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บทนํา 

 

มนุษยรูจักนําพลังงานจากดวงอาทิตยมาใชประโยชนโดยตรงมาต้ังแตสมัยโบราณ เชนใชในการตาก

ผา ตากผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ทํานาเกลือ เปนตน ในสมัยปจจุบันไดมีการนําความรู

เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน โดยใชเทคโนโลยีและออกแบบเคร่ืองมือในการนําพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด สําหรับประเทศไทยซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร 

ต้ังอยูในเขตใกลเคียงเสนศูนยสูตรหรืออยูในแถบรอนมีคาพลังงานแสงอาทิตยเฉล่ียคอนขางสูงประมาณ 

5.05 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร ดังนั้นหากสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยที่ตกลงบนประเทศไทยเพียง

รอยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด       ตอป...จะไดพลังงานเทียบเทาน้ํามันดิบประมาณ 700 ลานตันตอป 

การคนควาเพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชแทนพลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งเปนพลังงานที่ใช

แลวหมดไปจากโลกจึงมีความจําเปนตองวิจัยและพัฒนาโดยการประดิษฐเคร่ืองมือตางๆ เชน เทคโนโลยีการ

ทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย การกล่ันน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย.การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทติย 

..หรือเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา .เพื่อใหสามารถนํามาใชงานใหได การ

นําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในรูปแบบความรอน 

การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยตรง โดยใช

อุปกรณที่ไดรับการพัฒนามาอยางมีประสิทธิภาพ และปจจุบันไดมีการสงเสริมการใชงานในตางประเทศ ทั้ง

ในประเทศแถบยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศจีน สําหรับในประเทศไทยยังมีการใชงานในระดับที่ไมสูงนัก 

ดวยเหตุผลจากเร่ืองราคาลงทุนเบ้ืองตนสูง ขาดความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี รวมถึงภาพลักษณไมดีจากการใช

งานในอดีตที่ผานมา เปนตน แตดวยเทคโนโลยีการทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับ

ความรอนเหลือทิ้งในปจจุบันที่ไดรับการพัฒนามาอยางมีประสิทธิภาพในระดับคอนขางสูงและคุมคาตอการ

ลงทุน จึงถึงเวลาที่สามารถนํามาใชงานไดแลว 

หนังสือฉบับนี้จะสรางความรูความรูความเขาใจในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงาน

แสงอาทิตยแบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง อันเปนประโยชนตอบุคคลทั่วไป 

 

      สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย 

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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1. ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง 
 สถานประกอบการมีความตองการพลังงานในการผลิตน้ํารอนเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนใน

กระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตหรือบริการ น้ํารอนที่ใชสถานประกอบการโดยทั่วไปสามารถผลติ

ไดจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนแหลงความรอนหรือผลิตจากความรอนจากพลังงานไฟฟาโดยตรง แต

ดวยปญหาราคาตนทุนพลังงานในปจจุบันที่สูงข้ึนอยางตอเนื่อง และปญหาส่ิงแวดลอมที่สวนใหญเกิดข้ึน

จากกระบวนการผลิตและใชพลังงาน เปนแรงผลักดันใหเกิดแนวคิดในการนําพลังงานทดแทนมาใชเพื่อการ

ผลิตความรอน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานที่ฟรี สะอาด และใชแลวไมมีวันหมดไป แมวาการ

ใชเทคโนโลยีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชยังตองมีการลงทุนที่สูง แตดวยตนทุนพลังงานแสงอาทิตยที่

เปนศูนย ทําใหไมมีความแปรปรวนดานตนทุนเช้ือเพลิง เพราะแมจะมีการใชมากข้ึนราคาแสงอาทิตยก็จะไม

สูงข้ึนตาม ซึ่งตางกับกรณีตนทุนเช้ือเพลิงฟอสซิลหรือ ชีวมวล และทําใหเปนขอไดเปรียบของพลังงาน

