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การเปรียบเทยีบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลมูิเนียมและสังกะสี 

ในเครื�องกลั�นนํ�าพลงังานแสงอาทิตย์แบบขั�นบันไดกระจกสองชั�นเอยีงด้านเดยีว 

 
ชวิศร  ปูคะภาค1* และ สรวินท์  ปูคะภาค2 

 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี�  ได้ทําการการเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสีที�จมนํ� าที�มี      

ผลต่อประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบขั�นบันไดกระจกสองชั� นเอียงด้านเดียว โดยได้ทํา    

การทดลองเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั� งสองชนิด โดยวางไว้ในนํ� าชั� นที�สองของเครื�องกลั�นนํ� า               

ในการทดลองได้ เปลี�ยนขนาดของแผ่นอลูมิเ นียมและแผ่นสังกะสีจากขนาด 4-8 m2 ของพื�นที�ผิวนํ� าชั� นสอง       

จากนั�นได้ทาํการวดัปริมาณนํ�ากลั�นที�ได้และคาํนวณหาประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� า พบว่าแผ่นอลูมิเนียมและ  

แผ่นสังกะสีขนาด 4 m2 ได้ปริมาณนํ� ากลั�นมากที�สุดเท่ากบั 1,629 ml/day และ 1,506 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี�ย

สะสมตลอดทั� งวนัมีค่าเท่ากบั 26.11% และ 25.56% นอกจากนี� ยงัพบว่าแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีขนาด 8 m2            

ได้ปริมาณนํ� ากลั�นน้อยที�สุดเท่ากบั 1,461 ml/day และ 1,369 ml/day มีประสิทธิภาพเฉลี�ยสะสมตลอดทั� งวันมีค่า

เท่ากบั 22.95% และ 22.52% ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนทั� งสองแล้ว พบว่าแผ่นอลูมิเนียมมี

ประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นสังกะสีเนื�องจากมีค่าความร้อนที�สูงกว่า และพบว่าประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� ามีค่า   

ลดลงเมื�อขนาดแผ่นอลูมิเ นียมและแผ่นสังกะสีเพิ�มมากขึ�น โดยพื�นที�ของแผ่นดูดซับความร้อนที�มีพื�นที�น้อย             

จะทําให้เครื�องกลั�นนํ� ามีประสิทธิภาพสูงกว่า เ นื�องจากแผ่นดูดซับความร้อนที�มีพื�นที�มากจะบดบังแสงอาทิตย ์           

ที�จะส่งผา่นความร้อนไปยงัชั�นที�หนึ�งของเครื�องกลั�นนํ�าทาํให้ประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ�าลดลง 

 

 

คําสําคัญ : เครื�องกลั�นนํ�าพลงังานแสงอาทิตย ์ประสิทธิภาพ ตวัดูดซับความร้อน อลูมิเนียม สังกะสี 
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Comparison of Aluminum and Zinc as a Heat Absorber  

in Double-Step Solar Still 

 
Chawisorn  Phukapak1* and Sorawin  Phukapak2 

 

 

Abstract 

This paper presents the effect of size of the heat absorber from aluminum and zinc on the efficiency      

of double slope solar still. Aluminum and Zinc was chosen to use as heat absorber and was put on the water   

surface in the second layer of the solar still. The size of Aluminum and Zinc used in the experiment has divided      

9 sizes from 4-8 m2 of the surface of the water in the second layer of the solar still. The temperature, condensed 

water   and efficiency of solar still were measured and calculated in the experiment. The result showed that       

using the size of 4 m2 of Aluminum and Zinc absorber has the maximum condensed water at 1,629 ml/day           

and 1,506 ml/day has the efficiency at 26.11% and 25.56%. The result showed that using the size of 4 m2 of 

Aluminum and Zinc absorber has the minimum condensed water at 1,461 ml/day and 1,369 ml/day has the 

efficiency at 22.95% and 22.52%. Comparing both types of absorber at aluminum and zinc performs better due      

to the higher heating value. The result revealed that the efficiency of solar decreased according with an increased   

in the size of Aluminum and Zinc absorber. 
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1. บทนํา 

นํ�าเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับสิ�งมีชีวิตทุกชนิดบน

โลกโดยเฉพาะมนุษย์เรานั� นมีความต้องการนํ� าที� ถูก

สุขลกัษณะเพื�อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ แต่ใน

ปัจจุบันประชากรมนุษยไ์ด้เพิ�มสูงขึ�นทุกวนัจึงเกดิความ

ตอ้งการนํ�าสะอาดเพิ�มขึ�นด้วยในปัจจุบันปัญหาการขาด

แคลนนํ�าดื�มที�สะอาดตามชนบท จึงทําให้เกดิการวิจัยที�

จะทาํให้นํ�ากร่อยหรือนํ�าเค็ม [1] เหล่านั�นกลายมาเป็นนํ� า

จืดที�มีความเหมาะสมต่อการบริโภคด้วยวิธีการกลั�นการ

กลั�นนํ� าด้วยเครื�องกลั�นนํ� าพลังงานแสงอาทิตย์เ ป็น

กรรมวิ ธีหนึ� งที� ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ� งแวดล้อม  

และสามารถกลั�นนํ� าที�มีค วามสกปรกมากๆได้โด ย     

เสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก อีกทั� งยงัลดค่าใช้จ่ายในการ

บาํรุงรักษาพลงังานแสงอาทิตยจ์ึงเป็นแหล่งพลังงานที�

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอตลอดปี  

และเป็นพลังงานที�สะอาดและไม่ทําลายสิ� งแวดล้อม 

ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดที� จะทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื�องกลั�นนํ� าพลังงานแ สงอาทิต ย์เพื�อใช้พลังงาน

