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บทคัดยอ 
 ในบทความนี้ รวบรวมขอมูลแนวทางในการพัฒนาระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย ของหนวยงานตางๆ ในประเทศ
ไทย โดยมีการปรับปรุงตัวเก็บรังสีอาทิตย ซึ่งสวนใหญเนน แบบแผนเรียบ และแบบทอสุญญากาศ, ระบบเก็บรักษาความ
รอน ในรูปความรอนสัมผัส ความรอนแฝง และในรูปเคมี, การเลือกชนิดของไหลในตัวเก็บรังสีอาทิตย ทั้งที่เปนน้ํา น้ํามัน 
หรือของไหลนาโน รวมไปถึง การประยุกตทํางานรวมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการผลิตน้ํารอน และลด
ตนทุน ในบทความยังแสดงการนําน้ํารอนที่ได มาประยุกตในงานในกิจกรรมประเภทตางๆ นอกจากการผลิตน้ํารอนใชงาน 
ไดแก การอุนน้ําในบอสระ การอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา การอุนน้ําสาในโรงกลั่นสุราชุมชน และการอบแหงไมเฟอรนิเจอร 
เปนตน ซึ่งพบวาสามารถทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล ไดอยางคุมคาในเชิงพาณิชย 
 

ABSTRACT 
      This paper reviews the development of solar water heating systems in Thailand. The content 
covers improvements of solar collectors of which flat-plate type and evacuated tubes are concentrated; 
thermal energy storages in the forms of sensible heat, latent heat and chemical energy; selection of 
working fluid in collector such as water, oil or  nanofluids and integration of other technologies to 
enhance system performances and reduce costs. In the paper, besides of direct use of hot water, the 
solar hot water systems could be implemented in other applications, for example, water pool heating, 
boiler feed water preheating, beer preheating in community distillery and wood furniture drying, etc. It 
could be found that these applications could reduce fossil fuel and cost effectively.  
 

1. บทนํา 
      การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน ในรูป
ความรอนในประเทศไทย  มีการพัฒนามาเปนเวลาที่
ยาวนาน  และระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตยเปน รูปแบบ
หนึ่ง ที่มีการนําไปใชงานจริง และมีการศึกษาวิจัย มาอยาง
ตอเนื่อง รูปที่ 1 แสดงเทคนิคในการเปลี่ยนรูปพลัง งาน
แสงอาทิตยมาใชประโยชนโดยตรงใน 2 รูปแบบ   

แบบแรก รังสีอาทิตยจะเปลี่ยนรูปเปนไฟฟาโดยตรง โดย
ผานอุปกรณที่เรียกวา เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) และ
ในแบบที่สอง รังสีอาทิตย จะเปลี่ยนรูปเปนความรอน โดย
ผ านอุปกรณที่ เ รี ย กว า  ตั ว เ ก็ บรั งสี อ าทิ ตย  (Solar 

Collector) ซึ่งในบทความนี้จะเนน การใชประโยชนใน
รูปแบบที่สอง 
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รูปท่ี 1 เทคนิคในการเปลี่ยนรูปพลังงานมาใชประโยชน

จากรังสีอาทิตย 
 
1.1  รังสีอาทิตยบนพื้นราบ 

      รังสีอาทิตยที่ตกบนพื้นโลกสามารถแบงได 3 ประ 
เภท ไดแก 1. รังสีตรง (Direct or Beam Radiation) 
เปนรังสีที่ไดจากดวงอาทิตยโดยตรงมีทิศทางที่แนนอน สา 
มารถปรับเปลี่ยนทิศทางรังสี เชน รวมแสงหรือสะทอน 
เพื่อนําไปใชงาน 2. รังสีกระจาย (Diffuse Radiation) 
เปนรังสีที่ไดรับหลังจากที่มีการกระจาย หักเหและสะทอน
ในชั้นบรรยากาศหรือสิ่งแวดลอม  ทําใหมีทิศทางไม
แนนอนและไมเปนระเบียบ ไมสามารถรวมแสงหรือ
สะทอนได และ 3. รังสีรวม (Total or Global 

Radiation) เปนผลรวมของรังสีตรงและรังสีกระจาย   
      ลักษณะรังสีอาทิตยทั้ง 3 แบบ แสดงในรูปที่ 2  และ
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช วั ด รั ง สี ร ว ม  คื อ  ไพ ร านอมิ เ ต อ ร 
(Pyranometer) การวัดรังสีกระจาย จะใชไพรานอมิเตอร 
โดยมีแหวนบัง (Shading Ring) ไมใหตัววัดเห็นดวง
อ า ทิ ต ย  ก า ร วั ด รั ง สี ต ร ง ใ ช ไ พ ฮี ลิ โ อ มิ เ ต อ ร 
(Pyheliometer) อุปกรณวัดรังสีอาทิตย แสดงในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปท่ี 2 ลักษณะรังสีอาทิตยบนพื้นโลก 
 

