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บทคัดย่ อ
คู่มือข้อมูลมาตรฐานด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สาํ หรับใช้งานด้านพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2548 แสดงว่าประเทศไทยได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ต่อวันประมาณ
18.2 MJ/m2-day จึ งมีศกั ยภาพทีA จะใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในรู ปของความร้อนได้เป็ นอย่างดี การใช้
แผงผลิตนํDาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สะสมและส่ งนํDาร้อนไปแยกสารทําความเย็นออกจากสารละลายตัวกลางใน
การทําความเย็นแบบดูดซึม (absorption refrigeration) เป็ นเทคโนโลยีการทําความเย็นเพืAอการปรับอากาศด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เทคโนโลยีใหม่ทีAได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษทีA ผ่านมาและกําลังเผยแพร่ เชิ งพาณิ ชย์ในประเทศ
ตะวันตกและจี น โดยมีเป้ าหมายทดแทนเครืA องปรับอากาศพลังงานไฟฟ้ า ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้งาน
ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมขนาดใหญ่ทีAใช้พลังงานความร้อนทิDงจากกระบวนการอุตสาหกรรมและจากการผลิต
ไฟฟ้ า ยังไม่พบการนําพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีAเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในการทําความเย็นและการปรั บ
อากาศในอาคาร การสํารวจพบว่าคนไทยต้องอาศัยการปรับอากาศเพิAมขึDนและใช้นD าํ ร้อนเพิAมขึDน รายงานการศึกษา
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปี พ.ศ. 2553 พบว่า
มีการใช้แผงผลิตนํDาร้ อนพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีAนาํ เข้าและทีA ผลิตในประเทศจํานวนกว่า 100,000 ตารางเมตร ใน
ครัวเรื อนและในอาคารสาธารณะ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตนํDาร้อนและการปรับอากาศเป็ นอีกทางเลือก
หนึAงทีAสาํ คัญต่อความมันA คงด้านพลังงานของประเทศ การลดก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้เชืDอเพลิงฟอสซิล และการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
คําสําคัญ: แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ นํDาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การทําความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ เครืA อง
ทํานํDาเย็นระบบดูดซึม

Abstract
Handbook of Solar Radiation and Climatic Data for Renewable Energy Application by Department of
Alternative Energy Development and Efficiency in 2005 shows that solar radiation in Thailand is around 18 MJ/
m2-day, showing high potential in solar thermal application. The application of solar water heater to produce hot
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water for separating the refrigerant from the medium solution in the absorption refrigeration is a new
refrigeration technology for air conditioning in this decade. It is now commercially distributed among the
western countries and China, with the purpose of replacement of the electrical air conditioner. Currently,
Thailand uses large absorption system utilizing waste heat from industry and electricity generation. Solar energy
for refrigeration and air conditioning for buildings are not found in Thailand despite its renewable energy
source. Exploration shows Thai people increasingly depends on air conditioning and uses more hot water. The
report of National Science Technology and Innovation Policy Office in 2010 shows that the use of local and
imported solar water heater in households and public buildings in year 2008 are 100,000 square meter. Solar
water heater for hot water and for air conditioning is an important choice for the energy security, the decrease of
greenhouse gas emission and the reduction of energy expense.
Keywords: solar collector, solar water heater, solar assisted cooling, absorption chiller
จากรู ปทีA 1 หากแทนอุปกรณ์ต่างๆ ทีA อยู่ใน
เส้นประด้วยเครืA องอัดไอ (vapor compressor) จะ
ได้วฏั จักรการทํางานของเครืA องทําความเย็นแบบกลทีA
ใช้พลังงานไฟฟ้ า ในกรณี เครืA องทําความเย็นแบบดูด
ซึ ม แอมโมเนี ย (NH3) ทีAผ่านออกมาจากระบบอัดไอ
เป็ นแอมโมเนี ยบริ สุทธิt ทีA มีความดันสู ง จะถูกทําให้
เย็นลงโดยการผ่านเครืA องควบแน่น (condenser) ซึA ง
แอมโมเนี ย จะระบายความร้ อ นออกสู่ สAิ ง แวดล้อ ม
จากนัDนแอมโมเนี ยจึ งผ่าน expansion valve เพืAอลด
ความดั น ให้ เ ท่ า กั บ ความดั น ในอุ ป กรณ์ ร ะเหย
(evaporator) แอมโมเนี ยความดันตํAาและอุณหภูมิตA าํ
ในอุ ป กรณ์ ร ะเหยรั บ ความร้ อ นจากภาระการปรั บ
อากาศ (cooling load) เป็ นแอมโเนี ยทีA อุณหภูมิสูง
ความดันตํAาและมี สถานะเป็ นของผสมระหว่างก๊าซ
และของเหลวเข้าสู่ ระบบอัดไอเพืAอเพิAมความดันและ
เข้าสู่วฏั จักรการทําความเย็นรอบต่อไป
กระบวนการของไอแอมโมเนี ยจากอุปกรณ์
ระเหยเข้า สู่ ก ระบวนการอัด ไอเริA ม ทีA ป ฏิ ก ริ ย าเคมี
ระหว่างนํDาใน absorber กับแอมโมเนียโดยมีการรักษา
อุณหภูมิของปฏิกิริยาด้วยการถ่ายเทความร้อนให้แก่