ทดแทนให้มากขึ�นและลดการใช้พลังงานจากนํ� ามัน

เชื�อเพลิงซึ�งปัจจุบัน มีราคาแพงมากขึ�นเรื�อยๆและยงัส่ง 

ผลต่อตน้ทุนในการผลิตนํ�ากลั�นด้วย ดังนั� นจาํเป็นอย่าง

ยิ�งที�จะหาพลงังานมาทดแทนการใช้นํ� ามันเชื� อเพลิงซึ� ง

พลังงานแสงอาทิตยม์ีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้

เป็นพลงังานในการทํานํ� ากลั�นในประเทศไทยเพราะมี

ต้นทุนในการผลิตไม่ สูงมากนัก แต่ เครื� องกลั�นนํ� า

พลงังานแสงอาทิตยใ์นปัจจุบันยงัมีค่าประสิทธิภาพไม่

สูงมากนักผู้วิ จัยจึ งมีแนวคิด ในการปรับ ปรุงให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ� นจึงมีนักวิจัยจาํนวนมากได้ทําการ

ออกแบบและพัฒนาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของเครื�อง

กลั�นนํ� าพลังงานแ สงอาทิต ย์ดั งกล่าวจึ งได้นํา เ อา

แนวความคิด [2-3] โดยการรวมแสงอาทิตยที์�มีความ 

เข้มแ สงต กกระท บ ลงมาบ นแ ผ่นกระจกเพื� อ เ พิ� ม        

และสะสมความร้อนโดยการวางเครื�องกลั�นนํ� าพลัง  

งานแ สงอาทิ ต ย์ในทิ ศต ะวันออกแ ละต ะวันต กมี

ประสิทธิภาพที� ดี ที� สุดในการผลิตนํ� ากลั�นพลังงาน

แสงอาทิตย ์[4] และเมื�อความเขม้แสงอาทิตยเ์พิ�มสูงขึ�น 

[5-7] ยอ่มมีอิทธิพลในการทํามุมเอียงกบัเครื�องกลั�นนํ� า

พลงังานแสงอาทิตยน์ักวิจยัจึงได้ทาํการศึกษาการทํามุม

เอียงแบบต่ างๆ คือทํามุม 4, 10 และ 14ºC [8-11]          

ซึ� งรวมถึงการใช้พื�นผิวสะท้อน 15, 16, 40, และ 23ºC  

[6, 12-15] แต่มุมที�เหมาะสมที�สุดในประเทศไทยคือมุม 

14ºC และในช่วงฤดูหนาวสามารถผลิตนํ�ากลั�นได้ดีที� สุด

ในประเทศไทย [14] 

นอกจากนี�นักวิจยัได้ทาํการศึกษาขนาดระดับความ

ลึกตื�นของนํ� าที�กลั�นชั� นเดียวและสองชั� น [9, 16] ผูว้ิจัย

พบว่าการผลิตนํ�ากลั�นเพิ�มขึ�นถึง 14% และเมื�อเพิ�มระดับ

ความลึกตื�น 2-7 cm [5] พบว่าระดับความลึกระหว่าง   

2-6 cm เป็นระดับความลึกตื�นที� เหมาะสมที�สุด [10]  

จากการศึกษาความลึกของระดับนํ� ากลั�นลดลงจาก      

0.5 cm ถึง 6 cm ทําให้การผลิตดีขึ�น 19% [13] และได้

ทาํการศึกษาการลดช่องว่างระหว่างพื�นผิวของนํ� าหน้า

และแผน่กระจกที�ระดับ 8-13 cm ซึ�งมีผลในการผลิตนํ� า

กลั�นเพิ�มขึ�น 11% [17] ดังนั� นพบว่าระดับความลึกตื�น

ส่งผลต่อการผลิตนํ� ากลั�น [18-20] และค่าสัมประสิทธิ�

การถ่ายเทความร้อนด้วย [21] ส่งผลกระทบต่อเครื�อง

กลั�นนํ�าแบบชั�นเดียวและสองชั�น [22]  

นอกจากนี� ได้ทําการเพิ�มตัวดูดซับความร้อนตาม

แนวคิดของ A.S. Nafey et al. [23] ซึ� งจะให้ประสิทธิ 

ภาพมากกว่ากรณีที�ไม่มีการใช้ตัวดูดซับความร้อนและ

นักวิจยัได้ทาํการศึกษาตัวดูดซับความร้อนที�ได้ทําการ
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ทดลองคือยางมะตอย [14, 24] แผน่เหล็กอ่อน [25] หรือ

เหล็กชุบสังกะสี [26-27] และถ่าน [28-29] และการทาสี

ต่างๆในวสัดุที�ทําการทดลอง [30] ในขณะที�การใช้ฝา

ครอบ เป็ นวัสดุโป ร่งใสทําจากแ กว้หรือพลาสติ ก         

[4, 6, 13] และวัสดุที� ดูดซับความร้อนที�ถูกนํามาใช้ใน

การทดลองคือ ยูรีเทน สไตรีน [4] ไม้ [13] และโฟม 

[26] ต่อมานักวิจัยได้สร้างเครื�องกลั�นนํ� าและศึกษาผล

ของพื�นเอียงและแผ่นดูดซับแสงแดด [31] โดยใช้ขน

แกะปูรองพื�นเพื�อทาํให้เกดิการกระจายตัวของนํ� าอย่าง

สมํ�าเสมอ ผลปรากฏว่าแผน่ดูดซับแสงแดดที�ใช้ขนแกะ

รองจะสามารถกลั�นนํ� าได้มากกว่าแผ่นที� เปลือยเปล่า    

2-3 เท่า ซึ� งพลังงานแสงอาทิตยเ์ป็นพลังงานที�สะอาด

และมีประสิทธิภาพในการนาํไปใช้กลั�นนํ�า 

 

ผู ้วิ จั ย จึ ง มี แ น ว คิ ด เ พื� อ พัฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ           

