บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึ ก ษาเรื่ อง “การศึก ษาทางด า นเศรษฐศาสตร ข องการผลิ ตน้ํ า ร อ นด ว ยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร” นั้นมีการศึกษา
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยโดยมีผูทําการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้
1.กกสภาพโดยทั่วไปของโครงการที่ทําการศึกษา
2.กกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย
3.กกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ และตูแช
4.กกความเหมาะสมดานเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนระบบผสมผสาน
5.กกการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร
6.กกงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพโดยทั่วไปของโครงการที่ทําการศึกษา
บริษัท องกรณหองเย็น จํากัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2528 โดยนาย วัฒนชัย นิ่มพิจารณ
บริษัท องคกรหองเย็น จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 60/104 หมู 4 ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริษัท องกรณหองเย็น จํากัด ประกอบธุรกิจกิจการหองเย็นใหบริการรับฝาก แชแข็ง
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแกลูกคาทั่วไป ในชวงเริ่มตนของกิจการจนกิจการมีความเจริญกาวหนาทํา
ใหบริษัทขยายกิจการมาทําการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง และผลไมแชแข็ง ปจจุบันผลิตภัณฑหลักที่
บริษัท องกรณหองเย็น จํากัด ไดทําการผลิต คือ ผลิตภัณฑอาหารทะเลทั้งผลิตภัณฑสุกพรอม
รับประทานและผลิตภัณฑดิบที่นําไปปรุงประกอบเปนอาหาร ไดแก กุงกุลาดํา, กุงขาวแชแข็ง, ปู,
ปลาหมึก และอาหารทะเลแชแข็งอื่น ๆ (รายงานการจัดการพลังงาน (ฉบับราง) บริษัท องกรณหอง
เย็น จํากัด, 2552)
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กระบวนการผลิตอาหารแชแข็ง
1.1 รับวัตถุดิบ
1.2 ลางและตัดแตง

1. การเตรียมวัตถุดิบ

1.3 ปรับสภาพ
2.2 ผลิตภัณฑดิบ
(Uncooked)

2.1 ผลิตภัณฑตมสุก
(Cooked)
2.1.1 จัดเรียงบนสายพาน

2.2.1 จัดเรียงบนสายพาน

2.2.2 ใสภาชนะ

2.1.2 เขาเครื่องตม (นึ่ง)

2.1.3 ลดอุณหภูมิในน้ําเย็น

2.1.3 จัดเรียงบนสายพาน
3.2 แชแข็ง

3.1 เขาหองแชแข็ง แบบ IQF
4. บรรจุภัณฑ
5. เก็บเขาหองเย็น (-20

o

C)

6. สงจําหนาย

ภาพ 1 กระบวนการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
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การเตรียมวัตถุดิบ

ภาพ 2 การใชพลังงานในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
1.กกการรับวัตถุดิบ
อาหารทะเล เชน กุง ปู และปลาหมึก ที่รับเขามาจะมาในรูปของการแชในน้ําแข็ง หรือแช
แข็งมาจากหองเย็นของเรือ หรืออาจรับมาสด ๆ จากแหลงผลิต ซึ่งในการเตรียมจะตองทําการลาง
ใหสะอาด โดยปกติจะลางในน้ําเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันไมใหเกิด
การเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบ ในระหวางการเตรียมวัตถุดิบ แลวจึงนําไปคัดแยกขนาด
2.ก การตัดแตงวัตถุดิบ
ในกรณีของกุงอาจจะตองมีการตัดแตงตามที่ลูกคาตองการในหลาย ๆ รูปแบบ เชน
2.1 กุงทั้งตัวไมลอกเปลือก
(Head on, Shell on)
2.2กกไมลอกเปลือกเอาแตหัวออก (Shell on, Head less)
2.3กกลอกเปลือก
(Peeled)
2.4กกดึงเสนกลางตัว
(Deveined)
2.5กกไมรวมหาง
(Tail off)
2.6กกแลตรงกลางแผออก
(Butterfly)
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อาจเปนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรวมกันหลาย ๆ แบบ สวนปลาหมึกจะเปนในรูปลอก
เปลือก และลางทําความสะอาด
3.กกการปรับสภาพ
หลังจากขั้นตอนนี้แลว ในบางรายจะตองนําไปแชในสารปรับแตงสภาพ ซึ่งจะทําใหดูสวย
งาม และรสชาดดีขึ้นดวย โดยกระบวนการนี้ตองแชน้ํายาในน้ําเย็นอุณหภูมิประมาณ 5-10 องศา
เซลเซียส ในขั้นตอนตอไปยังแบงออกเปนการผลิตแบบตม (นึ่ง) สุก (Cooked) และผลิตภัณฑแบบ
เดิม หรือผลิตภัณฑดิบ (Raw, Uncooked)
การเตรียมผลิตภัณฑกอนแชแข็ง

ภาพ 3 การใชพลังงานในกระบวนการตมและนึ่งใหสุก
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
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1.ddผลิตภัณฑแบบตมสุก (Cooked)
2.1กกจัดเรียงวัตถุดิบที่ตัดแตงปรับสภาพแลวลงบนสายพาน
2.2กกสายพานลําเลียงวัตถุดิบเขาบริเวณตม (นึ่ง) โดยใชไอน้ําใหความรอน
ความเร็วของสายพานจะสัมพันธกับอุณหภูมิ และเวลาที่ตองการใหผลิตภัณฑสุกพอดีกับความ
ตองการ
2.3กกจากนั้นจะนําผลิตภัณฑที่สุกแลวลงแชในน้ําเย็น (5-10oC) เพื่อลดอุณหภูมิ
และรักษาสภาพของวัตถุดิบ
2.4กกนําผลิตภัณฑที่ลดอุณหภูมิแลวจัดเรียงบนสายพาน เพื่อนําเขากระบวนการ
แชแข็งแบบ IQF (Individual Quick Freeze)
2.กกผลิตภัณฑแบบเดิม หรือผลิตภัณฑดิบ (Raw, Uncooked) ยังแยกเปนผลิตภัณฑ
แบบเปนชิ้น (Individual) จะนํามาจัดเรียงในสายพานเพื่อนําเขากระบวน การแชแข็งเพื่อเตรียมเขา
หองแชแข็งแบบ IQF (Individual Quick Freeze)
2.2กกสํ า หรับผลิตภัณฑที่จ ะจํา หนายเปน กลุม (Packed)
หรือเก็บไวใชใน
กระบวนการผลิตอื่น ๆ ภายหลัง จะนําไปใสภาชนะขนาดเหมาะสมตอการเก็บ เพื่อนําเขาหองแช
แข็งตอไป
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กระบวนการแชแข็ง

