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นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กลุ่มเทคโนโลยีด้านความร้อน 

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 
แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heating ; SWH) จะเป็น

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจนน าไปสู่การใช้งานอย่างแพร่หลายแล้ว แต่ช่วงสถานการณ์ปกติที่ไม่มีภาวะ
วิกฤติการณ์ใด ๆ ที่จะส่งผลให้ต้นทุนเชื อเพลิงพลังงานเพ่ิมสูงขึ น เช่น ภาวะสงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป็นต้น ต้นทุนการผลิตน  าร้อนจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่สามารถแข่งขันกับราคาก๊าซธรรมชาติ
ได้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลังงานหลายรูปแบบ เช่น ไฟฟ้า น  ามันเตา  

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตน  าร้อนจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ เทคโนโลยีทางเลือก 
การออกแบบ การเตรียมพื นที่ติดตั ง และการติดตั ง เป็นต้น โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยในส่วนของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านการติดตั งก่อนการใช้งานและเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคด้านการขยายตลาดและ
ค่าใช้จ่ายการติดตั งของระบบ ท าให้ต้องมีการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมระบบผลิตน  าร้อนจากเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ าด้วยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุและการออกแบบเพ่ือให้เป็นระบบที่มีน  าหนัก
เบา มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคน้อยลง เพ่ิมความสะดวกในการติดตั งใช้งาน การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบ การเพ่ิมและ
ขยายก าลังการผลิตจากความต้องการในต่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตติดตั ง
ระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้และความช านาญของผู้ติดตั งเพ่ิมมากขึ น ซึ่งเชื่อว่าการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและพัฒนาประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติในการติดตั งจะช่วยลดต้นทุนเหล่านี ได้มาก 

องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมระบบผลิตน  าร้อนจากเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ า ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุ (Materials)  
   ปกติวัสดุที่น ามาใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์ในเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวัสดุ 

ที่สามารถหาได้ ไม่ใช่วัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างเป็นพิเศษหรือผลิตได้ยาก และสามารถน าวัสดุอ่ืนมาใช้ทดแทน
เพ่ือผลิตเป็นอุปกรณ์ให้ท างานในลักษณะเดียวกันได้ โดยอุปกรณ์หลักของเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อน         
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ (solar collector) ถังเก็บน  าร้อน (storage หรือ tank) 
อุปกรณ์ประกอบระบบ (balance of systems; BOS) ซึ่งการวิเคราะห์ โครงสร้างต้นทุนของอุปกรณ์             
ในเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า แผงรับรังสีแสงอาทิตย์และโครงสร้างรองรับแผง
จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 51 รองลงมาเป็นอุปกรณ์ท่อและฉนวนกันความร้อน มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16 และ 
ถังเก็บน  าร้อนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 11 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1  

 



                    
 
รูปที่ 1 โครงสร้างต้นทุนของอุปกรณ์ในเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
1.1 แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ (solar collector) 

วัสดุส่วนใหญ่ที่น ามาใช้ประกอบเป็นแผงรับรังสีแสงอาทิตย์จะมีทองแดง อะลูมิเนียม 
และกระจกเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งราคามีความผันผวนค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นในอนาคต 
ดังนั น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุที่จะน ามาใช้ทดแทนและการหาแนวทางการออกแบบระบบ              
ควรพิจารณาประเด็นการลดการใช้ทองแดง อะลูมิเนียม และกระจก เพ่ือช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ นจาก   
ความผันผวนของราคาและต้นทุนของการติดตั งระบบผลิตน  าร้อนจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 

1.2 ถังเก็บน  าร้อน (storage หรือ tank) 
     ถังเก็บน  าร้อนส่วนใหญ่ผลิตมาจากถังเหล็กเคลือบผิวภายในด้วยกระจก (glass-lined 

steel) หรือถังสแตนเลสสตีล (stainless steel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับถังเก็บน  าร้อนแรงดันปกติ  
(conventional pressurized water heating tank) นอกจากนี  ถังเก็บน  าร้อนบางประเภทหรือบางรุ่น       มี
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบรวม (heat exchangers; HXs) พันอยู่รอบบริเวณด้านนอกของตัวถังหรือ     พัน
อยู่ภายในตัวถังอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัสดุของถังเก็บน  าร้อนท าให้                 มี
การปรับเปลี่ยนวัสดุให้สามารถเก็บของเหลวชนิดอ่ืนได้หลากหลายมากขึ นซึ่งไม่ใช่แคก่ารกักเก็บน  า            ได้
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ นมีศักยภาพในการเก็บความร้อนในถังที่ความจุมีขนาดเล็กได้ดี  มี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