ของเครื�องกลั�นนํ� าโดยการทดลองนําแผ่นตัวดูดซับ 

ความ ร้อนอลูมิเนียมและสังกะสีซึ� งมีการนําความร้อน

สูงมาใช้ซึ�งการนาํมาใช้จะตอ้งวางบนนํ� าชั� นสอง แต่ใน

ปัจจุบันยังไม่ทราบขนาดที� เหมาะสม จึงได้ทําการ   

ศึกษาผลกระทบขนาดของแผ่นอลูมิเ นียมและแผ่น

สังกะสีที�มีผลต่ อป ระสิท ธิภาพข องเครื� องกลั�นนํ� า

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบขั�นบันไดกระจกสองชั� นเอียง

ด้านเดียว 

 

2. วัสดุและวิธีการทดลอง 

2.1 วสัดุและอุปกรณ์  

 การวิจยัในครั� งนี� ได้นาํเครื�องกลั�นนํ� าแบบขั�นบันได

กระจกสองชั�นเอียงด้านเดียวมาใช้ในการทดลองมีขนาด

พื�นที�ฐานเท่ากบั 1.5 x 1 m2 โดยมีความสูงของแต่ละชั� น

เป็น 40 cm แต่ละชั� นมีรูระบายนํ� าเข้าและนํ� าออกอยู่

ภายใน พื�นที�ด้านล่างของเครื�องกลั�นนํ�าบรรจุด้วยฉนวน

และตัวดูดซับความร้อน กระจกเอียงด้านเดียวทํามุม    

14ºC ชั�นบนได้ออกแบบเป็นลกัษณะแบบขั�นบันได การ

ที�ทาํให้ชั�นบนเป็นขั�นบันไดเพื�อตอ้งการเพิ�มพื�นที� ผวินํ�า

ให้ได้รับพลงังานความร้อนมากขึ�นโดยจะทาํการเพิ�มตัว

ดูดซับความร้อนโดยใช้แผ่นตัวดูดซับที�ชั� นบนเพื�อให้

ความร้อนแกน่ํ�า ดังรูปที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 เครื�องกลั�นนํ� าพลังงานแสงอาทิตยที์�ใช้ในการ

ทดลอง 
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2.2 วธิีการทดลอง  

การวิจยัในครั� งนี� ได้ทาํการศึกษาเพื�อหาค่าความเข้ม

แสงอาทิตย์ตลอดทั� งวัน การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิ

ภายในเครื�องกลั�นนํ�า ปริมาณนํ�ากลั�นสะสมตลอดทั� งวัน

ในแต่ละชั�นและนาํมาวิเคราะห์ผลเพื�อหาประสิทธิภาพ

ของระบบซึ�งมีตวัดูดซับความร้อนโดยใช้แผน่อลูมิเนียม

และแผ่นสังกะสีมาทําการทดลอง โดยแบ่งขนาดของ

แผน่อลูมิเนียมและแผน่สังกะสีเท่ากบั 4-8 m2 ของพื�นที�

ผวินํ�าชั�นบน โดยมีขั�นตอนการทดลองดังนี�  

1. ติดตั� ง Thermo Couple Type J ตามจุดต่างๆ 5 จุดที�   

Tb , Tw , Tg1 , Twf , Tg2 แล้วต่อ Thermo Couple เข้ากบั 

Precision RTD Thermometer มีความละเอียด 0.01ºC 

เพื�อทาํการวดัค่าอุณหภูมิในแต่ละจุดเติมนํ� าที�จะทําการ

ทดลองที�ชั�นล่าง 70 ลิตรและชั�นบน 30 ลิตร 

2. นําตัวดูดซับความร้อนที�ทําจากแผ่นอลูมิเนียมและ

แผ่นสังกะสีมาท ดลองโด ยแ บ่ งเ ป็ นข นาด เ ท่าก ับ           

4-8 m2 ของพื�นที�ผิวนํ� า โดยติดตั� งที�ชั� นบนของเครื�อง

ลาดเอียงไปทางทิศใต ้

3. วัดปริมาณนํ� ากลั�นด้วยถ้วยตวง ใช้ Flow meter วัด

ความเร็วลม และใช้ Thermometer แบบกระเปาะเปียก

และกระเปาะแห้งวดัอุณหภูมิ เพื�อหาความชื�นสัมพทัธ์ 

4. วดัค่าที�ได้ตามจุดต่างๆทุก 1 ชั�วโมงเริ�มวัดเมื�อเวลา 

01.00 จนไปถึงเวลา 24.00 ของวนัต่อมา 

 

3. ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในการคํานวณ 

3.1 การกลั�นนํ�าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 

 หลักการทํางาน การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์จะถูก

ส่งผ่านไปยังแผ่นปิดโปร่งแสงที�อยู่ด้ านบน ซึ� งอาจ   

เป็นกระจกหรือพลาสติก รังสีดวงอาทิตยจ์ะถูกดูดซับ

ความร้อนด้วยนํ�าดิบที�อยูใ่นอ่าง เมื�อนํ�าถูกทาํให้ร้อนขึ�น      

นํ�ากจ็ะระเหยตวัเนื�องจากความดันไอเพิ�มขึ�นและไอนํ� า

ระเหยตวัขึ�นไปยงัแผน่กระจกด้านบนโดยการพาความ

ร้อนซึ� งไอนํ� าจะถูกกลั�นตัวบริเวณด้านล่างของแผ่น

กระจก ดังนั�นแผ่นกระจกจึงต้องมีความลาดเอียงอย่าง

เ พียงพอที� จะทําให้นํ� ากลั�นไหลไป ยังรางนํ� าโด ย

ปราศจากการหยดของนํ�ากลบัลงไปยงัอ่างรางนํ�าจะ ต้อง

มีความลาดเอียงอย่างเหมาะสมไปตามความยาวของ

เครื�องกลั�น เพื�อที�จะทาํให้นํ�าที�กลั�นได้ไหลไปยงัภาชนะ

รองรับที�อยูส่่วนล่างของเครื�องกลั�นต่อไป 

 

