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การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมิต ่าโดยวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์  
(Organic Rankine Cycle - ORC) 
 
โดยนายวิรัตน์ ทรงงาม วิศวกรไฟฟ้าช่านาญการพิเศษ  
ส่านักก่ากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยส่วนใหญ่จะมีความต้องการใช้พลังงานความร้อนใน
กระบวนการผลิตเพื่อการแปรรูปสินค้า มีการใช้พลังงานความร้อนที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการต้ม การอบ การนึ่ง และรูปแบบ
อื่นๆ โดยมีแหล่งก าเนิดความร้อนมาจากเช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว และแข็ง เช้ือเพลิงก๊าซ เพื่อผลิตความร้อนในรูปของลมร้อน 
น้ าร้อน ไอน้ า และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม โดยความร้อนเหล่านี้เมื่อถูกใช้ใน
กระบวนการผลิตแล้วก็จะมีความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ ซึ่งจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ าลงมาหรือ อาจมีสิ่งปนเปื้อนจาก
กระบวนการผลิต โดยที่ตัวกลางความร้อนทิ้งเหล่านี้ยังคงมีความร้อนแฝงเหลืออยู่และมีปริมาณที่มากพอที่จะสามารถเก็บกลับมา
ใช้งานใหมไ่ด้ มีทั้งการน ากลับมาใช้โดยตรงหรือผา่นอุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความรอ้น เช่น การน าลมร้อนไปอบ (Pre heat) ผลิตภัณฑ์
เพื่ออุ่นหรือไล่ความช้ืนก่อนเข้าเตาอบ การน าน้ าร้อน (Condensate) ไปอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า การน าไอเสียจากเครื่องยนต์หรือไอ
เสียจากหม้อไอน้ าไปผลิตลมร้อน (Recuperator) หรือผลิตไอน้ าความดันต่ า (Waste heat boiler) เป็นต้น แต่ในบาง
อุตสาหกรรมอาจไม่มีความต้องการน าความร้อนทิ้งไปใช้ในรูปของความร้อนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถน าความร้อน
ทิ้งอุณหภูมิต่ าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าและน าไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในกิจการของตนเองเป็นการช่วยลดภาระที่ต้องซื้อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าลงได้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้านี้คือการผลิตไฟฟ้าโดยระบบวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle - ORC) 
 
หลักการท่างานของระบบ ORC  

การผลิตไฟฟ้าโดยระบบวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (ORC) เป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ า 120-150 
องศาเซลเซียส (Waste heat, Solar, Biomass) มาให้ความร้อนแก่สารท างานในกลุ่มสารอินทรีย์ (Organic) หรือสารท าความเย็น 
เช่น R-245fa (CF3CH2CHF2) ที่มีมวลโมเลกุลสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอที่จุดเดือดต่ ากว่าการใช้น้ า
เปลี่ยนสถานะไปเป็นไอน้ าและมคี่าความดันไอสูงมากกว่าไอน้ า ระบบ ORC จึงสามารถท างานโดยใช้แหล่งความร้อนทิ้งอุณภูมิต่ าที่
เหลือจากกระบวนการผลิตได้ และมีประสิทธิภาพของกังหันมากกว่า 90% อุปกรณ์หลักของการผลิตไฟฟ้าระบบ ORC ดังแสดงใน
รูปที่ 1  
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รูปที ่1 แสดงอุปกรณ์ในระบบผลติไฟฟ้าวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (ORC) 

 
 

 กระบวนการท างานของระบบ ORC เริ่มต้นจากแหล่งความร้อนหรือเช้ือเพลิง อาทิ น้ าร้อนจากพลังแสงอาทิตย์ (Solar 
collector) เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) หรือความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถน ามาส่งถ่าย
ความร้อนผ่านน้ าใหก้ลายเป็นน้ าร้อนเพื่อน าไปแลกเปลี่ยนความร้อนในวัฎจักร Rankine Cycle ที่ใช้สารท างานในกลุ่มสารอินทรีย์ 
(R-245fa) หรือสารท าความเย็นที่มีจดุเดือดต่ า (ประมาณ 15 องศาเซลเซียส) ดังนั้น สารท างานจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ไอร้อนยิ่งยวดที่แรงดันสูงไปขับกังหัน (Turbine) ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ท าให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น เป็นการ
เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานทางกลและพลังงานไฟฟ้าตามล าดับ วัฎจักรการท างานของ ORC ดังแสดงในรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงวัฎจักรการท างานของระบบ ORC เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนอุณหภูมติ่ า 

 
ข้อดีของเทคโนโลย ีORC 
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การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC เมือ่เปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ า (Steam Turbine) มีข้อดี
ดังต่อไปนี ้

 ประสิทธิภาพของระบบรวมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้ในระบบผลติความร้อนร่วม (Cogeneration plants) 

 ประสิทธิภาพของกังหันสูงประมาณ 90% 

 ความเครยีดของเครื่องจักรต่ าเนื่องจากความเร็วการเคลื่อนทีข่องสารท างานในระบบต่ า 

 ความเร็วรอบของกังหันต่ าท าให้สามารถต่อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้โดยตรงกับกังหัน โดยปราศจากเกียรท์ดรอบ 

