บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหา
ดว ยวิกฤตทางดา นราคาพลัง งาน ทํา ใหประเทศไทยตองประสบปญหาเกี่ยวกับ การ
เสียดุลทางการคากับตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องมาจากตองพึ่งพิงการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหผูประกอบกิจการโรงงานมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอ
ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดวาพลังงานเปนปจจัยที่สําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจ และการดํ า รงชีว ิต ของประชาชน ตั ้ง แตป ระเทศไทยเริ ่ม ประกาศใชแ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 1 ในปพุท ธศัก ราช 2504 โดยมีอุต สาหกรรมอาหารเปน
อุตสาหกรรมลําดับแรกที่ไดรับการสนับสนุน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนนอย และ
ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก จึงสามารถนําเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของประเทศไป
พัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนในทางอุตสาหกรรมไดอยางมากมาย เมื่อการผลิตขยายตัวมากขึ้น
ผูป ระกอบการมีค วามรูค วามชํา นาญมากขึ้น จึง เกิด ศัก ยภาพในการสง ออก และการพัฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารจึงเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาไปสูการผลิตเพื่อการ
สงออก และสามารถนํารายไดมาสูประเทศมากขึ้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2553)
โรงงานอุต สาหกรรมโดยเฉพาะอุต สาหกรรมประเภทอาหารที ่ม ีค วามตอ งการใช
พลังงานในการผลิตน้ํารอนในปริมาณที่สูง เพื่อใชในการลางและประกอบอาหาร น้ํา รอนที่ใช
โดยทั่วไปสามารถผลิตไดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงความรอน หรือผลิตความรอน
จากพลังงานไฟฟาโดยตรงแตดวยปญหาราคาตนทุนพลังงานในปจจุบันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และปญหาสิ่งแวดลอมที่สวนใหญเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดแนวคิด
ในการนํ า พลัง งานทดแทนมาใชเ พื่อ การผลิต ความรอ น ไดแ ก พลัง งานแสงอาทิต ย ซึ่ง เปน
พลัง งานที่ส ะอาด ไมมีคา ใชจา ย และใชแ ลว ไมมีวัน หมดไป แมวา การใชเ ทคโนโลยียัง มีก าร
ลงทุนที่สูง แตดวยตนทุนพลังงานแสงอาทิตยที่เปนศูนย ทําใหไมมีความแปรปรวนดานตนทุน
เชื ้อ เพลิง แมจ ะมีก ารใชม ากขึ ้น ราคาแสงอาทิต ยก ็จ ะไมส ูง ขึ ้น ตาม ซึ ่ง ตา งกับ กรณีต น ทุน
เชื้อ เพลิง ฟอสซิล หรือ ชีว มวล จึง ทํ า ใหเ ปน ขอ ไดเ ปรีย บของพลัง งานแสงอาทิต ย (พลัง งาน
แสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551)
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การนํา พลัง งานแสงอาทิตยมาใชผลิตน้ํา รอน มีขอจํา กัดในการทํา งาน คือ พลัง งาน
แสงอาทิตยมีเฉพาะเวลากลางวันทําใหการใชงานจําเปนตองมีถังเก็บสะสมพลังงานในรูปของ
น้ํารอน แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ อุณหภูมิที่เก็บสะสมไวไมสูงเพียงพอ โดยเฉพาะกรณีที่มีการดึง
น้ํารอนไปใชงานจํานวนมากจําเปนตองใชอุปกรณใหความรอนเสริมกับระบบการผลิตน้ํารอน
ดวยตัวรับรังสีอาทิตยจึงไดนําความรอนเหลือทิ้งจากตูแชแข็ง เสริมเขาไปในระบบการผลิตน้ํา
รอ นดว ยตัว รับ รัง สีอ าทิต ย ทํา ใหม ีก ารศึก ษาและพัฒ นาเปน ระบบผลิต น้ํ า รอ นดว ยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร
ดว ยเหตุผ ลดัง กลา วทํา ใหผูวิจัย มีค วามสนใจที่จ ะทํา การศึก ษาในเรื่อ ง “การศึก ษา
ทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัว รับรังสีอาทิตย กับ
ความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อกระตุนใหธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และ
ในภาคอื่น ๆ หันมาใชพลังงานทดแทนเพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดพลังงาน และยัง
สามารถประหยัด คา ใชจา ยใหแ กเ จา ของกิจ การ อีก ทั้ง ยัง กอ ใหเ กิด ประโยชนใ นดา นการจัด
การพลังงานของประเทศในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.กกเพื่อศึกษาระบบการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย
กับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด
2.กกเพื่อวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรใ นการผลิตน้ํา รอน
ดว ยระบบผสมผสานระหวา งตัว รับ รัง สีอ าทิต ยก ับ ความรอ นเหลือ ทิ้ง จากตูแ ชข องบริษ ัท
