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บทนํา
มนุษยรูจักนําพลังงานจากดวงอาทิตยมาใชประโยชนโดยตรงมาตั้งแตสมัยโบราณ เชนใชในการตาก
ผา ตากผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ทํานาเกลือ เปนตน ในสมัยปจจุบันไดมีการนําความรู
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน โดยใชเทคโนโลยีและออกแบบเครื่องมือในการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด สําหรับประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยูในเขตใกลเคียงเสนศูนยสูตรหรืออยูในแถบรอนมีคาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยคอนขางสูงประมาณ
5.05 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร ดังนั้นหากสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยที่ตกลงบนประเทศไทยเพียง
รอยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด

ตอป...จะไดพลังงานเทียบเทาน้ํามันดิบประมาณ 700 ลานตันตอป

การคนควาเพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งเปนพลังงานที่ใช
แลวหมดไปจากโลกจึงมีความจําเปนตองวิจัยและพัฒนาโดยการประดิษฐเครื่องมือตางๆ เชน เทคโนโลยีการ
ทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย การกลั่นน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย.การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย
..หรือเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา .เพื่อใหสามารถนํามาใชงานใหได การ
นําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในรูปแบบความรอน
การผลิ ตน้ํ า ร อ นดว ยพลัง งานแสงอาทิ ตยเ ปน การนํ า พลัง งานแสงอาทิ ตย ม าใชโ ดยตรง โดยใช
อุปกรณที่ไดรับการพัฒนามาอยางมีประสิทธิภาพ และปจจุบันไดมีการสงเสริมการใชงานในตางประเทศ ทั้ง
ในประเทศแถบยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศจีน สําหรับในประเทศไทยยังมีการใชงานในระดับที่ไมสูงนัก
ดวยเหตุผลจากเรื่องราคาลงทุนเบื้องตนสูง ขาดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี รวมถึงภาพลักษณไมดีจากการใช
งานในอดีตที่ผานมา เปนตน แตดวยเทคโนโลยีการทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับ
ความรอนเหลือทิ้งในปจจุบันที่ไดรับการพัฒนามาอยางมีประสิทธิภาพในระดับคอนขางสูงและคุมคาตอการ
ลงทุน จึงถึงเวลาที่สามารถนํามาใชงานไดแลว
หนังสือฉบับนี้จะสรางความรูความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง อันเปนประโยชนตอบุคคลทั่วไป

สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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1. ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง
สถานประกอบการมีความตองการพลังงานในการผลิตน้ํารอนเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนใน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตหรือบริการ น้ํารอนที่ใชสถานประกอบการโดยทั่วไปสามารถผลิต
ไดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงความรอนหรือผลิตจากความรอนจากพลังงานไฟฟาโดยตรง แต
ดวยปญหาราคาตนทุนพลังงานในปจจุบันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง และปญหาสิ่งแวดลอมที่สวนใหญเกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตและใชพลังงาน เปนแรงผลักดันใหเกิดแนวคิดในการนําพลังงานทดแทนมาใชเพื่อการ
ผลิตความรอน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานที่ฟรี สะอาด และใชแลวไมมีวันหมดไป แมวาการ
ใชเทคโนโลยีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชยังตองมีการลงทุนที่สูง แตดวยตนทุนพลังงานแสงอาทิตยที่
เปนศูนย ทําใหไมมีความแปรปรวนดานตนทุนเชื้อเพลิง เพราะแมจะมีการใชมากขึ้นราคาแสงอาทิตยก็จะไม
สูงขึ้นตาม ซึ่งตางกับกรณีตนทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือ ชีวมวล และทําใหเปนขอไดเปรียบของพลังงาน
แสงอาทิตย ดวยเหตุนี้พลังงานแสงอาทิตยจึงมีความนาสนใจที่จะนํามาใชเปนแหลงความรอนแทนเชื้อเพลิง
ที่ใชอยูเดิม
พลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตน้ํารอนไดโดยใช ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar Collector) ซึ่งตัวรับรังสี
อาทิตยที่ใชงานกันอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal Efficiency) อยูระหวาง 40-60
เปอรเซ็นต แตเนื่องจากการใชพลังงานแสงอาทิตยมีอุปสรรคในสวนของเงินทุนดานเทคโนโลยี และอุปกรณที่
ยังมีราคาสูง และมีจํานวนชั่วโมงการทํางานที่สั้นกวาพลังงานชนิดอื่นๆ สงผลใหการคืนทุนชากวาการใช
เทคโนโลยีชนิดอื่น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยทําใหเอาชนะอุปสรรคนี้ไดคือ การหาแหลงพลังงาน
อื่นมาชวยในการผลิตน้ํารอน เนื่องจากในสถานประกอบการแตละแหงมีแหลงพลังงานความรอนที่เหลือทิ้ง
อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจมาจากการทํางานของชุดระบายความรอนของระบบปรับอากาศ และตูแช รวมถึง
ความรอนจาก ปลองไอเสียของหมอไอน้ํา (Boiler) ดังนั้นหากสามารถนําแหลงพลังงานเหลานี้มาใชในการ
ผลิตน้ํารอนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ก็จะทําใหระยะเวลาคืนทุนของระบบสั้นลงและเหมาะสมคุมคากับ
การลงทุน นอกจากนี้การใชระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานความรอนเหลือทิ้งยัง
ชวยเสริมภาพลักษณของโรงแรมในดานการสงเสริมการใชพลังงานที่สะอาด ชวยลดมลภาวะ และยังเปนการ
สนับสนุนนโยบายและแผนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐอีกทางหนึ่ง

