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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาระบบผลิตน้ํารอนดวยรังสีอาทิตยเพื่อใชในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย Rastonia 

solanacearum ในดินดวยความรอนแทนที่การใชสารเคมี การอบดินดวยไอน้ํา และการเผาหนาดิน โดยการ

ประยุกตใชตัวรับรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC) ที่มีทอสุญญากาศเปนเปารับรังสีในการผลิตน้ํา

รอนและจายผานไปตามทอบนผิวดินและที่ความลึกระดับตางๆในชวงบายของวันเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของดิน จาก

ผลการศึกษาพบวาที่ปริมาณความเขมรังสีอาทิตยเฉล่ีย 588.56 W/m2 น้ําขาเขาอุณหภูมิ 32.7 °C ไหลผาน

ระบบผลิตน้ํารอนดวยอัตราการไหล 0.012 kg/s มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปน 48.8 °C  โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียของน้ํา

เทากับ 43.1 °C และประสิทธิภาพตัวรวมรังสีเฉล่ีย 21.10% ซึ่งน้ํารอนที่ไดสามารถนํามาใชในการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียในดินได 

คําสําคัญ : ตัวรับรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC)  ทอสุญญากาศ  Rastonia solanacearum  อุณหภูมิของดิน 

 
ABSTRACT 

 This work aims to examine a solar water heating system for inhabiting the growth of Rastonia 

solanacearum microbe in soil as an alternative to replace destructive methods e.g., chemical 

treatment, steam sterilization or direct fire burning soil surface. In this study, a compound parabolic 

concentrator (CPC) with a vacuum tube as a focal target was built for heating up water which, later on 

in the afternoon, was drained through a piping system installed at the soil surface and at various 

depths of soil plot to rise the soil temperature. The results show that for the flow rate of 0.012 kg/s of 
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the inlet water of 32.7 °C at an average solar radiation of 588.56 W/m2, the outlet temperature is up to 

48.8 °C. The average temperature is 43.1 °C and the average efficiency of solar water heating 

system is 21.10%. With this high temperature the system can be used to control the infections of 

Rastonia solanacearum microbe in the test area. 
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1. บทนํา 
   พลังงานรังสีอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนสามารถนํามาเปนแหลงพลังงานทดแทนได โดยรังสีอาทิตยที่

แผมายังโลก บางสวนมีการทะลุผานมายังผิวโลก สวนหนึ่งมีการสะทอนกลับไปยังบรรยากาศ และสวนหนึ่งถูก

ดูดซับไวที่พื้นผิวดิน ซึ่งดินที่ไดรับพลังงานรังสีอาทิตยมีการเปลี่ยนสภาพเปนพลังงานความรอนเก็บไวในดิน 

สงผลใหดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น แตเนื่องจากดินมีการนําความรอนต่ําจึงทําใหอุณหภูมิของดินที่ระดับความลึกลงไป

นั้นไมสูง ซึ่งสงผลใหมีการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคพืช จึงมีงานวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว 

 Soil Solarization เปนเทคนิคในการควบคุม เชื้อจุลินทรียในดิน โดยไมมีการใชสารเคมี คนพบในป 

1979 (Burrafato et al., 1998.) โดยอาศัยพลังงานความรอนจากรังสีอาทิตยโดยตรงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมี โดยใชพลาสติกโพลีเอธีลีน (Polyethylene plastic) คลุมดินที่มีความชื้น 

ในชวงฤดูรอน จะทําใหอุณหภูมิดินมีคาเพิ่มมากขึ้นถึงระดับกําจัดหรือยับยั้ง และยังชวยเพิ่มแรธาตุที่จําเปน

สําหรับพืชไดอีกดวย (University of California) ซึ่งการทํา Soil Solarization สามารถใชไดทั้งพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก

และขนาดใหญ มีคาใชจายนอย ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และยังชวยทําใหการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้น

และมีคุณภาพมากขึ้นดวย ดังนั้นกระบวนการ Solarization จึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่เหมาะสมในการ

นํามาใชกําจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียในดินอันเปนสาเหตุของโรคพืช (Le Bihan et al., 1997; 

Bell, 1997 Burrafato et al., 1998) แตวิธีนี้ใชระยะเวลาในการทําใหอุณหภูมิดินในระดับความลึกตางๆ สูงถึงจุด

ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย 4-6 สัปดาห เนื่องจากความรอนที่สะสมบนผิวดินมีการถายโอนลงสูดินระดับลางดวย

กระบวนการนําความรอนของดินเพียงอยางเดียว ดังนั้นในงานวิจัยนําความรอนพลังงานแสงอาทิตยมาชวยใน

การควบคุมเชื้อจุลินทรียในดิน โดยการใชพลาสติกโพลีเอทีลีน (Polyethylene plastic) คลุมดิน แลวใชตัวรับรังสี

อาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC) ที่มีทอสุญญากาศเปนเปารับรังสี ในการผลิตน้ํารอน แลวนําน้ํารอนที่

ไดไหลผานไปตามทอบนผิวดนิ และหยดลงผิวดิน โดยที่ทอสุญญากาศที่นํามาใชในการทดลองไดถูกดัดแปลงมา

จากระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Collector) มีการทํางานแบบฮีทไปป (Heat Pipe) (ONOSI, 

n.d.)มีลักษณะเปนทอปลายปดทั้งสองขาง ภายในบรรจุสารสําหรับการถายโอนความรอน อาศัยหลักการถาย

โอนความรอน โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่บรรจุอยูภายในทอที่สวนลางของทอ สารถายโอนความรอน

ในสถานะของเหลวไดรับความรอนที่สงผานผนังทอจากแหลงความรอน และเปลี่ยนสถานะเปนไอลอยขึ้นสู

สวนบนของทอที่สวนบนไอสารถายโอนความรอนจะคายความรอนใหกับบริเวณที่ตองการความรอนผานผนังทอ 

และเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเกาะผนังทอ และไหลกลับมาสูสวนลางของทอดวยน้ําหนักตัว และไดรับความ
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รอนเปลี่ยนสถานะเปนไอลอยขึ้น วนเวียนไปตลอดเวลาที่มีความแตกตางดานอุณหภูมิเพื่อใหการถายโอนความ

รอนดี ทอที่ใชจึงเปนทอทองแดงเพราะมีคาการนําความรอนสูง สวนสารถายโอนความรอนอาจเปนน้ําหรือน้ํายา

ทําความเย็นชนิดใดก็ไดตามความเหมาะสม 

 
รูปที่ 1  หลักการทํางานของฮทีไปป 

 

2.  ตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา 
 การออกแบบและการสรางตัวรวมรังสีแบบรูปประกอบแบบพาราโบลา ที่สําคัญ คือ ผิวสะทอนรังสี ตอง

เปนวัสดุผิวเรียบขัดมัน และมีคาการสะทอนรังสีที่สูงพอสมควร ในการทดลองนี้จะเลือกใชแผนเหล็กไรสนิม 

(Stainless Steel) โดยในการขึ้นรูปสวนโคงของตัวสะทอนรังสีไมควรใหมีรอยบุบหรือรอยขีดขวน เพราะจะทําให

ผิวสะทอนรังสีทําการสะทอนรังสีผิดไปจากทิศทางที่เปนจริงได แผงสะทอนรังสีนี้ควรวางอยูหรือยึดติดอยูกับแบบ

พิมพโคง ซึ่งมีสวนโคงของตัวรวมรังสีแบบรูปประกอบแบบพาราโบลาตามที่ไดคํานวณ โดยแบบพิมพโคงนี้

จะตองมีความแข็งแรงมั่งคง ไมโกงงอ เพราะจะทําใหรางสะทอนรังสีโคงเสียรูปทรงได ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้ได

ประดิษฐตัวรวมรังสีแบบรูปประกอบแบบพาราโบลาที่มีหลอดแกวสุญญากาศ (ฮีทไปป) เปนตัวรับรังสี เพื่อเพิ่ม

อุณหภูมิของน้ําใหสูงขึ้นเพื่อนําไปใชในการหยดลงบนผิวดิน เพื่อใหดินมีอุณหภูมิสูงพอที่จะยับยั้งการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียในดิน และไดทําการศึกษาวัดการกระจายอุณหภูมิในดินที่ระดับความลึกตางๆรวมถึงการศึกษา

ประสิทธิภาพทางความรอนที่ไดจากตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลาที่ประดิษฐขึ้นโดยกําหนดใหคร่ึงมุมรับรังสี 

