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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบสรางและวิเคราะหสมรรถนะเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสง

แบบดิสก โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของดิสกเทากับ 1.5 เมตร พื้นที่ผิวที่ใชรับแสง 1.95 m2 ผิวหนาเคลือบ
ดวยอลูมิเนียมฟลอยเพื่อใชในการสะทอนรังสีความรอน  ระบบใชน้ําเปนสารแลกเปลี่ยนความรอนจากพลังงาน
แสงอาทิตยที่อัตราการไหลที ่0.5 ลิตร/นาที, 0.7 ลิตร/นาที และ 1 ลิตร/นาที  จากการทดลองเครื่องรับพลังงาน
แสงอาทิตยรวมแสงแบบดิสกพบวา เมื่อรางรับรังสีอาทิตยแบบดิสกปรับมุมทุกๆ 15 องศาตอชั่วโมง โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทากับ ± 2.0 เปอรเซ็นต เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยทําใหการรวมแสงอาทิตยไปยัง
อุปกรณรับพลังงานความรอน (Reciever) มีคาคงที่สม่ําเสมอ  คารังสีแสงอาทิตยที่ไดจะมีคามากที่สุดอยูใน
ชวงเวลา 11.30-13.30 นาฬิกา โดยที่อัตราการไหลของน้ํา 0.5 ลิตร/นาที  ระบบประสิทธิภาพสูงสุด 42 เปอรเซ็นต  
ทีค่วามแขมแสงอาทิตยสูงสุดเทากับ 785.8 W/m2 
 
คําสําคัญ  : พลังงานแสงอาทิตย  การสะทอนรังสี  รางรับรังสีแบบดิสก  การแลกเปลี่ยนความรอน 
 

 
Abstract 

The purpose of this research is to design and performance analysis of the dish solar collector 
system.  The dish is agerageabout 1.5 m of diameter, the 1.95 m2 of surface area and cover by aulimum 
foil for thermal reflection.  The system using a water to heat exchange from solar energy at 0.5,0.7 and 
1.0 LPM.  The results shown that the solar dish automatically follow  the sun with at 15 degrees per hour 
and system error about ± 2.0 percentage.  The solar radiation to reciever is unifrom and maximum 
between 11.30 am to 13.30 pm at 0.5 LPM of water flow rate.  The maximum system efficiency as 42 
percentage at 785.8 W/m2 of solar radiation. 
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1 ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 
 Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of 
 Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 443 

บทนํา 
ประเทศไทยซึ่งตั่งอยูในเขตรอนชื้นใกลเสนศูนยสูตร ทําใหแสงอาทิตยที่ไดจะมีความเขมของแสงคอนขางด ี

เหมาะในการนําแสงอาทิตยมาใชประโยชนสําหรับกรณีของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยระบบความรอน
แบบรวมแสง (concentrating solar power)  โดยการใชจานรับรังสีเพื่อเพิ่มความเขมแสง  และใชอุปกรณตัวรับรังส ี
มาประยุกตใชผลิตน้ํารอนหรืออากาศรอน  ซึ่งไดมีการวิจัยและพัฒนามาอยางตอเนื่อง การผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยดวยความรอนแบบรวมแสงมีการพัฒนาในประเทศตางๆ ที่ผานมาสามารถแบงไดเปน 3 ระบบ ดังนี้ ราง
พาราโบลา (parabolic trough system) ซึ่งทํางานโดยใชดวยการสะทอนจากผิวโคงรูปพาราโบลาที่เปนรางยาวทอ
รับรังสี  ระบบหอคอย (power tower) ซึ่งเปนระบบที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงเนื่องจากทํางานที่อุณหภูมิสูงมาก ระบบ
ดังกลาวสวนใหญเปนลักษณะของการวิจัยและสาธิต  ระบบจานพาราโบลารวมกับเครื่องยนตสเตอรลิง  (parabola 
dish /stirling engine system) ระบบผลิตไฟฟาแบบนี้จะใชหลักการแปลงพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยใหเปนความ
รอน แลวแปลงพลงังานความรอนใหเปนพลังงานกลเพื่อนําไปผลิตไฟฟา 