1. หลักการเครืองปรับอากาศชนิดดูดซึม
การทําความเย็นชนิ ดดูดซึ มค้นพบโดยชาว
ฝรัAงเศสชืAอ Ferdinand Carre และได้รับสิ ทธิ บตั รในปี
ค.ศ. 1859 จากนัDนสหรั ฐอเมริ กาได้พฒั นาและสร้าง
เครืA องทํา นํD าแข็ ง สํ า หรั บ ถนอมอาหารโดยอาศั ย
หลักการเดียวกัน [1] รู ปทีA 1 แสดงแผนผังการทํางาน
ของเครืA อ งทํา ความเย็น แบบดู ด ซึ ม ในยุค เริA ม ต้น ซึA ง
ยังคงเป็ นหลักการเดียวกับเครืA องทําความเย็นชนิ ดดูด
ซึมในปั จจุบนั

รู ปที 1 วัฏจักรการทํางานของเครืA องทําความเย็นชนิ ด
ดูดซึมโดยใช้สารละลายแอมโมเนียกับนํDา [1]
82

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 1 ม.ค.-มี.ค. 54

นํDาในท่อจากหอผึAงนํDาเย็น (cooling tower) ผลของการ
ปฏิกริ ยาเคมีคือสารละลายแอมโมเนี ยเข้มข้นผสมกับ
นํDา สารละลายจะถูกอัดด้วย pump ขนาดเล็กไปยัง
regenerator ซึA งจะอุ่นสารละลายก่ อนเข้า generator
สารละลายใน generator ได้รับความร้อนจากแหล่ง
ความร้อน เช่น นํDาร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ความ
ร้ อ นทิD ง ก๊ า ซร้ อ นจากการเผาเชื
ารเผาเชืD อเพลิ ง เป็ นต้ น
แอมโมเนียทีAมีจุดเดือดตํAากว่านํDาจะเดือดก่อน ผลของ
การเดือดคือไอแอมโเนียเข้มข้นและนํDาบางส่วนส่ งไป
ยังอุปกรณ์ rectifier ซึA งจะแยกนํDาบางส่ วนออกจาก
สารละลายแล้ว ส่ ง กลับ ไปยัง generator ส่ ว นไอ
แอมโมเนี ยบริ สุทธิt ทีAมีความดันไอสู งจะเข้าสู่ วฏั จักร
ทํา ความเย็ น ต่ อ ไป สารละลายแอมโมเนี ย กับ นํD า
อุ ณ หภู มิ สู ง ทีA อ ยู่ ใ น generator จะถู ก ส่ ง ไปยัง
regenerator เพืAออุ่นสารละลายแอมโมเนี ยกับนํDาก่อน
เข้า generator

