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     บทที ่1 

     บทน ำ 

น ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อส่ิงมีชีวติบนโลก มนุษยต์อ้งกำรน ้ำส ำหรับใชด้ ำรงชีวติในกำรบริโภค   มนุษย์

สำมำรถขำดอำหำรไดห้ลำยวนั แต่ถำ้ขำดน ้ำมนุษยจ์ะเสียชีวติภำยใน 2–3 วนั น ้ำเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญั

ของเซลล์ทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นเซลลส์ัตวห์รือพืช มนุษยแ์ละสัตวมี์น ้ ำเป็นองคป์ระกอบประมำณร้อยละ 

70 โดยน ้ ำหนกั ในพืชบกมีน ้ ำเป็นองคป์ระกอบประมำณร้อยละ 50–75 โดยน ้ ำหนกั และพืชน ้ ำอำจมีน ้ ำ

เป็นองคป์ระกอบมำกกวำ่ร้อยละ 95 โดยน ้ ำหนกั นอกจำกน้ีน ้ ำยงัใชป้ระโยชน์ในภำคเกษตรกรรม และ

อุตสำหกรรมต่อกำรพฒันำประเทศอีกดว้ย ขณะท่ีแหล่งน ้ ำจืดบนโลกท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์ได้มีเพียง 1 

% ท่ีเหลืออีกประมำณ 99 % เป็นน ้ำทะเล ตำมรูปท่ี 1.1 

 

    รูปที ่1.1 แหล่งน ้ำบนโลก     

  ท่ีมำ: http://sustainability.psu.edu/live/what-penn-state-doing/environment/water 

1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของกำรวจิัย 

เน่ืองจำกน ้ำทะเลมีเกลือซ่ึงประกอบดว้ยแร่ธำตุต่ำง ๆ  ปะปนอยูใ่นรูปของสำรละลำยจึงมีรสเค็ม 
โดยน ้ำทะเล 1 ลิตร (1,000 กรัม) จะมีเกลืออยูป่ระมำณ 35 กรัม ควำมเค็มของน ้ ำทะเลในโลกมีค่ำแตกต่ำง
กนั บริเวณขั้วโลกท่ีหนำวเยน็ แสงจำกดวงอำทิตยต์กกระทบเป็นมุมเฉียงกบัพื้นผิวโลกท ำให้พลงังำนท่ี
ตกกระทบนอ้ย กำรระเหยของปริมำณน ้ำยอ่มนอ้ยตำมไปดว้ย น ้ำทะเลจึงมีควำมเคม็นอ้ย ขณะท่ีบริเวณใจ
กลำงมหำสมุทร หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตร แสงจำกดวงอำทิตย์จะมีควำมเข้มสูงมำกท ำให้น ้ ำทะเลมี
อุณหภูมิสูง น ้ำจึงระเหยเป็นไอไดม้ำกแลว้ทิ้งแร่ธำตุไวใ้นทะเล น ้ำทะเลบริเวณน้ีจึงมีควำมเคม็มำกกวำ่  
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เกลือในน ้ ำทะเลเกิดมำจำกแร่ธำตุบนพื้นโลก โดยแหล่งน ้ ำบนพื้นโลก และน ้ ำฝนจะละลำยแร่
ธำตุท่ีมีอยูใ่นดินและหิน แลว้ไหลรวมตวักนัจำกคูคลองไหลต่อลงแม่น ้ำแลว้ไหลลงไปสู่ทะเล แร่ธำตุของ
เกลือเหล่ำน้ีอยูใ่นรูปประจุท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ประจุโซเดียม (Na+) และประจุคลอไรด์ (Cl-)  เม่ือน ้ ำระเหย
ออกไปประจุเหล่ำน้ีจะรวมตวักนัเป็นสำรประกอบ ไดแ้ก่ เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และ
เกลืออ่ืน ๆ  ตำมตำรำงท่ี 1.1 
 

             ตำรำงที่ 1.1 ประจุเกลือในน ้ำทะเล  

          
 

ท่ีมำ: http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/sea-water  
 

         นอกจำกน้ีค่ำควำมเค็มของน ้ ำทะเลยงัข้ึนอยูก่บัระดบัควำมลึกของน ้ ำทะเลอีกดว้ย เม่ือแบ่งระดบั
ควำมลึกของน ้ำทะเลเป็น 3 ระดบั คือ น ้ำชั้นบน เทอร์โมไคลน์ และน ้ำชั้นล่ำง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
   

1) น ้ ำชั้นบน (Surface water) ไดรั้บอิทธิพลจำกแสงอำทิตยแ์ละบรรยำกำศ จึงมีน ้ ำฝนและน ้ ำท่ำ 
      (น ้ ำจำก แม่น ้ ำล ำคลอง) ปะปนอยู่ จึงมีควำมควำมหนำแน่นของเกลือต ่ำกว่ำน ้ ำชั้ นล่ำง
 2) เทอร์โมไคลน์ (Thermocline) อยูใ่ตร้ะดบัน ้ำชั้นบน เป็นบริเวณท่ีอุณหภูมิของน ้ำทะเลลดลง  
     อยำ่งรวดเร็วตำมควำมลึกท่ีเพิ่มข้ึนดงัรูปท่ี 1.2 และควำมเคม็จะเพิ่มข้ึนตำมควำมลึก              
 3) น ้ำชั้นล่ำง (Deep water) มีอุณหภูมิต ่ำ ควำมเคม็ และควำมหนำแน่นของเกลือสูงมำก 

 

น ้ ำชั้นบนบริเวณพื้นผิวมหำสมุทร ไดรั้บอิทธิพลจำกแสงอำทิตย์ บรรยำกำศ น ้ ำฝน และน ้ ำจำก
แม่น ้ ำล ำธำรปนอยู่ จึงมีควำมเจือจำงและมีควำมหนำแน่นต ่ำกว่ำน ้ ำชั้นล่ำง เม่ือดูกรำฟในรูปท่ี 1.2 จะ
พบวำ่ใตร้ะดบัผวิน ้ ำลงไปอุณหภูมิลดต ่ำลงอยำ่งรวดเร็วเรียกวำ่ "เทอร์โมไคลน์" (Thermocline) ใตร้ะดบั
ผวิน ้ำลงไปควำมเคม็เพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็วเรียกวำ่ "แฮโลไคลน์" (Halocline) ซ่ึงอุณหภูมิและควำมเค็มเป็น
ปัจจยัท่ีท ำใหน้ ้ำทะเลมีควำมหนำแน่นเพิ่มข้ึนตำมระดบัควำมลึก  
 

คลอไรด ์(Cl-) 54.30%

โซเดียม (Na+) 30.20%

ซลัเฟต (SO4++) 7.60%

แมกนีเซียม (Mg++) 3.70%

แคลเซียม (Ca++) 1.20%

โปแตสเซียม (K+) 1.10%

ประจุอ่ืนๆ 1.90%
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รูปที ่1.2 เทอร์โมไคลน์ และแฮโลไคลน์            
ท่ีมำ: http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/sea-water 

  
จำกข้อมูลข้ำงต้นท่ีกล่ำวมำจะพบว่ำแหล่งน ้ ำจืดบนโลกท่ีจะสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้มี

ปริมำณน้อยมำก ส่วนแหล่งน ้ ำส่วนใหญ่ท่ีเป็นน ้ ำทะเลท่ีมีอยู่บนโลกก็มีระดบัควำมเค็มสูงไม่สำมำรถ
น ำมำใชบ้ริโภคและอุปโภคไดโ้ดยตรง กำรเพิ่มจ ำนวนประชำกรอยำ่งรวดเร็ว กำรเติบโตทำงธุรกิจ กำรใช้
น ้ำในภำคเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม และปัญหำมลภำวะท ำให้โลกร้อน ก่อให้บนโลกเกิดแนวโนม้ท่ี
จะเกิดกำรขำดแคลนน ้ ำจืดมำกข้ึน ส ำหรับประเทศไทยแมย้งัไม่ถึงขั้นขำดแคลนน ้ ำ แต่ก็มีหลำยพื้นท่ีท่ี
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำจืด เช่น พื้นท่ีท่ีประสบปัญหำน ้ ำกร่อย พื้นท่ีท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเล เป็นตน้ 
จึงท ำใหปั้ญหำเร่ืองกำรขำดแคลนปริมำณน ้ำจืดท่ีใชใ้นกำรอุปโภค และบริโภคเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั 

 

พลงังำนแสงอำทิตยจ์ดัเป็นพลงังำนหมุนเวียน (Renewable Energy) ประเภทหมุนเวียนท่ีใชแ้ลว้
ไม่หมดไป กำรใชป้ระโยชน์จำกพลงังำนแสงอำทิตยท่ี์เป็นแหล่งพลงังำนธรรมชำติท่ีสะอำดไม่ก่อให้เกิด
มลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นเทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology) และไม่มีตน้ทุนของตวัพลงังำน 
เพรำะแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนหมุนเวียนท่ีได้เปล่ำจำกธรรมชำติ ถึงแม้ว่ำส่ิงมีชีวิตบนโลกได้ใช้
ประโยชน์จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์แต่ปริมำณกำรใช้อยู่ยงัถือว่ำน้อยมำกเม่ือเทียบกบัปริมำณพลงังำน
แสงอำทิตยท่ี์ไดรั้บมำ มนุษยรู้์จกักำรใช้พลงังำนแสงอำทิตยม์ำตั้งแต่อดีต และคิดคน้พฒันำเทคโนโลยี

http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/sea-water/thermocline_halocline.jpg?attredirects=0
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ต่ำง ๆ  เพื่อท่ีจะน ำเอำพลงังำนแสงอำทิตย์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ไดม้ำกท่ีสุด ทั้งในรูปของพลงังำน
ควำมร้อนโดยตรง หรือกำรเปล่ียนรูปใหเ้ป็นพลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึงในอนำคตเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้
พลงังำนแสงอำทิตยจ์ะเป็นเทคโนโลยีท่ีมีกำรใชง้ำนกนัอยำ่งแพร่หลำยมำกข้ึน เพรำะนอกจำกจะไม่ตอ้ง
เสียค่ำใชจ่้ำยของตน้ทุนพลงังำนแลว้ ยงัไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

 

พลงังำนแสงอำทิตยส์ำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง ได้แก่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำ ท ำให้
อำหำรแห้ง สร้ำงควำมอบอุ่นให้แก่ร่ำงกำย ให้แสงสว่ำงในกำรมองเห็น ช่วยให้พืชสังเครำะห์แสง
เจริญเติบโตเป็นแหล่งอำหำรของมนุษยแ์ละสัตว ์เป็นตน้ ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนยสู์ตรบริเวณ
ละติจูด 14 องศำเหนือ พบวำ่พื้นท่ีส่วนใหญ่ไดรั้บรังสีจำกดวงอำทิตยสู์ง ศกัยภำพพลงังำนแสงอำทิตย์
ของพื้นท่ีแห่งหน่ึงจะสูงหรือต ่ำ ข้ึนอยูก่บัปริมำณรังสีดวงอำทิตยท่ี์ตกกระทบพื้นท่ีนั้น โดยบริเวณท่ีไดรั้บ
รังสีดวงอำทิตยม์ำกจะมีศกัยภำพในกำรน ำพลงังำนแสงอำทิตยม์ำใชง้ำนสูง จำกแผนท่ีศกัยภำพพลงังำน
แสงอำทิตยข์องประเทศไทย (พ.ศ. 2542) ตำมรูปท่ี 1.3 พบวำ่กำรกระจำยของควำมเขม้ รังสีดวงอำทิตย์
ตำมบริเวณต่ำง ๆ  ในแต่ละเดือนของประเทศ ได้รับอิทธิพลส ำคญัจำกลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไดรั้บรังสีดวงอำทิตยสู์งสุดระหวำ่งเดือน
เมษำยน และพฤษภำคม บริเวณท่ีไดรั้บรังสีดวงอำทิตยสู์งสุดเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
บำงส่วนของภำคกลำง โดยไดรั้บรังสีดวงอำทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี 5.28-5.56 kWh/m2 – day พื้นท่ีดงักล่ำวคิดเป็น 
14.3 % ของพื้นท่ีในประเทศ นอกจำกน้ียงัพบวำ่ 50.2 % ของพื้นท่ีไดรั้บรังสีดวงอำทิตยเ์ฉล่ียทั้งปีในช่วง 
5-5.28 kWh/m2 – day และมีเพียง 0.5 % ของพื้นท่ีทั้งหมดท่ีไดรั้บรังสีดวงอำทิตยต์  ่ำกวำ่ 4.45 kWh/m2 – 
day ตำมรูปท่ี 1.3 
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รูปที ่1.3 แผนท่ีศกัยภำพพลงังำนแสงอำทิตยข์องประเทศไทย (พ.ศ. 2542) 
  ท่ีมำ: http://www3.egat.co.th/re/egat_pv/sun_thailand.htm  

จำกรูปท่ี 1.3 จะเห็นวำ่พลงังำนแสงอำทิตยข์องประเทศไทยไดรั้บค่อนขำ้งสูงและเหมำะสมใน
กำรน ำมำใชป้ระโยชน์ในดำ้นพลงังำนหมุนเวยีน ส ำหรับกำรใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อกำรผลิตไฟฟ้ำนั้น
จะมีประสิทธิภำพต ่ำกว่ำกำรเปล่ียนพลงังำนแสงอำทิตยไ์ปเป็นพลงังำนควำมร้อน เช่น กำรกลัน่น ้ ำดว้ย
พลังงำนแสงอำทิตย์โดยตรง เป็นต้น กำรกลั่นน ้ ำจืดด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นวิธีกำรหน่ึงซ่ึงน ำ
พลงังำนแสงอำทิตยม์ำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ช่วยแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำจืด กำรกลัน่เป็นวิธีท่ีใชแ้ยก
เกลือและสำรแขวนลอยต่ำง ๆ  ออกจำกน ้ ำทะเลท่ีเป็นของเหลวให้เป็นน ้ ำจืดได ้โดยอำศยัควำมแตกต่ำง
ของจุดเดือด วธีิกำรคือน ำน ้ำทะเลท่ีเป็นของเหลวมำให้ควำมร้อนจนระเหยกลำยเป็นไอ น ้ ำท่ีมีจุดเดือดต ่ำ
จะกลำยเป็นไอออกมำก่อนเกลือและสำรแขวนลอยต่ำง ๆ ท่ีมีจุดเดือดสูงกวำ่ แลว้ท ำให้ไอของน ้ ำท่ีแยก
ไดเ้กิดกำรควบแน่นกลบัเป็นของเหลวอีกคร้ัง ดงันั้นกำรกลัน่จึงเป็นวิธีท่ีสะดวก และใช้ทัว่ไป เพื่อแยก
ของผสมท่ีเป็นของเหลว หรือสำรละลำยท่ีมีสำรระเหยยำกเป็นตวัถูกละลำย ดงันั้นในพื้นท่ีท่ีติดทะเล เช่น 
บนเกำะ หรือพื้นท่ีท่ีขำดแคลนแหล่งน ้ ำจืด ก็สำมำรถน ำหลกักำรน้ีมำประยุกต์ใช้ได้ ก็จะท ำให้ได้น ้ ำ
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บริสุทธ์ิ สะอำด ท ำได้ง่ำย และสะดวก ส ำหรับใช้ในยำมขำดแคลนได้ กำรใช้พลงังำนแสงอำทิตยใ์น
ประเทศไทยส ำหรับกำรผลิตน ้ำกลัน่ ยงัจดัวำ่มีกำรศึกษำนอ้ยมำก เน่ืองจำกปัญหำทำงดำ้นงำนวิจยัท่ียงัไม่
สำมำรถสร้ำงเคร่ืองกลัน่น ้ ำท่ีมีประสิทธิภำพสูงท่ีสำมำรถผลิตน ้ ำกลัน่ออกมำในเชิงพำณิชยไ์ด ้ ส ำหรับ
งำนวจิยัน้ีไดจ้ดัท ำเคร่ืองตน้แบบกำรกลัน่น ้ำทะเลดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยจ์ำกจำนรับแสงพำรำโบลำ โดย
ค ำนึงถึงกำรใชว้สัดุท่ีหำง่ำยรำคำถูก มีอำยกุำรใชง้ำนยำวนำน และกำรออกแบบไม่ยุง่ยำกซบัซ้อนเพื่อกำร
พฒันำต่อไปในเชิงพำณิชยไ์ด ้

