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ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2559 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล 
อาจารยที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร.สุธี ประจงศักดิ ์
 
 

บทคัดยอ 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้ง  

ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีสงผลตอการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง  
การลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด และดานการเงิน โดยใชเครื่องมือ 2 เครื่องมือ คือ 1) แบบบันทึก
ขอมูลรายงานการบันทึกอุณหภูมิน้ํา 2) แบบบันทึกขอมูลรายงานการวัดกาซคารบอนไดออกไซด และ
จากการเก็บขอมูล สรุปไดวาจากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย พบวา
ท่ีภาระการผลิตไอน้ํารอยละ 60 หรือ 36,000 ลิตรตอวัน การทํางานของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสี
อาทิตยมีกําลังผลิตเหมาะสมท่ี 3,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง ซ่ึงจะใหประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและสามารถลด
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงได 29.28 กิโลกรัมตอวัน ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเหลือเฉลี่ยสัปดาห
ละ 2,206.88 ppm ซ่ึงลดลงจากเดิม 190.04 ppm และในดานการเงินพบวาการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขา
หมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ใชเงินลงทุน 2,190,219 บาท มีระยะเวลาคืนทุนไดภายใน 6 ป 6 เดือน 
25 วัน  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
คําสําคัญ: ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา รังสีอาทิตย 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            การคนควาอิสระฉบับนีส้ําเร็จลุลวงไปดวยด ีดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย ดร.สุธี ประจงศักดิ ์
อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจน
การตรวจแกไขการคนควาอิสระฉบับนี้  ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้ถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน  ผูวิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง 
            ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานมา ณ ท่ีนี้ ผูชวยศาสตราจารย นภดล เชนะโยธิน  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.บุญล้ํา สุนทร อาจารย ดร.นพมาศ หงษาชาติ อาจารย ดร .สุรมน ไทยเกษม 
อาจารย ดร.แพทยหญิง ลาวัณย บุนะจินดา อาจารย  ดร.ลินดา นาคโปย อาจารย เมธี พรมศิลา  
อาจารยจักรพันธ ปนทอง อาจารยไชยวัฒน เตรียมสันติภาพ อาจารยภูมิพัฒน กาคํา อาจารยประเวช เชื้อวงศ 
และอาจารยทานอ่ืนๆ ท่ีชวยถายทอดวิชาความรู และยังชี้แนะแนวทาง ใหคําแนะนํา ในการ
ทําการคนควาอิสระเปนอยางดี   
              ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ท่ีไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ใหมีความถูกตองและสมบูรณมากข้ึน  ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย  ดร.บุญล้ํา สุนทร   
ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดร.นพมาศ หงษาชาติ คุณนิพนธ ยามดี คุณจักรพันธ วงษสุวรรณ 
              ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกทานและรวมถึงรุนพ่ีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  สําหรับแนวคิดและกําลังใจท่ีดี ขอขอบคุณผูท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการทําการคนควาอิสระในครั้งนี้ทุกทาน  
              ทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา และมารดา ผูท่ีใหทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของขาพเจา 
และเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา จนทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี  และประโยชนท่ี
ไดรับจากการคนควาอิสระนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกบุคคลท่ีสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องของความเปนไปได  
นําขอมูลในงานคนควาในสวนท่ีเหมาะสมไปประยุกตใชในงานการคนควาอิสระเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอไป    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พลังงานเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินการภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงการดํารงชีวิต 
ประจําวันของประชากรในประเทศไทย มนุษยไดมีการพัฒนาการใชพลังงานมาตลอดตามยุคสมัยตางๆ 
เริ่มจากการใชพลังงานจากไมฟน พลังงานลม พลังงานน้ํา ถานหิน น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาตแิละ
นิวเคลียร ซ่ึง ในสมั ยป จจุบันไดมีการนําความรู เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิต ยมาใชประโยชน 
โดยใชเทคโนโลยีและออกแบบเครื่องมือในการนํา พลังงาน แสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดมากท่ีสุด 
สําหรับประเทศไทยซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในเขตใกลเคียงเสน ศูนยสูตร
หรืออยูในแถบรอนมีคาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยคอนขางสูงประมาณ 5.05 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตร
ดังนั้นหากสามารถใชพลังงานแสงอาทิต ยท่ีตกลงบนประเทศไทยเพียงรอยละ 1ของพ้ืนท่ีท้ังหมดตอ
ปจะไดพลังงานเทียบเทาน้ํามันดบิประมาณ 700 ลานตนัตอป(พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน,ม.ป.ป.) 
 การคนควาเพ่ือนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชแทนพลังงานเชื้อเพลิง ซ่ึงเปนพลังงานท่ีใชแลว
หมดไ ปจากโลกจึงมีความจําเปนตองวิจัยและพัฒนาโดยการประดิ ษฐ เครื่องมือตางๆ เชน  
เทคโนโลยีการทําน้ํา รอนดวยพลังงานแสงอาทิตย การกลั่นน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  การอบแหง
ดวยพลังงานแสงอาทิตย หรือเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟา เพ่ือให
สามารถนํามาใชงานใหได การนํา พลังงานแสงอาทิตย มาใชในรูปแบบความรอน การผลิตน้ํา รอนดวย
พลังงานแสงอาทิตยเปนการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยตรง โดยใชอุปกรณท่ีไดรับการพัฒนามา
อยางมีประสิทธิภาพ และปจจุบันไดมีการสงเสริมการใชงานในตางประเทศ ท้ังในประเทศแถบยุโรป 
ออสเตรเลีย และประเทศจีน สําหรับประเท ศไทยในปจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) แนวทางการสงเสริมการใชเซลลแสงอาทิตยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา ในการผลิตไฟฟาใหกับพ้ืนท่ี
ท่ียังไมมีไฟฟาใช สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีไฟฟาใชอยูแลวตอนนี้ยังไมมีนโยบายหรือแนวทางสงเสริมให
ประชาชน ท่ัวไปใหมีการใชเซลลแสงอาทิตยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา 2) แนวทางการสงเสริมการ
ใชความ รอนพลัง งานแสงอาทิตย ซ่ึงไดมีการวิเคราะหและหาแนวทางในการสงเสริมใหมีการใช
ระบบผลิตน้ํารอน พลังงานแสงอาทิตย โดยสนับสนุนการผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรม แตในการลงทุนระบบการผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยในระยะ
เริ่มตนจะตองลงทุนสูง ดังนั้นจะตองสรางความเชื่อม่ันใหกับเจาของท่ีจะลงทุนระบบ วาระบบ
สามารถใชงานไดดีมีความคุมทุนและไดกําไรในอนาคต 
 ปรากฏการณโลกรอนเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกกอใหเกิดผลกระทบ กับความ
แปรปรวนของสภาพอากาศท่ีรุนแรงและบอยครั้ง การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต และการเพ่ิมข้ึน ของ
พาหะนําโรค การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีสาเหตุหลักจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
2 
 

(greenhouse gases) ในบรรยากาศท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อันเกิดจากกิจกรรมตางๆของมนุษยท้ัง
ทางตรงและทางออม ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของกาซเรือนกระจกนี้ สงผลทําใหองคประกอบของชั้นบรรยากาศของ
โลกเปลี่ยนแปลงไป กาซเรือนกระจกเปนกาซท่ีเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย  
ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดกลืนความรอน ทําใหโลกมีความอบอุน  แตเนื่องจากระดับกาซเรือนกระจก
ไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายทศวรรษ จึง ทําใหมีความรอนท่ีถูกดูดซับมากข้ึนและ
ไมสามารถ ระบายออกไปนอกบรรยากาศโลกไดทําใหโลกรอนข้ึนอุณหภูมิสูงข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เกิดเปนสภาวะโลกรอน(global warming) ซ่ึงเปนสภาวะท่ีโลกมี อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจาก
การเพ่ิมข้ึนของกาซเรือนกระจกกลายเปนปญหาใหญในปจจุบันท่ีท่ัวโลกใหความสนใจ กาซ
คารบอนไดออกไซดเปนหนึ่งในกาซเรือนกระจก ท่ีดูดซับคลื่นอินฟ ราเรดซ่ึงเปนคลื่นความรอน จาก
แสงอาทิตย เก็บสะสมความรอ นไว ในชั้นบรรยากาศ และเปนเสมือนกําแพงกันรังสีความรอน ท่ี
สะทอนจากพ้ืนโลกมิใหแผ ออกไปนอกชั้นบรรยากาศของโลก ซ่ึงมีสวนทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
น้ําแข็งข้ัวโลกละลายระดับน้ําทะเลสูงข้ึน ทวมตามพ้ืนท่ีชายฝง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ดังท่ีทราบ 
กันอยูแลว นอกจากนี้อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนยังทําใหกาซคารบอนไดออกไซดท่ีละลายอยูในน้ําทะเล
ในมหาสมุทรระเหยแยกตัวออกมา กอปรกับกาซมีเทนท่ีถูกดูดซับอยูในดินระเหยออกมามากข้ึน  
ทําใหปริมาณความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสูงข้ึน ทําใหปญหาโลกรอนยิ่งทวี
ความรุนแรงข้ึน คารบอนไดออกไซดถึงแมจะเปนกาซท่ีมีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น ในชั้น
บรรยากาศของโลก แตกลับมีความสําคัญกับสภาพภูมิอากาศของโลกท้ังในทางตรงและทางออม
(กณิตา ธนเจริญชณภาส, 2558, หนา 144) 
 สําหรับบริษัทกรณีศึกษาไดผลิตไอน้ําโดยใชหมอไอน้ําและนําเอากาซรอน (ความรอนท่ี
ออกจาก stack) ท่ีไดจากหมอไอน้ํามาแลกเปลี่ยนความรอน ( economizer) ใหกับระบบน้ําปอนเขา
กอนเขาหมอไอน้ํา ยังมีการใชเชื้อเพลิงท่ีคอนขางสูง และมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา
จํานวนมาก บริษัทกรณีศึกษาจึงรวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงานเพ่ือหาแนวทางในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน จึงสงเสริมใหใชระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ดังนั้นผูวิจัยจึง
มีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 ท้ังนี้ บริษัทกรณีศึกษาเปนบริษัทผลิตอาหารแปรรูปแชแข็ง และไดมีการใชไอน้ําใน
การนึ่งสินคา โดยใชเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําทําใหปจจุบันมีตนทุนในการผลิตสินคาท่ีสูงข้ึน
แตราคาขายยังคงเทาเดิม ซ่ึงจากขอมูลการใชปริมาณเชื้อเพลิงบริษัทกรณีศึกษา ในระหวาง
เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 เปนรายจายตอเดือนท่ีทางบริษัทกรณีศึกษาได
มีการสูญเสียไปกับพลังงานเชื้อเพลิง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยอดการผลิตสินคาใน
แตละเดือน รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1  การใชปริมาณเชื้อเพลิงในระหวางเดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
 

เดือน 
ปริมาณเชื้อเพลิง 

(Kg.) 
ราคา 
(บาท) 

เดือน 
ปริมาณเชื้อเพลิง 

(Kg.) 
ราคา 
(บาท) 

มิถุนายน 37,267 1,024,842 ธันวาคม 45,135 1,241,212 

กรกฎาคม 37,730 1,037,575 มกราคม 41,171 1,132,202 

สิงหาคม 44,463 1,222,732 กุมภาพันธ 35,258 969,595 

กันยายน 35,702 981,805 มีนาคม 40,139 1,103,822 

ตุลาคม 43,310 1,191,025 เมษายน 50,503 1,388,832 

พฤศจิกายน 38,039 1,046,072 พฤษภาคม 32,196 885,390 

ท่ีมา: (รายงานการใชเชื้อเพลิงของบริษัทกรณีศึกษา, 2558) 
 

 จากตาราง 1 จะเห็นไดวาในระยะเวลา 12 เดือน การใชปริมาณเชื้อเพลิงของบริษัทกรณีศึกษา
นั้นมีการใชไมสมํ่าเสมอ โดยแปรผันตามยอดการผลิตสินคา แตมีคาใชจายในการซ้ือเชื้อ เพลิงท่ีสูง
ท่ีสุดอยูท่ี 1,388,832บาท ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัยของ  (Sateikis,et al.,2006) ท่ีมีการนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชในการทําน้ํารอนพลังงานไฟฟาภายในบานและพลังงานความรอนสําหรับใช
ในเกษตรกรรม เพ่ือลดตนทุนในการผลิตผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีพลังงานแสง 
อาทิตยมาประยุกตใชรวมกับเชื้อเพลิงเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงท่ีใชในปจจุบัน และยังสามารถลด
ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย โดยทําการศึกษาการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
โดยรวมกันกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานหันมาศึกษาการใช
พลังงานจากแสงอาทิตย ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสะอาดและไมมีวันหมด และนํามาเปนพลังงานท่ี
สามารถใชรวมกันกับพลังงานเชื้อเพลิงได 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยจะประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิงไดอยางไร 
1.2.2 การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยจะสามารถลดตนทุน

การผลิตไอน้ําไดหรือไม 
1.2.3 การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยสามารถชวยลด

ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดลงไดหรือไม  
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
1.3.1เพ่ือศึกษาการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงจากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
1.3.2 เพ่ือลดตนทุนในการผลิตไอน้ําจากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัว

เก็บรังสีอาทิตย 
1.3.3เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณของทางบริษัทในการลดกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิต 

  

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
การลงทุนติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย จะสามารถประหยัด

พลังงานเชื้อเพลิง ลดตนทุนการผลิตไอน้ํา และลดกาซคารบอนไดออกไซดได 
 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1ขอบเขตการศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาดานการเงิน ในการท่ีจะติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยและหาจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน ในการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา
ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย และศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนในทางเศรษฐศาสตร ดานการเงิน และการลดตนทุนใน
การผลิตไอน้ํา 

1.5.2ขอบเขตดานพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะบริษัทอาหารแปรรูปแชแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี 
1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย 
ขอบเขตดานระยะเวลา ผูวิจัยทําการศึกษา ตั้งแตเดือน กันยายน 2558 ถึง กุมภาพันธ 2559 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ตัวแปรตน               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.7 ขอตกลงเบื้องตน 
 
 การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยโรงงานกรณีศึกษา
เปนการรวมกับโครงการสงเสริมการใชน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน กรมพัฒนา
พลังงาน ทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน บริษัทกรณีศึกษาไดมีนโยบายใหมีการติดตั้ง
ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยายศัพทเฉพาะดังนี้ 
1.8.1 การประหยัด หมายถึง การลดตนทุนในการใชพลังงานเชื้อเพลิง 
1.8.2 พลังงานเชื้อเพลิง หมายถึง แกสปโตรเลียมเหลวท่ีใชในการผลิตไอน้ํา 
1.8.3ระบบอุนน้ําหมายถึง เทคโนโลยท่ีีทําหนาท่ีผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย 
1.8.4หมอไอน้ําหมายถึง เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะปด ใชสรางไอน้ําเพ่ือสงผานความรอน

ไปยังเครื่องจักร 
1.8.5ตัวเก็บรังสีอาทิตย หมายถึง แผงอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนท่ีทําหนาดูดกลืนรังสี

อาทิตย เปลี่ยนเปนความรอนใหกับของไหลมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
1.8.6รังสีอาทิตย หมายถึง พลังงานท่ีปลอยออกมาจากดวงอาทิตย 

 การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวย  
ตัวเก็บรังสีอาทิตย  
    1. ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 
    2. ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
    3. ดานการเงิน 
  3.1 มูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) 

3.2ผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) 
3.3 จุดคุมทุน(breakeven analysis) 
3.4 ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
3.5 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

 
 
  
 

การติดตั้งระบบอุนน้ํา
ปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัว

เก็บรังสีอาทิตย 
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1.8.7กาซคารบอนไดออกไซด หมายถึง สารประกอบของคารบอนท่ีอยูในสถานะกาซท่ีลอยตัว
อยูในชั้นบรรยากาศมาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 

1.8.8ดานการเงิน หมายถึง มูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) ผลประโยชนตอเงินลงทุน 
(B/C)จุดคุมทุน(breakeven analysis) ระยะเวลาคืนทุน (payback period)อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) 

 

1.9ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
1.9.1 สามารถลดการใชปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําเพ่ือการผลิตสินคาจากการติดตั้ง

ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
1.9.2 สามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปในระยะยาวไดจากการติดตั้ง

ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
1.9.3 สามารถลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดในกระบวนการผลิตจากการติดตั้ง

ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
1.9.4สามารถนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทนไดในอนาคต 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากปญหาเก่ียวกับ คาใชจายท่ีใชเปนตนทุนในการผลิตสินคา ทําให ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาวรรณกรรมและบทความดานวิชาการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การศึกษาทํางานวิจัยและไดนําเอาทฤษฎีตางๆ ท่ีไดเรียนมาแลวในหลักสูตร และนํามาประยุกตใชใน
งานวิจัย โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

       2.1 บริบทของสถานประกอบการ  
       2.2 เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
       2.3 หลักการ และทฤษฎีของหมอตมไอน้ํา  
       2.4 หลักการ การนําความรอนกลับมาใชใหม 
       2.5 หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับกาซคารบอนไดออกไซด 
       2.6 หลักการ และทฤษฎีดานการเงิน 
       2.7 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย    

 

2.1 บริบทของสถานประกอบการ 
 

2.1.1 ขอมูลสถานประกอบการ 
บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก จังหวัดปราจีนบุรี เปนบริษัทในเครือของ ประเทศญี่ปุน 

จึงไดกําหนดนโยบาย ดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ดังนี้ 
เรามุงม่ัน จะคงไวซ่ึงมาตรฐานระดับสูง ทางดานสุขอนามัยในกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ

และความปลอดภัยของอาหาร เปนความสําคัญระดับสูงของพวกเรา เราจะปฏิบัติตามขอบังคับของ
กฎหมายและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 ดวยการสงเสริมการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความพึงพอใจของลูกคา 
ระเบียบและขอปฏิบัติของบริษัท 

ขอท่ี 1 ทําธุรกิจกับบรรดาลูกคาท้ังหมดดวยความยุติธรรม และในขณะเดียวกันปฏิบัติตาม
จุดยืนของลูกคา 

       ขอท่ี 2 นําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนดวยความจริงใจ และไมนํามาซ่ึงความผิดพลาด     
       ขอท่ี 3 นําเสนองานวาดวยบริการและสินคาดวยคุณภาพท่ีสูงอิงตามเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม  