F.K. Forson, M.A.A. Nazha, H. Rajakaruna[1] ไดศึกษาและทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแผงรับความรอนจากรังสีอาทิตยมีขนาด  57× 203 ซม. วางขดทออลูมิเนียมขนาด 2.54 ซม. 
ทาสีเทาเพื่อรับความรอนจากแสงอาทิตยสําหรับตูอบแหงมีขนาด  51× 105× 129 ซม. หุมฉนวนกันความรอนอยาง
ดีภายในวางชั้นเพื่อบรรจุวัตถุในการอบแหงจากการทดสอบพบวาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวมี
สมรรถนะทางความรอน ระหวาง 30%-80%   Bhargava และ Rizzi [2]  ไดศึกษารังสีอากาสดวยพลังงาน
แสงอาทิตยที่มีความกวางของแผนตัวรับรังสีที่ไมแนนอนของชองกระแสความรอน  ที่ถูกทดสอบรุปทรงเรขาคณิต  4 
รูปทรงที่เปนไปไดและพิจารณาประสิทธิภาพของระบบประสิทธิภาพของระบบสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไดหลายทางโดย
เราสามารถรักษาตัวรับรังสีใหอยูในรูปแบบเดิมโดยใหมีอุณหภูมิต่ําทางหนึ่งเปนไปไดก็คือการเพิ่มคาสัมประสิทธิ์
การพาความรอน (H c ) ตามทิศทางการไหลหรือการลดลงของความกวางของชองแคบ(δ ) ของการไหลของอากาศ
ตามความยาวของตัวรับรังสี  Rhee และ Edwards [3] ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองตัวรับรังสีทํา
อากาศรอนดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ , แบบแผนเรียบชนิดไหลผานรู , แบบลูกฟูก และ แบบลูกฟูก
ชนิดไมไหลผานร ูซึ่งใชกระบวนการพาความรอนใหสูงขึ้นโดยการผานรูดวยการบังคับของไหลซึ่งเปนสารทํางานไหล
ผานแผนตัวดูดรังสีแบบรูพรุน (Porous Absorber) จากสาเหตุการถายเทความรอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนี้เอง 
อุณหภูมิของแผนตัวดูดรังสีจะต่ําลงซึ่งมีความสัมพันธกับสารทํางานและการสูญเสียความรอนจากแผนดูดรังสีจะ
ต่ําลงสงผลถึงตัวรับรังสีจะนําพลังงานความรอนมาใชประโยชนอีกครั้ง  Fouda  และคณะ  แหงสํานักงานวิจัยแหง
ประเทศแคนาดาไดศึกษาถึงการเก็บรักษาพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในรูปแบบความรอนแฝงโดยใชการ
ถายเทความรอนโดยตรงโดยใชเกลือไฮเดรตเปนสารตัวกลางจากการวิจัยวามีอัตราการไหลของสารที่ใชในการ
ถายเทความรอนสูงขึ้น  จะมีผลทําใหการถายเทความรอนลดต่ําลง และเมื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของสารที่ใชถายเทความ
รอนจะทําใหการถายเทความรอนที่เพิ่มขึ้น  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ออกแบบสรางและศึกษาสมรรถนะ
เครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสงแบบจานพาราโบลา 
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ทฤษฎีการวิจัย 
 

ประเภทของรังสีอาทิตยที่ผิวโลกและมวลอากาศ 
รังสีตรง (Beam or Direct Radiation) เปนรังสีที่มาจากดวงอาทิตยโดยตรงและตกลงบนผิวรับแสง  มี

