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การเพิม่สมรรถนะระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหมุนเวียนน้ํารอนดวยกาํลังไอน้ํา
และอากาศทีไ่มมีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพารามิเตอรที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ํารอนพลังงาน

แสงอาทิตยหมุนเวียนน้ํารอนดวยกําลังไอนํ้า-อากาศ  เนื่องจากเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยหมุนเวียน

ดวยกําลังไอน้ํา-อากาศแบบเดิม ที่ไมมีเครื่องแลกเปล่ียนความรอนระหวางน้ํารอนที่มาจากแผงรับรังสีดวง

อาทิตยกับน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน แตยังมีการสูญเสียความดันจากหัวสงน้ําที่ยังมีคามากอยู และการสูญเสียไอ

ที่ถังแยกไอ เปนผลใหอัตราการสงน้ํารอนไปเก็บมีคานอยลง รวมทั้งประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ําลงดวย  

เพื่อแกปญหานี้จึงไดสรางระบบใหมที่คลายกับระบบเดิม แตมีการตอถังแยกไอไประบายไอที่ถังสะสม

น้ํารอน และทําการลดหัวสงน้ําเทาที่จะเปนไปได มีการหุมฉนวนที่ดีขึ้น โดยน้ํารอนยังถูกสงไปเก็บที่ถังสะสม

โดยตรงเหมือนเดิม และทําการเก็บผลการทดลองเปนระยะเวลา 9 ชั่วโมงตอหนึ่งระดับความสูงในการสงน้ํา จาก

การทดลองพบวาที่ระดับความสูงในการจายน้ําเทากับ 1.00 m ของระบบหลังการปรับปรุงนี้ มีคาปริมาณความ

รอนสะสมภายในถังเก็บน้ํารอนมีคาเทากับ 7583.89 kJ ประสิทธิภาพเชิงความรอน 25.08% อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย

ภายในถังเก็บน้ํารอน 63.1oC และสามารถผลิตน้ํารอนได 58.9 ลิตรตอวัน และสงน้ํารอนไปเก็บที่ถังไดถึง 15 

รอบ เมื่อมีคารังสีอาทิตย 30.241  MJ/m2d ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทําน้ํารอน

พลังงานแสงอาทิตยหมุนเวียนดวยกําลังไอนํ้า-อากาศคือ คารังสีดวงอาทิตยและระดับความสูงในการสงน้ํา 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to study parameters affecting the efficiency of a solar water 

heating system circulating hot water by a steam-air power. The preceding system had a hot water 

storage tank without heat exchanger for transferring heat between hot water from a solar flat plate 

collector and water in the tank. However, the high discharge head still led to a considerable pressure 

loss. Moreover, the vapor loss occurring at the separation tank decreased the water pumping rate 

and thermal efficiency.  

To work out this problem, a new system was constructed by modifying the previous one. 

Vapor at the separation tank was flowed to the storage tank directly. The discharge head was 

decreased and insulation was improved. The hot water was sent to the storage tank straightforwardly 

as usual. The test data were recorded for 9 hour for each discharge head. According to the 

experiments at a 1.00 m discharge head, the system after improvement had thermal energy of 

7583.89 kJ stored in the storage tank, thermal efficiency of 25.08%, mean water temperature of 63.1 
oC in the tank, and the produced hot water of 58.9 l/d when solar irradiation was 30.241  MJ/m2d. The 

pumping cycles were as high as 15. The significant parameters that had effects on the efficiency of 

the solar water heating system circulating hot water by steam-air power were solar irradiance and 

water discharge head. 
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คํานํา 
การใชเครื่องทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย ในประเทศไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากมีราคา

แพงกวาเครื่องทําน้ํารอนจากไฟฟา และกาซหุงตม นอกจากนี้การบริการในการขายและการซอมบํารุงหลังการ

ขายเปนไปอยางลําบาก  การหมุนเวียนน้ําตามแรงดัน (Force Circulation System) ตองใสงานภายนอกเขาไป 

(ปมน้ํา) ทําใหส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาในการขับปมน้ํา เพราะฉะนั้นหากสามารถหมุนเวียนน้ําในระบบเครื่องทํา

น้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยใชพลังงานแสงอาทิตยไดจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานและสามารถนําไปใช

ในถิ่นทุรกันดารที่ไมมีไฟฟาในประเทศไทยได  เนื่องจากระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหมุนเวียนน้ํา

