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3
บทนํา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น พลั ง งานจากธรรมชาติ ที่ มี ค วามสะอาดปราศจากการก อ มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
มีปริมาณมากมายมหาศาลอยูทั่วทุกหนแหงของโลก และสามารถนํามาใชอยางไมหมดสิ้น ดังนั้นหากมนุษยสามารถนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะเปนหนทางในการแกไขสภาพความไมแนนอนของราคาจากพลังงาน
น้ํามัน ซึ่งนับวันจะมีแนวโนมที่ราคาพุงสูงขึ้นและมีความผันผวนสูง สงผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศที่จําเปนตอง
พึ่งพาการนําเขาน้ํามัน และประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากปญหานี้เปนอยางมาก
การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนอาจจําแนกเปนผลที่ไดรับสองดานหลักๆ คือ การผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย และการผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยแสงอาทิตยที่
สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งมีสองชนิด คือ การใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา (Solar Cell)
และการใชระบบรวมแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา (Concentrating Solar Power) สําหรับการผลิตความรอนจากพลังงาน
แสงอาทิตย เทคโนโลยีที่นํามาใช ไดแก การใชแผงรับแสงอาทิตย (Solar Collector) ผลิตน้ํารอนเพื่อนําไปใชในการ
อุปโภค บริโภค ซึ่งปจจุบันมีการใชอยางแพรหลาย และอีกชนิดหนึ่งคือการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Drying)
เพื่อทําการอบแหงผลิตภัณฑตางๆ ทั้งผลิตภัณฑจากการเกษตรและอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามการนําเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของพื้นที่บริเวณที่จะใชงานดวย
หนังสือฉบับนี้จะไดกลาวถึงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบการผลิต
ไฟฟา และรูปแบบการผลิตความรอน รวมถึงสถานภาพและเนวโนมของพลังงานแสงอาทิตย โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานคาดวาจะใหประโยชนแกผูสนใจทั่วไป

สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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1. ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของพื้นที่แหงหนึ่งจะสูงหรือต่ําขึ้นกับปริมาณรังสีดวงอาทิตยที่
ตกกระทบพื้นที่นั้นโดยบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยมากก็จะมีศักยภาพในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชสูง สําหรับ
การใชพลังงานแสงอาทิตยที่ตองใชอุปกรณรวมแสง เราจําเปนตองทราบศักยภาพรังสีตรงดวย
ในกรณีของประเทศไทย ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณตาง ๆ โดยเฉลี่ยทั้งปสามารถแสดงไดดวย
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปดังรูปที่ 1.1 จากรูปจะเห็นวาบริเวณที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูงแผ
เปนบริเวณกวางทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี
รวมทั้งบางสวนของภาคกลาง สําหรับส วนที่เหลือจะมีศักยภาพลดหลั่น กัน ตามที่แสดงในแผนที่ เมื่อทําการจําแนก
เปอรเซนตของพื้นที่ตามความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ไดรับ จะไดผลดังรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.1 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย(ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยรายวันตอป)

5

รูปที่ 1.2 แสดงเปอรเซ็นตของพื้นที่ที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยที่ระดับตาง ๆ
จากรูปจะเห็นวา 14.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูง คือไดรับรังสี
ดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปในชวง 19-20 MJ/m2-day และ 50.0% ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยในชวง 18-19
MJ/m2-day ซึ่งถือวามีศักยภาพแสงอาทิตยคอนขางสูง สวนบริเวณที่มีศักยภาพคอนขางต่ํามีเพียง 0.5% ของพื้นที่
ทั้งหมด เมื่อทําการเฉลี่ยความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่วประเทศจากทุกพื้นที่เปนคารายวันเฉลี่ยตอปจะไดเทากับ 18.2
MJ/m2-day จากการนํ า คา ดังกลา วมาเปรียบเทียบกับ ขอ มูล จากประเทศอื่น ๆ ดัง รู ป ที่ 1.3 จะเห็น ว า ประเทศไทยมี
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง

รูปที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปที่ประเทศตาง ๆ ไดรับ
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การนํ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ม าใช ป ระโยชน จํ า เป น ต อ งทราบการแปรค า ในรอบป ข องความเข ม รั ง สี
ดวงอาทิตยดวย จากรูปที่ 1.4 แสดงใหเห็นถึงการแปรคาความเขมรังสีดวงอาทิตยในรอบป

รูปที่ 1.4 แสดงการแปรคาความเขมรังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยรายเดือน โดยเฉลี่ยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จากรูปที่ 1.4 จะเห็นวาคารังสีดวงอาทิตยแปรคาในรอบปอยูในระหวาง 16-22 MJ/m2-day โดยมีคาคอย ๆ
เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนมกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายน แลวคอยลดลงต่ําสุดในเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงนี้ถือวามี
ไมมากนักซึ่งเปนผลดีตอการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย บ างชนิ ด เช น การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร ะบบ
concentrator จะใชประโยชนจากรังสี ตรงดวงอาทิตยเทา นั้น โดยไมสามารถใชประโยชนจากรังสีกระจายได ดัง นั้น
นอกจากทราบขอมูลปริมาณรังสีรวมแลวเราจําเปนตองทราบศักยภาพรังสีตรงดวงอาทิตยดวย จากการวิเคราะหโดยใช
ขอมูลภาพถายดาวเทียม พบวาในชวงเดือนมกราคมถึงเมษายน พื้นที่สวนใหญของประเทศไดรับรังสีตรงคอนขางสูง
(14-17 MJ/m2-day) ทั้งนี้เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงฤดูแลว (dry season) ทองฟาสวนใหญแจมใสปราศจากเมฆ
รังสีดวงอาทิตยสวนใหญจึงเปนรังสีตรง ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไป รังสีตรงจะคอยๆ ลดลงจนถึงเดือนกันยายน
ทั้งนี้เพราะชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทองฟามักมีเมฆปกคลุมทําใหรังสี
ตรงมีคาลดลง หลังจากนั้นรังสีตรงในตอนกลางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคอยๆ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม เพราะชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทองฟา
สวนใหญในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางแจมใส รังสีตรงที่รับจึงมีคาสูง สําหรับชวงเวลา
เดียวกัน ภาคใตยังคงมีคารังสีตรงต่ํา เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยจะนําความชื้นมายัง
ภาคใต ทําใหมีเมฆมากและมีฝนตก รังสีตรงจึงมีคาต่ํา
เมื่อพิจารณาพลังงานรังสีตรงที่ไดรับรวมทั้งป (รูปที่ 1.5) จะเห็นวาบริเวณที่ไดรับรังสีตรงสูงสุด จะอยูใน
ภาคกลางและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า งในพื้ น ที่ บ างส ว น โดยพื้ น ที่ ดั ง กล า วได รั บ รั ง สี ต รงต อ ไปในช ว ง
1,350-1,400 KWh/m2-yr
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รูปที่ 1.5 ศักยภาพพลังงานความเขมรังสีตรงของประเทศไทย
การแจกแจงระดับของรังสีตรงในชวงตางๆ โดยหาวารังสีตรงในระดับนั้นๆ ครอบคลุมพื้นที่กี่เปอรเซ็นตของ
พื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 1.6) พบวาการแจกแจงดังกลาวมีลักษณะไมสมมาตร โดยเบไปทางคารังสีตรงที่มีคามาก และบริเวณ
ที่มีความเขมรังสีตรงสูงสุด (1,350-1,400 KWh/m2-yr) ครอบคลุมพื้นที่ 4.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสวนใหญ
อยูที่บางสวนของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