ทิศทางแนนอนที่เวลาใดเวลาหนึ่ง  ทิศของรังสีอยูในแนวละแสงอาทิตย รังสีกระจาย (Diffuse Radiation) เปนรงัสี
อาทิตยสวนที่ถูกสะทอนกระจายโดย กาซ ฝุนละออง  และวัตถุตางๆ  ที่อยูในทางเดินของแสงกอนตกกระทบผิวรับ
แสง รังสีกระจายนี้มาจากทุกทิศทางในทองฟา และรังสีรวม (Total or Global Radiation) เปนผลรวมของรังสีตรง
และรังสีกระจาย ในกรณีที่ผิวรับแสงเปนพื้นเอียง รังสีรวมจะประกอบดวยรังสีตรงจากทองฟาไมมีสวนที่มาจากผิว
โลก กรณีนี้เรียก Total Radiation ในกรณีที่ผิวรับแสงเปนพื้นราบ รังสีรวมที่ไดมาจากครึ่งทรงกลมของทองฟาไมมี
สวนที่มาจากผิวโลก กรณีนี้เรียกวา Global Radiation มุมซีนิธ (Zenit Angie, Zθ ) คือมุมระหวางแนวดิ่งที่ตั่งฉาก
กับระนาบระดับและแนวของลําแสงอาทิตย มวลอากาศ (Air Mass, m) คือ อัตราสวนของความหนาแนนของ
บรรยากาศที่รังสีตรงสองผาน ตอความหนาของบรรยากาศในขณะที่ดวงอาทิตยอยูที่ตําแหนงเหนือศีรษะ นอก
บรรยากาศกําหนดใหมวลอากาศเทากับ 0 สําหรับที่ระดับน้ําทะเล ถามุมซีนิธมีคาอยูระหวาง  o0  ถึง o70 โดยที่
ความสัมพันธระหวางเวลาสุริยะและเวลามาตรฐานสามารถหาไดดังนี้ 
                    Solar Time = Standard Time ElocalLstL4 +−± 





                                                    ( 1) 

เมื่อ       stL    =  เสนเมอริเดียนที่ใชคํานวณเวลามาตรฐานทองถิ่น 
        localL   =   เสนเมอริเดียนของตําแหนงที่ตองการหาเวลาสุริยะ 
                 E   =   สมการเวลา(นาท)ี  = 9.87sin (2B)-7.53cos(B)-1.5sin(B) 

                 B   =  ( )
365

81-n360o  

                  n   =  วันลําดับที ่n ของทุกป, 365¡Ün1 ¡Ü  
พิจารณารูปที่ 1 สําหรับตัวรับแสงแบบแผนราบในระนาบรวมแสงของพาราโบลา (ระนาบ y-z ถึงF ) มีความ
กวาง W เทากับหาขนาดตวัรับรังสีแสงอาทิตยไดจาก 

                              ( )0.267cos
sin0.2672rw
rφ

r
+

=                                                                                    (2) 

 
รูปที่ 1  มิติของอิมเมจสําหรับตัวรวมรังสีแบบเชิงเสน 
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ปริมาณของรังสีที่สะทอนจากแผนสะทอนสามารถหาไดจากสมการตอไปนี ้
                                                                              (3) 

                                                                                           (4) 
เมื่อ           คือ  รังสีกระจายบน  reflector  ( ) 
      คือ  อัตราสวนของรังสีตรงบน  reflector   ตอรังสีรวมบนพื้นราบ 
        คือ  คา  Reflectance  ของ  reflector 
        คือ  พื้นที่ของ  reflector  ( ) 
        คือ  พื้นที่ของ  collector  ( ) 
ดังนั้นรังสีรวมสามารถหาไดจากสมการดังตอไปนี ้

                                            (5) 
โดยที ่   สามารถหาไดจากความสัมพันธดังนี ้

      จะได                                                                                                (6) 
ดังนั้นเมื่อนํา   ไปแทนในสมการ   จะไดสมการ 

                                               (7) 
 

อุปกรณการวิจัย 
การออกแบบและสรางเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสงแบบดิสก  เครื่องตนแบบที่ใชในการวิจัยนี้