เพ่ือใชเปนหลักสําคัญใหลูกคาม่ันใจ พึงพอใจและไววางใจ 
       ขอท่ี 4 จะไมปฏิบัติตามธรรมเนียมการคาท่ีไมมีการปรับประสิทธิภาพ แตจะจัดสราง

ความสัมพันธทางการคาท่ีมีความทัดเทียม ยุติธรรม โดยจะใชกับธุรกิจการคาท้ังหมด 
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       ขอท่ี 5 นําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมและเหมาะกับโอกาสใหเปนในเชิงบวก เพ่ือใหไดรับ
การประเมินและทําความเขาใจไดอยางถูกตอง 

       ขอท่ี 6 จะตองปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความซ่ือตรงอยางถึงท่ีสุด  
       ขอท่ี 7 ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีตองท่ีตองใหคงอยูตอไป    
       2.1.2 รายละเอียดโดยสังเขปของบริษัท  
       บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี เปดดําเนินการโรงงานผลิตสินคาแชแข็ง 

ตั้งแต  ป 2550 ตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 19 ไร โดยภายในพ้ืนท่ีมีการจัดแบงการใช
ประโยชนตางๆ เชน พ้ืนท่ีสวนการผลิต พ้ืนท่ีสวนอาคารสํานักงานบริหาร พ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภค
และพ้ืนท่ีสีเขียว 

       2.1.3 ขั้นตอนการผลิต 
       ในกระบวนการผลิตของบริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก จังหวัดปราจีนบุรี มีการผลิต 

ผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เชน ผลิตภัณฑจากวัตถุดิบเนื้อไก เนื้อหมู เนื้อวัวและสินคาประเภทผัก
แปรรูป ซ่ึงในข้ันตอนการผลิตจะมีการใชไอน้ําในกระบวนการนึ่งสุก ซ่ึงไอน้ํารอนท่ีไดมาจากหมอตม
ไอน้ําท่ีมีขนาด 2 ตัน และ 3 ตัน มีกระบวนการผลิต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปแชแข็ง 
ท่ีมา: (บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก จังหวัดปราจีนบุรี, 2558) 
 

2.2 เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนดวยตัวเก็บรังสอีาทิตย 
 

พลังงานแสงอาทิตย เปนแหลงพลังงานท่ีมีศักยภาพสูงมาก ในการประยุกตใชพลังงานหมุนเวียน
ท่ีทําใหเกิดพลังงานความรอน ใชแลวไมมีวันหมดและเปนพลังงานท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
เปนพลังงานท่ีสะอาดและประหยัดมีความคุมคาใน  ระยะยาวประเทศไทยจะเปนประเทศในเขตรอน 
แตก็พบวา ตามบานพักอาศัยหรือโรงแรมท่ัวๆ ไปมีการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอนกันเปนจํานวนมาก โดย
เครื่องทําน้ํารอนท่ีไดรับความนิยมใชในบานพักอาศัย คือ เครื่องทําน้ํารอน  แบบใชพลังงานจากไฟฟา
ซ่ึงถือวา เปนอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาสูงมากอุปกรณหนึ่งประเทศไทยมีรังสีแสงอาทิตยสูงเกือบ
ตลอดท้ังปจึงมีศักยภาพสูง ท่ีจะใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยไดเปนอยางดีการใชพลังงาน
แสงอาทิต ยสามารถใชไดในรูปความรอน และไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยดังนั้นจึงเหมาะกับการนํา

วัตถุดิบ ตัดแตง หมัก นึ่ง บรรจุ แชแข็ง 

ไอน้ํา 
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พลังงานแสงอาทิตยมาใชงาน การพัฒนาอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการ  เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย
ใหเปนพลังงานความรอนท่ีสามารถใชประโยชนไดจึงมีความสําคัญมากในปจจุบันมีความพยายามนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชโดยตรงมากข้ึน โดยเฉพาะการนําความรอนจากแสงอาทิตยมาใชให
ความอบอุน และทําน้ํารอนใหแกท่ีพักอาศัยท่ัวไปเครื่องทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตยเปนการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในรูป ความรอนโดยใชแผงรับรังสีดวงอาทิตย (solar collector) เปนตัวแปลง และเก็บพลังงาน
ความรอนแลวถายเทความรอนใหกับน้ําทําใหน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เปนน้ํารอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 40-70 
องศาเซลเซียส ซ่ึงสวนใหญจะใชสําหรับการอาบและการซักลางเครื่องทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย (solar 
water heater) มีตัวรับรังสีแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ เปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน
พลังงานความรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส ตัวรับรังสีแสงอาทิตย
แบบแผนเรียบ ทําหนาท่ีถายเทความรอนจากรังสีแสงอาทิตยท่ีตกกระทบไปยังสารทํางานท่ีเปนของเหลว 
แลวนําความรอนจากการระเหยกลายเปนไอของสารทํางานไปใชประโยชนในการทําน้ํารอน (พลังงาน
แสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

       เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยคือเครื่องผลิตน้ํารอนโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงาน
จากรังสีแสงอาทิตยมาเพ่ิมอุณหภูมิใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนซ่ึงสามารถนํามาทดแทนระบบผลิตน้ํารอน
จากฮีทเตอรไฟฟาระบบผลิตน้ํารอนจากบอยเลอรโดยน้ํามันดีเซลน้ํามันเตาหรือแก็ส LPG. ซ่ึงมี
แนวโนมท่ีจะปรับราคาสูงข้ึนไปเรื่อยๆ  การผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชกันโดยท่ัวไปใน
ปจจุบันมีการผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา ซ่ึงมีเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอน ดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบงออกได 3 ชนิด ดังนี้ 

 
 
       2.2.1 ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ (thermosyphon system)  
       ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ ( thermosyphon system) เปนชนิดท่ีมีถังเก็บอยูสูงกวาแผง

รับแสงอาทิตย ใชหลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ เม่ือน้ําไดรับความรอนจากแสงอาทิตยจะมี
ความหนาแนนนอยลงจึงไหลข้ึนสูดานบนของถังโดยน้ําเย็นจะไหลเขามาแทนท่ี เหมาะสําหรับบานพัก
อาศัยหรือรีสอรท 

       2.2.2 ชนิดใชปมน้ําหมุนเวียน (force circulation) 
       ชนิดใชปมน้ําหมุนเวียน (force circulation) เหมาะสําหรับการใชผลิตน้ํารอนท่ีมีความตองการ

ใชงานปริมาณมาก และมีการใชอยางตอเนื่อง เชน โรงแรม โรงพยาบาล และอุตสาหกรรม
บางประเภท 

       2.2.3 ระบบผสมผสาน (solar hybrid system)  
       ระบบผสมผสาน ไดแก ระบบผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสานซ่ึงเปนการนํา

เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยมาผสมผสานกับความรอนเหลือท้ิงจากแหลงตางๆ  เชน การนํา
ความรอนจากการระบายความรอนท้ิงของเครื่องทําความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศมาใชงาน ( heat 
recovery system) การนําความรอนจากปลองควัน boiler มาใชงาน (economizer system) โดย
ท้ัง 2 ระบบสามารถนํามาใชรวมกับระบบผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือลดขนาดพ้ืนท่ีแผง
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รับรังสีความรอนอีกท้ังยังเปนการลดปริมาณพลังงานไฟฟาหรือพลังงานเชิงพาณิชยในการผลิตน้ํารอน
ไดอีกดวยซ่ึงจะชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกทาง (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

 

 
 
ภาพ 3  ระบบผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยแบบผสมผสาน 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
       ปจจุบันมีระบบการผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยอยู 3 แบบดวยกัน 

1) ระบบผลิตน้ํารอนแบบแผนรับแสงแบบรวมแสง  (focusing solar collector)
หรือบางครั้งเราเรียกเทคโนโลยีนี้วา concentrated solar thermal การทําน้ํารอนแบบนี้จะใชวัสดุ
รวมแสงหรือสะทอนแสง โดยท่ัวไปจะใชกระจกสะทอนแสง ไปยังวัสดุรับแสง และติดระบบติดตาม
ดวงอาทิตยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ การทําน้ํารอนแบบนี้จะไดน้ําอุณหภูมิสูงมาก 
ระบบทําน้ํารอนแบบแผนรับแสงแบบรวมแสงสามารถแบงได 3 แบบ คือ แบบใชกระจกโคงรวมแสง
หรือแบบรางพาราโบลิก (parabolic troughs) แบบหอคอยรวมแสง (central receiver tower) และแบบ
จานรวมแสง (parabolic dish) 

(1) แบบใชกระจกโคงรวมแสงหรือแบบรางพาราโบลิก ( parabolic troughs) 
การผลิตน้ํารอนดวยวิธีนี้จะใชแผนกระจกหรือวัสดุสะทอนแสงโคงหนาตัดรูปพาราโบลามีลักษณะเปน
รางยาว ทําหนาท่ีรวมพลังงานแสงอาทิตยไปยังทอหรือวัสดุรับแสงยาวขนานกับรางตรงตําแหนงโฟกัส
ของรางพาราโบลา เพ่ือถายเทพลังงานความรอนใหกับน้ําหรือของเหลวซ่ึงเปนสารทํางาน เพ่ือทําให
น้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนและสามารถนําไปใชงานได ดังภาพ 4 โดยการทําความรอนดวยวิธีนี้สามารถทําให
มีอุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิสูงมากจะทําใหน้ําในทอกลายเปนไอน้ํา ดังนั้น 
การผลิตน้ํารอนดวยวิธีนี้อาจตองผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน หรือนําไอน้ําไปปนกังหันไอน้ํา 
หรือเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมกอนนําน้ําไปแลกเปลี่ยนความรอนเพ่ือผลิตเปนน้ํารอน ดังแสดงใน
ภาพ 5 การทําน้ํารอนแบบนี้ไมคอยนิยมเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากสวนใหญใชในการผลิตไฟฟา 
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ภาพ 4  แสดงลักษณะของระบบทําน้ํารอนแบบแผนรับแสงแบบรวมแสง ชนิด parabolic troughs 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

 
 
ภาพ 5  การประยุกตใชงานระบบทําน้ํารอนแบบแผนรับแสงแบบรวมแสง ชนิด parabolic troughs 
ท่ีมา: (สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

(2) แบบหอคอยรวมแสง ( central receiver tower) การผลิตน้ํารอนแบบ
นี้เป นการรวมพลังงานแสงอาทิตยจากแผนกระจกจํานวนมาก แลวสะทอนไปยังตัวรับพลังงานซ่ึง
ตั้งอยูบนหอคอยบรรจุดวยน้ําหรือสารทํางาน กระจกสะทอนแสงเรียกวา เฮลิโอสแตต จะติดตั้ง
รอบๆ หอรับความรอน ดังแสดงใน ภาพ 6 การทําน้ํารอนดวยวิธีนี้ไมเหมาะกับการนํามาทําน้ํารอน
โดยตรง เหมือนกับแบบรางพาราโบลิก เนื่องจากมีอุณหภูมิสูงมาก ประมาณ 1000 องศาเซลเซียส  
การใชงานอาจผานการผลิตไฟฟาโดยกังหันไอน้ํา และผานระบบทําความเย็นแบบดูดซึม และสุดทาย
ผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพ่ือผลิตน้ํารอนแลวนําไปใชงาน 
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ภาพ 6  การผลิตน้ํารอนแบบหอคอยรวมแสง central receiver tower 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

(3) แบบจานรวมแสง (parabolic dish) การผลิตความรอนแบบนี้อาศัยการรวมแสง
โดยใชวัสดุสะทอนแสงแบบจานรวมแสงรูปทรง parabolic หรือกระจกโคงหลายแผนจัดเรียงใหมีการ
สะทอนและรวมแสงไปยังจุดโฟกัส ซ่ึงมีตัวรับหลังงานแสงอาทิตย และมักติดตั้งระบบติดตามดวง
อาทิตยเพ่ือใหระบบทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน ภาพ 7 การรวมแสงแบบนี้ปจจุบันมีการ
ประยุกตใชเพ่ือผลิตไฟฟาโดยใชเครื่องยนตสเตอริ่งวางไวยังตําแหนงโฟกัส ซ่ึงสามารถทําอุณหภูมิได
สูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส  สวนการใชสําหรับงานตมน้ํามักไมนิยมเนื่องจากอุณหภูมิสูงมาก และ
รูปแบบไมเหมาะกับการการใชตมน้ําสําหรับการทําน้ํารอน (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

 

 
 
ภาพ 7  การผลิตความรอนโดยใชจานรวมแสง parabolic dish 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

เทคโนโลยีการผลิตนํ้ารอนโดยใชแผนรับแสงดังกลาวขางตนนี้ จะมีการทํางานของอุปกรณ
ใหเคลื่อนท่ีตามดวงอาทิตย ทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก ดังตาราง 2 
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ตาราง 2  ระดับอุณหภูมิท่ีทําไดของแผนรับแสงแบบรวมแสง  
 

แบบแผนรับแสง 
ระดับอุณหภูมิสูงสุดโดยประมาณ 

(องศาเซลเซียส) 

1) จานรวมแสงเปนจุด (parabolic dish) 1500 

2) หอรับแสง (central receiver tower) 1000 

3) จานรวมแสงเปนเสน (parabolic troughs) 400 

ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

 
 

ภาพ 8  แสดงสวนประกอบของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ  
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
             

2) การผลิตน้ํารอนแบบแผนเรียบ  (flat plate solar collector) เครื่องทําน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบอาศัยการรับรังสีจากดวงอาทิตยโดยตรงและแลกเปลี่ยนความรอน
ใหกับน้ําเก็บไวในถังเก็บ เครื่องทําน้ํารอนแบบแผนเรียบประกอบดวยสวนตางๆ ดังแสดงใน ภาพ 8 
โดยหลักการทํางานของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบไหลเวียนธรรมชาติเม่ือน้ําไดรับ
พลังงานความรอนจนมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะเคลื่อนท่ีไปดานบน หรือลอยไปดานบน แผนรับแสงแบบนี้จะ
ไมมีอุปกรณใหเคลื่อนท่ีตามดวงอาทิตย (non-tracking solar collector) ไดแกแผนรับแสงแบบแผน  
เรียบชนิดมีแผนปดใส (single glazed) และแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดไมมีแผนปด ( un glazed) 
เปนตน แผนรับแสงแบบนี้จะสามารถรับแสงอาทิตยเปนแบบท่ีอุณหภูมต่ําดังแสดงในตาราง 3 
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ภาพ 9  หลักการทํางานของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ  
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 
ตาราง 3  ระดับอุณหภูมิท่ีทําไดของแผนรับแสงแบบแผนเรียบและสระแสงอาทิตย 
 

แบบแผนรับแสง 
           ระดับอุณหภูมิสูงสุดโดย 

           ประมาณ (องศาเซลเซียส) 

1) แผนเรียบชนิดมีแผนปดใส (single glazed) 40 – 90 

2) แผนเรียบชนิดไมมีแผนปด (un glazed) < 40 

3) สระแสงอาทิตยชนิดตื้น (shallow solar pond) 40 – 60 

4) สระแสงอาทิตยชนิดลึก (deep or salt gradient solar pond) 40 – 90 

5) ทอน้ําสุญญากาศ (evacuated tubular collector) 100 – 200 

ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

สวนประกอบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ ซ่ึงสามารถแบง
ไดเปน 2 สวนใหญ คือ สวนแผงรับแสงอาทิตย และสวนถังเก็บน้ํารอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สวนแผงรับแสงอาทิตย ของเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนท่ี
รับรังสีจากดวงอาทิตยและถายเทความรอนใหกับน้ําทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึน แลวนําไปเก็บท่ีถังเก็บ
น้ํารอน แผงรับพลังงานแสงอาทิตยมีสวนประกอบยอยดังแสดงในรูป สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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ภาพ 10  แสดงสวนประกอบของแผงรับแสงอาทิตยแบบแผนเรียบ 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

(2) ผิวดานบนท่ีรับรังสีจากดวงอาทิตย สามารถใชวัสดุใสใดๆ ก็ไดท่ีมีคุณสมบัติ
ในการทําความรอน ทนรังสี UV อายุการใชงานนาน โดยท่ัวไปจะใชกระจกใส เพราะสามารถหาไดงาย
ราคาไมแพงมาก และท่ีสําคัญ ยอมใหแสงผานไดงาย เปนฉนวนความรอนท่ีดีทําใหความรอนท่ีเกิดข้ึน
ภายในแผงรับแสงอาทิตยสามารถกักเก็บไวได การใชกระจกในเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
จะใชนิรภัยตามมาตรฐาน มอก.กระจกปดดานบน ใชกระจกนิรภัย (tempered glass) ซ่ึงทนตอแรง
กระแทกและอุณหภูมิ เพ่ือกักเก็บและเพ่ือปองกันการสูญเสียความรอนใหกับบรรยากาศ 

                (3) ตัวดูดซับพลังงานแสงอาทิตย จะใชแผนอะลูมิเนียมซ่ึงมีน้ําหนักเบาเคลือบ
ดวยสารเลือกรังสี (selective surface) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดซึมรังสีสูง และการแผรังสีต่ําซ่ึงจะทํา
หนาท่ีในการดูดซับพลังงานความรอนและถายเทความรอนไปยังทอน้ํารอนเพ่ือใหน้ําในทอมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนแผนด ูดรังสี ผลิตจากแผนอลูมิเนียมรีดข้ึนรูป ผิวเคลือบดวยสารเลือกรังสีมีคูณสมบัติในการดูด
รังสีสูงกวารอยละ 93 .87 และมีคาการแผรังสีต่ํากวารอยละ 12 .29 จึงทําใหแผนดูดรังสีมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแผนดูดรังสีทั่วไปสามารถปองกันการสูญเสียความรอนดวยฉนวนใยแกว 

                (4) ทอน้ําภายในแผงรับแสงอาทิตย เปนอุปกรณท่ีลําเลียงน้ําเย็นทางดานเขาและ
สงน้ํารอนออกจากแผงรับแสงอาทิตย มีหลายทอแลวแตการออกแบบพ้ืนท่ีรับแสงอาทิตย โดยจะยึดติด
กับตัวดูดซับพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือถายเทพลังงานความรอนใหทอและใหกับน้ําภายในทอ 
ตามลําดับ มักจะใชทอทองแดง เพราะมีความแข็งแรง ทดแรงดันน้ําไดสูง  ถายเทความรอนไดดี และ
ไมเปนสนิม ใชทอทองแดงรีดอัดติดกับแผนดูดรังสีเชื่อมตอกับทอรวม ซ่ึงเจาะรูแบบข้ึนขอบเพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงในการเชื่อมเปนผลใหมีประสิทธิภาพสูง ถายเทความรอนไดดี ทนตอการกัดกรอน  
ไมเปนสนิม และรับแรงดันไดสูง 