1.3 อุปกรณ์ประกอบระบบ (balance of systems; BOS) 
     อุปกรณ์ประกอบระบบของแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยปั๊ม วาล์ว ท่อ และระบบ

ควบคุมเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งวัสดุทองแดงที่น ามาผลิตเป็นท่อ และทองเหลืองที่น ามาผลิตเป็นข้อต่อท่อ 
ตัววาล์ว และตัวเรือนปั๊ม เป็นวัสดุที่น ามาใช้แพร่หลายที่สุด ทั งนี ความผันผวนของราคาทองแดงท าให้มีการใช้
เหล็กกล้าไร้สนิมและท่อโพลีเมอร์มาทดแทนมากขึ น ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การติดตั งระบบ        
ผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มักใช้ท่อเหล็กหรือท่อเหล็กสแตนเลส เนื่องจากการใช้ท่อที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดใหญจ่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั ง ส่งผลให้ต้นทุนการติดตั งระบบในภาพรวมถูกลง 



2. ศักยภาพของผู้ประกอบการ (Manufacturing Capabilities)   
     ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการบริหาร
จัดการค่อนข้างยาก น ามาซึ่งปัญหาอุปสรรคที่มาจากปัจจัยที่มีความผันผวน เช่น นโยบายพลังงาน           
ราคาพลังงาน ประกอบกับกระบวนการผลิต (production line) ส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ระบบน  าร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงพ่ึงพาแรงงานคนในการผลิตและการประกอบชิ นส่วนอุปกรณ์ แทนที่จะน าระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในการผลิต นอกจากนั น การใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่จะท าให้เกิด        
การประหยัดจากขนาด เพราะต้นทุนคงที่จะถูกกระจายไปสู่จ านวนสินค้าที่มีการผลิตเพ่ิมมากขึ น และเมื่อเพ่ิม
การผลิตสินค้ามากขึ น ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยในการผลิต       
ซึ่งจะน าไปสู่ต้นทุนการผลิต ที่ลดลงมากขึ นอีกด้วยเนื่องมาจาก 
 3. ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานคน (Labor Resource)  
     ตั งแต่กระบวนการผลิตชิ นส่วนและการประกอบอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบ  
การติดตั งระบบ จนกระทั่งการดูแลบ ารุงรักษาของเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้
แรงงานคนเป็นหลัก  

3.1 กระบวนการผลิตชิ นส่วนและการประกอบอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
     ทักษะและความเชี่ยวชาญของแรงงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี        

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตน  าร้อนจะแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ โดยแรงงานส่วนใหญ่       
ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทแผ่นเรียบ (Flat-plate solar collector) 
ควรมีความเชี่ยวชาญในการตัดโลหะ การเจาะ การประสานหรือการเชื่อม และการยึดติดและตัวยึด  รวมถึง  
การทดสอบภายใต้แรงดันและการทดสอบคุณภาพอ่ืน ๆ ส่วนแรงงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collector) ควรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลอดแก้วและอุปกรณ์รวบรวมความร้อน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสุญญากาศในหลอดแก้ว               
และการเชื่อมต่อการติดตั งหลอดแก้วท่อกับกรอบโครงสร้าง (frame) กรณีการขึ นรูปและประกอบชิ นส่วน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของทั งเทคโนโลยีประเภทแบบแผ่นเรียบหรือแบบท่อสุญญากาศตั งแต่ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ก่อนที่จะท าการขนส่งไปยังพื นที่ที่จะท าการติดตั ง จะสามารถช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดขึ นจากการใช้แรงงาน     
ในพื นทีไ่ด้เป็นอย่างด ี

3.2 การออกแบบ และการติดตั งระบบ 
     การออกแบบและติดตั งเทคโนโลยีผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับ

ระบบโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้จะเป็นการออกแบบติดตั งระบบที่มีขนาดเล็ก เช่น ระบบส าหรับบ้านพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ก็ตาม ดังนั น ผู้ที่จะด าเนินการออกแบบและติดตั งระบบจ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับพื นที่หลังคา ระบบประปาและระบบไฟฟ้าขั นพื นฐาน ท าให้ต้องใช้แรงงาน      
เพ่ือด าเนินการและอุปกรณ์ในการติดตั งเพ่ิมขึ น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานเพ่ิมสูงขึ นเมื่อเทียบกับการติดตั ง
ระบบผลิตน  าร้อนแบบปกติทั่วไป 