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำวิจยัคือ  
 

1) ออกแบบและสร้ำงเคร่ืองตน้แบบในกำรกลัน่น ้ำทะเลดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยจ์ำกจำนรับแสง 
           พำรำโบลำ เพื่อผลิตน ้ ำจำกน ้ำทะเลท่ีมีคุณภำพเทียบกบัมำตรฐำนได ้               

2) ค ำนวณตน้ทุนของเคร่ืองตน้แบบ และตน้ทุนกำรผลิตน ้ ำ 
             

1.3 ขั้นตอนกำรวจิัย                                                                                
 

งำนวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษำปัญหำ                                 

2) ศึกษำทฤษฏี และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                                     

3) ศึกษำหลกักำรรับแสง และสะทอ้นแสงอำทิตยด์ว้ยจำนพำรำโบลำ                                                                                   

4) จดัท ำเคร่ืองตน้แบบกลัน่น ้ ำทะเลดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยจ์ำกจำนรับแสงพำรำโบลำ                   

5) ท ำกำรทดลอง และบนัทึกผล                    

6) วเิครำะห์ผลกำรทดลอง                                 

7) สรุปผล และขอ้เสนอแนะ                   

8) จดัท ำรำยงำนกำรวิจยั  
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย                                                                               
 

งำนวจิยัมีขอบเขต ดงัน้ี 

1) ใชน้ ้ำทะเลจำกธรรมชำติในกำรทดสอบ                                                                                                  

2) ทดสอบปริมำณน ้ำทะเลท่ี 30%, 50% และ 70% ของหมอ้ตม้ขนำด 30 ลิตรในช่วงเวลำเดียวกนั                                                                                    

3) ใชจ้ำนรับแสงอำทิตยพ์ำรำโบลำขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 1.45 เมตร 
 

1.5 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกงำนวจิยัมีดงัน้ี 

 1) สำมำรถน ำเคร่ืองมือตน้แบบน้ีไปใชก้ลัน่น ้ำทะเลเป็นน ้ำจืดได ้
 2) สำมำรถน ำอุปกรณ์ตน้แบบไปเผยแพร่ และอบรมใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ 
 3) สำมำรถน ำผลวจิยัท่ีไดม้ำต่อยอดงำนวจิยั ในกำรกลัน่น ้ำจำกแหล่งน ้ำอ่ืน ๆ และปรับปรุง 

   อุปกรณ์ตน้แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกลัน่น ้ำจืดต่อไป   
         



 

 

     บทที ่2 

         ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัท าเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจาน

รับแสงพาราโบลา  ผูศึ้กษาวิจยัไดร้วบรวมน าเสนอทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

เป็นแนวทางการศึกษาวจิยัต่อไป  

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 จานรับพลงังานแสงอาทติย์  

พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการแผรั่งสีของดวงอาทิตยใ์นรูปของแสงแดด ท่ี

ประกอบ ดว้ยพลงังานแสง และพลงังานความร้อน ดงันั้นพลงังานแสงอาทิตยจึ์งมีอยูส่องส่วนดว้ยเช่นกนั 

ก็คือพลงังานแสง และพลงังานความร้อน โดยพลงังานทั้งสองส่วนน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ

ผลิตพลงังานไดส้องรูปแบบ ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า และพลงังานความร้อน จานรับพลงังานแสงอาทิตย์
แบบรวมแสงท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ใชจ้านกลมโคง้เวา้ทรงพาราโบลาท าหนา้ท่ีและมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1.1.1 หน้าท่ีของจานรับพลงังานแสงอาทิตย์  
 

จานรับพลงังานแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลา จะท าหน้าท่ีเป็นตวัรับพลงังานแสงอาทิตยจ์ากดวง
อาทิตยท่ี์ส่องมาบนพื้นโลก แลว้สะทอ้นต่อไปยงัจุดโฟกสัซ่ึงเป็นจุดท่ีรวมพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
แสงอาทิตยน์ั้นจะอยูใ่นรูปของพลงังานความร้อนดว้ย โดยพื้นผิวของจานรับพลงังานแสงอาทิตยจ์ะใช้
เป็นกระจกเงา หรือวสัดุอ่ืนท่ีสามารถสะทอ้นแสง และสะทอ้นความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตยไ์ดดี้ ซ่ึง
ความร้อนท่ีไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป โดยจานรับพลงังานแสงอาทิตยจ์ะท า
หนา้ท่ี ตามรูปท่ี 2.1 ดงัน้ี 

 

 เป็นตวัรับพลงังานแสงอาทิตย ์(Receiver) ท่ีบริเวณพื้นผวิโคง้เวา้ของจาน 
 เป็นตวัรวมพลงังานแสงอาทิตย ์(Concentrator) โดยสะทอ้นไปยงับริเวณจุดโฟกสั 
 

2.1.1.2 ลกัษณะของจานพาราโบลา  
 

จานสะทอ้นแบบพาราโบลา (Parabolic reflector) คืออุปกรณ์สะทอ้น หรือกระจก ท่ีใชส้ะสมหรือ
รวบรวมพลงังาน เช่น แสง เสียง หรือคล่ืนวิทยุ รูปร่างของมนัคล้ายกบัพาราโบลอยด์กลม (Circular 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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paraboloid) จานสะทอ้นแบบพาราโบลาสามารถมีรูปร่างเป็นคล่ืนระนาบตามแนวแกน ไปจนถึงคล่ืนทรง
กลมท่ีมว้นวนเขา้สู่จุดโฟกสั จานสะทอ้นแบบพาราโบลาใช้ในการรวบรวมพลงังานจากท่ีไกลๆ (เช่น
คล่ืนเสียง หรือแสงจากดาวฤกษ ์หรือคล่ืนวทิย ุ) และน าพลงังานนั้นรวมเขา้ไปสู่จุดโฟกสั เม่ือน าหลกัการ
สะทอ้นมาด าเนินกลบัทาง จานสะทอ้นแบบพาราโบลาก็อาจน ามาใช้ส่องพลงังานจากจุดก าเนิดท่ีอยู่ท่ี
โฟกสัและส่งออกไปเป็นล าพลงังานแบบขนานก็ได ้เป็นหลกัการท่ีใชง้านใน สปอตไลท ์และไฟหนา้ของ
รถยนต ์ส าหรับในงานวจิยัน้ีเราสามารถหาขนาดส่วนโคง้ของจานพาราโบลา ตามรูปท่ี 2.2 โดยใชส้มการ 
(2.1) (Abdelkader Dendane, 2007) 

 

               F   =  D 
2
 / ( 16y )                                     (2.1)  

 

โดยท่ี  F  คือ ระยะความยาวโฟกสั  
D  คือ ระยะเส้นผา่นศูนยก์ลางของจาน 

y  คือ ระยะความลึกของจานถึงขอบปากจาน 

  
รูปท่ี 2.1 หนา้ท่ีของจานรับพลงังานแสงอาทิตย ์
 
 
 

    Concentrator

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2


10 
 

 

 ต าแหนง่จดุโฟกสั (Focus Point) จะเป็นท่ีรวมพลงังานแสงอาทิตย์ (Concentrator) 
 

 
 

    รูปท่ี 2.2 ขนาดของจานพาราโบลา และความยาวโฟกสั 
 

เราสามารถหาพืน้ท่ีผิวสว่นโค้งเว้าของจานพาราโบลา ตามรูปท่ี 2.2 โดยใช้สมการ (2.2) (Ross  
Millikan, 2015) 

 

A   =  π/6 * ( r/y
2

 ) * [ ( r
2

+ 4y
2

 )
 3/2

-  r
3

 ]           (2.2) 
 

โดยท่ี  A  คือ พื้นท่ีผวิส่วนโคง้เวา้ของจานพาราโบลา    
  r   คือ รัศมีของจานพาราโบลาท่ีขอบปากจาน     
  y   คือ ระยะความลึกของจานถึงขอบปากจาน 

  

ซึง่พืน้ท่ีผิวสว่นโค้งเว้าของจานพาราโบลา จะท าหน้าท่ีเป็นตวัรับพลงังานแสงอาทิตย์ (Receiver) 
แลว้สะทอ้นต่อไปยงัจุดโฟกสั 

 
2.1.2 ระบบติดตามดวงอาทติย์ (Solar Tracking System) 
 

ระบบติดตามดวงอาทิตยเ์ป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าพลงังานแสงอาทิตยม์า
ใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด ระบบติดตามดวงอาทิตยใ์ชส้ าหรับควบคุมหนา้จานพาราโบลาใหห้มุนตั้งฉาก
กบัแสงอาทิตยต์ลอดเวลา โดยระบบท่ีใชส้ าหรับงานวจิยัน้ีจะเป็นระบบติดตามดวงอาทิตยแ์บบแกนเดียว 
(Single Axis Tracking System ) ใชค้วบคุมหนา้จานโดยปรับหมุนจานติดตามดวงอาทิตยใ์นทิศทาง
ตะวนัออกไปทิศตะวนัตกในแต่ละวนั รายละเอียดการติดตั้งตามรูปท่ี 2.3  

F

   y

D

FOCUS POINT

https://math.stackexchange.com/users/1827/ross-millikan
https://math.stackexchange.com/users/1827/ross-millikan
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รูปท่ี 2.3 อุปกรณ์ระบบติดตามดวงอาทิตยแ์บบแกนเดียว  

   ท่ีมา: http://www.โซลาร์ตามตะวนั.com 

จากรูปท่ี 2.3 จะเห็นว่าระบบติดตามดวงอาทิตย ์ประกอบดว้ย Mono Crystalline, Actuator 

Motor,  กล่องชุดควบคุม และแบตเตอร่ี 12 V น ามาต่อวงจรกนั ส าหรับหลกัการท างานของชุดอุปกรณ์
ตามรูป โดยใชแ้ผงโซล่าเซลล ์Mono Crystalline 5 watt 12 V จ  านวนสองแผงประกอบกนัเป็นมุมฉาก 
แล้วต่อสายไฟเช่ือมระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับกล่องชุดควบคุม ซ่ึงภายในกล่องชุดควบคุมจะ
ประกอบดว้ยวงจรรีเลย์จ  านวนสองตวัท่ีจะท างานตามแผงโซล่าเซลล์ทั้งสองตวั และควบคุมทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของแกนมอเตอร์ (Actuator Motor) ซ่ึงขบัเคล่ือนด้วยพลงังานจากแบตเตอร่ี 12 V ตวัแกน
มอเตอร์จะเคล่ือนท่ีเขา้หรือออก จนกวา่เม่ือใดท่ีแผงโซล่าเซลลท์ั้งสองตวัรับแสงอาทิตยไ์ดเ้ท่ากนั เม่ือนั้น
รีเลย์ก็จะตดัการท างานท าให้แกนมอเตอร์หยุดการเคล่ือนท่ี จากหลักการท างานของระบบน้ีจึงน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการติดตั้งควบคุมการหมุนของจานพาราโบลาส าหรับในงานวิจยัน้ี 

 
2.1.3 การระเหย (Evaporation)  
 

ก่อนท่ีจะทราบความหมายของการระเหย เราควรจะทราบความหมายของค าวา่การกลายเป็นไอ
ก่อน การกลายเป็นไอ (Vaporization) หมายถึง การท่ีของเหลวเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอ เม่ือได้รับ

POWER SUPPLY DC 12-24 V 

Actuator 

Motor 

Mono 

Crystalline กลอ่งชดุ

ควบคมุ 
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พลงังานความร้อนพอท่ีจะท าให้โมเลกุลมีพลงังานจลน์สูงพอจนเอาชนะแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล 
ก่อนเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ในทางตรงกนัขา้มถ้าไอคายพลงังานความร้อนออกมา 
โมเลกุลก็จะมีพลงังานจลน์นอ้ยลง ท าให้โมเลกุลเคล่ือนท่ีช้าลง ท าให้เกิดแรงยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล
มากข้ึนและในท่ีสุดจะสามารถท าใหโ้มเลกุลรวมกนัเป็นสารในสถานะของเหลว การท่ีสารเปล่ียนสถานะ
จากไอหรือแกส๊เป็นของเหลว เรียกวา่ การควบแน่น หรือการกลัน่ตวั (Distillation) 

การระเหย (Evaporation) หมายถึง การท่ีของเหลวเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไออยา่ง
ช้า ๆ  และเกิดข้ึนเฉพาะผิวหน้าของของเหลวเท่านั้น นอกจากนั้นการระเหยยงัสามารถเกิดได้ทุก ๆ  
อุณหภูมิท่ียงัมีของเหลวนั้นอยู ่เช่น น ้าสามารถระเหยไดท่ี้อุณหภูมิ 0-100๐C ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ เป็น
ตน้ การระเหยเป็นกระบวนการท่ีของเหลว เปล่ียนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมี
อุณหภูมิถึงจุดเดือด โดยเป็นกระบวนการตรงกนัขา้มกบัการควบแน่น โดยทัว่ไปเราสามารถรับรู้ถึงการ
ระเหยได ้โดยดูจากน ้ าท่ีค่อยๆ หายไปทีละนอ้ย เม่ือมนักลายตวัเป็นไอน ้ า การท่ีโมเลกุลของของเหลวจะ
ระเหยไดจ้ะตอ้งเป็นโมเลกุลท่ีอยูบ่นพื้นผิว อยู่ในทิศทางท่ีเหมาะสม และมีพลงังานจลน์ภายในมากกว่า
แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลท่ีจะเปล่ียนสภาวะจากของเหลวเป็นแก๊ส เน่ืองจากการระเหยจะตอ้งเกิดบน
พื้นผิวดา้นบนจึงท าให้อตัราการเกิดการระเหยจึงมีนอ้ย ซ่ึงการท่ีโมเลกุลจะมีพลงังานจลน์ไดก้็ข้ึนอยูก่บั
อุณหภูมิของมนั กระบวนการระเหยจะเกิดเร็วข้ึนเม่ืออยู่ในอุณหภูมิท่ีสูง เม่ือโมเลกุลได้กระจายตวั
ออกไปกบัการระเหย โมเลกุลท่ีเหลือจะมีพลงังานจลน์โดยเฉล่ียลดลงเร่ือยๆ และอุณหภูมิจะลดลงตามไป
ดว้ย ปรากฏการเช่นน้ีเรียกวา่ การเยน็ลงโดยการระเหย  

จากทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของของเหลวเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลา และเกิดการชนกนัเอง ในการชน
โมเลกุลของของเหลวจะมีการถ่ายเทพลงังานให้แก่กนั ภายหลงัการชน บางโมเลกุลของของเหลวจะมี
พลงังานจลน์น้อยลง และบางโมเลกุลมีพลังงานจลน์เพิ่มข้ึน ถ้าโมเลกุลท่ีมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึนอยู่ท่ี
ผิวหน้าของของเหลวหรือสามารถเคล่ือนท่ีมาอยู่ท่ีผิวหน้าได้ และสามารถเอาชนะแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลก็จะหลุดออกจากผิวหน้าของของเหลวกลายเป็นไอ ซ่ึงเรียกวา่ การระเหย เน่ืองจากโมเลกุลท่ีมี
พลงังานจลน์สูงกลายเป็นไอ จึงท าใหพ้ลงังานจลน์เฉล่ียของของเหลวลดลง ของเหลวก็จะดูดพลงังานจาก
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาแทนท่ีพลงังานท่ีเสียไปกบัโมเลกุลท่ีกลายเป็นไอ และการระเหยเป็นปรากฏการณ์ซ่ึง
เกิดข้ึนได้ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต ่า ตวัอย่างเช่น เม่ือเทเอทิลแอลกอฮอล์ใส่มือจะรู้สึกเย็น ทั้ งน้ี
เพราะว่าเอทิลแอลกอฮอล์มีจุดเดือดต ่าระเหยได้ง่าย จึงดูดพลงังานความร้อนจากมือเราไปช่วยในการ
ระเหย ท าใหมื้อเราเยน็ลง 

 

 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการระเหย มีดงัน้ี 
 

        1) อุณหภูมิ 

                   - ท่ีอุณหภูมิสูง ของเหลวจะระเหยไดม้าก 

                 - ท่ีอุณหภูมิต ่า ของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย  

2) ชนิดของของเหลว 

                 - ของเหลวท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลมาก จะระเหยไดย้าก จึงระเหยไดน้อ้ย 

                   - ของเหลวท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ย จะระเหยไดง่้าย จึงระเหยไดม้าก 

3) พื้นท่ีผวิของของเหลว 
            - ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผวิสัมผสัมาก จะระเหยไดม้าก 
             - ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผวิสัมผสันอ้ย จะระเหยไดน้อ้ย        
  

4) ความดนับรรยากาศ 
             - ท่ีความดนับรรยากาศสูง ของเหลวจะระเหยไดย้าก จึงระเหยไดน้อ้ย 
             - ท่ีความดนับรรยากาศต ่า ของเหลวจะระเหยไดง่้าย จึงระเหยไดม้าก 

5) อากาศเหนือของเหลว 
             - บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทหรือมีลมพดัตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยไดม้าก 
             - บริเวณท่ีไม่มีอากาศถ่ายเทหรือไม่มีลมพดัตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย 

6) การคนหรือกวน เม่ือมีการคนหรือกวนของเหลวของเหลวนั้นก็จะระเหยไดเ้ร็วข้ึน 

 

 2.1.4 การกลัน่ (Distillation) 

 การกลัน่เป็นวิธีท่ีใชแ้ยกสารออกจากสารละลายท่ีเป็นของเหลว โดยอาศยัความแตกต่างของจุด

เดือด การกลัน่จึงเป็นกระบวนการท่ีท าให้ของเหลวไดรั้บความร้อนจนกลายเป็นไอ แลว้ท าให้ควบแน่น

กลบัมาเป็นของเหลวอีก ในขณะท่ีกลัน่ของเหลวท่ีมีจุดเดือดต ่า จะกลายเป็นไอแยกออกมาก่อน ของเหลว

ท่ีมีจุดเดือดสูงข้ึน จะกลัน่แยกออกมาทีหลงั ซ่ึงการกลัน่แบ่งเป็น 2 วธีิ ดงัน้ี 

1) การกลัน่ขั้นตอนเดียว (Simple Distillation)  
2) การกลัน่ล าดบัส่วน (Fractional Distillation) 

 

    การกลัน่ขั้นตอนเดียว เป็นการแยกตวัถูกละลายออกจากตวัท าละลาย โดยตวัถูกละลายและตวั
ท าละลายจุดเดือดต่างกนัมาก (ประมาณ 80๐C ข้ึนไป) สารท่ีมีจุดเดือดต ่าจะระเหยไดเ้ร็วกว่าสารท่ีมีจุด
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เดือดสูง เช่น น ้ าเกลือ ประกอบดว้ยน ้ ามีจุดเดือด 100๐C และเกลือแกงมีจุดเดือด 1413๐C พบวา่มีจุดเดือด
ต่างกนัมาก เราจึงสามารถใช้การกลั่นขั้นตอนเดียวแยกออกจากกันได้ โดยน ้ าซ่ึงมีจุดเดือดต ่ากว่าจะ
แยกตวัออกมาก่อน การกลัน่ขั้นตอนเดียวมีรายละเอียดตามรูปท่ี 2.4 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการกลัน่อยา่ง
ง่าย ประกอบดว้ย แหล่งให้ความร้อน ฟลาสกลัน่ เทอร์โมมิเตอร์ เคร่ืองควบแน่น และภาชนะรองรับสาร
ท่ีกลัน่ได ้

 

         

รูปท่ี 2.4 การกลัน่ขั้นตอนเดียว                                                           

ท่ีมา: http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_1.htm 

  การกลัน่ล าดบัส่วน  เป็นการแยกตวัถูกละลายและตวัท าละลายท่ีมีจุดเดือดต่างกนัเล็กนอ้ย (นอ้ย

กวา่    80 ๐C) โดยจะมีคอลมัน์บรรจุแกว้ หรือท่ีรู้จกักนัวา่"หอกลัน่" เพิ่มข้ึนมา ซ่ึงหอกลัน่น้ีจะท าหนา้ท่ี

ใหส้ารระเหยออกมาไดช้า้ลง โดยหอกลัน่ยิง่สูงเท่าไร สารท่ีออกมาก็จะมีความบริสุทธ์ิเพิ่มมากเท่านั้น แต่

ก็จะท าใหเ้ราตอ้งเสียค่าเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนดว้ยรายละเอียดตามรูปท่ี 2.5 
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           รูปท่ี 2.5 การกลัน่ล าดบัส่วน    

             ท่ีมา: http://e-chemistry.tripod.com/sasan/s3_1.htm 

 จากรูปท่ี 2.5 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการกลัน่ล าดบัส่วน ประกอบดว้ย แหล่งใหค้วามร้อน ฟลาส 

กลัน่ คอลมัน์บรรจุแกว้ เทอร์โมมิเตอร์ เคร่ืองควบแน่น และภาชนะรองรับสารท่ีกลัน่ได ้

การเลือกวธีิกลัน่วา่จะกลัน่ขั้นตอนเดียว หรือกลัน่ล าดบัส่วน ปกติจะดูท่ีจุดเดือดเป็นหลกั ดงันั้น

เราจึงประยกุตใ์ชไ้ด ้ โดยใหเ้ราคิดภาพวา่ถา้เราน าของเหลวนั้นไปเผาแลว้มีสารเหลืออยูใ่หใ้ชว้ธีิกลัน่

ขั้นตอนเดียว เพราะของแขง็กบัของเหลวยอ่มมีจุดเดือดต่างกนัมาก แต่ถา้คิดวา่เผาแลว้ไม่เหลือสารใดอยู่

เลยระเหยไปหมดก็ใหใ้ชก้ารกลัน่ล าดบัส่วนแทน ตวัอยา่งเช่น 

 

   น ้า + แอลกอฮอล ์ใชก้ลัน่ล าดบัส่วน  น ้า + เกลือ ใชก้ลัน่ขั้นตอนเดียว 

   น ้าหอมใชก้ลัน่ล าดบัส่วน  น ้ามนัปิโตรเลียมใชก้ลัน่ล าดบัส่วน 

   น ้าโคลนใช ้กลัน่ขั้นตอนเดียว   น ้าทะเลใชก้ลัน่ขั้นตอนเดียว 
 

2.1.5 ความร้อนแฝง (Latent Heat)       
   

ความร้อนแฝง หมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีสารใช้ในการเปล่ียนแปลงสถานะ โดยอุณหภูมิใน

ขณะท่ีสารก าลงัเปล่ียนสถานะนั้นคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นความร้อนแฝงกลายเป็นไอ หมายถึง ปริมาณ
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ความร้อนท่ีสารใช้เปล่ียนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอโดยท่ีอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง และความ

ร้อนแฝงของการกลัน่ตวั หมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีสารใชเ้ปล่ียนสถานะจากไอให้กลายเป็นของเหลว

โดยท่ีอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง ความร้อนแฝงของการกลั่นตวัน้ีจะมีค่าเท่ากับความร้อนแฝงของการ

กลายเป็นไอ 
 

2.1.6 มาตรฐานคุณภาพน า้เพื่อการบริโภค 
  

มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคท่ีน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดลอง มีดงัน้ี 

 1) มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทย มีดงัน้ี 

-มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคของกรมอนามยั 

-มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคขององคก์ารอาหารและยา  

-มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

รายละเอียดมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทย ตามตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1 มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทย 

พารามเิตอร์ กรมอนามยั   (1) อย.(2) สมอ.(3) 

คุณภาพน า้ทางกายภาพ/ฟิ สิกส์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
- ความขุ่น (turbidity) 
- สี (Colour) 

 
- กล่ิน 

 
  อยูร่ะหวา่ง 6.5-8.5 
   ไม่เกิน  5 NTU 
   ไม่เกิน  15 หน่วย 
    แพลทินมั-โคบอลต ์ 
  ไม่ก าหนด 

 
  อยูร่ะหวา่ง 6.5-8.5 
   ไม่เกิน  5 ซิลิกาสเกล  
   ไม่เกิน  20 ฮาเซนยนิูต 

 
   ตอ้งไม่มีกล่ิน แต่ไม่รวมถึง
กล่ินคลอรีน 

 
  อยูร่ะหวา่ง 6.5-8.5 
   ไม่เกิน  5 NTU 
   ไม่เกิน  5 หน่วย    
     แพลทินมัโคบอลต ์  
  ไม่ก าหนด 
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คุณภาพน า้ทางเคมทีัว่ ไป 
- สารละลายทั้งหมดท่ีเหลือจาก 
การระเหย (TDS) 
- ความกระดา้ง (Hardness) 
- ซลัเฟต ( SO2-4) 

- คลอไรด ์(Cl-) 
- ไนเตรท (NO- 3 as NO-3 )  

- ฟลูออไรด ์(F-) 
-ลิเนียรร์อลัลคิวเบนซีนซลัโฟเนต 
-ฟีนอลิกซบัสแตนซ์ 

 
ไม่เกิน   1,000 มก./ล. 

 
ไม่เกิน   500 มก./ล. 
ไม่เกิน   250 มก./ล. 
ไม่เกิน   250 มก./ล. 
ไม่เกิน   50 มก./ล. 
ไม่เกิน   0.7 มก./ล. 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 

 
ไม่เกิน   500 มก./ล. 

 
ไม่เกิน   100 มก./ล.* 
ไม่เกิน   250 มก./ล. 
ไม่เกิน   250 มก./ล. 
ไม่เกิน   4 มก./ล.** 
ไม่เกิน   0.7 มก./ล. 
ไม่เกิน   0.2 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.001 มก./ล. 

 
ไม่เกิน  500 มก./ล.(600)4 

 

ไม่เกิน 100 มก./ล.*(300)4    
ไม่เกิน   200 มก./ล.(250)4 

ไม่เกิน   250 มก./ล. 
ไม่เกิน   4 มก./ล.** (10)4 

ไม่เกิน   0.7 มก./ล. (1)4 

ไม่เกิน   0.2 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.001 มก./ล.(0.005)4 

 

 

 

คุณภาพน า้ ทางโลหะหนักทัว่ ไป 
- เหลก็ (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 
- ทองแดง (Cu) 
- สงกะสี (Zn) 
- อะลูมิเนียม (Al) 

 
ไม่เกิน  0.5 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.3 มก./ล. 
ไม่เกิน  1.0 มก./ล. 
ไม่เกิน  3.0 มก./ล. 
ไม่ก าหนด 

 
ไม่เกิน  0.3 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  1.0 มก./ล. 
ไม่เกิน  5.0 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.2 มก./ล. 

 
ไม่เกิน  0.3 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล.(0.1)4 

ไม่เกิน  1.0 มก./ล. 
ไม่เกิน  3.0 มก./ล.  
ไม่ก าหนด 

คุณภาพน า้ทางโลหะหนกัทีเ่ป็นพษิ 
- ตะกัว่  (Pb) 
- โครเมียม (Cr) 
- แคดเมียม (Cd) 
- สารหนู (As) 
- ปรอท (Hg) 
-ซีลิเนียม (Se) 
-ไซยาไนด ์(CN-) 
-แบเรียม (Ba) 
-เงิน (Ag) 

 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.003 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.001 มก./ล.  
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 

 
ไม่เกิน   0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.005 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.002 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.1 มก./ล. 
ไม่เกิน  1.0 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 

 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.05 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.003 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.001 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.01 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.07 มก./ล. 
ไม่เกิน  0.7 มก./ล.  
ไม่ก าหนด 
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คุณภาพน า้ทางแบคทเีรีย/จุลนิทรีย์ 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform 
bacteria) 
- ฟิ คลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal 
Coliform bacteria) 
-จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค 

 
ไม่พบในตวัอยา่ง 100 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
ไม่พบในตวัอยา่ง 100 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
ไม่ก าหนด 

 
นอ้ยกวา่ 2.2 ต่อน ้ าบริโภค 100 
มิลลิลิตร โดยวธีิ เอม็พี เอน็ 
ไม่พบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล 
 
ตอ้งไม่มี 

 
นอ้ยกวา่ 1.1 ต่อน ้ าบริโภค 100 
มิลลิลิตร โดยวธีิ เอม็พี เอน็  
อีโคไลตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 
100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
สตาฟิโลคอ็กคสั ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) ซาล
โมเนลลา (Salmonella)คลอสต
ริเดียม เพอรฟริงเจนส์ 
(Clostridium perfringens) ตอ้ง
ไม่พบในตวั อยา่ง 100  ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

หมายเหตุ 

(1) ประกาศกรมอนามยัเร่ืองเกณฑคุ์ณภาพน ้าประปาด่ืมได ้                    
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ.2524) เร่ืองน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2534) เร่ืองน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิด 
      สนิท (ฉบบัท่ี 2) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
      (ฉบบัท่ี 6) 
(3) มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม น ้าบริโภค มาตรฐานเลขท่ี มอก.257-2549 
  4 ตวัเลขในวงเล็บหมายถึง เกณฑท่ี์อนุโลมไดช้ัว่คราวส าหรับน ้าด่ืมประเภทไม่บรรจุในภาชนะ 
   บรรจุ 
 * ค านวณเป็นแคลเซ่ียมคาร์บอเนต 

 ** ค านวณเป็นไนโตรเจน 
     ท่ีมา: วารสารความปลอดภยั และสุขภาพ เร่ืองมาตรฐานน ้าเพื่อการบริโภคของประเทศไทย 

2) มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก มีรายละเอียดมาตรฐานคุณภาพ
น ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก ตามตารางท่ี 2.2 
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  ตารางที ่2.2 มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก 

 
ข้อมูล หน่วยวดั เกณฑ์ทีก่ าหนด 

ความเป็นกรด-ด่าง - - 
สี  แพลตตินมัโคบอลท ์ ไม่เกิน 15 
ความขุ่น  เอน็ทีย ู ไม่เกิน 5 
สารละลายทั้งหมดท่ีเหลือจากการระเหย  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1,000 
ความกระดา้ง  มิลลิกรัมต่อลิตร - 
เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 
แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.1 
ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 
สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 3 
ตะกัว่ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
โครเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.05 
แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.003 
สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.001 
ซลัเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 
คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 
ไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 50 
ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.5 
คลอรีนอิสระคงเหลือ มิลลิกรัมต่อลิตร - 
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม  เอม็พีเอน็ต่อ 100 มิลลิกรัม ไม่พบ 
 อี.โคไล หรือเทอร์โมโธเลอแรนทโ์คลิฟอร์มแบคทีเรีย  เอม็พเีอน็ต่อ 100 มิลลิกรัม ไม่พบ 
แบเรียม  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.7 
ฟีนอล มิลลิกรัมต่อลิตร - 
ซิลิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.01 
เงิน มิลลิกรัมต่อลิตร - 
อลูมิเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.2 
เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรัมต่อลิตร - 
ไซยาไนด ์ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.07 
นิเกิล มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.02 

