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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอุณหภูมิต่าโดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก การศึกษา
ได้ สร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่มี ีความเหมาะสมที่ทาให้ ระบบมีค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยต่าสุด และสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สูงสุด ณ กรุงเทพมหานครฯ โดยในการศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ
และตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา ที่มีขนาด 2.08, 2.37, 2.16 m2 ต่อแผง, และมีประสิทธิภาพเชิงแสง (𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑒 ) และ
สัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้ อน (𝐹𝑅 𝑈𝐿 ) เท่ากับ 0.74, 0.57, 0.72 และ 3.62, 0.75, 0.97 W/m2-K, ตามลาดับ ต่อแบบขนานจานวน
100 ถึง 1200 แผง ได้ ถูกนามาเปรียบเทียบเพื่อผลิตความร้ อนป้ อนให้ กับวัฏจักรแรงคินขนาด 20 kWe ที่ใช้ R-245fa เป็ นสารทางานใน
ระบบ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ระบบผลิตได้ จะขึ้นอยู่กับจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่ไี ด้ รับการติดตั้ง โดยระบบเมื่อใช้ ตัว
เก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศจานวน 300 แผง จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สูงสุด 31.16 MWh/Year ระบบจะสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ เท่ากับ 15.49 Ton CO2 eq./Year โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยกรณีไม่คิดค่าใช้ จ่ายและคิด
ค่าใช้ จ่ายตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะมีค่าต่าสุด 0.7882 และ 0.2467 USD/kWh, ตามลาดับ
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Abstract
In this study, the concept of utilizing the low-temperature heat from solar energy for power generation by a small-scale Organic
Rankine Cycle system is proposed. The system is mathematically modeled and simulated to evaluate an appropriate of solar collectors
to produce the highest electricity, and the lowest levelized cost of electricity (LCOE) of the power system. The weather condition of
Bangkok was taken as the input data of the simulation. Three types of solar collectors consisting of flat-plate, evacuated-tube, and
compound parabolic concentrator (CPC) solar collectors were used for hot water production. A number of the collectors between 100
and 1200 units (in 50 units increment) were connected in parallel with 𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑒 and 𝐹𝑅 𝑈𝐿 of 0.74, 0.57, 0.72, and 3.62, 0.75,
0.97 W/m2-K, and 2.08, 2.37, 2.16 m2 per unit, respectively. A 20 kWe ORC system with R-245fa is used for power generation.
The results of the evaluation showed that the more number of solar collectors are the more electricity of the system can generate.
It can generate the highest electricity of 31.16 MWh/Year, with the lowest of the LCOE of 0.7882 USD/kWh if coupled with 300
units of solar collectors with initial investment of the collectors taken into consideration. If investment cost is not taken into account,
a LCOE of 0.2467 USD/kWh can be achieved by same number of solar collectors. Moreover, interms of the environment impact,
as the same number of solar collectors the system can reduce CO2 emission of 15.49 Ton CO2 eq./Year.
Keywords: Power generation, Solar collectors, Organic Rankine Cycle (ORC)