รูปที่ 1.6 การแจกแจงของรังสีตรงตามพื้นที่
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2. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยอาจจําแนกเปน 2 รูปแบบ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ กลาวคือ รูปแบบที่ 1
คือ เทคโนโลยี พลัง งานแสงอาทิต ยเพื่ อผลิ ต กระแสไฟฟ า และรู ป แบบที่ 2 เทคโนโลยีพ ลั ง งานแสงอาทิ ตย เพื่อ ผลิ ต
ความรอน
2.1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยผลิตกระแสไฟฟา สามารถจําแนกเปน 2 แบบ คือ เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตย และเทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย
2.1.1 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) แบงออกเปน 3 แบบ คือ
- ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยแบบอิสระ ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพื้นที่ชนบทที่ไมมีระบบจําหนายไฟฟาจาก National Grid โดยมี
หลักการทํางานแบงไดเปน 2 ชวงเวลา กลาวคือ ชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟาจาย
ใหแกโหลดพรอมทั้งประจุพลังงานไฟฟาสวนเกินไวในแบตเตอรี่พรอมๆ กัน สวนในชวงกลางคืน เซลลแสงอาทิตยไมไดรับ
แสงแดดจึงไมสามารถผลิตไฟฟาได ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไวในชวงกลางวันจะถูกจายใหแกโหลด
จึงสามารถกลาวไดวา ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระสามารถจายกระแสไฟฟาใหโหลดไดทั้งกลางวัน
และกลางคืน อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
และอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิด Stand alone เปนตน

รูปที่ 2.1 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
- ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid connected system) เปนระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนกระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับเขาสู
ระบบจําหนายไฟฟา National Grid โดยตรง มีหลักการทํางานแบงเปน 2 ชวง กลาวคือ ในชวงเวลากลางวัน เซลล
แสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟาจายใหแกโหลดไดโดยตรง โดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรง
เปนไฟฟากระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟาสวนที่เกินจะถูกจายเขาระบบจําหนายไฟฟา สังเกตไดเนื่องจากมิเตอรวัด
พลังงานไฟฟาจะหมุนกลับทาง สวนในชวงกลางคืนเซลลแสงอาทิตยไมสามารถผลิตไฟฟาได กระแสไฟฟาจากระบบ
จําหนายไฟฟาจะจายใหแกโหลดโดยตรง สังเกตไดจากมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาจะหมุนปกติ ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนายจะเปนการใชงานเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบ
จําหนายไฟฟาเขาถึง อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปน
ไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา Grid connected เปนตน
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รูปที่ 2.2 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย
- ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่นๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและ
เครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและไฟฟาพลังน้ํา เปนตน โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยูกับการ
ออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล มี
หลักการทํางาน กลาวคือ ในชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟาได จะจายกระแสไฟฟา
ผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิด Multi function ทํางานรวมกับไฟฟาจากพลังงานลม
จายกระแสไฟฟาใหแกโหลดพรอมทั้งทํางานประจุไฟฟาสวนที่เกินไวในแบตเตอรี่ ในกรณีพลังงานลมต่ําไมสามารถผลิต
ไฟฟาหรือเวลากลางคืนไมมีไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ชุดแบตเตอรี่จะจายกระแสไฟฟาใหแกโหลด และกรณีแบตเตอรี่
จายกระแสไฟฟามากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไวเครื่องยนตดีเซลจะทํางานโดยอัตโนมัติเปนอุปกรณสํารองพลังงาน กลาวคือ
จะจายกระแสไฟฟาประจุแบตเตอรี่โดยตรงและแบงจายใหแกโหลดพรอมกัน และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุด
ทํางานทันที และจะทํางานใหมอีกครั้งเมื่อเซลลแสงอาทิตยหรือพลังงานลมสามารถผลิตกระแสไฟฟาประจุแบตเตอรี่ได
ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบไวพรอมทั้งขนาดโหลดอยูในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่สามารถจายกระแสไฟฟาได

รูปที่ 2.3 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน
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2.1.2 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย (Concentrating Solar Power) แบงออกเปน 3 แบบ คือ
แบบParabolic Troughs แบบCentral Receivers และแบบParabolic Dishes
เทคโนโลยีทั้ ง 3 แบบนี้จะทํา การรวมแสงไวที่วั ตถุรั บ แสงโดยใช กระจกหรือ วั สดุส ะทอ นแสงและหมุ น ตาม
ดวงอาทิตยเพื่อสะทอนแสงและสงไปยังตัวรับแสงซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนพลังงานที่มีอุณหภูมิสูง
- แบบ Parabolic Troughs ประกอบดวยตัวรับแสงที่มีลักษณะเปนรางยาวโคงแบบมิติเดียวที่ติดตั้งไวบนระบบ
หมุนตามดวงอาทิตยแกนเดียว (single-axis tracking system) ทําหนาที่รวมพลังงานแสงอาทิตยสะทอนไปยังทอที่ตั้ง
ขนานกับแนวรางรวมแสงเพื่อถายเทความรอนใหกับของเหลวที่ไหลหมุนเวียนผานทอโดยการแลกเปลี่ยนความรอน ความ
ร อ นเมื่ อ ถู ก ถ า ยเทให ข องเหลวทํ า งาน (โดยปกติ จ ะเป น น้ํ า ) จะกลายเป น ไอน้ํ า ไปขั บ เคลื่ อ นกั ง หั น ไอน้ํ า เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟา ไอน้ําที่ผลิตจาก parabolic troughs plants โดยทั่วไปจะตองมีแหลงความรอนจากกาซธรรมชาติเพื่อเสริม
ใหเปนไอดง (superheater)

รูปที่ 2.4 Parabolic Troughs

รูปที่ 2.5 หลักการทํางานของ Parabolic Trough

- แบบ Central Receivers หรือ Power Tower ประกอบดวยตัวรับความรอนที่ติดตั้งอยูกับที่ตั้งอยูบนหอคอยที่
ลอมรอบดวยแผงกระจกขนาดใหญเปนจํานวนมากที่เรียกกันวาเฮลิโอสแตท เฮลิโอสแตทจะหมุนตามดวงอาทิตยและ
สะทอนรังสีไปยังตัวรับความรอน ซึ่งภายในบรรจุของเหลวทํางานทําหนาที่ดูดซับพลังงานความรอนไว ของเหลวที่ดูดซับ
พลังงานความรอนที่รับมาจากตัวรับความรอนจะสงตอไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันหรือนําที่ไปเก็บไวในถังเก็บกัก
เพื่อนํามาใชงานตอไป

รูปที่ 2.6 หลักการทํางานของ Central Receivers หรือ Power Tower
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รูปที่ 2.7 Central Receivers หรือ Power Tower
- แบบ Parabolic Dishes
ประกอบด ว ยตั ว รวมแสงลั ก ษณะเป น จาน
รู ป ทรง parabolic ที่ มี จุ ด ศู น ย ร วมแสงเพื่ อ
สะทอนพลังงานแสงอาทิตยไปยังตัวรับความ
รอนที่ตั้งอยูบนจุดศูนยรวม Parabolic Dishes
จะใชแ ผงสะทอ นที่มีลัก ษณะโคง เปน จํา นวน
มากซึ่งทําดวยกระจกหรือฟลมบาง (laminated
film) ตัวรวมแสงเหลานี้จะตั้งอยูบนโครงสราง
ซึ่งใชระบบหมุนตามดวงอาทิตยสองแกน
รูปที่ 2.8 หลักการทํางานของ Parabolic Dishes
(two-axis tracking system) เพื่อรวมแสงใหเปนจุดเดียวไปรวมอยูบนตัวรับความรอน ความรอนที่ไดสามารถ
ใชประโยชนไดโดยตรงกับ cycle heat engine ซึ่งติดตั้งอยูบนตัวรับความรอน หรือนําความรอนที่ไดไปทําให
ของเหลวรอนกอนแลวนําไปใชกับ central engine ระบบตัวรวมความรอนแบบเนนเปนจุดศูนยกลาง (parabolic
dishes) มีประสิทธิภาพการแปลงเปนความรอนไดสูงกวาชนิดตัวรวมแบบราง (parabolic troughs) เนื่องจาก
สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิที่สูงกวา