สารละลายแอมโมเนี ย กับ นํDา ทํา ความเย็น
อุณหภูมิตA าํ กว่าศู นย์องศาเซลเซี ยสจึ งเหมาะสําหรั บ
การใช้แช่แข็งและการทําตูเ้ ย็น ส่ วนสารละลายลิเทียม
โบรไมด์กบั นํDาทําความเย็นอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศา
เซลเซี ย สจึ ง เหมาะสํา หรั บ การการปรั บ อากาศใน
อาคาร [2] นอกจากการใช้สารละลายในการทําความ
เย็นแล้ว สารทําความเย็นยังถูกดูดซับได้ดว้ ยตัวดูดซับ
ทีAเป็ นของแข็งรู พรุ น เรี ยกว่าระบบทําความเย็นชนิ ด
ดู ด ซับ (adsorption cooling) เช่ น นํDา กับ ซิ ลิ ก าเจล
ระบบดู ดซับมี วฏั จักรของสารทําความเย็นใกล้เคี ยง
กัระบบดูดซึ ม (absorption) แต่มีความซับซ้อนน้อย
กว่ า และมี ข นาดเล็ ก กว่ า [3] (ดู รู ปทีA 2) ระบบ
absorption และ adsorption เรี ยกว่าระบบปิ ดเนืA องจาก
สารทําความเย็นลดอุณหภูมิและความชืDนของอากาศ
โดยไม่ได้สมั ผัสกับอากาศโดยตรง
ข้อ เด่ นของระบบทํา ความเย็นแบบดู ด ซึ ม
และดู ด ซับ คื อ การใช้พ ลังงานความร้ อนในการขับ
เครืA องทําความเย็นโดยได้มาจากแหล่งความร้ อนทิD ง
หรื อพลังงานแสงอาทิตย์ทาํ ให้ไม่ตอ้ งพึAงพาพลังงาน
ไฟฟ้ า ข้อ ด้ อ ยคื อ ระบบซั บ ซ้ อ นและมี ร าคาแพง
โดยเฉพาะเมืAอเปรี ยบเทียบกับระบบทําความเย็นแบบ
อัด ไอ [4] ในกรณี ข องการปรั บ อากาศด้ว ยการดู ด
ความชืDน หรื อ thermal wheel ซึA งประกอบด้วยวัสดุ
ของแข็งมีรูพรุ นเช่น ซิ ลิกาเจล มาดูดซับความชืDนเพืAอ
การปรั บอากาศ (desiccant cooling) ก็สามารถนํา
ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรื อก๊าซทิDงมาคาย
ความชืD น ออกจากซิ ลิ ก าเจลเพืA อ ใช้ง านซิ ลิ ก ารเจล
ในวัฏ จัก รต่ อ ไปได้ [5] ระบบ desiccant cooling
เรี ยกว่าระบบเปิ ดเนืA องจากสารทําความเย็นสัมผัสกับ
อากาศโดยตรงซึA ง อาจจะไม่ เ หมาะกับ ประเทศทีA มี
ความชืDนสู ง [6] ระบบ desiccant cooling ไม่ได้นาํ มา
กล่าวในรายละเอียดในทีAนD ี

รู ปที 2 เครืA องทํ า นํD าเย็ น ชนิ ด ดู ด ซั บ (adsorption
adsorption
chiller) [3]
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การใช้งานเครืA องปรั บ อากาศระบบดู ดซึ ม
โดยมีเครืA องทํานํDาเย็น (chiller) ชนิ ดใช้ความร้อนทิDง
(waste heat) จากกระบวนการผลิต ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในการปรับอากาศอาคารขนาดใหญ่
และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนืA องจากมี
ความคุ ้ม ค่ า กับ การลงทุ น สู ง เช่ น โรงงานขึD นรู ป
พลาสติกและโลหะทีAมีความร้อนทิDงจากกระบวนการ
ผลิ ต [7] อาคารสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ มี โ รงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนร่ วม (cogeneration power plant)
ผลิตไฟฟ้ าใช้ในสนามบิ นโดยนําไอนํDาร้อนอุณหภูมิ
ประมาณ 180°C มาขับเครืA องปรับอากาศระบบ steam
absorption ขนาดประมาณ 30,000 ตันความเย็น [8]
อย่างไรก็ตามยังไม่พบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การขับระบบทําความเย็น

ผลิตนํDาร้อนทีA อุณหภูมิดงั กล่าวได้ ระบบทําความเย็น
แบบดูดซึ มพลังงานแสงอาทิตย์เพืAอการปรับอากาศมี
รายละเอียดตามรู ปทีA 3