ภาพ 4 การใชพลังงานในกระบวนแชแข็งแบบใชสารทําความเย็น
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
กระบวนการแชแข็ง มีจุดประสงคเพื่อตองการใหผลิตภัณฑนั้น มีอุณหภูมิภายใน (Core
temperature) ไมต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส ซึ่งแบงวิธีการแชแข็งออกเปนประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1.กกแชแข็งแบบ Individual Quick Freeze สามารถแบงตามอุปกรณไดดังนี้
1.1กกแบบ Air blast โดยใชลมเย็น (ประมาณ - 40oC) จากเครื่องทําความเย็นเปา
ลมลงไปโดยตรงยังผลิตภัณฑที่ผานมาในสายพาน โดยใหความสัมพันธความเร็วของสายพานกับ
เวลาของกระบวนการเปาลมเย็นใหสอดคลองกับที่กําหนด เพื่อที่จะทําใหผลิตภัณฑ มีอุณหภูมิ
ภายใน (Core temperature) ไมต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส
1.2กกแบบ Cryogenic โดยใชกาซเหลว (N2 – Nitrogen หรือ CO2 – Carbon
dioxide) ปรับความดันใหไดอุณหภูมิประมาณ -70 องศาเซลเซียส แลวเปาโดยตรงไปยังผลิตภัณฑ
โดยอาจมีพัดลมเล็ก ๆ จํานวนหนึ่ง หมุนเวียนความเย็นใหทั่วถึงผลิตภัณฑ ซึ่งเคลื่อนที่บนสายพาน
จนอุณหภูมิของผลิตภัณฑภายใน (Core temperature) ไมต่ํากวา -18 องศาเซลเซียสหลังจากผาน
กระบวนการ IQF ผลิตภัณฑจะเขาสูกระบวนการบรรจุตอไป
2.กกแชแข็งแบบ Packed สวนใหญจะมี 2 ระบบ ดังนี้
2.1กกแบบหองแชแข็ง (Freezing Room) นําผลิตภัณฑใสภาชนะขนาดพอเหมาะ
แลว นําไปใสในชั้นที่มีลอเข็นนําเขาไปแชแข็งในหองแชแข็ง (ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ Air blast และ
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แบบคอยลไสไก) ที่อุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส จนอุณหภูมิถึงกลางผลิตภัณฑภายใน (Core
temperature) ไมต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส
2.2กกแชแข็งโดยใชเครื่องระบบ Contact Plate freeze วัตถุดิบจะถูกนํามาบรรจุลง
ในถาดเฉพาะสําหรับเครื่องระบบ Contact Plate freeze โดยใสน้ําเติมลงจนเต็ม แลวนําถาดนี้วาง
ไวบนชั้นของเครื่อง Contact Plate Freeze เมื่อเรียงถาดเสร็จแลวจะมีอุปกรณเลื่อนชั้นตาง ๆ ให
กดลงชิดกับถาดพอดี (Contact) ภายในชั้นตาง ๆ จะมีสารทําความเย็นหมุนเวียนอยูดึงความรอน
ออกจากผลิตภัณฑจนกระทั่งอุณหภูมิถึงกลางผลิตภัณฑ -18 องศาเซลเซียส จึงนําออกจากเครื่อง
การบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑที่นําออกจากหองแชแข็งอาจจะตองนําเขาบรรจุหีบหอเพื่อเตรียมจําหนาย โดย
การบรรจุจะกระทําภายในหองที่มีอุณหภูมิต่ํา เพื่อปองกันการเสียหายของผลิตภัณฑ
การเก็บในหองเย็น

ภาพ 5 แผนภาพการทํางานของหองเก็บแบบ Air blast และแบบไสไก
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
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หลังจากนําผลิตภัณฑที่บรรจุหีบหอเสร็จแลว จัดเรียงในชั้นที่มีรถเข็นเขามาเก็บในหอง
เย็น โดยจะรักษาอุณหภูมิไวที่ประมาณ - 20 องศาเซลเซียส
การสงจําหนาย
เมื่อมีการจําหนาย หรือทํากระบวนการผลิตจะนําผลิตภัณฑออกจากหองเก็บ เปนการ
เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแชแข็งและเก็บอาหารทะเล
สําหรับโรงงานที่รับเฉพาะเก็บอาหารทะเลที่แชแข็งแลวจะมีกระบวนการดังนี้
รับผลิตภัณฑ

เก็บเขาหองเย็น (-20oC)

สงจําหนาย

ภาพ 6 กระบวนการเก็บรักษาอาหารทะเลที่ผานการแชแข็งแลว
ที่มา: คูมือการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหองเย็น, 2547
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
พลัง งานจากแสงอาทิต ยเ ปน พลัง งานที่มีอ ยา งมากมายมหาศาล และจัด วา เปน
พลัง งานหมุน เวีย น หากเราสามารถนํา พลัง งานจากแสงอาทิต ยม าใชไ ดก ็จ ะเปน แหลง
พลัง งานที่สํา คัญ ที่สุด เมื่อ คํา นึง ถึง สภาพทางภูมิศ าสตร และแหลง ที่ตั้ง ของประเทศไทย
กลา วคือ ประเทศไทยตั้ง อยูร ะหวา งเสน รุง ขนาน 5 องศาเหนือ ถึง 22 องศาเหนือ และอยู
ระหวา งเสน แวง 96 องศาตะวัน ออก ถึง 106 องศาตะวัน ออก นอกจากนั้น สภาพภูมิศ าสตร
ประกอบดวยที่ราบลุม ภูเขา และชายฝง ทะเลอัน ยาวแลว ยัง พบวา สภาพทางภูมิศาสตร และ
แหลงที่ตั้งของประเทศเหมาะสมที่จะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนไดเปน อยา งดี ซึ่ง
of
ดูจ ากขอ มูล ของกรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งาน (Department
Alternative Energy Development and Efficiency) ไดทํา การพัฒ นาแผนที่พ ลัง งาน

13
แสงอาทิต ยโ ดยใชขอ มูล ภาพถา ยทางอากาศจากดาวเทีย ม GMS4, GMS5 และสถานีเ ก็บ
ขอมูลภาคพื้นดินระหวางป พ.ศ. 2536-2541 ดังภาพ 7

ภาพ 7 แผนที่คาเฉลี่ยพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2536-2541
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2542
จากภาพ 7 พบวาการกระจายของความเขม รัง สีอาทิตยตามบริเวณตา ง ๆ ในแตละ
เดือ นของประเทศ ไดร ับ อิท ธิพ ลสํ า คัญ จากลมมรสุม ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต และพื้นที่สวนใหญของประเทศไดรับรังสีอาทิตยสูงสุดระหวางเดือนเมษายน
และเดือนพฤษภาคม โดยมีคา สูง สุดอยูในชวง 20 ถึง 24 MJ/m2.day เมื่อพิจารณาแผนที่
ศัก ยภาพพลัง งานแสงอาทิต ยร ายวัน เฉลี่ย ตอ ป พบวา พื้น ที่รอ ยละ 14.3% ของพื้น ที่ทั้ง หมด
ของประเทศไดรับรังสีอาทิตยเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 19 ถึง 20 MJ/m2.day นอกจากนี้ยังพบวา
พื ้น ที ่ร อ ยละ 50.2% ของพื ้น ที ่ทั ้ง หมดของประเทศไดร ับ รัง สีด วงอาทิต ยเ ฉลี ่ย ทั ้ง ปมี
คาเทากับ 18 ถึง 19 MJ/m2.day จากการคํานวณรังสีอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่ทั่วทั้ง
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ประเทศพบวา มีคา เทา กับ 18.2 MJ/m2.day จากผลที่ไ ดนี้แ สดงใหเ ห็น วา ประเทศไทยมี
ศัก ยภาพพลัง งานแสงอาทิต ยใ นปริม าณที ่ค อ นขา งสูง เหมาะสมอยา งยิ ่ง ที ่จ ะนํ า มาใช
ประโยชนโ ดยใชเ ปน พลัง งานทดแทน (กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งาน,
2542)
เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย
การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยที่ใชกันโดยทั่วไปในปจจุบันมีการผลิตน้ํารอนที่
อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา โดยมีเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอน 3 แบบดังนี้ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)
1.กกการผลิตน้ํารอนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เปนการผลิตน้ํารอนชนิดที่มีถังเก็บอยู
สูงกวาแผงรับแสงอาทิตย ใชหลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ (Thermosyphon)
2.กกการผลิตน้ํารอนชนิดใชปมน้ําหมุนเวียน เหมาะสําหรับการใชผลิตน้ํารอนจํานวน
มาก และมีการใชอยางตอเนื่อง
3.กกการผลิตน้ํารอนชนิดผสมผสาน เปนการนําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจาก
แสงอาทิตยมาผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง จากการระบายความรอนของเครื่องทําความเย็น
หรือเครื่องปรับอากาศ โดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
ตัวรับรังสีอาทิตย
ตัวรับรังสีอาทิตย ทําหนาที่รับความรอนจากดวงอาทิตยแลวถายเทความรอนที่ไดรับ
ใหกับน้ําที่ไหลอยูในทอภายในตัวรับรังสีอาทิตย ซึ่งสามารถจําแนกได 2 แบบ คือ ตัวรับรังสีอาทิตย
แบบแผนเรียบ และตัวรับรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ (Flat Plate Solar Collector)
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ เปนชนิดที่นิยมใชมากที่สุดสําหรับระบบผลิตน้ํารอนที่ใช
ในบานเรือน และจะใหความรอนไดดีแกของเหลว หรืออากาศที่อุณหภูมิต่ํากวา 82 องศาเซลเซียส
มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
1.กกแผนดูดกลืนรังสี (Absorber Plate) เปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยทําจากทองแดง แผน
เหล็ก หรืออลูมิเนียม พื้นผิวจะเคลือบดวยสีดําที่มีคาการดูดกลืนรังสีสูง อาจจะฉาบดวยสารเรืองสี
(Selective Surface) ซึ่งจะใหคาการดูดกลืนรังสีอยูในชวงความถี่ที่เหมาะสม
2.กกทอสงผานความรอนเปนทอที่ของไหลรับพาความรอนจากตัวรับรังสีอาทิตยสูของ
ไหลที่ไหลผานไปใชงาน นิยมใชทองแดงเพราะนําความรอนไดดีและทนทาน
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3.กกแผนกันความรอน (Cover Plate) แผนปด หรือแผนครอบตัวรับรังสีอาทิตย สวน
ใหญนั้นจะใชกระจกหรือพลาสติกใสที่แสงสองผานไดดี แผนปดจะทําหนาที่ปองกันการพาและการ
นําความรอนจากผิวของตัวรับรังสีอาทิตย
4.กกฉนวนกันความรอน (Insulator) ปองกันการสูญเสียความรอนของตัวรับรังสีอาทิตย
ซึ่งจะติดไวดานลาง และดานขางของตัวรับรังสีอาทิตย วัสดุที่ใชจะเปนใยแกว หรือโฟม
5.กกกรอบ (Enclosure) กรอบรอบนอกของตั ว รับรั ง สี อาทิ ตย เ ป น กรอบเพื่ อ ใช บ รรจุ
สวนประกอบทั้งหมดของตัวรับรังสีไว ทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและไมเปนสนิม

ภาพ 8 สวนประกอบตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
ตัวรับรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ (Evacuated Tube Solar Collector)
เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนอีกรูปแบบหนึ่ง มี
ลักษณะเปนหลอดแกวสองชั้นระหวางชั้นเปนสุญญากาศ ภายในเคลือบดวยสารดูดกลืนรังสีที่มี
ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใชงานที่ตองการน้ํารอนอุณหภูมิสูง
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ภาพ 9 สวนประกอบตัวรับรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
ตาราง 1 แสดงระดับอุณหภูมิทําไดจากตัวรับรังสีชนิดตาง ๆ
ประสิทธิภาพทางความ
รอน

ระดับอุณหภูมิสูงสุด
โดยประมาณ
( องศาเซลเซียส )

1. ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ

40-60%

40-100

(Flat Plate Solar Collector)
2. ตัวรับรังสีอาทิตยแบบหลอดแกว
สุญญากาศ

>60%

90-200

ชนิดของตัวรับรังสี

(Evacuated Tube Solar Collector)
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
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สมรรถนะเชิ ง ความร อ นของตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย แ สดงอยู ใ นรู ป ของประสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ
พิจารณาชวงระยะเวลาสั้น ๆ สามารถเขียนสมการความสัมพันธของประสิทธิภาพ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (Instantaneous efficiency, η) ของตัวรับรังสีอาทิตยไดดังสมการนี้ (พิสิษฎ มณีโชติ,
2553)

เมื่อ Q คือ พลังงานที่สามารถนําไปใชประโยชนได
Gt คือ ปริมาณรังสีอาทิตยที่ตกกระทบกับตัวรับรังสีอาทิตย
Ac คือ ขนาดพื้นที่รับแสง, m2
การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม
ในกิจการของอุตสาหกรรมโรงงาน โรงพยาบาล และโรงแรมทั่วไปจะมีความรอนเหลือทิ้ง
จากหมอตม ตูแช เครื่องปรับอากาศ หมอไอน้ํา เครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน ในการนําความรอน
เหลือทิ้ ง กลับ มาใช นั้ น เป น แนวทางหนึ่ง ที่จ ะสามารถนํา มาประยุ ก ตใชใ นการผลิตน้ํา ร อน ซึ่ ง
เครื่องมือและอุปกรณแตละชนิดจะมีแหลงความรอนเหลือทิ้งและวิธีการนํามาใชงานแตกตางกัน
ออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ และตูแชเย็น
1.กกแหลงความรอนเหลือทิ้ง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นที่สามารถนําความรอนเหลือทิ้งมาใชผลิตน้ํา
รอนควรเปนชนิดระบายความรอนดวยอากาศแบบ วัฏจักรอัดไอ ที่มีชุดคอมเพรสเซอรเปนอุปกรณ
อัดไอสารทําความเย็น โดยสารนําความเย็นจะนําความรอนที่ไดจากวัฏจักรทําความเย็นออกจาก
หองที่ตองการทําความเย็นไประบายทิ้งที่ชุดควบแนน เพื่อสารทําความเย็นควบแนนเปนของเหลว
ไปตามวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ
ความรอนที่ระบายทิ้งนี้สามารถนํามาใชเปนแหลงความรอนผลิตน้ํารอนได โดยสารทํา
ความเย็นที่ไหลออกจากคอมเพรสเซอรจะมีอุณหภูมิระหวาง 70 - 80 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับ
ภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสูงพอที่จะผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสได
โดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
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2.กกเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับเครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็น
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อทําน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
หรือตูแชเย็น มีอยู 3 แบบดังนี้
2.1กกTube Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Tube Heat Exchanger จะมีลักษณะเปนขดทอ
วัสดุที่ใชจะเปนสแตนเลส 316L หรือทองแดง ใชไดดีกับของเหลวที่มีความหนืดสูง ตองการพื้นที่
ติดตั้งมาก ดังนั้นการขยายพื้นที่จึงตองเปลี่ยนชุดใหม

ภาพ 10 เครือ่ งแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Tube Heat Exchanger
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
2.2กกShells-and-Tube Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Shell-and-Tube Heat Exchanger วัสดุที่ใชจะทํา
ดวยสแตนเลส 316L หรือทองแดง มีอุณหภูมิใชงานอยูในชวง 200 องศาเซลเซียส หรือ 700 องศา
เซลเซียส ความดันใชงานประมาณ 350 bar สามารถใชงานไดดีกับของไหลทุกชนิด แตการ
บํารุงรักษาคอนขางยุงยาก การขยายพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนตองเปลี่ยนใหมทั้งชุด
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ภาพ 11 เครือ่ งแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Shell-and-Tube Heat Exchanger
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
2.3กกPlate Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดนี้ทําดวยสแตนเลส 316L เคลือบไททาเนียม วัสดุ
กั้นของไหลทั้งสองจะทําดวยทองแดง สามารถใชงานไดดีในชวง -200 องศาเซลเซียส ถึง 980
องศาเซลเซียส ใชไดกับของไหลทุกชนิดมีคาประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยนความรอนสูงมีขนาด
กะทัดรัด น้ําหนักเบา งายตอการบํารุงรักษาสามารถขยายพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนไดงาย

ภาพ 12 เครือ่ งแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Plate Heat Exchanger
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
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หลักการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็นนั้น จะมี
ลักษณะดังภาพ 13 ในการนําความรอนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศหรือตูแชนั้นจะทําการติดตั้งเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนหลังคอมเพรสเซอร ซึ่งเปนดานที่สารทําความเย็นไหลออก และถายเทความ
รอนใหกับน้ํา ทําใหน้ําเมื่อไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับการออกแบบ และประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ในการนําความรอน
เหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็นกลับมาใชจะไดน้ํารอนโดยสิ้นเปลืองพลังงานเพียงเล็ก
นอยสําหรับเดิน ในขณะเดียวกันการระบายความรอนดวยน้ําจะทําใหระบบมีการระบายความ รอน
ไดดี ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและตูแชเย็นจะดีขึ้น