ประกอบดวยอุปกรณหลักๆ  3  สวนคือ (1) จานสะทอนรังสีแสงอาทิตยแบบพาราโบลิค (2)  ตัวรับรังสีแสงอาทิตย 
(3)  ชุดปรับองศาที่ตั่งฉากกับดวงอาทิตย ชุดสะทอนรังสีสรางขึ้นจากวัสดุไฟเบอรเคลือบพลาสติกหนา  0.5 
เซนติเมตร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  152  เซนติเมตร  ลึก  50  เซนติเมตร  เคลือบดวยแผนโครเมียมสะทอน
แสงอาทิตย  โดยทั่วทั้งจานสะทอนรังสีเพื่อชวยเพิ่มสมรรถนะการสะทอนของรังสีแสงอาทิตย และติดตั้งภาชนะ
อลูมิเนียมขนาดความจุ 3 ลิตร ตรงกลางจุดรวมแสงอาทิตย การทดลองปรับจานรับรังสีแบบดิสกใหตั้งฉากกับดวง
อาทิตย โดยปรับตั้งทุกๆ 15 นาท ีวัดอุณหภูมิโดยเทอรโมคัปเปลชนิด K  และเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติความดัน
ภายในระบบโดย เกจความดัน   ปริมาณความเขมแสงอาทิตยวัดโดยไพรานอมิตอร โดยการบันทึกคาทุก ๆ 30 นาท ี 
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รูปที่ 2  เครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสงแบบจานพาราโบลิค 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสงแบบจานพาราโบลิคมีการทดลอง
แบงเปน  3   ลักษณะคือ (1) อัตราการไหลของน้ําที ่ 0.5 ลิตรตอนาท ี    (2) อัตราการไหลของน้ําที ่ 0.6 ลิตรตอนาท ี 
และ (3) อัตราการไหลของน้ําที่  0.7 ลิตรตอนาที จากผลการวิจัยพบวาจานพาราโบลิคปรับมุมทุกๆ 15  องศา ตอ 
ชั่วโมง  เพื่อติดตามดวงอาทิตยทําใหการรวมแสงที่ไดไมหลุดออกนอกตัวรับรังสีแสงอาทิตย  (Reciever)  คารังสี
แสงอาทิตยที่ไดจะมีคามากที่สุดอยูในชวงเวลา  11.30-13.00  นาฬิกา  จากนั้นคารังสีแสงอาทิตยจะลดลงเรื่อยๆ  
ซึ่งเปนไปตามปริมาณการแผรังสีตรงของดวงอาทิตยที่ตกลงบนพื้นโลก  โดยคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนตัวรับรังสี
แสงอาทิตยและวัสดุที่ใชสะทอนรังสีแสงอาทิตย ที่ทองฟาแจมใสไมมีเมฆปดบังดวงอาทิตยจะชวยการสะทอนรังสี
แสงอาทิตยสะทอนไดเต็มที ่ อุณหภูมิที่เกิดจาการรวมแสงมีคาสูง  แตเมื่อทองฟามีเมฆบังดวงอาทิตยทําใหปริมาณ
ของรังสีแสงอาทิตยลดลง  อุณหภูมิลดลงตามไปดวย  จาการทดลองอุณหภูมิที่วัดไดจะมีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงมี
ผลกระทบจากหลายสาเหตุ เชนจากลมในวันที่ทําการทดลองม ีลมพัด  3 m/s  ทําใหอุณหภูมิที่ไดลดลงเห็นไดจาก
อุณหภูมิของสารตัวกลาง  (น้ํา)  ที่ทางเขาและทางออก  ของจางและนํามาหาคาประสิทธิภาพของเครื่องรับพลังงาน
แสงอาทิตยรวมแสงแบบจานพาราโบลิค 
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รูปที ่3 การเปลีย่นแปลงอุณหภูมิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตยสําหรับอัตราการไหลของน้ํา 0.5 LPM 