บทนา
ในปั จจุบันการประยุกต์ใช้ พลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานในรูป
ของความร้ อน (Thermal Energy) หรือพลังงานในรูปของไฟฟ้ า (Electrical Energy) กาลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นพลังงานที่ไม่มวี ันหมดสิ้น เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และที่สาคัญเป็ นพลังงานที่ไม่มคี ่าใช้ จ่าย สาหรับประเทศ
ไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพรังสีอาทิตย์ชนิดรังสีรวม (Total solar radiation) ค่อนข้ างสูงประมาณ 18 MJ/m2day (คู่มอื การพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดที่ 2: พลังงานแสงอาทิตย์) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาใน
ส่วนของรังสีตรง (Direct or beam solar radiation) จะพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพรังสีอาทิตย์ชนิดรังสีตรงค่อนข้ างต่า
ประมาณ 1350 – 1400 kWh/m2-year (Janjai, Laksanaboonsong & Seesaard, 2011) ซึ่งไม่เหมาะกับการประยุกต์ใช้
ในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์แบบรวมแสง (Concentrating Solar Power (CSP) technology)
เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่ าวมีความต้ องการศักยภาพรังสีอาทิตย์ชนิดรังสีตรงขั้นต่ าประมาณ 1500 kWh/m2-year
(Thawonngamyingsakul & Kiatsiriroat, 2012) แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามยั ง คงสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ลั ง งานความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตนา้ ร้ อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของนา้ ร้ อนอุณหภูมิต่า
(Low-temperatur hot water) โดยใช้ เทคโนโลยีแบบไม่รวมแสงอาทิตย์ (Non-concentrating solar collectors) เช่น ตัว
เก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat-plate (FP) solar collectors), ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศชนิดท่อความ
ร้ อน (Heat pipe evacuated-tube (HPE) solar collectors) และตั ว เก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ แ บบรู ป ประกอบพาราโบลา
(Compound parabolic concentrator (CPC) solar collectors) ในส่วนของการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนในรูป
ของอุณหภูมติ ่า การผลิตไฟฟ้ าจากวัฏจักรแรงคิน (Organic Rankine Cycle (ORC)) เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ไี ด้ รับความ
นิยมเป็ นอย่างสูงในปั จจุบัน เนื่องจากระบบสามารถทางานได้ แม้ แหล่งความร้ อนมีอุณหภูมิต่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อย (Wang, Yan, Zhao & Dai, 2014) ง่ายต่อการบารุงรักษา และเป็ นระบบที่มปี ระสิทธิภาพในการเปลี่ยน
รูปพลังงานสูง นอกจากนี้ระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยวัฏจักรแรงคิน (ORC) ยังเหมาะกับการประยุกต์ใช้ งานร่ วมกับพลังงาน
ความร้ อนจากแสงอาทิตย์ (Mavrou, et al., 2015) รวมถึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ห่างไกลที่สายส่งไฟฟ้ าไม่
สามารถเข้ าถึงได้ อกี ด้ วย (Wang, et al., 2014)
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ Baral S. และ Kim K.
(Baral & Kim, 2014) น าเสนอการผลิต ไฟฟ้ าจากพลั งงานความร้ อนจากแสงอาทิต ย์ ภ ายใต้ ส ภาวะภู มิอากาศของ
ประเทศเกาหลี (Korea) โดยในการศึกษาได้ กาหนดให้ อณ
ุ หภูมนิ า้ ร้ อนที่ผลิตได้ จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์มอี ณ
ุ หภูมแิ ตกต่าง
กัน 2 อุณหภูมิ คือ (1) อุณหภูมิประมาณ 90 ºC ผลิตได้ จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (FP solar collectors)
และ (2) อุณหภูมิประมาณ 125 ºC ผลิตได้ จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (Evacuated-tube (ET) solar
collectors) Sorawit S. (Sonsaree, et al, 2017; Sonsaree, et al, 2016) และคณะ ได้ ศึกษาการใช้ เทคนิคปั๊มความร้ อน
(Heat pump) เพิ่มคุณภาพความร้ อนจากแหล่งความร้ อนอุณหภูมติ ่าที่ได้ จากความร้ อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือพลังงานความร้ อนที่ได้ รับจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors) ไปเป็ นแหล่ งความร้ อนที่มีอุณหภูมิสูง
เพื่อป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) ผลการศึกษาพบว่า สามารถประยุกต์ใช้ ระบบดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
แหล่ งความร้ อนเหลือทิ้งจานวนมากได้ โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ระบบผลิตได้ จะขึ้นอยู่ กับปริมาณของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ท่ไี ด้ รับการติดตั้ง Chakkraphan T. และ Tanongkiat K. (2012) เสนอการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์ โดยใช้ ตวั เก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศชนิดท่อความร้ อน (HPE solar collectors) ร่วมกับวัฏจักรแรงคิน
(ORC) ที่มขี นาดกาลังการผลิต 280 kWe
ผลการศึกษางานวิจัยข้ างต้ น และงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า มีผ้ ูวิจัยจานวนมากที่ได้ ดาเนินการศึกษาและ
วิจัยการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาการผลิต
ไฟฟ้ าจากแหล่ งความร้ อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 ºC และกาลังการผลิตโดยใหญ่จะมีขนาดกาลังการผลิตที่ต่ากว่า 20
kWe และสูงกว่า 250 kWe ดังนั้นสาหรับงานวิจัยนี้จะให้ ความสนใจไปที่การศึกษาการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อน
จากแสงอาทิตย์ท่ีมีอุณหภูมิต่ากว่ า 100 ºC โดยในการศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่ นเรียบ (FP solar collectors)
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ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ET solar collectors) และตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC
solar collectors) ได้ ถูกนามาเปรียบเทียบการผลิตนา้ ร้ อนป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) ในการผลิตไฟฟ้ า การศึกษา
จะเป็ นการสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาอัตราการไหลของนา้ ร้ อนที่มคี วามเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาระหว่าง
วันที่จะทาให้ ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สงู ที่สดุ นอกจากนี้ผลที่ได้ จะถูกนามาวิเคราะห์การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงการวิเคราะห์ผลทางด้ านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วย (Levelized
cost of electricity (LCOE)) ของระบบ

