
ศักยภาพการใชและประยุกตใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย 

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทยมีกิจการหลายอยางท่ีจําเปนตองใชความรอนเพ่ือใชใน
กระบวนการผลิตสินคาหรือเพ่ือใชบริการลูกคา โดยความรอนที่นํามาใชงานสวนใหญมักจะผลิตมาจากพลังงาน
สิ้นเปลืองตาง ๆ อาทิเชน พลังงานไฟฟา นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล หรือ LPG ซึ่งการใชพลังงานเหลาน้ีลวนแลวแตเปน
การเพ่ิมภาระในดานคาใชจายและสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม  ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ไดเล็งเห็นถึงแนวทางในการแกปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษา พัฒนา และสงเสริมใหมีการติดต้ังและใชงานระบบผลิต
น้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือชวยลดคาใชจายและความส้ินเปลืองทางดานพลังงาน และสิ่งท่ีสําคัญอีกอยางเปน 
การใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติทําใหชวยลดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากประเทศไทยต้ังอยูใกลบริเวณ    
เสนศูนยสูตรมีความพรอมทางดานศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย โดยตลอดทั้งปมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ย
ประมาณ 18.2 MJ/ตร.ม.-วัน หรือเทากับ 5 KWh/ตร.ม.-วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แลวถือไดวา
พลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยอยูในระดับท่ีสูง และมีศักยภาพท่ีจะนําไปใชประโยชนในการผลิตน้ํารอนที่
อุณหภมูิเหมาะสมกับการอุปโภคหรือบริโภคได 

 

เทคโนโลยีการใชและประยุกตใชนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 
 ท่ีผานมา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการใชและประยุกตใชนํ้ารอนจากระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตยอุณหภูมิตํ่า ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีรูจักและมีใชงานอยู 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1) เทคโนโลยีการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค (Solar hot water) อยางเชน อาบน้ํา 
ซักลาง ปรุงอาหาร เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเปนการผลิตนํ้ารอนที่ระดับอุณหภูมิตํ่าถึงปานกลางดวยการใชตัวเก็บรังสี
อาทิตยแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใสซึ่งสามารถผลิตอุณหภูมิไดประมาณ 40-90 OC และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ
หลอดแกวสุญญากาศซึ่งสามารถผลิตอุณหภูมิไดประมาณ 100-200 OC [1] สําหรับระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 1 จะมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 5 ป และ FIRR มีคาเฉล่ียประมาณ 25% ท้ังนี้ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรจะขึ้นอยูกับ ชนิดเชื้อเพลิงที่ถูกทดแทน ขนาดระบบฯ สัดสวนการใชพลังงานจาก
แสงอาทิตย คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ ตลอดจนความยากงายในการติดตั้งระบบฯ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 1 แสดงลักษณะของระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย [3] 
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2) เทคโนโลยีการใชน้ํ ารอนพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการทําความเย็น (Solar cooling) เปนเทคโนโลย ี     
การดึงเอาความรอนท่ีผลิตไดจากระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยไปใชเปนพลังงานขับเคล่ือนระบบทําความเย็น 
โดยนําไปใชกับเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานและสรางความเย็นจาก
ความรอน สําหรับระบบทําความเย็นแบบดูดซึมจะมีสวนประกอบคลายกับระบบอัดไอ กลาวคือมี เครื่องควบแนน 
(Condenser) เครื่องทําระเหย (Evaporator) วาลวลดความดัน (Expansion Valve) แตในสวนของเครื่องอัดไอ 
(Compressor) ระบบทําความความเย็นแบบดูดซึมจะใชความรอนและแรงดูดซึมในการขับเคลื่อนสารทําความเย็น 
(H2O) ดวยอุปกรณใหความรอน (Generator) และตัวดูดซึม (Absorber) แทนซึ่งปจจุบันนิยมใชสารทํางานอยู     
สองชนิดคือ ลิเทียมโบไมดกับนํ้า (LiBr/H2O) หรือแอมโมเนียกับนํ้า (NH3/H2O) โดยท่ี LiBr หรือ NH3 เปนสารดูดซึม 
ท้ังน้ีระบบ Solar Cooling ตองการอุณหภูมิในการขับเคล่ือนประมาณ 70 – 90 oC และสามารถทําความเย็นไดที่
อุณหภูมิประมาณ 5 – 20 oC และมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น (COP) ประมาณ 0.7 - 0.8 [2], [4] 
สําหรับระบบทําความเย็นดวยความรอนพลังงานแสงอาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 2 จะมีระยะเวลาคืนทุนนานหรือยังไม
สามารถคืนทุนตลอดอายุการใชงานของระบบฯ และตองการความรอนเสริม (Auxiliary heat) มาชวยในการผลิต
ความเย็นในเวลาท่ีไมมีแสงแดด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ศักยภาพการใชและประยุกตใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 

สําหรับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทยมีความตองการใชนํ้ารอน                    
(Hot water demand) เปนปริมาณมากซึ่งรูปแบบการใชนํ้ารอนจะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะของ     
การใชงานตามกิจกรรมของแตละแหง ท้ังในสวนภาคอุตสาหกรรม อยางเชน โรงงานใชในกระบวนการผลิตโดยตรง  
ใชอุนน้ําปอนหมอไอนํ้า (Boiler) ฟารมปศุสัตวใชในการชําระลางส่ิงสกปรกและเพิ่มอุณหภูมิใหกับสถานอนุบาลสัตวใน
ฟารม เปนตน และในสวนภาคบริการ อยางเชน ใชงานสําหรับหองพักและหองอาบน้ําในโรงแรม หอพัก อพารตเมนท 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของระบบทําความเย็นดวยความรอนพลังงานแสงอาทิตย [2] 
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และหอพักในสถานศึกษาตาง ๆ การใชงานในโรงพยาบาลเพ่ือหองผูปวย อุปกรณทางการแพทย และธาราบําบัด    
การใชงานในการซักลางสิ่งสกปรกตาง ๆ และการอุนนํ้าสําหรับสระวายนํ้า เปนตน  นอกจากน้ี ในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการยังมีความตองการการปรับอากาศ (Cooling demand)  เพ่ือความสุขสบายของผูอาศัยหรือปฏิบัติงาน
ในบริเวณนั้น ๆ เปนจํานวนมาก  ดังน้ันหากสามารถนําเทคโนโลยีการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการทําความ
เย็นมาใชทดแทนระบบปรับอากาศท่ีใชกันท่ัวไปไดก็จะเปนการประยุกตใชนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยในการประหยัด
พลังงานส้ินเปลืองและลดการเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกทางหน่ึง  
 จากการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายใต
โครงการศึกษาศักยภาพการใชและประยุกตใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของ
ประเทศไทย พบวาศักยภาพความตองการการใชน้ํารอนและความตองการการปรับอากาศในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการของประเทศ [3] สามารถสรุปไดดังน้ี 

พ้ืนท่ี 

ภาคอุตสาหกรรม 
ความตองการการใชนํ้ารอน ความตองการการปรับอากาศ 

ความตองการ   
น้ํารอน 

(ลิตร/วัน) 

คิดเปนพ้ืนท่ี
แผงรับรังสีฯ
(ตารางเมตร) 

ทดแทน
พลังงาน
(ktoe/ป) 

ความตองการ
ความเย็น  

(ตันความเย็น) 

คิดเปนพ้ืนท่ี
แผงรับรังสีฯ
(ตารางเมตร) 

ทดแทน
พลังงาน 
(ktoe/ป) 

ภาคเหนือ 30,226,482.38 34,544.55 4.37 803,006.94 83,512.72 10.56 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
63,268,603.85 72,306.98 9.15 564,745.62 58,733.54 7.43 

ภาคกลาง 166,888,818.67 190,730.08 24.13 90,678,195.86 9,430,532.37 1,192.96 
ภาคใต 55,862,914.78 63,843.33 8.08 304,986.74 31,718.62 4.01 

ประเทศไทย (รวม) 316,246,819.69 357,269.91 45.72 92,350,935.17 9,604,497.26 1,214.97 
 

พ้ืนท่ี 

ภาคบริการ 
ความตองการการใชน้ํารอน ความตองการการปรับอากาศ 

ความตองการ   
นํ้ารอน 

(ลิตร/วัน) 

คิดเปนพื้นที่
แผงรับรังสีฯ
(ตารางเมตร) 

ทดแทน
พลังงาน
(ktoe/ป) 

ความตองการ
ความเย็น  

(ตันความเย็น) 

คิดเปนพ้ืนท่ี
แผงรับรังสีฯ
(ตารางเมตร) 

ทดแทน
พลังงาน
(ktoe/ป) 