3.2 การส่งผ่านพลังงานในเครื� องกลั�นนํ�าพลังงาน

แสงอาทติย์ 

การส่งผา่นพลงังานส่วนใหญ่ที�เขา้ไปในเครื�องกลั�น

นํ�าจะเกดิการสูญเสียขึ�นภายในระบบซึ�งจะมีผลต่ออัตรา

การกลั�นนํ�าให้มีค่าสูงสุด เมื�อการส่งผา่นรังสีดวงอาทิตย์

ไปยงัเครื�องกลั�นนํ� าจะมีเพียงรังสีส่วนหนึ� งที�สามารถ

ผา่นเขา้ไปยงัเครื�องกลั�นนํ� าได้ เนื�องจากมีการสะท้อน

ของรังสีที�บริเวณฝาครอบเครื�องกลั�นนํ� านั�นเอง รังสีที�

ผา่นเข้าไปสู่ภายในเครื�องกลั�นนํ� าได้จะถูกเปลี�ยนเป็น

พลังงานความร้อนสะสมอยู่ภายในเครื�องกลั�นนํ� าและ

รังสีส่วนหนึ�งจะถูกดูดซับไวที้�ผวิดูดรับ รังสีความร้อนที�

สะสมภายในเครื�องกลั�นนํ�า จะเกดิการสูญเสียออกไปใน

หลายๆลกัษณะด้วยกนั ดังนี�  

1. พลงังานจากรังสีดวงอาทิตยซึ์� งถูกดูดกลืนเข้าไปใน 

ฝาครอบ ( AGSQ . ) 

2. พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์ที�ทะลุผ่านฝาครอบ 

( TRQ ) 

3. พลงังานจากรังสีดวงอาทิตยที์�ทะลุผ่านฝาครอบและ

ถูกดูดกลืนโดยนํ�า ( AWSQ . ) 
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4. พลงังานความร้อนที�ถ่ายเทจากผิวฝาครอบออกไปสู่

บรรยากาศด้วยการแผร่ังสีความร้อน ( ROQ ) 

5. พลงังานความร้อนที�ถ่ายเทจากผิวฝาครอบออกไปสู่

บรรยากาศด้วยการพาความร้อน ( COQ ) 

6. พลงังานความร้อนที�ถ่ายเทจากพื�นผวินํ�าไปสู่ฝาครอบ

ด้วยการแผร่ังสีความร้อน ( RIQ ) 

7. พลังงานความร้อนที�ถ่ายเทจากพื�นผิวไปสู่ฝาครอบ

ด้วยการพาความร้อน ( CIQ ) 

8. พลังงานความร้อนที� สูญเสียไปตามด้านข้างและ

ด้านล่างของเครื�องกลั�นนํ�า ( LQ ) 

9. พลงังานความร้อนที�ถ่ายเทจากนํ� าไปสู่ฝาครอบด้วย

การแฝงไปกบัไอที�ระเหย ( EQ ) 

10. พลงังานความร้อนที�สูญเสียไปกบันํ� าที�กลั�นได้ออก

ไปสู่ภายนอกตวัเครื�องกลั�นนํ�า ( .distillQ ) 

ซึ�งสามารถคาํนวณหาพลังงานในส่วนต่างๆของเครื�อง

กลั�นนํ�าได้ โดยอาศัยการสมดุลพลังงานในเครื�องกลั�น

นํ�าพลงังานแสงอาทิตย ์ดังนี�   

1.สมดุลพลงังานความร้อนที�ฉนวน 

 

losscbwb
b

pbb qqAtI
dt

dT
Cm  )(                              (1) 

 

2.สมดุลพลงังานความร้อนที�นํ�าชั�นที� 1 

 

111)( ewgcwgrwgcbww

w

pww qqqqAtI
dt

dT
Cm 

      (2) 

 

3.สมดุลพลงังานความร้อนที�ผวิกระจกชั�นที�1 

 

wfcgewgcwgrwgg

g

pgg
qqqqAtI

dt

dT
Cm

11111

1 )( 
         (3) 

 

4.สมดุลพลงังานความร้อนที�นํ�าชั�นที� 2 

 

21)( cwfgwfcgwf

wf

pwwf qqAtI
dt

dT
Cm              (4) 

                    absorberewfgrwfg qqq  22  

 

5.สมดุลพลงังานความร้อนที�ผวิกระจกชั�นที�2 

 

222
2

)( rwfgcwfgg
g

pgg qqAtI
dt

dT
Cm                            (5) 

         acgskyrgewfg qqq ,2,22   

 

6.อตัราการควบแน่นรวมทั� งสองชั�น 

 

wfW Tfg

gwf

ewfg

Tfg

gw

ewg
c

h

TT
h

h

TT
h

dt

dm

@

2

2

@

1

1

)()( 



        (6) 

 

จากสมการที� (1) - (5) เป็นการสมดุลพลังงานความ

ร้อนจากตาํแหน่งต่างๆของเครื�องกลั�นนํ� า โดยกาํหนด 

ค่า 
bT  , wT  , 

1gT
 , 

wfT  , 
2gT

 คืออุณหภูมิที�ฉนวนชั� น

ล่าง ผิวนํ� าชั� นล่าง ผิวกระจกชั� นล่าง ผิวนํ� าชั� นบน และ 

ผิวกระจกชั� นบน และ ค่า mb , mw,mg mwf , mc คือมวล

ของฉนวนชั� นล่าง นํ� าชั� นล่าง กระจก นํ� าชั� นบน และ 

มวลนํ�ากลั�น และนําไปแทนค่าลงในสมการที�  (1) - (5)  

จะได้ค่า 
cm  คืออัตราการควบแน่นดังสมการที�  (6)  

จากนั� นสามารถคาํนวณหาประสิทธิภาพ ( ) ได้จาก

สมการที� (8) 

 

3.3 การหาค่าพลงังานความร้อนที�ถูกดูดซึมโดยวตัถุ 

สูตรโดยทั�วไปในการคาํนวณหาค่าพลังงานความ

ร้อนที�ถูกดูดซึมโดยวตัถุ [32] 