 

ทีม่า: Guidelines for drinking – water quality (WHO, Geneva, 1996) 
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 จากตารางท่ี 2.1 เป็นค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูส่าม

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลควบคุมคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ไดแ้ก่ กรมอนามยั องคก์าร

อาหารและยา และส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ส่วนจากตารางท่ี 2.2 เป็นค่ามาตรฐาน

คุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก เป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลควบคุมคุณภาพน ้าเพื่อการ

บริโภคส าหรับทุกประเทศ จากตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 เกณฑค์่ามาตรฐานของพารามิเตอร์ท่ี

ตรวจสอบบางตวัอาจมีค่าแตกต่างกนั เน่ืองจากความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ดงันั้นในการ

ตรวจสอบคุณภาพน ้ากลัน่ท่ีไดส้ าหรับงานวิจยัน้ี จึงตอ้งพิจารณาค่าพารามิเตอร์ใหค้รอบคลุมทุก

มาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

 2.1.7 การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (วนัชยั ริจิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า, 2520) 

ค่าใชจ่้ายแบบอนุกรมเท่ากนัทุก ๆ  ช่วงเวลา (Uniform Annual Series) เราสามารถแปลงตน้ทุน

ในปีปัจจุบนัให้เป็นค่าใชจ่้ายเท่ากนัรายปีได ้โดยใชส้มการ (2.3) ดงัน้ี 

A   = P*[ i*(1+i)
n

 / ((1+i)
n

 -1)] - L*[ i / ((1+i)
n

 -1)]           (2.3) 

โดยท่ี  A  คือ ค่าใชจ่้ายเท่ากนัรายปี       
  P   คือ ตน้ทุนในปีปัจจุบนั       
  L คือ มูลค่าทรัพยสิ์นในปีท่ี n 

 i   คือ อตัราดอกเบ้ีย       

  n   คือ ระยะเวลาเป็นปี 
 

ซ่ึงจะน ามาใชค้  านวณตน้ทุนการผลิตน ้าท่ีกลัน่ไดจ้ากงานวจิยั การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายแบบอนุกรม
เท่ากนัทุก ๆ ช่วงเวลา อยูภ่ายใตข้อบเขตและเง่ือนไขท่ีค่าอตัราดอกเบ้ีย ราคาและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
มีค่าคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีพิจารณา นอกจากน้ีการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายแบบอนุกรมเท่ากนัทุก ๆ  ช่วงเวลามี
ความสอดคลอ้งกบัระบบบญัชี เพราะการท างบดุลบญัชีตอ้งท าเป็นรายปี อีกทั้งการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย
แบบอนุกรมเท่ากนัทุก ๆ  ช่วงเวลาสามารถเปรียบเทียบทางเลือกโครงการต่าง ๆ  ทั้งท่ีโครงการท่ี
เปรียบเทียบมีอายุเท่ากนั และโครงการท่ีเปรียบเทียบมีอายไุม่เท่ากนัได ้ โดยไม่ตอ้งค านวณหาระยะเวลาท่ี
จะท าการเปรียบเทียบก่อน โดยค านวณหาจากค่าตวัคูณร่วมนอ้ยของอายโุครงการของแต่ละทางเลือก 
ดงัเช่นวธีิวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั หรือวธีิวิเคราะห์มูลค่าในอนาคต หากทางเลือกโครงการใดท่ีการ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายแบบอนุกรมเท่ากนัทุก ๆ  ช่วงเวลามีค่านอ้ยกวา่ก็จะถือวา่ทางเลือกโครงการนั้นมีความ
เหมาะสมท่ีจะตดัสินใจเลือกท่ีจะท าหรือลงทุน จึงท าใหก้ารเปรียบเทียบทางเลือกโครงการต่าง ๆ โดยการ
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วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายแบบอนุกรมเท่ากนัทุก ๆ ช่วงเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว และไดรั้บความนิยมกวา่การ
ค านวณดว้ยวธีิอ่ืน ๆ  

 
 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวจิยัน้ีไดร้วบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล และงานวจิยัอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่น ้าทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

 ปกรณ์ พรหมแกว้ (2555) ศึกษาการออกแบบสร้างเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลพลงังานรังสีอาทิตยท์รง

พีระมิดท่ีใช้พลงังานรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบกบัการใช้พลงังานความร้อนจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบ

แผน่ราบร่วมกบัการลดอุณหภูมิผวิกลัน่ในกระบวนการกลัน่น ้ าท่ีมีระบบการท างานแบบกะ เพื่อศึกษาผล

ของปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีต่ออตัราการกลั่นน ้ าทะเล โดยระบบกลั่นน ้ าประกอบด้วยเคร่ืองกลั่นน ้ าทะเล

พลงังานรังสีอาทิตยท์รงพีระมิดขนาด 400x400 mm2 ฝาครอบท าดว้ยกระจกหนา 3 mm เอียงท ามุม 35๐ 

กบัแนวระดบั มีระดบัความลึกของน ้ าทะเลในเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเล 30 mm และ 50 mm ภายในเคร่ืองกลัน่

น ้ าทะเลมีท่อทองแดงติดครีบระบายความร้อนเพื่อให้น ้ าร้อนท่ีไหลออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่น

ราบไหลผ่านโดยใช้หลกัการเทอร์โมไซฟอนในการหมุนเวียนน ้ าและถ่ายโอนความร้อนให้กบัน ้ าทะเล 

ท าการทดลองในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิผิวน ้ าทะเล, อุณหภูมิกระจก, 

อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม, ปริมาณรังสีอาทิตย ์และระดบัความลึกของน ้ าทะเลในเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลมีผลต่อ

อตัราการกลั่นน ้ าทะเล การใช้พลงังานความร้อนจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบร่วมกบัการลด

อุณหภูมิผวิกลัน่ท่ีระดบัความลึกของน ้าทะเลในเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล 30 mm มีอตัราการกลัน่น ้ าทะเลสูงสุด

คือ 8.4 L/m2 day ท่ีปริมาณรังสีอาทิตย ์18.3 MJ/m2 day ผลต่างระหวา่งอุณหภูมิผิวน ้ าทะเลกบัอุณหภูมิ

กระจกมีผลต่ออตัราการกลัน่น ้ าทะเลมากกวา่ปริมาณความร้อนท่ีเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลไดรั้บประสิทธิภาพ

รวมของระบบกลัน่น ้าท่ีใชพ้ลงังานความร้อนจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผน่ราบร่วมกบัการลดอุณหภูมิ

ผิวกลัน่ และใช้พลงังานรังสีอาทิตย์ร่วมกับพลงังานความร้อนจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์บบแผ่นราบมี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 71.23% และ 60.88% 

ณภสัส์วรัญณ์ ลีพฒันา (2557) ศึกษาการกลัน่น ้ าทะเล ดว้ยเทคนิคป๊ัมฟอง   โดยพิจารณาถึงผล

ของปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีต่ออตัราการกลัน่ ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราการให้ความร้อน ความเขม้ขน้ของน ้ าทะเล และ

ระดบัของไหลภายในท่อให้ความร้อน ในการทดสอบจะใชข้ดลวดไฟฟ้าขนาด 800 1,000 และ 1,200 

วตัต ์ ในการให้ความ ร้อน และใชเ้กลือผสมน ้ าทะเลเพื่อใชใ้นการทดสอบ โดยควบคุมให้มีสภาพและ
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ความเขม้ขน้ใกลเ้คียงกบัน ้ าทะเลธรรมชาติ อยูใ่นช่วง 3.0 ถึง 4.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั และปรับระดบั

ของไหลในท่อให้ ความร้อน 2 ระดบั คือ 70 และ 90 เปอร์เซ็นต ์(ท่อให้ความร้อนสูง 65 ซม.) ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการกลัน่มากท่ีสุดคือ ระดบัของไหลภายในท่อให้ความร้อน 

รองลงมาคือ ความเขม้ขน้ของน ้า ทะเล และอตัราการใหค้วามร้อนตามล าดบั โดยระบบการกลัน่จะท างาน

ไดดี้ ท่ีระดบัของไหลภายในท่อให้ความร้อน 70 เปอร์เซ็นต์ เม่ือความเขม้ขน้ของน ้ าทะเล 3.0 เปอร์เซ็นต ์

และอตัราการให้ความร้อน 1,000 วตัต ์ ท่ีอตัราการกลัน่น ้ า ทะเล 0.3 ลิตรต่อชัว่โมง และมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 18.80 เปอร์เซ็นต ์การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ไดว้า่ ตน้ทุนการกลัน่น ้ าทะเล ดว้ยเทคนิคป๊ัมฟอง 

อยูท่ี่ประมาณ 20.55 บาทต่อลิตร 

ลีเฮง พวย (2558) ศึกษากระบวนการกลัน่น ้ าทะเล โดยเทคนิคป๊ัมฟอง ซ่ึงใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์

เป็นแหล่งความร้อน วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อสมรรถนะระบบ พฒันา

โมเดลเพื่อจ าลองการท างาน และประเมินตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ ากลัน่ท่ีได ้ การทดสอบด าเนินการท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยตวัเก็บรังสีอาทิตยท่ี์ใชมี้พื้นท่ี 2.8 m2 พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ระดบั

สารละลายในตวัป๊ัมฟอง อุณหภูมิของไหลท างานท่ีออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตยแ์ละความเขม้ขน้ของเกลือ

ในสารละลายมีค่า 3, 3.5 และ 4%โดยมวล ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัความเขม้ขน้จริงของน ้ าทะเลธรรมชาติ

ระดบัสารละลายในถงั อยูท่ี่ 162, 216, และ 270 mm (หรือ 60, 80 และ 100% เทียบกบัความสูงถงัป๊ัมฟอง) 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ความเขม้ขน้ของเกลือท่ีลดลง และการลดระดบัของน ้ าเกลือในถงัป๊ัมฟองจะ

ท าให้อตัราการกลัน่เพิ่มข้ึน ท่ีความสูงของระดบัน ้ า เกลือ 60% และความเขม้ขน้ของเกลือ 3% สามารถ

ผลิตน ้ากลัน่ 3.84-6.46 ลิตรต่อวนั ข้ึนกบัชัว่โมงท่ีมีรังสีอาทิตย ์ราคาน ้ากลัน่อยูท่ี่ 4.32 บาทต่อลิตร 

 บญัญติั นิยมวาส และบรรเจิด โปฏกรัตน์ (2559) ศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเล

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีน ้ าไหลผ่านกระจกต่อเน่ือง ซ่ึงออกแบบให้น ้ าทะเลไหลผ่านกระจก

ด้านบนของตวัเคร่ืองก่อนท่ีจะน าน ้ าทะเลเขา้ในเคร่ืองกลัน่ โดยอตัราการไหล 5 ลิตรต่อชั่วโมง มี

โครงสร้างประกอบดว้ย ท่อปล่อยน ้ าทะเลขนาดรูเจาะ 1 มิลลิเมตร ระยะห่างของรูเจาะ 5 มิลลิเมตร ถาด

รับน ้าทะเลในเคร่ืองแบบราบเรียบส่ีเหล่ียมท าดว้ยสังกะสีทาสีด าดา้ขนาด 600 มิลลิเมตร x 600 มิลลิเมตร 

กระจกบนตวัเคร่ืองใสหนา 3 มิลลิเมตร เอียงลาดดา้นเดียวท ามุม 15 องศา ท าการทดลองในช่วงเวลา 

9.00-16.00 น. โดยมีการทดลองเปรียบเทียบในสภาวะเดียวกนัเป็นเวลา 3 วนั เพื่อน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบ

ระหว่างแบบท่ีมีน ้ าไหลผ่านกระจกกบัแบบท่ีไม่มีน ้ าไหลผ่านกระจก จากการทดลองพบว่าสมรรถนะ

เคร่ืองกลัน่น ้าทะเลแบบมีน ้าไหลผา่นกระจกใหส้มรรถนะสูงกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าทะเลแบบไม่มีน ้ าไหลผา่น
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กระจก พบวา่ใหอ้ตัราการกลัน่น ้าอยูท่ี่ 0.675 ลิตรต่อตารางเมตร และ 0.382 ลิตรต่อตารางเมตร ตามล าดบั 

โดยแบบท่ีมีน ้าไหลผา่นกระจกมีสมรรถนะสูงกวา่ประมาณ 43.36 % 

 บญัญติั นิยมวาส (2556) ศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยจะ

เปรียบเทียบระหว่างท่ีมี และไม่มีแผ่นสะทอ้นรังสี เคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์มีขนาด 

0.62 เมตร x 0.62 เมตร ดา้นบนเป็นกระจกหนา 3 มิลลิเมตรวางเอียงท ามุม 15 องศา ถาดรองน ้ าแบบลอน

ส่ีเหล่ียมท าจากแผน่สังกะสีทาสีด า มีขนาด 0.6 เมตร x 0.6 เมตร มีขอบสูง 0.047เมตร บริเวณกน้ถาดจะมี

ลอนคล่ืนส่ีเหล่ียมจ านวน 5 ลอน บรรจุน ้ าทะเลไวภ้ายในถาดโดยให้มีระดบัความสูงจากกน้ถาดเท่ากบั

0.03 เมตร ท าการทดลองวนัละ 6 ชัว่โมง จากเวลา 9.00 น. – 15.00 น. พบวา่ อตัราการกลัน่เฉล่ียของ

เคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีแผน่สะทอ้นรังสีไดเ้ท่ากบั 0.398 ลิตรต่อตารางเมตรต่อ

ชัว่โมง หรือ 2.389 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวนัส่วนแบบท่ีไม่มีแผน่สะทอ้นรังสีไดเ้ท่ากบั 0.305 ลิตรต่อ

ตารางเมตรต่อชั่วโมง หรือ 1.833 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวนั โดยเคร่ืองกลั่นน ้ าทะเลด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ท่ีมีแผ่นสะท้อนรังสีมีอตัราการกลั่นน ้ าทะเลท่ีสูงกว่าแบบไม่มีแผ่นสะท้อนรังสีเท่ากับ 

30.33% 

 Schmack M, Ho G & Anda M. (2016) ศึกษาการพฒันาและการประเมินผลการทดลองการ

ระเหยไอน ้ าแบบป๊ัมฟองอากาศแบบคอลมัน์ส าหรับการกลัน่น ้ าจากแหล่งน ้ าใตดิ้น และจากน ้ าทะเล

ส าหรับในพื้นท่ีห่างไกลขนาดเล็ก ตน้แบบการระเหยแบบป๊ัมฟองถูกสร้างข้ึนและใชคู้่กบัคอนเดนเซอร์

ชนิดแบนแบบแผ่นเรียบ การประเมินแสดงอตัราการระเหยไอน ้ าแบบป๊ัมฟองอากาศระหว่าง 80 ถึง 88 

มิลลิลิตรต่อชัว่โมง ตน้แบบตวัคอนเดนเซอร์แบบง่าย ๆ  ท่ีผลิตจากท่อพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ และ

แผ่นทองแดงเป็นวัสดุท่ีมีการน าความร้อนสูงซ่ึงสามารถน าพลังงานความร้อนได้อย่างรวดเร็ว 