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 (ก) A small-scale SORC power generation,
(ข) A 20 kWe ORC power generation with R-245fa: IHI Company (IHI, 2017).

วิธีดาเนินการวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก (Small-scale solar Organic Rankine
Cycle (SORC) power generation) แสดงดังรูปที่ 1 ระบบประกอบไปด้ วย ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors) วัฏจักร
แรงคิน (ORC) หอผึ่งเย็น (Cooling tower) และปั๊มนา้ (Collector pump) โดยมีหลักการทางาน คือ นา้ ร้ อนอุณหภูมิต่า
จากวัฏจักรแรงคิน (TORC,o) จะถูกปั๊ มด้ วยปั๊มนา้ ไปยังตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ( TColl,i ) เพื่อผลิตนา้ ร้ อนอุณหภูมิสงู (TColl,o )
ก่อนที่จะถูกป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) (TORC,i) เพื่อผลิตไฟฟ้ า โดยในขั้นตอนนี้อตั ราการไหลของนา้ ร้ อนจะถูก
ควบคุมอัตราการไหลเพื่ อให้ นา้ ร้ อนที่ผลิตได้ มีอุณหภูมิอยู่ ในช่ วงที่เหมาะสม (70 – 95 °C) ที่สามารถทาให้ วัฏจักร
แรงคิน (ORC) ผลิตไฟฟ้ าได้ สงู สุด และสามารถทางานได้ ตลอดระยะเวลาในช่วงระหว่างวัน
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar Collectors): จากรูปที่ 1 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ทาหน้ าที่ในการถ่ายเทความร้ อนที่ได้ รับ
จากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์ให้ กับตัวกลาง (ในงานวิจัยนี้ใช้ นา้ เป็ นตัวกลาง) เพื่ อให้ มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อน
นาไปใช้ งาน โดยนา้ ร้ อนที่มอี ุณหภูมิสงู ที่ผลิตได้ จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะถูกป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) เพื่อผลิต
ไฟฟ้ าต่อไป ประสิทธิภาพ (Solar collector efficiency (𝜼𝑪𝒐𝒍𝒍 )) และอัตราการถ่ายเทความร้ อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
(Solar collector heat transfer rate (𝑸̇𝑪𝒐𝒍𝒍 )) หาได้ จากสมการที่ ( 1 ) และ ( 2 ) ตามลาดับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

𝜂𝐶𝑜𝑙𝑙 = 𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑒 −
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𝐹𝑅 𝑈𝐿 (𝑇𝐶𝑜𝑙𝑙,𝑖 − 𝑇𝐴𝑚𝑏 )
𝐼𝑇

𝑄̇𝐶𝑜𝑙𝑙 = 𝐴𝐶𝑜𝑙𝑙 [𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑒 𝐼𝑇 − 𝐹𝑅 𝑈𝐿 (𝑇𝐶𝑜𝑙𝑙,𝑖 − 𝑇𝐴𝑚𝑏 )]

(1)
(2)

เมื่อ IT และ TAmb คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ท่ตี กกระทบบนระนาบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (W/m2) และอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้ อม (ºC) ตามลาดับ โดยปริมาณรังสีอาทิตย์ท่ตี กกระทบบนระนาบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิแวดล้ อมของ
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (Atmospheric Science Data Center) แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2, ตามลาดับ เมื่ออุณหภูมิ
แวดล้ อมคานวณได้ จาก (Chaichana, Kiatsiriroat & Nuntaphan, 2010)
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𝑇𝐴𝑚𝑏 =