รูปที่ 1.1 ระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานความรอนเหลือทิ้ง

5

2. เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย
การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ใชกนั โดยทั่วไปในปจจุบันมีการผลิตน้าํ รอนที่อุณหภูมสิ ูง
และอุณหภูมิต่ํา ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตน้าํ รอน 3 แบบดังนี้
2.1 แผนรับแสงแบบรวมแสง (Focusing Solar Collector)
เปนแบบที่สามารถผลิตน้าํ รอนที่อุณหภูมสิ ูงซึ่งจําแนกไดตามชนิดของการรวมแสงแบงออกเปน 2
ชนิดคือ
1) การรวมแสงเปนจุด (point-focus solar collector) ไดแกระบบรวมแสงเขาหอรับแสง
(central receivers tower) และจานรวมแสงเปนจุด (parabolic dishes)
2) การรวมแสงเปนเสน (line-focus solar collector) ไดแกเลนซสะทอนรวมแสง (Fresnel
reflector) และจานรวมแสงเปนเสน (parabolic troughs)
เทคโนโลยีก ารผลิ ตน้ํ า รอนโดยใช แผน รั บแสงดัง กล า วขา งต น นี้ จะมี การทํา งานของอุปกรณ ให
เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย ซึ่งจะมีผลทําใหแผนรับแสงสามารถรับแสงอาทิตยไดเต็มที่ตลอดเวลาชวงกลางวัน
ทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ระดับอุณหภูมิที่ทาํ ไดของแผนรับแสงแบบรวมแสง
แบบแผนรับแสง

ระดับอุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณ
(องศาเซลเซียส)

1.หอรับแสง (central receiver tower)

1000

2.จานรวมแสงเปนจุด (parabolic dish)

1500

3.เลนซสะทอนรวมแสง (Fresnel reflector)

250

4.จานรวมแสงเปนเสน (parabolic troughs)

300

2.2 แผนรับแสงแบบแผนเรียบ (Flat Plate Solar Collector)
เปนแบบที่สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ํา แผนรับแสงแบบนี้จะไมมีอุปกรณใหเคลื่อนที่ตามดวง
อาทิตย (non-tracking solar collector ) ไดแก แผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส (single glazed)
และแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดไมมีแผนปด (un glazed) เปนตน แผนรับแสงแบบนี้จะสามารถรับ
แสงอาทิตยเปนความที่อุณหภูมิต่ําดังแสดงในตารางที่ 2.2
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รูปที่ 2.1 แผนรับแสงแบบแผนเรียบ (Flat Plat Solar Collector)
ตารางที่ 2.2 ระดับอุณหภูมทิ ี่ทาํ ไดของแผนรับแสงแบบแผนเรียบและสระแสงอาทิตย
แบบแผนรับแสง
1.แผนเรียบชนิดมีแผนปดใส(single glazed)
2.แผนเรียบชนิดไมมีแผนปด (un glazed)

ระดับอุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณ
(องศาเซลเซียส)
40 – 90
< 40

3.สระแสงอาทิตยชนิดตื้น (shallow solar pond)

40 – 60

4. สระแสงอาทิตยชนิดลึก (deep or salt gradient solar pond)

40 – 90

5. ทอน้ําสุญญากาศ (evacuated tubular collector)

100 – 200
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2.3) แผนรับแสงแบบหลอดแกวสุญญากาศ (Evacuated Tube Solar Collector)
เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนอีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะ
เปนหลอดแกวสองชั้น ระหวางชั้นเปนสุญญากาศ ภายในเคลือบดวยสารดูดกลืนรังสี มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับการใชงานที่ตองการน้ํารอนอุณหภูมิสูง