3.3 การดูแลบ ารุงรักษา 
     แม้ว่าการดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีความซับซ้อนมาก

และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากเกินไป แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สุดเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ         



ความต้องการใช้งานและจะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี  ดังนั น การฝึกอบรมและ
การออกใบอนุญาตส าหรับการดูแลบ ารุงรักษาจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมาก ซึ่งการติดตั งใช้งานระบบผลิต
น  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังไม่แพร่หลายให้ถือเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งของการพัฒนาด้านการดูแล
บ ารุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของการให้บริการ หรือการสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลบ ารุงรักษา  
 
 ส าหรับประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์         
พบได้ค่อนข้างน้อยและมีประเด็นวิจัยที่ไม่หลากหลายมากนัก นอกจากนั น ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
การลดต้นทุนหรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ าในระดับอุตสาหกรรม งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาออกแบบเพ่ือลดต้นทุนในระดับการทดลอง การจัดท าต้นแบบ (prototype) ขนาดเล็ก โดยงานวิจัย
บางฉบับได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต้นทุนและประสิทธิภาพของแผงผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์    
แต่ละประเภทและแต่ละยี่ห้อ (เรวัฒน์, อนิรุตต์ และธนรัฐ, 2020) ซึ่งสามารถน าใช้เป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับ
การเปรียบเทียบต้นทุนกับระบบผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นต้นแบบ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ต้นทุนและประสิทธิภาพแผงผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 
การทดสอบ 

Kwh/m2/ปี บาท/ตร.ม. 
น ้าร้อนผลิตได้
ลิตร/ตร.ม.-ปี 

ต้นทุน 
การผลิต 

ประเทศ 

Flat Bermuda 0.38 ASHREA 93-77 679 10,500 N.A. N.A. ไทย 
Flat Chromagen 0.71 EN 12975 1,271 11,985 42,359 0.39 อิสราเอล 

Flat GJ(Forefront) 0.76 EN 12975 1,370 12,160 20,305.85 0.599 เดนมาร์ค/เวียดนาม 

Flat Infratech 0.65 EN 12975 1,301 16,429 34,590 0.498 ออสเตรเลีย 

Flat Solar Hart 0.55 ASHREA 93-77 981 16,432 46,315.96 0.355 นิวซีแลนด์ 

Flat Solar Ultra 0.51 ASHREA 93-77 909 15,360 53,296 0.3 อิสราเอล/อเมริกา 

Flat TSUS 0.51 ASHREA 93-77 909 11,375 18,994 0.658 ไทย 

Vaccuum EnergyOne 0.52 ASHREA93-77 938 4,733.14 26,194.12 0.181 ไทย 

Vaccuum Heritage N.A. N.A. N.A. 12,000 N.A. N.A. ไทย 

Vaccuum Power Solar N.A. N.A. 900 9,000 174383 * 0.046 ไทย 

Vaccuum Prosolar 0.63 EN 12975 1,133 11,000 N.A. N.A. จีน 

Vaccuum Ravotec 0.56 ASHREA 93-77 1,013 7,500 28,976.57 0.259 ไทย 
 

หมายเหตุ * อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ 
 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า แผงผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก
และต้นทุนต่อตารางเมตรค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับแผงประเภทเดียวกันจากประเทศอ่ืน ดังนั น งานวิจัย      
ส่วนใหญ่จึงเป็นการศึกษาระบบผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มุ่งเน้นการออกแบบระบบ หรือการหา
วัสดุอ่ืนมาทดแทนเพ่ือลดต้นทุนลง อาทิเช่น งานศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
(สวัสดิ์และวิจิตรา, 2019) ซึ่งเป็นการจัดท าระบบผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ าโดยอาศัย



หลักการเทอร์โมไซฟอนในการออกแบบ ท าให้ไม่ต้องใช้ปั๊ม ระบบการท างานจึงไม่ซับซ้อนและช่วยประหยัด
พลังงานอีกด้วย ดังนั น การออกแบบจะใช้แผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (flat plate 
collector) ขนาดพื นที่ 1 ตารางเมตร (1x1 เมตร) ซึ่งประกอบด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง      
5/8 นิ ว จ านวน 9 ท่อ และแผ่นอลูมิเนียมทาสีด า และถังเก็บน  าร้อนหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว ขนาด 50 ลิตร       
ใช้งบประมาณในการสร้างเครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั งสิ น 6,500 บาท ดังรูปที่ 2 