อลงกรณหองเย็น จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
การผลิต น้ํา รอ นดว ยระบบผสมผสานระหวา งตัว รับ รัง สีแ สงอาทิต ยกับ ความรอ น
เหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด มีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะทํ า การคํ า นวณหาความเหมาะสมของจํ า นวนตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย
รวมถึ ง ได ทํ า การวิ เ คราะห คํ า นวณหาต น ทุ น และผลตอบแทนของโครงการ การลงทุ น ติ ด ตั้ ง
ตัวรับรังสีอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด โดยใช
วิธีวิเคราะหแบบผลประโยชน และตนทุน (Cost-Benefit Analysis) โดยมีการคํานวณอัตราการคิด
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ลด (Discount factor) และแสดงผลดวยตัวชี้วัดทางดานเศรษฐศาสตรดังนี้ มูลคาปจจุบันสิทธิ
(Net Present Value, NPV) อัตราผลไดตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR) และระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period: PB) รวมถึง
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อ ทราบถึง ความเหมาะสมของจํา นวนตัว รับ รัง สีอ าทิต ยผ สมผสานกับ ความรอ น
เหลือทิ้งและการประหยัดพลังงานจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของบริษัท องกรณ
หอ งเย็น จํา กัด โดยสามารถนํ า ขอ มูล ที่ไ ดจ ากการคํา นวณไปพิจ ารณาเพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน และผลของการศึกษาสามารถนําไปเปนแบบอยางเพื่อกําหนดนโยบาย
สนับ สนุน การลงทุน การผลิต น้ํา รอ นดว ยระบบผสมผสาน เพื่อ ลดการพึ่ง พาการใชพ ลัง งาน
จากภายนอก และอุต สาหกรรมที ่ม ีล ัก ษณะใกลเ คีย งสามารถนํ า ไปประยุก ตใ ชใ หเ กิด
ประโยชนตอไปได
คําสําคัญหรือคําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1.กกพลัง งานทดแทน หมายถึง พลัง งานทางเลือ กที่นํา มาใชแ ทนน้ํา มัน เชื้อ เพลิง
สามารถแบง ตามแหลง ที่ม าเปน 2 ประเภท คือ พลัง งานทดแทนจากแหลง ที่ใ ชแ ลว หมดไป
อาจเรีย กวา พลัง งานประเภทสิ้น เปลือ ง ไดแ ก ถา นหิน กา ซธรรมชาติ นิว เคลีย ร หิน น้ํา มัน
และทรายน้ํา มัน เปน ตน และพลัง งานทดแทนอีก ประเภทหนึ่ง เปน แหลง พลัง งานที่ใ ชแ ลว
สามารถหมุน เวีย นมาใชไ ดอีก เรีย กวา พลัง งานหมุน เวีย น ไดแ ก แสงอาทิต ย ลม น้ํา ความ
รอนใตพิภพ และชีวมวล เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2546)
2.กกการผลิต น้ํา รอ นจากพลัง งานแสงอาทิต ยดว ยระบบผสมผสาน หมายถึง การ
นําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนโดยใชตัวรับรังสีอาทิตย (Solar Collector) ผสมผสานกับ แหลง
ความรอ นเหลือ ทิ้ง ตา ง ๆ จากการระบายความรอ นของเครื่อ งทํา ความเย็น หรือ ตูแ ชแ ข็ง
เครื่อ งปรับ อากาศ เครื่อ งอัด อากาศ หมอ ไอน้ํา หรือ อุป กรณที่มีค วามรอ นเหลือ ทิ้ง อื่น ๆ โดย
ผานอุปกรณแลกเปลี่ย นความรอน (Heat Exchanger) เพื่อลดขนาดพื้น ที่แ ผงรับรัง สีอ าทิตย
และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
3.กกอุต สาหกรรมอาหารแชแ ข็ง หมายถึง อุต สาหกรรมการถนอมอาหารประเภท
หนึ่ง โดยเปน แบบแชแข็ง ในกรณีข องอาหารทะเล เนื้อ สัตวตา ง ๆ หรือ การเก็บ รัก ษาอุณ หภูมิ
และความชื้น ที่พ อเหมาะในกรณีของผลผลิต ทางการเกษตร โดยนํามาบรรจุและเก็บรัก ษาไว
ในอุณหภูมิที่ต่ํา เพื่อใหอาหารสามารถเก็บไวไดนานและสดอยูเสมอ
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4.กกตนทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ํารอนระบบผสมผสาน
5.กกผลประโยชน หมายถึง ประโยชนที่ไดจากการผลิตน้ํารอนระบบผสมผสาน
6.กกความคุ ม คา หมายถึง การเปรีย บเทีย บระหวา งตน ทุน และผลประโยชนที่
เกิด ขึ้น จากการผลิต น้ํา รอ นแสงอาทิต ยร ะบบผสมผสาน ความคุม คา จะเกิด ขึ้น ก็ตอ เมื่อ
ผลประโยชนมีมูลคามากกวาตนทุนในการผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย
7.กกแอลพีจี (LPG) หมายถึง กาซไฮโดรคารบ อนเหลว คือ โพรเพน โพรพีลีน นอร
มัล บิว เทน บิว ทีลีน หรือ ไอโซบิว เทน อยา งใดอยา งหนึ่ง หรือ หลายอยา งผสมกัน เปน สว น
ใหญ โดยทั่ว ไปเรามัก เรีย กกา ซปโ ตรเลีย มเหลวนี้วา กา ซ แกส แกส เหลว หรือ แกส หุง ตม
สว นในวงการคา และอุต สาหกรรม ชื่อ ที่เ รารูจัก ดี คือ แอล พี แกส หรือ แอล พี จี ซึ่ง เปน
อักษรยอมาจาก Liquidified Petroleum Gas: LPG