ภาพ 13 ระบบวงจรของเครื่องทําน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทําความเย็น
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
อยางไรก็ตามการผลิตน้ํารอนจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นจะมีปญหา
บางในชวงฤดูหนาว เนื่องจากในประเทศไทยจะเปดเครื่องปรับอากาศนอย ถึงแมจะมีการใชงานแต
ปริมาณความรอนที่ระบายทิ้งก็จะนอยมาก
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ภาพ 14 ตัวอยางการนําความรอนเหลือทิ้งจากเครือ่ งปรับอากาศมาใชผลิตน้ํารอน
ที่มา: พลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551
ความเหมาะสมดานเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิด
มีแผนปดใส และเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ หรือตูแช
ซึ่งเทคโนโลยีจะมีคุณลักษณะเชิงเทคนิคดังนี้
1.กกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่มีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส
1.1กกผลิตน้ํารอนที่มีอุณหภูมิต่ําประมาณ 40 - 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใช
พลังงานเสริม
1.2กกผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันที่ทองฟาโปรง
1.3กกตองการสถานที่ติดตั้งแบบโลงแจงไมมีเงาบัง และใชพื้นที่มากถาหากตองการ
ปริมาณน้ํารอนมาก
1.4กกไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1.5กกตองการการดูแลบํารุงรักษาบางโดยเฉพาะการทําความสะอาดแผนปด
1.6กกสามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสประมาณ 70 ลิตร/ตร.ม/วัน
2.กกเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
2.1กกผลิตน้ํารอนที่มีอุณหภูมิต่ําประมาณ 40 - 90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใช
พลังงานเสริม
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2.2กกผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลาที่อุปกรณผลิตความรอนทิ้งทํางาน
2.3กกตองการสถานที่ติดตั้งเล็กนอยเทานั้น
2.4กกไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.5กกตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอย
2.6กกสามารถผลิตน้ํารอนที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 45.5 ลิตร/ตัน
ความเย็น/ ชั่วโมง
3.กกความสัมพันธของการใชพลังงานแสงอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในการผลิตน้ํา
รอน
จากคุณลักษณะเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนที่กลาวมานั้น จะเห็นไดวาการ
ผลิตน้ํารอนทั้งสองแบบจะมีความสัมพันธ และสอดคลองเหมาะสมที่จะนํามาผลิตน้ํารอนแบบผสม
ผสานกันดังนี้
3.1กกผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 40 - 70 องศาเซลเซียสเหมือนกัน
3.2กกไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3.3กกตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอยเหมือนกัน
3.4กกการใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตน้ํารอน จะสามารถผลิตไดเฉพาะใน
ชวงเวลากลางวันที่ทองฟาโปรงเทานั้น ในชวงฤดูฝน การผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยจะไมสามารถ
ผลิตน้ําไดเต็มความสามารถจําเปนตองใชพลังงานเสริม
3.5กกการใชพลังงานจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ หรือตูแชสามารถ
ผลิตน้ํารอนไดตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน ซึ่งโดยปกติจะทํางานไดดีในชวงฤดูรอน และฤดู
ฝน แตจะมีปญหาในชวงฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นทําใหคอมเพรสเซอรทํางานนอยลง จําเปนตองใช
พลังงานเสริม
จะเห็นไดวาการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานความ
รอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ หรือตูแช จะผลิตน้ํารอนไดสม่ําเสมอตลอดทั้งป โดยไมตองมี
พลังงานเสริมใด ๆ เนื่องจากหากใชพลังงานแสงอาทิตยแตเพียงอยางเดียวก็จะมีปญหาตอนฤดูฝน
คือในวันที่ไมมีแสงแดดหรือมีแสงแดดนอย แหลงพลังงานที่จะมาทําใหน้ําเย็นเปนน้ํารอนนั้นไมมีก็
ตองใชพลังงานเสริม
ดั ง นั้ น หากใช พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย ร ว มกั บ พลั ง งานจากความร อ นเหลื อ ทิ้ ง จากตู แ ช
จะสามารถตัดปญหาที่จะใชพลังงานเสริมออกไปตลอดจนสามารถลดขนาดของระบบผลิตน้ํารอน
จากแสงอาทิตยลงไดอีก
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ในปจจุบันนี้ถึงแมวาระบบผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยจะมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรในระดับหนึ่งแลว แตทั้งนี้การติดตั้งจะตองมีความรูความเขาใจในดานเทคนิค เพื่อให
การใชงานระบบการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับความรอนเหลือทิ้ง สามารถใชได
อยางเกิดประโยชนสูงสุด โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ไดจัดทํ าโครงการสนับสนุน การลงทุนในการผลิตน้ําร อ นดว ยระบบผสมผสาน ซึ่งโครงการนี้มี
เป า หมายที่ จะกระตุ นให ธุรกิจ ในภาคโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาลหัน มาใช
พลังงานแสงอาทิตยและความรอนเหลือทิ้ง เพื่อผลิตน้ํารอนใหเกิดการประหยัดพลังงาน เปนการ
ประหยั ด ค า ใช จ า ยของธุ ร กิ จ เอง และยั ง เป น การประหยั ด พลั ง งานของประเทศ ซึ่ ง เป น การ
ตอบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารใช พ ลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานของกระทรวงพลั ง งาน
(คูมือขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย โครงการสงเสริม
การใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน, 2553)
หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนการลงทุนผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสาน
1.กกคุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน
1.1กกเปนกิจการ โรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานที่ใชน้ํารอนใน
การผลิตหรือการใหบริการ และมีความประสงคจะใชระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวย
ระบบผสมผสาน
1.2กกมีความพรอมในการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงซึง่ เปน
ผูมีอํานาจลงนามในการยืนยันเขารวมโครงการ
1.3กกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
2.กกหลักเกณฑการสนับสนุนลงทุน
2.1กกใหการสนับสนุนลงทุนในระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ
ผสมผสาน ซึ่งหมายถึง การผลิตน้ํารอนโดยใชตัวรับรังสีอาทิตย (Solar collector) รวมกับแหลง
ความรอนเหลือทิ้งตาง ๆ ความรอนเหลือทิ้งจากชุดระบายความรอน (Condensing Unit) เชน
เครื่องปรับอากาศแบบอัดไอ ตูแช ความรอนเหลือทิ้งจากปลองไอเสียของหมอไอน้ํา (boiler) ความ
รอนเหลือทิ้งจากทอไอเสียเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล ความรอนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศ และ/หรือ
ความรอนเหลือทิ้งอื่น ๆ ที่สามารถใชในการผลิตน้ํารอนได
2.2กกสนับสนุนการลงทุนเฉพาะในสวนของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
ซึ่งไมรวมในสวนของระบบการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม
2.3กกสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย ดังนี้
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2.3.1กกสนั บ สนุ น เงิ น 4,500
บาทต อ ตารางเมตร สํ า หรั บ ตั ว รั บ รั ง สี
แสงอาทิตย (กรณีตัวรับรังสีแบบแผนเรียบคิดที่พื้นที่ชองรับแสง - Aperture Area กรณีตัวรับรังสี
แบบหลอดแกวสุญญากาศคิดที่พื้นที่รวมสุทธิ - Gross Area) สําหรับอุปกรณที่มีคาพลังงาน
แสงอาทิตยเฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตไดในรอบปมีคาตั้งแต 800 kWh/m2.Year ขึ้นไป และเปนระบบปด
เทานั้น ซึ่งไดแกระบบที่ความดันในระบบทอน้ํารอนและถังเก็บน้ํารอนถูกควบคุมโดยเครื่องสูบน้ํา
รอนหรือระบบควบคุมความดันอื่น ๆ
2.3.2กกสนับสนุนเงิน 3,500 บาทตอตารางเมตร สําหรับตัวรับรังสี
แสงอาทิตย (กรณีตัวรับรังสีแบบแผนเรียบคิดที่พื้นที่ชองรับแสง - Aperture Area กรณีตัวรับรังสี
แบบหลอดแกวสุญญากาศคิดที่พื้นที่รวมสุทธิ - Gross Area) สําหรับอุปกรณที่มีคาพลังงาน
แสงอาทิตยเฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตไดในรอบปมีคาตั้งแต 800 kWh/m2.Year ขึ้นไป และเปนระบบ
เป ด ซึ่ ง ได แก ร ะบบที่ค วามดั น ในระบบท อน้ํ า ร อ น และถั ง เก็ บน้ํ า ร อ นถูก ควบคุ ม โดยความดั น
บรรยากาศ
2.3.3กกสนับสนุนเงิน 3,000 บาทตอตารางเมตร สําหรับตัวรับรังสี
แสงอาทิตย (กรณีตัวรับรังสีแบบแผนเรียบคิดที่พื้นที่ชองรับแสง - Aperture Area กรณีตัวรับรังสี
แบบหลอดแกวสุญญากาศคิดที่พื้นที่รวมสุทธิ - Gross Area) สําหรับอุปกรณที่มีคาพลังงาน
แสงอาทิตยเฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตไดในรอบปมีคาต่ํากวา 800 แตไมต่ํากวา 500 kWh/m2.Year โดย
เปนไดทั้งระบบปดและระบบเปด คาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตไดในรอบป
อางอิงภายใตสภาวะเงื่อนไขในหมายเหตุดานลาง
2.4กกใหการสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยขั้นต่ําไมนอยกวา 40
ตารางเมตรของพื้ นที่รับแสง และขั้น สูงไมเกิน 1,000 ตารางเมตรของพื้นที่รับแสง หรือไมเกิน
4,500,000 บาท ตอแหง
2.5กกระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสานที่ไดติดตั้งอุปกรณ
ไปแลว ไมสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ได ซึ่งโครงการที่ใหการสนับสนุนเปนไดทั้ง
โครงการใหม และโครงการปรับปรุงเปลี่ยนตัวรับรังสีแสงอาทิตยใหม หรือการเพิ่มขนาดหรือกําลัง
ผลิต โดยมีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 5 ป
2.6กกวัสดุอุปกรณประกอบที่ใชในระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ
ผสมผสาน ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล
2.7กกทอน้ํารอนที่ใชในระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน
ตองเปนทอทองแดง หรือทอพีพีอาร หรือทอชนิดอื่นที่ตามที่วิศวกรผูออกแบบกําหนด และสามารถ
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ทนอุณหภูมิ และแรงดันใชงานปกติของระบบได โดยทอน้ํารอนภายนอกอาคารรวมทั้งขอตอ และ
วาลวจะตองหุมดวยฉนวนใยแกว หรือฉนวนสังเคราะห และหุมดวย Jacket เพื่อปองกันการ
เสียหายของฉนวน
2.8กกกระจกตัวเก็บรังสีอาทิตย
2.8.1กกกรณี ตั ว เก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย แ บบแผ น เรี ย บต อ งเป น ชนิ ด Tempered
Glass หรือเปนชนิดกระจกแผนตามมาตรฐาน มอก. 54-2516
2.8.2กกกรณี ก ระจกตั ว เก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย แ บบสุ ญ ญากาศต อ งเป น ชนิ ด
Borosilicate
2.9กกถังเก็บน้ํารอนทําดวยวัสดุ Stainless หรือเหล็กแผ หรือทําดวยไฟเบอรกลาส
หรือพลาสติกทนความรอนสูง หรือวัสดุชนิดอื่นตามที่วิศวกรผูออกแบบกําหนด ซึ่งสามารถทน
อุณหภูมิ และแรงดันใชงานปกติของน้ําภายในถังไดตามมาตรฐานสากล พรอมหุมดวยฉนวนใย
แกว หรือฉนวนสังเคราะห ที่มีความหนาเพียงพอที่จะรักษาอุณหภูมิน้ํารอนใหมีการเปลี่ยนแปลง
นอยที่สุด และหุมดวย Jacket เพื่อปองกันการเสียหายของฉนวน กรณีที่ใชถังน้ํารอนเดิมตองมีการ
ปรับปรุงใหเทียบเทาหลักเกณฑขางตน
2.10กกการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ตองดําเนินการภายใต
มาตรฐานสากล
2.11กกการออกแบบระบบ และการใชวัสดุและอุปกรณ จะตองไดรับการรับรองจาก
วิศวกรผูออกแบบที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามที่สภาวิศวกรกําหนด
3.กกเงื่อนไขในการดําเนินงาน
3.1กกผูสมัครที่ไดรับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แลวจะตองดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนมิฉะนั้น พพ. มี
สิทธิ์บอกเลิกการใหการสนับสนุน
3.2กกเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบดวย
3.2.1กกแบบขอรับการสนับสนุน ฯ
3.2.2กกผลการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนและแบบเบื้องตน
3.2.3กกเอกสารดานเทคนิคประกอบการพิจารณา เชน คุณสมบัติเฉพาะ
(Specifications) อายุการใชงาน ใบรับรองมาตรฐาน ผลทดสอบสมรรถนะ จากสถาบันทดสอบที่
เชื่อถือไดตามมาตรฐาน ASHRAE 93 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา การหุมฉนวนในระบบทอสง
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น้ํารอน และรายการคํานวณการประหยัดพลังงานระยะเวลาคืนทุน และแบบแสดงการติดตั้งถา
จําเปน
3.2.4กกเอกสารรับรองมาตรฐานของอุปกรณประกอบในระบบผลิตน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสาน ดังนี้
-กกทอน้ํารอนและทอน้ําเย็น
-กกขอตอและวาลวประเภทตาง ๆ
-กกฉนวนกันความรอน
-กกเครื่องสูบน้ํา
-กกถังน้ํารอน หรือวัสดุเพื่อทําถังน้ํารอน
3.2.5กกภาพถายจุดอางอิงที่ถาวร แสดงอยูบนรูปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปถาย
หลังจากการติดตั้งแลว
3.2.6กกแผนการดําเนินการติดตั้งและแผนการบํารุงรักษา
3.2.7กกเอกสารการรับประกันการใชงานระบบอยางนอย 1 ป และตัวรับรังสี
อาทิตยอยางนอย 5 ป
3.2.8กกหนังสือรับรองความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง
3.2.9กกรายละเอียดแสดงการติดตั้ง อุปกรณวัดพลังงานที่ผลิตไดของระบบ
เชน อุปกรณวัดการไหลของน้ําเขาระบบผลิต และการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิน้ํารอนของระบบฯ
เปนตน
3.3กกพพ. จะพิจารณาใบสมัครของผูที่ยื่นใบสมัครตามลําดับกอนหลัง ซึ่งจะดูจาก
ความถูกตองสมบูรณของใบสมัคร และเอกสารประกอบ
3.4กกการพิจารณาใหการสนับสนุนของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูขอรับการ
สนับสนุนไมอาจเรียกรองใด ๆ ได
3.5กกผูขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ําซอนกับโครงการ
สนับสนุนอื่น ๆ ของ พพ. ไมได ยกเวนโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน, ESCO Fund
หมายเหตุ:
1.กกระบบผลิ ต น้ํ า ร อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ประกอบด ว ย ระบบที่ ผ ลิ ต น้ํ า ร อ นด ว ย
ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar collector) ชนิดตาง ๆ ไดแก ตัวรับรังสีแบบแผนเรียบ (Flat plate
collector) หรือ ตัวรับรังสีแบบหลอดสุญญากาศ (Evacuated tube collector) ถังกักเก็บน้ํารอน
และระบบทอสงน้ํารอน (จากตัวรับแสงอาทิตยไปยังถังเก็บน้ํารอน) และระบบควบคุม
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2.กกสภาวะเงื่อนไข เพื่อการประเมินคาพลังงานแสงอาทิตย เฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตได
ในรอบป
2.1กกอุณหภูมิอากาศแวดลอม (Ta) 35 °C
2.2กกอุณหภูมิของไหลที่ไหลเขาตัวรับรังสีแสงอาทิตย (Ti) 30 °C
2.3กกอุณหภูมิของไหลที่ไหลออกจากตัวรับรังสีแสงอาทิตย (To) 60 °C
2.4กกคาความเขมแสงอาทิตยที่ 800 W/m2
2.5กกคาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยรายปของประเทศไทย 1,800 KWh/m2
แนวคิดในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการมีความหมายเชนเดียวกับ การวิเคราะหโครงการ
ซึ่งมีการนําสวนที่เหลือทิ้งมาใชใหมใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ไดนําความ
รอนเหลือทิ้งมารวมพิจารณาเพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เปนการประเมินผลตอบแทน
และตนทุนของโครงการ โดยการศึกษาความเปนไปได จะเนนการประเมินความคุมคาของโครงการ
ซึ่งจะมีความคุมคาเมื่อผลตอบแทนมีคาสูงกวาตนทุน
ดังนั้นในการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนในการลงทุนโครงการการผลิตน้ํา
รอ นดว ยระบบผสมผสานระหว า งตัว รับรัง สี อาทิตยกับ ความร อ นเหลื อทิ้ง จึง มี การจั ดขั้น ตอน
ความสําคัญกอนการตัดสินใจคัดเลือก และดําเนินโครงการ เพราะหลังจากที่ไดมีการวางแผน
โครงการแล ว ผู จั ด ทํ า โครงการควรมี ก ารศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการ เพื่ อ ให มี ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในเบื้องตนวาการลงทุนของโครงการนั้นมีหนทางที่จะดําเนินการตอไปได
หรือไม กอนที่จะไดมีการนําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจพิจารณาโครงการตอไป โดยอาศัยทฤษฎี
และแนวคิดในการศึกษา คือ การวัดความคุมคาของโครงการ (Measures of Project Worth) (ชูชีพ
พิพัฒนศิถี, 2544)
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
1.กกการกําหนดตนทุนและผลประโยชนของโครงการ (Identifying Project costs and
Benefits) นิยามของตนทุนและผลประโยชน จะถูกกําหนดโดยวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว คือ
1.1กกตนทุน หมายถึง มูลคาของเงินที่สูญเสียไปในการผลิต และไมสามารถจะ
นําไปใชประโยชนอยางอื่นไดอีก ตนทุนของโครงการในการศึกษา ไดแก คาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน
การผลิ ต น้ํ า ร อ นด ว ยระบบผสมผสานระหว า งตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย กั บ ความร อ นเหลื อ ทิ้ ง เช น
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ตัวรับรังสีอาทิตย ถังน้ํารอน ทอน้ํารอน ทอน้ําเย็น คาสายไฟ คาบํารุงรักษาระบบ และคาติดตั้ง
เปนตน
1.2กกผลประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง มูลคาของผลตอบแทนที่สามารถ
คํานวณไดจากการประเมินมูลคาพลังงานทดแทนเปรียบเทียบจากการคํานวณคาพลังงานที่ไดจาก
การลดการใชเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล รวมทั้งการไดรับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2.กกการวิเคราะหกระแสเงินสด (Benefit and Cost) ประกอบดวยตนทุนและ
ผลประโยชนจากการนําระบบพลังงานทดแทนมาใชแทนกาซแอลพีจี (LPG) โดยจะนําขอมูลตนทุน
และผลประโยชนของโครงการมาใชในการคํานวณหาคาตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ ตามการ
วิเคราะหแบบปรับคาของเวลา (Discounted Measures of Project Worth) ซึ่งเปนวิธีการรวมสมัย
(Contemporary Approach) และใชกันอยางแพรหลายทั่ว ๆ ไป 3 ประการ ไดแก มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)
และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) นอกจากนั้น ยังมีการ
คํานวณดัชนีชี้วัดความคุมคาแบบไมปรับคาของเวลา (Undiscounted Measures of Project
Worth) ไดแกระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
3.กกตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ (Indicators of Project Worth) ตัวชี้วัดความคุมคา
ของโครงการมีความสําคัญอยางมากในการนํามาใช สําหรับเปนเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
(Investment Decision Criteria) ซึ่งภายใตเทคนิคการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (CostBenefit Analysis) มีวิธีการวัด 2 รูปแบบ คือ
3.1กกการวิเคราะหแบบปรับคาของเวลา (Discounted Measures of Project
Worth) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายทั่ว ๆ ไป มีตัวชี้วัด 3 รูปแบบ ไดแก
3.1.1กกมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนตัวบงชี้ถึงจํานวน
ผลประโยชนสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งอาจจะมีคาเปนลบ เปนศูนย หรือเปนบวก
ก็ได ขึ้นอยูกับขนาด (Magnitude) ของมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวม (PVB) หักออกดวย
มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) ของโครงการนั้นโดย
NPV
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เมื่อ