รอนดวยกําลังไอนํ้าแบบเดิม เกิดการสูญเสียความรอนจากหมุนเวียนน้ํารอนของระบบ จากการเปดสูบรรยากาศ

ของความดันภายในระบบ ระดับความสูงในการจายน้ําที่สูงมากเกินไปทําใหแผงรับรังสีตองสรางความดันในการ

ขับดันน้ํามากเกินไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบ

หมุนเวียนน้ํารอนดวยกําลังไอนํ้าและอากาศ  ที่ไมมีเครื่องแลกเปล่ียนความรอน โดยออกแบบใหนําน้ํารอนที่ผลิต

ไดจากแผงรับรังสีดวงอาทิตยมากักเก็บภายในถังเก็บน้ํารอนไดโดยตรงและนําไอน้ําที่ไดจากแผงรับรังสีเปดสู

บรรยากาศภายในถังเก็บน้ํารอน  เปล่ียนฉนวนใหมและมีความหนากวาของเดิม  เพื่อที่จะลดการสูญเสียความ

รอนใหนอยลง รวมทั้งลดความสูงในการจายน้ํา  และเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนของระบบ 
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ระบบผลิตน้ํารอนจากแสงอาทิตยไดจัดแบงตามลักษณะการไหลเวียนของของไหลทํางานที่ผานแผงรับ

แสงอาทิตยไดเปน 2 แบบ คือ แบบไหลเวียนตามธรรมชาติ (Thermosyphon System) และแบบไหลเวียนตาม

แรงดัน (Force Circulation System) ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงาน

แสงอาทิตยแบบไหลเวียนตามธรรมชาติ (Inverted Thermosyphon System) (พิชัย นามประกาย และ ยศสวิน 

กายนันท, 2543) 
 

อุปกรณและวิธวีิจัย 

 ระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยหมุนเวียนดวยกําลังไอนํ้าสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

โครงสรางที่ทําจากเหล็กกลองขนาด 2 × 2 นิ้ว ขนาด 150 × 330 × 250 cm ตามลําดับ, แผงรับรังสีแบบแผนราบ 

(Flat Plate Collector) ขนาด 0.638 × 0.623 m (0.397 m ²) จํานวน 4 แผงบรรจุน้ําและอากาศ 4.1 และ 1.3 

ลิตร  มุมเอียง 14 องศาขนานกับพื้น หันหนาไปทางทิศใต, ถังจายน้ําหลัก (Supply Tank)ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง49.1 cm  สูง 38.9 cm บรรจุน้ําภายในถัง 60 ลิตร, ถังพักน้ําดานบน (Overhead tank) ขนาด 40 × 40 

× 30  cm บรรจุน้ําภายในถัง 3.1 ลิตร, ถังเก็บน้ํารอน (Storage Tank) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 38.9 cm  สูง 50 

cm บรรจุน้ําภายในถัง 59.42  ลิตร และวาลวกันกลับ (Control Valve) สวนที่มีการปรับปรุงคือ ทอสงน้ํารอนที่

เปดสูบรรยากาศภายในถังเก็บน้ํารอนจากขอตอ 3 ทาง เพื่อกันความรอนสูญเสียจากการระเหยของน้ํา 

นอกจากนี้ยังทําการลดหัวสงน้ํา (Discharge head) หลายๆ คาดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ทําการ

ติดตั้งโครงสรางและอุปกรณที่ใชในการทดลอง กําหนดตําแหนงวัดอุณหภูมิ, ความดันและรังสีอาทิตย  ติดตั้ง

เครื่องมือวัดตามกําหนด เติมน้ําประปาที่ถังจายน้ําหลักและเขาแผงรับรังสีเทากับ 60,  3.1  ลิตร ตามลําดับ 

ตรวจสอบระดับน้ําในทอวัดระดับน้ําที่แผงรับรังสี, ถังเก็บน้ําดานบน และถังเก็บน้ํารอน ทําความสะอาดกระจก

ของตัวรับรังสี บันทึกอุณหภูมิ, ความดัน และคารังสีดวงอาทิตย ทุกๆ 30 วินาที และเริ่มทําการทดลองตั้งแตเวลา 

08.00 – 17.00 น.  