1
2𝜋
[(𝑇
+ 𝑇𝑚𝑖𝑛 ) + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 )𝑠𝑖𝑛 ( (𝑡 − 9))]
2 𝑚𝑎𝑥
24

(3)

ตารางที่ 1 อุณหภูมิส่งิ แวดล้ อมสูงสุด (𝑇𝑚𝑎𝑥) และต่าสุด (𝑇𝑚𝑖𝑛 ) ของกรุงเทพมหานครฯ (Atmospheric Science Data Center)
Temperature Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
𝑇𝑚𝑎𝑥 (°C)
36.8 39.4 39.1 37.3 34.6 32.3 32.3 32.0 32.6 32.1 31.3 33.2
𝑇𝑚𝑖𝑛 (°C)
20.5 21.8 23.2 24.3 24.7 24.3 24.0 23.8 23.6 22.7 20.7 19.4

รูปที่ 2 Solar radiation at Bangkok, Thailand.

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาหรับงานวิจัยนี้ตวั เก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (FP solar collectors), ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ
(ET solar collectors) และตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC solar collectors) ที่มีประสิทธิภาพเชิง
แสง (Optical efficiency (𝐹𝑅 (𝜏𝛼)𝑒 )) 0.74, 0.57, 0.72 สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสู ญ เสี ย ความร้ อน (Overall heat transfer
coefficient (𝐹𝑅 𝑈𝐿 )) 3.62, 0.75, 0.97 W/m2-K และพื้ นที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์รวม (Gross area) 2.08, 2.37, 2.16
m2 ต่อแผง, ตามลาดับ ต่อแบบขนานจานวน 100 ถึง 1200 แผง (เพิ่มขึ้นครั้งละ 50 แผง) ถูกนามาเปรียบเทียบในการ
ผลิตนา้ ร้ อนป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) เพื่อผลิตไฟฟ้ า
วัฏจักรแรงคิ น (Organic Rankine Cycle): วัฏจักรแรงคิน (ORC) เป็ นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสาหรั บใช้ ผ ลิ ต
ไฟฟ้ าที่มกี าลังการผลิตขนาดเล็ก (kWe ถึง MWe) ระบบสามารถใช้ พลังงานความร้ อนที่มีอณ
ุ หภูมติ ่าเป็ นแหล่งพลังงาน
เพื่อเปลี่ยนรูปจากพลังงานความร้ อนเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้ โดยการทางานของระบบจะเหมือนกับวัฏจักรไอนา้ (Steam
Rankine Cycle) เพียงแต่สารทางานในระบบจะเปลี่ยนจากไอนา้ เป็ นสารออร์แกนิค (Organic substance) สาหรับงานวิจยั
นี้ ประสิทธิภ าพการทางาน (Performance characteristics) ของระบบผลิต ไฟฟ้ าด้ วยวัฏ จักรแรงคิน (ORC) ของ IHI
Company (IHI, 2017) ที่มขี นาดกาลังการผลิตไฟฟ้ า 20 kWe ที่ใช้ R-245fa เป็ นสารทางานในระบบ ได้ ถูกนามาใช้ ใน
การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาพลังงานไฟฟ้ าที่ระบบสามารถผลิตได้ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการทางาน (Performance characteristic) ของระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยวัฏจักรแรงคินของบริษัท IHI Company ขนาด
20 kWe ที่ใช้ R-245fa เป็ นสารทางานในระบบ (IHI, 2017)
Cooling water flow rate
(40 Ton/h)
Hot water flow rate Cooling water temperature
(Ton/h)
(°C)
Hot water temperature (°C)
95 85 75 70
20
20 18 12
9
28
25
20 16 10
7
30
20 13
8
6
20
20 16 10
8
20
25
20 14
9
7
30
17 12
7
5
20
17 12
8
6
12
25
15 10
6
5
30
13
9
5
4

การวิ เคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์: ตัวบ่ งชี้ท่ีจะนามาใช้ ในการวิเคราะห์ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ คือ ค่ า
พลั ง งานไฟฟ้ าต่ อ หน่ ว ย (Levelized Cost Of Electricity (LCOE), USD/kWh) ซึ่ ง เป็ นตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
เนื่องจากง่ายต่อการนาค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยที่คานวณได้ ไปเปรียบเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยของระบบผลิต
ไฟฟ้ าทางด้ านพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ เช่ น การผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar photovoltaic) และการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์แบบรวมแสง (CSP technology) โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยคานวณได้
จากสมการที่ ( 4 ) และตารางที่ 3, ตามลาดับ
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