 
               ไพรานอมิเตอร   ไพรานอมิเตอรพรอมแหวนบัง 

 
ไพฮีลิโอมิเตอร 

รูปท่ี 3 อุปกรณวัดรังสีอาทิตย 
 

1.2  ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย 

      จากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2542) โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานและ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร[1] พบวา พ้ืนที่
สวนใหญของประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุด อยู
ระหวางเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยรังสีรวมของ
ดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่ทั่วประเทศพบวามีคา
เทากับ 18.2 MJ/m2 - day จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง รูป
ที่ 4 แสดงคาระดับความเขมรังสีรวม ในแตละพื้นที่ของ
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ระดับความเขมรังสีอาทิตยรวม ในพื้นที่ตางๆ 

ของประเทศไทย [1] 

         

  

   
    

 

รังสีอาทิตย 
(Solar Energy) 

 

ไฟฟา 
(Electricity) 

เซลลแสงอาทิตย(Solar Cell) 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย(Solar Collector) 

ความรอน 
(Thermal   
Energy) 
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แผนปดโปรงแสง

δ (1−α)τ

รังสีอาทิตย
(1)

(1-α)τρc

τα τα (1−α)ρc

ผวิวัตถุ

τ

ถึงแมภาพรวมระดับความเขมรังสีอาทิตย ของประเทศไทย
มีคาสูง แตเนื่องจากอยูในเขตมรสุม ซึ่งคารังสีอาทิตยเฉลี่ย 
ในรูปของรังสีกระจายมีสัดสวนสูง ประมาณ 40-50 % 

ดังนั้นระบบแบบรวมแสง ซึ่งตองการรังสีตรง เพื่อสามารถ
ควบคุมทิศทางรังสีในการนํามาใชประโยชน ไมคุมคาใน
เชิงพาณิชย ดังนั้นการพัฒนาอุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนรูป
พลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย มักจะ
เปนชนิดไมรวมแสง (Non-Concentration) 
 
2. การประยุกตใชงาน 

2.1 การนําพลังงานจากแสงอาทิตยไปใชประโยชน
โดยตรงในรูปความรอน 
       พลังงานจากแสงอาทิตย สามารถนําไปเปนพลังงาน
ทดแทน สําหรับกระบวนการตาง ๆ ทางดานความรอน 
ไดแก 
1. กระบวนการทําความรอน ที่อุณหภูมิตํ่า  

 สระวายน้ํา  
 ระบบทําน้ํารอน  
 การใหความรอนในอาคาร 

2. กระบวนการทําความรอนที่อุณหภูมิสูง  
3. กระบวนการทําความเย็น  
4. การอบแหง  
5. การกลั่นน้ํา  
6. การหุงตมอาหาร 
     อุปกรณที่ ใชในการเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตย  เปน
พลั ง ง านความร อน  คื อ ตัว เก็บรั งสี อ าทิ ตย  ( Solar 

Collector) ซึ่งทําหนาที่ดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย เปลี่ยน 
เปนความรอน ถายเทใหกับของไหลทํางาน ใหมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ในกรณีที่ไมตองการอุณหภูมิสูงมากนัก มักนิยมใช
ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ (Flat-plate Solar 

Collector)   ดังแสดงในรูปที่ 5 ตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบ 
ประกอบดวย  แผนปดโปรงแสง  มักใชกระจกหรือ
พลาสติก ผิวดูดรังสี มักทาหรือเคลือบสีดํา โดยมีทอ หรือ
ชองทางใหของไหลทํางาน มารับความรอน และกลองใส 
ซึ่งหุมฉนวนความรอนอยางด ี

 
รูปท่ี 5 ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ 

  
     เมื่อรังสีอาทิตยตกกระทบบนแผนปดโปรงแสง  คา
รังสีอาทิตย  บางสวนจะทะลุผานแผนปดโปรงแสงซึ่งมีคา
สองผานรังสี (τ)  และเมื่อกระทบกับผิววัตถุดานลางบาง 
สวนจะถูกดูดกลืน (α)  และบางสวนจะสะทอนกลับไปที่
แผนปดโปรงแสงอีก ซึ่งจะมีการสะทอนกลับไปมา ดังรูป
ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6  ลักษณะการสองผานดูดกลืน และสะทอนรังสี 

  
 ในทางปฏิบัติคารังสีอาทิตยที่ดูดกลืนที่ผิวดูดรังสีเมื่อ
มีแผนปดโปรงแสงสามารถคํานวณจาก 
 

  (τα)e ≈   1.01 τα 
 
เมื่อ τe  = คาสภาพสงผาน (transmittance) ของแผนปด
โปรงแสง กรณีของกระจก มีคาประมาณ 0.85, αe = คา 
สภาพดูดกลืน (absorptance) ของผิวดูดรังสี กรณีผิวสีดํา
ดาน มีคาประมาณ 0.95, ρc=คาสะทอนรังสีอาทิตยของ
แผนปดโปรงแสง 
      สารทํางานที่ไหลในตัวเก็บรังสีอาทิตย จะรับความ
รอนจากผิวดูดรังสี และกรณีที่สารทํางานไมมีการเปลี่ยน
สถานะ คาอัตราความรอน ที่สารทํางานไดรับ ที่ขณะใดๆ 
จะคํานวณจาก 
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                                                                         (1) 
 