                (5) ฉนวนความรอน เปนอุปกรณปองกันการสูญเสียความรอนภายในออกมาดานนอก
แผงรับแสงอาทิตย จะติดตั้งดานลางของทอทองแดง และตัวดูดซับแสงอาทิตย โดยท่ัวไปจะใชฉนวน
ไมโครไฟเบอรหรือฉนวนใยแกวฉนวนความรอน ทําใหมีอายุการใชงานท่ียาวนาน ลดการสูญเสียความรอน
ไดเปนอยางดี 
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                (6) กรอบหรือโครงของแผงรับแสงอาทิตย มักจะทําดวยอลูมิเนียมตีข้ึนรูปเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรงและสวยงานเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 

3) สวนถังเก็บน้ํารอน มักออกแบบตามปริมาณการใชน้ําของผูบริโภคมีหลายขนาด 
แลวแตผูผลิต ตัวถังทําดวยสแตนแลส เนื่องจากสะอาดไมเปนสนิม ทนแรงดันน้ําไดสูง ดานนอกหุม
ดวยฉนวนความรอน มักใชฉนวนใยแกวและหุมดวยสังกะสี หรือสแตนเลสอีกชั้นเปน jacket ปองกัน
ฉนวนความรอนเสียหาย ดังแสดงในภาพ 11 

(1) ถังน้ํารอน ทําดวยสแตนเลสไมเปนสนิม ใชเก็บน้ําสามารถทนความดันไดสูง 
(2) ภายในถัง ออกแบบใหสามารถเก็บและจายน้ํารอนโดยไมปนกับน้ําเย็นท่ีไหล

เขาไป สามารถเก็บน้ํารอนไวไดนาน เนื่องจากหุมดวยฉนวนใยแกว 
(3) ภายนอกถัง หุมดวยแผนอลูมิเนียมข้ึนรูป ใหความคงทนและแข็งแรง 
(4) ปดดวยฝาครอบสแตนเลส ไมเปนสนิม 
 

 

 
ภาพ 11  แผนรับแสงแบบหลอดแกวสุญญากาศ 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

4) การผลิตน้ํารอนแบบหลอดแกวสุญญากาศ (evacuated tube solar collector) 
เปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนอีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะ   
เปนหลอดแกวสองชั้น ระหวางชั้นเปนสุญญากาศ ภายในเคลือบดวยสารดูดกลืนรังสี มีประสิทธิภาพสูง 
เหมาะกับการใชงานท่ีตองการนํ้ารอนอุณหภูมิสูง (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

2.2.4 ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง 
ปจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทท่ีจําเปนตองใชน้ํารอน สําหรับการผลิตน้ํารอนไดมีการใช

พลังงานหลายรูปแบบ ซ่ึงสวนใหญจะใชวิธีการตมโดยใชพลังงานจากกาซและไฟฟา หรือหากเปน
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กิจกรรมขนาดใหญจะใชหมอตมท่ีใชน้ํามันเตา หรือน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง การใชพลังงานไฟฟาใน
การผลิตน้ํารอน ถือวาเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมกับคุณคาของพลังงานไฟฟาทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ํารอน 
คือ การใชพลังงานแสงอาทิตย และความรอนเหลือท้ิง  เชน ความรอนท้ิงจากชุดระบายอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ สําหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแหงนั้น
สามารถใชระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย หรือ แบบผสมผสานกับระบบผลิตน้ํารอนจาก   
ความรอนเหลือท้ิง เพราะกิจการเหลานี้ลวนมีการใชระบบปรับอากาศเครื่องทําความเย็น เตาเผา 
หมอไอน้ํา ท่ีมีความรอนเหลือท้ิงอยูมาก การใชพลังงานผสมผสานดังกลาว สามารถลดความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟา และสิ่งท่ีสําคัญ คือ เปนการใชพลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือท้ิง
กลับมาใชประโยชนไดโดยตรงสถานประกอบการมีความตองการพลังงานในการผลิตน้ํารอนเพ่ือใชใน
กิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปน ในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตหรือบริการ น้ํารอนท่ีใชสถาน
ประกอบการโดยท่ัวไปสามารถผลิตไดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงความรอนหรือผลิตจาก
ความรอนจากพลังงา นไฟฟาโดยตรง การนําพลังงานทดแทนมาใชเพ่ือการผลิตความรอน ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงเปนพลังงานท่ีฟรี สะอาด และใชแลวไมมีวันหมดไป แมวาการใชเทคโนโลยี
การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชยังตองมีการลงทุนท่ีสูง แตดวยตนทุนพลังงานแสงอาทิตยท่ีเปนศูนย
ทําใหไมมีความแปรปรวนดานตนทุนเชื้อเพลิงเพราะแมจะมีการใชมากข้ึนราคาแสงอาทิตยก็จะไม
สูงข้ึนตาม ซ่ึงตางกับกรณีตนทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือ ชีวมวล และทําใหเปนขอไดเปรียบของพลังงาน
แสงอาทิตย ดวยเหตุนี้พลังงานแสงอาทิตยจึงมีความนาสนใจท่ีจะนํามาใชเปนแหลงควา มรอนแทน
เชื้อเพลิงท่ีใชอยูเดิม 

พลังงานแสงอาทิตยสามารถผลิตน้ํารอนไดโดยใชตัวรับรังสีอาทิตย ( solar collector) ซ่ึง
ตัวรับรังสีอาทิตยท่ีใชงานกันอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพเชิงความรอนอยูระหวาง 40-60 เปอรเซ็นต 
แตเนื่องจากการใชพลังงานแสงอาทิตยมีอุปสรรคในสวนของเงินทุน ดานเทคโนโลยีและอุปกรณท่ียังมี
ราคาสูง และมีจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีสั้นกวาพลังงานชนิดอ่ืนๆ สงผลใหการคืนทุนชากวาการใช 
เทคโนโลยีชนิดอ่ืน ดังนั้นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถชวยทําใหเอาชนะอุปสรรคนี้ได  คือ การหาแหลง    
พลังงานอ่ืนมาชวยในการผลิตน้ํารอน เนื่องจากในสถานประกอบการแตละแหงมีแหลงพลังงานความรอน 
ท่ีเหลือท้ิง อยูเปนจํานวนมากซ่ึงอาจมาจากการทํางานของชุดระบายความรอนของระบบปรับอากาศ
และตูแชรวมถึงความรอนจาก  ปลองไอเสียของหมอไอน้ํา  (boiler) ดังนั้นหากสามารถนําแหลง  
พลังงานเหลานี้มาใชในการผลิตน้ํารอนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย ก็จะทําใหระยะเวลาคืนทุนของ
ระบบสั้นลงและเหมาะสมคุมคากับ การลงทุน (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

19 
 

 
 

ภาพ 12  ระบบผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานความรอนเหลือท้ิง 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

2.3 หลักการ และทฤษฎีของหมอตมไอน้ํา 
 

การทํางานของหมอไอน้ํา 
       หมอไอน้ําจะไดรับความรอนจากภายนอก หรือภายในก็ได จากนั้นจะสงผานความรอน

ตอไปยังน้ําท่ีอยูภายในหมอไอน้ําจนกระท่ังน้ํากลายเปนไอสวนใหญแลวจะมีหนาท่ีในการสรางไอน้ํา
เพ่ือใชสงผานความรอนไปยังเครื่องจักร ทําใหตนทุนคาพลังงานถูกลงกวาการใชไฟฟากับเครื่องจักร 

       บอยเลอร ( boiler) หรือ หมอไอน้ํา  หมายถึง  เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะปด ทําดวย
เหล็กกลาหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติคลายกัน ซ่ึงไดรับการออกแบบและสรางอยางแข็งแรงถูกตอง
ตามหลักเกณฑทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ําและไอน้ํา  

         โดยปกติท่ัว  ๆไป hot water boiler จะใชงานชวงอุณหภูมิไมสูงมากนัก ไมเกิน 120 องศา
เซลเซียส ยกเวนวา เราจะใชงานภายใตความดัน ( under pressure) steam boiler เปนท่ี
นิยมใช งานบอย เพราะวาไอน้ํา เปนตัวนําความรอนท่ีดีท่ีสุดถายเทไดเร็ว โดยท่ัวไป แบงไดหลายแบบ
เชน แบงตามการออกแบบ ( 4 pass-dry back), (3 pass- dry back), (3- pass wet back), 
(2- pass, reversing flame), once through boiler แบงตามลักษณะการการถายเทความรอน เชน
แบบทอไฟ (fire tube boiler) พบเห็นท่ัวไปตั้งแตกําลังการผลิตไดถึงขนาด 500 กก. - 50 ตัน/ชม.
แบบทอน้ํา  (water tube boiler) จะพบเห็นในกรณีท่ีไมสามารถออกแบบเปนแบบทอไฟได  
พวกขนาด 100 -300 ตัน หรือแรงดัน 20 บารข้ึนไปชวงการใชงานสวนมากอุณหภูมิไมเกิน 220 
องศาเซลเซียส เพราะแรงดันจะสูงข้ึนมาก เม่ือเทียบกับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน เปดดู steam table 
ประกอบความเขาใจ thermal oil heaer จะใชงานท่ีอุณหภูมิสูงกวา steam boiler โดยท่ัวไปใชท่ี
อุณหภูมิประมาณ 220 - 300 องศาเซลเซียส มีบางโรงงานใชเกินกวานั้น จะตองออกแบบเครื่องแบบ
พิเศษใหสามารถรองรับได อาจใชไดถึง 350 องศาเซลเซียส (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 14)  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

20 
 

ประเภทของหม อไอน้ํา  การแบ งประเภทของหม อไอน้ําจะถูกกําหนดตามตาม ลักษณะ
การถ ายเทความร อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิง  เปนหลักโดยปกติแล ว จะแบ งได  3 ลักษณะ  
คือ หมอไอน้ําแบบทอไฟ หมอไอน้ําแบบทอน้ําและหมอไอน้ําแบบผสม ดังรายละเอียด 

2.3.1. หมอไอน้ําแบบทอไฟ  
เปนหมอไอน้ําท่ีแบ งแยกสวนการไหลของก าซรอนอยู ภายในทอไฟ สวนน้ําจะอยู ลอมรอบ 

ทอภายนอก โดยทอไฟท้ังหมดจะอยูภายในเปลือก และเปลือกนั้นจะมีหน าท่ีเปนภาชนะใส น้ําท้ังหมด
รวมถึงเปนภาชนะรับความดันไอน้ําดวย การถายเทความรอนจะเกิด จากกาซรอนถายเทใหผิวทอดาน
ในแลวสงผานไปยังผิวทอดานนอกทําใหน้ําท่ีอยูลอมรอบทอไฟไดรับพลังงานความร อนในปริมาณหนึ่ง
ท่ีมากพอท่ีจะทําใหน้ําเดือดกลายเป นไอโดยจุดเดือดของน้ํานั้นจะแปรผันตามความดันของน้ําใน
ขณะนั้นดวย (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 18) 

 
 

 
 
 

ภาพ 13  หมอไอน้ําแบบทอไฟ 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 18) 
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ภาพ 14  โครงสรางของหมอไอน้ําแบบทอไฟ 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 19) 
 

จากภาพ 14 เครื่องพนไฟ  หมายเลข 1 เปนแหลงกําเนิดพลังงานความรอนซ่ึงอาจไดจาก
การสันดาปของ เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันหรือกาซ เกิดเปนเปลวไฟพนเขาไปยังทอไฟใหญ  หมายเลข 2 
โดยท่ีตนเปลวไฟอยูท่ี เครื่องพนไฟและสวนปลายเปลวไฟจะอยูไมเกินความยาวของทอไฟใหญ   
การสันดาปโดยสมบูรณของเ ชื้อเพลิง กับอากาศจะเกิดข้ึนภายในทอไฟใหญนี้ หลังจากนั้นกาซรอนท่ี
ไดจากการสันดาปจะไหลออกพนทอไฟใหญไป ดานหลังแลวไหลวกกลับท่ีบริเวณ หองเปลี่ยนทิศทาง 
(reverse chamber) หมายเลข 3 กาซรอนจะไหลข้ึนบน เล็กนอยและวกเขาไปยังชุดทอไฟเล็ก 
หมายเลข 4 ท่ีเรียงรายอยูเปนกลุมเหนือทอไฟใหญ จากนั้นกาซรอนจะ ไหลยอนกลับทิศทาง
มายังดานหนา แลวไหลเปลี่ยนทิศทางไปดานตรงขามอีกครั้งท่ี กลองควันหนา ( front smoke box) 
หมายเลข 5 โดยกาซรอนนี้จะไหลวกกลับไปเขากลุมทอไฟเล็กอีกกลุมหนึ่งแลวไหลออกนอกตัวหมอ  
ไอน้ําท่ี กลองควันหลัง (rear smoke box) หมายเลข 6 โดยท่ัวไปกาซรอนท่ีไหลภายในทอไฟนี้จะถูก 
เรียกวา กาซสันดาปเม่ือไหลผานพนตัวหมอไอน้ําไปออกปลองควันแลวจะถูกเรียกวา ไอเสีย การไหล
วกกลับ กลับมาของกาซสันดาปนี้จะสามารถนําไปแบงแยกชนิดของหมอไอน้ําแบบทอไฟได 
ตามจํานวนครั้งของการ ไหลของกาซสันดาป อยางเชนดังตัวอยางท่ีอธิบายมาดานบนนี้เปนหมอไอน้ํา
แบบทอไฟชนิด 3 กลับ เพราะมี การไหลเปลี่ยนทิศทางอยู 3 ครั้งดวยกัน ในปจจุบันสวนใหญแลว 
จํานวนกลับของหมอไอน้ําแบบนี้จะมีตั้งแต 2 ถึง 4 กลับ ข้ึนอยูกลับการออกแบบของผูผลิต 
แตหมอไอน้ําชนิด 3 กลับ ไดรับความนิยมมากท่ีสุด จากการไหลของกาซสันดาปตั้งแตกลับแรก
ท่ีทอไฟใหญแลว  ไหลผานกลุมทอไฟเล็กตางๆ จนกระท่ังไหลออกนอกตัวหมอไอน้ํานั้น 
พลังงาน ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการสันดาปจะถายเทใหกับน้ําท่ีใสไวภายในเปลือกหมอไอน้ําผานทาง
ผนังของทอไฟตางๆ เม่ือน้ําไดดูดซับเอาพลังงานความรอนเขาไป พลังงานความรอนสวนหนึ่งจะถูก
นําไปใชในการเพ่ิมอุณหภูมิของน้ําใหถึงจุดเดือด อีกสวนหนึ่งจะถูกใชในการเปลี่ยนสถานะของน้ํา 
จากของเหลวกลายเปนไอน้ํา กา รถายเทพลังงานความรอนตั้งแตเริ่มตนในทอไฟใหญนั้น จะมี
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การถายเทความรอนโดยการแผรังสีเกิดข้ึน จากเปลวไฟ รวมกับการถายเทความรอนโดยการพา
เกิดข้ึนจากการไหลของกาซสันดาปไปสัมผัสผิวของทอไฟ ใหญ เม่ือผิวของทอไฟใหญซ่ึงทําจากโลหะ
ไดรับพลังงานจากการถายเทความรอนจากท้ังสองแบบดังกลาวแลว จะทําใหผิวมีอุณหภูมิ
สูงข้ึน  แลวมีการถายเทความรอนโดยการนําเกิดข้ึนภายในผิวโลหะนี้สงไปยังผิวอีกดานหนึ่งท่ีอุณหภูมิ
ต่ํากวาซ่ึงถูกลอมรอบดวยน้ํา ผิวอีกดานหนึ่งของทอไฟใหญก็จะถายเทความรอนไปใหน้ําโดยการ
พาสวนในดานของทอไฟเล็กจะมีการถายเทความรอนท่ีแตกตางจากทอไฟใหญอยูอยางเดียว
คือ มี การถายเทความรอนโดยการแผรังสีอย ูในปริมาณท่ีนอยมาก ซ่ึงในท่ีนี้เราจะไมนํามาคํานวณใน
ข้ันตอนการ ออกแบบ ดังนั้นจึงเหลือเฉพาะการถายเทความรอนโดยการพาและการนํา ดังนั้น
การออกแบบการถายเทความรอนของทอไฟใหญ เราจะเรียกวา เขตแผรังสีความรอน ( radiation 
zone) และกลุมทอไฟเล็ก เราจะเรียกวา เขตพาความรอน (convection zone) ตามความรอนสวนใหญท่ีมี
การถายเทเกิดข้ึนในเขตนั้นๆ ในหมอไอน้ําแบบทอไฟสวนใหญออกแบบใหผลิตไอน้ํา
แบบ ไออ่ิมตัวแตก็มีการออกแบบใหผลิตไอน้ํายิ่งยวดไดดวยโดยเพ่ิมชุดซุปเปอรฮีทเตอรเขาไปท่ี
บริเวณกลองควันหนา หมายเลข 5 (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 19) 
 

 
 
ภาพ 15  วงจรการไหลเวียนของน้ําภายในหมอไอน้ําแบบทอไฟ 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 19) 

การไหลเวียนของน้ําภายในหมอไอน้ําแบบทอไฟ สามารถอธิบายไดจากจากภาพ 15 น้ําถูกดูด 
มาจากถังเก็บน้ําโดยปมน้ําผานวาลวกันกลับเขาไปยังเปลือกของหมอไอน้ําแบบทอไฟ น้ําจะถูกกักเก็บ
ไวและรักษาระดับน้ําไวใหคงท่ีโดยอุปกรณควบคุมระดับน้ํา (water level controller) เม่ือเกิดการสันดาป
จากเครื่องพนไฟ พลังงานความรอนจะถายเทไปท่ีผนังทอไฟใหญและทอไฟเล็ก ทําใหน้ําท่ีอยู ภาย
นอกทอไฟมีอุณหภูมิสูงข้ึน และเกิดการเดือด โดยธรรมชาติของน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาและเดือดจะเกิด
การไหลข้ึนดานบน สวนน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจะไหลเขามาแทนท่ี ดังนั้นจึงเกิดวงจรไหลเวียน ของน้ํา
ภายในเปลือกของหมอไอน้ําโดยน้ําท่ีมี อุณหภูมิสูงจะไหลข้ึนมาดานบนใกลกับระดับผิวน้ํา  สวนน้ํา
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ท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจะไหลลงดานลางแนบผิวผนัง ของเปลือกลงไป น้ําท่ีไดรับพลังงานความรอนจนเดือด
นี้จะเกิดการไหลเวียนของน้ําผสมกับไอน้ํา เม่ือไหลเวียนข้ึนถึงผิวระดับน้ําดานบน ไอน้ําจะลอยข้ึน
เหนือผิวน้ําสวนน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงจะรวมเขากับน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา ท่ีปอนเขามาใหม ไหลเวียนลงไป
ดานลางเปนวงจรแบบนี้ตอไปเรื่อยๆ เรียกวา วงจรการไหลเวียนของน้ําภายในหมอไอน้ํา อัตราสวนการ
ไหลเวียนของน้ําในหมอไอนํ้าตอไอน้ําแบบทอไฟประมาณ 15-50 ตอ 1 

