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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ สรางและทดสอบ เครื่อง
ทํา น้ํา รอนอยางงา ย โดยใช พลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง มีแนวคิ ดที่ จะ
นํามาประยุกตใชกับบานที่ใชสังกะสีมุงหลังคา ในการออกแบบชุด
ทดลอง ใชทอทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 12.7 มิลลิเมตร ความ
ยาว 2.5 เมตร จํานวน 7 ทอ วางบนหลังคาสังกะสี โดยมีถังเก็บน้ํา
รอนขนาด 90 ลิตร น้ําที่อยูภายในทอและถัง ไหลเวียน โดยอาศัย
แรงลอยตัวที่เกิดจากผลตางของความหนาแนนของน้ํารอนและน้ํา
เย็น
ผลจากการทดสอบ ในชวงเดือนกุมภาพันธ พบวาเครื่องทําน้ํา
ร อ นโดยใช พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย ชนิ ด ไม มี ก ระจกป ด สามารถทํ า
อุณ หภูมิน้ํา เฉลี่ย 53 องศาเซลเซีย ส และยัง พบวาระบบนี้ เหมาะ
สําหรับการประยุกตใชงานในบานพัก
คําสําคัญ; พลังงานแสงอาทิตย / แผงเก็บรังสี
Abstract
The purpose of this research was to design, construct,
and test the performance of simple solar water heater. The
concept of this work was applied to the metallic roof panel,
widely used in rural of Thailand. To construct this system,
seven copper tubes with diameter 12.7 mm were weld to a 2.5
x 0.67 m2metallic roof panel. The volume of storage tank is 90
liters circulated by thermosyphonic force.
The experimental results showed that the system
constructed in this study yields average hot water temperature
of 53 OC. It should be noted that this system is suitable for
domestic hot water system.
Keywords: solar energy / solar collector.
1.บทนํา
การใชงานเครื่องทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย ราคาและ
ประสิทธิภาพเปนปจจัยที่มีความสําคัญ โดยทั่วไปแลว เครื่องที่มี
ขาย ทําใหประสิทธิภาพสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามราคาของอุปกรณ
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

ทั้งหมดคอนขางสูง ทําใหไมมีการใชงานที่แพรหลายมากนัก การใช
หลังคาของอาคารเปนแผนดูดกลืนรังสี นับเปนทางเลือกที่ดอี ีกทาง
หนึ่ง สามารถลดระยะเวลาคืนทุนลงมาเหลือเพียง 1.5-2.7 ป ซึ่งต่ํา
กวาเครื่องแบบมีกระจกอยูประมาณ 4 เทา (Medved et al.,2003)
นอกจากนี้
การใชแผนดูดกลืนรังสีแบบสีมีขอดีที่สามารถติดตั้ง
รวมกับอาคารได โดยยังคงความสวยงามของอาคารไวเชนเดิม สี
ของแผนดูดกลืนรังสีที่คอนขางมืดจะใหประสิทธิภาพสูงกวาเฉดสีที่
สวางกวา (Tripanagnostopoulos et al.,2000) ในการศึกษาของ
Kalogirou et al.,2004 พบวา แผนดูดกลืนรังสีแบบสี ซึ่งมีคา
absorptivity 0.85 มีประสิทธิภาพต่ํากวาแบบสีดํา (absorptivity
0.95) 7-18% ซึ่งตองเพิ่มพื้นที่ของแผงเก็บรังสี และพบวา หากใช
อลูมิเนียมเปนแผนดูดกลืนรังสีแทนเหล็ก จะสามารถลดขนาดของตัว
เก็บรังสีลงได(Medved et al.,2003) Erell and Etzion, 1996 ศึกษา
การทําน้ํารอน โดยใชแผงทําความเย็น ซึ่งทาสีขาว เปนตัวเก็บรังสี
ทําความรอนใหกับน้ําในตอนกลางวันพบวา ระบบใหความรอนสูงสุด
510 W/m2และมีคาเฉลีย่ 324 W/m2 โดยมี ประสิทธิภาพ 38
เปอรเซ็นต เมื่อมีแดดจัด และ 28 เปอรเซ็นต ในสภาพอากาศ
แปรปรวน อยางไรก็ตามเครื่องที่ใชวัสดุที่กลาวมาขางตนมักเปน
ระบบขนาดใหญ ใชปมชวยในการหมุนเวียนน้ํา (active system) ซึ่ง
มีขอดีคือ แมแผงเก็บรังสีมีอุณหภูมิไมสูงมากนัก ก็สามารถนําความ
รอนที่เกิดขึ้นมาใชงานได สําหรับเครื่องทําน้ํารอนโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยแบบไมมีกระจกปด
ขนาดเล็ก หมุนเวียนน้ําแบบ
ธรรมชาติ มีผูศึกษาบางแตไมมากนัก ในการศึกษาของ Sopian et
al.,2004 โดยใช fiberglass reinforced polyester(GFRP) สีดําเปน
แผนดูดกลืนรังสี มีถังเก็บขนาด 329 ลิตร รวมกับแผนเก็บรังสี
(integrated system)สามารถใหอุณหภูมิสูงสุด 63 oC มีรังสีเฉลี่ย
700 W/m2 นอกจากนั้น Nabilek et al.,1999 ยังไดศึกษาสมรรถนะ
ของระบบ Unglazed textile plastic solar absorber พบวาระบบมี
ความไวตอสิ่งแวดลอม แตก็สามารถใชงานไดดีที่อุณหภูมิต่ํา สําหรับ
ระบบการหมุนเวียนแบบธรรมชาติ
ตองการความแตกตางของ
อุณหภูมิพอสมควร ในการสรางแรงดันในการไหล(Erell and Etzion,
1996)
ในส ว นของงานวิ จั ย นี้ ไ ด อ อกแบบระบบการทํ า น้ํ า ร อ นด ว ย
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แสงอาทิตย โดยใชแผนสังกะสีที่ใชมุงหลังคากันโดยทั่วไป เปนแผน
ดูดกลืนรังสี และติดตั้งทอทองแดงดานบน ซึ่งการหมุนเวียนของน้ํา
จะอาศัยความแตกตางของความหนาแนน อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่
ตางกัน โดยมีขนาดถังเก็บ 60-90 ลิตร
2.ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของระบบจะใชสมการของ HottelWhillier-Bliss สําหรับแผงเก็บรังสีแบบแผนดังนี้