                            
 

รูปที่ 2 เครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการออกแบบและสร้างขึ นเอง 
 
เมื่อเทียบเครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ นเองด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างต่ า กับเครื่องท าน  าร้อน
ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดซึ่งมีราคาประมาณ 12,000 – 20,000 บาท ที่สามารถผลิตน  าร้อน
ในช่วงอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส พบว่า เครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ นเองมีศักยภาพ     
ในการพัฒนาเพ่ือน ามาใช้งานจริง เนื่องจากสามารถผลิตน  าร้อนในช่วงอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับเครื่องท าน  าร้อน
ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนาแผงท าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 
(เรวัฒน์, อนิรุตต์ และธนรัฐ, 2020) ที่ออกแบบแผงท าความร้อนแบบแผ่นเรียบ ขนาดพื นที่ 1.5 ตารางเมตร 
ใช้ท่อความร้อนทองแดง (Heat Pipe) จ านวน 12 ท่อ ในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน  าในท่อรวมน  า 
(Manifold) ใช้งบประมาณในการสร้างแผงท าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั งสิ น 8,200 บาท (คิดเป็น
7,900 บาทต่อตารางเมตร) ดังรูปที่ 3 
 



                                       
 

รูปที่ 3 แผงท าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 
 

โดยสามารถผลิตน  าร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 53 องศาเซลเซียส ซึ่งแผงท าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
ที่พัฒนาขึ นเหมาะสมส าหรับประยุกต์ใช้ผลิตน  าร้อนเพ่ือใช้ในครัวเรือน  หรือที่อยู่อาศัย และการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เป็นได้ด้วยความสะดวกเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ราคาถูก สามารถหาซื อได้ง่าย
ในท้องตลาด ไม่จ าเป็นต้องลงทุนซื ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง เช่น หลอดแก้วสุญญากาศ ขณะที่บางงานวิจัย
พยายามจะสร้างเครื่องต้นแบบของระบบท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
ต้นทุนต่ า ท าจากวัสดุที่หาได้ง่าย โดยดัดแปลงแผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท าจากขวดพลาสติก 
Polyethylene terephthalate (PET) และแผ่นดูดซับความร้อนแบบแผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบโดยใช้แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบแผ่นสังกะสีทาสีด าที่มีค่าการน าความร้อนสูง ภายในแผงรับรังสีพลังงาน
แสงอาทิตย์แต่ละแถวจะประกอบด้วยท่อพีอีเชื่อมติดกับแผ่นดูดซับความร้อน การท าน  าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์จะใช้แบบหมุนเวียน (Active solar water heating system) โดยมีปั้มหมุนเวียนน  าผ่านท่อ
พลาสติกพีวีซีที่หุ้มด้วยฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน และมีวาล์วน  าควบคุมอัตราการไหลของน  าให้
เหมาะสมกับขนาดพื นที่รับรังสีของแผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ ดังรูปที ่4 
 

                          
 

รูปที่ 4 ระบบท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทีท่ าจากขวด PET 



และมีประสิทธิภาพในการผลิตน  าร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับความต้องการใช้อุปโภคในครัวเรือนได้         
โดยอุณหภูมิของน  าร้อนที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 39-48 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิเพียงพอต่อการใช้งาน 
เมื่อเทียบกับช่วงอุณหภูมิประมาณ 35-43 องศาเซลเซียส ที่ได้จากเครื่องท าน  าร้อนไฟฟ้าที่ใช้งานตาม    
บ้านพักอาศัย แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ขวด PET ยังประสบปัญหาเนื่องจากพลาสติกอาจบางเกินไปและ
เกิดการยุบตัวได้ ส่งผลต่อสมรรถนะของระบบท าร้อน เช่น การลดการสูญเสียความร้อนจากท่อน  าร้อน และ
ประสิทธิภาพการสะสมความร้อนของแผงรับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

•  ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  เช่น 

ประสิทธิภาพการใช้งาน ประเภทและราคาของที่จ าหน่ายในท้องตลาด ต้นทุนการผลิตน  าร้อน ที่จ าหน่าย
ภายในประเทศไทย เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยี และการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ   
    2. ควรน าผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับระบบผลิตน  าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ า    
มาศึกษาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ด้านความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ า
ผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนอ่ืน (hybrid system) เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้งานให้
แพร่หลายมากขึ น 
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