รู ปที 3 ผังภูมิแสดงการติดตัDงระบบทําความร้อน ผลิต
นํDาร้อน และ ทําความเย็น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็กสําหรับครัวเรื อน [10]
2.1 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
ในระบบการทําความเย็นชนิดดูดซึมและดูด
ซับโดยทัวA ไปต้องการอุณหภูมินD าํ ร้อนทีAได้จากแผงรับ
พลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ด แผ่นราบประสิ ท ธิ ภาพสู ง
(double glazed collector) และชนิ ดหลอดสุ ญญากาศ
(evacuated tube collector) ประสิ ทธิ ภาพสู ง เนืA องจาก
สามารถผลิ ต นํDาร้ อ นทีA มี อุ ณ หภู มิ สู ง ประมาณ 70100°C ได้โดยทีAมีประสิ ทธิ ภาพของแผงประมาณ 5090% รู ป ทีA 4 แสดงว่าประสิ ทธิ ภ าพแผงรั บ พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์มีค่าลดลงเมืA ออุณหภูมิ แผงเพิAม ขึD น และ
แสดงว่านํDาร้อนอุณหภูมิ 40°C สําหรับระบบทําความ
ร้อนในบ้าน อุณหภูมิ 60°C สําหรับนํDาร้อนใช้ในบ้าน
อุณหภูมิ 70°C สําหรับขับเครืA องทํานํDาเย็นชนิ ดดูดซับ
และอุณหภูมิ 90°C สําหรับขับเครืA องทํานํDาเย็นชนิดดูด
ซึม

2. ระบบปรั บอากาศชนิ ด ดู ดซึ ม ใช้ พลังงาน
แสงอาทิตย์
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ใ ช้ ง า น พ ลั ง ง า น
แสงอาทิ ตย์ในรู ปของความร้ อนและการผลิ ตไฟฟ้ า
บ้างแต่ยงั ไม่พบว่ามีการใช้เครืA องทําความเย็นและการ
ปรับอากาศโดยใช้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในอุตสาหกรรมและในบ้านเรื อน การใช้งานเครืA องทํา
ความเย็นในช่วงทีAไม่มีแสงอาทิตย์จาํ เป็ นมีตอ้ งแหล่ง
ความร้ อ นทีA มี คุ ณ ภาพ มี ร ะบบสะสมนํDา ร้ อ นและมี
แหล่งพลังงานสํารอง เช่น ฮีทเตอร์ ไฟฟ้ า หม้อต้มนํDา
เป็ นต้น [9] แหล่งความร้อนทีA มีคุณภาพได้แก่ แหล่ง
ความร้อนทีA ทาํ ให้อุณหภูมิของ generator มีค่าสู งพอ
สําหรับการแยกสารละลายหรื อการคายความชืD น ใน
กรณี เครืA องทําความเย็นชนิ ดดูดซึ ม คืออุณหภูมิ 90°C
ขึD นไป [10] การทํานํDาร้ อนด้วยพลังงานแสงอาทิ ต ย์
เพืAอนํานํDาร้อนมาใช้ขบั เครืA องทําความเย็นแบบดูดซึ ม
จะต้องใช้แผงรับพลังงาน (solar collector) ทีAสามารถ