 

 wddIwbbIabsorberq          (7) 



บทความวิจยั                                                           วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที� 11 ฉบบัที� 2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2558 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 2  May – August  2015 

 

17 

เมื�อ   คือค่าการดูดซึมรังสีของวัตถุ Ib คือค่ารังสี

อาทิตยต์รงรายชั�วโมงบนระนาบในแนวระดับ Id คือค่า

รังสีอาทิตยก์ระจายรายชั�วโมงบนระนาบในแนวระดับ 

wb
  คือค่าการส่งผ่านรังสีดวงอาทิตย์ของบรรยากาศ

เนื�องจากการดูดกลืนโดยไอนํ� า 
wd
  คือค่าการส่งผ่าน

รังสีดวงอาทิตยข์องบรรยากาศเนื�องจากการกระเจิงโดย

ไอนํ�า 

 

3.4 การคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ�า

พลงังานแสงอาทติย์ 

สูตรโดยทั�วไปในการคาํนวณหาประสิทธิภาพ ( ) เป็น

ดังนี�  [23] 

 

                        





I

hm fgc
                                     (8) 

 

เมื�อ 
cm  คืออตัราการควบแน่น hfg คือค่าความร้อนแฝง

ของนํ�า และ I คือค่าความเขม้แสงอาทิตย ์

 

4. วิธีการคํานวณ 
การค ํานวณหาประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� า

พลังงานแสงอาทิ ตย์ได้ ใช้ โป รแ กรม Engineering 

Equation Solver (EES) โดยเริ�มต้นจะต้องกาํหนดค่า 

คงที�ต่างๆในหัวขอ้ขา้งตน้ โดยค่าความเข้มแสงอาทิตย์

สามารถคาํนวณจากฟังกช์ัน Solar ซึ� งจะทําให้สามารถ

คาํนวณหาค่าอุณหภูมิ Tb , Tw , Tg1 , Twf , Tg2 โดยใช้

สมการที� (1)-(6) จากนั� นคาํนวณหาพลังงานความร้อน

แฝง (hfg) ของนํ�าทั� งสองชั�นเพื�อที�หาอัตราการควบแน่น 

(
cm ) เมื�อได้อตัราการควบแน่นกจ็ะสามารถคาํนวณหา

ประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� าพลังงานแสงอาทิตย ์

จากสมการที� 8  

5. ผลการวิจัยและอภิปราย 
ในการท ดลองโดยใช้แ ผ่นอลูมิเ นียมและแ ผ่น 

สังกะสีขนาด 4-8 m2 ของพื�นผวิของนํ�าชั�นสองซึ� งได้ทํา

การทดลองเก็บข้อมูลค่าความเข้มแสงอาทิตย์ การ

เปลี�ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื�องกลั�นนํ� าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ ปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวันและ

คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของนํ� ากลั�น โดยผูว้ิจัยขอ

นาํเสนอผลการทดลอง กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น

สังกะสีขนาดเท่ากบั 4 m2 ซึ� งได้ดําเนินการทดลองใน

วันที�  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยแผ่นอลูมิเนียมมีค่า

ความเขม้แสงเฉลี�ยตลอดทั� งวนั 487.92 W/ m2 เวลาที�ให้

ค่าความเข้มแสงมากที�สุดคือเวลา 12.00 น. มีค่าเป็น 

835.35 W/ m2 แ ละท ด ลองแผ่นสังกะสีในวันที�  4 

พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี� ย 

ตลอดทั� งวัน 467.05 W/ m2 เวลาที�ให้ค่าความเข้มแสง

มากที� สุดคือเวลา 12.00 น. มีค่าเ ป็น 811.52 W/ m2    

โดยแสงอาทิตยเ์ริ�มส่องสว่าง เวลา 07.00 และสิ�นสุดลง

ที�เวลา 18.00 น. ซึ�งแสงอาทิตยม์ีความเข้มแสงยาวนาน   

12 ชั�วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 ค่าความเขม้แสงอาทิตยต์ลอดทั� งวนั 
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รูปที� 3 การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื�องกลั�นนํ� า

เมื�อใช้แผน่อลูมิเนียมขนาด 4 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4 การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื�องกลั�นนํ� า

เมื�อใช้แผน่สังกะสีขนาด 4 m2 

 

จากรูปที� 3 และ 4 แสดงค่าอุณหภูมิจากการคาํนวณ 

ณ จุดต่างๆภายในเครื�องกลั�นนํ�าพลงังานแสงอาทิตยข์อง

แผ่นอลูมิเ นียมและแผ่นสังกะสีขนาด 4 m2 พบว่ า 

อุณหภูมิแตกต่างระหว่างที�ผวิกระจกชั�นที�หนึ� ง (Tg1) กบั

ผวินํ�าชั�นที�หนึ� ง (Tw) มีค่าแตกต่างกบัอุณหภูมิแตกต่าง

ของผิวกระจกชั� นที�สอง (Tg2) กบัผิวนํ� าชั� นที�สอง (Twf) 