 

รูปที่ 1 โครงสรางระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหมุนเวยีนน้ํารอนดวยกําลังไอนํ้าและอากาศ ที่ไมม ี

 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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1. การวิเคราะหระบบผลติน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหมุนเวียนน้ํารอนดวยกําลังไอน้ําและอากาศ  
 ที่ไมมีเครือ่งแลกเปลี่ยนความรอน 

พลังงานความรอนที่สะสมในถังเก็บน้ํารอนสามารถคํานวณไดดังนี้       
 

( ), , , ,Storage w s p w end s initial sQ m c T T= × × −    (1) 
 

เมื่อ   StorageQ  = การถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน, kJ 

 ,w sm  = มวลของน้ําในถังเก็บนํ้ารอน, kg 

 ,p wc  = คาความรอนจาํเพาะของน้ํา, kJ/kg.oc 

 ,initial sT  = อุณหภูมิของน้าํที่เวลาเริ่มตนภายในถังเก็บน้ํารอน, oC 

,end sT  = อุณหภูมิของน้าํที่เวลาสุดทายภายในถังเก็บน้ํารอน, oC 

 

ประสิทธิภาพทางความรอนของระบบ 
 

100%StorageQ
t Htot

η = ×      (2) 

 

เมื่อ tη  = ประสิทธิภาพทางความรอนของระบบ, % 

StorageQ  = การถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน, kJ 

 Htot  = ผลรวมคารังสีที่ตกกระทบบนตัวรับรังสีดวงอาทิตย, kJ 
 

2. หลัการทํางานของระบบ 
เมื่อแผงรับรังสีอาทิตยไดรับความรอนจากแสงอาทิตย น้ําและอากาศที่อยูภายในจะมีอุณหภูมิและ

ความดันเพิ่มขึ้น ไอน้ําและอากาศรอน(ตามลูกศร) จะสงแรงขับดันน้ํารอนที่อยูภายในแผงรับรังสีใหไหลไปยังทอ

ตอ 3 ทาง จากนั้นจะไหลลงไปกักเก็บที่ถังเก็บน้ํารอน (ดวยอิทธิพลของคาแรงโนมถวงของโลก)  ในขณะเดียวกัน

นี้น้ําจากถังเก็บน้ําดานบนจะไมสามารถไหลเขามาในแผงรับรังสีไดในขณะนี้ เนื่องจากความดันไอท่ีเกิดขึ้น

ภายในแผงรับรังสีในจังหวะ Pressurizing water vapor นี้ จะดันมวลของน้ําในวาลวกันกลับรูปตัวยู (C.V.) อยู 

แตก็ไมมากพอที่จะดันน้ําใหไหลยอนผานวาลวกลับ (C.V) ไปถังเก็บน้ําดานบนได  เมื่อแผงรับรังสีอาทิตยผลิตไอ

และขับดันน้ําภายในแผงรับรังสีใหไหลออกไปตลอดเวลา จนกระทั่งระดับน้ําในแผงรับรังสีต่ําเทากับทอทางออก

ของน้ําที่แผงรับรังสี  ไอน้ําภายในตัวรับรังสีจะสามารถไหลออกและขับดันน้ําที่เหลืออยูภายในทอสงน้ํารอนใหลง

ไปสูถังเก็บน้ํารอน และเมื่อแรงดันไอภายในแผงถูกระบายออกมาเรื่อยๆ จึงสงผลใหความดันภายในแผงรับรังสี

เทากับความดันของบรรยากาศที่ขอตอ 3 ทาง  น้ําที่ถูกกักเก็บภายในถังเก็บน้ําดานบนจะไหลผานวาลวกันกลับ

(C.V)ได เนื่องจากอิทธิพลของแรงโนมถวง (gravitational force) ซึ่งน้ําจากถังเก็บน้ําดานบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ําไหล

เขาแผงรับรังสี จะเกิดการควบแนนของไอน้ํารอน ทําใหปริมาตรของไอน้ําและอากาศยุบตัวเกิดสุญญากาศ 

(vacuum) ชั่วขณะหนึ่ง และดูดน้ําที่เหลืออยูในถังเก็บน้ําดานบนใหไหลเขามาในแผงรับรังสี เมื่อน้ําในถังน้ํา

ดานบนไหลเขาแผงรับรังสีจนหมด น้ําที่อยูในแผงรับรังสีจะรับความรอนจากรังสีอาทิตยและสรางไอน้ําใหมอีก
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ครั้ง (และในขณะเดียวกันนี้น้ําจากถังจายน้ําหลักก็จะไหลผานวาลวลูกลอยเติมน้ําเพื่อเติมน้ําเขาถังเก็บน้ํา