รูปที่ 2.2 แผนรับแสงแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบขอดี - ขอดอยของตัวรับรังสีทงั้ สองชนิด
ขอดี
แบบแผนเรียบ
แบบหลอดแกวสุญญากาศ
- ราคาถูกกวาแบบหลอดสุญญากาศ (ราคารวม
- ประสิทธิภาพสูงถึงแมวาจะมีความแตกตาง
คาติดตั้งตอตารางเมตรประมาณ 8,000 – 10,000 ระหวางอุณหภูมิตัวดูดรังสีและอากาศแวดลอมสูง
บาท กรณีระบบใหญ)
มาก
- การติดตั้งทําไดหลายรูปแบบ เชน ติดตั้งบน
- ประสิทธิภาพสูงแมคาความเขมรังสีอาทิตย
หลังคา ติดตั้งเปนสวนหนึ่งของหลังคา เปนผนัง
ต่ํา
- ราคาตอสมรรถนะการทําความรอนสูง

- เหมาะกับการใชงานอุณหภูมิสูง เชน การผลิต
ไอน้ํา
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- การประกอบ ติดตั้งทําไดงาย

- ขนสงไดงายกวา เนื่องจากน้ําหนักเบา บาง
ชนิดสามารถประกอบไดบริเวณพื้นที่ติดตั้งระบบ
- สามารถปรับทิศทางการรับรังสีอาทิตยของ
แผนดูดรังสีภายในหลอดแกวได
- ติดตั้งไดหลายรูปแบบ เชน แนวนอนราบกับ
พื้นหลังคา ชวยลดแรงลมปะทะ และลดคาใชจาย
ในการติดตั้ง
ขอดอย

แบบแผนเรียบ

แบบหลอดแกวสุญญากาศ

- ประสิทธิภาพต่ํากวาแบบหลอดสุญญากาศ
(เนื่องจากมีคา การสูญเสียความรอนรวมทีส่ ูงกวา)

- ราคาสูงกวาแบบแผนเรียบ (ราคารวมคา
ติดตั้งตอตารางเมตรประมาณ 10,000 – 12,000
บาท กรณีระบบใหญ)

- ระบบ support การติดตั้งตองเปนลักษณะพื้น
ราบเรียบ

- ไมสามารถติดตั้งแบบนอนราบไดกรณีเปน
แบบ heat pipe (ตองมีมุมเอียงประมาณ 25°)

- ตองการพื้นที่ติดตั้งมากกวาแบบหลอด
สุญญากาศ

- ไมสามารถติดตั้งแบบเปนสวนหนึง่ ของ
หลังคาได

- ไมเหมาะกับการใชงานอุณหภูมิสูง เชน การ
ผลิตไอน้ํา

3. การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม
ในกิ จ การของโรงงาน โรงพยาบาลและโรงแรมทั่ ว ไปจะมี ค วามร อ นเหลื อ ทิ้ ง จากหม อ ต ม
เครื่องปรับอากาศ หมอไอน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน ในการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะสามารถนํามาประยุกตสําหรับการผลิตน้ํารอนได ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณแตละชนิดจะมีแหลง
ความรอนเหลือทิ้งและวิธีการนํามาใชงานแตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) การผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศและตูแชเย็น
3.1.1) แหลงความรอนทิง้
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นที่สามารถนําความรอนทิ้งมาใชผลิตน้ํารอนควรเปน
ชนิดระบายความรอนดวยอากาศแบบวัฎจักรอัดไอ ที่มีชุดคอมเพรสเซอรเปนอุปกรณอัดไอสารทําความเย็น
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โดยสารทําความเย็นจะนําความรอนที่ไดจากวัฎจักรทําความเย็นออกจากหองที่ตองการทําความเย็นไป
ระบายทิ้งที่ชุดควบแนน เพื่อสารทําความเย็นควบแนนเปนของเหลวไปตามวัฎจักรทําความเย็นแบบอัดไอ
ความรอนที่ระบายทิ้งนี้สามารถนํามาใชเปนแหลงความรอนผลิตน้ํารอนได โดยสารทําความ
เย็นที่ไหลออกจากคอมเพรสเซอรจะมีอุณหภูมิระหวาง 70-80 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับภาระการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งสูงพอที่จะผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียสได โดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน
3.1.2) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับเครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็น
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อทําน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศหรือตู
แชเย็นมีอยู 3 แบบดังนี้
1) Tube Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้จะมีลักษณะเปนขดทอ วัสดุที่ใชจะเปน
สแตนเลส 316 L หรือทองแดง ใชไดดีกับของเหลวที่มีความหนืดสูง ตองการพื้นที่ติดตั้งมาก ดังนั้นการขยาย
พื้นที่จึงตองเปลี่ยนชุดใหม