η = FRα −

FRU L (Ti − T A )
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และวิธีการ Calorimetric method
m C p (TO − Ti )

รูปที่ 1 อุปกรณการทดลอง

o
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(2)

เมื่อคา FRUL, FRα เปนฟงกชันของความเร็วลม
โดยมีสมมติฐานและวิธีการดังนี้
1. ไมนําผลของ Long wave sky irridance มาพิจารณา
2. เนื่องจากความเร็ วลมตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไม
มากนัก ในการทดสอบนี้กระทําภายใตสภาพอากาศจริง จึงยังไมมี
การพิจารณาถึงผลของความเร็วลมตอประสิทธิภาพของระบบ

4.ผลการทดลองและวิจารณ
ในการทํ า การทดลอง ได ทํ า การทดลองตั้ ง แต วั น ที่ 3 ถึ ง 9
กุมภาพันธ 2548 สําหรับตัวอยางผลการทดลองไดนําเสนอดังนี้

อุณหภูมิ C

3.การทดลอง
ในการออกแบบระบบตามรู ป ที่ 1 ใช ท อ ทองแดงขนาด 12.7
มิลลิเมตร บัดกรีติดกับแผนสังกะสีขนาด 2.5x0.67 เมตร2 ทาดวยสี
น้ําตาลแดง ดานลางปดทับดวย สังกะสีแผนเรียบ ปดทับดวยฉนวน
ใยแกวหนา 50 มิลลิเมตร วางในกลองไมอัด บนโครงเหล็กทํามุม
เอียง 15 องศากับแนวราบหันไปทางทิศใต ถังเก็บน้ําทําดวยเหล็ก
เหนียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร
หุมดวยฉนวนใยแกวหนา 50 มิลลิเมตร สําหรับการวัดอัตราการ
ไหล ใชวิธี dye trace injection (P.Pannigul, 1999) โดยทําการวัด
ทุกๆ 1 ชั่วโมง ในการบันทึกอุณหภูมิ น้ํา บรรยากาศ แผงเก็บรังสี
และทอ riser ใช Data logger บันทึกขอมูลทุก 1 นาที ความเร็วลม
วัดโดยใช Anemometer ทุก 5 นาที ที่ระดับเหนือแผงเก็บรังสี 10
เซนติเมตร การวัดอุณหภูมิน้ําในถังเก็บวัด 3 และ 4 ระดับ ทําการ
ทดลองตั้งแตเวลา 9.00-16.00 น