Bt
=
ผลประโยชนของโครงการในปที่ 1
Ct
=
ตนทุนของโครงการในปที่ 1
r
=
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t
=
ระยะเวลาของโครงการ (1, 2,…, n)
หลักการตัดสินใจ (Decision Rule) ที่วาโครงการจะมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ
และการเงินหรือไมนั้น ใหพิจารณาที่มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) คือ เมื่อมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวา
ศูนย หรือมีคาเปนบวก แสดงวาโครงการนั้นมีความเหมาะสมที่จะลงทุนได กลาวคือ มูลคาปจจุบัน
ของผลประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม
สําหรับการวิเคราะหความคุมคาในการศึกษาครั้งนี้ ผลประโยชนเปนคาใชจายที่สามารถ
ประหยัดไดจากการใชระบบผสมผสานในการผลิตน้ํารอนมาเปนพลังงานทดแทนกาซแอลพีจี
(LPG) ซึ่งคาใชจายที่สามารถประหยัดไดจากการนําระบบดังกลาวมาใชนั้นสามารถคํานวณไดจาก
คาเปรียบเทียบพลังงาน และกําลังการผลิต แลวประเมินมูลคา
3.1.2กกอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)คือ
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ผลประโยชนจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ถึงแมวาการลงทุนโครงการผานพนไปแลว ในขณะที่ตนทุน
ในการกอสรางจะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้น สวนตนทุนที่อยูในรูปของคาใชจายในการ
ดําเนินงานซอมแซมบํารุงรักษา และลงทุนทดแทนอุปกรณที่เสื่อมสภาพจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุ
ทางเศรษฐกิจของโครงการ (Economic Life or Useful Life of the Project) จากนั้นจึงนําเอา
กระแสผลประโยชน และกระแสตนทุนของโครงการที่ไดปรับคาไปตามเวลา หรือคิดเปนมูลคา
ปจจุบันแลวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ดังนี้
BCR