คอนเดนเซอร์ขนาดยาว 1,500 มม. และความกวา้ง     100 มม. ท าให้อตัราการควบแน่นอยู่ท่ีประมาณ 

73%  ต้นแบบคอนเดนเซอร์ได้รับการทดสอบท่ีแตกต่างกันคือการระบายความร้อนด้วยน ้ า และการ

ไหลเวียนของอากาศโดยใช้โครงสร้างรังผึ้งภายใน เคร่ืองควบแน่นขนาด 1m2 สามารถผลิตน ้ ากลัน่ได้

ประมาณ 19 ลิตรต่อวนั  

 R.Saidur, E.T.Elcevvadi, S.Mekhilef, A.Safar, & H.A.Mohammed (2011) พบวา่หลายประเทศ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าจืด ดงันั้น 125 ประเทศทัว่โลก จึงไดใ้ชว้ิธีการกลัน่น ้ าจากน ้ ากร่อยและน ้ า
ทะเล เน่ืองจากการกลัน่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการผลิตน ้ าจืดท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อการบริโภค การ
ชลประทาน และอุตสาหกรรมได้ ในทศวรรษท่ีผ่านมานักวิจยัจ  านวนมากได้ศึกษาการลดตน้ทุนของ
กระบวนการน้ี และพฒันาวิธีการต่าง ๆ  ในการกลัน่ให้ดีท่ีสุด และประหยดัท่ีสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmack%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086612
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111003224#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111003224#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111003224#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111003224#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111003224#!
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ส าหรับการผลิตน ้ าจืดจากน ้ าทะเล มีการวิจยัเก่ียวกบัการกลัน่น ้ าขนาดเล็ก การศึกษาคร้ังน้ีจะเน้นไปท่ี
วธีิการกลัน่แบบต่าง ๆ  ส าหรับการผลิตน ้ าด่ืมท่ีมีขนาดเล็กเหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ห้องปฏิบติัการและการใช้ในกรณีฉุกเฉิน การศึกษาไดน้ าเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ  ส าหรับการกลัน่แบบ
ขนาดเล็กโดยเน้นระบบ Refro-distiller ดังนั้ นจึงได้มีการน าเสนอการวิเคราะห์ทางทฤษฎีเพื่อหา
ประสิทธิภาพ และตน้ทุนดา้นพลงังาน 
 

 Hazim Mohameed Qiblawey, & Fawzi Banat (2008) ศึกษาการใช้พลงังานแสงอาทิตยใ์น
กระบวนการกลั่นด้วยการให้ความร้อนเป็นหน่ึงในการใช้งานท่ีมีนิยมมากท่ีสุดของการใช้พลังงาน
ทดแทน การกลัน่น ้ าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถใชไ้ดโ้ดยทางตรง และใช้พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อ
เก็บพลงังานไวใ้ช้ทางออ้ม (ROF), การกลัน่ดว้ยเมมเบรน (MD) และ electrodialysis โดยใช้ตวัเก็บ
พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อสร้างความร้อน การกลัน่ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยตรงเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยี
ทางออ้มตอ้งใชท่ี้พื้นท่ีดินขนาดใหญ่และมีผลผลิตค่อนขา้งต ่า การศึกษาน้ีกล่าวถึงเทคโนโลยีการกลัน่น ้ า
ทะเลหลายชนิดในขั้นตอนการพฒันาเชิงพาณิชย ์และขั้นตอนการน าร่อง จุดสนใจหลกัคือเทคโนโลยี
เหล่าน้ีเหมาะส าหรับการใชง้านในพื้นท่ีห่างไกลโดยท่ีสามารถใชร้ะบบพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ได ้
 

Alpesh Mehta, Arjun Vyas, Nitin Bodar, & Dharmesh Lathiya (2011) ศึกษาพบวา่เกือบจะไม่มี
น ้าท่ีเหลืออยูบ่นโลกท่ีสามารถด่ืมไดอ้ยา่งปลอดภยัจากน้ีผา่นไป 20-25 ปีนบัจากวนัน้ี น่ีเป็นส่ิงท่ีดูเหมือน
จะเป็นความจริง เพราะน ้ าจืดเพียง 1% ในโลกตกอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นมลพิษจากทั้งโรค และสารเคมีท่ีเป็น
พิษ ดว้ยเหตุน้ีการท าให้น ้ าบริสุทธ์ิจึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก ไดมี้การคิดคน้โมเดลซ่ึงจะแปลงน ้ าสกปรก / 
น ้ าเกลือให้กลายเป็นน ้ าบริสุทธ์ิ / ด่ืมได ้โดยใชแ้หล่งพลงังานทดแทนเช่นพลงังานแสงอาทิตย ์จากการ
ทดลองกลัน่น ้ าดว้ยอ่างรูปทรงส่ีเหล่ียมติดตั้งกระจกใสลาดเอียง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการระเหยน ้ าสกปรก / 
น ้ าเกลือ สามารถแยกน ้ าบริสุทธ์ิได ้โมเดลท่ีออกแบบสามารถผลิตน ้ าบริสุทธ์ิ 1.5 ลิตรจากน ้ าสกปรก 14 
ลิตร ในช่วงเวลาหกชัว่โมง 

  

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการกลัน่น ้าทะเลยงัเป็นท่ีสนใจในการ
ศึกษาวิจยัพฒันาจนถึงปัจจุบนั และการใช้พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถใชป้ระโยชน์ในการกลัน่น ้ าทะเล
ให้เป็นน ้ าจืดได ้แต่งานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ตน้ทุนของเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลยงัสูง และยงัมีประสิทธิภาพใน
การกลัน่น ้าจืดนอ้ยอยู ่ส่วนงานวจิยัท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการกลัน่น ้ าทะเลพบวา่ตน้ทุนของเคร่ืองกลัน่น ้ า
ทะเลจะสูงมาก และไม่เหมาะสมกบัการน าไปใชติ้ดตั้งในพื้นท่ีทุรกนัดาร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การใช้พลงังานแสงอาทิตยใ์นการกลัน่น ้ าทะเลโดยจดัท าเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้ าทะเลด้วยพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา ซ่ึงใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียว โดยค านึงถึงการใช้



25 
 

 

วสัดุท่ีหาง่ายราคาถูก มีอายุการใชง้านยาวนาน และการออกแบบไม่ยุง่ยากซบัซ้อน เพื่อความเหมาะสม
สามารถน าไปใชติ้ดตั้งในพื้นท่ีทุรกนัดารได ้จึงน าไปสู่การวจิยัคร้ังน้ี  

 



 

 

 

บทที ่3 

              การด าเนินงานวจิยั  

งานวิจัยน้ีจัดท าเคร่ืองต้นแบบกลั่นน ้ าทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสง

พาราโบลา แบบกลัน่ขั้นตอนเดียว มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการวจิัย  
           

ขั้นตอนการวิจยัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1) ศึกษาทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรายละเอียดสามารถศึกษาไดจ้ากบทท่ี 2     
2) ออกแบบอุปกรณ์การกลัน่น ้าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา ซ่ึง   
    รายละเอียดจะกล่าวในบทน้ี   
3) ท าการทดลอง และบนัทึกผล ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวในบทน้ี รวมทั้งกล่าวถึงในบทท่ี       

4) วเิคราะห์ผลการทดลอง ซ่ึงรายละเอียดสามารถศึกษาไดจ้ากบทท่ี 4           

5) สรุปผลการทดลอง ซ่ึงรายละเอียดสามารถศึกษาไดจ้ากบทท่ี 5               

รายละเอียดของขั้นตอนการวิจยั สามารถเขียนเป็น Flow Chart ไดต้ามรูปท่ี 3.1                  

                         
          

             การกล ั่น
น  ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์าก

จานรับแสงพาราโบลา

                 

                   

              
 

     รูปที ่3.1 ขั้นตอนการท างานวจิยั  
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 บทท่ี 2 ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทน้ีจะไดก้ล่าวถึงการออกแบบเคร่ือง

กลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา อุปกรณ์ท่ีใช้ท าเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเล 

เคร่ืองมือทดสอบและวธีิการทดลอง ในบทท่ี 4 จะไดก้ล่าวถึงผลการทดลอง และการวเิคราะห์ผล 

3.2 การออกแบบและการทดสอบเคร่ืองกลัน่น า้ทะเล 

        งานวจิยัน้ีเสนอแนวคิดท่ีจะใชป้ระโยชน์จากการน าความร้อนของแสงอาทิตยท่ี์เป็นพลงังาน

หมุนเวยีนและพลงังานสะอาดมาใชใ้นกระบวนการกลัน่น ้าทะเล โดยการใชจ้านรับแสงอาทิตยท่ี์มีรูป

โคง้เวา้ทรงพาราโบลาซ่ึงผวิภายในจานจะติดตั้งดว้ยแผน่สแตนเลสแบบเกรดกระจกเงา ท าหนา้ท่ีเป็น

ตวัรับรังสีจากแสงอาทิตยท่ี์มาตกกระทบบนจานรับแสงแลว้สะทอ้นความร้อนท่ีรับไดใ้ห้ไปรวมกนั

บริเวณจุดโฟกสัของจาน ซ่ึงบริเวณจุดโฟกัสน้ีจะติดตั้งหมอ้ตม้สแตนเลส เพื่อรับความร้อนท่ีได้

ให้กบัน ้ าทะเลภายในหมอ้ตม้ โดยจานพาราโบลาสามารถปรับหมุนรับแสงอาทิตยไ์ดต้ามแนวทิศ

ตะวนัออกไปทิศตะวนัตก และสามารถควบคุมการหมุนของจานพาราโบลาไดท้ั้งการปรับทิศทางการ

หมุนดว้ยมือ หรือใช้การปรับทิศทางการหมุนดว้ยระบบติดตามดวงอาทิตย์ เพื่อจะได้ท าการศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของทั้ งสองวิธีดังกล่าว โดยแนวความคิดในการออกแบบ

เคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา มีรายละเอียดตาม

รูปท่ี 3.2 ดงัน้ี  

 

   รูปที ่3.2 แนวความคิดในการออกแบบเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล 

Battery

Actuator 

Motor

     
      

           

            

              

                  

             1     

       1/4     

           3     

         1.5     

          5          
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จากรูปท่ี 3.2 เคร่ืองต้นแบบการกลั่นน ้ าทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสง

พาราโบลา จะประกอบดว้ยฐานเป็นเหล็กแผน่ขนาดความหนา 5 มิลลิเมตรโครงสร้างส่วนบนเป็น

เหล็กกล่องขนาด 3 น้ิว รองรับจานพาราโบลาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.45 เมตร และมีจุดหมุนท่ีปลาย

แขนยึดจบัจานพาราโบลา เพื่อให้จานพาราโบลาสามารถหมุนรอบจุดหมุนได้ จึงสามารถควบคุม

ต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาใหห้มุนรับแสงอาทิตยไ์ดใ้นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก ทั้งโดยการใช้

มือปรับทิศทางการหมุนจานพาราโบลา หรือใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตยค์วบคุมทิศทางการหมุนจาน

พาราโบลา และมีหมอ้ตม้น ้ าสแตนเลสขนาด 30 ลิตร ติดตั้งท่ีบริเวณต าแหน่งจุดโฟกสัของจาน

พาราโบลา โดยห้ิวดว้ยโครงสร้างเหล็กท่อขนาด 1.5 น้ิว ท่ีปลายมีจุดหมุนเพื่อให้หมอ้ตม้น ้ าสามารถ

หมุนรอบตวัได้ ด้านบนของหมอ้ตม้จะมีท่อน ้ าประปาขนาด 1 น้ิว ติดตั้งอยู่เหนือหมอ้ตม้เพื่อท า

หนา้ท่ีใหไ้อน ้ าระเหยท่ีเกิดจากน ้ าทะเลในหมอ้ตม้สามารถลอยตวัเขา้สู่เคร่ืองควบแน่นได ้โดยเคร่ือง

ควบแน่นจะใชถ้งัน ้าพลาสติกขนาด 6 ลิตรวางคว  ่ายดึติดกบัท่อน ้าประปาขนาด 1 น้ิว ท่ีต่อมาจากหมอ้

ตม้น ้ า ท าหนา้ท่ีให้ไอน ้ าระเหยจากน ้ าทะเลในหมอ้ตม้ลอยตวัผ่านท่อน ้ าประปาเขา้สู่เคร่ืองควบแน่น

ได ้เม่ือไอน ้ าระเหยกระทบกบัผิวภายในเคร่ืองควบแน่น ซ่ึงมีอุณหภูมิต ่ากว่าไอน ้ าระเหยก็จะท าให้

เกิดการควบแน่น และกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าเกาะอยู่บนผิวภายในเคร่ืองควบแน่น เม่ือหยดน ้ าเกิดการ

สะสมรวมตวักนัก็จะไหลลงสู่ดา้นล่างของเคร่ืองควบแน่น ซ่ึงมีการต่อท่อดว้ยสายยางขนาด 0.25 น้ิว 

เพื่อให้น ้ าท่ีกลัน่ตวัได้ไหลผ่านสายยางไปเก็บยงัภาชนะเก็บน ้ ากลัน่ ซ่ึงเป็นถงัน ้ าพลาสติกขนาด 6 

ลิตร ท่ีวางตั้งอยูบ่นพื้น 

ลกัษณะเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา ท่ี

ประกอบและติดตั้งแลว้เสร็จ มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.3   เป็นเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้าทะเลดว้ย

พลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา จะประกอบดว้ยฐานเป็นเหล็กแผน่ขนาดความหนา 5 

มิลลิเมตรโครงสร้างส่วนบนเป็นเหล็กกล่องขนาด 3 น้ิว รองรับจานพาราโบลาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

1.45 เมตร และมีจุดหมุนท่ีปลายแขนยดึจบัจานพาราโบลา เพื่อใหจ้านพาราโบลาสามารถหมุนรอบจุด

หมุนได ้ จึงสามารถควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาใหห้มุนรับแสงอาทิตยไ์ดใ้นทิศตะวนัออกไป

ทิศตะวนัตก ทั้งโดยการใชมื้อปรับทิศทางการหมุนจานพาราโบลา หรือใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย์

ควบคุมทิศทางการหมุนจานพาราโบลา และมีหมอ้ตม้น ้ าสแตนเลสขนาด 30 ลิตร ติดตั้งท่ีบริเวณ

ต าแหน่งจุดโฟกสัของจานพาราโบลา โดยห้ิวดว้ยโครงสร้างเหล็กท่อขนาด 1.5 น้ิว ท่ีปลายมีจุดหมุน

เพื่อใหห้มอ้ตม้น ้าสามารถหมุนรอบตวัได ้ดา้นบนของหมอ้ตม้จะมีท่อน ้าประปาขนาด 1 น้ิว ติดตั้งอยู่

เหนือหมอ้ตม้เพื่อท าหนา้ท่ีใหไ้อน ้าระเหยท่ีเกิดจากน ้าทะเลในหมอ้ตม้สามารถลอยตวัเขา้สู่เคร่ือง
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ควบแน่นได ้ โดยเคร่ืองควบแน่นจะใชถ้งัน ้าพลาสติกขนาด 6 ลิตรวางคว  ่ายดึติดกบัท่อน ้าประปา

ขนาด 1 น้ิว ท่ีต่อมาจากหมอ้ตม้น ้า ท าหนา้ท่ีใหไ้อน ้าระเหยจากน ้าทะเลในหมอ้ตม้ลอยตวัผา่นท่อ

น ้าประปาเขา้สู่เคร่ืองควบแน่นได ้ เม่ือไอน ้าระเหยกระทบกบัผวิภายในเคร่ืองควบแน่น ซ่ึงมีอุณหภูมิ

ต ่ากวา่ไอน ้าระเหยก็จะท าใหเ้กิดการควบแน่น และกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าเกาะอยูบ่นผิวภายในเคร่ือง

ควบแน่น เม่ือหยดน ้าเกิดการสะสมรวมตวักนัก็จะไหลลงสู่ดา้นล่างของเคร่ืองควบแน่น ซ่ึงมีการต่อ

ท่อดว้ยสายยางขนาด 0.25 น้ิว เพื่อใหน้ ้าท่ีกลัน่ตวัไดไ้หลผา่นสายยางไปเก็บยงัภาชนะเก็บน ้ากลัน่ ซ่ึง

เป็นถงัน ้าพลาสติกขนาด 6 ลิตร ท่ีวางตั้งอยูบ่นพื้น 

      

   

         รูปที ่3.3 เคร่ืองกลัน่น ้าทะเล 
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ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลท่ีออกแบบไว ้มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.4 

ดงัน้ี 

 

รูปที ่3.4 แนวความคิดในการทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล 

 จากรูปท่ี 3.4 เม่ือติดตั้งเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับ

แสงพาราโบลาแลว้ จะท าการทดสอบดงัน้ี        

คร้ังท่ี 1 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 30% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 9,000 

ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของจานตามทิศ

ทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิด

จากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวมทั้งหมดได ้(ml.)  

หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้         

ช่วงเวลาทดสอบ 8.00 - 16.00 น.

ระเหยเป็นไอ

ความร้อน        น ้าทะเล 30%, 50%, 70%    ของเหลว

ความร้อน

     น ้าจืด
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คร้ังท่ี 2 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 30% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 9,000 

ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของจานตามทิศ

ทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยด์ว้ยระบบติดตามดวงอาทิตย ์และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิด

จากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวมทั้งหมดได ้(ml.)  

หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้        

คร้ังท่ี 3 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 50% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 

15,000 ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของ

จานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้

(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวม

ทั้งหมดได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ า

ทะเลท่ีระเหยหายไปได ้        

คร้ังท่ี 4 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 50% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 

15,000 ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของ

จานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยด์ว้ยระบบติดตามดวงอาทิตย ์และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้

(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวม

ทั้งหมดได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ า

ทะเลท่ีระเหยหายไปได ้         

คร้ังท่ี 5 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 70% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 

21,000 ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของ

จานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้

(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวม

ทั้งหมดได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ า

ทะเลท่ีระเหยหายไปได ้        
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คร้ังท่ี 6 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 70% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือเท่ากบั 

21,000 ml. จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของ

จานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยด์ว้ยระบบติดตามดวงอาทิตย ์และวดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้

(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ ากลัน่รวม

ทั้งหมดได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ า

ทะเลท่ีระเหยหายไปได ้         

การทดสอบจะท าทั้ งส้ินจ านวนหกคร้ังดังกล่าวข้างต้น โดยทุกคร้ังจะมีการบันทึกผล

รายละเอียดตามตวัอยา่งตามตารางท่ี 3.1 

 ตารางที ่3.1 ตวัอยา่งตารางผลการทดลองท่ีบนัทึกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 25 680 0 
  9.00 62 880 0 
  10.00 85 914 0 
  11.00 123 930 20 
  12.00 156 941 145 
  13.00 185 966 365 
  14.00 220 918 480 
  15.00 243 866 620 
  16.00 215 765 480 
   16.00 - 8.00     490 
  

  

รวม 2,600 28.89 % 
น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 5,964 66.27 % 
น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 436 4.84 % 
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3.3 อปุกรณ์ทีใ่ช้ท าเคร่ืองกลัน่น า้ทะเล และเคร่ืองมอืทดสอบ     
 

          ใช       ื           ้           ื   มื       ม       ้   
   

1) จานรับแสงพาราโบลาจากดวงอาทิตย ์ใชจ้านรับสัญญาณดาวเทียมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

1.45 เมตร น ามาติดตั้งแผน่สแตนเลสแบบเกรดกระจกเงาท่ีผิวโคง้หน้าจาน เพื่อเป็นตวัรับรังสีแสง

จากดวงอาทิตย ์แลว้สะทอ้นพลงังานความร้อนไปยงัจุดโฟกสัของจานรับแสง โดยค านวณพื้นท่ี   

 ่  โ             พ   โ   ไดจ้ากสมการท่ี 2.2 โดยท่ี r = 0.725 m., y = 0.28 m. ดงันั้นได ้A = 

1.88 m.2  มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.5 

 

 

 

รูปที ่3.5 จานรับแสงพาราโบลาท าจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 

 2) ภาชนะหมอ้ตม้บรรจุน ้ าทะเล ชุดหมอ้ตม้น ้ าเป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการท าให้อุณหภูมิของ

น ้ าทะเลในหมอ้ตม้นั้นเกิดมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน โดยวสัดุท่ีใชห้มอ้ตม้จะตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัการ

น าความร้อนท่ีดี และ สามารถถ่ายเทความร้อนไดง่้าย และท่ีส าคญัจะตอ้งไม่เกิดมลพิษ หรือก่อให้เกิด

สารเคมีท่ีจะท าให้เป็นอนัตรายต่อการอุปโภคและบริโภคเม่ือไดรั้บความร้อน ส าหรับการทดสอบน้ี

ใชห้มอ้ตม้ขนาดความจุ 30 ลิตรท าดว้ยวสัดุ สแตนเลส และพ่นสีหมอ้ตม้ภายนอกดว้ยสีด า ซ่ึงการพ่น

ดว้ยสีด าจะช่วยท าให้การดูดกลืนพลงังานความร้อนไดดี้ส่วนดา้นบนของหมอ้ตม้จะมีการติดตั้งท่อ

น ้าประปาขนาด 1 น้ิว อยูเ่หนือหมอ้ตม้เพื่อใหไ้อน ้าระเหยจากน ้าทะเลในหมอ้ตม้สามารถลอยตวัเขา้สู่

เคร่ืองควบแน่นต่อไปได ้ และจะท าการติดตั้งหมอ้ตม้บริเวณจุดโฟกสัของจานรับแสง โดยค านวณ

ระยะโฟกสัไดจ้ากสมการท่ี 2.1 โดยท่ี D = 1.45 m., y = 0.28 m. ดงันั้นได ้F = 0.47 m.  มีรายละเอียด

ตามรูปท่ี 3.6  
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รูปที ่3.6 ภาชนะหมอ้ตม้บรรจุน ้าทะเล 

 3) เคร่ืองควบแน่น ใชบ้รรจุภณัฑ์น ้ าพลาสติกขนาด 6 ลิตร วางคว  ่ายึดกบัท่อน ้ าประปาขนาด 

1 น้ิว ท่ีต่อมาจากหม้อต้ม ท าให้ไอน ้ าท่ีระเหยจากน ้ าทะเลในหม้อต้มสามารถลอยตวัผ่านท่อ

น ้ าประปาขนาด 1 น้ิว เขา้สู่เคร่ืองควบแน่นได ้เม่ือไอน ้ าระเหยกระทบกบัผิวภายในเคร่ืองควบแน่น 

ซ่ึงมีอุณหภูมิต ่ากว่าไอน ้ าท่ีระเหย ก็จะท าให้เกิดการควบแน่น และกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าเกาะอยู่บน

พื้นท่ีผิวภายในเคร่ืองควบแน่น แล้วสะสมรวมตัวกันไหลลงสู่ด้านล่างของเคร่ืองควบแน่น มี

รายละเอียดตามรูปท่ี 3.7 

     

รูปที ่3.7 บรรจุภณัฑท่ี์ใชท้  าเคร่ืองควบแน่น 
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 4) ภาชนะบรรจุน ้ ากลัน่ ใชบ้รรจุภณัฑ์น ้ าพลาสติกขนาด 6 ลิตร ส าหรับใชเ้ก็บน ้ ากลัน่ท่ีได้

จากการทดสอบ มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.8 

     

       รูปที ่3.8 ภาชนะบรรจุน ้ ากลัน่ 

 5) ภาชนะตวงน ้า ใชว้ดัปริมาณน ้าทะเล และปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดใ้นระหวา่งการทดสอบ มี

รายละเอียดตามรูปท่ี 3.9  

     

 

 

                รูปที ่3.9 ภาชนะวดัปริมาณน ้า 
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6) ภาชนะเก็บตวัอย่างน ้ ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบ เพื่อใชส้ าหรับเก็บตวัอย่างน ้ ากลัน่ท่ีได้

จากการทดสอบส่งไปตรวจสอบคุณภาพน ้าในหอ้งปฏิบติัการ มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.10 

    

           รูปที ่3.10 ภาชนะเก็บตวัอยา่งน ้ากลัน่ 

7) เคร่ืองมือวดัค่าความเขม้แสงอาทิตย ์Solar Power Meter หรือ Pyranometer ใชส้ าหรับวดั
ค่าความเขม้แสงอาทิตยใ์นช่วงเวลาท่ีทดสอบ มีหน่วยวดัเป็น W/m2 มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.11  

              

รูปที ่3.11 เคร่ืองมือวดัความเขม้แสงอาทิตย ์
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 โดยเคร่ืองมือวดัค่าความเขม้แสงอาทิตยท่ี์ใชใ้นการทดสอบมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

 Specifications         

  Range: 2000W/m2, 634BTU/ft2*h)       

  Resolution: 1W/m2, 1BTU/(ft2*h)      

  Accuracy: typically within +/-10W/m2[+/-3 BTU/(ft2*h)] or +/-5%,  

  whichever is greater in sunlight; Additional    

  temperature induced error +/-0.38W/m2/ 0C [+/-0.12 BTU / (ft2*h)/ 0C] from 250C

  Angular accuracy: Cosine corrected <5% for angles <600C   

  Sampling Time: Approx. 0.25 second     

  Display : 3 1/2 digits LCD with maximum-reading of 3999   

  Power: 2 * 1.5V AAA batteries      

  Size (LxWxH) :108mm x48mm x23mm     

  Weight : 80g 
 

8) เคร่ืองมือวดัค่าอุณหภูมิ ใชส้ าหรับวดัค่าอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ในช่วงเวลาท่ีทดสอบ มีหน่วย

วดัเป็น 0C มีรายละเอียดตามรูปท่ี 3.12 

      

   รูปที ่3.12 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
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 โดยเคร่ืองมือวดัค่าอุณหภูมิท่ีใชใ้นการทดสอบมีคุณสมบติั ดงัน้ี   

 Specifications          

  หนา้จอ LCD มีแสง Black light สามารถใชง้านไดส้ะดวกในท่ีมืด  

  วดัค่าอุณหภูมิดว้ยแสงอินฟาเรด สามารถวดัค่าวตัถุไดท้ั้งของแขง็และของเหลว  

  มีฟังกช์นั HOLD ในการเก็บค่าอุณหภูมิท่ีวดัได ้      

  มี Laser Pointer ช่วยช้ีจุดท่ีตอ้งการวดัใหเ้จาะจงมากข้ึน                          

  ช่วงอุณหภูมิ : - 50 - 380 0C        

  Accuracy : +-2 0C / +-2 %       

  Resolution : 0.1 0C / 0.1 0F      

  Response time : ( 8 - 14) um & 500 ms     

  ขนาดเคร่ือง : 3.8 x 8.0 x 14.6 cm      

  โหมดปิดเคร่ืองอตัโนมติั        

  โหมดการเก็บค่าอุณหภูมิท่ีวดัได ้( Hold ) 
 

9) ตวัอยา่งน ้าทะเลท่ีใชท้ดสอบ เก็บจากริมหาดบางแสน โดยวิธีจว้งตกัแลว้เทใส่ถงัแกลลอน 

รายละเอียดตามรูปท่ี 3.13 
 

      

รูปที ่3.13 การเก็บตวัอยา่งน ้าทะเล 
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3.4 วธิีท าการทดลอง          
 

การทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1) ติดตั้งเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล ท่ีชั้นดาดฟ้าอาคารพิกดัท่ีตั้ง N13.791167, E100.602417 
2) ทดสอบคร้ังท่ี 1 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 30% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ 

เท่ากบั 9,000 ml.                                                                                                               
3) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง 
แลว้บนัทึกผลลงในตาราง     

4) วดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้
บนัทึกผลลงในตาราง 

5) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาร  
6) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง       
7) ทดสอบคร้ังท่ี 2 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 30% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ

เท่ากบั 9,000 ml. 
8) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ด้วยระบบติดตามดวง
อาทิตย ์แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 

9) วดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้
บนัทึกผลลงในตาราง 

10) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
11) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบแลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
12) ทดสอบคร้ังท่ี 3 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 50% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ

เท่ากบั 15,000 ml.  
13) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
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ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง 
แลว้บนัทึกผลลงในตาราง  

14) วดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้
บนัทึกผลลงในตาราง   

15) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง  
16) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบแลว้บนัทึกผลลงในตาราง  
17) ทดสอบคร้ังท่ี 4 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 50% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ

เท่ากบั 15,000 ml. 
18) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ด้วยระบบติดตามดวง
อาทิตย ์แลว้บนัทึกผลลงในตาราง      

19) วดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้
บนัทึกผลลงในตาราง 

20) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
21) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบแลว้บนัทึกผลลงในตาราง  
22) ทดสอบคร้ังท่ี 5 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 70% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ

เท่ากบั 21,000 ml. 
23) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์(W/m2 ) และ 

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ดว้ยวิธีหมุนจานทุกชัว่โมง 
แลว้บนัทึกผลลงในตาราง     

24) วดัปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้ 
บนัทึกผลลงในตาราง 

25) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
26) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบแลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
27) ทดสอบคร้ังท่ี 6 โดยบรรจุน ้ าทะเลลงในหมอ้ตม้ท่ีปริมาณ 70% ของขนาดหมอ้ตม้ หรือ

เท่ากบั 21,000 ml.  
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28) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย  ์ (W/m2 ) และ
ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศ
ทางการหมุนของจานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ด้วยระบบติดตามดวง
อาทิตย ์แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 

29) วดัปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้ 
บนัทึกผลลงในตาราง  

30) หาปริมาณน ้ากลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 
31) วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจาก

การทดสอบแลว้บนัทึกผลลงในตาราง  
32) หาประสิทธิภาพการกลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบ 
33) หาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการกลัน่, ความเขม้พลงังานแสงอาทิตย ์และอุณหภูมิ

ของภาชนะหมอ้ตม้น ้าทะเล ในแต่ละวนั 
34) หาตน้ทุนน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบ   
35) น าตวัอยา่งน ้ ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบไปทดสอบหาคุณภาพน ้ าในห้องปฏิบติัการ และ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และมาตรฐาน
คุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก 

 

3.5 ขั้นตอนการทดลอง 

1) ติดตั้งเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล รายละเอียดตามรูปท่ี 3.14 ถึง 3.20  

              
     รูปที่ 3.14 การประกอบฐาน และโครงสร้างรองรับจานพาราโบลา 
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จากรูปท่ี 3.14 โครงสร้างจะประกอบด้วยฐานรองรับเป็นเหล็กแผ่นขนาดความหนา 5 

มิลลิเมตร โครงสร้างส่วนบนท่ีเป็นเสา และคานเป็นเหล็กกล่องขนาด 3 น้ิว 

              

              รูปที่ 3.15 การติดตั้งจานพาราโบลา และหมอ้ตม้น ้ า 

จากรูปท่ี 3.15 ท  าการติดตั้งจานพาราโบลา และหมอ้ตม้น ้ า เขา้กบัโครงสร้างคาน 

      