แสงอาทิตย ดวยเหตุนี้พลังงานแสงอาทิตยจึงมีความนาสนใจที่จะนํามาใชเปนแหลงความรอนแทนเช้ือเพลิง

ที่ใชอยูเดิม  

     พลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตน้ํารอนไดโดยใช ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar Collector) ซึ่งตัวรับรังสี

อาทิตยที่ใชงานกันอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal Efficiency) อยูระหวาง 40-60 

เปอรเซ็นต แตเนื่องจากการใชพลังงานแสงอาทิตยมีอุปสรรคในสวนของเงินทุนดานเทคโนโลยี และอุปกรณที่

ยังมีราคาสูง และมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่ส้ันกวาพลังงานชนิดอ่ืนๆ สงผลใหการคืนทุนชากวาการใช

เทคโนโลยีชนิดอ่ืน ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยทําใหเอาชนะอุปสรรคนี้ไดคือ การหาแหลงพลังงาน

อ่ืนมาชวยในการผลิตน้ํารอน เนื่องจากในสถานประกอบการแตละแหงมีแหลงพลังงานความรอนที่เหลือทิ้ง

อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจมาจากการทํางานของชุดระบายความรอนของระบบปรับอากาศ และตูแช รวมถึง

ความรอนจาก ปลองไอเสียของหมอไอน้ํา (Boiler) ดังนั้นหากสามารถนําแหลงพลังงานเหลานี้มาใชในการ

ผลิตน้ํารอนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ก็จะทําใหระยะเวลาคืนทุนของระบบสั้นลงและเหมาะสมคุมคากับ

การลงทุน นอกจากนี้การใชระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานความรอนเหลือทิ้งยัง

ชวยเสริมภาพลักษณของโรงแรมในดานการสงเสริมการใชพลังงานที่สะอาด ชวยลดมลภาวะ และยังเปนการ

สนับสนุนนโยบายและแผนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐอีกทางหนึ่ง   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 ระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานความรอนเหลือทิ้ง 
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2. เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลงังานแสงอาทิตย 
การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ใชกนัโดยทั่วไปในปจจุบันมีการผลิตน้าํรอนที่อุณหภูมสูิง

และอุณหภูมิตํ่า ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตน้าํรอน 3 แบบดังนี ้

2.1 แผนรับแสงแบบรวมแสง (Focusing Solar Collector) 

เปนแบบที่สามารถผลิตน้าํรอนที่อุณหภูมสูิงซึ่งจาํแนกไดตามชนิดของการรวมแสงแบงออกเปน 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) 

เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนโดยใชแผนรับแสงดังกลาวขางตนนี้ จะมีการทํางานของอุปกรณให

เคล่ือนที่ตามดวงอาทิตย ซึ่งจะมีผลทําใหแผนรับแสงสามารถรับแสงอาทิตยไดเต็มที่ตลอดเวลาชวงกลางวัน

ทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่  2.1 ระดับอุณหภูมิที่ทาํไดของแผนรับแสงแบบรวมแสง 

 

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) 

            เปนแบบที่สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิตํ่า แผนรับแสงแบบนี้จะไมมีอุปกรณใหเคล่ือนที่ตามดวง

อาทิตย (non-tracking solar collector ) ไดแก แผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส (single glazed) 

และแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดไมมีแผนปด (un glazed) เปนตน แผนรับแสงแบบนี้จะสามารถรับ

แสงอาทิตยเปนความที่อุณหภูมิตํ่าดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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รูปที่ 2.1 แผนรับแสงแบบแผนเรียบ (Flat Plat Solar Collector) 

 

ตารางที่ 2.2 ระดับอุณหภูมทิี่ทาํไดของแผนรับแสงแบบแผนเรียบและสระแสงอาทิตย 

 

แบบแผนรับแสง ระดับอุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณ 

(องศาเซลเซียส) 