เมื่อ  m&   =  อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s), Cp  =  คา
ความจุความรอนจําเพาะ (kJ/kgK), Tfo =  อุณหภูมิของ
น้ําที่ไหลออกในตัวเก็บรังสี  (K), Tfi  =  อุณหูมิของน้ําที่
ไหลเขาในตัวเก็บรังส ี (K) 
      อัตราความรอนที่ไดจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ในกรณีที่
ไมคิดคาความรอนสะสมในตัวเก็บรังสี สามารถคํานวณได
โดยตรงจาก 
                                                                                     
            (2) 
 
เทอมแรกทางขวามือ คือคารังสีอาทิตย ที่ถูกดูดกลืนโดยตัว
เก็บรังสี และเทอมที่สอง คือคาความรอนที่สูญเสียจากผิว
ดูดรังสีที่อุณหภูมิผิวเฉลี่ย Tpm ไปยังอากาศรอบๆที่
อุณหภูมิ Ta 

      เนื่องจากอุณหภูมิผิวดูดกลืนรังสีเฉลี่ย (Tpm)  ในทาง
ปฏิบัติวัดไดยาก จึงมักใชอุหภูมิของการไหลทํางานเฉลี่ย 
(Tfm) ในตัวเก็บรังสีแทน ดังสมการ 
                                                                                     
                        (3) 
 
 
เมื่อ F' คือ แฟกเตอรประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสี 
(Collector Efficiency Factor)  ซึ่งเปนอัตราสวนของ
พลังงานที่ไดจากตัวเก็บรังสีจริงตอพลังงานที่ได เมื่อ
อุณหภูมิผิวมีคาเทากับอุณหภูมิของไหล (Tfm)  ซึ่งมักจะใช
คา  
 
 
 
 
ในกรณีที่ใชอุณหภูมิของของไหลเขา มาเปนฐานในการ
วิเคราะห  คาอัตราความรอนที่ไดจากตัวเก็บรังสีจะอยูใน
รูป 
                                                                                    
            (4) 
 

 สมการดังกลาวมีช่ือเรียกวา สมการของ  Hottel-
Whillier-Bliss 
 FR คือ คาแฟกเตอรการดึงความรอน (Heat 

Removal Factor) เปนอัตราสวนของอัตราความรอนที่
ไดจริงจากตัวเก็บรังสีตออัตราความรอนที่ไดเมื่ออุณหภูมิ
ผิวดูดรังสีเทากับอุณหภูมิของไหลที่เขาตัวเก็บรังสี  
      สมการที่ 4 จะเปนสมการที่นิยมใชมากที่สุด และนิยม
มาใชในการหาคาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสี ทั้งนี้คา
ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีจะเปนดัชนีที่ใชบอกความ 
สามารถในการเปลี่ยนพลังงานที่ไดจากแสงอาทิตยที่ตก
กระทบแลวเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน โดยคํานวณจาก 
 
 
                                                                                     (5) 
 
 
เมื่อนําความสัมพันธระหวาง  ηth  และ (Tfi - Ta)/IT   มา
พล็อตกราฟ จะไดรูปสมการเสนตรงโดยมีคาความชันของ
เสนกราฟเทากับ - FRUL และคาจุดตัดบนแกนประสิทธิ- 
ภาพ คือคา  FR(τα)e ดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 กราฟแสดงสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 

 คา FR(τα)e  อาจเรียกวาประสิทธิภาพเชิงแสง
(Optical Efficiency)  ถามีคาสูงแสดงวา การสงผาน
และดูดกลืนรังสีอาทิตยของตัวเก็บรังสีมีคาสูง สวนเทอม - 

FRUL แสดงคาการสูญเสียความรอน ถามีคาสูงแสดงวาตัว
เก็บรังสีดังกลาวมีการปองกันความรอนสูญเสียไมดีพอ  

ทั้ง 2 แบบนี้ จะเปนพารามิเตอรสําคัญในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะตัวเก็บรังส ีดังแสดงในรูปที่ 8 

 

FR(τα)e
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ηth

(Tfi- Ta) / IT

B

A

 
 

รูปท่ี 8 การเปรียบเทียบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 
 จากรูปตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ  A  เหมาะใชงานที่
อุณหภูมิตํ่า  ขณะที่แบบ  B เหมาะใชงานที่อุณหภูมิสูง 
      โดยทั่วไปจะมีมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะ ทั้ง
แบบกลางแจงและในอาคาร โดยใชระบบแสงอาทิตยเทียม 
(Solar Simulator) ที่ใชหลอดไฟ ที่มีสเปกตัมใกลเคียง
กับแสงอาทิตยจริงในธรรมชาติ รูปที่ 9 แสดงระบบ
แสงอาทิตยเทียม ซึ่งมีการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT)      
                                                                       