2.3.2 หมอไอน้ําแบบทอน้ํา  
เปนหมอไอน้ําท่ีแบงแยกสวนการไหลของกาซรอนอยูภายนอกทอ สวนน้ําจะอยูภายในทอ    

หมอกักเก็บไอ จะมีหนาท่ีเปนภาชนะใสน้ําท้ังหมดรวมถึงเปนภาชนะรับความดันไอน้ําดวย การถายเท
พลังงานความรอนจะ เกิดจากผิวทอดานนอก แลวสงผานไปยังผิวทอดานในทําใหน้ําท่ีอยู
ภายใน  ทอไดรับพลังงานความรอนใน ปริมาณหนึ่งท่ีมากพอท่ีจะทําใหน้ําเดือดกลายเปนไอ โดยจุด
เดือดของน้ํานั้นจะแปรผันตามความดันของน้ําใน ขณะนั้นดวย 
 

  
  
ภาพ 16  หมอไอน้ําแบบทอน้ํา 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 21) 
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ภาพ 17  โครงสรางของหมอไอน้ําแบบทอน้ํา 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 21) 
 

จากภาพ 17 ตะกรับเตา หมายเลข 1 เปนแหลงกําเนิดพลังงานความรอนซ่ึงไดจากการสันดาป 
ของเชื้อเพลิงแข็งกับอากาศจากพัดลมเปาหมายเลข 2 เกิดเปนเปลวไฟลุกไหมกาซรอนลอยข้ึนดานบน 
ของหองเผาไหมหมายเลข 3 การสันดาปโดยสมบูรณของเชื้อเพลิงกับอากาศจะเกิดข้ึนภายในหองเผาไหมนี้ 
หลังจากนั้นกาซสันดาปจะไหลออกพนหองเผาไหมไปผานชุดทอตะแกรง  (screen tube) หมายเลข 4 
และไหลตอไปยังชุด ซุปเปอรฮีทเตอรหมายเลข 5 และชุดอีแว็ปโปเ รเตอร หมายเลข 6 ตามลําดับ  
ตอจากนั้นกาซสันดาปจะไหลเขาไปผานชุดอีโคโนไมเซอรหมายเลข 7 และแอรพรีฮีทเตอร หมายเลข 8 
หลังจากนั้นกาซรอนนี้จะเรียกวาไอเสีย เพราะจะไมมีการถายเทความรอนเกิดเขาสู ระบบอีก 
โดยไอเสียจะไหลเขาไปบําบัดในอุปกรณบําบัดไอเสีย (exhaust treatment unit) หมายเลข 9 
ไหลตอไปยังพัดลมดูด หมายเลข 10 ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวสรางและกําหนดอัตราการไหลของกาซรอน
และไอเสีย หลังจากนั้นไอเสียจะถูกปลอยออกนอกระบบสูบรรยากาศภายนอกจากการไหล
ของกาซสันดาปตั้งแตในหองเผาไหมผานไปยังชุดทอตะแกรง ชุดซุปเปอรฮีทเตอร ชุดอีแว็ปโปเรเตอร
จนกระท่ังถึงชุดอีโคโนไมเซอร จะเกิดการถายเทพลังงานค วามรอนท่ีไดจากการสันดาปเขาสูระบบน้ํา 
และไอน้ํา สวนแอรพรีฮีทเตอร ซ่ึงเปนชุดสุดทายของการถายเทพลังงานความรอนเขาสูระบบ
อากาศท่ีใช สันดาปจะไดรับการอุนใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกอนท่ีจะนําเขาไปในหองเผาไหมเพ่ือใหเกิด
การเผาไหมท่ีสมบูรณ การถายเทพลังงานความรอนตั้งแตเริ่มตนใ นหองเผา ไหมนั้น จะมีการถายเท
ความรอนโดยการแผรังสี เกิดข้ึนจากเปลวไฟรวมกับการถายเทควา มรอนโดยการพาเกิดข้ึนจากการ
ไหลของกาซสันดาปไปสัมผัสผิวของ ทอน้ําและครีบท่ีทําเปนผนังของหองเผาไห ม (water wall 
membrane) เม่ือผิวของทอน้ําซ่ึงทําจากโลหะไดรับพลังงานจากการถายเทความรอนจากท้ัง
สองแบบดังกล าวแลวจะทําใหผิวมีอุณหภูมิสูงข้ึนแลวมีการถายเทความรอน โดยการนําเกิดข้ึน
ภายในผิวโลหะนี้ส งไปยังผิวอีกดานหนึ่งท่ีอุณหภูมิต่ํากวาซ่ึงมีน้ําอยูภายใน ผิวอีกดานหนึ่งของทอน้ํา
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จะถายเท ความรอนไปใหน้ําโดยการพา สวนในดานของชุดทอตะแกรง ชุดซุปเปอรฮีทเตอร ชุดอีแว็ป
โปเรเตอร จนกระท่ังถึง ชุดอีโคโนไมเซอรจะมีการถายเทความรอนท่ีแตกตางจากทอน้ําในหองเผาไหม 
อยางเดียวคื อมีการถายเทความรอนโดยการแผรังสีอยูในปริมาณท่ีนอยมากซ่ึงในท่ีนี้เราจะไมนํามา
คํานวณ ในข้ันตอนการออกแบบดังนั้นจึงเหลือเฉพาะการถายเทความรอนโดยการพาและ การนํา
แตใน หมอไอน้ําบางแบบอาจจะมีกา รออกแบบใหชุดซุปเปอรฮีทเตอรเขามาอยูในหองเผาไหม สวน
บนสุด  เพ่ือใหมี การถาย เทความรอนแบบแผรังสีในกรณีท่ีตองการอุณหภูมิไอน้ําสูงมาก ดังนั้น
การออกแบบ การถายเทความรอนของหองเผาไหม เราจะเรียกวา เขตแผรังสีความรอน และ
กลุมทอน้ํา  ตั้งแตชุดทอตะแกรง ชุดซุปเปอรฮีทเตอ รจนกระท่ังชุดอีแว็ปโปเรเตอร เราจะเรียกวา  
เขตพาความรอน (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 21) 

การไหลของน้ําและไอน้ําภายในหมอไอน้ําแบบท อน้ําสามารถอธิบายไดจากจาก ภาพ 
18 น้ําถูกดูดมาจากถังเก็บน้ําโดยปมน้ําน้ําผานวาลวกันกลับเขาไปยังหมอกักเก็กไอ โดยผานชุด
อีโคโนไม เซอร เพ่ืออุนน้ําน้ําใหมีอุณหภูมิ สูงข้ึนโดยแลกเปลี่ยนความรอนกับกาซสันดาป  น้ํา
ในหมอกักเก็บไอจะถูกรักษาระดับน้ําไวใหคงท่ี  โดยอุปกรณควบคุมระดับน้ําการปอนน้ําเขาจะ
ถูกปอนแบบตอเนื่อง  (modulating water feed) ผานวาลวควบคุมอัตราการไหล ท้ังนี้เพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิน้ําในหมอกักเก็บไอไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนๆ  ลงๆ  อยางรวดเร็ว ซ่ึง
อาจสงผลตอโครงสรางการรับแรงของวัสดุท่ีใชทําหมอกักเก็บไอน้ําจากหมอกักเก็บไอ น้ําจะไหล
ลงดานลางผานทางทอน้ําไหลลงซ่ึง เรียกวา ทอดาวนคัมเมอร (down comer pipe) ไปยังทอรวมน้ําลาง 
(lower header) ผนังของหมอไอน้ําท้ั งหมดเปนแบบผนังทอน้ําเชื่อมตอกันดวยครีบเปนผนังหอง
เผาไหม ซ่ึงตอรับน้ําจา ก ทอรวมน้ําลาง  รวมท้ังชุดอีแว็ปโปเรเตอรซ่ึงมีหนาท่ีผลิตไอน้ําอ่ิมตัวก็ จะ
มีทอเชื่อมตอกับทอดาวนคัมเมอร ชุดทอน้ําของผนัง หมอไอน้ําและชุดทอน้ําของอีแว็ปโปเรเตอร 
จะมีหนาท่ีกําเนิดไอน้ํา เม่ือเกิดการสันดาปในหองเผาไหมพลังงานความรอนจะถายเทไปท่ีผนังทอน้ํา  
ทําใหน้ําท่ีอยูภายในมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเกิดการเดือดโดยธรรมชาติของน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาและ
เดือดจะเกิดการไหลข้ึนดานบนตามธรรมชาติของน้ํา ท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา เราเรียกชุดทอ ตาง  ๆท่ีน้ําไหล
ข้ึนนี้วา ทอไรเซอร (riser tube) ตามลักษณะการไหลของน้ําท้ังหมดของทอไรเซอรท่ีไหลข้ึนไปดานบน
จะถูกรวมเขาดวยกันโดยทอรวมน้ําบน  น้ําบางสวนจะไหลลงทอดาวนคัมเมอรขางท่ีอยูดานขางของ
ผนังหมอไอน้ําเลยเพ่ือไปรับความรอนอีกครั้ง และน้ําสวนท่ีเหลือจะไหลเขาไปในหมอกักเก็บไอ  
เพ่ือไปรวมกับน้ําปอนใหมแลวไหลลงทอดาวนคัมเมอรไ ปแทนท่ีน้ําท่ีไหลข้ึนเปนวงจรการไหลของ
เวียนน้ํา อัตราสวนการไหลเวียนของน้ําในหมอไอน้ํา  ตอไอน้ําแบบทอไฟ ท่ีมีความดันไมเกิน 70 bar 
gauge ประมาณ 15-30 ตอ 1 ในหมอไอน้ําความดันสูง 100-150 bar gauge อัตราการไหลเวียน
ของน้ํานอยลงเหลือ 4-8 : 1 เทานั้น ดังนั้นถาอัตราสวนการไหลเวียนของนํ้าลดลง จะทําใหหมอไอน้ํา
สามารถกําเนิดไอน้ํา ไดเร็วข้ึน มี ประสิทธิภาพสูงข้ึ นสวนน้ําท่ีกลายเปนไอน้ําจะถูกแยกโดยทอน้ําลน 
(overflow) ซ่ึงทําหนาท่ีรับน้ําท่ีไหลลน และแยกไอน้ําออกจากน้ําท่ีไหลเวียนกลับเขาหมอกักเก็บไอ  
โดยระดับของทอน้ําลนหรือจะเรียกวาทอแยกไอก็ไดนี้อยูเหนือระดับผิวน้ําดังนั้นไอน้ําท่ีไหลกลับ
จึงไปสะสมรวมไวท่ีเหนือระดับผิวน้ําในหมอกักเก็บไอน้ํา 
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ภาพ 18  วงจรการไหลของน้ําและไอน้ําภายในหมอไอน้ําแบบทอน้ํา 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 23) 
  

2.3.3 หมอไอน้ําแบบผสม  
       เปนหมอไอน้ําท่ีคิดคนข้ึนจากการดัดแปลงใหหมอไอนํ้าแบบทอไฟให  สามารถใชกับ

เชื้อเพลิงแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาหองเผาไหมผนังน้ําแบบท่ีมีอยูในหมอไอน้ําแบบทอน้ํา
มาใชเปนตนกําเนิดพลังงานความรอนแทนเครื่องพนไฟท่ีใชกับเชื้อเพลิงกาซและน้ํามัน ภายในหองเผาไหม
มีตะกรับเตา สําหรับสันดาปเชื้อเพลิงแข็งกับอากาศ โดยสวนนี้  คือระบบสันดาป และอีกสวนหนึ่งคือ
ระบบน้ําและไอน้ํา โดยการนําเอาหมอไอน้ําแบบทอไฟท่ีไมมีเครื่องพนไฟมาเชื่อมตอกับหองเผาไหม
บริเวณทางออกของกาซสันดาป เพ่ือใหกาซสันดาปไหล  เขาไปถายเทพลังงานความรอนในระบบน้ํา
และไอน้ํา เชื่อมตอทอน้ําและทอไอน้ําเขาระหวางระบบสันดาปกับระบบน้ําและไอน้ําเพ่ือใหน้ําท่ีอยู
ภายในหมอกักเก็บไอไดไหลเวียนเขาไปในหองเผาไหม สวนไอน้ําท่ีกําเนิดข้ึนจากผนังน้ําในหองเผาไหม 
ใหไหลมากักเก็บไวในหมอกักเก็บไอ ในสวนของหองเผาไหมจะกําเนิดไอน้ําแบบทอน้ําสวน ในระบบน้ํา
และไอน้ําจะกําเนิดไอน้ําเหมือนกันกับหมอไอน้ํา แบบทอไฟ (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 24) 
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ภาพ 19  หมอไอน้ําแบบผสม 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 24) 
 

จากภาพ 20 ตะกรับเตา หมายเลข 1 เปนแหลงกําเนิดพลังงานความรอนซ่ึงไดจากการ
สันดาปของเชื้อเพลิงแข็งกับอากาศจากพัดลมเปา  หมายเลข 2 เกิดเปนเปลวไฟลุกไหมกาซรอนลอย
ข้ึนดานบนของหองเผาไหมหมายเลข 3 การสันดาปโดยสมบูรณของเชื้อเพลิงกับอากาศจะเกิดข้ึน
ภายในหองเผาไหมนี้ หลังจากนั้นกาซสันดาปจะไหลออกนอกหองเผาไหมเขาไปยังทอไฟใหญ
หมายเลข 4 หลังจากนั้นกาซสันดาปจะไหลออกพนทอไฟใหญไปดานหลังแลวไหลวกกลับท่ี
บริเวณ หองเปลี่ยนทิศทางหมายเลข 5 กาซรอนจะไหลข้ึนบน เล็กนอยและวกเขาไปยังชุดทอไฟเล็ก
หมายเลข 6 ท่ีเรียงราย  อยูเปนกลุมเหนือทอไฟใหญ จากนั้นกาซรอนจะไหลยอนกลับทิศทาง
มายังดานหนาแลวไหลเปลี่ยนทิศทางไปดานตรงขามอีกครั้งท่ีกลองควันหนาหมายเลข 7 โดยกาซรอนนี้
จะไหลวกกลับไ ปเขากลุมทอไฟเล็กอีกกลุมหนึ่งแลวไหลออกนอกตัวหมอไอน้ําท่ีกลองควันหลัง
หมายเลข 8 หลังจากนั้นกาซรอนนี้จะเรียกวาไอเสียเพราะจะไมมีการถายเทความรอนเกิดเขาสูระบบอีก
โดยไอเสียจะไหลเขาไปบําบัดในอุปกรณบําบัดไอเสียหมายเลข 9 ไหลตอไปยังพัดลมดูดหมายเลข 10 
ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวสรางและกําหนดอัตราการไหลของกาซรอนและไอเสีย หลังจากนั้นไอเสีย จะ
ถูกปลอยออกนอกระบบสูบรรยากาศภายนอก จากการไหลของกาซสันดาปตั้งแตในหองเผาไหม ผานไป
ยังทอไฟใหญและทอไฟเล็กจะเกิดการถายเทพลังงานความรอนท่ีไดจากการสันดาปเขาสูระบบน้ํา
และไอน้ําการถายเทพลังงา นความรอนตั้งแตเริ่มตนในหองเผาไหมนั้นจะมีการถายเทความรอนโดย
การแผรังสีเกิดข้ึนจากเปลวไฟรว มกับการถายเทความรอนโดยการพาเกิดข้ึนจากการไหลของกาซ
สันดาปไปสัมผัสผิวของ ทอน้ําและครีบท่ีทําเปนผนังของหองเผาไหม เม่ือผิวของทอน้ําซ่ึงทําจากโลหะ
ไดรับ พลังงาน จากการถายเทความรอนจากท้ังสองแบบ ดังกลาวแลว จะทําใหผิวมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนแลวมีการถายเทความรอนโดยการนําเกิดข้ึนภายในผิวโลหะน้ําสงไปยังผิวอีกดานหนึ่งท่ี
อุณหภูมิต่ํากวาซ่ึงมีน้ําอยูภายในผิวอีกดานหนึ่งของ ทอน้ําจะถายเทความรอนไปใหน้ําโดยการพาสวน
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ในดานของชุ ดทอไฟใหญและทอไฟเล็กภายในตัวหมอไอน้ําจะมีการถายเทความรอนโดยการพาและ
การนํา 

ดังนั้นการออกแบบการถายเทความรอนของหองเผาไหม เราจะเรียกวา เขตแผรังสีความรอน 
และกลุมทอไฟใหญและทอไฟเล็ก เราจะเรียกวา เขตพาความรอน (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 25) 
 

 
 
ภาพ 20  โครงสรางของหมอไอน้ําแบบผสม 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 25) 
 

สวนในดานการไหลของน้ําและไอน้ํานั้น สามารถอธิบายไดจาก ภาพ 21 เริ่มจากน้ําถูกดูด  
มาจากถังเก็บน้ําโดยปมน้ําผานวาลวกันกลับเขาไปยังเปลือกของหมอกักเก็กไอน้ําจะถูกกักเก็บไวและ
รักษาระดับน้ําไวใหคงท่ีโดยอุปกรณควบคุมระดับน้ํา โดยน้ําจากหมอกักเก็บไอจะไหลลงไปเขาผนัง
ของหองเผาไหมดวยเนื่องจากมีทอเชื่อมตอถึงกันเม่ือเกิดการสันดาปในหอง เผาไหม พลังงานความรอน
จะถายเทไปท่ีผนังทอน้ําภายในหองเผาไหมทําใหน้ําท่ีอยูภายในมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเกิดกา รเดือด
โดยธรรมชาติของน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาและเดือดจะเกิดการไหลข้ึนดานบน สวนน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา  
จะไหลเขามาแทนท่ี ดังนั้นจึงเกิดวงจรไหลเวียนของน้ําภายในหองเผาไหม โดยน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงจะ
ไหลออกมาเขาหมอกักเก็บไอ บริเวณสวนบนใกลกับระดับผิวน้ํา สวนน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจะไหล
ลงดานลางไปยังผนังหองเผาไหมสวนน้ําท่ีกลายเปนไอน้ําจะถูกแยกโดยทอน้ําลนซ่ึงทําหนาท่ีรับน้ําท่ี
ไหลลนและแยกไอน้ําออกจากน้ําท่ีไหลเวียนกลับเขาหมอกักเก็บไอโดยระดับของทอน้ําลนหรือจ ะ
เรียกวาทอแยกไอก็ไดนี้อยูเหนือระดับผิวน้ํา ดังนั้นไอน้ําท่ี ไหลกลับจึงไปสะสมรวมไวท่ีเหนือระดับผิวน้ํา
ในหมอกักเก็บไอ ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้เปนวงจรการไหลเวียนของน้ําในหองเผาไหม โดยทุกรอบของน้ํา
ท่ีไหลเวียนเขาไปจะมีสวนหนึ่งท่ีกลายเปนไอน้ํา สวนท่ีไหลเวียนออกมาจะรวมตัวกับน้ําใหมไหลเวียน
เขาไปอีก ในสวนของน้ําภายในหมอกักเก็บน้ําท่ีมีทอไฟใหญและทอไฟเล็กเปนตัวถายเท พลังงาน
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ความรอนก็เชนกันกับหลักการไหลเวียนนํ้าของหมอไอน้ําแบบทอไฟ คือน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา จะไหล
ข้ึนไปยังระดับผิวน้ําดานบน สวนน้ําท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจะไหลลงสูบริเวณดานลางของ เปลือกหมอกัก
เก็บไอ (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 26) 
 