รูปที่ 3.1 รูปรางลักษณะของ Tube Heat Exchanger
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2) Shell-and-Tube Heat Exchanger
วั ส ดุ ทํ า ด ว ยสแตนเลส 316L หรื อ ทองแดง มี อุ ณ หภู มิ ใ ช ง านอยู ใ นช ว ง 200 องศา
เซลเซียส หรือ 700 องศาเซลเซียส ความดันใชงานประมาณ 350 bar สามารถใชงานไดดีกับของไหลทุกชนิด
แตการบํารุงรักษาคอนขางยุงยาก การขยายพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนตองเปลี่ยนใหมทั้งชุด

รูปที่ 3.2 รูปรางลักษณะของ Shell-and-Tube Heat Exchanger
3) Plate Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้ทําดวยสแตนเลส 316L เคลือบไททาเนียม วัสดุกั้น
ของไหลทั้งสองจะทําดวยทองแดง สามารถใชงานไดดีในชวง -200 องศาเซลเซียส ถึง 980 องศาเซลเซียส
ใชไดกับของไหลทุกชนิดมีคาประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยนความรอนสูงมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา งายตอ
การบํารุงรักษาสามารถขยายพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนไดงาย
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รูปที่ 3.3 รูปรางลักษณะของ Plate Heat Exchanger
หลั ก การผลิ ต น้ํ า ร อ นจากความร อ นเหลื อ ทิ้ ง ของเครื่ อ งปรั บ อากาศหรื อ ตู แ ช เ ย็ น จะมี ลั ก ษณะ
ดังรูปที่ 3.5 ในการนําความรอนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศหรือตูแชนั้น จะทําการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนหลังคอมเพรสเซอร ซึ่งเปนดานที่สารทําความเย็นไหลออก และถายเทความรอนใหกับน้ํา ทําใหน้ํา
เมื่อไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ในการนําความรอนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศและตูแช
เย็นกลับมาใชจะไดน้ํารอนโดยสิ้นเปลืองพลังงานเพียงเล็กนอยสําหรับเดิมปม ในขณะเดียวกันการระบาย
ความรอนดวยน้ําจะทําใหระบบมีการระบายความรอนไดดี ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและตูแชเย็น
จะดีขึ้น
อยางไรก็ตาม การผลิตน้ํารอนจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นจะมีปญหาบางในชวงฤดู
หนาว เนื่องจากในประเทศไทยจะเปดเครื่องปรับอากาศนอย ถึงแมจะมีการใชงานแตปริมาณความรอนที่
ระบายทิ้งก็จะนอยมาก
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รูปที่ 3.4 ระบบวงจรของเครือ่ งทําน้าํ รอนจากความรอนเหลือทิง้ ของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

รูปที่ 3.5 ตัวอยางการนําความรอนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาใชผลิตน้ํารอน
3.2) การผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของหมอไอน้ํา
3.2.1 ) แหลงความรอนเหลือทิ้ง
แกสไอเสียจากปลองหมอไอน้ําหรือเตาอบในการผลิตไอน้ําเพื่อใชในโรงงานหรือการอบเครื่อง
สุขภัณฑ ที่ผานการใชงานโดยการถายเทความรอนใหกับน้ําใหกลายเปนไอ หรือถายเทความรอนใหกับ
อากาศเพื่อใชในการอบพวกเครื่องสุขภัณฑ แกสรอนเหลานี้จะถูกปลอยออกไปตามปลอง ซึ่งแกสเหลานี้จะ
ยังมีอุณหภูมิสูงและปริมาณมากพอ คือมีปริมาณความรอนทิ้ง 15 % ของพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช ซึ่งสามารถ
นําความรอนทิ้งกลับมาใชในการผลิตน้ํารอนไดโดยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
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3.2.2) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ในการนําความรอนทิ้งจากปลองไอเสียมาใชตองใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใน 2 ลักษณะคือ
1) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยการนําความรอนจากผิวทอมาใช เชนแบบเจกเกตและแบบ
ทอทองแดงพันรอบปลองภายนอกคลาย Spiral tube heat exchanger ลักษณะนี้จะไดความรอนไมสูงมาก
2) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยการใชความรอนจากแกสรอนเผาทอ heat exchanger
โดยตรง ซึ่งลักษณะนี้จะไดรับปริมาณความรอนสูงแตอายุการใชงานจะไมสูงมาก คือประมาณ 3 ป

รูปที่ 3.6 ตัวอยางอุปกรณทาํ น้าํ รอนจากปลองไอเสียของหมอไอน้ําแบบไอเสียสัมผัสโดยตรง