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ระบบแสงอาทิตยเทียมที่ KMUTT 
 
อยางไรก็ตาม ในการทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสี ภายใต
ระบบแสงอาทิตยเทียม จะมีความแตกตางจากการทดสอบ
กลางแจง ดังนั้น จะตองมีวิธีการในการปรับคาที่ได ให
ไดผลเสมือนกับมีการทดสอบกลางแจง [2]  
      การทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบกลางแจง 
จะมีหนวยทดสอบ  ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ มหา 
วิทยาลัยเชียงใหม 
2.2  ระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย 
      ระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย จะประกอบดวยตัว
เก็บรังสีอาทิตย และถังเก็บสะสมความรอน ตัวเก็บรังสีจะ

ทําใหน้ําภายในถังเก็บสะสมความรอนมีอุณหภูมิสูง ขึ้น 
เพื่อรอการนําไปใชงาน ภายในถังอาจจะมีลวดใหความ
รอน หรือมีกาซรอนคอยชวยเสริมในกรณีที่ระดับรังสี
แสงอาทิตยไมเพียงพอ 

 ระบบที่ใชงานจะมี 2 รูปแบบ แบบแรกเรียกวาระบบ
เทอรโมไซฟอน(Thermosyphon) หรือแบบพาสซีพ 
(Passive System) และอีกแบบเรียกวา แอคทีฟ (Active 
System) 
      รูปที่ 10 แสดงระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย แบบเทอร
โมไซฟอนโดยของไหลที่อยูในตัวเก็บรังสี เมื่อไดรับความ
รอนจากรังสีแสงอาทิตยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น  มีความ
หนาแนนลดลง  จะลอยตัวขึ้นไปในถังเก็บความรอน
ดานบน และของไหลที่อยูในถังซึ่งเย็นกวา และมีความ
หนาแนนสูงจะจมตัวและไหลมาจากดานลางของถังไปยัง
ตัวเก็บรังสี มารับความรอนที่ตัวเก็บรังสีอีก ทําใหเกิดการ
ไหลเวียนของของไหลในระบบ โดยไมมีปมหมุนเวียนการ
ไหล น้ํารอนจากถังเก็บสะสมทางดานบนของถังจะถูก
นําไปใชงาน ระบบนี้ถังเก็บสะสมตองอยูเหนือตัวเก็บรังสี 
และถังในแนวดิ่งจะมีการกระจายตัวของอุณหภูมิน้ําในถัง
ดีกวาถังในแนวนอน  แตแบบหลังจะนิยมใชมากกวา 
เนื่องจากเหตุผลดานความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 10 ระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตยแบบเทอรโมไซอน 
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รูปที่ 11 จะเปนระบบทําน้ํารอนดวยระบบแสงอาทิตย
รูปแบบแอคทีฟ กลาวคือการหมุนเวียนของของไหลระ 
หวางตัวเก็บรังสีและถังเก็บสะสมจะมีปมชวยในการหมุน 
เวียนของไหล ระบบนี้ถังสามารถอยูตํ่ากวาตัวเก็บรังสี   ใน
บางระบบของไหลจากตัวเก็บรังสีจะมาไหลเวียนใน
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger) ถายเท
ความรอนมาใหแกน้ําในถังเก็บสะสมอีกทีหนึ่ง 

 
รูปท่ี 11 ระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตยแบบแอคทีฟ 

 
 

2.3 การเพิ่มสมรรถนะการทํางานของระบบทําน้ํารอน
แสงอาทิตย               
      การเพิ่มสมรรถนะการทํางานของระบบ อาจทําได
โดย 

1. การปรับปรุงสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตยเพื่อดูดกลืน
หรือรับรังสีอาทิตยใหสูงขึ้น และลดการสูญเสียความรอน  
2. การเลือกรูปแบบการถายเทความรอนระหวางตัวเก็บ
รังสีกับถังเก็บสะสมความรอนและการเลือกของไหล
ทํางานในตัวเก็บรังสี  
3. การเลือกชนิดของสารตัวกลางในการสะสมความ
รอนและ 
4. การใชงานรวมกับเทคโนโลยีอื่น 
      มีการทํา Selective Coating ที่ผิวดูดรังสี เพื่อใหมี
คาสภาพการดูดกลืนรังสีในชวงความยาวคลื่นรังสีอาทิตยมี
คาสูง และคาสภาพการแผรังสีในชวงคล่ืนความรอนมีคา
ตํ่า [3] ซึ่งจะชวยเพ่ิมความสามารถในการดูดกลืนรังสีอา 
ทิตย และลดการสูญเสียความรอน  
      แนวทางหนึ่งในการลดการสูญเสียความรอน ระหวาง
ผิวดูดรังสีกับแผนปดโปรงแสง คือ การลดการหมุนวนของ
อากาศ ที่อยูระหวางผิวทั้งสอง ซึ่งจะลดการพาความรอน 
จากผิวดูดรังสีมายังฝาปดโปรงแสง มีการพัฒนาผิวดูดรังสี
ที่ประกอบดวยทอ และครีบในแนวตั้ง [4] โดยจํานวนครีบ
มีความหนาแนนมากพอที่จะชวยลดการหมุนวนของ
อากาศ สามารถลดคาสัมประสิทธิ์การสูญเสียความรอน  
ลงไดอีก 20-30% เทียบกับกรณีแบบทอและครีบใน
แนวนอน ในตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบทั่วไป ลักษณะผิว
ดูดรังสีแสดงในรูปที่  12 