รูปที่ 2.9 Parabolic Dishes
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2.2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน ปจจุบันมีการยอมรับใชงาน 2 ลักษณะคือ เทคโนโลยีอบแหง
ดวยพลังงานแสงอาทิตย และเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย
2.2.1 เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยแผงรับแสงอาทิตย (Solar Collector) การผลิตน้ํารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตย แบงออกเปน 2 แบบ คือ
- ระบบผลิตน้ํารอนโดยใชพลังงานแสงอาทิตยจากแผงรับแสงอาทิตย (Solar Collector) ระบบจะประกอบดวย
สองสวนหลักๆคือ ถังเก็บน้ํารอน และแผงรับความรอนแสงอาทิตยซึ่งปจจุบันมีจําหนายในทองตลาด 2 ชนิดคือ ชนิดแผน
เรียบ(Flat Plate Collector) และ ชนิดหลอดแกวสูญญากาศ(Evaccuum Tube Collector)

รูปที่ 2.12 Flat Plate Collector

รูปที่ 2.13 Evaccuum Tube Collector

- ระบบผลิตน้ํารอนโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน เปนการนําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจาก
แสงอาทิ ต ย ม าผสมผสานกั บ ความร อ นเหลื อ ทิ้ ง เช น จากการระบายความร อ นของเครื่ อ งทํ า ความเย็ น หรื อ
เครื่องปรับอากาศ จากหมอตมไอน้ํา จากปลองไอเสีย เปนตน โดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger)
เพื่อลดขนาดพื้นที่แผงรับรังสีความรอน และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา

รูปที่ 2.14 ระบบผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน
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2.2.2 เทคโนโลยีอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย แบงออกเปน 2 แบบ คือ
- การอบแหงโดยใชพลังงานเฉพาะจากดวงอาทิตย คือระบบที่เครื่องอบแหงทํางานโดยอาศัยพลังงาน
แสงอาทิตย วัสดุที่อบจะอยูในเครื่องอบแหงที่ประกอบดวยวัสดุที่โปรงใส ความรอนที่ใชอบแหงไดมาจากการดูดกลืน
พลังงานแสงอาทิตย และ หรือเปนเครื่องอบแหงชนิดที่วัสดุที่อยูภายในไดรับความรอน 2 ทาง คือ ทางตรงจากดวงอาทิตย
และทางออมจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ทําใหอากาศรอนกอนที่จะผานวัสดุอบแหง การหมุนเวียนของอากาศอาศัย
หลักการขยายตัวเอง อากาศรอนภายในเครื่องอบแหงทําใหเกิดการหมุนเวียนของอากาศเพื่อชวยถายเทอากาศชื้น
Passive หรือมีเครื่องชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางที่ตองการ เชน จะมีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับ(active)ใหมี
การไหลของอากาศผานระบบ พัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกใหไหลผานแผงรับแสงอาทิตยเพื่อรับความรอนจากแผงรับ
แสงอาทิตย อากาศรอนที่ไหลผานพัดลมและหองอบแหงจะมีความชื้นสัมพัทธต่ํากวาความชื้นของวัสดุ จึงพาความชื้น
จากเครื่องอบออกสูภายนอกทําใหวัสดุที่อบไวแหงได

รูปที่ 2.10 เครื่องอบแหงแบบเรือนกระจก
- การอบแหงระบบ Hybrid คือ
ระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตยและยัง
ตองอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ชวยใน
เวลาที่มีแสงอาทิตยไมสม่ําเสมอหรือตองการ
ใหผลิตผลทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น เชน ใช
รวมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล พลังงาน
ไฟฟา วัสดุอบแหงจะไดรับความรอนจาก
อากาศรอนที่ผานเขาแผงรับแสงอาทิตย และ
การหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือ
เครื่องดูดอากาศชวย
รูปที่ 2.11 เครื่องอบแหงระบบ Hybrid
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2.3 เทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย
ระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยในปจจุบันมีหลายเทคโนโลยีดังรูปที่ 2.12 ซึ่งแตละเทคโนโลยีมีทั้ง
จุดเดนจุดดอยแตกตางกัน หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานความรอนจาก
แสงอาทิตย ระบบที่ใชความรอนขับเคลื่อนระบบ (Thermal driven system) และเปนเทคโนโลยีที่อาศัยการถายเปลี่ยนรูป
ของพลังงานความรอน (Heat transformation) มีทั้งที่เปนระบบเปด (Open cycle) กับระบบปด (Closed cycle) เปน
เทคโนโลยีที่นาสนใจมากกวาหลายเทคโนโลยีทําความเย็นชนิดอื่นๆ

รูปที่ 2.12 เทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย
เทคโนโลยีระบบทําความเย็นดัวยพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยที่เปนระบบเปด (Open cycle) ไดแก
Desiccant cooling system และระบบทําความเย็นดวยพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยที่เปนระบบปด (Closed
cycle) ไดแก ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนความรอน มีทั้งแบบ Absorption ที่ใชของไหลดูดกลืนความรอน และแบบที่
ใชของแข็งดูดกลืนความรอน Adsorption ซึ่งระบบทําความเย็นที่ผลิตในเชิงพาณิชยหรือเปนที่นิยมสวนมากในตลาด
อุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนระบบทําความเย็นพลังงานแสงอาทิตยที่เปนวัฏจักรปด ไดแก ระบบทําความเย็นแบบ
ดูดกลืน (Absorption Chiller) และระบบทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller)
2.3.1 ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption Chiller)
เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนเปนเทคโนโลยีทําความเย็นที่ใชความรอนในการขับเคลื่อนระบบ ซึ่งเครื่องทํา
ความเย็นแบบดูดกลืนนิยมใชสารทํางานอยูสองชนิดคือ ลิเทียมโบไมดกับน้ํา (LiBr/H2O) และ แอมโมเนียกับน้ํา
(NH3/H2O) เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนเปนเทคโนโลยีที่มีใชกันมานานโดยปกติจะใชการใหความรอนโดยตรง (Direct
– fired) แตการใหความรอนโดยตรงสวนใหญจะใชแหลงพลังงานจากฟอสซิล (Fossil) ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเกิด
ปญหามลพิษและพลังงานเหลานี้กําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล ดังนั้นหลายประเทศจึงไดพัฒนาเครื่องทําความเย็น
แบบดูดกลืนโดยใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนมีสวนประกอบหลักอยู 4 สวน
ประกอบดวย เจนเนอเรเตอร (Generator) คอนเดนเซอร (Condenser) อีวาพอเรเตอร (Evaporator) และ แอบซอบเบอร
(Absorber) ดังแสดงในรูปที่ 2.13
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รูปที่ 2.13 ระบบเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน
โดยปกติเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนที่ใชสารทํางานเปนลิเทียมโบรไมดน้ําจะใชอุณหภูมิประมาณ 70 – 100
C และคา COP อยูระหวาง 0.6 ถึง 0.8 สวนเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนชนิดวัฏจักรเดี่ยวที่ใชสารทํางานเปน
แอมโมเนียกับน้ําตองการอุณหภูมิของน้ํารอนประมาณ 130 – 180 oC คา COP ประมาณ 1.2
การทํางานของระบบที่ใชสารทํางานลิเทียมโบรไมดกับน้ํา เริ่มจากเมื่อปอนความรอนใหกับเครื่องทําความเย็น
ในสวนของเจนเนอเรเตอร (Generator) ความรอนก็จะถูกดูดกลืนดวยสารทํางานคือ ลิเทียมโบรไมดกับน้ํา เมื่อสารคู
ทํ า งานดู ด กลื น ความร อ นน้ํ า ก็ จ ะระเหยกลายเป น ไอที่ ค วามดั น สู ง และอุ ณ หภู มิ สู ง ผ า นไปที่ ค อนเดนเซอร บริ เ วณ
คอนเดนเซอรเปนบริเวณที่ถายเทความรอนออกจากระบบ เมื่อไอน้ําที่ความดันสูงถูกถายเทความรอนออกก็จะเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลว และถูกปมผานไปยังวาลว (Expansion Valve) เพื่อลดความดัน เมื่อน้ําถูกลดความดันสงผลให
อุณหภูมิลดลงตาม จากนั้นน้ําก็จะเปลี่ยนสถานะเปนสองเฟสประกอบดวยไอน้ําและน้ําที่เปนของเหลวและมีอุณหภูมิต่ํา
ผานไปที่อีวาพอเรเตอร ที่อีวาพาเตอรก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทํางาน (coolant) คือน้ํากับความรอน
ภายในหอง ความรอนภายในหองก็จะถูกถายเทใหกับน้ําจากนั้นก็จะถูกปมไปยัง Absorber ที่สวนนี้น้ําเมื่อดูดความรอน
จากหองก็จะไปรวมกับลิเทียมโบรไมดความรอนสวนหนึ่งก็จะถูกถายเทออกไปทิ้ง จากนั้นสารคูทํางานก็จะถูกปมไปยังเจน
เนอเรเตอร (Generator) อีกครั้งแลวการทํางานก็จะวนรอบดังกลาวมาขางตน การทํางานของระบบสามารถแสดงลักษณะ
ตาง ๆ ภายในเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนไดดังแสดงในรูปที่ 2.14
o