=

PVB / PVC

=

เมื่อ

Bt
Ct

=
=

ผลประโยชนของโครงการในปที่ 1
ตนทุนของโครงการในปที่ 1
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r
=
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t
=
ระยะเวลาของโครงการ (1,2,…,n)
หลักการตัดสินใจวาโครงการจะมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและทางการเงิน คือ
อัตราสวนตอตนทุนมีคามากกวา หรือเทากับ 1
3.1.3กกอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return:
IRR) คือ ผลตอบแทนเปนรอยละตอโครงการ หรือ หมายถึงอัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่
ทํ า ให มู ล ค า ป จจุ บั น สุ ท ธิ ข องโครงการมี คา เท า กั บ ศู น ย ณ จุ ด นี้ จํ า เป น ต อ งอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยกับขนาดของมูลคาปจจุบันสุทธิ ถาอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่
ใชในกระบวนการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราดอกเบี้ยระดับใหมทสี่ งู กวา
จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลง และลดลงตอไปตราบเทาที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้น
ตามลําดับ ในทายที่สุดจะมีอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนยพอดี
ซึ่งก็คือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เมื่อกําหนดให r คือ อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการแลวคาของ r จะสามารถหาไดจากการแกสมการดังกลาวตอไปนี้
n


t 1

Bt  C t
(1  r ) t

=0

เมื่อ

Bt
=
ผลประโยชนของโครงการในปที่ t
=
ตนทุนของโครงการในปที่ 1
Ct
r
=
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t
=
ระยะเวลาของโครงการ (1,2,…,n)
หลักการตัดสินใจวาโครงการมีความคุมคานาลงทุนทางดานเศรษฐกิจ คือ เมื่ออัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) มีคาสูง และตองสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยเฉพาะ หรือคาเสียโอกาสของทุน
การกําหนดคา IRR หรืออัตราการคิดลดซึ่งทําให NPV มีคาเทากับศูนยนั้นสามารถหาได
จาก 2 วิธี คือ
1.กกการแทนคาแบบลองถูกลองผิด (Trial and Error) จากสูตร
NPV

=

n


t 1

Bt  C t
(1  r ) t

=0
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ดังนั้น r ในสูตรคือ IRR
2.กกวิธีการ Interpolation
2.1กกวิธีทางเลขาคณิต (Arithmetically) เปนการคํานวณคาความสัมพันธระหวาง
อัตราคิดลดกับ NPV 2 คู คือ อัตราคิดลด ตัวต่ํากวา (Lower Discount Rate: rL) จะทําให NPV มี
คาเปนบวก สวนอัตราคิดลดตัวสูงกวา (Upper Discount Rate: rU) จะทําให NPV มีคาเปนลบ ดัง
สูตรตอไปนี้
IRR
เมื่อ