( cθ ) เทากับ 15˚ ซึ่งใชตําแหนงพิกัดของกรุงเทพ 
 

3.  วิธีการทดลอง 
 การทดลองระบบผลิตน้ํารอนดวยระบบตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา ที่มีหลอดแกวสุญญากาศเปน

ตัวรับรังสีอาทิตย มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

1.  เปดน้ําเขาถังเก็บน้ํา เพื่อจายน้ําใหกับตัวรวมรังสีที่มีทอสุญญากาศเปนเปารับรังสี โดยวางตัวรวมรังสีรูป

ประกอบพาราโบลาในแนวตะวันออก-ตก และอุปกรณทั้งหมดตั้งไวกลางแจงในวันที่ทองฟาโปรงใส และมี

ความเร็วลมต่ํา ตั้งแตเวลา 8:00-17:00 น. มีการวัดอุณหภูมิน้ําเขาและน้ําออก  

2.  ทําการควบคุมอัตราการไหลโดยปริมาตรของน้ํารอน (cc/min) ที่เหมาะสม โดยน้ําจะไหลผานในทอ

สุญญากาศของตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลาไปยังอุปกรณหยดน้ําลงดิน ซึ่งวาลวไดกําหนดอัตราการหยด

ของน้ํา 240 หยดตอนาที (16 cc/min/hole) โดยใหมีการจายน้ําออกจากถังในชวงเวลา 13:00-17:00 น. 
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3.  ทําการวัดอุณหภูมิในดินที่ระยะความลึกผิวดิน 5, 10, 20, 30 cm 

4.  ทําการวัดความเขมรังสีอาทิตยตลอดวัน  

5.  ทําการวัดอุณหภูมิน้ํารอนขาเขา-ขาออก และอุณหภูมิแวดลอม  

 
อุปกรณในการเก็บผล 

-  สายเทอรโมคัปเปล (thermocouple) ชนิด K คาความแมน (accuracy) ± 0.5 °C ใชในการวัดอุณหภูมิได

ในชวง -200 °C ถึง 1350 °C แลวสงคาที่ไดไปยังเครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ (sensitivity 41 μV/°C)  

-  เครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ (data logger) ของ YOKOGAWA รุน DX230-3-2 STYLE S4 ใช บันทึกขอมูลของ

อุณหภูมิที่ตําแหนงคาตางๆ 

-  เครื่องวัดรังสีอาทิตยแบบรวมรังสี หรือเครื่องไพรานอมิเตอร ของ KIPP&ZONEN HOLLAND ชนิด CM11 (คา 

sensitivity = 4.39x10-6 V/Wm-2) ใชวัดความเขมของรังสีอาทิตย แลวสงสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกขอมูล

อัตโนมัติ 

        
     (ก)                                            (ข)                                                           (ค) 

     รูปที่ 2  ระบบผลิตน้ํารอน (ก) ถังเก็บน้ํา  (ข) ตัวรับรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC) ที่มีทอ

สุญญากาศเปนเปารับรังสี  (ค) กระบะดินทีม่ีการคลุมดินรวมกับการหยดน้ําบนผิวดิน 

 จากรูปที่ 2 (ก) น้ําจากถังเก็บน้ํามีการยกระดับใหสูงขึ้น เพื่อใหมีความดันเปนการขับเคลื่อนของน้ําใน

การไหลผานตัวรวมรังสีโดยแสดงในรูป(ข)  โดยที่ CPC มีคร่ึงมุมรับรังสี เทากับ 15˚ โดยมีเสนผานศูนยกลางทอ

แกวสุญญากาศ ขนาด 4 cm จํานวน 3 ทอ และมีแผงรับรังสีรูปประกอบพาราโบลา จํานวน 3 ราง มีขนาดความ

สูงของแผงรับรังสีรูปประกอบพาราโบลา (CPC) (H) 30 cm ความกวางของชองรับรังสี (Aa) 39 cm อัตราสวน

การรวมรังสี (CR) 3.10 ความยาวของ CPC 120 cm และน้ํารอนที่ออกจาก แผงรับรังสี ถูกนําไปหยดในกระบะ

ดินที่มีการคลุมดินรวมกับการหยดน้ําบนผิวดินดังที่แสดงในรูป (ค) 

 

4.  ผลการทดลองและวิจารณ 
 ในการศึกษาระบบผลิตน้ํารอนดวยระบบตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา ที่มีหลอดแกวสุญญากาศ

เปนตัวรับรังสีอาทิตย ผลการทดลองคารังสีอาทิตยในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ตั้งแตเวลา 8:00-17:00 น. โดยมี

ปริมาณความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยทั้งวัน 588.56 W/m2 ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3  เปรียบเทียบความเขมรังสีอาทิตยในชวงเวลาตางๆ 
 

 จากรูปที่ 3 เปรียบเทียบความเขมรังสีอาทิตยในชวงเวลาตางๆ เห็นไดวาความเขมของรังสีจากดวง

อาทิตยจะมีคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะเริ่มลดลงในชวงเวลา 16.00 น. ชวงความเขมรังสีอาทิตยประมาณ 

121.97-967.01 W/m2 ในการทดลองนี้มีการวางแผงตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลาแบบทอสุญญากาศตาม

แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยการทดสอบประสิทธิภาพของตัวรวมรังสี CPC ไดมีการเปดวาลวใหน้ําไหลภายใน

ระบบในชวง 13:00-17:00 น. แลวทําการวัดอุณหภูมิน้ําเขา ออกตัวรวมรังสี CPC โดยการเปดน้ําในชวงบายเพื่อ

ตองการใหอุปกรณมีการสะสมความรอน เพื่อใหน้ําที่ไดมีอุณหภูมิสูงขึ้นกอนที่จะนําไปหยดบนผิวดิน ซึ่งผลการ

ทดลองแสดงดังรูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 4  ความเขมรังสีอาทิตย และอุณหภูมิน้าํเขา-ออกจากตัวรวมรังสี CPC ในชวงเวลา 13:00-17:00 น. 

 จากรูปที่ 4 ความเขมรังสีอาทิตย และอุณหภูมิน้ําเขา-ออกจากตัวรวมรังสี CPC ในชวงเวลา 13:00-

17:00 น.(ณ อาคารพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2554) จะ

พบวา ชวงความเขมรังสีอาทิตยในชวงบายมีคาประมาณ 221.92-967.01 W/m2 (เฉล่ียประมาณ 661.11 W/m2) 
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เมื่ออุณหภูมิของน้ํากอนเขาตัวรวมรังสีอยูในชวง 31.8–33.7 oC และน้ําไหลออกจากตัวรวมรังสีมีอุณหภูมิสูง

ขึ้นอยูในชวง 39.5–48.8 oC ซึ่งจากการศึกษาของ (Phitthayarachasak et al., 2009.) ไดศึกษาการนําพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชเพิ่มอุณหภูมิในดิน เพื่อยับยั้งหรือฆาเชื้อจุลินทรียในดิน โดยใชตัวรับรังสีพาราโบลาแบบไม

สมมาตร (ACPC) พบวา ตัวรับรังสีพาราโบลาแบบไมสมมาตรสามารถนํามาใชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 

Rastonia solanacearum ไดที่อุณหภูมิ 45 oC ทําใหทราบวาน้ํารอนที่ไดจากระบบตัวรวมรังสีรูปประกอบ

พาราโบลาที่มีหลอดแกวสุญญากาศเปนตัวรับรังสีสามารถนํามาใชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย

ที่อุณหภูมิ 45 oC ได และยังเปนการชวยลดระยะเวลาในการทํา Solarization อีกดวย 
 

 
 

รูปที่ 5  ประสิทธิภาพจากตัวรวมรังสี CPC ในชวงเวลา 13:00-17:00 น. 
 
การทดสอบประสิทธิภาพทางความรอนที่ไดจากตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา (จงจิตร, 2520) 

 

   Ct

fifopw

AI
TTCm )( −

=
&

η         (1) 

เมื่อ 

m&  คือ อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) 

pwC  คือ ความรอนจําเพาะของน้ํา (kJ/kg K) 

fiT  คือ อุณหภูมิของน้ําขณะไหลเขาแผงรับรังสี (K) 

foT  คือ อุณหภูมิของน้ําขณะไหลออกแผงรับรังสี (K) 

tI  คือ คาความเขมของปริมาณรังสีอาทิตย (W/m2) 

CA  คือ พื้นที่ของเปารับรังสี (m2) 

 จากรูปที่ 5 พบวา ประสิทธิภาพไดจากการคํานวณของอุณหภูมิน้ําเขา-ออก และความเขมรังสีอาทิตยที่

ทําการเก็บผลในการทดลอง โดยประสิทธิภาพของตัวรวมรังสี CPC สูงสูด 49.47% (เฉล่ียประมาณ 21.10%) 

การผลิตน้ํารอนของตัวรวมรังสีขึ้นอยูกับความเขมรังสีอาทิตย รวมทั้งสภาพอากาศแวดลอม และผลของเงาตัว

รวมรังสี CPC บังรังสีอาทิตยที่ตกกระทบบนตัวรับรังสี CPC  
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รูปที่ 6  การกระจายอุณหภูมิในดินและความเขมรังสีอาทิตยใน ชวงเวลา 13:00-17:00 น. 
 

 จากรูปที่ 6 เปนการกระจายอุณหภูมิในดินและความเขมรังสีอาทิตย ในชวงเวลา 13:00-17:00 น. จาก

การนําน้ํารอนที่ไดจากระบบผลิตน้ํารอนดวยตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา ที่มีหลอดแกวสุญญากาศเปน

ตัวรับรังสีอาทิตยเพื่อใชยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในดิน โดยการนําน้ํารอนจากระบบ หยดผานผิวหนา

ดิน และไดทําการวัดอุณหภูมิที่ระยะความลึกผิวดิน 5, 10, 20, 30 cm ตามลําดับ พบวาอุณหภูมิที่ผิวดินจะมี

ความรอนมากที่สุดเนื่องจากน้ําที่ถูกปลอยออกมาจากระบบที่มีการสะสมความรอนเปนเวลานาน จึงทําใหน้ํามี

อุณหภูมิสูงเมื่อปลอยลงสูผิวดินโดยการหยดน้ําจะสัมผัสกับผิวดินกอนแลวจึงคอยๆซึมลงไปที่ระดับความลึก

ตางๆจึงทําใหอุณหภูมิของน้ําที่ผิวดินมีความรอนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความลึกตางๆ สามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียได ในระดับความลึกผิวดิน 5 cm.ไดในชวงเวลา13:00-14:30 น. และอุณหภูมิจะ

ลดลงเลื่อยๆตามลําดับความลึกจากการสังเกตจะเห็นไดวาที่ระดับความลึก 30 cm อุณหภูมิจะยังคงสูงอยูและมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสะสมความรอนของน้ําที่ไหลลงสูระดับความลึกสุดทาย 
 

5.  สรุปผลการทดลอง 
 5.1 ตัวรวมรังสีอาทิตยรูปประกอบพาราโบลา  

จากการออกแบบตัวรวมรังสีรูปประกอบพาราโบลา ที่มีหลอดแกวสุญญากาศเปนตัวรับรังสีสามารถ

ผลิตน้ํารอนอุณหภูมิสูงขึ้นจากน้ําเขา สูงสุดไดถึง 48.8 oC ในชวงความเขมรังสีอาทิตย 661.11 W/m2 และ

ประสิทธิภาพของตัวรวมรังสี CPC มีคาเฉลี่ยประมาณ 21.10% ซึ่งสามารถนํามาใชในการยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อจุลินทรียในดินได โดยการผลิตน้ํารอนของตัวรวมรังสีขึ้นอยูกับความเขมรังสีอาทิตย รวมทั้งสภาพอากาศ

แวดลอม เพราะความเร็วลมเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการผลิตน้ํารอน เนื่องจากลมเปนตัวพาความรอนที่สะสมบน

ตัวรวมรังสี CPC ทําใหประสิทธิภาพของตัวรวมรังสีลดลง  
5.2 การกระจายความรอนในดิน 
คาของอุณหภูมิดินมีการแปรผกผันกับระดับความลึกของดิน เนื่องจากดินมีสภาพการนําความรอนนอย 

ทําใหมีการถายโอนความรอนลงสูดินชั้นลางไดนอย เมื่อนําแผนพลาสติกใสคลุมดินสามารถทําใหอุณหภูมิดินชั้น



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  851 

บนสูงขึ้น เนื่องจากแผนพลาสติกชวยลดการสูญเสียความรอนจากการพาความรอนของลม และการแผรังสีของ

ดินใตแผนพลาสติกไมสามารถทะลุผานออกมาไดจึงเกิดการสะสมความรอนสงผลใหผิวดินสามารถถายโอน

ความรอนสูดินที่ความลึก 10 cm ไดดี ทําใหมีอุณหภูมิสูงกวาดินที่ไมมีการคลุมดิน 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
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