 
 
ภาพ 21  วงจรการไหลของน้ํา และไอน้ําภายในหมอไอน้ําแบบผสม 
ท่ีมา: (กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 26) 
 

ทฤษฎีและหลักการ เก่ียวกับหมอไอน้ํา  หมอไอน้ํามีการนําเขามาใชในประเทศของเรานาน
นับ 100 ป ปจจุบันมีการใชหมอไอน้ําอยางกวางขวางในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ขนาดกลาง
และขนาดใหญ หมอไอน้ําในท่ีนี้หมายถึง เครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดภาชนะปดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
ซ่ึงไดรับการออกแบบแบะสรางไวอยางแข็งแรง ภายในบรรจุดวยน้ําสวนหนึ่ง และอีกสวนสําหรับเก็บ
ไอน้ํา ไอน้ําเกิดจากน้ําท่ีไดรับการถายเทความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงจนกระท่ังกลายเปนไอ  
ไอน้ําสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ใชฉุดเครื่องจักรไอน้ําหรือกังหันไอน้ํา ใชฆาเชื้อ  
โรคหรืออบแหง หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนในงานอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม โรงงานท่ีมีการใช
หมอไอน้ํา ไดแก โรงงานทําเสนกวยเตี๋ยว โรงงานผลิตอาหารกระปอง โรงสีขาว โรงงานน้ําตาล และ
โรงไฟฟา เปนตน 

ความหมายของคําบางคําท่ีใชเก่ียวกับหมอไอน้ํา 
1) ไอน้ําหรือสตีม (steam) หมายถึง ไอน้ําท่ีไดจากการตมน้ําใหเดือดกลายเปน

ไอน้ําท่ีไดจากการตมน้ําในภาชนะเปดจะมีอุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮด หรือ  100 องศาเซลเซียส  
แตถาเปนการตมน้ําในภาชนะปด ไอน้ําท่ีเกิดข้ึนไมมีทางออกจะอัดตัวกันเกิดเปนแรงดันข้ึน ซ่ึงจะทํา
ใหอุณหภูมิของไอน้ําสูงข้ึนกวาเดิมดวย ดังนั้น ถาตองการทราบวาไอน้ําท่ีไดจากหมอไอน้ํามีอุณหภูมิ
เทาใด 

2) ไอดงหรือไอแหงหรือซุปเปอรฮีตสตีม (superheat steam) หมายถึง ไอน้ําท่ีไมมี
น้ําผสม ไดจากการนําไอน้ําอ่ิมตัวมาผานความรอนอีกครั้งหนึ่ง ทําใหน้ําท่ีผสมอยูในไอน้ําอ่ิมตัว
กลายเปนไอหมด ไอท่ีไดเรียกวา ไอดงหรือไอแหง ซ่ึงจะมีอุณหภูมิสูงกวาเดิม แตความดันเทาเดิม 
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3) ความดัน (pressure) หมายถึง แรงท่ีกระทําตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ี ความดันในหมอ
ไอน้ําเกิดข้ึนเนื่องจากการอัดแนนของไอน้ํา เม่ือน้ําภายในหมอน้ําไดรับความรอนจะกลายเปนไอ
แตไมสามารถออกไปภายนอกจึงเกิดอัดแนนกลายเปนความดัน ของทุกอยาง เ ชน ไอน้ํา น้ํา ทราย  
ถาถูกอัดแนนดวยแรงดันเทากันแลว ก็จะมีความดันเทากันดวย ความดันท่ีอานจากเกจวัดความดัน 
(pressure guage) มีหนวยท่ีใชหลายอยาง เชน ปอนดตอตารางนิ้ว (Psi) กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร (Kg/cm2) บาร (Bar) นิวตันตอตารางเมตร (N/m2) ปาสคาล (Pa) และบรรยากาศ เปนตน 

4) กําลังการผลิตไอน้ํา (steam rate) หมายถึง ความสามารถของหมอไอน้ํา
ท่ีสามารถผลิตไอน้ําไดในเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือเกจวัดความดันอานคาได 0 (ไมมีความดัน ) หรือไอน้ําท่ีมี
อุณหภูมิ 212 องศาฟาเรนไฮด หรือ 100 องศาเซลเซียส หมอไอน้ําขนาด 1 ตัน หมายถึง หมอไอน้ําท่ี
สามารถผลิตไอน้ําไดชั่วโมงละ 1 ตันเรียกวา แรงมาหมอไอน้ํา (boiler horse power)  

5) คุณสมบัติท่ีสําคัญของน้ํามันเตา หมายถึง คุณสมบัติของเชื้อเพลิงมีบทบาทสําคัญ
ในการออกแบบอุปกรณเผาไหม คุณสมบัติท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 

(1) คาความรอนหรือคาแคลอริฟค จะเปนตัวบอกปริมาณความรอนท่ีไดจากการ
เผาไหมสามารถหาไดโดยใสเชื้อเพลิงเขาไปในเครื่องบอมบแคลอริมิเตอร (bomp calorimeter) แลว
อัดออกซิเจนลงไปภายใตความกดดัน หลังจากจุดไฟโดยลวดไฟฟา ใหเชื้อเพลิงเผาไหมกับออกซิเจน 
วัดอุณหภูมิของน้ําท่ีแชอยู ลอมรอบปริมาณความรอนท่ีไดจากการเผาไหม มวล 1 หนวยของเชื้อเพลิง 
นั่นคือ แคลอริฟค 

(2) ความถวงจําเพาะ (specific gravity) เปนคุณสมบัติท่ีใชวัดความหนัก หรือ
ความเบาของน้ํามันเม่ือเปรียบเทียบกับของน้ํา กลาวคือ 
 
ความถวงจําเพาะของน้ํามัน = 
 

(3) ความหนืด เปนการวัดความคลองตัวในการไหลของน้ํามัน โดยการวัดเวลา 
(วินาที) ท่ีใหปริมาณของน้ํามันจํานวนหนึ่ง ณ อุณหภูมิท่ีกําหนดไว ไหลผานออริฟค ขนาดมาตรฐาน
ของอุปกรณวัด หนวยของความหนืด จะมีชื่อตาม viscometer ท่ีใชวัด เชน saybolt และ redwood 
คาความหนืดจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความถวงจําเพาะ  กลาวคือ ถาอุณหภูมิหรือ API gravity 
มีคาต่ํา ความหนืดจะมีคาสูงหรือน้ํามันมีความหนืดมาก ดังนั้นการท่ีทราบคาความหนืด จึงทําให
สามารถคํานวณขนาดของปมท่ีจะใชสงน้ํามันและออกแบบหัวเผาและหองเผาไหม ใหมีประสิทธิภาพ
ได 

26) เชื้อเพลิงของบอยเลอร 2 มีคําถามวา ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาไหมในหมอ
ไอน้ํานั้นมีผลทําใหเกิดความแตกตางตอประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปของพลังงานหรือไม  คําตอบท่ี
ไดรับก็คือ ใช เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมจะแตกตางจากเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ตามลักษณะของการเผาไหม  และจะ
สงผลกระทบตอการถายเทความรอนดวยเชื้อเพลิงอาจจะเปนของแข็ง (solid) ของเหลว (liquid) หรือ
แกส (gaseous) และอาจเปนเชื้อเพลิงท่ีพัฒนาใหมีคุณคาทางการคา ( commercial fuels) หรือ
เชื้อเพลิงท่ีเหลือใช  ไดแก เชื้อเพลิงซ่ึงสกัดออกมาจากฟอสซิล  มีการใสสารเคมีเพ่ิมเขาไปหรือทําให
บริสุทธิ์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนและสงไปขายตามองคกรตางๆ ไดอยางมากมาย เชน องคกรถานหิน

นํ้าหนักของนํ้ามันท่ี 17 องศาเซลเซียส (60 องศาฟาเรนไฮด) 
นํ้าหนักของนํ้าท่ีมีปริมาตรเทากับนํ้ามันท่ี 17องศาเซลเซียส (60 องศาฟาเรนไฮด) 
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ของสหราชอาณาจักร (british coal) บริษัทน้ํามันและองคกรแกสของ สหราชอาณาจักร (british gas) 
เชื้อเพลิงท่ีเหลือใชเหลานี้เปนผลพลอยได (by-product) หรือสวนท่ีติดมากับกระบวนการผลิต  และท่ี
เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ เปนการประหยัดท่ีจัดหาไดในทองถ่ินตนเอง 

การพิจารณาองคประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนแลว
ตองคํานึงถึงสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเก็บสํารอง  และการลําเลียงเชื้อเพลิง  เ หลานี้ดวย
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการบํารุงรักษาและผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม เปนตน  สิ่งตางๆ เหลานี้จะ
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพโดยรวม  และตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลานี้  
(กมล ตรรกบุตร, 2553, หนา 28) 
 

2.4 หลักการ การนําความรอนกลับมาใชใหม 
 

การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิต ท่ีใชอุณหภูมิสูงความร อนสวนหนึ่ง
จะถูกปล อยออกมาจากกระบวนการโดยไม สามารถหลีกเลี่ยง ไมได ในอดีตความร อนส วนนี้ถูกท้ิง
ไปสูสิ่งแวดล อมโดยเปล าประโยชน ท้ังๆ ท่ีความร อนดังกล าวมีศักยภาพท ท่ีจะนํามาใช ประโยชน ได
หากมีเ ครื่อง มือในการแปลงพลังงา นท่ี จะท้ิงให กลับมีประโยชน  ข้ึนมาอุปกรณ ดังกล าว
อาจจะ เป นเครื่องแลกเปลี่ยนความร อนชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหม อไอน้ําความร อนท้ิง และหาก
สามารถนําความรอน สวนนี้กลับไปใช ในกระบวนการได ก็ยอมสามารถลดพลังงานป อนเขาใหนอยลง
ไดนั่นหมายความวาระบบจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และบริษัทหรือโรงงานก็จะลดคาใชจายดานพลังงาน
ลงได 

ในกิจการของโรงงาน โรงพยาบาล และโรงแรมท่ัวไปจะมีความรอนเหลือท้ิงจากหมอตมไอน้ํา
เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนตนในการนําความรอนเหลือท้ิงกลับมาใชเปน  แนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถนํามา
ประยุกตสําหรับการผลิตน้ํารอนได ซ่ึงเครื่องมือและอุปกรณแตละชนิดจะมีแหลงความรอนเหลือท้ิง
และวิธีการนํามาใชงานแตกตางกันออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.4.1 การผลิตนํ้ารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศและต ูแชเย็น  
1) แหลงความรอนท้ิง  

เครื่องปรับอากาศ  และเครื่องทําความเย็นท่ีสามารถนําความรอนท้ิงมาใชผลิต
น้ํารอนควรเปน ชนิดระบายความรอนดวยอากาศแบบวัฎจักรอัดไอ ท่ีมีชุดคอมเพรสเซอรเปนอุปกรณ
อัดไอสารทําความเย็นโดยสารทําความเย็นจะนําความรอนท่ีไดจากวัฎจักรทําความเย็นออกจากหองท่ี
ตองการทําความเย็นไป ระบายท้ิงท่ีชุดควบแนน เพ่ือสารทําความเย็นควบแนนเปนของเหลวไปตาม  
วัฎจักรทําความเย็นแบบอัดไอ 

ความรอนท่ีระบายท้ิงนี้สามารถนํามาใชเปนแหลงความรอนผลิตน้ํารอนได 
โดยสารทําความเย็นท่ีไหลออกจากคอมเพรสเซอรจะมีอุณหภูมิระหวาง 70-80 องศาเซลเซียส ข้ึนอยู
กับภาระการทํางานของ เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงสูงพอท่ีจะผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียสได
โดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

32 
 

2) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับเครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็น 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพ่ือทําน้ํารอนจากความรอนเหลือท้ิงของ

เครื่องปรับอากาศหรือตูแชเย็นมีอยู 3 แบบดังนี้ 
(1) tube heat exchanger หรืออาจเรียกวา tube in tube heat exchanger 

คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchanger) ท่ีใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือการ
เพ่ิมหรือลดอุณหภูมิของอาหาร โดยมีลักษณะเปนทอซอนกัน ของไหลเคลื่อนท่ีอยู บริเวณท่ีวาง
ระหวางทอ เพ่ือเปลี่ยนความรอน โดยไมมีการสัมผัสกันโดยตรงการไหลของของไหลในทออาจไหลแบบ
สวนทางกัน (counter current flow) หรือไหลทางเดียวกัน ( pararelle flow หรือ co-current 
flow) ก็ได เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอ อาจเปนชนิดทอซอนกัน 2 ชั้น (double tube heat 
exchager) หรือทอซอนกัน 3 ชั้น (triple-tube heat exchanger) 

 

 
 

ภาพ 22  รูปรางลักษณะของ tube heat exchanger 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

(2) shell-and-tube heat exchanger วัสดุทําดวยสแตนเลส 316L หรือทองแดง 
มีอุณหภูมิใชงานอยูในชวง 200 องศา เซลเซียส หรือ 700 องศาเซลเซียส ความดันใชงานประมาณ 350 
bar สามารถใชงานไดดีกับของไหลทุกชนิด แตการบํารุงรักษาคอนขางยุงยากการขยายพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน
ความรอนตองเปลี่ยนใหมท้ังชุด 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0357/heat-exchanger-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ภาพ 23  รูปรางลักษณะของ  shell-and-tube heat exchanger 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

(3) plate heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้ทําดวยสแตนเลส 
316L เคลือบไททาเนียม วัสดุก้ัน ของไหลท้ังสองจะทําดวยทองแดง สามารถใชงานไดดีในชวง  -200
องศาเซลเซียส ถึง 980 องศาเซลเซียส ใชไดกับของไหลทุกชนิดมีคาประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยน
ความรอนสูงมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา งายตอ การบํารุงรักษาสามารถขยายพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน
ความรอนไดงาย (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพ 24  รูปรางลักษณะของ plate heat exchanger 
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 
 

หลักการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศหรือต ูแชเย็น จะมี
ลักษณะ ดังภาพ 25 ในการนําความรอนท้ิงจากเครื่องปรับอากาศหรือต ูแชนั้น จะทําการติดตั้งเครื่อง
แลกเปลี่ยน ความรอนหลังคอมเพรสเซอร ซ่ึงเปนดานท่ีสารทําความเย็นไหลออก และถายเท
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ความรอนใหกับน้ําทําใหน้ําเม่ือไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับการออกแบบและประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ในการนําความรอนเหลือท้ิง
จากเครื่องปรับอากาศและตูแชเย็นกลับมาใชจะไดน้ํารอนโดยสิ้นเปลืองพลังงานเพียงเล็กนอยสําหรับ
เดิมปม ในขณะเดียวกันการระบายความรอนดวยน้ํา  น้ําจะทําใหระบบมีการระบายความรอนไดดี 
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและตูแชเย็นจะดีข้ึน  เครื่องทําน้ํารอนแบบใชความรอนเหลือท้ิง
จากเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําความเย็น ทํางานโดยจะติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ( heat 
exchanger) ท่ีมีการระบายความรอนดวยน้ํา เพ่ือนําน้ําจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนความรอนกับสาร
ทําความเย็นท่ีออกจากคอมเพรสเซอร น้ําท่ีผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนไปจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
สําหรับปริมาณน้ํารอนและอุณหภูมิของน้ํารอนนั้นข้ึนอยูกับการออกแบบขนาดของเครื่องปรับอากาศหรือ
เครื่องทําความเย็น และประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การนําความรอนเหลือท้ิงกลับมาใช 
(heat recovery) จากเครื่องทําความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศจะไดน้ํารอนโดยไมตองสิ้นเปลือง
พลังงานแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม การผลิตนํ้ารอนจากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นจะมีปญหาบาง
ในชวงฤดูหนาวเนื่องจากในประเทศไทยจะเปดเครื่องปรับอากาศนอย ถึงแมจะมีการใชงานแตปริมาณ
ความรอนท่ีระบายท้ิงก็จะนอยมาก (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

 
 
ภาพ 25  แสดงระบบเครื่องทําน้ํารอนแบบใชความรอนเหลือท้ิงจากเครื่องทําความเย็น  
ท่ีมา: (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

2.4.2 การนําความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม 
ความรอนท้ิงมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ ของเหลวรอน (เชน น้ํารอน น้ํามันรอน) และกาซรอน  