2.2 การพัฒนาเครืองทําความเย็นชนิดดูดซึมพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดเล็กในต่ างประเทศ
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งานจริ ง และการอภิ ป รายถึ ง ผลการทดสอบอย่า ง
กว้างขวางในหลายประเทศ เช่นประเทศในยุโรปตอน
ใต้ จีน อเมริ กากลาง เป็ นต้นซึA งนํามาสู่ การพัฒนาใน
เชิ งพาณิ ชย์ในช่วงปี ค.ศ. 2010 [10, 19] โครงการ
SACE ซึAงมุ่งผลิตเครืA องทําความเย็นขนาดเล็ก (ไม่เกิน
20 kW ความเย็น) เพืAอการพาณิ ชย์ ในปั จุบนั ได้ติดตัDง
เครืA องทําความเย็นชนิ ดดูดซึ มและดูดซับขนาดเล็กใช้
งานในอาคารสํานักงานและบ้านพักอาศัยจํานวน 200
เครืA อง โดยนําเข้าเครืA องทําความเย็นขนาดเล็กและแผง
รั บ พลั ง งานแสงอาทิ ตย์ ป ระสิ ทธิ ภาพสู งจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิตในยุโรป [10] มีการบูรณาการเข้ากับ
ระบบทํานํDาร้อนและทําความร้อนให้กบั อาคารทีAมีอยู่
แล้วในประเทศเขตหนาว การผลิตเชิงพาณิ ชย์ได้เริA ม
ดําเนิ นการโดยบริ ษทั ชัDนนําของสวีเดนและเยอรมัน
ตัDงฐานการผลิตในประเทศยุโรปตอนล่างทีAมีศกั ยภาพ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และมีความต้องการใช้การทํา
ความเย็นเพืAอการปรับอากาศ เช่น สเปน การตัDงฐาน
การผลิ ต ในประเทศทีA ต ้อ งการใช้ง านเป็ นการลด
ค่ า ใช้จ่ า ยเพืA อ การขนส่ ง และความสะดวกในการ
ฝึ กอบรมผูข้ ายรายย่อย
เนืA อ งจากระบบปรั บ อากาศชนิ ด ดู ด ซึ ม
พลังงานแสงอาทิ ตย์มีความซับซ้อนและต้องปรับตัDง
การทํ า งานชัA ว โมงทีA มี แ ดดในแต่ ล ะท้ อ งถิA น ให้
สอดคล้องกับภาระการปรับอากาศของอาคารและการ
ใช้ร ะบบความร้ อ นเสริ ม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
จํ า ลองภาระการปรั บ อากาศของอาคารจึ ง เป็ น
สิA งจําเป็ นในการติดตัDงระบบ โปรแกรม TRNSYS ทีA
ได้รับการยอมรับมานานในการจําลองการใช้พลังงาน
ในอาคารได้รับการพัฒนาให้รองรั บระบบการปรั บ
อากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [20, 21] บริ ษทั เช่น
Solarnext AG และ Solution Solartechnik GmbH ได้
พัฒนาและนําเสนอชุดเครืA องมือสําหรับปรับจูนระบบ

จากแนวคิ ดและการทดลองสร้ างจริ งในปี
1859 เครืA องทํ า ความเย็ น ระบบดู ด ซึ มพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์แ ละระบบปรั บอากาศทีA เกีA ยวข้อ งได้รั บ
การพัฒนาอย่างต่อเนืAองในยุโรป [11, 12] และ

รู ปที 4 ประสิ ทธิ ภาพแผงรับพลังงานชนิ ดต่างๆ ทีA ค่า
ความเข้มรังสี ดวงอาทิ ตย์ (global radiation) เท่ากับ
800 W/m² และอุณหภูมิบรรยากาศ เท่ากับ 20°C (FPC
– Flat plate collector, DGC – Double glazed
collector, ETC – Evacuated tube collector) [10]
อเมริ กากลาง [13] โดยการปรั บ ปรุ ง ส่ ว นแผงรั บ
พลังงานแสงอาทิตย์ทีAให้อุณหภูมิ generator ทีAสูงขึDน
เช่น การใช้จานพาราโบลารวมแสงแทนแผ่นราบทีA มี
ท่อทองแดงด้านใน และการใช้สารทําความเย็นชนิ ด
ต่างๆ ทีAทาํ ให้อุณหภูมิของ evaporator มีค่าลดลง [14]
ตั ว อย่ า งโครงการในยุ ค หลั ง ปี ค.ศ. 2000ได้ แ ก่
โครงการ Solar-Assisted Air Conditioning in Europe
(SACE) [15] ซึA งมีสมาชิ กเข้าร่ วมกว่า 10 ประเทศ
โครงการ PIER ของสหรัฐ [16] การพัฒนาระบบล้อ
ดูดความชืD นร่ วมกับพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศ
อียปิ ต์ และญีAปุน [17, 18]
ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2010 มีการติดตัDงเครืA อง
ทํา ความเย็น แบบดู ด ซึ ม ความร้ อ นชัDน เดี ย ว (single
effect) และสองชัDน (double effect) เก็บข้อมูลการใช้
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(preconfigured solar cooling kits) โครงการ
SolarCombi+ ได้จ ํา ลองภาระการทํา ความเย็น ของ
อาคารในเมื อ งต่ า งๆในประเทศยุโ รปสํา หรั บ เป็ น
ฐานข้อมูลในการปรับจูนระบบไว้แล้ว [10]