̇
𝑐 × (𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 − 𝐶𝑂&𝑀
)
𝑖𝑑 (1 + 𝑖𝑑 )𝑛
, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑐 =
+ 𝑘𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
(1 + 𝑖𝑑 )𝑛 − 1
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

(4)
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̇
เมื่อ 𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 คือ เงินลงทุน (USD), 𝐶𝑂&𝑀
คือ ค่ าบารุงรักษารายปี (USD/Year) และ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 คือ พลังงาน
ไฟฟ้ าสุทธิ (kWh/Year)
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์
Descriptions
Operation time (6.00 hs. to 18.00 hs.), (hour/day)
Operation day, (day/year)
Cost of the ORC system (USD/kWe)
Cost of CPC solar collectors (USD/m2)
Construction and engineering, (%)
O&M cost (percent of investment cost per year)
Insurance rate, 𝑘𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 (%/year)
Real debt interest rate, 𝑖𝑑 (%)
Depreciation period, 𝑛 (year)

Data
12
353
2500
196
10
5
0.6
7.325
25

การจาลองสภาพการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิ ตย์ : ในงานวิจัยนี้
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้ ถูกพัฒนาเพื่อหาอัตราการไหลของนา้ ร้ อนที่มคี วามเหมาะสมที่สดุ ในแต่ละช่วงเวลาระหว่าง
วันที่สามารถทาให้ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สงู ที่สดุ โดยมีข้นั ตอนการคานวณ (รูปที่ 3) ดังนี้ อัตราการไหลของนา้ ร้ อน
(แสดงดัง ตารางที่ 2) จะถู ก น ามาหาอัต ราการไหลของน้าร้ อ นที่มีค วามเหมาะสมที่ซ่ึง อัตราการไหลของน้าร้ อนจะ
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เปลี่ยนแปลงระหว่างอัตราการไหลต่าสุดจนถึงอัตราการไหลสูงสุด (12 ถึง 28 Ton/hr โดยในงานวิจัยนี้กาหนดอัตราการ
ไหลของนา้ ร้ อนเพิ่มครั้งละ 1 Ton/hr) ขั้นตอนดังกล่ าวจะทาให้ สามารถคานวณหาอุณหภูมิของนา้ ร้ อน ( 𝑇𝐶𝑜𝑙𝑙,𝑜 ) และ
อัตราการถ่ายเความร้ อน (𝑄̇𝐶𝑜𝑙𝑙 ) ที่ผลิตได้ จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ จากนั้นนาค่าที่คานวณได้ ไปหาพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้
จากวัฏจัแรแรงคิน (ORC) แสดงดังตารางที่ 2 โดยวิธีการประเมินค่าช่ วง (Interpolation) ซึ่งขั้นตอนที่ได้ กล่ าวไปแล้ ว
ข้ างต้ นจะทาให้ สามารถหาอัตราการไหลของนา้ ร้ อนที่เหมาะสมที่สดุ ที่ทาให้ ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สูงที่สุด
โดยในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้ สมมุติให้ ไม่มีการสูญเสียความร้ อนระหว่างท่อสู่อากาศ ไม่คิดพลังงานไฟฟ้ าที่จ่าย
ให้ กับปั๊ มนา้ ที่สบู นา้ จ่ ายให้ กับตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และกาหนดให้ ค่าประสิทธิผลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน (𝜀)
เท่ากับ 90%

รูปที่ 3 ขั้นตอนการคานวณของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ตารางที่ 4 ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าต่าสุดและสูงสุด (MWh/Year) และปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (Ton
CO2 eq./Year) ของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนแสงอาทิตย์อณ
ุ หภูมิต่าด้ วยวัฏจักรแรงคิน (ORC)
CO2 Emission
(Ton CO2 eq./Year)
Solar collectors
CPC
FP
ET
CPC
6.80 2.55 5.03 3.38
6.80 2.55 5.03 3.38
26.08 8.82 15.49 12.96
26.08 8.82 15.49 12.96
29.80 11.25 13.55 14.81
29.80 11.25 13.55 14.81
22.96 10.17 9.84 11.41
22.96 10.17 9.84 11.41
11.77 10.14 4.47 5.85