รูปที่ 2.14 การทํางานของเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน
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สําหรับเครื่องทําความเย็นที่ใชสารทํางานเปน NH3/H2O จําเปนตองมีอุปกรณที่เพิ่มเขามาในระบบเพื่อทําหนาที่
ในการดักไอน้ําไวเรียกวา ตัวดักไอ (Rectifier) มีหลักการทํางานคลายกับเครื่องทําความเย็นที่ใชสารทํางานเปนแบบ
LiBr/H2O ซึ่งขนาดของเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนมีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ตั้งแต 10 kW – 100000 kW
2.3.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller)
เครื่องทําความเย็นแบบดูดซับแตกตางจากเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนคือ เครื่องทําความเย็นแบบดูด
ซับใชสารดูดซับที่เปนของแข็ง (Solid sorption) และสวนประกอบของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับยังแตกตางจากเครื่อง
ทําความเย็นแบบดูดกลืน ดังตอไปนี้ สวนประกอบหลักของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับจะประกอบดวย Adsorber (2)
Desorber (1) Evaporator และ Condenser (ดังรูปที่ 15) ซึ่งความรอนจากแหลงพลังงานความรอนจายใหกับ Denoted
1 สวน Cooling Tower เชื่อมตออยูกับ Denote 2 ดังแสดงในรูปที่ 2.15

รูปที่ 2.15 เครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller)
สารคูทํางานที่ใชในเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) ที่มีการใชงานจริงในตลาดการทําความ
เย็นดวยเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับมีเพียงชนิดเดียวคือ Water/Silicagel สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิระหวาง 60 –
70 o C
Adsorption Chiller เปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถทําความเย็นดวยการใชพลังงานความรอนแสงอาทิตยเปน
พลังงานในการขับเคลื่อนระบบ และสามารถทํางานที่อุณหภูมิไมสูงมากประมาณ 60 – 100 o C คา COP ประมาณ 0.3 –
0.7 ซึ่งขนาดของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับมีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ตั้งแต 5 kW – 500 kW หลักการทํางาน
ของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ เมื่อสารดูดกลืนในบริเวณ Desorber ไดรับความรอนจากแหลงพลังงานความรอน น้ําซึ่ง
เปนสารทําความเย็นรับความรอนและเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอที่มีอุณหภูมิและความดันสูง สารดูดซับที่เปนของแข็งดูด
ซับไอน้ําและผานไปยัง Condenser เพื่อที่จะคายความรอนออกสูสิ่งแวดลอม จากนั้นสารทําความเย็นวนกลับมาผาน
วาลวลดความดันทําใหสารทํางานมีอุณหภูมิต่ําบริเวณ Evaporator บริเวณนี้สารทําความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ําดูดกลืน
ความรอนภายในหองปรับอากาศ หลังจากนั้นก็จะผานวาลวเปดปดไปยัง Adsorber วัฏจักรการทํางานก็จะวนรอบอยาง
นี้ไปเรื่อย ๆ ตลอดการทํางานของเครื่อง การทํางานของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับแสดงดังรูปที่ 2.16

17

รูปที่ 2.16 หลักการทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ
การประยุกตใชงานระบบทําความเย็นดวยพลังงานความรอนแสงอาทิตยสามารถที่จะประยุกตใชงานไดหลาย
รูปแบบตามความตองการของผูบริโภค เชน การปรับอากาศในอาคารที่ตองการอุณหภูมิและความชื้นอยูในชวงความ
สบายของมนุษยที่มีอุณหภูมิประมาณ 20 – 28 oC และการทําความเย็นสําหรับถนอมอาหารที่ตองการอุณภูมิคอนขางต่ํา
ประมาณ 0 – 5 oC ซึ่งในการเลือกเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงานมีความจําเปนอยางมาก
เพราะเครื่องทําความเย็นแตละชนิดมีความสามารถแตกตางกัน และตองการอุณหภูมิในการขับเคลื่อนระบบตางกัน
ตัวอยางระบบทําความเย็นดวยพลังงานความรอนแสงอาทิตยที่นิยมใชกันในปจจุบันสามารถแสดงดังรูปที่ 2.17

รูปที่ 2.17 การประยุกตใชงานระบบทําความเย็นดวยพลังงานความรอนแสงอาทิตย
สวนประกอบหลักของระบบปรับอากาศดวยพลังงานความรอนแสงอาทิตยประกอบดวย
1) เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนหรือเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ
2) ตัวรับรังสีดวงอาทิตย
3) หอผึ่งลม (Cooling Tower)
4) FAN Coil Unit
5) ถังน้ํารอนน้ําเย็น (Hot and Cool Buffer Tank)
6)
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3. สถานภาพและแนวโนมพลังงานแสงอาทิตย
3.1 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
3.1.1 สถานภาพและแนวโนมดานเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยของโลก
1) ปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยของโลก
การผลิตเซลลแสงอาทิตยทั่วโลกใน พ.ศ.2549 มีปริมาณ 2,520 MW (ดูรูปที่ 3.1) สูงกวาการผลิตในป
พ.ศ.2548 คิดเปน 43 % สําหรับในประเทศญี่ปุน มีปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยมากที่สุดในโลกประมาณ
37 % สําหรับในยุโรป ประมาณ 27 % ประเทศจีนและไตหวัน ประมาณ 22% และประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 8 %

PV Production [MW]
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รูปที่ 3.1 ปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยของทั่วโลกในแตละป (MW/ป)

