
performance of these distillators.
Keyword; Distillator/ Solar energy/ Solar radiation/ Renewable
Energy
1. บทนํา
เนื่ อ งจากสภาพในป จ จุ บั น พลั ง งานส ว นใหญ ไ ด ม าจากพลั ง งาน
ฟอสซิลไดแก น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะหมดไปและมี
ราคาสูงขึ้น จําเปนตองหาแหลงพลังงานใหมเพื่อนํามาใชทดแทนพลังงาน
ดังกลาว ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญและไมกอใหเกิด
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2. รายละเอียดของเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยที่พัฒนาขึ้น
เครื่องกลั่นน้ําที่พัฒนาขึ้นนี้เปนแบบถาดน้ํา (basin type) มีกระจกใส
ปดดานบน ซึ่งเอียงประมาณ 14 องศากับแนวระดับ และมีพื้นที่รับแสง
1.2 ตารางเมตร
เครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยสวนใหญมักไมมีเสถียรภาพตอ
สภาพแวดลอมและสึกกรอนไดงาย เนื่องจากโครงสรางทําจากเหล็กแผน
ชุบสังกะสีจงึ งายตอการเกิดสนิม นอกจากนี้มีการใชสีดําหรือใชขี้เถาแกลบ
หรือใชวัสดุดูดกลืนแสงแบบตางๆ ใสไวภายในจึงเกิดสารเคมีปนเปอนกับ
น้ํากลั่น ผูใชไมมีความมั่นใจในคุณภาพของน้ํากลั่นที่ได ดังนั้นในงานวิจัย
นี้คณะผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาออกแบบและสรางเครื่องกลั่นน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยแบบใหม โดยใชกระจกทึบแสงสีดําวางไวภายในตรงสวนลาง
ของตูบรรจุน้ําที่จะกลั่น เพื่อใชชวยดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย โดยไมมีการ
ปนเปอนกับน้ํากลั่น นอกจากนี้ยังใชโครงสรางทั้งหมดเปนวัสดุปลอดสนิม
คือ สเตนเลส และมีฉนวนความรอนไวที่ดานขางและดานลางของเครื่อง
กลั่นน้ํา เพื่อปองกันการสูญเสียความรอน
เนื่องจากในกระบวนการกลั่นน้ําจะมีเศษผงหรือสารแขวนลอยปนมา
กับน้ําดิบรวมถึงเกิดตะกรันตกคางอยูภายในเครื่องกลั่นน้ํา โดยเครือ่ งกลัน่
น้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบเกามักมีฝาปดตัวเครื่องทุกดานแบบถาวร จึง
ทําใหไมสะดวกในการทําความสะอาดภายในตัวเครื่องกลั่นน้ํา ผูวิจัยเสนอ
วิธีแกปญหาดังกลาวโดยการออกแบบใหกระจกปดดานบนสามารถปดเปดดานบนไดสะดวก เพื่อทําความสะอาดไดงาย

รูปที่ 1 เครื่องกลั่นน้ําทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นและนําไปติดตั้งใชงานที่
ศูนยสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัดราชบุรี

3. การทดสอบสมรรถนะ
ผูวิจัย ไดทําการทดสอบสมรรถนะของเครื่อ งกลั่นน้ําดังกลาว โดย
นําไปทดลองใชกลั่นน้ําที่ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย ของภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 12
กุมภาพันธ 2547 ถึง 7 มีนาคม 2547 โดยทําการวัดความเขมรังสีดวง
อาทิตยและปริมาณน้ํากลั่นที่ได จากนั้นจะคํานวณประสิทธิภาพของเครือ่ ง
กลั่นน้ํา โดยอาศัยสมการ
η=

เมื่อ η = ประสิทธิภาพ
m& = ปริมาณน้ํากลั่นที่ไดตอวัน

m& l
qoA

รูปที่ 2 แสดงคารังสีรวมรายชัวโมงในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547
0.6
ปริม าณน้ํา กลั่น (ลิตร/ชม.)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงเหมาะสมที่จะใชเปนแหลงพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยในอนาคต
ในปจจุบันชนบทที่หางไกลหลายพื้นที่ยังขาดน้ําสะอาดสําหรับใชใน
การบริโภค การกลั่นน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อแกปญหาดังกลาวจึง
มีความเปนไปไดทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ ถึงแมวาในชวง 20 ป
ที่ผา นมาจะมี การวิจัย และพัฒนาเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยขึ้น
หลายๆ แบบก็ ต าม แต การนํ า ไปใช ง านจริง มี น อ ยมาก ทั้ ง นี้ เ นื่ องจาก
เครื่ อ งกลั่ น น้ํ า ส ว นใหญ ยัง มี ป ญ หาทางเทคนิ ค และใช ง านไม ค ล อ งตั ว
ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การพั ฒ นาเครื่ อ งกลั่ น น้ํ า พลั ง งาน
แสงอาทิตยซึ่งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องกลั่นน้ําอื่น ๆ และได
ทําการทดสอบสมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ําที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงานจริง
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q0 = ความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวัน

l = ความรอนแฝงของการระเหยน้ํา
สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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หลังจากที่ทําการทดสอบสมรรถนะแลว ผูวิจัยไดจัดสรางเครื่องกลั่น
น้ําตามตนแบบที่ใชในการทดสอบมีจํานวน 4 ชุด โดยนําไปติดตั้งสาธิตใช
งานที่ ส วนสาธิ ต พลั ง งานของกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงาน จังหวัดราชบุรี อุบลราชธานี ขอนแกน และสงขลา โดยใชงาน
ตอเนื่องกันมาประมาณ 6-12 เดือน ผูใชงานแสดงความพอใจของการใช
งานเครื่องและน้ํากลั่นที่ได และจะมีการนําไปติดตั้งขยายผลในสวนสาธิต
พลังงานแหงอื่น
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รูปที่ 3 แสดงปริมาณน้ํากลั่นรายชั่วโมงฃองการทดลอง
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547
4. ผลการทดลอง
ตัวอยางผลการทดลองของวันที่ 17 กุมภาพันธไดแสดงไวในรูปที่ 2
และ 3 ในวันดังกลาวทองฟาแจมใสตั้งแตเชาถึงเย็น โดยมีความเขมรังสี
ดวงอาทิตยสูงสุดตอนเที่ยงวัน 660 W/m2 รังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบ
เครื่องกลั่นน้ําจะผานกระจกที่ปดดานบน และผานน้ําที่ขังอยูภายในเครื่อง
ไปยั ง กระจกทึ บ แสงซึ่ ง วางอยู ด า นล า งสุ ดของตู บ รรจุ น้ํ า ทํ า ให กระจก
ดังกลาวและน้ํา อุณหภูมิ สูงขึ้น โดยน้ําที่ ผิวหนา จะระเหยการเปนไอไป
เกาะที่กระจกซึ่งปดดานบน แลวรวมตัวกันเปนหยดน้ําใหญ คอย ๆ ไหล
ลงมายังสวนลางของกระจก แลวหยดลงในรางรองรับน้ํากลั่น ซึ่งมีทอนํา
น้ํากลั่นออกมาภายนอก ผูวิจัยจะทําการวัดปริมาณน้ํากลั่นที่ได โดยใช
กระบอกตวง โดยปริมาณน้ํากลั่นที่ไดรายชั่วโมงแสดงไวในรูปที่ 3 จากรูป
จะเห็นว าลั กษณะการแปรคา ของปริ มาณน้ํา กลั่นกั บความเขมรัง สี ด วง
อาทิตยคลายกัน กลาวคือปริมาณน้ํากลั่นจะเพิ่มขึ้นตามความเขมรังสีดวง
อาทิตย โดยคาสูงสุดของปริมาณน้ํากลั่นจะอยูหลังจากคาสูงสุดของรังสี
ดวงอาทิตยประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจาก thermal inertia ของน้ําใน
เครื่ อ งกลั่ น ซึ่ ง ต อ งใช เ วลาในการตอบสนองการเพิ่ ม ขึ้ น ของรั ง สี ด วง
อาทิตย
สําหรับผลการทดลองในชวงวันที่ 17 กุมภาพันธถึง 7 มีนาคม 2547
แสดงไวในรูปที่ 4-6
จากกราฟจะเห็นวาปริมาณน้ํากลั่นรายวันจะมีคาแปรตามความเขม
รั ง สี ด วงอาทิ ต ย โดยปริ ม าณน้ํ า กลั่ นในช ว งที่ ทํ า การทดลองมี คา เฉลี่ ย
เทากับ 4.3 ลิตร/วัน และคาความเขมรังสีรวมรายวันเฉลี่ยเทากับ 20.4
MJ/m2-d ในดานของประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ําจะมีคาเฉลี่ยเทากับ
37 %
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รูปที่ 4 แสดงการแปรคาความเขมรังสีรวมรายวัน
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รูปที่ 5 แสดงปริมาณน้ํากลั่นรายวันทีไ่ ด

AE14-3

ประสิทธิภาพ (%)

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครัง้ ที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
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รูปที่ 6 แสดงประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ํา
5. สรุป
ผูวิจัยไดทําการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตยซึ่งใชกระจก
ทึบแสงเปนตัวดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย และใชแสตนเลสเปนบรรจุน้ําถาด
บรรจุน้ําสําหรับกลั่น ซึ่งสามารถแกไขปญหาการปนเปอนของน้ํากลั่น และ
แก ป ญ หาการสึ ก กร อ นของเครื่ อ งกลั่ น น้ํ า ได ผ ลดี จากการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ําดังกลาว พบวาสามารถกลั่นน้ําไดเฉลี่ย 4.3
ลิตรตอวัน โดยมีคาประสิทธิภาพเฉลี่ยรายวันเทากับ 37 % เครื่องกลั่นน้ํา
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพที่จะนําไปเผยแพรใชงานไดอยางกวางขวางตอไป
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