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บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาในการจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อนามาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า ปัจจุบันได้ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในอัตราส่วน
ที่สูงถึงประมาณ73%ซึ่งถ้าพิจารณาถึงความเสถียรภาพและความมั่นคงในแง่ของพลังงานแล้วถือ
ว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเกินไปเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นหรือในกรณีที่เกิด
อุบัติภัยกับท่อส่งก๊าซหรือเกิดความขัดแย้งกับประเทศที่จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ก็จะทาให้การผลิต
ไฟฟ้ามีปัญหาเนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงป้อนให้กับโรงไฟฟ้า

ภาพ 1 สัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไตรมาสที่1ปี พ.ศ. 2553
ที่มา:กระทรวงพลังงาน
จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักและพยายามกระจายการใช้พลังงานใน
การผลิตไฟฟ้าโดยเลือกใช้พลังงานถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิต
ไฟฟ้าแต่ประสบปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจากกลัวผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่
จะตามมาทาให้ภาครัฐต้องประกาศชะลอโครงการไปก่อนนอกจากนี้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
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(Fossil) ก็เป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซ CO2 SO2และ NO2ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของประเทศและ
ประชาคมโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกฝนกรดและปรากฏการณ์
โลกร้อน(Global Warming)ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นทาให้เกิดพายุใหญ่ถี่ขึ้นและรุนแรง
ขึ้นฝนไม่ตกตามฤดูกาลภัยแล้งแผ่ขยายเกาะแก่งถูกน้าท่วมและระบบนิเวศน์จะเสียสมดุลครั้งใหญ่
และในปัจจุบันมีคนเสียชีวิตมากมายจากปรากฏการณ์ นี้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่อยู่ในความ
สนใจของทุกประเทศในโลกจึงได้จัดให้มีการประชุ มครั้งใหญ่ระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนขึ้น
ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2540 เมื่อองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับโลกร้อน
(United Nations Summit on Global Warming) ขึ้นที่กรุงเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมีตัวแทนและผู้นา
ประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศเข้าร่วมประชุมและมีการลงนามใน“สนธิสัญญาเกียว
โต” (KyotoProtocol) ร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้มีการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซซึ่งก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือ (Greenhouse Effect) ซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการหลัก
และก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนไนตรัสออกไซด์ฯลฯโดยในการประชุ มครั้งนั้นได้ตั้งเป้าหมายให้มีการลด
ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยทั่วโลกให้เหลือ 5.2% ต่ากว่าระดับของก๊าซเรือนกระจกของปี
พ.ศ. 2533 ภายในปีพ.ศ. 2555 ทั้งนี้ให้ประเทศอุตสาหกรรมเช่นสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศยุโรป
ญี่ปุ่นรับผิดชอบลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่าประเทศที่กาลังพัฒนาโดย
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นหรือการดาเนินการแบบอาสาสมัครมากกว่าประเทศ
อุตสาหกรรมถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการปลดปล่อยก๊าซ CO2น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
แต่มิ ไ ด้หมายความว่าควรสนับสนุนให้มี การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ เชื้ อเพลิง
ฟอสซิล (Fossil) อื่นๆเพราะยังมีแหล่งพลังงานอื่นที่สะอาดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่
พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีการพัฒนาจนสามารถนามาใช้ได้ในปัจจุบัน
และมีการสาธิตใช้งานจริงอยู่ในหลายประเทศเช่นเยอรมนีเดนมาร์กนอร์เวย์ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา
เป็นต้น
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างมากมาย สะอาด ไม่มีมลพิษ ใช้แล้วไม่มี
วันหมดไป แม้ว่าปัจจุบันได้มีการนาแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังถือว่า
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ยังมีน้อยอยู่ ยิ่งในประเทศไทยยังถือว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มี
น้อยและอยู่ในวงจากัด จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพบว่าใน
ไตรมาสที่1 ปี 2553 ประเทศไทยมีอัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 10.1% จากปริมาณ
พลั ง งานทั้ ง หมดสาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นชนิ ด นี้ มี ค่ า น้ อ ยนั้ น ก็
เนื่องจากราคาที่ยัง สู ง อยู่ ข้อ มู ล ภาพถ่า ยดาวเทีย ม (กรมพั ฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษ์
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พลังงาน, 2542) พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้รับรังสีอาทิตย์รวมเฉลี่ยรายวันอยู่ในช่วง
ประมาณ5 kWh/m2.dayซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีศักยภาพเพียง
พอที่จะไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ภาพ 2 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2542)
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จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกได้
เป็น 2 ด้านหลักๆคือ การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยแสงอาทิ ต ย์ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่งมีสองชนิดคือการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า (Solar Cell)และการใช้
ระบบรวมแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า (Concentrating Solar Power)
ทางผู้ศึกษาวิจัยได้เห็นถึงศักยภาพของพลั งงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมด้านพลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์พลังงาน จึงได้ดาเนินโครงการการวิจัยพลังงานทดแทน
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนของดวงอาทิตย์ด้วยจานรวมแสงแบบพาราโบลิก แต่ต้องติดปัญหา
เรื่องการเลือกซื้อเครื่องยนต์สเตอร์ลิง เพราะยังขาดข้อมูลประสิทธิภาพของจานรวมแสงอาทิตย์
แบบพาลาโบลิก จึงต้องทาการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงดาเนินงานต่อไปได้
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของจานรวมแสงอาทิต ย์แ บบพาลาโบลิก นี้ มี แ นวคิ ดที่ จ ะใช้
ประโยชน์จากความร้อนแสงอาทิตย์โดยการสร้างจานรับแสงอาทิตย์ที่มีรูปทรงเป็น พาลาโบลิก ผิว
ภายในทาด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้ดี เพี่อรวมรังสีจากแสงอาทิตย์ทุกทิศทางที่
ตกกระทบบนจานรับแสงให้ไปรวมที่จุดโฟกัส ซึ่งจุดโฟกัสนี้เองที่จะมีความร้อนสูงมากพอที่จะ
นาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์สันดาปภายนอก (Stirling engine) ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่กับตัว Receiver ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาลาโบลิกต้นแบบของ สวพ.ทร.
2. เพื่อศึกษาการใช้งานจริงของจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาลาโบลิก
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากจานพาราโบลิกประกอบการเลือกขนาดเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
คาสาคัญหรือคาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. จานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกหมายถึงจานพาราโบลิกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง2.45เมตรที่ใช้เก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ทาหน้าที่ในการรวบรวมรังสีอาทิตย์สะท้อนไปยัง
ตัวรับรังสี
2. ตัวรับรังสี หมายถึงอุปกรณ์เปลี่ยนรังสีอาทิตย์เป็นค่าความร้อน ติดตั้งอยู่บนจุด
โฟกัสของจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก
3. แผ่นสะท้อนแสง หมายถึงแผ่นอลูมิเนียมชนิดมันวาวใช้สาหรับสะท้อนรังสีอาทิตย์
4. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม หมายถึงอุณหภูมิที่ทาการวัด ณ บริเวณใกล้เคียงและอยู่นอก
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จานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นต้นแบบของจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิ กที่จะนาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โดยเครื่องยนต์สันดาปภายนอก (Stirling engine)
2. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ ผู้ ส นใจน าไปพั ฒ นาเทคโนโลยี จานรวม
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกได้ต่อไป
3. ได้ข้อมูลสาหรับจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกที่สามารถสร้างได้ง่ายและราคา
ถูก