 
                     จากรูปที ่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตย  สําหรับอัตราการไหล
ของน้ํา  0.5  ลิตร/นาท ี  พบวา ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนมคีาเพิ่มขึ้นตามเวลา และชวงเวลา  11.00-
12.00 น.  มปีระสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 42%  และลดลงเมื่อคารังสีอาทิตยลดลงตามเวลาการเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตย  และจากผลการทดลองพบวาผลตางอุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาสูภาชนะเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนจากรังสี
อาทิตยของจานดิสกและอุณหภูมิน้ําที่ไหลออกจากภาชนะมคีาคอนขางคงเฉลี่ยคงที่เทากับ 38 องศาเซนเซียส เนื่อง
ผลการรวมรังสีอาทิตยของจานรวมแสงแบบดิสกและการหมุนติดตามการเคลือ่นที่ของดวงอาทิตย   ทําใหความรอน
ที่ไดรับมีคาคงที ่
               จากรูปที ่4  แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตย  สําหรับอัตราการไหลของ
น้ํา  0.7  ลิตร/นาท ี พบวา ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา และชวงเวลา  11.00-12.00 
น.  มปีระสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 39 %  และลดลงเมื่อคารังสีอาทิตยลดลงตามเวลาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย  
และจากผลการทดลองพบวาผลตางอุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาสูภาชนะเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนจากรังสีอาทิตยของ
จานดิสกและอุณหภูมิน้ําที่ไหลออกจากภาชนะมีคาคอนขางคงเฉลี่ยคงที่เทากับ 31 องศาเซนเซียส เนื่องผลการรวม
รังสีอาทิตยของจานรวมแสงแบบดิสกและการหมุนตดิตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย   ทําใหความรอนที่ไดรับมี
คาคงที่ 
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รูปที ่4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตย สําหรับอัตราการไหลของน้ํา 0.7 LPM 

 
             จากรูปที ่5 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตย สําหรบัอัตราการไหลของน้ํา  
1.0 ลิตร/นาที  พบวา ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา และชวงเวลา  11.00-12.00 น.  
มีประสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 33% และลดลงเมื่อคารังสีอาทิตยลดลงตามเวลาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย และจาก
ผลการทดลองพบวา ผลตางอุณหภูมขิองน้ําที่ไหลเขาสูภาชนะเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนจากรังสีอาทิตยของจาน
ดิสกและอุณหภูมิน้ําที่ไหลออกจากภาชนะมีคาคอนขางคงเฉลี่ยคงที่เทากับ 28 องศาเซนเซียส เนื่องผลการรวมรังสี
อาทิตยของจานรวมแสงแบบดิสกและการหมุนติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย ทําใหความรอนที่ไดรับมีคาคงที ่
 

 
รูปที ่5  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําเทียบกับเวลาการรับรังสีอาทิตยสําหรับอัตราการไหลของน้ํา 1.0 LPM 

 
สรุปผลการวิจัย 

                 การสรางและทดลองเพื่อวิเคราะหสมรรถนะเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตยรวมแสงแบบจานดิสก    โดย
เลือกปรับระดับอัตราการไหลของสารตัวกลาง(น้ํา) ที่ใชในการทดลองในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราการไหล
ของน้ําที ่  0.5 ลิตร/นาท ี     อัตราการไหลของน้ําที ่  0.7 ลิตร/นาท ีและอัตราการไหลของน้ําที ่  1 ลิตร/นาท ี  ซึ่งน้ําที่
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ไหลผานตัวรับแสงอาทิตย (Reciever) จะไดรับความรอนจากการสะสมความรอนจากตัวรับอาทิตย (Reciever) เพื่อ
แลกเปลี่ยนพลังงานความรอนในสวนนี้เรียกวาความรอนแฝง  ใหกับสารตัวกลางซึ่งสารตัวกลาง(น้ํา)จะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น  และอัตราการไหลของน้ําจะแปรผันกับสมรรถนะของระบบ โดยที่อัตราการไหลเพิ่มขึ้นสมรรถนะของระบบ
และอุณหภูมิของน้ําที่ไดรับจะลดลง 
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