 ไม่มีการกัดกร่อนของใบกังหัน เนือ่งจากไม่มีความชื้นในหัวฉีดไอสารท างาน 

 มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติของสารท างานท่ีไมเ่หมือนไอน้ าท่ีมักจะเป็นสนมิและเกิดการสึกกร่อนของ
วาล์วและใบกังหัน 

 ไม่ต้องมรีะบบรักษาความสะอาด เหมือนเช่น โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า เป็นต้น 
 

 
ประสิทธิภาพของระบบ ORC 

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC จะขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิและปริมาณของความร้อนเหลือทิ้งที่น ามาใช้ผลิต
ไฟฟ้าของสถานประกอบการ โดยทั่วไปเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC จะมีประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 15-25% โดย
ทีป่ระสิทธิภาพจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิน้ าร้อนท่ีเข้าเครื่องระเหย (Evaporator) และน้ าเย็นที่เข้าเครื่องควบแน่น (Condenser)  
 

 
 
 
แหล่งข้อมลูระบบ ORC 

 ปัจจุบันมีผูผ้ลติหลายรายที่มีผลิตภัณฑร์ะบบ ORC จ าหน่าย ซึ่งมีก าลังผลติไฟฟ้าขนาดต่างๆ และใช้แหล่งความร้อนที่
ระดับอณุหภมูิต่างๆ หลายระดับ โดยสามารถท่ีจะเลือกน ามาประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับแหล่งความร้อนตามทีต่้องการ ดัง
แสดงในรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 แสดงข้อมูลระบบ ORC ของบริษัทผู้ผลติต่างๆ 

 
แหล่งความร้อนที เหมาะสมกับการใช้ระบบ ORC 
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 การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC สามารถประยุกต์ใช้งานกับแหล่งความร้อนได้หลากหลาย อาทิ ชีวมวล ความร้อนทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ความร้อนใต้พิภพ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส าหรับการน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเหมาะสม
กับโรงงานที่มีแหล่งความร้อนทิ้ง เช่น ความร้อนจากไอเสียของเครื่องยนต์ ความร้อนจากไอเสียของเตาอุตสาหกรรม ความร้อน
จากไอเสียของหม้อไอน้ า และความร้อนที่เหลือทิ้งอื่นๆ จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยแหล่งความร้อนต้องมี
อุณหภูมิอย่างน้อย 120-150 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับสารท างานในวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ใน
การผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงแหล่งความร้อนรูปแบบต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้กับระบบ ORC 
 
 
กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้ระบบ ORC 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถน าระบบ ORC มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานเซรามิก โรงงานซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีแหล่งความร้อนท้ิงอุณหภูมิต่ า เป็นต้น ปัจจุบันเริ่ม
มีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศได้มีการน าระบบ ORC มาผลิตพลังงานไฟฟ้าบ้างแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักเนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐคาดว่าจะมีการน ามาใช้งานกันมากขึ้น ทั้งนี้ หาก
มีการใช้งานมากขึ้นร้อยละ 30 ของจ านวนโรงงานควบคุมทั้งหมด (โรงงานที่มีการใช้พลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 เม
กะจูลต่อปีขึ้นไป) จะก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานประมาณ 110 ktoe/ปี โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้มาก
ถึงประมาณ 2,200 ล้านบาทต่อปี 
 

ตัวอย่างโรงงานท่ีน าระบบ ORC มาประยุกต์ใช้งานภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้แก่ โรงงาน บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย์ จ ากัด ซึ่งเป็นการใช้แหล่งความ
ร้อนท้ิงอุณหภูมิต่ าจากน้ าระบายความร้อนเครื่องยนต์ใช้ร่วมกับความร้อนทิ้งอุณหภูมิปานกลางจากก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ก๊าซที่
เป็นต้นก าลังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส และ 400 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ท าให้สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ประมาณ 270 กิโลวัตต์ (Net Output) เป็นต้น  
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ราคาและระยะเวลาการคืนทุน 

ราคาของระบบ ORC ขึ้นอยู่กับขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยทั่วไปมีเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 50,000-100,000 บาท/
กิโลวัตต์ (Gross output) เนื่องจากแหล่งความร้อนตั้งต้นท่ีใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท างานสามารถปรับเปลี่ยน
ได้หลายรูปแบบ ดังนั้นราคาของระบบ ORC อาจเปลี่ยนไปตามชนิดของแหล่งความรอ้นตั้งต้น ทั้งนีผ้ลการศึกษาจากโครงการสาธติ
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานบริษัท บ.ีวี.ซี. เจริญทรัพย์ จ ากัด สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 
42 โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4.9 ปี  ทั้งนี้ช่ัวโมงการใช้งานจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการคืนทุน โดยควรมีระยะเวลาการ
ใช้งานไม่ต่ ากว่า 8,000 ช่ัวโมง/ปี 
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