2) บริษัทผูผลิตเซลลแสงอาทิตย
ปจจุบัน ทั่วโลกมีบริษัทผูผลิตเซลลแสงอาทิตยจําหนายเชิงพาณิชย (รวมทั้งผลิตเซลล และประกอบแผง)จํานวน
ประมาณ 65 –70 แหง รูปที่ 3.2 แสดงสัดสวนบริษัทผูผลิตเซลลแสงอาทิตยของโลก บริษัทขนาดใหญของโลก 10 อันดับ
แรกมีปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยสูงถึง 66%
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รูปที่ 3.2 สัดสวนบริษัทผูผลิตเซลลแสงอาทิตยของโลก ในป พ.ศ.2549
3) ชนิดของเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตทั่วโลก
ผลการสํารวจสัดสวนปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยเชิงพาณิชยในป พ.ศ.2548 แสดงดังรูปที่ 3.3 ซึ่งชี้ใหเห็น
วา การใชเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตจากซิลิกอนแบบผลึกยังครองสัดสวนสูงกวารอยละ 80 สวนที่เหลือนั้นจะเปนเซลลที่
ผลิตจากเทคโนโลยีฟลมบางซึ่งรวมทั้งที่เปน ซิลิกอนแบบอสัณฐาน ซิลิกอนแบบทีCIS
่เปนแผนบาง และฟลมบางของ CdTe
อะมอรฟสซิ
ลิค อน
4.7%

ผลึกริบ
บอนซิลิค อน
2.9%

มัลติ
คริสตัลไลน
ซิลิค อน
52.3%

แคดเมียม
เทลลูไรด
1.6%

(Copper
indium
diselenide)
0.2%
A-Si on Cz
slice
6.8%

ผลึก
เดี่ยวซิลิค อน
31.5%

รูปที่ 3.3 สัดสวนปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยประเภทตางๆ เชิงพาณิชย ในป พ.ศ.2548
ที่มา : โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของเซลลแสงอาทิตย, กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549

เซลลแสงอาทิตยประเภทตางๆ ที่กลาวมาขางตนนั้น ยังมีเซลลแสงอาทิตยประเภทอื่นๆ ที่อยูระหวางการวิจัย
และพัฒนา อาทิ เซลลแสงอาทิตยแบบ Dye Sensitized เซลลแสงอาทิตยชนิดโพลิเมอร เซลลแสงอาทิตยชนิด Quantum
Well
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4) ตนทุนการผลิตและราคาขายเซลลแสงอาทิตย
ตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยจากอดีตจนถึงปจจุบันไดลดลงเรื่อยๆ ใน พ.ศ.2518 ซึ่งเปนชวงเกิดวิกฤติการณ
น้ํามัน ตนทุนเซลลแสงอาทิตยสูงถึง 60$/W และเมื่อทั่วโลกเริ่มใหความสําคัญกับเซลลแสงอาทิตย จึงทําใหตนทุนเซลล
แสงอาทิตยลดลงจนถึงระดับ 8$/W ใน พ.ศ.2533 และใน พ.ศ.2545 ตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกมัลติ
คริสตัลไลนที่มีประสิทธิภาพระดับ 13-14% ไดลดลงเหลือ 3-3.5 $/W แลว ตารางที่ 3.1 แสดงขอมูลตนทุนการผลิตเซลล
แสงอาทิตยชนิดตางๆ และการคาดการณในอนาคต
การลดลงของตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตย มีสาเหตุหลักดังตอไปนี้
- ตนทุนคาซิลิคอนถูกลง
- ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยสูงขึ้น
- มีการผลิตในปริมาณมากขึ้น
- การสูญเสียสินคาเสีย ลดลงมาก
เปนที่คาดหมายวา ตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยจะลดลงประมาณ 10-15 % ตอป ดังนั้น ใน พ.ศ.2553 คาด
วาตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยจะเหลือเพียง 1.0-1.25 $/W
ตารางที่ 3.1 การคาดการณตนทุนการผลิต และราคาขายเซลลแสงอาทิตยชนิดตางๆ
(Profitable Price Includes 40% Gross Product Margin)
2543

Option

Price ($)
Single Crystal
3.00-4.00
Multiicrystalline Si
3.00-4.00
Silicon Ribbon
3.00-4.00
Concentrator
4.00-6.00
Amorphous Si
2.00-3.00?
CIS
NA
CdTe
NA
Si Film/LCS
NA
Factory Price
2.50-4.00
Lowest Price
2.5
NA: Pilot Production 2001

2548

2548

2553

2553

Cost($)

Price($)

Cost($)

Price ($)

2

3.33

1.4

2.33

1.75

2.92

1.2

2

1.75

2.92

1.2

2

1.75

2.92

0.8

1.33

1.2

2

0.75

1.25

1.2

2

0.75

1.25

1.2

2

0.75

1.25

1.5

2.5

0.8

1.33

2

3.5

2

2

2

2

1.25

1.25

ที่มา : Photovoltaic Technology Performance and Cost 1995-2010, PV Energy System, Inc., 2002. (พ.ศ.2545)

5
5) สถานภาพการใชงานเซลลแสงอาทิตยในลักษณะตางๆ
การติดตั้งใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของโลกในป พ.ศ. 2550 สูงถึง 2,826 MW ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนถึง 62 % ทําใหปริมาณสะสมของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยทั่วโลกจนถึงป พ.ศ.2550 มี
จํานวนทั้งสิ้น 9,650 MW
ในป พ.ศ. 2550 นั้น ประเทศเยอรมันมีการติดตั้งใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมากที่สุด 1,328
MW คิดเปน 47 % ของโลก ประเทศสเปนมียอดการติดตั้งระบบฯ ทะยานสูงขึ้น 480 % อยูที่ 680 MW ขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีปริมาณการติดตั้ง 220 MW สวนประเทศญี่ปุนมียอดการติดตั้ง 230 MW ลักษณะการใชงานเซลล
แสงอาทิตยแบบเชื่อมตอสายสงและติดตั้งบนหลังคาที่พักอาศัยมีสัดสวนในปริมาณสูง

กําลังการติด ตั้งสะสม(MWp)
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รูปที่ 3.4 ปริมาณสะสมของการใชงานเซลลแสงอาทิตยทั่วโลก ชวง พ.ศ. 2538-2550
ที่มา : โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของเซลลแสงอาทิตย, กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549
: Marketbuzz 2007, Marketbuzz 2008

( 6) แนวโนมการผลิตและการใชงานเซลลแสงอาทิตยของโลกในอนาคต
ผลการวิจัยโดย European Commission Joint Research Center 2002 ไดคาดการณวาใน พ.ศ.2553 ทั่วโลก
จะมีเซลลแสงอาทิตยสะสมรวมประมาณ 14,000 MW พ.ศ.2563 จะเปน 70,000 MW และ ใน พ.ศ.2573 จะเปน
140,000 MW (ตารางที่ 3.2)
ประเทศ กลุม
สหรัฐอเมริกา
ยุโรป
ญี่ปุน
รวมทั่วโลก

พ.ศ.2543
140
150
250
1,000

พ.ศ.2553
3,000
3,000
5,000
14,000

พ.ศ.2563
15,000
15,000
30,000
70,000

พ.ศ.2573
25,000
30,000
72,000
140,000

ตารางที่ 3.2 คาดการณการใชงานเซลลแสงอาทิตย (ปริมาณสะสมรวม)
ที่มา : Status of PV Research, Solar Cell Production and Market Implementation by European Commission Joint
Research Center, 2002. (พ.ศ.2545)