(เชน อากาศรอน กาซไอเสียรอน) การนําความรอนท้ิงกลับมาใชอีก ในข้ันแรกตองประเมินตัวแปรดังตอไป
นี้อัตราการไหลของกระแส อุณหภูมิและองค ประกอบของความร อนท้ิง เม่ือสามารถหาค าตัวแปร
เหล านี้ไดแลวก็สามารถหาปริมาณความร อนท่ีสามารถใช ประโยชน ไดซ่ึงจะต องกําหนดวิธีการนํา
ความรอนท้ิงกลับมาใช ใหม และตองทําให สอดคลองกับการใช งาน โดยพิจารณาศักยภาพในการนํา
ความร อนท้ิงกลับมาใช ใหม การใช ความร อนท้ิงอย างคุ มทุน ทางเลือกของการใช ความร อนท้ิง 
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เทคโนโลยีท่ีใช ในการนําความร อนท้ิงในรูปก าซไอเสียร อนกลับมาใช ใหม เชน การอุ นอากาศท่ีใช ใน
การเผาไหม การผลิตไอน้ํา การผลิตกระแสไฟฟ า โดยตัวอย างของเทคโนโลยีการนําความร อน
ท้ิงกลับมาใช ใหมท่ีไดรับการยอมรับ ได แก รีคูเพอเรเตอร  เครื่องสะสมความรอน เปนตน แกสไอเสีย
จากปลอง หมอไอน้ําหรือเตาอบในการผลิตไอน้ําเพ่ือใชในโรงงานหรือการอบเครื่องสุขภัณฑ ท่ีผานการใช
งานโดยการถายเทความรอนใหกับน้ําใหกลายเปนไอ หรือถายเทความรอนใหกับอากาศเพ่ือใชในการอบ
พวกเครื่องสุขภัณฑ แกสรอน เหลานี้จะถูกปลอยออกไปตามปลอง ซ่ึงแกสเหลานี้จะยังมีอุณหภูมิสูง
และปริมาณมากพอ คือมีปริมาณความรอนท้ิง 15 % ของพลังงานเชื้อเพลิงท่ีใชซ่ึงสามารถนําความรอน
ท้ิงกลับมาใชในการผลิตน้ํารอนไดโดยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช
พลังงานความรอน มักจะมีความร อนท่ีใช ไมหมด แล วปลอยท้ิงสู บรรยากาศ  สงผลให เกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล อมและต นทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นโรงงานควรสํารวจแหล งของความร อนท่ีปล อยท้ิง  
แลวหาแนวทางนํากลับมาใช ประโยชน ใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะส งผลให ตนทุนการใช  พลังงานความรอน
ลดตํ่าลง การนํากาซไอเสียกลับมาใชประโยชนสวนใหญ จะนํามาใชโดยผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
(heat exchanger) ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปนโลหะท่ีสามารถทนต ออุณหภูมิกาซไอเสียนั้นได  ถากาซไอเสียมี 
อุณหภูมิสูงมากอาจใชเซรามิกส แตราคาจะสูงมาก นอกจากนี้การนําความรอนจากกาซไอเสียกลับมา
ใชควรคํานึงถึงอุณหภูมิจุดน้ําคาง (dew point) ของกรดซัลฟูริก ซ่ึงเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีมีองคประกอบของ
กํามะถัน สวนเ ชื้อเพลิงท่ีไม มีองคประกอบของกํามะถันสามารถนําก าซไอเสียกลับมาใช ประโยชน ได
เต็มท่ี ในการคํานวณจะใช อุณหภูมิตํ่าสุดของกาซไอเสียหลังจากนํากลับมาใช ประโยชนแลวไมตํ่ากวา 
180 °C และ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนรอยละ 70 นอกจากนัน้ปริมาณความรอนท่ีสามารถ
นํากลับมาใชไดยังข้ึนอยูกับระดบั อุณหภูมิของกาซไอเสีย และขนาดพิกัดของเตา (คูมือการจัดการพลังงาน
ความรอน, 2553, หนา 1-35) 

1) ลักษณะและแหลงความรอนเหลือท้ิงในอุตสาหกรรม 
ในกระบวนการอุตสาหกรรมสวนใหญมีการใชพลังงานความรอน และจะมีพลังงาน

ความรอนสวนหนึง่ถูกท้ิงออกมาจากกระบวนการ หากมีการนําความร อนสวนนี้กลับมาใช ประโยชนได
ก็จะเปนประโยชน อยางมากโดยความร อนท่ีปลอยท้ิงจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรูปแบบซ่ึง
จะกลาวถึงตอไป 

ความรอนท้ิงมี 2 ลักษณะ ไดแก  
(1) ของเหลวรอน เชน น้ํารอน (อาจมีสารปนเปอน) น้ํามันรอน ของเหลวรอนอ่ืนๆ 
(2) กาซรอน เชน กาซรอนจากเตาเผาและเตาอบ  อากาศรอนจากกระบวนการ

ระบายความรอน กาซรอนจากแหลงอ่ืนๆ 
ความร อนเหลือท้ิงมีคุณภาพแตกต างกัน อุณหภูมิเปนตัวบอกประเภทและ

คุณภาพของความรอนเหลือท้ิง ซ่ึงแบงออกเปย 3 ระดับ ดังนี้  
ก. ความร อนเหลือท้ิงคุณภาพสูง มีอุณหภูมิ ในชวง 600 - 1,600 °C มักเป น 

ความรอนท้ิงในรูปกาซไอเสียจากเตาเผา เหมาะท่ีจะนําไปใชกับระบบผลิตกําลัง (power generation) 
ระบบผลิตกําลังงานและความรอนรวม (cogeneration) ระบบผลิตความเย็นแบบดูดกลืน (absorption 
chiller) หรือนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง เชน อุนวัตถุดิบหรอือุนอากาศ  
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ข. ความรอนเหลือท้ิงคุณภาพปานกลางมีอุณหภูมิในช วง 200-600 °C มักเปน 
ความรอนท้ิงในรูปกาซไอเสียจากหม อไอนํ้า กังหันก าซ เครื่องยนต  หรือเตาข้ึนรูปโลหะ เหมาะท่ีจะ
นําไปใช ในการผลิตไอนํ้าความดันปานกลางหรือนําไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง  

ค. ความรอนเหลือท้ิงคุณภาพตํ่า มีอุณหภูมิในชวง 35-200 °C มักเปนความรอน
ท้ิงในรูปคอนเดนเสท น้ําและของเหลวท่ีใชระบายความรอน และอากาศระบายความร อน เหมาะท่ีจะ
นําไปใชในการใหความรอนข้ันตน เชน อุนนํ้าปอนหมอไอนํ้า อุ นของเหลว อุ นอากาศ และทําน้ํารอน  
หรือนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตโดยตรง 

2) การประเมินปริมาณและคุณภาพของความรอนท้ิง 
ในหัวข อนี้จะกล าวถึงแนวทางการประเมินปริมาณและคุณภาพความร อนท้ิงใน

รูปของกาซรอนเปนหลัก สวนความรอนท้ิงในรูปของของเหลวรอนสามารถพิจารณาได โดยใชแนวทาง
เดียวกัน การสูญเสียความร อนไปกับก าซไอเสียร อนเปนสิ่งท่ีไม สามารถหลีกเลี่ยงได ในกระบวนการ
ผลิตท่ีใช ความรอนสูง ประสิทธิภาพของการใช พลังงานในกระบวนการผลิตอาจจะเพ่ิมข้ึนได โดยการ
นําความรอนท้ิงจากกระแสกาซไอเสียกลับมาใชอีกในข้ันแรกตองประเมินตัวแปรดังตอไปนี้ อัตราการไหล
ของกระแสกาซไอเสีย อุณหภูมิของก าซไอเสีย องคประกอบของก าซไอเสีย เม่ือสามารถหาค าตัวแปร
เหลานี้ไดแลวการกําหนดวิธีการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหมก็สามารถทําใหสอดคลองกับการใชงานได 
โดยท่ัวไปการวัดอุณหภูมิและอัตราการไหลสามารถทําได ภายในหน วยงานของตนเองโดยใช  
เครื่องมือท่ีมีราคาถูก ซ่ึงตัวแปรท้ังสองตัวท่ีทําการวัดนี้ทําให รู ค าระดับพลังงานท่ีมีอยู  ใน
กระแสก าซรอน โดยประมาณในเบื้องต น โดยในข้ันแรกนี้การตรวจวัดยังไม จําเป นต องมีความ
แม นยํามาก  (คาความคลาดเคลื่อน ±10% เปนคาท่ีเพียงพอสําหรับการประเมินเบื้องต น) แตหาก   
ตองการความแมนยํามากข้ึนสามารถเพ่ิมรายละเอียดของการตรวจวัดองค ประกอบของก าซและ
ประมาณความถ่ีในการปลอยความรอนท้ิงจากแหลงจาย ความรอนท่ีไดรับจากการตรวจวัดในข้ันแรก
และหากจําเปน ก็สามารถวาจางบุคคลภายนอกมาทําการตรวจวัด โดยละเอียดเพ่ิมเติมได 

(1) การตรวจวัดอัตราการไหลของความรอนท้ิง (measurement of flow rate) 
อัตราการไหลของกาซสามารถวัดในเชิงปริมาณไดโดยการวัดแรงดันท่ีลดลงผาน 

หนาตัดของทอ (pipe หรือ ductwork) โดยใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
ก. ทอพิทอท (pitot tube) วัดคาแรงดันสถิตและแรงดันพลวัต ( static and 

dynamic pressure) ซ่ึงเปนผลมาจากความเร็วของก าซในทอ สิ่งกีดขวางในท อจําเปนตองคํานึงถึง
ผลจากผนังภายในทอดวยเพราะมีผลกระทบตอการไหลของกาซ   

ข. ออริฟซ (orifice) ตรวจวัดแรงดันสูญเสียขณะท่ีไหลผานแผนออริฟซ (orifice 
plate) ซ่ึงติดตั้งอยูภายในทอ  

ค. เวนจูรี (venturi) ตรวจวัดแรงดันสูญเสียขณะท่ีไหลผานเวนจูรีซ่ึงติดตั้งอยูท่ีทอ 
การพิจารณาคัดเลือกเทคนิคการตรวจวัดท่ีเหมาะสมจะต องคํานึงถึงลักษณะ

ของรูปทรงทางเรขาคณิต  และการจัดวางท อ การตรวจวัดการไหลของก าซควรตรวจวัดให ใกล กับ
แหลงจายความรอนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพ่ือหลีกเลี่ยงความไมเท่ียงตรงซ่ึงอาจเกิดข้ึนได จากอากาศ
รั่วไหลหรือการรับอากาศเย็นเข ามา การตรวจวัดในบริเวณท่ีมีการไหลสมํ่าเสมอเป นสิ่งสําคัญเช นกัน 
เชน การตรวจวัดในจุดท่ีเปนทอตรงและอยูหางจากของอ หรืออุปกรณตางๆ ท่ีติดตั้อยูบนทอ 
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(2) การตรวจวัดอุณหภูมิ (measurement of temperature) 
การตรวจวัดค าอุณหภูมิของก าซไอเสียโดยท่ัวไปมักใช เครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบเทอรโมคัปเปล (thermocouple) ท่ีใชหลักการแรงเคลื่อนไฟฟาเชิงความรอน หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไพโรมิเตอร (pyrometer) ท่ีใชหลักการแผรังสีความรอนของวัตถุ 

ก. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร โมคัปเปล (thermocouple) เปนอุปกรณท่ีมี
ราคาไมแพง สะดวกในการใชงานและสามารถตรวจวัดไดหลายจุดภายในเตาหลอมหรือเตาอบในเวลา
เดียวกันอยางไรก็ตาม มีข อควรระวังในการใช คือ อุปกรณนี้อาจไม ทนตอการกัดกร อนของสารเคมี  
การอุดตัน หรือความล าท่ีเกิดจากความร อนนอกจากนี้ก าซท่ีไหลอย างรวดเร็วผ านเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบเทอรโมคัปเปล ทําใหเกิดผลกระทบดานการพาความรอนบางสวนท้ิงไป ซ่ึงมีผลทําให คาอุณหภูมิ
ท่ีอานไดลดลง รวมท้ังการแผรังสีความรอนจากผนังเตายังมีผลกระทบตอการตรวจวัดอีกดวย 

ข. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร (pyrometer) เครื่องวัดอุณหภูมิท่ีใหผลแมนยํา
มากท่ีสุดในปจจุบัน คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร ชนิดดูด (suction pyrometer) เครื่องมือนี้
จะดูดก าซท้ิงท่ีไหลออกจากปล องเข าสู หลอดแก วควอตซ ปลายเป ด ความเร็วของก าซจะเพ่ิมข้ึนจ น
กระท้ัง อุณหภูมิซ่ึงวัดโดยเทอร โมคัปเป ลท่ีฝ งอยู ภายใน  เครื่องมีค าคงท่ีเครื่องมือตรวจวัดชนิดนี้
สามารถรับมือกับผลกระทบเรื่องการพาความร อนของเทอร โมคัปเป ล และผลกระทบจากการแผ รังสี
ของผนังเตาอย างไรก็ตาม เครื่องมือตรวจวัดชนิดนี้  อาจเกิดการอุดตันและการกัดกร อนได เร็ว 
(รายละเอียดการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอรสามารถศึกษาไดจากคูมือ the efficient use of 
energy เรียบเรียงโดย IGC Dden) 

3) การหาปริมาณความรอนท่ีสามารถใชประโยชนได (quantifying available heat) 
สําหรับกระบวนการผลิตความรอนอยางตอเนื่อง สามารถคํานวณหาอัตราการไหลของพลังงานในก าซ 
ไดโดยใชสมการตอไปนี้ 

H = F x A x D x C x ΔT 
 

โดย                    H = อัตราการไหลของพลังงานในกาซ, kW 
F = อัตราการไหลของกาซ, m³/s.m²)  
A = พ้ืนท่ีหนาตัดของปลองปลอยกาซไอเสีย ณ จุดท่ีวัด, m² 
D = ความหนาแนนของกาซหรือกาซผสม, kg/m³  
C = ความรอนจําเพาะของกาซหรือกาซผสมท่ีคํานวณได, kJ/(kg.K)  
ΔT = ความแตกตางของอุณหภูมิของกาซท่ีปลอยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, °C 
สําหรับกาซสะอาดสามารถใชคา H ควบคูไปกับประสิทธิภาพของอุปกรณ ท่ีใชใน

การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม นั่นคือ ความรอนท่ีใชประโยชนไดท่ีทางออกหารดวยความร อนท่ีใส
เขาไปในอุปกรณ  เพ่ือให ได คาอัตราการไหลของพลังงานท่ีมีประโยชน เพ่ือนํามาใช แทนเชื้อเพลิ ง
ปฐมภูมิข อมูลนี้สามารถใช เปนประโยชน ในการประมาณการเบื้องต นทางเศรษฐศาสตร ของระบบ
การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม 
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4) โอกาสในการนําความร อนท้ิงกลับมาใช ใหม เม่ือสามารถหาปริมาณและคุณภาพ
ของความร อนท้ิงท่ีมีอยู และระบุป ญหาท่ีอาจเกิด ข้ึนไดแลวข้ันตอไป คือการพิจารณาศักยภาพในการ
นําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม 

(1) การใช ความร อนท้ิงอย างคุ มทุน ( cost-effective use of waste heat)
การนําความร อนท้ิงกลับมาใช ใหมท่ีพบโดยท่ัวไป มักใช วิธีการท่ีไมคุมตอคาใชจายมากนัก ตัวอย างท่ี
เห็นไดบอยครั้งท่ีสุด คือการนําความร อนท้ิงมาใหความรอนกับพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีการใช งานไดเฉพาะชวง
ฤดูหนาวเพียงไม ก่ีเดือนในหนึ่งป สวนในเดือน ท่ีเหลือความร อนต องนําไปท้ิงโดยเปล าประโยชน 
ยิ่งไปกว านั้น ถาแหลงจายความร อนท้ิงคุณภาพดีแต มีการนําความร อนไปใหความรอนกับพ้ืนท่ีเพียง
บางสวน เทานั้น ก็จะยิ่งเปนการใชความรอนท่ีไมคุมคา ซ่ึงจากท่ีกลาวมาจะเห็นได วาการใชความรอน
ท้ิงยังคงถูกจํากัด การใชงานอยูท่ีอุณหภูมิระดับต่ําเทานั้น 

การใชความรอนท้ิงท่ีคุมตอคาใชจายมากท่ีสุด คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของกระบวนการผลิตความรอน โดยการนําความรอนท้ิงในกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม
โดยทันทีซ่ึงสามารถจะช วยลดการใช เชื้อเพลิงให น อยลง  ขจัด ข้ันตอนการส งผ านความร อน
การจัดหาและการใชพลังงานมีความสมดุลกัน 

อัตราการถายเทความรอนจะมีคาสูงท่ีสุด ณ อุณหภูมิระดับสูง เพราะจะทําให 
เกิดการนําความรอนดีข้ึน และการแผรังสีความรอนจะมากข้ึน  ดังนั้นการใชงานท่ีอุณหภูมิระดับสูงจะ  
ลดไดท้ังพ้ืนท่ีผิวสัมผัสของเค รื่องแลกเปลี่ยนความร อน และค าใชจายการท่ีจะใชอากาศผสมเ พ่ือลด
อุณหภูมิ  ของก าซก อนเข าสู เครื่องแลกเปลี่ยนความร อน การลดอุณหภูมิก าซดังกล าวควรได รับ
การตรวจสอบ  อยางถ่ีถ วนกอนการปฏิบัติเพราะทําให ลดประสิทธิภาพการถ ายเทความร อนลงท้ังนี้
เพราะวาอุณหภูมิลดต่ําลงเเละตองการ  อัตราการไหลเพ่ิมข้ึน  สําหรับกระบวนการผลิตบางประเภท  
ไมสามารถท่ีจะนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหมไดอยางคุมคา เนื่องจากขาดความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
หรือไมมีเทคโนโลยีการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหมท่ีเปนไปได 

5) เทคโนโลยีการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม (available heat recovery technology) 
วิธีการตางๆ ในการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหมจากกาซท้ิงไดมีการพัฒนามาเปน ระยะเวลากวา 30 ป 
มีเทคโนโลยีหลายแบบท่ีไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย และมีการนําไปประยุกตใชงานในโรงงาน
ท่ีทันสมัยในปจจุบัน ในชวงระยะเวลาไมก่ีปท่ีผานมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการนําความรอนท้ิงกลับมา
ใชใหมท่ีคาดว าจะมีประสิทธิภาพสูงและมีผลตอบแทนท่ีจูงใจ นอกจาก นี้ผูผลิตอุปกรณ การเผาไหม 
ก็ใหความสนใจในเทคโนโลยีการนําความร อนท้ิงกลับมาใช ใหมเพ่ือเปนการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
โดยเลือกวิธีท่ีสามารถแกปญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพการนํา ความรอนอุณหภูมิสูงจากกาซท้ิงกลับมาใช
ใหม (คูมือการจัดการพลังงานความรอน, 2553, หนา 1-35)  

6) ความเหมาะสมดานเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสาน 
เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานผลิตน้ํารอนท่ีมีแผนรับแสงแบบแผนเรียบ

ชนิดมีแผน ปดใส และเทคโนโลยีการผลิตนํ้ารอนจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศซ่ึงแตละเทคโนโลยี
จะมีคุณลักษณะเชิงเทคนิคดังนี้ 

(1) เทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนท่ีมีแผนรับแสงแบบแผนเรียบชนิดมีแผนปดใส            
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ก. ผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิต่ําประมาณ 40 - 90 องศาเซลเซยีสโดยไมตองใช
พลังงานเสริม    