สิA งแวดล้อมจะเปิ ดตลาดเครืA องปรับอากาศชนิ ดดูดซึ ม
พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ข นาดเล็ ก แพร่ ห ลายมากขึD น
โดยเฉพาะในประเทศทีA มีศกั ยภาพ [10] นอกจากนีD
การผนวกระบบปรั บ อากาศชนิ ด ดู ด ซึ ม พลัง งาน
แสง อาทิ ตย์ เ ข้ า กั บ ระ บบทํ า นํD าร้ อน พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยน่ าจะเป็ นแนวทางการใช้
งานทีA ดี เนืA องจากอาคารในประเทศไทยต้องการการ
ปรับอากาศมากและมีการใช้งานนํDาอุ่นในอาคารหลาย
ประเภท เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ทีA พกั ตากอากาศ
รวมถึงบ้านทีAอยูอ่ าศัยด้วย

3. โอกาสในการใช้ งานระบบทําความเย็นชนิด
ดูดซึมใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
โครงการพัฒนาและสาธิ ตการปรั บอากาศ
ด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ทีAวิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุ โลก ได้ทดลองใช้งาน
เครืA องทํานํDาเย็นขนาด 10 ตันความเย็นซึAงขับด้วยความ
ร้ อ นจาก generator หนึA งเครืA องโดยรั บความร้ อนมา
จากนํDาร้ อนทีA ผลิ ตจากหลอดสุ ญญากาศรั บพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ขนาด 72 m2 ทีA ติดตัDงบนหลังคาอาคาร
สํานักงาน (ดู รูปทีA 5) ผลการทดลองพบว่าสามารถ
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพืAอการปรับอากาศได้
ถึง 81 % [22] โดยทีAพลังงานอีก 19 % มาจากการต้ม
นํDาด้วยก๊าซหุ งต้ม ในขณะทีA ประเทศในยุโรปตอนใต้
ซึA งใช้ ง านระบบทีA ใ กล้ เ คี ย งกั น สามารถทดแทน
พลังงานเพืAอการปรับอากาศได้ 30-60% [12]
จะเห็ นได้ว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพในการ
ใช้ ง านเครืA องปรั บ อากาศชนิ ดดู ด ซึ มพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ นืA อ งจากมี แ หล่ ง พลั ง งานเพี ย งพอ
อุ ป ส ร ร ค สํ า คั ญ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ แ ก่ ร า ค า
เครืA องปรั บอากาศและค่าติ ดตัDงทีA สูง และใช้พDืนทีA ใน
การติ ด ตัDง แผงหลอดสุ ญ ญากาศมาก เมืA อ เที ย บกับ
เครืA องปรับอากาศชนิดใช้พลังงานไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม
ในอนาคตอันใกล้การผลิตเชิงอุตสาหกรรมทีAกาํ ลังเริA ม
ขึD น ในประเทศเสปนพร้ อ มกับ การสนั บ สนุ น จาก
รั ฐ บาลในประเทศต่ า งๆ ด้ า นความเป็ นมิ ต รกั บ

รู ปที 5 โครงการพัฒนาและสาธิต ประสิ ทธิภาพเครืA อง
ทําความเย็นชนิด solar absorption cooling [22]
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จากการศึ กษาพบว่าประเทศไทยติดตัDงแผง
ผลิตนํDาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทีAนาํ เข้าจากประเทศ
จี นและผลิตในประเทศแล้วกว่า 100,000 m2 ในปี
พ.ศ. 2551 โดยการอุดหนุนจากภาครัฐ [9] ส่ วนมาก
แผงผลิ ตนํDาร้ อนทีA ใช้ในประเทศไทยเป็ นแผงทีA ผลิ ต
นํDาอุ่ น ทีA อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 60-70°C ซึA งอาจไม่
เพียงพอต่อการนําไปขับเครืA องทํานํDาเย็นชนิ ดดูดซึ ม
การเเตรี ย มการผลิ ต หลอดสุ ญ ญากาศและแผงรั บ
ประสิ ทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีในประเทศน่าจะเป็ น
การรองรับเทคโนโลยีปรับอากาศเทคโนโลยีใหม่ทีAจะ
ช่ ว ยสร้ า งงานในประเทศและเพิA ม มู ล ค่ า สิ น ค้า ใน
ประเทศได้
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