รูปที่ 2 แสดงภาคตัดขวางของตัวเก็บรังสี
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รูปที่ 3 แสดงผลการวัดอุณหภูมิและแสงอาทิตยบนพื้นราบของวันที่
8 กุมภาพันธ 2548
จากรู ป ที่ 3 แสดงผลการทดลองของวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง
ทองฟาแจมใส มีแดดตลอดทั้งวัน โดยมีปริมาตรน้ําในถัง 60 ลิตร
ในชวงเชาเวลา 9.00-12.00 น. อุณหภูมิของแผงเก็บรังสีจะเพิ่มเร็ว
กวาอุณหภูมิของบรรยากาศ เชนเดียวกับอุณหภูมิน้ําขาออกจากแผง
ซึ่งเปนผลจากความเขมแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อุณหภูมิน้ําขา

สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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เทากับอุณหภูมิบรรยากาศ (ηO= FRα) 35 % และแฟคเตอรการ
สูญเสียความรอน (heat loss factor) FRUL 16.4 w/m2K โดยมี
ความเร็วลมอยูในชวง 0.0-1.7 m/s
ความเขมแสงw/m
5
อัตราการไหลkg/s X10

เขาแผงและอุณหภูมิเฉลี่ยในถังเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ในชวงบายเวลา
12.00-13.30 น. ความเขมรังสีคอนขางคงที่ขณะที่อุณหภูมิ
บรรยากาศลดลง ทําใหอุณหภูมิน้ําขาออกจากแผงเก็บรังสีลดลง ซึ่ง
สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําในถังลดลง หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิ
บรรยากาศเพิ่มขึ้น ความรอนที่ไดจากระบบก็กลับมาเพิ่มขึ้น ในชวง
เวลาประมาณ 13.30-16.00 น. ความเขมรังสีลดลงอยางตอเนื่อง
อุณหภูมิของแผงเก็บรังสีและอุณหภูมิน้ําขาออกลดลงตามความเขม
รัง สี และแมวา ความเขมของรั งสี จะลดลง อุณ หภู มิน้ํา ขาเข า และ
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําในถังก็ยังเพิ่มขึ้น

ความเขม
แสงอาทิตย
อัตราการไหล
ประสิทฺธิภาพ
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รูปที่ 5 แสดงประสิทธิภาพ, อัตราการไหล, ความเขมแสงอาทิตยบน
แผงเก็บรังสี
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เวลา

จากรูปที่ 4 แสดงผลการทดลองของวันที่ 5 กุมภาพันธ แทน
วันที่มีความเขมของแสงนอย มีแดดสม่ําเสมอในชวงเชา ตอนบาย
แปรปรวน โดยมีป ริมาตรน้ําในถัง 90 ลิ ตร ในช ว งเช าจนถึง เวลา
ประมาณ 12.00 น. อุณหภูมิน้ําขาออกและอุณหภูมิตัวเก็บรังสี
เพิ่มขึ้นตามความเขมรังสีที่เพิ่มขึ้น ที่เวลาประมาณ 12.00 และ
13.00 น. ความเขมรังสีลดลงพรอมๆกับอุณหภูมิบรรยากาศ ทําให
อุณ หภู มิแ ผงเก็บ รั ง สี แ ละอุ ณ หภู มิ น้ํ า ขาออกลดลง แต ก ระทบต อ
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําในถังเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนเพราะปริมาตรน้ําใน
ถังมากกวาในวันที่ 8 ขณะที่อุณหภูมิบรรยากาศลดลงใกลเคียงกัน
ในชวง 13.00-16.00 น. ความเขมรังสีคอนขางแปรปรวน ซึ่งทําให
อุณหภูมิตัวเก็บรังสีและอุณหภูมิน้ําขาออกเปลี่ยนแปลงตามความ
เขมรังสี ขณะที่อุณหภูมิบรรยากาศคอนขางจะคงที่
จากรูปที่ 5 แสดงผลจากการทดลองเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ
2548 ตอนเชาเวลา 9.00-12.00 น. พบวา อัตราการไหล และ
ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น ตามความเขมแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้น และใน
ตอนบา ย เมื่อ ความเข ม ของแสงอาทิ ต ย ล ดลง อั ต ราการไหลและ
ประสิทธิภาพจะลดลงตามไปดวย พบวาประสิทธิภาพสูงสุดที่เวลา
12.00 น. ซึ่งเทากับ 53 % โดยมีอัตราการไหล 0.0058 kg/s
อุณหภูมิขาออกสูงสุด 58 องศาเซลเซียส ความเขมรังสีตกกระทบ
บนแผงเก็บรังสีสูงสุด 710 W/m2 ทั้งนี้ปริมาตรน้ําในถัง 60 ลิตร
อุณหภูมิเริ่มตน 30 องศาเซลเซียส สามารถใหอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
เมื่ อ เวลา 16.00 น.ที่ 51 องศาเซลเซี ย ส หรื อ ได ค วามร อ นที่ ใ ช
ประโยชนได 3.10 MJ/m2
จากรูปที่ 6 ใหคาประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิขาเขาแผงเก็บรังสี
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เสนแนวโนม