ข. ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลากลางวันท่ีทองฟาโปรง    
ค. ตองการสถานท่ีติดตั้งแบบโลงแจงไมมีเงาบัง และใชพ้ืนท่ีมากหากตองการ

ปริมาณน้ํารอนมาก  
ง. ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
จ. ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางโดยเฉพาะในเรื่องการทําความสะอาดแผนปด 
ฉ. สามารถผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 70 ลิตร/ตร.ม/วัน   

(2) เทคโนโลยีการผลิตนํ้ารอนจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศ       
ก. ผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิต่ําประมาณ 40 –90 องศาเซลเซียสโดยไมตองใช

พลงังานเสริม              
ข. ผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลาท่ีอุปกรณผลิตความรอนท้ิงทํางาน    
ค. ตองการสถานท่ีติดตั้งเล็กนอยเทานั้น  
ง. ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
จ. ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอย 
ฉ. สามารถผลิตนํ้ารอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสไดประมาณ 45.5 ลิตร/

ตันความเย็น/ชั่วโมง          
(3) ความสัมพันธของการใชพลังงานแสงอาทิตยกับความรอนเหลือท้ิงในการผลิต

น้ํารอนจากคุณลักษณะเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาการผลิต
น้ําท้ังสองแบบจะมีความสัมพันธและสอดคลองเหมาะสมท่ีจะนํามาผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานกัน
ดังนี้           

ก. ผลิตน้ํารอนท่ีอุณหภูมิต่ําประมาณ 40 – 70 องศาเซลเซยีสเหมือนกัน   
ข. ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหมือนกัน 
ค. ตองการการดูแลบํารุงรักษาเพียงเล็กนอยเหมือนกัน  
ง. การใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตน้ํารอนจะสามารถผลิตไดเฉพาะในชวงเวลา

กลางวันท่ี ทองฟาโปรงเทานั้น นั่นคือในชวงฤดูฝนการผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตยจะไมสามารถผลิต
ไดเต็มความสามารถจําเปนตองใชพลังงานเสริม  

จ. การใชพลังงานจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศผลิตน้ํารอนจะ
สามารถผลิตได ตลอดเวลาท่ีคอมเพรสเซอรทํางาน ซ่ึงโดยปกติจะทํางานไดดีในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 
แตจะมีปญหาในชวง ฤดูหนาวซ่ึงมีอากาศเย็นทําใหคอมเพรสเซอรทํางานนอยลง จําเปนตองใช
พลังงานเสริม 

จะเห็นไดวาการผลิตนํ้ารอนแบบผสมผสานโดยใชพลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานความรอน
เหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศจะผลิตน้ํารอนไดสมํ่าเสมอตลอดท้ังป โดยไมตองมีพลังงานเสริมใดๆ 
เนื่องจากหากใชพลังงานแสงอาทิตยแตเพียงอยางเดียวก็จะมีปญหาตอนฤดูฝนคือในวันท่ีไมมีแสงแดด
หรือมีแสงแดดนอย แหลงพลังงานท่ีจะมาทําใหน้ําเย็นเปนน้ํารอนนั้นไมมีก็ตองใชพลังงานเสริมหรือ
ถาใชพลังงานจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับอากาศเพียงอยางเดียวจะมีปญหาตอนฤดูหนาว
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เนื่องจากอากาศภายนอก จะเย็นกวาอากาศภายในหองพักทําใหคอมเพรสเซอรท่ีอยูนอกอาคารไมทํางาน
แมจะเปดเครื่องปรับอากาศ ไวก็ตามจําเปนตองใชพลังงานเสริม   

ดังนั้นหากใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานจากความรอนเหลือท้ิงของเครื่องปรับ  
อากาศ  จะสามารถตัดปญหาท่ีจะใชพลังงานเสริมออกไปตลอดจนสามารถลดขนาดของระบบ
ผลิต น้ํารอนจากแสงอาทิตยลงไดอีก หากเลือกใชเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานตลอด 24 ชั่วโมงหรือ
เลือกใชเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในชวงบายและกลางคืน (พลังงานแสงอาทิตย, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

2.5 หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับกาซคารบอนไดออกไซด 
 

2.5.1 ความสําคัญของคารบอนไดออกไซด 
คารบอนไดออกไซด ( carbon dioxide) คือ สารประกอบของคารบอนท่ีอยูในสถานะกาซ 

ท่ีลอยตัวอยูในชั้นบรรยากาศของโลก ซ่ึงประกอบดวย คารบอน 1 อะตอม และออกซิเจน 2 อะตอม 
ในหนึ่งโมเลกุล คารบอนไดออกไซดเปนหนึ่งในสารประกอบเคมีของคารบอนท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด  
มีสูตรทางเคมี คือ CO2 

การคนพบกาซชนิดนี้ครั้งแรกในป ค.ศ. 1630 โดย Jean Baptista van Helmont จาก
การหมักเบียร และตั้งชื่อวา กาซซิลเวสเตอร ( sylvestre gas) หรือหมายถึงกาซท่ีไดจากตนไม
อีก 124 ปตอมา Joseph Black ไดศึกษาทดลองใหมและเตรียมกาซชนิดนี้ข้ึนมาได และตั้งชื่อวา ฟกซแอร 
(fixed air) ซ่ึงไดจากการผสมระหวางชอรคกับกรดเจือจาง หรือถานกับออกซิเจน ตอมาป ค.ศ. 1781 
Lavoisier พบธาตุท่ีเปนสวนประกอบจึงตั้งชื่อใหมวา กรดคารบอนิค 

จากทฤษฎีบิ๊กแบง (big bang) ซ่ึงเปนจุดกําเนิดของอวกาศและเวลา ดวงดาวตางๆ ซ่ึงเกิด
จากการรวมตัวของอนุภาคและกาซตางๆ ในอวกาศ รวมท้ังระบบสุริยะจักรวาลดวย โลกนับเปนดาว
เคราะหดวงหนึ่งท่ีถือกําเนิดข้ึนมา แตก็ยังไมมีสิ่งมีชีวิตใดๆ เกิดข้ึน เนื่องจากมีปจจัยหลายๆ อยางท่ี
ไมเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งอุณหภูมิท่ีรอนจัดจนสามารถละลายหินไดในเวลากลางวัน และ
อุณหภูมิเย็นจัดในเวลากลางคืน เนื่องจากไมมีชั้นบรรยากาศ ตอนกลางวันเม่ือไดรับแสงอาทิตย
จะรอนจัด และตอนกลางคืนจะเย็นจัดเนื่องจากความรอนจากตอนกลางวันไมสามารถสะสมไวได
จึงหายไปในเวลากลางคืน แตจากปฏิกิริยาเคมีตางๆ บนผิวโลกทําใหเกิดกาซมากมายข้ึนบนผิวโลก 

คารบอนไดออกไซดเปนกาซสําคัญมากตัวหนึ่งท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกในยุคนั้น ซ่ึงสมบัติของ
มันคือการยอมใหแสงผานไดแตจะกักพลังงานความรอนไวทําใหพลังงานความรอนท่ีมากับแสงถูกกัก
เก็บไวบนผิวโลกและไมหลุดหายไปในเวลากลางคืน จึงทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางกลางวันและ
กลางคืนไมแตกตางกันมากนัก นอกจากนี้ยังพบวามีกาซอ่ืนๆ ท่ีชวยในการกรองรังสีตางๆ ท่ีมากับ
แสงอาทิตย เชน โอโซน เปนตน จากสภาวะดังกลาวนี้นับเปนจุดเริ่มตนในการกําเนิดสิ่งมีชีวิต และ
วิวัฒนาการมาจวบจนทุกวันนี้ 

จากการท่ีคารบอนไดออกไซดเปนองคประกอบหนึ่งของชั้นบรรยากาศโลก ถึงแมจะมีอยูใน
ปริมาณท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ คือมีประมาณรอยละ 0.033 เทานั้น แตคารบอนไดออกไซด
กลับมีความสาคัญตอการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกเปนอยางยิ่ง โดยมีบทบาทท่ีสาคัญคือ
มีคุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) 
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ในชั้นบรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซตางๆ หลายชนิดแตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนและลดลงตามคุณสมบัติทางเคมีของกาซแตละชนิด ดังนั้นกาซท่ีมีมากเกินสมดุลในชั้นบรรยากาศ
จะสะสมอยูในชั้นบรรยากาศ  กาซบางชนิดสามารถสะสมอยูในชั้นบรรยากาศไดนานหลายรอยป
บางชนิดสะสมอยูไดในเวลาเพียงไมก่ีปก็สลายไปกาซเรือนกระจกท่ีกลาวถึงนี้ก็เชนกัน  เนื่องจากมันมี
ปริมาณท่ีมากเกินสมดุลในชั้นบรรยากาศ  มันจึงสะสมอยูในชั้นบรรยากาศและสะสมอยูไดเปน
เวลานานหลายป กาซเรือนกระจกอาจแบงไดเปนสองพวกตามอายุการสะสมอยูในชั้นบรรยากาศ  คือ 
พวกท่ีมีอายุการสะสมอยูในชั้นบรรยากาศไมนาน เนื่องจากกาซเหลานี้สามารถทําปฏิกิริยาไดดีกับไอน้ํา 
หรือกาซอ่ืนๆ  จึงทําใหมันมีอายุสะสมเฉลี่ยสั้น  สวนอีกพวกหนึ่งเปนกาซเรือนกระจก  ซ่ึงมีอายุสะสม
เฉลี่ยนานหลายป  เชน กาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด  (NO2) 
และกาซคลอโร ฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนตน กาซเหลานี้นับเปนกาซท่ีเปนตัวการหลักของการเกิด
ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากมันมีอายุสะสมเฉลี่ยยาวนาน  และสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไดดีกวา
กาซเรือนกระจก อ่ืนๆ เนื่องจากกาซเรือนกระจกนั้นมีคุณสมบัติในการดูดซับความรอนหรือดูดกลืนรังสี
ความรอน โดยเฉพาะรังสีความรอนท่ีโลกคายออกไป (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 

2.5.2 แหลงที่มาของคารบอนไดออกไซด 
คารบอนไดออกไซดนั้นอยูในรูปของสารประกอบทางเคมีท่ีมาจากธาตุคารบอน  ซ่ึงเปนธาตุ

ท่ีมีความสําคัญในองคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแตสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวไปจนถึงสิ่งมีชีวิต
หลายเซลลท่ีมีระบบการทํางานของอวัยวะท่ีซับซอ นโดยคารบอนจะอยูในรูปของสารประกอบ
คารบอนท่ีสิ่งมีชีวิตเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความสําคัญภายในองคประกอบนั้นๆ  โดย
สารประกอบอินทรียทุกชนิดจะตองมีคารบอนเปนองคประกอบ  แหลงท่ีมาของคารบอนจึงมีอยูท้ังท่ี
อยูในพ้ืนดิน ชั้นหิน แหลงนา และชั้นบรรยากาศ 

คารบอนไดออกไซดเกิดข้ึนไดหลายลักษณะ  เชน ภูเขาไฟระเบิด  การหายใจของสิ่งมีชีวิต  
หรือการเผาไหมและถานหิน  ซ่ึงคารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงของพืช เพ่ือใชคารบอนในการสังเคราะหคารโบไฮเดรต จากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงนี้  พืช
จะปลดปลอยกาซออกซิเจนออกมาสูบรรยากาศทําใหสัตวไดใชออกซิเจนนี้ในการหายใจการนํา
คารบอนไดออกไซดมาใชในกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชจึงเปนการลดกาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศลงได  

นอกจากนี้การปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศ  ยังเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงและถานหินท่ีมนุษยเราไดขุดเจาะนําข้ึนมาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ  ของมนุษย ท่ี
ตองการใชพลังงานในการดํารงชีวิต  

การหมุนเวียนของคารบอนในระบบนิเวศนของโลกโดย เริ่มจากคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศท่ี
ละลายในน้ําฝนมีสภาพเปนกรดคารบอนิก ซ่ึงเปนกรดออน  ๆไหลผานซากอินทรีย ดิน ตลอดจนชั้นหิน
ตางๆ ทําใหเกิดการสลายตัวของหินและเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนแคลเซียมคารบอเนตสะสมอยูใน
แหลงนา พืชน้ําสามารถนาไปใชไดทันที  สวนพืชบกจะไดรับคารบอน  ในรูปของคารบอนไดออกไซดท่ี
ไดจากกระบวนการหายใจของพืช  สัตว และจุลินทรีย  และจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงตางๆ  ดังนั้น
คารบอนจึงหมุนเวียนอยูในระบบนิเวศอยางสมดุล (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 
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ภาพ 26 วัฎจักรของคารบอน (carbon cycle) 
ท่ีมา: (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 

คารบอนท่ีอยูในชั้นบรรยากาศมีโอกาสหมุนเวียนเขาสูสิ่งมีชีวิตได  โดยการสังเคราะหแสง
ของผูผลิต (พืชพรรณธรรมชาติ ) เปนสําคัญ อัตราการจับคารบอนจากชั้นบรรยากาศของพืชในระบบ
นิเวศนแตละแหงมีคาไมเทากัน ปาเขตรอนมีอัตราการจับคารบอน (ในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด) 
ในอัตราปละ 1-2 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตร  ในขณะเดียวกับท่ีเขตทุนดราหรือทะเลทรายท่ีวางเปลา
สามารถจับไดเพียง 10-20 กรัมตอ 1 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือไดวาเปนเพียงรอยละ 1-2 ของปาเขตรอน
เทานั้น สวนในเขตอบอุนบริเวณท่ีเปนปาหรือบริเวณท่ีทาการเพาะปลูก พืชมีอัตราการจับคารบอนอยู
ระหวาง 0.2-0.4 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตร อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาท้ังโลกนิเวศนั้นจะพบวาอัตรา
การสรางสารอินทรียจากคารบอนท้ังหมด  คิดเปนน้ําหนักของสารอินทรียไดประมาณ  20,000-
30,000 ลานตันตอป  

สวนในมหาสมุทรนั้นมีแพลงตอนพืช  ทําหนาท่ีจับคารบอน  ประมาณ 4 หม่ืนลานตันตอป       
ท้ังคารบอนไดออกไซดท่ีใชกับออกซิเจนท่ีถูกปลดปลอยออกมาสวนใหญอยูในรูปของกาซท่ีละลายน้ํา
ในบริเวณผิวของมหาสมุทร  แมวาคารบอนในมหาสมุทรจะสามารถ  หมุนเวียนนวัฎจักรได  แตก็ยังมี
การแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด  (รวมท้ังกาซออกซิเจน ) ระหวางบรรยากาศกับทะเลโดยมีลม
และคลื่นเปนสวนรวมท่ีสําคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนนี้และไมวาขณะใดก็ตามปริมาณ
คารบอนไดออกไซดท่ีละลายอยูบริเวณผิวของน้ําทะเลจะยังคงความสมดุลกับความเขมของ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเสมอ  

แบบแผนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรูปของคารบอนเปนวัฏจักรในทะเลนั้น  พบวามี
ความแตกตางจากวัฏจักรบนบกอยางเห็นไดชัดเจน  ดังจะเห็นไดวาผลผลิตบนบกสวนใหญถูกจํากัด
โดยปริมาณนาจืดและฟอสฟอรัสเปนสําคัญ  สวนธาตุอาหารอ่ืนๆ  ในดินจะเปนตัวการจํากัดท่ีสําคัญ
นอยลงไป สําหรับในทะเลผลผลิตกลับถูกจํากัดโดยธาตุอาหารหลายชนิดดวยกัน  คือ ไมใชเฉพาะ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

43 
 

ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนท่ีตองการเปนจํานวนมากเทานั้น  แตยังตองการแรธาตุอ่ืนๆ  อีกหลายชนิด 
แมเปนเพียงจานวนนอย  โดยเฉพาะธาตุเหล็ก  เปนตน เนื่องจากการแกงแยงอาหารในทะเลมีมาก  
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจึงพยายามปรับตัวใหมีความสามารถในการดูดซึมแรธาตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมยิ่งข้ึน  

สําหรับบริเวณท่ีมีผลผิตสูงนั้นเชื่อไดวาเปนเพราะไดรับธาตุอาหารจากกนทะเล  ยกตัวอยาง 
เชน บริเวณชายฝงของชิลี ชายฝงทะเลของญี่ปุนและบริเวณกระแสน้ําอุนกัลปสตรีม  ท่ีเปนบริเวณท่ีมี
ปลาชุกชุม พบวามีอัตราการจับคารบอนสูงสุดถึง  0.3 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตรตอป  ความอุดม
สมบูรณในบริเวณเหลานี้ลวนเปนผลมาจากปรากฏการณน้ํายกตัวสูงข้ึน  (upwelling) ท้ังสิ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับบริเวณทะเลเปดใกลเขตรอนแลว  พบวามีอัตราการจับคารบอนต่ํากวามาก  คือ ไมถึง
หนึ่งในสิบของบริเวณดังกลาว 

มวลอินทรีย (biomass) จากทุกระดับบริโภคของทองทะเล  สวนใหญไดมาจากสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก หรือแพลงตอนท้ังหลายนั้น เม่ือตายก็จะคอย  ๆจมลงในท่ีสุดจะละลายอยูในรูปของอินทรียสาร 
บางสวนของอินทรียสารเหลานี้อาจรอดพนจากการถูกออกซิไดซ  และจมลงสูกนทะเลลึก  ในกรณีนี้
เทากับเปนการเพ่ิมคารบอนไดออกไซดในรูปของคารบอเนตและไบคารบอเนตอิออน บริเวณกนทะเลได 
สภาพการณนี้โอกาสท่ีคารบอนจะคืนสูวัฏจักรจึงเปนไปไดยากข้ึน  

วัฏจักรคารบอนเปนวัฏจักรท่ีมีมหาสมุทรเปนแหลงสารองใหญประมาณไดวาปริมาณ         
ของคารบอนในมหาสมุทรมีอยูกวา  50 เทาของบรรยากาศ  (บรรยากาศเปนแหลงสารองคารบอนใน
รูปของกาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณเทากับรอยละ  0.03-0.04) ดังนั้นแหลงสารองในมหาสมุทร
จึงเปนตัวควบคุมปริมาณคารบอนในบรรยากาศท้ังหมด  และคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศกับใน
ทะเลหรือแหลงนา  ยอมมีการแลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ  ท้ังนี้เปนไปโดยวิธีการแพรธรรมดา  ซ่ึงทิศทาง
ของการแพรนั้นข้ึนอยูกับความเขมขน นอกจากนี้แหลงน้ํายังมีโอกาสไดรับคารบอนจากบรรยากาศใน
รูปของน้ําฝนท่ีละลายคารบอนไดออกไซดจากอากาศลงมาโดยน้ําฝน  1 ลิตร จะมีคารบอนไดออกไซด
อยูถึง 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร  การละลายของคารบอนไดออกไซดในนาทาใหเกิดกรดคารบอนิก  
(H2CO3)  