 
รูปท่ี 12 ผิวดูดรังสีแบบทอและครีบแนวดิ่ง[4] 
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 การลดการสูญเสียความรอน  โดยการทําให เกิด
สุญญากาศระหวางแผนดูดรังสีและฝาปดโปรงแสง เปน
วิธีการหนึ่งที ่นิยมใชในเชิงพาณิชย ซึ่งจะใชในลักษณะทอ
สุญญากาศ (Evacuated Tube) ดังแสดงในรูปที่ 13 ซึ่ง
ในประเทศมีการศึกษาบางพอสมควร [5] โดยเปน
การศึกษาผลของความดันสุญญากาศ ที่ผลตอสภาพการ
สูญเสียความรอน 
 

 
 

รูปท่ี 13 ทอสุญญากาศ 
 

      ยังมีการออกแบบตัวถัง (Casing) ของตัวเก็บรังสี 
โดยหลอด วยพลาสติก เสริม เสนใยไฟเบอรFiber-

reinforced Plastic, FRP) และดานหลังระหวางผิวดูด
รังสีกับตัวถัง ไมมีฉนวน และใหอากาศที่อยูระหวางผิวกับ
ตัวถังทําหนาที่เปนฉนวน [6] ดังรูปที่ 14 ซึ่งพบวา
สมรรถนะเชิงความรอน ไมแตกตางกวาแบบทั่วไปมากนัก 
 

 
 

รูปท่ี 14 ตัวเก็บรังสีอาทิตย ทีตัวถังเปน FRP[5]  
           
 ยังมีการใชเทคนิคทอความรอน(Heat Pipe) ใน
ลักษณะทอความรอนแบบเทอรโมไซฟอน [7] ที่มีลักษณะ
แบบตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบทั่วไป และแบบทอความ
รอนที่อยูในทอแกวสุญญากาศ  [8] มาเปนตัวเก็บรังสี

อาทิตย ขอดีของตัวเก็บรังสีประเภทนี้ คือ ตัวเก็บรังสี 
สามารถดึงความรอนมาผลิตน้ํารอน ไดรวดเร็ว และลดการ
สูญเสียความรอนจากถังเก็บมายังตัวเก็บรังสี เมื่ออุณหภูมิ
น้ําในถังสูงกวาตัวเก็บรังสีทําใหความรอนจะไหลทางเดียว 
จากตัวเก็บรังสี (Thermal Diode) ไปยังถังเก็บ ขอเสีย
ของตัวเก็บรังสีประเภทนี้ คือ ความสามารถในการถายเท
ความรอน จากสารตัวกลางในทอความรอน ถายเทใหกับ
น้ําที่ Header หรือน้ําในถัง ลักษณะตัวเก็บรังสีแบบทอ
ความรอนที่อยูในทอแกวสุญญากาศ แสดงในรูปที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 15 ตัวเก็บรังสีอาทิตย ที่ใชทอความรอนบรรจ ุ

ในทอแกวสุญญากาศ [8] 
 

 นอกจากนี้ยังมีการใชของไหลนาโน มาใชในตัวเก็บ
รังสี เพื่อเพิ่มคาสภาพการนําความรอน และสามารถดึง
ความรอนจากตัวเก็บรังสีไดดีขึ้น มีการใชของไหลนาโน 
ในตั ว เ ก็ บ รั งสี ที่ ใ ช เ ทคนิ คท อคว ามร อนแบบสั่ น 
(Pulsating Heat Pipe) [9] 
       ยังมีการศึกษา การใชแผนสะทอนรังสี รูปแบบตางๆ 
เชน แบบครึ่งทรงกลม [10] แบบ พาราโบลิกผสม 
(Compound Parabolic Reflector) ชวยสะทอนรังสี
ไปที่ผิวดูดรังสี ทําใหผิวดูดรังสีไดรับรังสีอาทิตยเพิ่มขึ้น 
จะทํางานที่อุณหภูมิสูงขึ้น ลักษณะตัวเก็บรังสีที่มีการใช
แผนสะทอนรังสี แสดงในรูปที่ 16 



ลิขสิทธคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

Copyright©by 
Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 
All Right Reserved 

ณ.วรยศ, ว.วงษสุวรรณ และ ท.เกียรติศิริโรจน 
 

62 

       ระบบเก็บรักษาความรอน จะชวยทําใหระบบสามารถ
ผลิตน้ํารอนตอไปได ในกรณีที่ระดับความเขมรังสี อาทิตย
ไมเพียงพอ ระบบเก็บรักษาความรอนจะมี3ประเภท หลัก 
คือ แบบความรอนสัมผัส (Sensible Heat) เชน การเก็บ
สะสมในรูปน้ํา หรือ น้ํามัน แบบความรอนแฝง(Latent 