โดยพบว่าในชั�นที�สองมีความแตกต่างกนัระหว่างผิวนํ� า

กบัผวิกระจกมากกว่าในชั�นที�หนึ�ง ณ เวลา 15.00 น. ซึ� ง

เป็นเวลาที�อุณหภูมิสูงสุดระหว่างที�ผิวกระจกกบัผิวนํ� า

ของทั� งสองชั�น และอุณหภูมิสูงสุดตลอดทั� งวนัของแผ่น

อลูมิเ นียมมีค่าเ ท่ากบั 48.39ºC โดยชั� นที�สองมีความ

แตกต่างระหว่างผวินํ�ากบัผวิกระจกเท่ากบั 1.68ºC ส่วน

ในชั�นที�หนึ�งมีความแตกต่างระหว่างผวินํ�ากบัผิวกระจก

เท่ากบั 1.37ºC สําหรับกรณีแผ่นสังกะสีพบว่าอุณหภูมิ

สูงสุดตลอดทั� งวนัของแผ่นสังกะสีมีค่าเท่ากบั 46.56ºC 

โดยชั�นที�สองมีความแตกต่างระหว่างผวินํ�ากบัผวิกระจก

เท่ากบั 1.57ºC ส่วนในชั�นที�หนึ�งมีความแตกต่างระหว่าง

ผิวนํ� ากบัผิวกระจกเท่ากบั 1.24ºC ซึ� งแสดงให้เห็นว่า  

ชั�นที� 2 มีอตัราการควบแน่นมากกว่าชั� นที�  1 (ดังแสดง

ในรูปที� 2 และ 3) และนํ� ายงัมีการควบแน่นอยู่เมื�อไม่มี

แสงอาทิตยเ์พราะ มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง

ผิวกระจกและผิวนํ� ายงัคงเกดิขึ�นอยู่แต่มีค่าน้อยทําให้

อตัราการควบแน่นลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 เปรียบเทียบปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวัน

เมื�อใช้แผน่อลูมิเนียมและแผน่สังกะสีขนาด 4 m2 
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จากรูปที� 5 เปรียบเทียบปริมาณนํ�ากลั�นสะสมตลอด
ทั� งวันรวมทั� งสองชั� นเมื�อใช้แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น
สังกะสีขนาด 4 m2 โดยแผ่นอลูมิเนียมได้ปริมาณนํ� า
กลั�นชั� นที�หนึ� งเท่ากบั 605 ml/day ได้ปริมาณนํ� ากลั�น  
ชั� นที�สองเท่ากบั 1,094 ml/day และมีปริมาณนํ� ากลั�น
รวมทั� งสองชั� นเท่ากบั 1,699 ml/day และแผ่นสังกะสี  
ได้ปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�หนึ� งเท่ากบั 526 ml/day ได้
ปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�สองเท่ากบั 980 ml/day และมี
ปริมาณนํ� ากลั�นรวมทั� งสองชั� นเท่ากบั 1,506 ml/day  
และจากการทดลองเปรียบเทียบปริมาณนํ� ากลั�นสะสม
ตลอดทั� งวันรวมทั� งสองชั� น เมื�อใช้แผ่นอลูมิเนียมและ
แผน่สังกะสีพบว่าเริ�มมีนํ� ากลั�นเมื�อเวลา 09.00 น. และ
ช่วงที�มีปริมาณนํ� ากลั�นดีที� สุดคือช่วงเวลา 13.00 -   
18.00 น. มีปริมาณกลั�นนํ� าที� ดีกว่าช่วงอื�น เนื�องจาก
กราฟมีความชันมากที�สุดของตลอดทั� งวนั ในช่วงเวลาที�
มีแสงอาทิตยค์ือช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. แต่เครื�องยงั
ไม่มีอตัราการกลั�นนํ�าเนื�องมาจากนํ� าต้องใช้เวลาในการ
สะสมค วามร้อนจนถึงค่ าค วามร้อนแ ฝงข องการ
กลายเป็นไอพอจะระเหยไปสู่ผิว กระจกและทําการ
ควบแน่นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6 เปรียบเทียบปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�หนึ� งและชั� นที�
สองในแต่ละชั�วโมง เมื�อใช้แผ่นอลูมิเนียมและแผ่น
สังกะสีขนาด 4 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7 ความแตกต่างของปริมาณนํ�ากลั�นชั� นที�หนึ� งและ

ชั�นที�สองตลอดทั� งวนัต่อขนาดพื�นที�รับความร้อนเมื�อใช้

แผน่อลูมิเนียมและแผน่สังกะสี 

 

จากรูปที�  6 เปรียบเทียบปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�หนึ� ง

และชั� นที�สองในแต่ละชั�วโมง เมื�อใช้แผ่นอลูมิเ นียม  

และแผน่สังกะสีในการทดลอง พบว่าเริ�มมีปริมาณนํ� า

กลั�นเมื�อเวลา 09.00 น. และช่วงที�มีปริมาณนํ� ากลั�นดี

ที� สุดคือช่วงเวลา 13.00 - 18.00 น. มีปริมาณกลั�นนํ� าที�

ดีกว่าช่วงอื�น โดยการนาํแผน่อลูมิเนียมมาทาํการทดลอง

พบว่านํ�ากลั�นชั� นที�หนึ� งได้ปริมาณนํ� ากลั�นออกมากอ่น

ในช่วงเวลา 09.00 น. ส่วนนํ� ากลั�นชั� นที�สองยงัไม่มีการ

กลั�นเกดิขึ�น จนถึงเวลา 11.00 น. นํ� ากลั�นชั� นที�สองจึงมี

นํ� ากลั�นเกดิขึ�นแต่กย็งัมีปริมาณนํ� ากลั�นน้อยกว่าชั� นที�

หนึ�งจนเมื�อเวลาผา่นไปถึง 15.00 น. นํ� ากลั�นชั� นที�สองมี

ปริมาณนํ�ากลั�นเพิ�มขึ�นจนมีปริมาณนํ�ากลั�นมากกว่าชั�นที�

หนึ�งและหลงัจากช่วงเวลา 15.00 น. ปริมาณนํ� ากลั�นชั� น

ที�หนึ�งเริ�มมีปริมาณนํ�ากลั�นลดลงเรื�อยๆ เนื�องจากความ

ร้อนที�สะสมในชั� นที� หนึ� งมีค่าลด ลงทําให้ปริมาณ        
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นํ� ากลั�นลดลงเ พราะค วามร้อนจากแสงอาทิ ตย์ได้  

ส่งผ่านจากชั� นที�สองกอ่นค่อยส่งผ่านมายังชั� นที�หนึ� ง  

แต่ปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�สองยงัคงกลั�นนํ� าได้ตามปกติ

เ นื� องจากมีความร้อนสะสมอยู่มาก จนถึงช่วงเวลา  

18.00 น. จึงมีอัตราการกลั�นนํ� าลดลง และนํ� าย ังมีการ

ควบแน่นอยูเ่มื�อไม่มีแสงอาทิตยเ์พราะมีความแตกต่าง

ของอุณหภูมิระหว่างผิวกระจกและผิวนํ� ายงัคงเกดิขึ�น 

อยูแ่ต่มีค่าน้อยทาํให้อตัราการควบแน่นลดน้อยลง 

 

จากรูปที� 7 แสดงความแตกต่างปริมาณนํ� ากลั�นชั� น  

ที�หนึ�งและชั�นที�สองตลอดทั� งวันเมื�อใช้แผ่นอลูมิเนียม 

และแผ่นสังกะสี พบว่าความแตกต่างของปริมาณนํ� า

กลั�นชั� น ที� สองมากกว่ าป ริมาณนํ� ากลั�นชั� น ที� หนึ� ง          

แต่เมื�อเปรียบเทียบแผน่ดูดซับความร้อนแผ่นอลูมิเนียม

ขนาด 4-8 m2 จากการทดลองพบว่าแผ่นดูดซับความ

ร้อนแผ่นอลูมิเนียมขนาด 4 m2 มีปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�

หนึ�งมากที�สุดเท่ากบั 605 ml/day และมีปริมาณนํ� ากลั�น

ชั� น ที� สองน้อยที� สุดเ ท่ ากบั  1,024 ml/day แ ต่ จะ

แ ป ร ผ ก ผัน ก ับ แ ผ่น ดู ด ซั บ ค วา ม ร้ อ น อลู มิ เ นี ย ม         

ขนาด 8 m2 โดยมีปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�หนึ� งน้อยที�สุด    

เท่ากบั 280 ml/day และมีปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�สองมาก

ที�สุดเท่ากบั 1,181 ml/day และแผ่นสังกะสีขนาด          

4-8 m2 จากการทดลองพบว่าแผน่ดูดซับความร้อน แผ่น

สังกะสีขนาด 4 m2 มีปริมาณนํ�ากลั�นชั�นที�หนึ� งมากที�สุด

เท่ากบั 526 ml/day และมีปริมาณนํ� ากลั�นชั� นที�สองน้อย

ที�สุดเท่ากบั 980 ml/day แต่จะแปรผกผนักบัแผ่นดูดซับ

ความร้อนสังกะสีขนาด 8 m2 โดยมีปริมาณนํ�ากลั�นชั� นที�

หนึ�งน้อยที�สุดเท่ากบั 238 ml/day และมีปริมาณนํ� ากลั�น

ชั� นที�สองมากที�สุดเท่ากบั 1,131 ml/day เนื�องจากการ

ส่งผ่านความร้อนของแผ่นดูดซับความ ร้อนที�มีพื�นที�

น้อยจะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย ์ ไปยงัชั� นที�หนึ� ง

ดีกว่าแผน่ดูดซับความร้อนที�มีพื�นที�  มากเพราะมีขนาด

พื� น ที� ข อ งแ ผ่น ดู ด ซั บ ค วา มร้ อนใ นชั� น ที� สอ งบั ง

แสงอาทิตยที์�น้อยกว่า ดังนั� นแผ่นดูดซับความร้อนที�มี

พื�นที�มากจะบดบังแสงอาทิตยที์�จะส่งผ่านความร้อนไป

ยงัชั� นที�หนึ� งของเครื�องกลั�นนํ� าซึ� งเป็นสาเหตุที�ทําให้

ประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ�าลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 8 ปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวันเมื�อใช้แผ่น

อลูมิเนียมและแผน่สังกะสีขนาดต่างๆ 

 

พิจารณารูปที�  8 ปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวัน

เมื�อใช้ แผ่นอลูมิเ นียมและแ ผ่นสังกะสีขนาดต่างๆ       

เมื�อเป รียบเที ยบการทดลองโดยใช้แผ่นอลูมิเ นียม      

และแผ่นสังกะสี พบว่าแผ่นอลูมิเนียมขนาด 4-8 m2 มี

ปริมาณการกลั�นนํ� าสะสมตลอดทั� งวันมากกว่าแผ่น

สังกะสีทุกขนาดเมื�อนํามาเปรียบเทียบกนั โดยแผ่น

อลูมิเนียม ขนาด 4 m2 มีปริมาณนํ�ากลั�นสะสมตลอด  ทั� ง

วันมากที�สุดเท่ากบั 1,629 ml/day และแผ่นอลูมิเนียม

ขนาด 8 m2 มีปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวันน้อย
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ที�สุดเท่ากบั 1,461 ml/day ส่วนแผ่นสังกะสีขนาด 4 m2 

มีปริมาณนํ� ากลั�นสะสมตลอดทั� งวันมากที� สุดเท่ากบั 

1,506 ml/day และแผน่สังกะสีขนาด 8 m2 มีปริมาณนํ� า

กลั�นสะสมตลอดทั� งวนัน้อยที�สุดเท่ากบั 1,369 ml/day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 9 ประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ยตลอดทั� งวันเมื�อใช้ 

แผน่อลูมิเนียมและแผน่สังกะสีขนาดต่างๆ 

 

จากรูปที�  9 ประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ยตลอดทั� งวัน 

เมื�อใช้แผน่อลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีขนาดต่างๆและ

จากการค ํานวณเมื�อเปรียบเทียบการทดลองโดยใช้   

แผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสี พบว่าแผ่นอลูมิเนียม    

ที�มีขนาด 4-8 m2 มีประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ยตลอดทั� งวนั

มากกว่าแผน่สังกะสีทุกขนาดเมื�อนํามาเปรียบเทียบกนั 

โดยแผน่อลูมิเนียมที�มีขนาด 4 m2 มีประสิทธิภาพสะสม

เฉลี�ยตลอดทั� งวันสูงที� สุดเท่ากบั 26.11% ส่วนแผ่น

สังกะสีที�มีขนาด 4 2m มีประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ยตลอด