รูปที่ 3.7 การเชื่อมตออุปกรณทําน้ํารอนทีป่ ลองไอเสียของหมอไอน้าํ
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4. ความเหมาะสมดานเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส
และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต น้ํ า ร อ นจากความร อ นเหลื อ ทิ้ ง ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ ซึ่ ง แต ล ะเทคโนโลยี จ ะมี
คุณลักษณะเชิงเทคนิคดังนี้
4.1) เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส
- ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 40 – 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใชพลังงานเสริม
- ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่ทองฟาโปรง
- ตองการสถานที่ติดตั้งแบบโลงแจงไมมีเงาบัง และใชพื้นที่มาก หากตองการปริมาณน้ํารอนมาก
- ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางโดยเฉพาะในเรื่องการทําความสะอาดแผนปด
- สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 70 ลิตร/ตร.ม/วัน
4.2) เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
- ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 40 – 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใชพลังงานเสริม
- ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลาที่อุปกรณผลิตความรอนทิ้งทํางาน
- ตองการสถานที่ติดตั้งเล็กนอยเทานั้น
- ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอย
- สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 45.5 ลิตร/ตันความเย็น/ชั่วโมง
4.3) ความสัมพันธของการใชพลังงานแสงอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในการผลิตน้ํารอน
จากคุณลักษณะเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่กลาวมา จะเห็นไดวาการผลิตน้าํ รอนทัง้
สองแบบจะมีความสัมพันธและสอดคลองเหมาะสมที่จะนํามาผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานกันดังนี้
- ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 40 – 70 องศาเซลเซียสเหมือนกัน
- ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหมือนกัน
- ตองการการดูแลบํารุงรักษาเพียงเล็กนอยเหมือนกัน
- การใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอนจะสามารถผลิตไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่ทองฟา
โปรงเทานั้น นั่นคือในชวงฤดูฝนการผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยจะไมสามารถผลิตไดเต็มความสามารถ
จําเปนตองใชพลังงานเสริม
- การใช พ ลัง งานจากความรอ นเหลือ ทิ้ ง ของเครื่องปรั บ อากาศผลิ ตน้ํ า ร อ นจะสามารถผลิ ต ได
ตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน ซึ่งโดยปกติจะทํางานไดดีในชวงฤดูรอนและฤดูฝน แตจะมีปญหาในชวง
ฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นทําใหคอมเพรสเซอรทํางานนอยลง จําเปนตองใชพลังงานเสริม
จะเห็นไดวาการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานความรอนเหลือ
ทิ้งของเครื่องปรับอากาศจะผลิตน้ํารอนไดสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยไมตองมีพลังงานเสริมใด ๆ เนื่องจาก
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หากใชพลังงานแสงอาทิตยแตเพียงอยางเดียวก็จะมีปญหาตอนฤดูฝนคือในวันที่ไมมีแสงแดดหรือมีแสงแดด
นอย แหลงพลังงานที่จะมาทําใหน้ําเย็นเปนน้ํารอนนั้นไมมีก็ตองใชพลังงานเสริม หรือถาใชพลังงานจาก
ความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศเพียงอยางเดียวจะมีปญหาตอนฤดูหนาวเนื่องจากอากาศภายนอก
จะเย็นกวาอากาศภายในหองพักทําใหคอมเพรสเซอรที่อยูนอกอาคารไมทํางานแมจะเปดเครื่องปรับอากาศ
ไวก็ตามจําเปนตองใชพลังงานเสริม
ดังนั้นหากใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศจะ
สามารถตั ด ป ญ หาที่ จ ะใช พ ลั ง งานเสริ ม ออกไปตลอดจนสามารถลดขนาดของระบบผลิ ต น้ํ า ร อ นจาก
แสงอาทิตยลงไดอีก หากเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมงหรือเลือกใชเครื่องปรับอากาศที่
ทํางานในชวงบายและกลางคืน
จากการเลือกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานดังกลาวมาขางตนสามารถกําหนดเกณฑใน
การประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคของสถานประกอบการตางๆ ที่ตองการใชน้ํารอนไดดังนี้
- สถานประกอบการตองมีพื้นที่วางเปลาไมไดใชประโยชน
- สถานประกอบการตองมีแหลงความรอนทิ้งที่เหมาะสมสําหรับนํามาประยุกตใชในการผลิต
น้ํารอน
- สถานประกอบการตองมีศักยภาพความตองการใชน้ํารอนมากกวาวันละ 2,000 ลิตร
- สถานประกอบการตองมีบุคลากรบํารุงรักษา