NPVL =
NPVU =

=

NPVL
rL + (rU – rL) NPV - NPV
L
U

NPV ของ rL
NPV ของ rU

2.2กกวิธีทางกราฟ (Graphically) เมื่อใชขอมูลจากตัวอยางเดียวกันจะสามารถลง
จุดได 2 จุดบนอาณาบริเวณระหวางแกนของอัตราคิดลด และ NPV จากนั้นลากเสนตรงเชื่อมตอ
จุดทั้งสอง ที่จุดตัดระหวางเสนตรงนี้กับแกนของอัตราคิดลด (แกนนอน) ก็จะเปนอัตราคิดลดที่ทํา
ให NPV เทากับศูนย หรือ IRR นั่นเอง
NPV (+)
IRR
0

r

NPV ( - )
ภาพ 15 การคิดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการโดยวิธที างกราฟ
ที่มา: ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544
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3.กกการวิเคราะหแบบไมปรับคาของเวลา (Undiscounted Measures of Project
Worth) มีตัวชี้วัดคือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เปนเกณฑที่คํานึงถึงระยะเวลาที่
ผลประโยชนสุทธิจากการดําเนินงาน (ผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกัน) เทากับคาใชจายในการ
ลงทุนเริ่มแรกของโครงการ (คาใชจายกอนเปดดําเนินการ) นั่นคือ ทําการพิจารณาจํานวนปที่ไดรับ
ผลประโยชนคุมกับคาใชจายในการลงทุน ดังนั้นหากดําเนินงานแลวผลประโยชนคุมกับจํานวนเงิน
ที่ไดลงทุนไปรวดเร็วก็จะดี เพราะความเสี่ยงนอย และผูลงทุนสามารถนําเงินที่ถอนทุนไดไปลงทุน
เพื่อหาผลประโยชนในกิจการอื่น ๆตอไป โดยมีสูตรในการคํานวณระยะเวลาคืนทุน คือ
ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
ระยะเวลาคืนทุนที่ไดจากการคํานวณ สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจไดวา
ควรเลือกลงทุนในโครงการนั้นหรือไม กลาวคือ ถาระยะเวลาคืนทุนที่คํานวณไวนอยกวา หรือ
เทากับระยะเวลาคืนทุนขั้นสูงที่กําหนดก็จะยอมรับโครงการ แตถาระยะเวลาคืนทุนที่คํานวณไว
มากกวาระยะเวลาคืนทุนขั้นสูงที่กําหนดก็จะปฏิเสธโครงการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กฤษณ คงเจริญ (2548) ไดทําการศึกษาในเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
การลงทุนโครงการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย โรงพยาบาลแกลง จังหวัด
ระยอง” จากการศึกษาพบวาในชวงการศึกษาในชวง 6 เดือน นับตั้งแตติดตั้งระบบโดยกําหนดอายุ
โครงการเทากับ 16 ป ตามอายุการใชงานของระบบ และมีการใชอัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา
โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,071,359.57 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน
(BCR) เทากับ 2.34 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 31.15 และผล
การวิ เคราะหความออนไหว ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตน ทุน และผลประโยชนของโครงการ
เนื่องจากปจจัยตาง ๆ พบวาโครงการยังมีทั้งความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร ในการลงทุน และ
การทดสอบคาการเปลี่ยนของตนทุน และผลประโยชนของโครงการพบวาตนทุนของโครงการ
สามารถเพิ่มขึ้นไดถึง 134.33% และผลประโยชนของโครงการสามารถลดลงไดถึงรอยละ 57.33 จึง
ทําใหโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน
ณัฐพงศ สุขใหญ (2552) ไดทําการศึกษา “การประเมินผลความคุมคาของการลงทุน
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานรวมกับปมความรอน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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วิเคราะหตนทุน และผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของการลงทุนในโครงการผลิตน้ํารอนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบผสมผสาน จากการศึกษาพบวาการประเมินผลความคุมคาของการลงทุนระบบ
ผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานรวมกับปมความรอน เปนการใชการคํานวณทาง
เศรษฐศาสตรกับขอมูลที่มีอยูจริง มานําเสนอขอมูลเพื่อหาความคุมคาของการลงทุนในระบบ
ผสมผสานโดยไปศึกษาจากสถานที่จริงคือโรงแรมบางกอกซิตี้ โอเต็ล พบวาใชปริมาณน้ํารอน
10,000 ลิตรตอวัน โดยใชแผงน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบเรียบขนาด 1.00*2.00 เมตร จํานวน
60 แผงหรือ 120 ตารางเมตรรวมกับปมความรอนขนาด 20 KW โดยลงทุนเริ่มตน 2,007,750 บาท
คาบํารุงรักษา 20,077 บาทตอปและคาเปลี่ยนน้ํายา 134A อีกบางสวน พบวามีความคุมคาในการ
ลงทุนเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล LPG, น้ํามันดีเซล, ไฟฟา โดยมีผลตอบแทน FIRR
12.24%, 2127% และ29.15% ตามลําดับ โดยจุดคุมทุนอยูที่ 4.53 ป, 8.05 ป, และ 4.04 ป
ตามลําดับ จะเห็นไดวาการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับปมความรอน สามารถลดการใช
พลังงานจากฟอสซิลไดมาก และมีจุดคุมทุนเร็วซึ่งเทียบกับการใชแผงน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
เพียงอยางเดียวหรือใชปมความรอนอยางเดียว
นิ พ นธ เกตุ จ อ ย และคณะ (2551) ได ทํ า การศึ ก ษา “การสํ า รวจและศึ ก ษาเบื้ อ งต น
ศักยภาพความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร การใชงานระบบผลิตน้ํารอนพลังงาน
แสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง” โรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งโรงแรมรอยเอ็ด
ซิตี้ เปนโรงแรมขนาด 167 หอง มีผูเขาพักตลอดทั้งปเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 17.16% ปจจุบันน้ํารอนที่
ใชใหบริการกับลูกคาที่เขาพักผลิตจากหมอตมไอน้ํา (Boiler) ซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง โดย
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชงานประมาณ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งภายในโรงแรมยังมีแหลงความรอน
เหลือทิ้งคือ ตูแช ขนาด 2,547 BTU/h จํานวน 4 ตู ในการการออกแบบระบบผลิตนํ้ารอนแบบ
ผสมผสานของโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ เปนการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานระหวางพลังงานแสงอาทิตย
รวมกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแช ซึ่งจากการวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณนํ้ารอนที่
ใชงาน รวมกับการพิจารณาถึงระยะเวลาคืนทุนและอัตราผลตอบแทนทางการเงินแลวพบวา การ
ออกแบบระบบฯ ที่ความตองการใชน้ํารอน 15% มีผลตอบแทนทางดานการเงินสูงที่สุด แตเมื่อ
พิจารณาถึงขนาดของพื้นที่ตัวรับรังสีดวงอาทิตยแลว พบวามีขนาดพื้นที่นอยกวา 40 ตารางเมตร
ซึ่งไมเขาเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน แต
เมื่อพิจารณาการออกแบบระบบฯ ที่ความตองการใชน้ํารอน 20% พบวาผลตอบแทนทางการเงิน
ต่ํากวาเล็กนอย แตขนาดพื้นที่ตัวรับรังสีดวงอาทิตยมากกวา 40 ตารางเมตร ซึ่งเขาเงื่อนไขในการ
ขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังนั้นการออกแบบระบบ
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ที่เปอรเซ็นตความตองการน้ํารอนที่ 20% จึงมีความเหมาะสมที่สุด จากการศึกษาพบวา ระบบผลิต
น้ํารอนแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับโรงแรมรอยเอ็ดซิตี้ เปนการออกแบบระบบที่ความตองการน้ํา
รอน 20% โดยติดตั้งตัวรับรังสีดวงอาทิตยขนาด 48 ตารางเมตร รวมกับ Plate Heat Exchanger
ขนาด 1 ตัน จํานวน 4 ตัว ผลิตน้ํารอนไดวันละ 6,943 ลิตร/วัน เปนปริมาณน้ํารอนที่ผลิตไดจาก
พลังงานแสงอาทิตย 5,498 ลิตร/ วัน และปริมาณน้ํารอนที่ผลิตไดจากความรอนเหลือทิ้ง 1,445
ลิตร/วัน ใชเงินลงทุนเริ่มตน 876,000 บาท คาใชจายรายป 9,160 บาท/ป เปนคาดูแลรักษา และ
ซอมบํารุงโดยมีผลตอบแทนทางการเงินเทากับ 22.5% และระยะเวลาคืนทุน 3.11 ป ผลประโยชน
ของโครงการ 314,682 บาท/ป เปนผลประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 238,935 บาท/ป
ผลประโยชนจากความรอนเหลือทิ้ง 67,582 บาท/ป และผลประโยชนจากการลดการปลดปลอย
CO2 8,165 บาท/ป
ปณต วิไลพล (2537) ไดทําการการศึกษา “การนําพลังงานความรอนทิ้งจากอุปกรณ
ควบแนนของระบบปรับอากาศสําหรับผลิตน้ํารอนโดยปมความรอน แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ของปมความรอน” ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ไดใช R-22 เปนสารทํางานซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อประเมิน
สมรรถนะในการผลิตน้ํารอนโดยใชแหลงพลังงานความรอนจากพลังงานความรอนทิ้งในน้ําหลอ
เย็ นของระบบปรั บอากาศแบบจํา ลองทางคณิตศาสตรของปมความรอน สรางขึ้น จากสมการ
ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตรขออุปกรณปมความรอน และสมการความสัมพันธของสภาวะ
ของ R-22 ซึ่งแบบจําลองดังกลาวไดถูกนํามาใชในการจําลองสถานการณ โดยใชขอมูลสภาวะของ
น้ําหลอเย็นของระบบปรับอากาศ ซึ่งเปนขอมูลปอนเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของปมความ
รอนเปนขอมูลที่จัดเก็บจริง จากการศึกษาพบวาสถานที่ทํากาวิจัยซึ่งเปนโรงแรมขนาด 320 หอง
ตลอดระยะเวลา 1 ป ผลของการจําลองสถานการณการผลิตน้ํารอนดวยปมความรอนขนาด 3,736
กิโลวัตต โดยใชแหลงพลังงานความรอนจากน้ําหลอเย็นของโรงแรมดังกลาวพบวา อุณหภูมิของน้ํา
รอนที่ผลิตไดมีคาระหวาง 45.2 - 47.3 องศาเซลเซียส และมีอัตราการผลิตน้ํารอนเทากับ 40
กิโลกรัมตอวินาที ซึ่งเพียงพอตอการตอบสนองความตองการอุปโภคน้ํารอน ของโรงแรมขนาด 320
หอง และระบบผลิตน้ํารอนโดยปมความรอนมีสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระหวาง 3.286 - 3.406
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยปมความรอน โดยใชแหลงพลังงานความ
รอนจากน้ําหลอเย็น และใชพลังงานไฟฟาในการทํางาน เปรียบเทียบกับการผลิตน้ํารอนดวยหมอ
ไอน้ํา ซึ่งใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงนั้น การวิเคราะหจะใชขอมูลปริมาณการอุปโภคน้ํารอนซึ่งเปน
ขอมูลที่จัดเก็บจริงจากโรงแรมขนาด 320 หองตลอดระยะเวลา 1 ป เปนขอมูลที่กําหนดอัตราการ
ผลิตน้ํารอนของทั้งสองระบบ ซึ่งการวิเคราะหจะแบงออกเปน 2 กรณีคือ การวิเคราะหอัตรา
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ผลตอบแทนของการลงทุนของการเปลี่ยนระบบผลิตน้ํารอน จากการผลิตดวยหมอไอน้ํามาเปนการ
ผลิตน้ํารอนโดยปมความรอน เมื่อไมคิดมูลคาซากของหมอไอน้ํา พบวาอัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุนมีคาเทากับ 16.00% และการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใหมในการผลิตน้ํา
รอนโดยปมความรอน เปรียบเทียบกับการผลิตน้ํารอนดวยหมอไอน้ํา ซึ่งตองมีการซื้ออุปกรณใหม
ทั้งสองระบบพบวาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนมีคาเทากับ 17.02%
สรรพวรรธ วิทยาศัย และคณะ (2540) ไดทําการศึกษา “การเลือกใชปมความรอนเสริม
สําหรับระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย ในจังหวัดเชียงใหม” โดยนําสมการทางคณิตศาสตรมาจําลอง
การทํางานของระบบ เพื่อศึกษาถึงระยะเวลาการคืนทุนของระบบ โดยทําการปรับเปลี่ยนขนาดของ
ปมความรอนชนิดสารทํางานในปมความรอน ชนิดของตัวเก็บรังสีอาทิตย ขนาดตัวเก็บรังสีอาทิตย
และขนาดถังเก็บสะสมพลังงาน ปมความรอนจะถูกนํามาใชเสริมระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย
กรณีภาระของระบบคงที่เปรียบเทียบกับระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยทั่วไป จากการศึกษาพบวา
ระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยที่ใชปมความรอนเสริม จะใหระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกวาระบบผลิตน้ํา
รอนแสงอาทิตยทั่วไป เมื่อระบบมีอัตราความตองการความรอนมากกวา 10 MJ/h ที่การทํางาน
แบบตอเนื่อง 12 ชั่วโมง (กลางวัน)และ 24 ชั่วโมงตอวัน ดังเชนระบบที่มีอัตราความตองการความ
รอน 15 MJ/h แบบตอเนื่อง 12 ชั่วโมง (กลางวัน) ระบบใชปมความรอนขนาด 830 W สารทํางาน
R-134a และใชตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบกระจกชั้นเดียว ขนาด 6.6 ตร.ม. ที่มีถังเก็บสะสม
พลังงานขนาด 200 ลิตร จะเปนระบบที่เหมาะสมที่สุดมีระยะเวลาคืนทุน 3.8 ป กรณีที่ระบบมี
ความตองการความรอนนอยกวา 10 MJ/h ระบบผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยทั่วไปจะมีความเหมาะสม
มากกวา เชนระบบที่มีอัตราความตองการความรอน 5 MJ/h แบบตอเนื่อง 12 ชั่วโมง (กลางวัน) ตัว
เก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบกระจกชั้นเดียวขนาด 6.6 ตร.ม. ที่มีถังเก็บสะสมพลังงาน ขนาด 200
ลิตร จะเปนระบบที่เหมาะสมที่สุด มีระยะเวลาคืนทุน 9.3 ป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขางตนพบวา โครงการการผลิตน้ํารอนดวยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้ง โดยทําการศึกษาจาก โรงพยาบาล และ
โรงแรม ซึ่งจากการศึกษาในเอกสารดังกลาวสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน ความเหมาะสมใน
การใชงานของระบบ เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหตนทุน โดยวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ของ
ผลประโยชน ใ นการลงทุ น คื อ มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ อั ต ราส ว นผลประโยชน ต อ ต น ทุ น อั ต รา
ผลตอบแทนภายใน และการวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวของโครงการการผลิ ตน้ํ า ร อนดว ยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งได