ดานบนโดยอัตโนมัติ) และระบบก็จะเริ่มทํางานในจังหวะ Pressurizing water vapor และหมุนเวียนน้ําในวัฏจักร

ตอไป 
 

 
 

รูปที่ 2 หลักทํางานของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหมุนเวียนน้ํารอนดวยกําลังไอนํ้าและอากาศ  

 ที่ไมมีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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ผลและวจิารณ 
งานวิจัยนี้ไดทําการเก็บขอมูลทุกๆ 30 วินาที แลวนํามาพล็อตกราฟรวมเขาดวยกัน การทํางานของระบบ

สามารถพิจารณาไดจากเสนอุณหภูมิเฉล่ียของตัวรับรังสี, อุณหภูมิทางออกของแผงรับรังสี,อุณหภูมิทางเขาถัง

เก็บน้ํารอน,  อุณหภูมิเฉล่ียของถังเก็บน้ํารอน และคารังสีอาทิตย จากผลการทดลองพบวาระบบระบบทําน้ํารอน

พลังงานแสงอาทิตยหมุนเวียนดวยกําลังไอนํ้าในแตละรอบการทํางานสามารถหมุนเวียนน้ําได 3.1 ลิตรตอรอบ 

จากการทดลองที่ระดับความสูงในการสงน้ํา 1 พบวาระบบจะเริ่มทํางานไดก็ตอเมื่อไดรับพลังงานความรอนจาก

แสงอาทิตย มีจํานวนรอบในการหมุนเวียนน้ํารอน 19 รอบตอวัน  
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รูปที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยของตัวรับรังสี, อุณหภูมิเฉลี่ยของถังเก็บนํ้ารอนและคารังสีอาทิตย (วันที่ทําการทดลอง 2  

 เมษายน 2552 คารังสีอาทิตยเฉลี่ยรายวัน  30.241 MJ/day) 
 

จากรูปที่ 3 แสดงคาอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวรับรังสี (TC), อุณหภูมิเฉล่ียของถังเก็บน้ํารอน (TS), และคารังสี

อาทิตย (IT)  การทํางานของระบบสามารถพิจารณาไดจากเสนอุณหภูมิเฉล่ียของตัวรับรังสี พบวาระบบทํางาน

ในชวงเริ่มตนเวลา 8:00  น. ระบบขับดันน้ําจากตัวรับรังสีไปสูถังเก็บน้ํารอนอยางชาๆ ดวยการขยายตัวของ

อากาศภายในตัวรับรังสี สงผลใหเกิดการถายเทความรอนของน้ํา (สารทํางาน) ที่ไหลออกจากแผงรับรังสีกับน้ํา

ภายในถังน้ํารอน ที่เวลา 09:33 น. ไอน้ําจากตัวรับรังสีสามารถมาระบายไอที่ถังเก็บน้ํารอนดานลาง อุณหภูมิ

เฉล่ียของแผงรับรังสีมีการเปลี่ยนแปลงมากที่ชวงเวลา 10:06-14:27 น. มีอุณหภูมิเฉล่ียของตัวรับรังสีอยูระหวาง 

64.41-76.68 ºC มีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ย 13 นาทีตอรอบ มีการระบายไอครั้งสุดทายที่เวลา 15:29 น. 

และอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนมีคาเทากับ 61.19 ºC  ที่เวลา 17:00 น. สรุปไดวาเครื่องทําน้ํารอน

หมุนเวียนดวยพลังไอนํ้าที่มีความสูงในการปม 1 m สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิเฉล่ียเทากับ 63.1 ºC เปน

ปริมาตร 58.9 ลิตรตอวัน 
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รูปที่ 4 อุณหภูมิทางเขาของถังเก็บน้ํารอน (Ti,s), อณุหภูมิทางออกของแผงรับรังสี (To,c), อุณหภูมิเฉลี่ยของ 
 ถังเก็บน้ํารอน(Ts) และอุณหภูมิส่ิงแวดลอม (Ta)  (วันที่ทําการทดลอง 2 เมษายน  2552 คารังสีอาทิตย 

 เฉลี่ยรายวัน  30.241 MJ/day) 
 