Heat) ซึ่งนิยมใชสารเปลี่ยนเฟส (Phase Change 

Material, PCM) ในรูปของแข็ง-ของเหลว เชน ขี้ผ้ึง 
และในรูปเคมี (Chemical Energy Storage) ซึ่งสาร
ตัวกลางในการ เก็บสะสมความรอน  มีการ เปลี่ ยน
โครงสรางทางเคมี เมื่อมีการรับความรอนหรือคายความ
รอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิวสะทอนแบบครึ่งทรงกลม 
 
 
 
 
 

ผิวสะทอนแบบพาราโบลิกผสม 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16 ระบบทําน้ํารอนที่ตัวเก็บรังสี  
มีผิวสะทอนรังสี [10] 

 สารตัวกลางในการเก็บสะสมความรอน ตองการใหมี 
ความเขมขนของพลังงานสูง เพื่อใหขนาดถังเก็บสะสมมี
ขนาดเล็ก รวมถึงความสามารถในการประจุและดึงความ
รอนออกไดอยางรวดเร็ว การศึกษาพัฒนาระบบเก็บสะสม
ความรอน ในประเทศ สวนใหญยังเปนแบบความรอน
สัมผัส สวนแบบความรอนแฝง และแบบเคมียังมีไมมาก 
รูปที่ 17[11] แสดงตัวอยางระบบเก็บรักษาพลังงานในรูป
ความรอนแฝง ซึ่งจะเปนกรดไขมัน บรรจุในกลุมทอ และมี
น้ํ ารอนจากตัวเก็บรังสี  ทําใหกรดไขมันอยู ในสภาพ
ของเหลว และเมื่อมีความตองการน้ํารอน จะมีน้ําเย็น มาดึง
ความรอน  ทําใหกรดไขมันคืนรูปจากของเหลวเปน
ของแข็ง ระบบเก็บสะสมพลังงานลักษณะนี้ มีการพัฒนา
ใหมีสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น โดยใชเทคนิคการถายเท
ความรอนแบบสัมผัสโดยตรง [12] สวนหลักการของการ
เก็บสะสมพลังงานในรูปเคมี จะแสดงใน รูปที่ 18[13] 

เมื่อสาร AB ไดรับความรอน สาร A และ B แยกตัวออก
จากกัน และเมื่อนํา A และ B กลับมารวมตัวกัน จะมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น และมีการปลดปลอยความรอนออกมา 

 
 

รูปท่ี 17 ระบบทําน้ํารอน ที่มีตัวเก็บสะสมความรอน 

ในรูปความรอนแฝง [11] 
 



ลิขสิทธคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

Copyright©by 
Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 
All Right Reserved 

Engng.J.CMU.[2009] 16 (2) 
 

63 

 
 
 

 
 

    รูปท่ี 18 หลักการทํางานของระบบเก็บสะสมพลังงาน 

                               ในรูปเคมี [13] 
 
2.4 การเพิ่มสมรรถนะโดยการรวมกับเทคโนโลยีอ่ืน 

      ตัวเก็บรังสีอาทิตย สามารถใชงานรวมกับเทคโนโลยี
อื่น ซึ่งถามีการเลือกใหเหมาะสม จะชวยลดพ้ืนที่ของตัว
เก็บรังสี หรือชวยเพิ่มสมรรถนะตัวเก็บรังสีได รูปที่ 19 
แสดงระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย ซึ่งมีปมความรอนเปน
อุปกรณใหความรอนเสริม [14-15] แทนลวดความรอน 
ซึ่งใชกันในระบบทําน้ํารอนทั่วไป ซึ่งจะชวยใหความรอน 
เมื่ออุณหภูมิน้ําในถังเก็บไมไดตามคาที่ตองการ การใช
พลังงานของปมความรอนจะนอยกวา กรณีการใหความ
รอนดวยลวดความรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 19 ระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตยที่มีปมความรอนให

ความรอนเสริม [15] 

รูปที่ 20 แสดงระบบทําน้ํารอนแบบปมความรอนเสริม
แสงอาทิตย (Solar-Boosted Heat Pump Water 

Heating)[16] ในระบบนี้ ตัวเก็บรังสีอาทิตย ใหความ
รอนที่อีวาปอเรเตอรของปมความรอน และปมความรอน
จะจายความรอนที่อุณหภูมิสูงขึ้นที่คอนเดนเซอร เนื่องจาก
ตัวเก็บรังสีจะทํางานที่อุณหภูมิตํ่า อาจไมตองมีกระจกและ
ฉนวน ตัวเก็บรังสีอาจเปนแผนยางดํา หรือแผนและสวน
ปมความรอนจะมีสมรรถนะการทํางานสูงขึ้น ประหยัด
พลังงานที่คอมเพรสเซอร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 20 การทําน้ํารอนดวยปมความรอนเสริมแสงอาทิตย 
 
 
 
 

A+B => A.B + heat 

Reactant/ 
Adsorbent 

bed (A) 

REACTOR/ 
ADSORBER 

EVAPORATOR 

Heat of 
evaporation 

Heat of 
reaction/ 

Working 
fluid vapor 

A.B + heat => A + B 

Reactive bed 
(A.B) 