1.แผนเรียบชนิดมีแผนปดใส(single glazed) 40 – 90 

2.แผนเรียบชนิดไมมีแผนปด (un glazed) < 40 

3.สระแสงอาทิตยชนิดต้ืน (shallow solar pond) 40 – 60 

4. สระแสงอาทิตยชนิดลึก (deep or salt gradient solar pond) 40 – 90 

5. ทอน้ําสุญญากาศ (evacuated tubular collector) 100 – 200 

  

 



 7

 2.3)  แผนรับแสงแบบหลอดแกวสุญญากาศ (Evacuated Tube Solar Collector) 

เปนอุปกรณที่เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนอีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะ

เปนหลอดแกวสองช้ัน ระหวางช้ันเปนสุญญากาศ ภายในเคลือบดวยสารดูดกลืนรังสี มีประสิทธิภาพสูง

เหมาะกับการใชงานที่ตองการน้ํารอนอุณหภูมิสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 แผนรับแสงแบบหลอดแกวสุญญากาศ 

 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบขอดี - ขอดอยของตัวรับรังสีทัง้สองชนิด 

ขอดี 
แบบแผนเรียบ แบบหลอดแกวสุญญากาศ 

- ราคาถูกกวาแบบหลอดสุญญากาศ (ราคารวม

คาติดต้ังตอตารางเมตรประมาณ 8,000 – 10,000 

บาท กรณีระบบใหญ) 

- ประสิทธิภาพสูงถึงแมวาจะมีความแตกตาง

ระหวางอุณหภูมิตัวดูดรังสีและอากาศแวดลอมสูง

มาก 

- การติดต้ังทําไดหลายรูปแบบ เชน ติดต้ังบน

หลังคา ติดต้ังเปนสวนหนึ่งของหลังคา เปนผนัง 

- ประสิทธิภาพสูงแมคาความเขมรังสีอาทิตย

ตํ่า 

- ราคาตอสมรรถนะการทําความรอนสูง - เหมาะกับการใชงานอุณหภูมิสูง เชน การผลิต

ไอน้ํา 
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- การประกอบ ติดต้ังทําไดงาย - ขนสงไดงายกวา เนื่องจากน้ําหนักเบา บาง

ชนิดสามารถประกอบไดบริเวณพื้นที่ติดต้ังระบบ 

 - สามารถปรับทิศทางการรับรังสีอาทิตยของ

แผนดูดรังสีภายในหลอดแกวได 

 - ติดต้ังไดหลายรูปแบบ เชน แนวนอนราบกับ

พื้นหลังคา ชวยลดแรงลมปะทะ และลดคาใชจาย

ในการติดต้ัง 

ขอดอย 
แบบแผนเรียบ แบบหลอดแกวสุญญากาศ 

- ประสิทธิภาพตํ่ากวาแบบหลอดสุญญากาศ 

(เนื่องจากมีคาการสูญเสียความรอนรวมทีสู่งกวา) 

- ราคาสูงกวาแบบแผนเรียบ (ราคารวมคา

ติดต้ังตอตารางเมตรประมาณ 10,000 – 12,000 

บาท กรณีระบบใหญ) 

- ระบบ support การติดต้ังตองเปนลักษณะพื้น

ราบเรียบ 

- ไมสามารถติดต้ังแบบนอนราบไดกรณีเปน

แบบ heat pipe (ตองมีมุมเอียงประมาณ 25°) 

- ตองการพื้นที่ติดต้ังมากกวาแบบหลอด

สุญญากาศ 

- ไมสามารถติดต้ังแบบเปนสวนหนึง่ของ

หลังคาได 

- ไมเหมาะกับการใชงานอุณหภูมิสูง เชน การ

ผลิตไอน้ํา 

 

 
 
3. การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม 

ในกิจการของโรงงาน  โรงพยาบาลและโรงแรมทั่วไปจะมีความรอนเหลือทิ้งจากหมอตม 

เคร่ืองปรับอากาศ หมอไอน้ํา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เปนตน ในการนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชเปนแนวทาง

หนึ่งที่จะสามารถนํามาประยุกตสําหรับการผลิตน้ํารอนได ซึ่งเคร่ืองมือและอุปกรณแตละชนิดจะมีแหลง

ความรอนเหลือทิ้งและวิธีการนํามาใชงานแตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) การผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศและตูแชเย็น 

3.1.1) แหลงความรอนทิง้ 

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็นที่สามารถนําความรอนทิ้งมาใชผลิตน้ํารอนควรเปน

ชนิดระบายความรอนดวยอากาศแบบวัฎจักรอัดไอ ที่มีชุดคอมเพรสเซอรเปนอุปกรณอัดไอสารทําความเย็น 
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โดยสารทําความเย็นจะนําความรอนที่ไดจากวัฎจักรทําความเย็นออกจากหองที่ตองการทําความเย็นไป

ระบายทิ้งที่ชุดควบแนน เพื่อสารทําความเย็นควบแนนเปนของเหลวไปตามวัฎจักรทําความเย็นแบบอัดไอ 

ความรอนที่ระบายทิ้งนี้สามารถนํามาใชเปนแหลงความรอนผลิตน้ํารอนได โดยสารทําความ

เย็นที่ไหลออกจากคอมเพรสเซอรจะมีอุณหภูมิระหวาง 70-80 องศาเซลเซียส ข้ึนอยูกับภาระการทํางานของ

เคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งสูงพอที่จะผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียสได โดยใชอุปกรณแลกเปล่ียน

ความรอน 

3.1.2) เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนสําหรับเคร่ืองปรับอากาศหรือตูแชเย็น 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนเพื่อทําน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศหรือตู

แชเย็นมีอยู 3 แบบดังนี้ 

 

  1) Tube Heat Exchanger 

                            เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบนี้จะมีลักษณะเปนขดทอ วัสดุที่ใชจะเปน 

สแตนเลส 316 L หรือทองแดง ใชไดดีกับของเหลวที่มีความหนืดสูง ตองการพื้นที่ติดต้ังมาก ดังนั้นการขยาย

พื้นที่จึงตองเปล่ียนชุดใหม 

 

 
 

รูปที่ 3.1  รูปรางลักษณะของ Tube Heat Exchanger 
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 2) Shell-and-Tube Heat Exchanger 

                             วัสดุทําดวยสแตนเลส 316L หรือทองแดง มีอุณหภูมิใชงานอยูในชวง 200 องศา

เซลเซียส หรือ 700 องศาเซลเซียส ความดันใชงานประมาณ 350 bar สามารถใชงานไดดีกับของไหลทุกชนิด 

แตการบํารุงรักษาคอนขางยุงยาก การขยายพื้นที่แลกเปล่ียนความรอนตองเปล่ียนใหมทั้งชุด 

 

 
 

รูปที่ 3.2  รูปรางลักษณะของ  Shell-and-Tube Heat Exchanger 

 

             3) Plate Heat Exchanger 

 เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้ทําดวยสแตนเลส 316L เคลือบไททาเนียม วัสดุกั้น

ของไหลทั้งสองจะทําดวยทองแดง สามารถใชงานไดดีในชวง -200 องศาเซลเซียส ถึง 980 องศาเซลเซียส 

ใชไดกับของไหลทุกชนิดมีคาประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยนความรอนสูงมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา งายตอ

การบํารุงรักษาสามารถขยายพื้นที่แลกเปล่ียนความรอนไดงาย 
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รูปที่ 3.3 รูปรางลักษณะของ Plate Heat Exchanger 

 

          หลักการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศหรือตูแชเย็น จะมีลักษณะ              

ดังรูปที่  3.5   ในการนําความรอนทิ้งจากเคร่ืองปรับอากาศหรือตูแชนั้น จะทําการติดต้ังเคร่ืองแลกเปล่ียน

ความรอนหลังคอมเพรสเซอร ซึ่งเปนดานที่สารทําความเย็นไหลออก และถายเทความรอนใหกับน้ํา ทําใหน้ํา