ทั� งวนัเท่ากบั 25.56% 

จากนั� นได้ ทําการกลั�นนํ� าโด ยใช้ เครื� องกลั�นนํ� า

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกสองชั� นเอียงด้านเดียว 

แต่ได้เปลี�ยนขนาดของแผน่ดูดซับความร้อนอลูมิเนียม

และแผน่ดูดซับความร้อนสังกะสีที�มีขนาดแตกต่างกนั

เท่ากบั 4-8 m2 โดยมีผลลัพธ์ของการ ทดลองและการ

คาํนวณหาประสิทธิภาพดังแสดงในตารางที� 1 

 

ตาร าง ที� 1 ผลการท ด ลองแ ผ่นดู ด ซับ ความร้อน

อลูมิเนียมและสังกะสีขนาดต่างๆ 

 

จากตารางที�  1 พบว่าประสิทธิภาพลดลงเมื�อมี   

ขนาด แผ่นดู ดซับ ความร้อนอลูมิเ นียมและสังกะสี      

มากขึ� น โดยประสิทธิภาพสูงสุดคือแผ่นอลูมิเ นียม   

ขนาด 4 m2 มีค่าเท่ากบั 26.11% และแผ่นสังกะสี ขนาด 

8 m2 มีประสิทธิภาพต ํ�าที� สุด  มีค่าเ ท่ากบั 22.52% 

สําหรับรูป แบบ กราฟค่าค วามเข้มแ สงอาทิต ย์การ

เปลี�ยนแปลงอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ กราฟปริมาณ นํ� ากลั�น

สะสมตลอดทั� งวนั และกราฟประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ย

ตลอดทั� งวัน โดยเมื�อใช้ขนาดแผ่นดูดซับความร้อน

Material Solar 

radiation 

(W/ m2) 

Total daily 

Production 

(ml/day) 

Efficiency 

(%) 

อลูมิเนียม (4 m2) 

อลูมิเนียม (5 m2) 

อลูมิเนียม (6 m2) 

อลูมิเนียม (7 m2) 

อลูมิเนียม (8 m2) 

สังกะสี     (4 m2) 

สังกะสี     (5 m2) 

สังกะสี     (6 m2) 

สังกะสี     (7 m2) 

สังกะสี     (8 m2) 

487.92 

465.94 

486.06 

496.28 

516.28 

467.05 

476.15 

463.22 

484.27 

466.22 

1,629 

1,597 

1,561 

1,525 

1,461 

1,506 

1,475 

1,439 

1,404 

1,369 

26.11 

24.76 

24.15 

23.51 

22.95 

25.56 

24.40 

23.81 

23.21 

22.52 
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อลูมิเนียมและสังกะสีที�มีขนาด 5-8 m2 จะมีลักษณะ

ใกล้เคียงกบัผลลัพธ์ของกราฟแผ่นดูดซับความร้อน

อลูมิเนียมและสังกะสีขนาด 4 m2 จึงไม่นํามากล่าวถึง

รายละเอียดในที�นี�  

 

6. สรุปผล 

จากการศึกษาพบว่าแผน่ดูดซับความร้อนอลูมิเนียม

และสังกะสีสามารถนาํมาใช้เป็นตวัดูดซับความร้อนได้ 

และขนาดของแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเ นียมและ

สังกะสีมีผลต่ อป ระสิท ธิภาพข อ งเ ค รื� องกลั�นนํ� า  

พลงังานแสงอาทิตยแ์บบกระจกสองชั� นเอียงด้านเดียว 

โดยขนาดพื�นที�ที� เพิ�มขึ�นจะทําให้ประสิทธิภาพลดลง

โดยแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเ นียมขนาด 4 m2 ได้

ป ริ ม า ณ นํ� า ก ลั�น ม า ก ที� สุ ด เ ท่ า ก ับ  1,629 ml/day               

มีประสิทธิภาพเฉลี�ยสะสมตลอดทั� งวันมีค่าเ ท่ากบั 

26.11% และแผน่สังกะสีขนาด 8 m2 ได้ปริมาณนํ� ากลั�น

น้อยที� สุด เ ท่ า ก ับ  1,369 ml/day มี ป ระสิท ธิภา พ        

เฉ ลี�ยสะสมตลอดทั� งวันมีค่า เ ท่ ากบั  22.52% เ มื�อ

เปรียบเทียบกบัการทดลองที�มีตัวดูดซับความร้อน 

ดังนั� นประสิทธิภาพของเครื�องกลั�นนํ� ามีค่ าลดลงเมื�อ

ขนาดของแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นสังกะสีเพิ�มมากขึ�น

โด ยพื�น ที� ของแผ่นอลูมิ เ นียมแ ละแ ผ่นสังกะสีที� มี     

พื�นที�น้อยจะทําให้เครื�องกลั�นนํ� ามีประสิทธิภาพสูง   

กว่าพื�นที� ที� มีมากกว่า เ นื� องจากแ ผ่นอลูมิเ นียมและ    

แผ่นสังกะสีที� มีพื� น ที�มากจะบด บั งค วามร้อนจาก

แสงอาทิตยที์�จะส่งผ่านความร้อนไปยงัชั� นที�หนึ� งของ

เครื�องกลั�นนํ� าซึ� งเป็นสาเหตุที�ทําให้ประสิทธิภาพของ

เครื�องกลั�นนํ�าลดลง 

7. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการนาํตวัดูดซับความร้อนชนิดอื�นมาทดลอง

ร่วมก ันและมีการเ พิ� มลด ระดั บป ริมาณนํ� าภายใน    

เครื� องกลั�นนํ� าพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อนํามาเปรียบ  

เทียบการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิ ณ จุดต่างๆปริมาณนํ� า

กลั�นสะสมตลอดทั� งวัน และประสิทธิภาพสะสมเฉลี�ย

ตลอดทั� งวนั 
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