REACTOR/ 
ADSORBER 

CONDENSER 

Heat of 
condensation Heat of 

decomposition/ 

Working 
fluid vapor 
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รูปท่ี 21 ระบบทําน้ํารอนแบบปมความรอนเสริมแสง 
อาทิตย ที่มีการติดตั้งใชงานที่โรงพยาบาลมหาราช       

นครเชียงใหม 
 
 รูปที่ 21 เปนระบบทําน้ํารอนปมความรอนเสริมแสง 
อาทิตย ที่มีการติดต้ังใชงานจริง ที่โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม ผลิต น้ํารอนใชงานประมาณ 50-55 oC 

ความสามารถในการผลิตน้ํารอน 80 kW และมีการใช
ไฟฟารวม เพียง รอยละ 30-35 เทียบกับการทําน้ํารอนดวย
ไฟฟา ระบบมีขนาดถังเก็บน้ํารอน 6 m3 และใชพ้ืนที่ตัว
เก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบประมาณ 30 m2 

 รูปที่ 22 แสดงการทํางานรวมกันระหวางตัวเก็บรังสี
อาทิตยรวมกับความรอนทิ้งจากระบบปรับอากาศ [17] ใน
เวลากลางคืนความรอนทิ้งจากระบบปรับอากาศ จะชวย
รักษา หรือเพิ่มอุณหภูมิน้ํารอน และในตอนกลางวัน จะได
ความรอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย อยางไรก็ตามการควบคุม
อุณหภูมิน้ําในถังจะตองระมัดระวังมิเชนนั้นอาจเกิดปญหา 
ตอสมรรถนะของระบบปรับอากาศในการทําความเย็น 

รวมถึงอาจทําใหสมรรถนะในการทําน้ํารอนของตัวเก็บ
รังสีลดลง ในกรณีที่น้ําในถังมีคาสูง 
 

 
 

รูปท่ี 22 การทําน้ํารอนแสงอาทิตยรวมกับความรอนทิ้ง 
จากระบบปรับอากาศ [17] 

 
 เซลลแสงอาทิตย เปนอุปกรณเปลี่ยนรังสีอาทิตย เปน
ไฟฟา  และประสิทธิภาพในการเปลี่ ยนรูปพลังงาน            
มีแนวโนมที่ลดลง เมื่ออุณหภูมิเซลลแสงอาทิตยมีคาสูงขึ้น 
รูปที่ 23 เปนเทคนิคในการผลิตน้ํารอน จากการระบาย
ความรอนของโมดุลเซลลแสงอาทิตย  เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ของเซลลแสงอาทิตย [18] โดยมีชุดทอน้ําแนบติดที่
ดานหลังของแผนโมดุล อยางไรก็ตาม น้ํารอนที่ไดเปน
เพียงผลพลอยไดเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 23 ระบบทําน้ํารอนดวยการระบายความรอน 
จากเซลลแสงอาทิตย 
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 ยังมีการศึกษาระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย ที่มีตัวเก็บ
รังสีอาทิตย และถังเก็บสะสมน้ํารอน อยูดวยกัน [19-20] 

รูปที่ 20 แสดงลักษณะการไหลเวียนของน้ําในตัวเก็บรังสี 
และน้ําในถัง และอุณหภูมิน้ํารอนที่ทําได ระบบดังกลาวจะ
ทําน้ํารอนที่อุณหภูมิไมสูงมาก เนื่องจากการหมุนเวียนของ
น้ําไมดีมากนัก 
 

 
 

รูปท่ี 24 การสรางระบบทําน้ํารอนที่มีถังเก็บอยูกับ 

ตัวเก็บรังสี(Built-in Storage)[20] 
 
 รูปที่ 25 เปนการการสรางระบบทําน้ํารอนที่มีถังเก็บ
อยูตํ่ากวาตัวเก็บรังสีโดยไมมีปมหมุนเวียนของไหล [21] 
โดยมี ถังเก็บเล็กๆ (Reservoir) บรรจุสารทํางานรวมกับ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย ซึ่งมีจุดเดือดต่ํา เมื่ออุณหภูมิสารทํางาน
ในตัวเก็บรังสีถึงจุดเดือด ความดันในตัวเก็บรังสีจะเพิ่มขึ้น 
ของเหลวบางสวนจะเปนไอ ไหลออกจากตัวเก็บรังสี โดย
วาลว  1 และ  2 ปดอยู  ไอจะมาควบแนน  ในอุปกรณ
แลกเปล่ียนความรอนที่ถังเก็บสะสมและคายความรอนให
แหน้ําในถัง และเมื่อความดันในตัวเก็บรังสีมากพอ ไอก็จะ
ดันของเหลวที่ควบแนนมาที่ ถังเก็บสารทํางาน และระดับ
สารทํางานในถังจะเพิ่มขึ้น สูงกวาระดับของเหลวในตัว

เก็บรังสี  เมื่อความแตกตางระดับของเหลวถึงคาที่พอ 
เหมาะ จะมีการเปดวาลว 1 และ เพื่อใหความดันในถังเก็บ
สารทํางานและตัวเก็บรังสีเทากัน สารทํางานในถัง จะไหล
เขาในตัวเก็บรังสี จนมีระดับเทากัน จากนั้นวาลวทั้ง 2  จะ
ปด และเริ่มวงจรการทํางานใหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 25 ระบบทําน้ํารอนที่มีถังเก็บอยูตํ่ากวาตัวเก็บรังสี