36
โครงการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้ง
จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน และชวยรักษาสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากเอกสารที่ได
ทําการศึกษามานั้นเปนโครงการที่ศึกษาจากโรงแรม หรือ โรงพยาบาล ซึ่งมีความตองการใชน้ํารอน
ในปริมาณที่มาก และสม่ําเสมอ จึงเลือกใชใชปมความรอนเสริม ในการผลิตน้ํารอน แตที่ผูศึกษาได
ทําการศึกษา นั้น คือ บริษัท องกรณหองเย็น จํากัด ซึ่งเปนโรงงานอุตสาหกรรมหองเย็นที่ใชน้ํารอน
เพียง 1 ใน 3 ของปริมาณการใชน้ําทั้งหมดของโรงงาน โดยปริมาณความตองการใชน้ํารอนที่ใชใน
กระบวนการผลิตคิดเปน 22,549 ลิตรตอวัน ซึ่งเปนปริมาณที่มาก แตเมื่อเทียบกับปริมาณความ
ร อ นเหลื อ ทิ้ ง ที่ ไ ด จ ากตู แ ช ข องโรงงานนั้ น นั บ ว า เป น ปริ ม าณที่ ไ ม ส มดุ ล กั น เนื่ อ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหองเย็นที่มีการใชตูแชเย็นจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดความรอนเหลือทิ้งเปนปริมาณมาก
ดวยเชนกัน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลของ บริษัท องกรณหองเย็น
จํากัด ผูศึกษาจึงเกิดความคิดที่จะศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแช โดยคํานึงถึงความตองการใน
การใชน้ํารอนของโรงงานเปนหลัก และคํานึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