   รูปที่ 3.16 การติดตั้งกล่องชุดควบคุม 

จากรูปท่ี 3.16 ติดตั้งกล่องชุดควบคุมไวท่ี้ต าแหน่งโครงสร้างคาน และต่อวงจรพร้อมเดิน

สายไฟใหเ้รียบร้อย  
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       รูปที่ 3.17 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์Mono Crystalline  

จากรูปท่ี 3.17 ติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์Mono Crystalline 5 watt 12 V จ  านวนสองแผงประกอบ

กนัเป็นมุมฉาก แลว้เดินสายไฟเช่ือมต่อระหวา่งแผงโซล่าเซลลเ์ขา้กบักล่องชุดควบคุม 

   

       รูปที่ 3.18 การติดตั้งชุดขบัเคล่ือนมอเตอร์ (Actuator Motor) 

จากรูปท่ี 3.18 ติดตั้งชุดขบัเคล่ือนมอเตอร์ (Actuator Motor) ท่ีโครงสร้างคานและปลายแขน

มอเตอร์ยดึเขา้กบัขอบจานพาราโบลา แลว้เดินสายไฟเช่ือมต่อระหวา่งมอเตอร์ แผงโซล่าเซลล ์Mono 

Crystalline กล่องชุดควบคุม และแบตเตอร่ี 
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        รูปที่ 3.19 การติดตั้งชุดควบแน่น และภาชนะเก็บน ้ากลัน่ 

จากรูปท่ี 3.19 ติดตั้งชุดควบแน่นโดยใชบ้รรจุภณัฑ์น ้ าพลาสติกขนาด 6 ลิตร วางคว  ่ายึดกบั

ท่อน ้ าประปาขนาด 1 น้ิว ท่ีต่อมาจากหมอ้ตม้ และต่อท่อดว้ยสายยางขนาด 0.25 น้ิว เพื่อให้น ้ าท่ีกลัน่

ตวัไดไ้หลผา่นสายยางไปเก็บยงัภาชนะเก็บน ้ากลัน่ ซ่ึงเป็นถงัน ้าพลาสติกขนาด 6 ลิตร ท่ีวางตั้งอยูบ่น

พื้น  

       

รูปที่ 3.20 เคร่ืองกลัน่น ้าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลาท่ีติดตั้ง

     เรียบร้อย 
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จากรูปท่ี 3.20 เคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลาท่ีติดตั้ง

เสร็จเรียบร้อย พร้อมท่ีจะท าการทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

2) บรรจุน ้าทะเลท่ีจะทดสอบลงในหมอ้ตม้ รายละเอียดตามรูปท่ี 3.21 

     

              รูปที่ 3.21 การเติมตวัอยา่งน ้าทะเลท่ีจะทดสอบลงในหมอ้ตม้ 

จากรูปท่ี 3.21 บรรจุน ้ าทะเลท่ีจะทดสอบลงในหมอ้ตม้ผา่นท่อขนาด 1 น้ิวของหมอ้ตม้ ตาม

ปริมาณท่ีตอ้งการทดสอบ 

3) บนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ทุกชัว่โมงระหว่างช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. 

รายละเอียดตามรูปท่ี 3.22 

     

      รูปที่ 3.22 วดัค่าอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ขณะท าการทดสอบ 
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จากรูปท่ี 3.22 วดัค่าอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือวดัค่าอุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. 

4) บนัทึกค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์(W/m2 ) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. 

รายละเอียดตามรูปท่ี 3.23 

        

          รูปที่ 3.23 วดัค่าความเขม้แสงดวงอาทิตยข์ณะท าการทดสอบ 

จากรูปท่ี 3.23 วดัค่าความเขม้แสงดวงอาทิตยท่ี์ไดจ้ากการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือวดัค่าความ

เขม้แสงอาทิตย ์Solar Power Meter หรือ Pyranometer ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. 

5) บนัทึกค่าปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และ

ช่วงเวลา 16.00 - 8.00 น. และปริมาณน ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ รายละเอียดตามรูปท่ี 3.24 

 

รูปที่ 3.24 วดัปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได ้และปริมาณน ้าทะเลท่ีเหลือ ขณะท าการทดสอบ 
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จากรูปท่ี 3.24 วดัค่าปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได้จากการทดสอบด้วยภาชนะตวงน ้ า ทุกชัว่โมง

ระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และช่วงเวลา 16.00 - 8.00 น. และปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้

ตม้หลงัส้ินสุดการทดสอบในแต่ละวนั      

6) จดบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ค่าความเขม้แสงดวงอาทิตย ์ (W/m2 ) และ

ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยปรับทิศทางการหมุนของ

จานตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยทุ์กชัว่โมง แลว้บนัทึกผลลงในตาราง วดัปริมาณน ้ าท่ีกลัน่

ได ้(ml.) ท่ีเกิดจากความร้อนแฝงในช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. แลว้บนัทึกผลลงในตาราง หาปริมาณน ้ า

กลัน่รวมทั้งหมดท่ีได ้(ml.) จากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง วดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือใน

หมอ้ตม้ (ml.) และหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหยหายไปจากการทดสอบ แลว้บนัทึกผลลงในตาราง 

ตวัอยา่งรายละเอียดการบนัทึกผลตามตารางท่ี 3.1 

7) เก็บตวัอยา่งน ้ าท่ีกลัน่ไดจ้ากการทดสอบ บรรจุใส่ภาชนะเพื่อส่งไปทดสอบหาคุณภาพน ้ า

ในหอ้งปฏิบติัการ รายละเอียดตามรูปท่ี 3.25 

     

             รูปที่ 3.25 การเก็บตวัอยา่งน ้าท่ีกลัน่ไดไ้ปทดสอบหาคุณภาพน ้า 

 จากรูปท่ี 3.25 ท าการเก็บตวัอยา่งน ้าท่ีกลัน่ไดจ้ากภาชนะเก็บน ้ากลัน่จากถงัน ้ าพลาสติกขนาด 

6 ลิตร ท่ีวางตั้งอยู่บนพื้น แบ่งใส่ภาชนะบรรจุขนาด 1 ลิตรเพื่อน าไปทดสอบหาคุณภาพน ้ าใน

หอ้งปฏิบติัการ 



 

 

บทที ่4 

             ผลการด าเนินงานวจิยั 

การทดสอบการกลัน่น ้าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา ตามวิธีและ

ขั้นตอนการทดลองมีดงัน้ี 

4.1 ผลการทดลอง 
จากการทดลอง สามารถบนัทึกผลการทดลองท่ีไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 การทดลองวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

                     ปริมาณน ้าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 9,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ  ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

 

 

 
    0C W/m2 ml. 

 

 

 8.00 25 680 0 
 

 

 9.00 62 880 0 
 

 

 10.00 85 914 0 
 

 

 11.00 123 930 20 
 

 

 12.00 156 941 145 
 

 

 13.00 185 966 365 
 

 

 14.00 220 918 480 
 

 

 15.00 243 866 620 
 

 

 16.00 215 765 480 
 

 

  16.00 - 8.00     490 
 

 

 

  

รวม 2,600    28.89   %  
 น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 5,964    66.27   %  
 น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 436      4.84   %  
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จากตารางท่ี 4.1 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 9,000 ml. 

กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาใหห้มุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยการ

ใช้มือปรับหมุนจานทุกชัว่โมง ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้ 

ตารางที ่4.2 การทดลองวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

       ปริมาณน ้าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 9,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 26 710 0 
  9.00 67 904 0 
  10.00 92 928 0 
  11.00 130 940 55 
  12.00 166 955 175 
  13.00 192 972 395 
  14.00 245 946 545 
  15.00 267 915 675 
  16.00 238 820 565 
   16.00 - 8.00     560 
  539.00 

 
รวม 2,970 33.00 % 

น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 5,580 62.00 % 

น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 450 5.00 % 
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จากตารางท่ี 4.2 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 9,000 ml. 

กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาใหห้มุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยการ

ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย ์ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้

ตารางที ่4.3 การทดลองวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

       ปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 15,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 26 712 0 
  9.00 59 915 0 
  10.00 81 934 0 
  11.00 108 953 10 
  12.00 127 965 80 
  13.00 148 972 205 
  14.00 162 957 310 
  15.00 180 878 325 
  16.00 168 845 360 
   16.00 - 8.00     525 
  

  

รวม 1,815 12.10 % 

น ้าน ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 12,865 85.77 % 

น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 320 2.13 % 
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จากตารางท่ี 4.3 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 15,000 

ml. กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาให้หมุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดย

การใชมื้อปรับหมุนจานทุกชัว่โมง ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้

ตารางที ่4.4 การทดลองวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

       ปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 15,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 26 732 0 
  9.00 61 935 0 
  10.00 85 946 0 
  11.00 121 966 20 
  12.00 134 974 90 
  13.00 156 980 235 
  14.00 178 965 340 
  15.00 212 928 370 
  16.00 182 855 390 
   16.00 - 8.00     610 
  

  

รวม 2,055 13.70 % 

น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 12,540 83.60 % 

น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 405 2.70 % 
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จากตารางท่ี 4.4 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 15,000 

ml. กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาให้หมุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดย

การใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้

ตารางที ่4.5 การทดลองวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

       ปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 21,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 28 734 0 
  9.00 56 932 0 
  10.00 75 964 0 
  11.00 84 976 0 
  12.00 92 982 10 
  13.00 114 988 60 
  14.00 125 964 80 
  15.00 137 916 155 
  16.00 128 875 95 
   16.00 - 8.00     540 
  

  

รวม 940 4.48 % 

น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 19,780 94.19 % 

น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 280 1.33 % 
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จากตารางท่ี 4.5 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 21,000 

ml. กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาให้หมุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดย

การใชมื้อปรับหมุนจานทุกชัว่โมง ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้

ตารางที ่4.6 การทดลองวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

       ปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 21,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
อุณหภูมิ ความเขม้แสง ปริมาณน ้ากลัน่ 

  
    0C W/m2 ml. 

  8.00 28 735 0 
  9.00 62 946 0 
  10.00 80 965 0 
  11.00 95 982 0 
  12.00 105 986 10 
  13.00 120 988 65 
  14.00 132 978 85 
  15.00 145 936 160 
  16.00 138 890 105 
   16.00 - 8.00     635 
  

  

รวม 1,060 5.05 % 

น ้าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ 19,550 93.10 % 

น ้าทะเลท่ีระเหยหายไป 390 1.86 % 
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จากตารางท่ี 4.6 ผูว้ิจยัท าการทดสอบปริมาณน ้ าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ หรือปริมาณ 21,000 

ml. กรณีควบคุมต าแหน่งหนา้จานพาราโบลาให้หมุนรับแสงอาทิตยใ์นทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดย

การใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์ท าการบนัทึกค่าของอุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้ ( 0C ) ความเขม้แสงดวงอาทิตย ์

(W/m2 ) และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ได ้(ml.) ทุกชัว่โมงระหวา่งช่วงเวลา 8.00 – 16.00 น. และวดัปริมาณน ้ าท่ี

กลัน่ได ้(ml.) ช่วงเวลา 16.00 – 8.00 น. ท่ีเกิดจากความร้อนแฝง ซ่ึงก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าท่ีกลัน่รวม

ได ้(ml.)  หลงัจากนั้นวดัปริมาณน ้ าทะเลท่ีเหลือในหมอ้ตม้ (ml.) ก็จะสามารถหาปริมาณน ้ าทะเลท่ีระเหย

หายไปได ้

4.2 การวเิคราะห์ผล 

จากการบนัทึกผลการทดลองท่ีไดต้ามตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 พบวา่ปริมาณน ้ ากลัน่ท่ีไดจ้าก

การทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น. เกิดจากความร้อนท่ีไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยข์ณะท่ีดวงอาทิตย์

ยงัข้ึนอยู ่ แต่ปริมาณน ้ ากลัน่ท่ีไดใ้นช่วงเวลา 16.00-8.00 น. เกิดจากความร้อนแฝงท่ียงัมีอยูใ่นหมอ้ตม้น ้ า

ทะเล เม่ือน าผลการทดลองท่ีไดต้ามตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 มาสร้างเป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง, ปริมาณน ้ากลัน่ และช่วงเวลา เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลต่อไป จะได้

กราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

  

กราฟที ่4.1 การทดลองวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก 

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 9,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง 
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 จากกราฟท่ี 4.1 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.1 

  

กราฟที ่4.2 การทดลองวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก 

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 9,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์

 จากกราฟท่ี 4.2 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.2 

  

กราฟที ่4.3 การทดลองวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก 

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 15,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง 
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อณุหภมูิ ความเข้มแสง ปริมาณน า้กลัน่ 

0

200

400

600

800

1000

1200

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

อณุหภมูิ ความเข้มแสง ปริมาณน า้กลัน่ 



56 
 

 
 

จากกราฟท่ี 4.3 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.3 

  

 กราฟที ่4.4 การทดลองวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก  

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 15,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์

จากกราฟท่ี 4.4 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.4 

  
 กราฟที ่4.5 การทดลองวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก 

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 21,000 ml. ใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง 
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 จากกราฟท่ี 4.5 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.5 

  

กราฟที ่4.6 การทดลองวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 สภาพอากาศร้อน มีแสงแดดมาก 

 ปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้ ปริมาณ 21,000 ml. ใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์

 จากกราฟท่ี 4.6 เป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอุณหภูมิ, ความเขม้แสง และปริมาณ

น ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.ท่ีบนัทึกผลการทดลองท่ีไดจ้ากตารางท่ี 4.6 

 เม่ือน าปริมาณน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.จากการบนัทึกผลการ

ทดลองท่ีไดต้ามตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 ซ่ึงใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง และใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์

มาสร้างเป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพนัธ์ จะไดก้ราฟท่ี 4.7 ดงัน้ี 
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กราฟที ่4.7 เปรียบเทียบปริมาณน ้ากลัน่ท่ีได ้โดยใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง และใชร้ะบบติดตาม

ดวงอาทิตย ์

จากกราฟความสัมพนัธ์ กราฟท่ี 4.1 ถึงกราฟท่ี 4.7 ท่ีไดจ้ากการบนัทึกผลการทดลองตามตารางท่ี 

4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 พบวา่อุณหภูมิท่ีวดัไดท่ี้หมอ้ตม้จะสูงข้ึนตามความเขม้แสงอาทิตย ์และปริมาณน ้ ากลัน่

ท่ีไดจ้ะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้สูงข้ึนตามช่วงเวลาท่ีทดสอบ 8.00 ถึง 16.00 น. นอกจากน้ีพบว่า

ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดม้ากจะอยูใ่นช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ไดสู้งสุดอยูใ่นช่วงเวลา 

15.00-16.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพลงังานความร้อนสะสมในหมอ้ตม้น ้ าทะเลมีค่ามาก จากการบนัทึกผล

การทดลองท่ีไดต้ามตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 น ามาหาประสิทธิภาพการกลัน่ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือให้เคร่ืองกลัน่

น ้าท างานโดยใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์แทนการใชว้ิธีหมุนจานทุกชัว่โมง ของปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30%, 

50% และ 70% ของหมอ้ตม้ ไดข้อ้มูลตามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
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 ตารางที ่4.7 ประสิทธิภาพการกลัน่ท่ีเพิ่มข้ึน ของปริมาณน ้าทะเลท่ี 30%, 50% และ 70% ของ    

                     หมอ้ตม้ท่ีใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์แทนการใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง 

  
 

จากการทดสอบพบวา่เม่ือใหเ้คร่ืองกลัน่น ้าท างานโดยใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์แทนการใชว้ิธี

หมุนจานทุกชัว่โมงจะท าใหป้ระสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสมเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ระบบติดตาม