โดยไมมีปมหมุนเวียนของไหล [21] 
 

2.5  การผลิตน้ํารอนใชงานในรูปแบบตางๆ 

      ระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย สามารถนําน้ํารอนที่
ผลิตได มาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การอุนน้ําใน
สระ  เพื่ อว ายน้ํ า  หรือการอุนน้ํ า ในสระเพื่ อการทํ า
กายภาพบําบัด การผลิตน้ํารอนมาอุนบอปลา กุง บอเลี้ยง
กบ ในฤดูหนาว  รูปที่ 26 แสดงการนําตัวเก็บรังสีอาทิตย
มาใชในการอุนน้ําในสระ  และ เนื่องจากอุณหภูมิใชงาน
ไมสูง ตัวเก็บรังสี อาจไมตองมีกระจก และผิวดูดรังสีอาจ
ทําดวยยางสีดํา ทําใหมีน้ําหนักเบา ราคาถูก 
 รูปที่ 27 เปนการผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย เพื่อใชใน
การสรางความอบอุนภายในอาคาร จากรูป ตัวเก็บรังสีทํา
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ใหน้ําในถังเก็บสะสมมีอุณหภูมิสูง น้ําในถัง จะถูกนํามา
ผานชุดใหความรอนภายในหอง ถายเทความรอนใหกับ
อากาศภายใน  

 รูปที่ 28 จะมีลักษณะคลายกัน แตน้ํารอนที่ได จะถูก
นําไปใชในการผลิตน้ําปอนกอนเขาหมอไอนํ้า ชวยลดการ
ใชเช้ือเพลิง ของหมอไอน้ําในการผลิตไอน้ํา [22] 

 รูปที่ 29 เปนการผลิตน้ํารอน เพื่อใชในการอบแหง
ผลิตภัณฑไม [23] น้ํารอนที่ผลิตได จะถูกปอนผานขดทอ
ในหองอบไม และทําอากาศภายในหองใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
อากาศรอน จะลอยตัวผานกองไมที่ตองการอบแหง และพา
ความชื้นออกไปจากหอง ในกรณีที่อุณหภูมิไมสูงพอ ที่ถัง
ตมน้ํารอนจะมีการใหความรอนเสริม เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ํา
ที่ เขาสูขดทอในหอง ใหมีคาคงที่ อุณหภูมิอากาศรอน
สามารถทําไดถึง 80oC 

      รูปที่ 30 เปนการผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตย มาใชใน
การอุนน้ําสา ของโรงกลั่นสุราชุมชน [24] ซึ่งมีการใชกาซ
หุงตมเปนเชื้อเพลิง ซึ่งพบวาในการเลือกขนาดระบบที่
เหมาะสม สามารถลดการใชเช้ือเพลิงไดถึงรอยละ 30 

 

 
รูปท่ี 26 การอุนน้ําในสระดวยแสงอาทิตย 

 

 
รูปท่ี 27 การสรางความอบอุนภายในอาคาร 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 28 การอุนน้ําปอนหมอไอนํ้า ดวยระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย 
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รูปท่ี 29 การอบแหงผลิตภัณฑไม ดวยระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย [23] 
 

 
 

รูปท่ี 30 การอุนน้ําสาดวยระบบทําน้ํารอนแสงอาทิตย [24] 
 

3.  สรุป  
      บทความนี้รวบรวมขอมูลแนวทางในการพัฒนาระบบ
ทําน้ํารอนแสงอาทิตย ที่มีการพัฒนาในประเทศไทย โดยมี
การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย ซึ่งสวนใหญเนน แบบแผน
เรียบ และแบบทอสุญญากาศ, ระบบเก็บรักษาความรอน 
ในรูปความรอนสัมผัส ความรอนแฝง และในรูปเคมี,  การ
เลือกชนิดของไหลในตัวเก็บรังสีอาทิตย รวมไปถึง การ
ประยุกตทํางานรวมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการผลิตน้ํ า ร อน  และลดตนทุน  รวมไปถึ งการ
ประยุกตใชงานในกิจกรรมอื่น ไดแก การอุนน้ําในบอสระ 

การอุนน้ําปอนหมอไอน้ํา การอุนน้ําสาในโรงกลั่นสุรา
ชุมชน และการอบแหงไมเฟอรนิเจอร เปนตน สามารถ
ทดแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลไดอยางมีประสิทธิผล และ
ยังจะมีสวนชวย ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การใชพลังงานไดอีกสวนหนึ่ง  
 
4.  กิตติกรรมประกาศ 

     ขอขอบคุณ คุณสุริยนต ชมดี บริษัท ทีซัส อินเตอร
เนชั่นแนล  จํ ากัด  ในการใหขอมูลระบบทําน้ํ ารอน
แสงอาทิตย ที่ใชในกระบวนการทางความรอน รูปแบบ
ตางๆ 
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