ภาคเหนือ 17,142,650.68 19,591.60 2.48 377,034.04 784,230.80 99.21 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
16,794,133.51 19,193.30 2.43 402,172.28 836,518.34 105.82 

ภาคกลาง 58,596,500.27 66,967.43 8.47 1,384,015.16 2,878,751.54 364.16 
ภาคใต 24,550,046.32 28,057.20 3.55 523,307.56 1,088,479.72 137.69 

ประเทศไทย (รวม) 117,083,330.78 133,809.52 16.93 2,686,529.04 5,587,980.40 706.88 
 
 



๔ 

 

การเปรียบเทียบดานตนทุนการผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 
 สําหรับการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar hot water) จะทําการ
เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตน้ํารอนดวยเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก Heat pump, Heater (Electric) และ Boiler 
(Diesel, Fuel Oil และ LPG) ซึ่งจากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลศักยภาพฯ ขางตนสถานประกอบการสวนใหญจะ
มีการติดตั้งและใชงานระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานสิ้นเปลืองตาง ๆ เดิมอยูแลว และหากถือวาสถานประกอบการ
เหลานี้มีความประสงคตองการเปลี่ยนมาใชระบบผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย หรือ Heat pump ทดแทน
ระบบเดิมซึ่งไดมีการลงทุนติดตั้งอุปกรณผลิตนํ้ารอนไปแลว ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนการผลิตน้ํารอนดวย Heater 
หรือ Boiler ในที่นี้จะทําการวิเคราะหตนทุนท่ีเกิดจากคาใชจายดานพลังงานเทานั้นไมไดรวมคาใชจายในการลงทุน
ติดต้ังอุปกรณดวย โดยในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการผลิตน้ํารอนมีขอกําหนดหรือสมมติฐาน ดงัน้ี 
  1) อัตราความตองการนํ้ารอน 20,000 ลติร/วัน 
  2) คาลงทุนระบบผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 4,228,000 บาท 
  3) คาลงทุนระบบผลิตน้ํารอนดวย Heat pump 896,000 บาท 
  4) คาเดินระบบและบํารุงรักษาคิดที่ 1% ของคาลงทุนท้ังหมด 
  5) อายุการใชงานระบบฯ 15 ป 
  6) Discount Rate 6% 
  7) คาพลังงาน ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 [5] คือ  

 Electric 4.20 บาท/kWh  

 Diesel 26.79 บาท/Litre  

 Fuel Oil 13.41 บาท/Litre  

 LPG 18.87 บาท/kg 
โดยผลการวิเคราะหสามารถเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนํ้ารอน ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนํ้ารอนดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 
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จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทยมีศักยภาพการใชและ
ประยุกตใชนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง แตในการตัดสินใจวาระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยม ี  
ความคุมคากับการลงทุนติดต้ังใชงานหรือไมนั้น จะตองประเมินเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนํ้ารอนจากเทคโนโลยอ่ืีน ๆ     
ณ ขณะนั้นดวย ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชและประยุกตใชระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ดังน้ี 

 จากการสํารวจพบวา ผูประกอบการสวนใหญยังมีความรูหรือความมั่นใจในการใชนํ้ารอนพลังงาน
แสงอาทิตยคอนขางนอย เห็นควรใหมีการเผยแพรความรูหรือจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบผลิตนํ้ารอนพลังงาน
แสงอาทิตย และการประยุกตใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยใหกับผูท่ีสนใจใหกวางขวางมากข้ึน 

 ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ตนทุนการผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย ยังคอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ Heat pump หรือใกลเคียงกับการใชพลังงานอยางอื่น ๆ อาทิเชน นํ้ามันเตา หรือ LPG เปนตน     
แตมีความยุงยากและใชพื้นที่ในการติดตั้งระบบมากกวา จึงเสนอแนะใหมีแนวทางการวิจัยหรือผลิตเทคโนโลยีใน
ประเทศใหมากขึ้น เพื่อลดตนทุนของระบบฯ และสามารถแขงขันกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได 

 การใชนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชในการทําความเย็น (Solar cooling) ยังมีราคาตนทุน     
ท่ีสูงมาก รวมท้ังการออกแบบระบบและการผสมผสานใหเหมาะสมกับพลังงานแสงอาทิตย ยังเปนอุปสรรคท่ีสําคัญใน
การติดต้ังใชงาน จึงควรมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม รวมท้ังหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการใชงานในประเทศไทย
ตอไป 
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