จากรูปที่ 4 ที่เวลา 08:00 น. อุณหภูมิทอทางเขาถังเก็บน้ํารอนและทางออกของแผงรับรังสี มีคาอยูที่ 

35.58 ºC  และ 40.83 ºC จากกราฟแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิเฉล่ียในถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามคารังสี

อาทิตยที่เพิ่มมากขึ้น  การทํางานของระบบสามารถพิจารณาจากเสนอุณหภูมิทอทางเขาถังเก็บน้ํารอนและ

ทางออกของแผงรับรังสีที่ชวงเวลา 10:10-14:19 น.  มีอุณหภูมิใกลเคียงกัน มีการหมุนเวียนน้ํา(สารทํางาน)ได

รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากปริมาณคารังสีที่สูงขึ้นในแตละวัน อุณหภูมิทอทางออกของแผงรับรังสี มีคาลดลงเนื่องจาก

ปริมาณคารังสีที่ลดลงและระบบไมสามารถหมุนเวียนน้ํา(สารทํางาน)ใหไหลผานไปยังถังเก็บน้ํารอนดานลางได

อีก ดังนั้นน้ํา(สารทํางาน)ที่อยูภายในแผงรับรังสีจึงการสูญเสียความรอน ซึ่งเกิดจากการสมดุลทางความรอนของ

สารทํางานในระบบ  
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รูปที่ 5 ปริมาณความรอนที่สะสมในถงัเก็บน้ํารอน และคารังสีอาทิตย (วันที่ทําการทดลอง 2 เมษายน  2552  

 คารังสีอาทิตยเฉล่ียรายวัน  30.241 MJ/day) 
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จากรูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนที่สะสมในถังเก็บน้ํารอน( useQ ) และคารังสี

อาทิตย ( TI ) จากการทดลองพบวา ที่เวลา 08:00 – 10:19 น. ซึ่งเปนการทํางานในตอนเชาพบวาการทํางานใน

ตอนเชามีความรอนที่สะสมในถังเก็บน้ํารอนมีคานอย ปริมาณคา useQ  มีการเพิ่มขึ้นอยางชาๆ เพราะระบบใช

เวลามากในการหมุนเวียนน้ําออกจากแผงรับรังสีตอรอบเนื่องจากคารังสีอาทิตยที่มีปริมาณนอยในชวงเชา ที่

เวลา 09:19 – 14:26 น. เมื่อระบบมีการสงความรอนและปมดวย Pressurizing vapor เสนกราฟ useQ  มีความ

ชันเพิ่มมากขึ้นคาปริมาณของ useQ  เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีคารังสีอาทิตยมีคาสูงในรอบวัน 

คา useQ  ที่ทําไดสูงสุดที่ระบบสามารถผลิตไดมีคาอยูที่  3.46  MJ สรุปไดวาปริมาณความรอนของน้ําภายในถัง

น้ํารอนเพิ่มขึ้นเมื่อคารังสีอาทิตยและการหมุนเวียนน้ําเพิ่มขึ้น ดังนั้นเครื่องทําน้ํารอนและการหมุนเวียนน้ําดวย

พลังงานแสงอาทิตยที่มีความสูงในการปม 1 m สามารถผลิตน้ํารอนปริมาณ 30 ลิตรภายในถังเก็บน้ํารอน โดยมี

คาปริมาณความรอนที่สะสมในถังเก็บน้ํารอน 7.58  MJ/day และมีประสิทธิภาพทางความรอนตลอดวันของ

ระบบมีคาเทากับ 25.08% 
 

สรุปผลการวจิัย 
จากการทดลองที่ระดับความสูงในการสงน้ํา (Discharge head) 1 m สรุปไดวา มีประสิทธิภาพเชิง

ความรอนเฉลีย่ตลอดทั้งวันสูงสุดคือ  25.08%  และมีอุณหภูมิถงัเก็บน้าํรอนเฉลี่ยตลอดทั้งวนัสูงสุดคือ 
63.1 ºC  สามารถผลิตน้ํารอนได 58.9 ลิตรตอวัน ตัวแปรที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทําน้ํารอน

พลังงานแสงอาทิตยหมุนเวียนดวยกําลังไอนํ้า คือ ปริมาณคารังสีดวงอาทิตย เมื่อเทียบกับระบบเดิมกอนปรับปรุง 

มีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยตลอดทั้งวันสูงสุดคือ  20.9 % 
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