เมื่อไหลผานเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนจะทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนมากหรือนอยข้ึนอยูกับการออกแบบและ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน ในการนําความรอนเหลือทิ้งจากเคร่ืองปรับอากาศและตูแช

เย็นกลับมาใชจะไดน้ํารอนโดยส้ินเปลืองพลังงานเพียงเล็กนอยสําหรับเดิมปม ในขณะเดียวกันการระบาย

ความรอนดวยน้ําจะทําใหระบบมีการระบายความรอนไดดี ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศและตูแชเย็น

จะดีข้ึน 

          อยางไรก็ตาม การผลิตน้ํารอนจากเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็นจะมีปญหาบางในชวงฤดู

หนาว เนื่องจากในประเทศไทยจะเปดเคร่ืองปรับอากาศนอย ถึงแมจะมีการใชงานแตปริมาณความรอนที่

ระบายทิ้งก็จะนอยมาก 
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รูปที่ 3.4 ระบบวงจรของเคร่ืองทาํน้าํรอนจากความรอนเหลือทิง้ของเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

 

 
 

รูปที่ 3.5 ตัวอยางการนําความรอนทิ้งจากเคร่ืองปรับอากาศมาใชผลิตน้ํารอน 

 

       3.2) การผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของหมอไอน้ํา 

          3.2.1 ) แหลงความรอนเหลือทิ้ง 

     แกสไอเสียจากปลองหมอไอน้ําหรือเตาอบในการผลิตไอน้ําเพื่อใชในโรงงานหรือการอบเคร่ือง

สุขภัณฑ ที่ผานการใชงานโดยการถายเทความรอนใหกับน้ําใหกลายเปนไอ หรือถายเทความรอนใหกับ

อากาศเพื่อใชในการอบพวกเคร่ืองสุขภัณฑ แกสรอนเหลานี้จะถูกปลอยออกไปตามปลอง ซึ่งแกสเหลานี้จะ

ยังมีอุณหภูมิสูงและปริมาณมากพอ คือมีปริมาณความรอนทิ้ง 15 % ของพลังงานเช้ือเพลิงที่ใช ซึ่งสามารถ

นําความรอนทิ้งกลับมาใชในการผลิตน้ํารอนไดโดยการใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 
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     3.2.2) เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 

     ในการนําความรอนทิ้งจากปลองไอเสียมาใชตองใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนใน 2 ลักษณะคือ 

                    1) เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยการนําความรอนจากผิวทอมาใช เชนแบบเจกเกตและแบบ

ทอทองแดงพันรอบปลองภายนอกคลาย Spiral tube heat exchanger ลักษณะนี้จะไดความรอนไมสูงมาก 

                    2) เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน โดยการใชความรอนจากแกสรอนเผาทอ heat exchanger 

โดยตรง ซึ่งลักษณะนี้จะไดรับปริมาณความรอนสูงแตอายุการใชงานจะไมสูงมาก คือประมาณ 3 ป 

 

 
รูปที่ 3.6  ตัวอยางอุปกรณทาํน้าํรอนจากปลองไอเสียของหมอไอน้ําแบบไอเสียสัมผัสโดยตรง 

 

 
รูปที่ 3.7 การเช่ือมตออุปกรณทําน้ํารอนทีป่ลองไอเสียของหมอไอน้าํ 
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4. ความเหมาะสมดานเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน   
           เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส

และเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งแตละเทคโนโลยีจะมี

คุณลักษณะเชิงเทคนิคดังนี้ 

        4.1)  เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส 

           -  ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิตํ่าประมาณ 40 – 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใชพลังงานเสริม 

  -  ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่ทองฟาโปรง 

  -  ตองการสถานที่ติดต้ังแบบโลงแจงไมมีเงาบัง และใชพื้นที่มาก หากตองการปริมาณน้ํารอนมาก 

 -   ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 -   ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางโดยเฉพาะในเร่ืองการทําความสะอาดแผนปด 

