บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวย
ระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือจากตูแช ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1.กกการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด
2.กกการออกแบบระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง
จากตูแช
3.กกการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด
ขอมูลที่ใชในการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.กกชื่อหนวยงาน
2.กกที่อยู
3.กกประเภทที่โรงงาน
4.กกปริมาณการใชน้ํารอนในกระบวนการผลิต
5.กกชวงอุณหภูมิน้ํารอนที่ใชในกระบวนการผลิต
6.กกขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตน้ํารอน
7.กกแหลงความรอนเหลือทิ้ง
8.กกพื้นที่สําหรับติดตั้งตัวรับรังสีแสงอาทิตย
การออกแบบระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้งจาก
ตูแช
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ส ามารถผลิ ต น้ํ า ร อ นได โ ดยใช ตั ว รั บ รั ง สี แ สงอาทิ ต ย (Solar
Collector) ซึ่งตัวรับรังสีแสงอาทิตยที่ใชงานกันอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพเชิงความรอนระหวาง
40 - 60 เปอรเซ็นต ซึ่งขึ้นอยูกับการใชงาน แตเนื่องจากการใชพลังงานแสงอาทิตยมีอุปสรรคในการ
ใชงานคือ มีจํานวนชั่วโมงการทํางานที่สั้นกวาพลังงานชนิดอื่น ๆ สงผลใหการคืนทุนชากวาการใช
เทคโนโลยีอื่น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยทําใหเอาชนะอุปสรรคนี้ได คือการหาแหลง
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พลังงานอื่นมาชวยในการผลิตน้ํารอน เนื่องจากในโรงงานหองเย็นมีแหลงพลังงานความรอนเหลือ
ทิ้งเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจมาจากการทํางานของชุดระบายความรอนของระบบปรับอากาศ และตู
แชแข็ง หรือหมอไอน้ํา ในทางเศรษฐศาสตรการลงทุนระบบผสมผสาน จึงตองเลือกระบบที่ใช
พลังงานความรอนเหลือทิ้งสูงมารวมในระบบ และความรอนเหลือทิ้งที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใน
ระบบผสมผสานของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด คือตูแชแข็ง และการออกแบบระบบผลิตน้ํารอน
ดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชแข็งในอุตสาหกรรม
อาหาร มีดังนี้
1.กกการประมาณความตองการน้ํารอนของกระบวนการผลิต
2.กกการประมาณปริมาณน้ํารอนที่ผลิตไดจากความรอนเหลือทิ้งจากตูแช
3.กกการคํานวณหาขนาดของพื้นที่ตัวรับรังสีอาทิตย
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
การประมาณการลงทุน ของโครงการจะตอ งประมาณคา ใชจา ยในการลงทุน ของ
ระบบตัว รับ รัง สีอ าทิต ย และระบบความรอ นเสริม จากความรอ นเหลือ ทิ้ง ของตูแ ชแ ข็ง โดย
นําไปคํานวณอัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร พิจารณาจาก
1.กกมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
คํานวณโดย
NPV =
PVB - PVC
2.กกอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)
BCR =
PVB / PVC
คํานวณโดย
3.กกอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
คํานวณโดย
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4.กกระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
คํานวณโดย
ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
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5.กกความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
คํานวณโดยกําหนดอัตราคิดลดที่ 8% 10% และ 12% กรณีที่เชื้อเพลิงที่ใชกับหมอตม
ไอน้ํา (Boiler) เปนกาซ LPG และใชขอมูลคาใชจายในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนแบบ
ผสมผสาน และผลประโยชนรายปตามตาราง 2 และตาราง 3
ตาราง 2 แสดงคาใชจายและผลประโยชนของระบบผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน
กรณีไมไดรับเงินสนับสนุน
1. เงินลงทุนเริ่มตน กรณีไมไดรับเงินสนับสนุน
1.1 ระบบพลังงานแสงอาทิตย
แผงรับรังสีดวงอาทิตยรวมคาติดตั้ง
ถังเก็บน้ํารอน
รวมเงินลงทุนในการติดตั้งระบบการผลิตน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตย
1.2 ระบบความรอนเหลือทิ้งจากตูแช
Plate Heat Exchanger
เงินลงทุนในการติดตั้งระบบ Plate Heat Exchanger
รวมเงินลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนจากความ
รอนเหลือทิ้งจากตูแช
รวมเงินลงทุนเริ่มตน
2. คาใชจายรายป
คาดูแลรักษา และซอมบํารุงตลอดอายุการใชงานของระบบ
รวมคาดูแลรักษาและซอมบํารุงตลอดอายุการใชงานของ
ระบบ
3. ผลประโยชนของระบบรายป
ผลประโยชนจากระบบ พลังงานแสงอาทิตย
ผลประโยชนจากระบบความรอนเหลือทิ้งจากตูแช
รวมผลประโยชนของโครงการ

จํานวน

หนวย

900,000.00
400,000.00

บาท
บาท

1,300,000.00

บาท

45,000.00
25,000.00

บาท
บาท

700,000.00
2,000,000.00

บาท
บาท

20,000.00

บาท/ป

20,000.00

บาท/ป

140,210.00
338,800.00
479,010.00

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
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ตาราง 3 แสดงคาใชจายและผลประโยชนของระบบผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน
กรณีไดรับเงินสนับสนุน
1. เงินลงทุนเริ่มตน กรณีไดรับเงินสนับสนุน
จํานวน
1.1 ระบบพลังงานแสงอาทิตย
แผงรับรังสีดวงอาทิตยรวมคาติดตั้ง
900,000.00
ถังเก็บน้ํารอน
400,000.00
รวมเงินลงทุนในการติดตั้งระบบการผลิตน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตย
1,300,000.00
1.2 ระบบความรอนเหลือทิ้งจากตูแช
Plate Heat Exchanger
45,000.00
เงินลงทุนในการติดตั้งระบบ Plate Heat Exchanger
25,000.00
รวมเงินลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนจากความ
รอนเหลือทิ้งจากตูแช
700,000.00
1.3 ไดรับเงินสนับสนุนจาก พพ.
382,500
รวมเงินลงทุนเริ่มตน
1,617,500.00
2. คาใชจายรายป
คาดูแลรักษา และซอมบํารุงตลอดอายุการใชงานของ
ระบบ
20,000.00
รวมคาดูแลรักษาและซอมบํารุงตลอดอายุการใชงานของ
ระบบ
20,000.00
3. ผลประโยชนของระบบรายป
ผลประโยชนจากระบบ พลังงานแสงอาทิตย
140,210.00
ผลประโยชนจากระบบความรอนเหลือทิ้งจากตูแช
338,800.00
รวมผลประโยชนของโครงการ
479,010.00

หนวย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป

