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งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อุณหภาพของวฏัจกัร
แรงคินสารอินทรียรั์งสีอาทิตยด์ว้ยสารผสมซีโอโทรปิกส าหรับผลิตไฟฟ้า โดยวฏั
จกัรแรงคินสารอินทรียเ์ป็นวฏัจกัรท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัวฏัจกัรแรงคิน (Rankine 
cycle) ซ่ึงความแตกต่างอยู่ท่ีสารท างาน วฏัจกัรแรงคินใชไ้อน ้ า แต่ส าหรับวฏัจกัร
แรงคินสารอินทรีย  ์จะใชส้ารท างานท่ีมีจุดเดือดต ่า เช่น สารอินทรีย ์(Organic) ซ่ึง
สามารถเปล่ียนสถานะเป็นไออ่ิมตวัหรือไอร้อนยวดยิ่งเม่ือไดรั้บความร้อนจาก
แหล่งความร้อนคุณภาพต ่า เช่น   ความร้อนจากตวัเก็บรังสีอาทิตย ์ความร้อนท้ิง 
(Waste heat) จากโรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนจากการเผาชีวมวล เป็นตน้ 

ประสิทธิภาพโดยรวมของวฎัจกัรแรงคินสารอินทรียโ์ดยทัว่ไปนั้นข้ึนอยู่
กบัอุณหภูมิแหล่งความร้อนและอุณหภูมิแหล่งระบายความร้อน สมรรถนะของ
อุปกรณ์ในวฎัจกัรและสมบติัของสารท างาน  ซ่ึงวฎัจกัรแรงคินสารอินทรียจ์ะใช้
สารท างานท่ีเป็นสารเด่ียวเป็นส่วนใหญ่  แต่ปัญหาท่ีพบคือ กระบวนการการระเหย
และการควบแน่นท่ีเกิดข้ึนในวฏัจกัรจะด าเนินตามอุณหภูมิคงท่ี ท าให้เส้นอุณหภมิู
ท่ีแลกเปล่ียนกันระหว่างแหล่งความร้อนและเคร่ืองท าระเหย หรือแหล่งระบาย
ความร้อนและเคร่ืองควบแน่นนั้น ไม่เขา้หากนัหรือใกลเ้คียงกนั ท าใหเ้กิดค่าสภาพ
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ยอ้นกลบัไม่ไดท่ี้เคร่ืองท าระเหยและเคร่ืองควบแน่นขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนความ
ร้อนมีค่าสูง ท าใหศ้กัยภาพในการผลิตงานมีค่าลดลง 

วิธีการหน่ึงซ่ึงจะช่วยลดค่าภาพยอ้นกลบัไม่ไดคื้อการใชส้ารท างานผสม
แบบซีโอโทรปิค ทั้งน้ีสารอินทรีย ์ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนเฟส นั้นอุณหภูมิไม่คงท่ี 
(Non-isothermal phase) โดยมีการเล่ือนตวัของอุณหภูมิ (Temperature glide) ท าให้
ค่าแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของสารท างานผสมและอุณหภูมิของแหล่งความร้อน
และแหล่งระบายความร้อนท่ีแลกเปล่ียนกนัในเคร่ืองระเหยและเคร่ืองควบแน่น
ใกล้เ คียงกันมากข้ึน ลดการเกิดค่าสภาพย้อนกลับไม่ได้ในอุปกรณ์ ท าให้
ประสิทธิภาพรวมของวฎัจกัรเพิ่มข้ึน เทียบกบัการใชส้ารเด่ียว 

กลุ่มตวัแปรไร้มิติ “Figure of Merit, FOM” ได้น ามาใช้ในการพิจารณา
ประสิทธิภาพทางความร้อนของวฎัจกัรแรงคินสารอินทรียท่ี์อุณหภมิูต ่า โดยใชส้าร
ท า ง าน ซี โ อ โทร ปิ ก เ ป็ นส า รท า ง านดั ง น้ี  R245fa/R152a, R245fa/R227ea, 
R245fa/R236ea, R245ca/R152a, R245ca/R227ea และR245ca/R236ea เ ป็นสาร
ท างาน สมการจากความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางความร้อนและ FOM 
ส าหรับทุกสารท างานท่ีอุณหภูมิควบแน่น 25-40ºC และอุณหภูมิระเหย 80-130ºC 
ไดถู้กพฒันาข้ึน พบว่าผลการท านาย   จากสมการเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการ
ทดลองและขอ้มูลงานวิจยัอ่ืนๆ พบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั 

ส าหรับการศึกษาศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าโดยวฎัจกัรแรงคินสารอินทรีย์
แบบทัว่ไปและแบบผลิตความร้อนร่วม (CHP-ORC) ซ่ึงผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวและ
ผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม ท าการวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
อุณหภาพ แหล่งความร้อนของวฎัจกัรแรงคินสารอินทรียไ์ดจ้ากชีวมวลหลายชนิด
และน ้ามนัไบโอดีเซล ก าลงัของวฏัจกัรเท่ากบั 20 และ 100 kWe และของไหลซีโอ
โทรปิกท างานภายในวฏัจักรคือ R245fa/R152a ท่ีสัดส่วน 70/30% ชั่วโมงการ
ท างาน 12 ชัว่โมง ส าหรับชีวมวล ตน้ทุน  การผลิตไฟฟ้าของ 20 และ 100 kWe วฏั
จกัรแรงคินสารอินทรียท่ี์มีการผลิตความร้อนร่วม มีราคาถูกกว่า  วฏัจกัรแรงคิน



 
 

สารอินทรียแ์บบทัว่ไป ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากทะลายปาลม์ของวฏัจกัรแรงคิน
สารอินทรีย์ ท่ีมีการผลิตความร้อนร่วม 20 และ 100 kWe มีราคาเท่ากับ 2.91 
บาท/kWh และ 2.73 บาท/kWh ตามล าดบั  ท่ีราคาตน้ทุนน ้ามนัไบโอดีเซลเท่ากบั 5 
บาท/ลิตร (ก าหนดให้น ้ ามนัพืชใชแ้ลว้ไดม้าฟรี) ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าของวฏัจกัร
แรงคินสารอินทรียท่ี์มีการผลิตความร้อนร่วม 20 และ 100 kWe มีราคาเท่ากบั 5.92 
บาท/kWh and 5.74 บาท/kWh ตามล าดบั  

การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ของราคาตน้ทุนทะลาย
ปาลม์ ชัว่โมงการท างานและอตัราดอกเบ้ียต่อตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า พบว่าตน้ทุน
ทะลายปาลม์และอตัราดอกเบ้ียมีค่าความไวสูงสุดสามารถอธิบายไดว้่า ทั้ง 2 ค่าท่ี
กล่าวมา มีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามากท่ีสุด ส าหรับน ้ ามันไบโอดีเซล การ
วิเคราะห์ค่าความไวของราคาตน้ทุนน ้ ามนัไบโอดีเซล ชัว่โมงการท างานและอตัรา
ดอกเบ้ียต่อตน้ทุน  การผลิตไฟฟ้าพบว่าราคาตน้ทุนไบโอดีเซลมีค่าความไวมาก
ท่ีสุด 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อุณหภาพของวฏัจักรแรงคินสารอินทรีย์
ร่วมกบัตวัเก็บรังสีอาทิตย ์   แบบหลอดแกว้สุญญากาศและพลงังานชีวภาพเป็น
แหล่งความร้อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าภายใตภู้มิอากาศเชียงใหม่ ก าลงัของวฏัจักร
เท่ากบั 20 และ 100 kWe ชัว่โมงการท างานส าหรับผลิตไฟฟ้าเร่ิมจาก 8.30 ถึง 20.30 
น. พื้นท่ีตวัเก็บรังสีอาทิตยร์ะหว่าง 100 ถึง 900 ตารางเมตร ชีวมวลท่ีใชคื้อทะลาย
ปาล์ม ผลการศึกษาพบว่าตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า จากพลงังานไฮบริด 20 และ 100 
kWe มีค่าอยู่ในช่วง 4.38 ถึง     6.54 บาท/kWh และอยู่ในช่วง 3.86 ถึง 4.39 
บาท/kWh ตามล าดบั ในกรณีวฏัจกัรแรงคินสารอินทรียท่ี์มี   การผลิตความร้อนร่วม 
พบวา่ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า 20 และ 100 kWe มีค่าอยูใ่นช่วง 3.74 ถึง 4.84 บาท/kWh 
และอยูใ่นช่วง 2.93 ถึง 3.17 บาท/kWh ตามล าดบั 

ส าหรับพลงังานไฮบริด ตวัเก็บรังสีอาทิตยพ์ื้นท่ีระหว่าง 100 และ 900 
ตารางเมตร ร่วมกบั   น ้ ามนัไบโอดีเซล เม่ือตน้ทุนราคาน ้ ามนัไบโอดีเซลเท่ากบั 5 



 
 

บาท/ลิตร ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า จากพลงังานไฮบริด 20 และ 100 kWe มีค่าอยู่
ในช่วง 8.39 ถึง 10.19 บาท/kWh และอยูใ่นช่วง 7.97 ถึง 8.34 บาท/kWh ตามล าดบั 
ในกรณีวฏัจกัรแรงคินสารอินทรียท่ี์มีการผลิตความร้อนร่วม พบว่าตน้ทุนการผลิต
ไฟฟ้า 20 และ 100 kWe มีค่าอยูใ่นช่วง 6.40 ถึง 7.93 บาท/kWh และอยูใ่นช่วง 6.07 
ถึง 6.35 บาท/kWh ตามล าดบั 
 ส าหรับการปล่อย CO2 ส าหรับวฏัจกัรแรงคินสารอินทรียไ์ฮบริดท่ีมีการ
ผลิตความร้อนร่วม ร่วมกบัทะลายปาล์ม 20 และ 100 kWe พบว่า การปล่อย CO2 
เม่ือมีการเพิ่มพื้นท่ีของตวัเกบ็รังสีอาทิตยแ์ละการปล่อย CO2 มีค่าอยูใ่นช่วง 3.96 ถึง 
1.44 kgCO2e/kWh และมีค่าอยูใ่นช่วง 2.72 ถึง1.90 kgCO2e/kWh ตามล าดบั ซ่ึงมีผล
เหมือนกับน ้ ามันไบโอดีเซล โดยการปล่อย CO2 มีค่าอยู่ในช่วง 1.36 ถึง 0.50 
kgCO2e/kWh และค่าอยูใ่นช่วง 1.36 ถึง 1.11 kgCO2e/kWh ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าส าหรับวฏัจักรแรงคินสารอินทรีย์
ไฮบริดท่ีมีการผลิตความร้อนร่วมเม่ือรวมค่าตน้ทุนส่วนเพิ่มของการลดก๊าซเรือน
กระจก ในกรณีทะลายปาล์มและน ้ ามนัไบโอดีเซลตน้ทุน 5 บาท/ลิตร พลงังาน
ไฮบริดจะมีค่าตน้ทุนไฟฟ้าแพงกวา่ การใชชี้วมวล 100% แต่ในกรณี      น ้ามนัไบโอ
ดีเซล 20 บาท/ลิตร (ราคาตลาด) พลังงานไฮบริดท่ีมีพื้นท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ี์
เหมาะสมสามารถใหร้าคาตน้ทุนท่ีถกูกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพเพียงอยา่งเดียว 
 
 