ดวงอาทิตยจ์ะปรับทิศทางของจานพาราโบลาใหรั้บแสงดวงอาทิตยใ์นทิศทางตั้งฉากตามการเคล่ือนท่ีของ

ดวงอาทิตย์ตลอดเวลา ท าให้มีประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ดีกว่าวิธีการปรับจาน

พาราโบลาโดยวธีิหมุนจานทุกชัว่โมง กรณีท่ีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่

น ้าสะสมเพิ่มข้ึน 14.23 %  ท่ีปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสมเพิ่มข้ึน 

13.22 % และท่ีปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสมเพิ่มข้ึน 12.77 %  

นอกจากน้ีพบวา่เม่ือปริมาณน ้ าทะเลในหมอ้ตม้เพิ่มข้ึนประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสมจะลดลง 

โดยดูไดจ้ากตารางท่ี 4.1 ตารางท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.5 จะพบวา่เม่ือให้เคร่ืองกลัน่น ้ าท างานโดยการใชว้ิธี

หมุนจานทุกชัว่โมงท่ีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสม 28.89 %  ท่ี

ปริมาณน ้ าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสม 12.10 % และท่ีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 

70% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสม 4.48 % เม่ือดูจากตารางท่ี 4.2 ตารางท่ี 4.4 และตาราง

ท่ี 4.6 ท่ีใหเ้คร่ืองกลัน่น ้าท างานโดยการใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตยท่ี์ปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้

มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสม 33.00 %  ท่ีปริมาณน ้าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่

น ้าสะสม 13.70 % และท่ีปริมาณน ้าทะเลท่ี 70% ของหมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสม 5.05 % ซ่ึง

สามารถอธิบายไดว้า่ปริมาณน ้าทะเลในหมอ้ตม้ท่ีเพิ่มข้ึนมีผลท าใหต้อ้งใชพ้ลงังานความร้อนในการท าให้

น ้าทะเลในหมอ้ตม้ระเหยเป็นไอมากข้ึน จึงท าใหป้ระสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสมลดลง 

 

 

ปริมาณน ้าทะเล ประสิทธิภาพการ

ในหมอ้ตม้ วิธีหมนุจานทกุชัว่โมง วิธีติดตามดวงอาทิตย์ กลัน่ท่ีเพ่ิมข้ึน (%)

30 % 2,600 2,970 14.23

50 % 1,815 2,055 13.22

70 % 940 1,060 12.77

น ้ากลัน่สะสม (ml./d)
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4.3 การค านวณต้นทุน 
การหาตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้าทะเลด าเนินการไดต้าม ตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที ่4.8 ตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้าทะเล 

 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผูว้ิจยัหาตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลแลว้ พบวา่เคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลโดยใชว้ิธีหมุน

จานดว้ยมือมีราคา 17,000 บาท และเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลโดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตยมี์ราคา 21,300 

บาท เพื่อความเหมาะสมในการน าเคร่ืองกลัน่น ้ าทะเลไปใชง้านในสภาพพื้นท่ีทุรกนัดาร จึงควรพิจารณา

ใชเ้คร่ืองกลัน่น ้ าโดยวิธีหมุนจานดว้ยมือเพราะไม่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีในการควบคุมการ

หมุนจานรับแสงอาทิตย์ ซ่ึงจะมีความเหมาะสมในการใช้งานจริงมากกว่า และจะไม่พิจารณาคิด

ค่าแรงงานในการปรับหมุนจานทุกชัว่โมงในการคิดเป็นตน้ทุนของน ้ากลัน่ จากผลการทดสอบในงานวิจยั

น้ีพบวา่กรณีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 30% ของหมอ้ตม้ สามารถกลัน่น ้ าไดป้ริมาณสูงสุดจะใชน้ ามาเป็นขอ้มูล

ส าหรับค านวณหาตน้ทุนของน ้าท่ีกลัน่ได ้ดงัน้ี 

- ตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้าโดยใชว้ิธีหมุนจานดว้ยมือ 17,000 บาท 

- ก าหนดค่าบ ารุงรักษาท่ี 2 % ของตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้าทุกปีเท่ากบั 340 บาท/ปี  

- ก าหนดอายกุารใชง้าน 10 ปี และมูลค่าเคร่ืองกลัน่น ้าในปีท่ี 10 เท่ากบั 50 % ของตน้ทุน

เคร่ืองในปีแรก 

- ก าหนดใหเ้คร่ืองท างาน 8 เดือนต่อปี เท่ากบั 240 วนั/ปี  

- อตัราดอกเบ้ีย 7 % ต่อปี  

- ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ได ้2.60 ลิตร/วนั เท่ากบั 624 ลิตร/ปี 

งบประมาณ ใช้วิธีหมนุจาน ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์

รายการ ราคาบาท ราคาบาท

จานดาวเทียมขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1.45 m. 800 800

ชุดอุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์ 2,500

อุปกรณ์อ่ืนๆ 200 200

คา่ประกอบ และติดตั้งโครงสร้าง 16,000 16,000

แบตเตอร่ี 1,800

รวม 17,000 21,300



61 
 

 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้น าไปค านวณหาตน้ทุนน ้ากลัน่ โดยแทนค่าในสมการท่ี 2.3 จะได ้

A   = P*[ i*(1+i)
n

 / ((1+i)
n

 -1)] - L*[ i / ((1+i)
n

 -1)]    

       = 17,000* [0.07*(1+0.07)
10

 / ((1+0.07)
10

- 1)] - 8,500*[0.07 / ((1+0.07)
10

- 1)] 

       = 2,420.42 – 615.21       

      = 1,805.21 บาท/ปี 

รวมกบัค่าบ ารุงรักษา 340 บาท/ปี        

ดงันั้นค่าใชจ่้ายรายปีเท่ากบั 1,805.21 + 340 =  2,145.21  บาท/ปี   

ปริมาณน ้าท่ีกลัน่ไดเ้ท่ากบั 624 ลิตร/ปี      

ดงันั้นตน้ทุนน ้ากลัน่เท่ากบั 2,145.21 / 624 =    3.44   บาท/ลิตร 

4.4 ผลทดสอบคุณภาพน า้ 

ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บตวัอยา่งน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดลองเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ปริมาณน ้ าทะเล

ท่ี 30% ของหม้อต้มปริมาณ 9 ,000 ml. ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ไปทดสอบคุณภาพน ้ าใน

ห้องปฏิบติัการ โดยส่งไปทดสอบท่ีบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั และให้ทางบริษทัผูท้ดสอบคุณภาพน ้ า

เปรียบเทียบคุณภาพน ้ ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

และมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงผลทดสอบคุณภาพน ้ ากลัน่ท่ีไดพ้บวา่

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน รายละเอียดผลการทดสอบหาค่าคุณสมบติัของน ้ าอยูใ่นภาคผนวกทา้ยเล่มงานวิจยั 

จากผลทดสอบคุณภาพน ้ากลัน่ท่ีไดพ้บวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นวา่เคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้ า

ทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับแสงพาราโบลา สามารถน ามาใชใ้นการกลัน่น ้ าทะเลเป็นน ้ าจืด

เพื่อใชใ้นการบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยั 



 

 

บทที ่5 

      สรุปผลงานวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัท าเคร่ืองตน้แบบการกลัน่น ้ าทะเลดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากจานรับ

แสงพาราโบลา ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบตามวตัถุประสงค์ และตามขอบเขตของการวิจยัท่ีก าหนด และ

สามารถสรุปผลการทดลอง และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

5.1 สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดสอบเคร่ืองต้นแบบกลั่นน ้ าทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสง

พาราโบลา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี        

 1) อุณหภูมิท่ีวดัได้ท่ีหมอ้ตม้จะสูงข้ึนตามความเขม้แสงอาทิตย ์และปริมาณน ้ ากลัน่ท่ีได้จะ

เพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิท่ีหมอ้ตม้สูงข้ึนตามช่วงเวลาท่ีทดสอบ 8.00 ถึง 16.00 น.    

 2) ปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ไดม้ากจะอยูใ่นช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. และปริมาณน ้ าท่ีกลัน่ไดสู้งสุดอยู่

ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.         

 3) เคร่ืองกลัน่น ้ าท่ีท างานโดยใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย ์จะให้ประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสม

เพิ่มข้ึนมากกวา่เคร่ืองกลัน่น ้าท่ีท างานโดยการใชว้ธีิหมุนจานทุกชัว่โมง โดยท่ีปริมาณน ้าทะเลท่ี 30% ของ

หมอ้ตม้มีประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสมเพิ่มข้ึน 14.23 %  ท่ีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 50% ของหมอ้ตม้มี

ประสิทธิภาพการกลั่นน ้ าสะสมเพิ่มข้ึน 13.22 % และท่ีปริมาณน ้ าทะเลท่ี 70% ของหม้อต้มมี

ประสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสมเพิ่มข้ึน 12.77 %       

 4) ปริมาณน ้าทะเลในหมอ้ตม้เพิ่มข้ึนประสิทธิภาพการกลัน่น ้าสะสมจะลดลง   

 5) เพื่อความสะดวกในการน าเคร่ืองกลัน่น ้าไปใชง้านในสภาพพื้นท่ีจริงควรใชเ้คร่ืองกลัน่น ้ าโดย

วธีิหมุนจานดว้ยมือ โดยมีตน้ทุนเคร่ืองกลัน่น ้า 17,000 บาท       

 6) ตน้ทุนน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากเคร่ืองกลัน่น ้าโดยวธีิหมุนจานดว้ยมือเท่ากบั 3.44 บาท/ลิตร   

 7) ตวัอย่างน ้ ากลัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ และมาตรฐานคุณภาพน ้าเพื่อการบริโภคโดยองคก์ารอนามยัโลก จึงสามารถใชบ้ริโภคได้

อยา่งปลอดภยั  

 

 



63 
 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบเคร่ืองต้นแบบการกลั่นน ้ าทะเลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากจานรับแสง

พาราโบลา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี        

 1) เคร่ืองกลัน่น ้ าจะท างานไดดี้ เม่ือแสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงสูง จึงไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้

งานในช่วงฤดูฝนท่ีมีเมฆมาก และแสงอาทิตยมี์ความเขม้แสงต ่า     

 2) จากการทดสอบพบวา่ปริมาณน ้ าทะเลในหมอ้ตม้เพิ่มข้ึนประสิทธิภาพการกลัน่น ้ าสะสมจะ

ลดลง จึงควรลองปรับขนาดภาชนะหมอ้ตม้ให้มีขนาดเล็กลง ก็อาจท าให้ไดผ้ลผลิตน ้ ากลัน่สูงข้ึน และจะ

ส่งผลท าใหต้น้ทุนน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากเคร่ืองกลัน่น ้าลดลงไดอี้กดว้ย     

 3) จากการทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้า ท่อไอน ้าท่ีใหไ้อน ้าระเหยผา่นมีขนาด 1 น้ิว ท าให้ปริมาณไอน ้ า

ระเหยผา่นท่อไปยงัอุปกรณ์ควบแน่นไดน้้อยและช้า บางส่วนควบแน่นกลัน่ตวัซ ้ าอยู่ภายในหมอ้ตม้ จึง

ควรลองออกแบบชุดอุปกรณ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็จะท าให้ไดผ้ลผลิตน ้ ากลัน่สูงข้ึน และจะ

ส่งผลท าใหต้น้ทุนน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากเคร่ืองกลัน่น ้าลดลงไดอี้กดว้ย      

 4) จากการทดสอบเคร่ืองกลัน่น ้ า ใชจ้านรับแสงพาราโบลาขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.45 เมตร 

ซ่ึงมีพื้นท่ีรับพลงังานแสงอาทิตย ์1.88 ตารางเมตร จึงควรลองเพิ่มขนาดจานรับแสงให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ก็

จะท าใหไ้ดผ้ลผลิตน ้ากลัน่สูงข้ึน และจะส่งผลท าใหต้น้ทุนน ้ากลัน่ท่ีไดจ้ากเคร่ืองกลัน่น ้ าลดลงไดอี้กดว้ย

 5) สามารถน างานวิจยัน้ีไปศึกษาทดสอบกลัน่น ้ าจากแหล่งน ้ าปนเป้ือนอ่ืนๆ และศึกษาพฒันา

ปรับปรุงอุปกรณ์ตน้แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลัน่น ้าใหไ้ดม้ากข้ึนต่อไป 
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Customer Name 

 
 

:  

ANALYSIS REPORT 

  บริษทั สมาร์ทเอน็จิเนียร่ิง แอนดค์อนซลัแทน้ส์ จ  ากดั 

Address 
Sampling Location 

:  109/19 หมู่ 10 ซอยส านกัสงฆ ์ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
: Sampling Time   : - 

Sampling Method :  Grab Receive Date : 1 Nov 18 
Sample No. :  W01 Analysis Date : 1 - 12 Nov 18 
Sampling By :  Customer Report Date : 15 Nov 18 
Sampling Date : 1 Nov 18 Report No. : 

Item Parameter Analysis Method Result Standard/1,/2
 Unit 

1 pH at 25.0 0C Electrometric 7.5 6.5-8.5 - 

2 Color Visual Comparison <5 ≤20 Hazen 

3 Turbidity Nephelometric Method 0.09 ≤5 NTU 

4 Total Hardness EDTA Titrimetric 2.01 ≤100 ppm as CaCO3 

5 Total Dissloved Solids Dried at 180 0C 26.0 - mg/l 
6 Sulfate Turbidimetric <0.100 ≤250 mg/l 

7 Nitrate Nitrogen/3
 Brucine Method <0.001 ≤4 mg/l 

8 Chloride Argentometric 1.81 ≤250 mg/l 
9 Fluoride SPADNS <0.1 ≤1.5 mg/l 

10 Copper Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.004 ≤1 mg/l 

11 Iron Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.01 ≤0.3 mg/l 

12 Manganese Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.004 ≤0.05 mg/l 

13 Zinc Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.003 ≤5 mg/l 
14 Arsenic Continuous Hydride Generation, AAS <0.0001 ≤0.05 mg/l 
15 Cadmium Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.001 ≤0.005 mg/l 
16 Chromium Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.01 ≤0.05 mg/l 
17 Lead Digestion, Direct Air-Acetylene FAAS <0.003 ≤0.05 mg/l 

18 Mercury Cold Vapor, AAS <0.0005 ≤0.002 mg/l 
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Customer Name 

 
 

:  

ANALYSIS REPORT 

  บริษทั สมาร์ทเอน็จิเนียร่ิง แอนดค์อนซลัแทน้ส์ จ  ากดั 
Address 
Sampling Location 

:  109/19 หมู่ 10 ซอยส านกัสงฆ ์ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
: Sampling Time   : - 

Sampling Method :  Grab Receive Date : 1 Nov 18 
Sample No. :  W01 Analysis Date : 1 - 12 Nov 18 
Sampling Date               :                                                                                  Report No.          : 

Item Parameter Analysis Method Result Standard/1,/2
 Unit 

19 Selenium Continuous Hydride Generation, AAS <0.0002 ≤0.01 mg/l 

20 Barium Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene FAAS <0.06 ≤1 mg/l 

21 Total Coliform/3
 MPN Test <1.1 <2.2 MPN/100 ml 

22 Escherichia Coli/3
 Colonies Count ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ CFU/ml 

Remark : /1  Notification of the Ministry of Public Health of Thailand, No. 61 B.E.   2524 
/2 Notification of the Ministry of Public Health of Thailand, No. 135 B.E. 2534       
/3 Analysed By Special Lab Envi & Consultant Co., Ltd 

(Miss Orapim Punyafoo) (Mr. Weratep Geeratithadaniyom) 
Analyst General Manager 

                  ว-156-ค-7294                                                                                                                                              ว-156-ค-3424 
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