 -   สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 70 ลิตร/ตร.ม/วัน  

  4.2)  เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศ 

       - ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิตํ่าประมาณ 40 – 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใชพลังงานเสริม 

            - ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลาที่อุปกรณผลิตความรอนทิ้งทํางาน 

   - ตองการสถานที่ติดต้ังเล็กนอยเทานั้น 

   - ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   - ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอย 

 -  สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 45.5 ลิตร/ตันความเย็น/ชั่วโมง 

        4.3) ความสัมพันธของการใชพลังงานแสงอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในการผลิตน้ํารอน 

           จากคุณลักษณะเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่กลาวมา จะเห็นไดวาการผลิตน้าํรอนทัง้

สองแบบจะมีความสัมพันธและสอดคลองเหมาะสมที่จะนํามาผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานกันดังนี้ 

          -  ผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิตํ่าประมาณ 40 – 70 องศาเซลเซียสเหมือนกัน  

 -  ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเหมือนกัน 

 -  ตองการการดูแลบํารุงรักษาเพียงเล็กนอยเหมือนกัน 

 -   การใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอนจะสามารถผลิตไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่ทองฟา

โปรงเทานั้น นั่นคือในชวงฤดูฝนการผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยจะไมสามารถผลิตไดเต็มความสามารถ

จําเปนตองใชพลังงานเสริม 

 -  การใชพลังงานจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศผลิตน้ํารอนจะสามารถผลิตได

ตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน ซึ่งโดยปกติจะทํางานไดดีในชวงฤดูรอนและฤดูฝน แตจะมีปญหาในชวง

ฤดูหนาวซ่ึงมีอากาศเย็นทําใหคอมเพรสเซอรทํางานนอยลง จําเปนตองใชพลังงานเสริม 

 จะเห็นไดวาการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานความรอนเหลือ

ทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศจะผลิตน้ํารอนไดสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยไมตองมีพลังงานเสริมใด ๆ เนื่องจาก
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หากใชพลังงานแสงอาทิตยแตเพียงอยางเดียวก็จะมีปญหาตอนฤดูฝนคือในวันที่ไมมีแสงแดดหรือมีแสงแดด

นอย แหลงพลังงานที่จะมาทําใหน้ําเย็นเปนน้ํารอนนั้นไมมีก็ตองใชพลังงานเสริม หรือถาใชพลังงานจาก

ความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศเพียงอยางเดียวจะมีปญหาตอนฤดูหนาวเนื่องจากอากาศภายนอก

จะเย็นกวาอากาศภายในหองพักทําใหคอมเพรสเซอรที่อยูนอกอาคารไมทํางานแมจะเปดเคร่ืองปรับอากาศ

ไวก็ตามจําเปนตองใชพลังงานเสริม  

 ดังนั้นหากใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานจากความรอนเหลือทิ้งของเคร่ืองปรับอากาศจะ

สามารถตัดปญหาที่จะใชพลังงานเสริมออกไปตลอดจนสามารถลดขนาดของระบบผลิตน้ํารอนจาก

แสงอาทิตยลงไดอีก หากเลือกใชเคร่ืองปรับอากาศที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมงหรือเลือกใชเคร่ืองปรับอากาศที่

ทํางานในชวงบายและกลางคืน 

 จากการเลือกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานดังกลาวมาขางตนสามารถกําหนดเกณฑใน

การประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคของสถานประกอบการตางๆ ที่ตองการใชน้ํารอนไดดังนี้ 

- สถานประกอบการตองมีพื้นที่วางเปลาไมไดใชประโยชน 

- สถานประกอบการตองมีแหลงความรอนทิ้งที่เหมาะสมสําหรับนํามาประยุกตใชในการผลิต

น้ํารอน 

- สถานประกอบการตองมีศักยภาพความตองการใชน้ํารอนมากกวาวันละ 2,000 ลิตร 

- สถานประกอบการตองมีบุคลากรบํารุงรักษา 

   