0.3
0.2

เวลา

รูปที่ 4 แสดงผลของอุณหภูมิและแสงอาทิตยบนพื้นราบในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2548

ชุดขอมูล

0.4

0.1
0
-0.01

-0.005

0

0.005
(Ti-Ta)/I

0.01

0.015

0.02

รูปที่ 6 แสดงประสิทธิภาพในวันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2548
5.สรุป
1. อุ ณ หภู มิ น้ํ า ขาออกของแผงเก็ บ รั ง สี ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย 2
ประการคือความเขมของแสงอาทิตยและอุณหภูมิบรรยากาศ โดย
ความเขมแสงอาทิตยจะมีผลต ออุณหภูมิขาออกมากกวา อุณหภู มิ
บรรยากาศ
2. ในสภาวะสิ่งแวดลอมเดียวกัน ระบบที่มีถังน้ําขนาดเล็กกวา
สามารถใหอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําไดสูงกวา แตระบบจะมีความไวตอ
การสูญเสียความรอนเมื่ออุณหภูมิของบรรยากาศลดลง
3. จากผลการทดลองดัง กลาวจะเห็นวาแมประสิทธิภาพของ
ระบบจะค อ นข า งต่ํ า แต ร ะบบก็ ส ามารถให ค วามร อ นในระดั บ ที่
สามารถนํ า ไปใช ง านได เ ป น อย า งดี สํ า หรั บ กรณี ที่ ไ ม ต อ งการ
อุณหภูมิสูงมากนัก เชนอุปโภคภายในครัวเรือน การใชสังกะสีมุง
หลังคาซึ่งใชงานกันอยูทั่วไปตามชนบท เปนแผนดูดกลืนรังสีในการ
ทํ า น้ํ า ร อนด ว ยแสงอาทิ ตย จึ ง มีค วามเป น ไปได สูง อย างไรก็ ตาม
อาจจะยังตองทดสอบที่สภาวะอากาศที่ตางกัน หรือเลือกใชหลังคาสี
อื่นเพิ่มเติม
6. ขอเสนอแนะ
1. ในการใชงานจริงควรติดตั้ง Thermodiode เพื่อลดการ
สูญเสียความรอนจากการแผรังสีและการพาความรอนจากลมในตอน
กลางคืนหรือตอนความเขมแสงนอย
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2.
ควรมีการศึ ก ษาเพิ่ มเติมในเรื่อ งของความเร็ ว ลม ต อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ของระบบและการประเมิ น ความคุ ม ค า ทาง
เศรษฐศาสตร
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ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
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7. Pisit Pannigul, 1999, A study of temperature and
flow distribution in a natural circulation solar water
heater system, Asian Institute of Technology, School
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สัญลักษณ
α คาการดูดกลืนรังสี
η , ηO ประสิทธิภาพ
Ac พื้นทีตัวเก็บรังสี, m2
Cp คาความจุความรอน, J/kg.K
FRα optical factor
FRUL heat loss factor, W/m2K
I ความเขมแสงอาทิตย, W/m2
m อัตราการไหล, kg/s
Ta อุณหภูมิบรรยากาศ, oC
Ti อุณหภูมิน้ําขาเขาแผงเก็บรังสี, oC
Tt อุณหภูมิเฉลี่ยน้ําในถังเก็บ, oC
To อุณหภูมิน้ําขาออกจากแผงเก็บรังสี, oC
Tp อุณหภูมิเฉลี่ยตัวเก็บรังสี, oC
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