การเพิ่มจํานวนการใชพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย จะขึ้นอยูกับราคาตอวัตตของเซลลแสงอาทิตย
ซึ่งราคาของเซลลแสงอาทิตยก็ขึ้นกับตนทุนการผลิต ในขณะที่ตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยจะขึ้นกับปริมาณการผลิต
จากการคาดการณตนทุนการผลิตและราคาขายเซลลแสงอาทิตย มีเหตุผลที่เชื่อไดวานับจากทศวรรษที่ 21
เปนตนไป จะมีการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยใหมีมูลคาการลงทุนใกลเคียงกับโรงไฟฟาพลังความรอน
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เนื่องจากเชื้อเพลิงจะมีปริมาณลดลง กอปรกับมาตรการดานมลภาวะจะขยายตัวในวงกวางและจะเขมงวดมาก
ขึ้นดังนั้นการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญในเชิงพาณิชยจะเปนทางเลือกที่ดี และมีการใชงานมากขึ้นใน
อนาคต
จากแนวโนมตนทุนการผลิตและราคาเซลลแสงอาทิตยแตละชนิดที่ลดลงอยางตอเนื่อง จะเห็นวาการผลิตเซลล
แสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอน (amorphous silicon) มีศักยภาพที่จะผลิตใหมีตนทุนที่ต่ํากวาการผลิตเซลล
แสงอาทิตยชนิดอื่น แตเซลลแสงอาทิตยทุกชนิดสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีตนทุนต่ําลงไดเชนกัน
ในปจจุบันนั้นเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน และชนิดมัลติคริสตัลไลนซิลิคอนกําลังไดรับความนิยมใน
การใชงานมากที่สุด เพราะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาสูงกวาแบบอื่น
แตเนื่องจากตองใชวัสดุซิลิคอนมากและมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนจึงทําใหตนทุนการผลิตสูง ดังนั้น จึงมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิดอื่นๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต
จากคุณสมบัติและแนวโนมดานตนทุนการผลิต คาดวาเซลลแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอน นาจะไดรับ
ความนิยมสูงขึ้นในอนาคต แมวาขณะนี้ยังไมไดรับความเชื่อถือเทากับเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกซิลิคอน
3.1.2 สถานภาพและแนวโนมดานเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยของประเทศไทย
1) สถานภาพและแนวโนมการใชงานเซลลแสงอาทิตยของประเทศไทย
การใชงานเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2520 ซึ่งเปนปที่หนวยงานแพทยอาสาสมัคร กระทรวง
สาธารณสุขใชเซลลแสงอาทิตยสําหรับการติดตอวิทยุสื่อสารระหวางสถานที่ทํางานในชนบทหางไกลกับสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลในเมืองเพื่อสงขอมูลผลการตรวจโรคหรือขอขอมูลผลการวินิจฉัยโรคพรอมคําแนะนําตางๆ การใชงานตางๆ
สวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานราชการในกระทรวงตางๆ ใน พ.ศ. 2536 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานไดเริ่มทําการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยใหแกพื้นที่ในเขตหางไกลซึ่งไมมีกระแสไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขาถึง จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2550 ไดมีการติดตั้งเปนปริมาณทั้งสิ้น 3.15 เมกะวัตต (ตารางที่ 3.3) และมี
แผนที่จะติดตั้งตอไปจนถึงป 2554
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ตารางที่ 3.3 แสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานตั้งแตป 2536-2551
ชนิดของระบบ
จํานวน (แหง) ขนาด (kW)
1. ระบบประจุแบตเตอรี่สําหรับหมูบาน
353
1025.5
2. ระบบประจุแบตเตอรี่สําหรับพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2
4.5
3. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจตระเวนชายแดน
192
43.2
4. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับโรงเรียนชนบท
197
866.5
5. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
38
100.75
6. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับศูนยการเรียนรูชุมชน
137
205.5
7. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับสถานีอนามัย
90
180.0
8. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ
30
90.0
9. ระบบผลิตไฟฟาสําหรับพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7
26.6
10. ระบบสูบน้ําสําหรับหมูบาน
65
130
11. ระบบสูบน้ําสําหรับสถานีอนามัย
1
4
12. ระบบสูบน้ําสําหรับพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
19
64.35
13. ระบบแสงสวางสําหรับครัวเรือนในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
40
95.086
14. ระบบแสงสวางสําหรับอาคารสํานักงาน/พลับพลาที่ประทับในพื้นที่โครงการ
17
35.5
พระราชดําริ
15. ระบบแสงสวางสําหรับถนนสาธารณะในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
1
9.75
16. ระบบผลิตไฟฟาแบบ Mini Grid สําหรับหมูบาน
5
50
17. ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา
15
202.2
18. ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟาในพื้นที่
5
25.4
โครงการพระราชดําริ
รวม
1,183
3,158.316
นอกจากนี้ในสวนของหนวยงานตางๆ ไดมีการติดตั้งระบบฯ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2551) ประเทศไทยมีปริมาณ
การติดตั้งรวมทั้งสิ้น 32.5 เมกะวัตต (ตารางที่ 3.4) เปนชนิด Stand Alone รอยละ 90.5 และชนิด Grid-Connected รอย
ละ 10.5 รายละเอียดตามรูปที่ 3.5
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ตารางที่ 3.4 แสดงปริมาณการติดตั้งใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยจนถึง พ.ศ. 2551
หนวยงาน

ปริมาณที่ใช (kW)

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

3,158.316

2. กรมโยธาธิการ (เดิม)

543.637

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค

24,507.990

4. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

797.164

5. การไฟฟานครหลวง

463.050

5. ศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร

12.913

6. ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม

16.800

7. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

4.160

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

56.100

9. สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม

3.700

10. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

1.640

11. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

42.000

12. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

1,142.022

13. สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.700

14. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

0.300

15. เอกชน

1,755.00
รวม

ระบบผลิต
ไฟฟาเชื่อมตอ
กับระบบจําหนาย
10%

32,507.49

ระบบสูบน้ํา
1%

ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
4%

ระบบผลิตไฟฟาแบบอิสระ
ระบบประจุแบตเตอรี่
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบ
ประจุแบตเตอรี่
4%

ระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอ
กับระบบจําหนาย
ระบบสูบน้ํา
ระบบผลิต
ไฟฟาแบบอิสระ
81%

รูปที่ 3.5 แสดงชนิดระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน (2551)
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2) สถานภาพและแนวโนมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยของประเทศไทย
ประเทศไทยไดเริ่มมีอุตสาหกรรมผลิตเซลลแสงอาทิตยตั้งแตป 2547 โดยมีบริษัทโซลารตรอน จํากัด ประกอบ
แผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Multi Crystalline และบริษัทบางกอกโซลาร จํากัด ผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous
และตอมีไดมีบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 5 บริษัท รายละเอียดตามตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 รายชื่อบริษัทที่ลงทุนกอสรางโรงงานผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยและแผนเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย
ชื่อบริษัท
บริษัท โซลารตรอน
จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกโซลาร
จํากัด

บริษัท ชารป
เทพนคร จํากัด

กําลังการผลิตตอป
ผลิตภัณฑ
(MW/Y)
แผนเซลล แผงเซลล
แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
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แผนและแผงเซลลชนิดอะมอรฟส
ซิลิคอน (Cells/Modules)
แผนและแผงเซลลชนิดอะมอรฟส
ซิลิคอน (Cells/Modules)
แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)

บริษัท ไทยเอเยนซี
แผงเซลลชนิดผลึกและอะมอรฟส
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ซิลิคอน (Modules)
บริษัท เอกรัฐ โซลาร จํากัด แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
แผนเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Cells)
บริษัท Precise Renewable แผงเซลลชนิดผลึกซิลิคอน (Modules)
Energy จํากัด
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย
(ISET)