Number of solar collectors
(Units)
200
250
300
350
400
450
500
550
600

FP
5.14
5.14
17.75
17.75
22.63
22.63
20.47
20.47
20.40

ET
10.13
10.13
31.16
31.16
27.26
27.26
19.79
19.79
9.00

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Power output (MWh/Year)
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ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็ นการสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจาลองการทางานของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เมื่ออุณหภูมขิ องแหล่งความร้ อนมีอณ
ุ หภูมติ ่ากว่า 100 °C ผลการศึกษาสามารถแสดงได้ ดงั นี้

(i) Hot water flow rate (kg/s)

(ii) Inlet hot water temperature (ºC)
(I) FP-SORC power generation

(iii) Power output (kWe)

(i) Hot water flow rate (kg/s)

(ii) Inlet hot water temperature (ºC)
(II) ET-SORC power generation

(iii) Power output (kWe)

(ii) Inlet hot water temperature (ºC)
(iii) Power output (kWe)
(III) CPC-SORC power generation
รูปที่ 4 Hot water flow rate (kg/s), Inlet hot water temperature, and Power output (kWe)
of the FP-SORC, the ET-SORC, and the CPC-SORC power generation.

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(i) Hot water flow rate (kg/s)

296

พลังงานไฟฟ้ าที่ระบบผลิตได้ : จะขึ้นอยู่กบั ชนิดของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่ไี ด้ รับการ
ติดตั้ง โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ระบบผลิตได้ จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
จานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์สงู เกินความต้ องการของระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยวัฏจักรแรงคิน (ORC) ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่
ผลิตได้ ของระบบจะมีแนวโน้ มลดต่าลง ผลการศึกษาแสดงดัง ตารางที่ 4 พบว่า เมื่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อความร้ อน
(ET solar collectors) ผลิตนา้ ร้ อนป้ อนให้ กบั ระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยวัฏจักรแรงคิน (ORC) ระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้ าได้
สูงที่สดุ รองลงมา คือ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC solar collectors) และตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่ นเรียบ (FP solar collectors) โดยระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ เท่ากับ 31.16, 29.80, และ 22.63 MWh/Year
เมื่อจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์มจี านวน 300, 400, และ 400 แผง, ตามลาดับ
รูปที่ 4 แสดงอัตราการไหลของนา้ ร้ อน (kg/s) อุณหภูมินา้ ร้ อน (ºC) และพลังงานไฟฟ้ าสูงสุดที่ระบบผลิตได้
(kWe) ในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวันในแต่ละเดือน (ตัวแทนวันในแต่ละเดือน) ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าตัวเก็บรั งสี
อาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ET solar collectors) จะสามารถผลิตนา้ ร้ อนให้ มีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 95 ºC ตลอด
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ช่ วงระยะเวลาระหว่างวัน กล่ าวคือ เมื่อนาเอาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ET solar collector) ผลิตนา้ ร้ อน
ป้ อนให้ กบั วัฏจักรแรงคิน (ORC) ของ IHI Company ที่มขี นาดกาลังการผลิตไฟฟ้ า 20 kWe จะทาให้ ระบบสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้ าได้ สงู ที่สดุ และสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ ตลอดเวลาในช่วยระยะเวลาระหว่างวัน
การลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2 Emission): ตั ว ประกอบค่ า คงที่ ข องก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ที่ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.497 kg CO2 eq./kWh (Energy Statistics of Thailand 2017, 2017)
ได้ ถูกนามาใช้ ในการคานวณหาปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของระบบ โดยการคานวณ
สามารถนาค่าดังกล่าวคูณกับปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่แต่ละระบบผลิตได้ (MWh/Year) ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4
พบว่า การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ โดยเมื่อตัว
เก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อความร้ อน (ET solar collectors) ผลิตน้าร้ อนป้ อนให้ กับระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยวัฏจักรแรงคิน
(ORC) ระบบจะสามารถช่วยลดการปลดปล่ อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ มากที่สุด รองลงมา คือ ตัวเก็บรังสี
อาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา (CPC solar collectors) และตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (FP Solar collectors)
โดยระบบจะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ เท่ากับ 15.49, 14.81, และ 11.25 Ton CO2
eq./Year เมื่อจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์มจี านวน 300, 400, และ 400 แผง, ตามลาดับ
ค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วย (LCOE): ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้ า
ต่อหน่วยของระบบมีแนวโน้ มลดลงเมื่อจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์มจี านวนเพิ่มมากขึ้น โดยค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยของ
ระบบจะลดไปจนถึงค่าที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามจานวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่เี พิ่มสูงขึ้น สาหรับงานวิจัยนี้
ได้ แบ่ งผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ไม่ คิดค่ าใช้ จ่ายของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Not-include investment of
solar collectors) โดยสมมติว่าตัวเก็บรังสีได้ รับการติดตั้งเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และ/หรือ ได้ รับการสนับสนุ นค่าใช้ จ่าย
สาหรับการติดตั้งจากภาครัฐ และ (2) คิดค่าใช้ จ่ายของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Include investment of solar collectors) ผล
การศึกษาพบว่า กรณีไม่คดิ และคิดค่าใช้ จ่ายของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยของระบบ (LCOE) จะมีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 0.7882 และ 0.2467 USD/kWh, ตามลาดับ เมื่อระบบใช้ ตัวเก็บรั งสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ET
solar collectors) จานวน 300 แผง
นอกจากนี้ผลที่ได้ จากการศึกษายังได้ ถูกนาไปเปรียบเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้ าแบบรวมแสงอาทิตย์ (CSP
technology) และระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar photovoltaic) ที่มีค่าพลังงานไฟฟ้ าต่ อหน่ วยระหว่ าง
0.20 ถึ ง 0.35 USD/kWh (IRENA, 2012a) และ 0.14 ถึ ง 0.47 USD/kWh (IRENA, 2012b) ตามล าดั บ ผล
การศึกษาพบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วยของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิ ตย์โดยวัฏจักรแรงคิ
นขนาดเล็ก (Small-scale SORC power generation) จะมีความน่ าสนใจเมื่อภาครัฐให้ การสนับสนุ นค่ าใช้ จ่ายในการ
ติดตั้งตัวเก็บรังสีอาทิตย์
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ตารางที่ 5 ค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่วย (LCOE) ของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์อณ
ุ หภูมิต่า เมื่อคิด และไม่คิด
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors)
LCOE (USD/kWh)
Number of solar collectors
Include
Not-include
(Units)
FP
ET
CPC
FP
ET
CPC
200
2.8948 1.8686 3.0483 1.4963 0.7587 1.1300
250
3.2444 2.1461 3.5278 1.4963 0.7587 1.1300
300
1.0402 0.7882 1.0457 0.4331 0.2467 0.2949
350
1.1414 0.8784 1.1708 0.4331 0.2467 0.2949
400
0.9748 1.1071 1.1342 0.3398 0.2820 0.2580
450
1.0542 1.2102 1.2437 0.3398 0.2820 0.2580
500
1.2530 1.8097 1.7560 0.3755 0.3886 0.3349
550
1.3408 1.9518 1.8982 0.3755 0.3886 0.3349
600
1.4337 4.6044 3.9812 0.3769 0.8544 0.6534

สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก (Small-scale
SORC power generation) โดยในการศึกษาจะเป็ นการสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar
collectors) และอัต ราการไหลของน้าร้ อ นที่มีค วามเหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้ ระบบผลิต ไฟฟ้ าได้ สูงที่สุด ผลที่ไ ด้ จาก
การศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ (1) ระบบผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานความร้ อนจากแสงอาทิตย์โดยวัฏจักรแรงคิน (ORC)
ขนาดเล็กมีความเหมาะสมที่จะนามาประยุกต์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าใช้ ในประเทศไทย (2) โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
ท่อสุญญากาศ (ET solar collectors) จะเป็ นตัวเก็บรังสีอาทิตย์ท่มี ีความเหมาะสมที่สุด และ (3) ระบบจะมีค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าต่อหน่ วย (LCOE) ในกรณีท่คี ิดและไม่คิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เท่ากับ 0.7882 และ 0.2467
USD/kWh เมื่อระบบใช้ ตัว เก็บรั ง สีอาทิต ย์ แ บบท่ อสุญ ญากาศ (ET solar collectors) จ านวน 300 แผง โดยระบบ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ สงู สุด เท่ากับ 31.16 MWh/Year และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ได้ เท่ากับ 15.49 Ton CO2 eq./Year
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