เริ่มผลิต

จังหวัด
สถานที่ตั้ง

ญี่ปุน

120

2547

นครราชสีมา

5

ฮังการี

500

2547

ฉะเชิงเทรา

50

50

ฮังการี

3,800

2550

ฉะเชิงเทรา

7

ญี่ปุน

70-80
(เครื่องจักร
นําเขาจาก
บริษัทแม)

2548

นครปฐม

10

ญี่ปุน

70-80

2548

อยุธยา

15

ญี่ปุน
เยอรมนี
ญี่ปุน

2548
2550
2548

ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ปทุมธานี

2550

ปทุมธานี

25
3

3

3

รวมกําลังการผลิต จนถึงป พ.ศ.2550

83

123

3.2 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยระบบรวมแสงอาทิตย
3.2.1 สถานภาพและแนวโนมของโลก

เงินลงทุน
(ลานบาท)

5

แผนและแผงเซลลชนิดอะมอรฟส
ซิลิคอน(Cells/Module)

202

เครื่องจักร

200
1,400
12-13
(ราคา
เครื่องจักร)
ออกแบบและ 200-250
ประกอบเอง
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1) สถานภาพการใชงานในปจจุบัน
ในปจจุบันไดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาความรอนพลังงานแสงอาทิตย โดยสวนใหญจะเปนการติดตั้ง
เพื่องานวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 ตัวอยางระบบผลิตไฟฟาความรอนแสงอาทิตย
ระบบ
โรงไฟฟาพลังงาน
สถานที่
แสงอาทิตย
1. แบบพาราโบลา (parabolic Coolidge
รัฐอริโซนา
trough)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
IEA-SSPPS
เมือง Almeria ประเทศสเปน
Solar Electricity
รัฐแคลิฟอรเนีย
Generating System หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
SEGS
Navada-SEGS
Eldorado Valley
รัฐเนวาดา
เมือง Phoenix
Arizona APS 1 MWe
รัฐอริโซนา
2. แบบหอคอย (power tower) Eurelios
เมือง Adrano
บนเกาะ Sicily ประเทศอีตาลี
IEA-SSPS
เมือง Almeria ประเทศสเปน
Sunshine
เมือง Nio ประเทศญี่ปุน
Solar One
รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
CESA-1
เมือง Almeria ประเทศสเปน
Themis
เมือง Targasonne
ประเทศฝรั่งเศส
C3C-5
คาบสมุทร Crimea
ประเทศสหภาพโซเวียต
Solar Two
Barstow รัฐแคลิฟอรเนีย
PS 10
เมือง Seville ประเทศสเปน
Solar Tres
เมือง Cordoba ประเทศสเปน

ระบบ

โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

สถานที่

ขนาด
150 kWe

ปใชงาน
(พ.ศ.)
2522-2525

500 kWe
350 MWe

2525-2526
2528-2534

50 MWe

2549

1 MWe

2547-2549

10 MWe

2524

500 kWe
1 MWe
10 MWe

2524-2529
หยุดดําเนินการ
2525-2531

1.0 MWe
2.4 MWe

2526-2527
2526-2529

5 MWe

2528

10 MWe
11 MWe
15 MWe

2539-2542
2547
-

ขนาด

ปใชงาน
(พ.ศ.)
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3. ระบบจานพาราโบลารวมกัน
เครื่องยนตสเตอรลิง

25 kWe

2527-2528

25 kWe
50 kWe

-

พัฒนาโดยบริษัท Boeing
50 kW
และ Stirling Energy
System (SES)
พัฒนาโดยบริษัท
50 kW
Science Application
International Corporation
(STM Corp.)
Eurodisk
เมือง Almaria ประเทศสเปน
10 kW
โรงไฟฟาขนาด 1 MW
รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 10-40 kW

-

Vangard 1
MDAC
SBP 50

เมือง Rancho Mirage
รัฐแคลิฟอรเนีย
เมือง Riyard
ประเทศซาอุดิอารเบีย
-

-

2541-2544
-

2) แนวทางการนําเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยระบบความรอนแบบรวมแสงมาใชงาน
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ระบบความรอนแบบรวมแสงที่มีการพัฒนาจนถึงขั้นใช
งานเชิงพานิชยและมีความพรอมทางเทคโนโลยีมากที่สุด คือระบบรางพาลาโบลา
ระบบที่ มี ก ารพั ฒ นารองลงมา
ไดแก ระบบหอคอย ซึ่งเปนระบบที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากทํางานที่อุณหภูมิสูงมาก ระบบดังกลาวสวนใหญเปน
ลักษณะของการวิจัยและสาธิต
สําหรับระบบจานพาราโบลารวมกับเครื่องยนตสเตอรลิงเปนระบบที่มีการพัฒนา
อยางมากในชวง 10 ปที่ผานมา โดยระบบจะมีลักษณะเปนโมดุล (module) คลายกับการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
เหมาะสมกับการใชงานแบบ stand-alone แตอยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบดังกลาวในลักษณะรวมศูนย
แบบโรงไฟฟา
3) การลงทุน
ดานของตนทุน (cost) ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยระบบความรอนแบบรวมแสงจะมีตนทุน
แตกตางกันขึ้นกับหลายปจจัยที่สําคัญ ไดแก สมรรถนะทางเทคนิคของระบบ ขนาดขององคประกอบของระบบ วัฏจักร
กําลังที่ใช ขนาดของระบบ สถานที่ตั้ง ความเขมรังสีตรง ราคาที่ดิน และแหลงน้ํา เปนตน
สําหรับตนทุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยความรอนระบบตาง ๆ ไดมีการคาดหมายวาจะ
ลดลงตามกราฟในรูปที่ 3.6 และ รูปที่ 3.7 แสดงการคาดหมายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยใน
อนาคต
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รูปที่ 3.6 (IEA, 2003) แสดงการคาดหมายตนทุนการผลิตไฟฟาของการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ระบบตางๆ

รูปที่ 3.7 แสดงการคาดหมายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยในอนาคต
3.2.2 สถานภาพและแนวโนมของประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยยังไมเคยมีการติดตั้งใชงานระบบผลิตไฟฟาดวยความรอนแสงอาทิตย
ในป พ.ศ. 2548 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดเริ่มทําการศึกษาศักยภาพความเปนไปได
ในการใชงานระบบผลิตไฟฟาความรอนแสงอาทิตย
และศึกษาศักยภาพความเหมาะสมของเทคโนโลยีสําหรับใชงาน
ในประเทศไทย และหากผลการศึกษามีศักยภาพสูงและมีเทคโนโลยีมีความเหมาะสม จะไดติดตั้งระบบสาธิต ทดลองการ
ใชงานจริงตอไป
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3.3 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยผลิตความรอน
ระบบผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย อาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ตามระดับอุณหภูมิ ไดแก
ระบบผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยที่อุณหภูมิสูง (High temperature solar thermal system) ซึ่งสามารถใช
ผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส และ ระบบผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยที่อุณหภูมิต่ํา (Low
temperature solar thermal system) ซึ่งสามารถใชผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส
โดยทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของเทคโนโลยีความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ไมวาจะเปนในสวนของระบบ
อุณหภูมิสูง และระบบอุณหภูมิต่ํา เกิดจาก 2 องคประกอบหลัก ไดแก
• ปญหาและอุปสรรคดานเทคโนโลยี อันเกิดจากปจจัยตางๆ เชน
o ประสิทธิภาพของระบบยังไมสูงเพียงพอ
o คาใชจายในการบํารุงรักษาสูง
o วัสดุและอุปกรณในระบบไมไดมาตรฐาน
o ไมสะดวกในการใชงาน
• ปญหาและอุปสรรคดานการลงทุน อันเกิดจากปจจัยตางๆ เชน
o การลงทุนสูง แตมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนต่ําเกินไป
o ขาดแหลงทุนสนับสนุน
o ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
สถานภาพและแนวโนมการใชงาน
ประเทศไทยมีการใชประโยชนจากความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบการใชงานตางๆ อาทิ เครื่องทํา
น้ํารอน เครื่องอบแหง สวนเครื่องกลั่นน้ํา การทําความเย็น ยังมีการใชงานนอยเมื่อเทียบกับศักยภาพ และอยูในระดับ
งานวิจัยที่ยังตองการการพัฒนาตอไป
1) เครื่องผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย
เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยมีการนํามาใชในประเทศไทยไมนอยกวา 25 ป และในปจจุบัน
เครื่องทําน้ํารอนเปนที่ยอมรับและไดมีการนําเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตน้ํารอน
สําหรับบานเรือน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน ในระยะแรกของเครื่องทําน้ํารอนจะเปนการออกแบบอยางงายๆ
โดยใชโลหะทาสีดํามาทําเปนแผงรับรังสีดวงอาทิตย ซึ่งประสิทธิภาพการทําน้ํารอนจะคอนขางต่ํา แตตอมาไดมี
การพัฒนาวัสดุที่นํามาเคลือบแผงรับรังสีดวงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ เชน Black Chrome ซึ่งเปน
วัสดุที่คงทนและสามารถดูดความรอนไดสูงแตราคาคอนขางแพง
สําหรับประเทศไทยระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตยมีการใชงานโดยติดตั้งตัวรับรังสีดวงอาทิตยชนิด
แผนราบประมาณ 50,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนทั้งนําเขาจากตางประเทศและผลิตเองในทองถิ่น แตจากจํานวน
ยอดจํ า หน า ยในแต ล ะป ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น ไม ม ากนั ก แสดงว า มี ก ารยอมรั บ จํ า กั ด และยั ง ไม แ พร ห ลายเท า ที่ ค วร
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน เครื่องทําน้ํารอนแสงอาทิตยมีราคาแพงกวาเครื่องทําน้ํารอนจากไฟฟา
และกาซหุงตม ความไมสม่ําเสมอของการใชงานหรือตองใชงานควบคูกับพลังงานชนิดอื่น เครื่องที่ผลิตใน
ประเทศบางบริษัทมีคุณภาพต่ําทําใหขาดความเชื่อถือในระยะยาว การบริการในการขายและการซอมบํารุงหลัง
การขายเปนไปอยางลําบากโดยมักมีศูนยบริการอยูแคสวนกลางคือ กรุงเทพมหานคร สําหรับตัวแทนจําหนายที่
นําเขาเครื่องทําน้ํารอนจากตางประเทศ เมื่ออุปกรณชํารุดตองรออะไหลจากตางประเทศ จากปญหาดังกลาว
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน
แกกิจการที่ใชน้ํารอนและสนใจการผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้ง
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย โดยมีเปาหมายใหมีการติดตั้งแผงรับแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน จํานวน
40,000 ตรม. ภายในป 2554
2) เครื่องอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยมีการใชสําหรับการอบแหงพืชผลทางการเกษตรเปน
สวนใหญจะมีขนาดเล็กและการยอมรับยังอยูในวงจํากัด แตถึงอยางไรเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยก็ไดรับ
การพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ เชน แบบธรรมชาติ แบบบังคับ แบบมีตัวรับรังสี และตูอบพลังงานแสงอาทิตย แตก็
ยังไมสามารถใชในเชิงอุตสาหกรรมไดเพราะในแตละครั้งจะอบแหงผลิตภัณฑไดในปริมาณที่ไมมากนัก และมี
การลงทุ น สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ วิธี ต ากโดยตรงซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารที่ มี ก ารใช ม านานและราคาถู ก โดยเฉพาะในระดั บ
อุตสาหกรรมตองใชเครื่องอบแหงหลายตัวและขนาดใหญทําใหการลงทุนสูง อีกทั้งยังไมสามารถใชงานได
สม่ําเสมอตลอดทั้งปจึงตองใชควบคูกับพลังงานจากแหลงอื่นที่มั่นคง ดังนั้นการใชงานเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยในระดับอุตสาหกรรมจึงเปนเพียงพลังงานเสริมและยังเปนการเพิ่มการลงทุนทําใหไมเปนที่นิยม
นํามาใชในระดับอุตสาหกรรมมากนัก
จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองทําการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของระบบอบแหง
ลดตนทุนและการใชงานอยางสะดวก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดมีการพัฒนาระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิตผลทางการเกษตรและจัดทําแบบเผยแพรการใชงาน และในป 2552
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะดําเนินการพัฒนาตอยอดและมีแผนจะสงเสริมการใชงานให
แพรหลายตอไป
3.4 เทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตย
3.4.1 สถานภาพและแนวโนมของโลก
1) สถานภาพการใชงานในปจจุบัน
ระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยมีการใชงานแพรหลายในตางประเทศทั้งในยุโรป เอเชีย จากการศึกษา
พบวา ปจจุบันระบบทําความเย็นและปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตยถูกติดตั้งในยุโรปประมาณ 100 ระบบ สวนใหญจะ
ถูกติดตั้งในประเทศเยอรมัน สเปน และกรีซ ศักยภาพในการประหยัดพลังงานขั้นตนอยูที่ประมาณ 30 – 60%
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2) แนวโนมของเทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยของโลก
ทิศทางการใชระบบทําความเย็นที่ขับดวยพลังงานความรอนจะมีทิศทางเพิ่งสูงขึ้นและจะมีการประยุกตใชงานที่
หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยของแหลงความรอนและเทคโนโลยีของระบบทําความเย็น ปจจัยที่เปนประเด็นหลักของ
การพั ฒนาระบบทํ าความเย็น ดว ยพลังงานความรอนคือ ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยในแตละพื้น ที่ข องแตละ
ประเทศและปริมาณความรอนที่ตองการระบายออก (Cooling Load) ซึ่งความสัมพันธดังกลาวขางตนสามารถแสดงในรูป
ที่ 3.9

รูปที่ 2 ความสัมพันธของตัวรับรังสีดวงอาทิตยกับขนาดของเครื่องทําความเย็น [8]
เหตุ ผ ลที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การใช ง านที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของระบบทํ า ความเย็ น ด ว ยพลั ง งานความร อ นแสงอาทิ ต ย ใ น
ตางประเทศนั้นเปนเพราะนโยบายจากภาครัฐที่ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง และจุดแข็งของระบบที่ใชพลังงานในการ
ขับเคลื่อนจากแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานสะอาด และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3) แนวโนมของเทคโนโลยีระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
ประเทศไทยมีแนวโนมติดตั้งระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล หนวยงานราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน การลดหยอนภาษี แตเทคโนโลยีทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยยังตองนําเขาจากเทคโนโลยีใน
ตางประเทศก็ตาม ประกอบกับเทคโนโลยีตัวรับรังสีดวงอาทิตยสามารถผลิตไดเองในประเทศและจะเกิดการแขงขันของ
ตลาดมากขึ้น ในเชิงเศรษฐศาสตรเมื่อธุรกิจเกิดการแขงขันมากขึ้นราคาก็ยอมถูกลงเชนกัน ทําใหมีการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจ ในสวนการพัฒนาเครื่องตนแบบระบบทําความเย็นดวยพลังงานแสงอาทิตยจะตองมีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญ
ตลอดทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตอเนื่อง