โดยสรุป จะเห็นไดวาวัฎจักรของคารบอนนั้น สามารถแยกออกไดเปน 2 วัฏจักร คือ วัฏจักร
บนบกและวัฏจักรในมหาสมุทร  แมวาพืชบกมีบทบาทสําคัญในการตรึงคารบอนเอาไวในรูปของ
สารอินทรีย  แตแหลงควบคุมใหญของปริมาณคารบอนยังคงเปนทะเลและมหาสมุทร  ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศยังคงข้ึนอยูกับคารบอนไดออกไซดท่ีละลายอยูในมหาสมุทร  
ธรรมชาติมีกลไกในการควบคุมสมดุลของปริมาณคารบอนบนบกและในทะเลเปนอยางดี  กลาวคือ  
เม่ือคารบอนในรูปแคลเซียมคารบอเนตถูกชะลางจากบกลงสูทะเล ทําใหทะเลมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณ
คารบอนเพ่ิมข้ึน  แตในขณะเดียวกันคารบอนในทะเลก็จะตกตะกอนสูกนทะเลลึก  ทําใหปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในทะเลลดลงไป (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 

2.5.3 ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นปริมาณของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ 
นับตั่งแตเริ่มรูจักเครื่องจักรไอน้ําและนําเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลอันไดแก  ถานหิน และน้ํามัน 

ข้ึนมาใช  และนั่นคือจุดเริ่มตนของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนสูชั้นบรรยากาศในปริมาณ
มากโดยน้ํามือมนุษยจนเปนผลทําใหโลกของเราตองเผชิญกับสภาพอากาศท่ีรอนมากข้ึนกวาในอดีตท่ี
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ผานมานับตั้งแตท่ีมนุษยชาติไดกําเนิดข้ึนมาบนดาวเคราะหโลก  และนั่นก็หมายถึงวา  การเพ่ิมข้ึนของ
คารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนหนึ่งในกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญท่ีไปมีผลทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงข้ึน  
หรือท่ีเรียกกันวา โลกรอน (global warming) 

นักวิทยาศาสตรไดทําการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนโดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ
โดยอาศัย สมมุติฐานท่ีวาถาหากปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ในชั้นบรรยากาศของโลกในป ค.ศ. 2100 
เพ่ิมข้ึน เปน 2 เทาจากระดับปจจุบัน พบวาอุณหภูมิผิวพ้ืนท่ัวโลกสูงข้ึนประมาณ 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียส 
และระดับน้ําทะเลสูงข้ึนประมาณ 15 ถึง 95 เซนติเมตร ซ่ึงจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศน เศรษฐกิจและ
สังคม รวมท้ังดานอุทกวิทยา  หรือการจัดการแหลงน้ํา  ตลอดจนโครงสราง  พ้ืนฐานและสุขภาพของ
มนุษย  

จากการท่ีโลกไดรับพลังงานความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของกาซเรือนกระจกนี้
ทําใหนักวิทยาศาสตร สนใจศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมโดยไดศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลง  และประเมินผลกระทบรวมท้ังหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอน (global warming) สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
คือ ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออม (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 

1) ผลกระทบทางตรง  
(1) เกิดภาวะความแหงแลง  เม่ือโลกรอนข้ึนก็จะทําใหหลายสวนของโลกเกิด

ภาวะแหงแลง  เกิดไฟปาข้ึนรวมถึงมนุษยบุกรุกทําลายปาเพ่ือแสวงหาท่ีทํากินเพ่ิมข้ึนทดแทนพ้ืนท่ีท่ี
แหงแลงหรือขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหปาไมท่ีเคยเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและเพ่ิม
ออกซิเจนใหกับโลกหรือเปนปอดของโลกลดลงอยางรวดเร็ว  ไฟปาท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะเผาผลาญปาไมทําให
เกิดกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมสูงข้ึนในชั้นบรรยากาศของโลก  เปนวงจรท่ีไมสิ้นสุด  และยังทําให
พ้ืนดินบริเวณดังกลาวแหงแลง และอาจเปลี่ยนเปนทะเลทรายไดอีกดวย  

(2) น้ําแข็งละลายมากข้ึน  น้ําแข็งใหมลดลง  แตเดิมฤดูรอนของบริเวณข้ัวโลก
เหนือจะมีน้ําแข็งบางสวนละลาย แตก็มีน้ําแข็งเหลืออยูในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะทําใหฤดูหนาวท่ีมาถึง
มีอุณหภูมิต่ําเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดน้ําแข็งใหมเพ่ือทดแทนน้ําแข็งท่ีละลายไปในฤดูรอนหมุนเวียน
เปนวัฏจักรเชนนี้อยางตอเนื่อง  แตเม่ือโลกรอนข้ึนจะทําใหน้ําแข็งละลายในปริมาณท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ  
และมีน้ําแข็งเหลืออยูในฤดูหนาวนอยลงก็จะทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวสูงข้ึน  เกิดเปนน้ําแข็งใหม
นอยลง ทําใหเปนไปไดวา ในฤดูรอนของป ค.ศ. 2030 บริเวณข้ัวโลกเหนือจะไมมีจะน้ําแข็งเหลืออยูเลย 
ซ่ึงจะมีผลตอการเกิดน้ําแข็งในฤดูหนาวอยางแนนอน  

(3) น้ําแข็งละลายมากข้ึนทําใหเกิดการสะทอนแสงอาทิตยนอยลง  ปกติแลว
น้ําแข็งบนพ้ืนดินและในมหาสมุทรจะสะทอนพลังงานแสงอาทิตยกลับสูอวกาศไดถึง 90% แตเม่ือโลก
รอนข้ึนน้ําแข็งก็จะละลายมากข้ึนและน้ําแข็งท่ีเหลืออยูก็จะสะทอนพลังงานแสงอาทิตยได
นอยลง  เม่ือเปนเชนนี้อุณหภูมิของโลกก็จะสูงข้ึนไปอีก  เกิดเปนวัฏจักรท่ีน้ําแข็งละลายเพ่ิมข้ึน
อยาง ตอเนื่องซ่ึงโดยปกติแลวจะมีกาซคารบอนไดออกไซดถูกกักอยูในน้ําแข็งเม่ือน้ําแข็งละลายกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีกักเก็บอยูก็จะกลับสูชั้นบรรยากาศ เปนตัวเรงปฏิกิริยาทําใหโลกรอนข้ึนไปอีก  

2) ผลกระทบทางออม  
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(1) กระแสน้ําอุนในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลง  โลกยุคปจจุบันเขาสูยุคน้ําแข็งใหม  
เม่ือน้ําแข็งในบริเวณมหาสมุทรอารกติกและเกาะกรีนแลนดละลายมากข้ึนเนื่องจากภาวะโลกรอน  
จะทําใหความเค็มของน้ําทะเลลดลง ความเขมขนของน้ําทะเลมีการเปลี่ยนแปลง  น้ําทะเลเบาข้ึนลอย
นิ่งอยูท่ีผิวน้ํา ทําใหวัฏจักรของกระแสน้ําอุนแอตแลนติกท่ีใหความอบอุนกับซีกโลกเหนืออาจจะหยุด
ไหลได และถาเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนจริง ซีกโลกเหนือก็จะกลับสูยุคน้ําแข็ง  

(2) เกิดความหายนะของระบบนิเวศวิทยา  ผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยาท่ีเห็น
ไดชัดแหงหนึ่งของโลกเกิดข้ึนบริเวณข้ัวโลกเหนือ  เม่ือหมีข้ัวโลกซ่ึงตองเดินหากินอยูบนแผนน้ําแข็ง  
เม่ือน้ําแข็งละลาย  เขตหากินของหมีข้ัวโลกแคบลง  มีผลกระทบกับความอยูรอดของหมีข้ัวโลกจนมี
ความเสี่ยงท่ีจะสูญพันธุได  สัตวอ่ืนๆ  ท่ีเคยอยูในบริเวณท่ีมีอากาศหนาวเย็น  เม่ือโลกรอนข้ึน
สัตวเหลานั้นก็จะพยายามปรับตัว  บางชนิดก็อพยพยายถ่ินไปยังบริเวณท่ียังมีอากาศหนาวเย็น
สัตวเหลานั้นมีโอกาสท่ีจะสูญพันธได  

จากกการท่ีปริมาณของคารบอนไดออกไซดท่ีเพ่ิมข้ึนมากในมหาสมุทรนั้นก็จะมีผลกระทบ     
ตอสมดุลแรธาตุตางๆ ในน้ําทะเลสิ่งหนึ่งท่ีพบก็คือ  สัตวท่ีมีเปลือก  (shell) หอหุมรางกายอาจจ ะสราง 
shell ไดยากข้ึน ปะการัง มอลลัสก หรือแพลงกตอน  บางจําพวก ดึงคารบอเนตไอออน  จากน้ําทะเล 
มาสราง shell ในรูปของ แคลเซียมคารบอเนต  ถาปริมาณ CO2 ในน้ําทะเลเพ่ิมข้ึน  คารบอเนต
ไอออนจะลดลงนั่นก็คือ  สัตวเหลานี้จะขาดวัตถุดิบในการสราง  shell ของมัน ยิ่งปริมาณ CO2 ในน้ํา
ทะเลเพ่ิมข้ึน  อัตราการโตของโครงของแพลงกตอนก็จะยิ่งลดลง  ซ่ึงเปนผลของ  CO2 ตอการสะสม
แคลเซียมใน shell ของมัน อยางไรก็ดี ปรากฏการณนี้  ไมไดเกิดเทากันท่ัวมหาสมุทร  แตเปนเกิดเปน
หยอมๆ เนื่องจาก CO2 ละลายในน้ําทะเลไดจากการแลกเปลี่ยนกาซท่ีผิวของนาทะเล  และจากการท่ี
มหาสมุทรมีอัตราการผสมตัวกันคอนขางชา  ทําให  CO2 สวนใหญท่ีพบอยูในบริเวณผิวๆ  ของ
มหาสมุทร หรือในทะเลตื้นๆ  คือสวนบนประมาณ  10% ของมหาสมุทร  สิ่งมีชีวิตท่ีมีเปลือกในน้ําตื้น
จึงอาจประสบปญหามากท่ีสุด  

นอกจากนี้ยังเกิดการระบาดของโรคตางๆ  ในหลายสวนของโลก  เชน ในพ้ืนท่ีท่ีเปนเขต
หนาวมีรายงานทางการแพทยวามีการระบาดของไขเลือดออกซ่ึงเปนโรคในเขตรอนในเขตเทือกเขา
แอนดิส ประเทศชิลี โรคท่ีเคยควบคุมไดในเขตรอนก็เกิดการระบาดข้ึนอีก  เปนตน โดยท่ีเม่ือโลกรอน
ข้ึนพาหะของโรค  หรือแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสซ่ึงตนเหตุของโรครายสามารถเจริญเติบโตและ
แพรกระจายไดโดยงาย  

(3) เกิดฝนตกหนัก น้ําทวม พายุถลม เม่ือโลกรอนข้ึน อัตราการระเหยของน้ําบนดิน
และในมหาสมุทรเพ่ิมข้ึน ไอน้ําในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงไอน้ํานี้เองก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ กาซ
เรือนกระจก  ก็ยิ่งทําใหเกิดภาวะโลกรอนเพ่ิมข้ึนอีก  ท้ังหมดนี้มีผลตอความกดอากาศของโลก  
ทําใหในบางพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงก็เกิดฝนตก บางพ้ืนท่ีท่ีเคยฝนตกก็เกิดภาวะแหงแลง แมน้ํา ลําน้ําแหงขอด 
เปลี่ยนทิศทางการไหล เกิดฤดูกาลท่ีผิดปกติไปท่ัวโลก  อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกท่ีสูงข้ึนและ  ความกด
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  กอใหเกิดพายุเฮอริเคน  ความเร็วสูง  ขนาด F–5 ท่ีถลมเมือง นิวออรลีนของ
สหรัฐอเมริกา จากหลักฐานทางอุตุนิยมวิทยาพบวาจํานวนของพายุทอรนาโด  พายุเฮอริเคน  และพายุ
ไตฝุนท่ีเกิดข้ึนในรอบป ค.ศ. 2004 – 2005 เพ่ิมจํานวนข้ึนเปน 3 เทาของคริสตศตวรรษท่ี 20 
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สําหรับคนท่ัวไปเม่ือพูดถึงผลกระทบจากสภาวะโลกรอนสวนใหญจะมองถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก  ซ่ึงแทจริงแลวความรุนแรงของผลกระทบมีสูงกวานั้นมาก  เนื่องจากผลกระทบ
ดังกลาวเกิดเปนลูกโซ  โดยเฉพาะประเทศยากจนซ่ึงตองแบกรับภาระผลกระทบท่ีรุนแรงกวาอีกท้ัง   
ยังไมสามารถเตรียมการหรือปองกันผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได  ลูกโซของผลกระทบจะเริ่มกอตัวจาก
การลมสลายของระบบนิเวศน  กอนจะเขาทาลายระบบเศรษฐกิจทองถ่ิน  กอใหเกิดการลมสลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในทองถ่ินนั้นๆ  และทายสุดจะสงผลตอเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวม (ปานทิพย อัฒนวานิช, 2554) 

 

2.6 ทฤษฎี และหลักการดานการเงิน 
 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปนประเมินความคุมคาและไมคุมคาของโครงการ    
โดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบตนทุนกับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตจากการมี
โครงการ  เพ่ือใชตัดสินใจวาโครงการท่ีพิจารณามีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือไม โดยนําผลกระทบ
ในอดีตท่ีเหมาะสมมาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห (หฤทัย มีนะพันธ, 2550, หนา 260-261)  

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ( ฐาปนา ฉ่ินไพศาล , 2556, หนา 19) คือการศึกษา 
โครงการในภาพรวมท้ังหมด ท้ังในขอบเขตกว างท่ีเรียกวา ม หภาค และขอบเขตท่ีลึกลงไปท่ีเรียกวา 
จุลภาค ซ่ึงโครงการอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปจะมีกิจกรรมหลั ก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมดานการตลาด 
ดานเทคนิค ดานการ จัดการ และด านการเงิน เพ่ือนํามาประกอบการตั ดสินใจในการลงทุนวา 
โครงการสามารถประสบความสําเร็จและไดรับผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุน เนื่องจาก การแขงขันท่ีสูง 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การสื่อสารทางโครงขายอินเตอรเน็ตท่ี เ ขาถึงผูบริโภคได
อยางท่ัวถึง ตลอดจนความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้ ลวนมีผลกระทบตอความสําเร็จ และความลมเหลวของ โครงการ โครงการธุรกิจจะมี
ลักษณะรูปแบบ ตลอดจนเงินลงทุนแตกตางกันไป มีท้ังโครงการท่ีจะกอตั้งข้ึนใหม และโครงการขยาย
ธุรกิจท่ีมีอยูแลว โดยโครงการท่ีจะศึกษาครั้งนี้เปนโครงการลงทุน ตั้งกิจการใหม การศึกษาความ
เปนไปได ประกอบดวยการวิเคราะห 4 กิจกรรม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 กิจกรรมดานการตลาด 
เปนการวิเคราะหสภาวการณ โอกาส และกลยุทธทางการตลาด โดยพิจารณาถึง

ตลาด ตามเปาหมาย ขนาดของตลาด และสวน ประสมทางการตลาด ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ 
ในการดํา เนินธุรกิจ รวมท้ังปจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผล ตอการดําเนินธุรกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผน
การตลาดการจําหนาย ตลอดจนคาดคะเนรายรับจากยอดขาย โดยผลท่ีไดจะเปนสวนหนึ่งท่ีนํามาใช
ในการวิเคราะหทางดานการเงิน เพ่ือประโยชนใน การประเมินผลและการตัดสินใจลงทุนกระบวนการ
วิเคราะหทางการตลาดนั้นประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1) การวิเคราะหตลาดและวิเคราะหลูกคา (market/customer analysis) 
การวิเคราะหตลาดมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดขนาดตลาดและเพ่ือท่ีจะม่ันใจไดวา

ตลาดมีขนาดเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดรายรับแกโครงการไดในการหาความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ
และตลาดนั้น อาจจะตองหาขอมูลจากลูกคา คูแขง พอคาคนกลาง หรือบุคคลตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง
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ขอมูลท่ีตองการไดแก อํานาจการซ้ือของลูกคา พฤติกรรมการซ้ือ หรือกลยุทธของคู แขง ดังนั้น เราจะตอง
มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน คือการวางโครงสรางของวัตถุประสงคในรูปคําถาม  โดยลักษณะคําตอบท่ีควร
จะไดจากการวิเคราะหตลาดจะตองเก่ียวกับผลิตภัณฑ ตลาด การแขงขัน และกลยุทธการแขงขัน โดยคําตอบนี้
จะเปนประโยชนในการวิเคราะห สถานการณดานการตลาด      

2) การหาขอมูลดานการตลาด (collection of information) 
ขอมูลท่ีถูกตอง แมนยําและสมบูรณจะชวยในการตอบคําถามในการวิจัยตลาด  

โดยแหลงขอมูลท่ีสําคัญมี 3 แหลงใหญๆ คือ 
(1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary source)   

ในการหาขอมูลดานการตลาด โดยท่ัวไปแลวในเบื้องตนนักวิเคราะหโครงการ
จะคนควาและทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ ( desk research) อยางไรก็ตามขอมูลท่ีได
อาจจะไมตรงตามความตองการหรือไมมีความเหมาะสมท่ีจะใชในการวิเคราะหดานการตลาดของ
โครงการได ดังนั้นนักวิเคราะหโครงการจําเปนตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลเอง ซ่ึงอาจจะใชเวลาและ
คาใชจายคอนขางมากแตขอมูลท่ีไดจะ ตรงกับความตองการ การรวบรวมขอมูลมีหลายวิธี ดังนี้ 

ก. การสังเกตโดยตรง ( direct observation) เปนการสังเกตพฤติกรรม  
การซ้ือผลิตภัณฑของลูกคา  

ข. การทดสอบตลาด (market test) เปนการวางผลิตภัณฑในตลาดโดยตรง 
ค. การสํารวจ (survey) โดยใชการสัมภาษณจากลูกคากลุมเปาหมายหรือผูท่ี

เก่ียวของในการซ้ือผลิตภัณฑ 
(2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary sources)  

เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากแหลงตางๆ โดยมีบุคคล หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง
จัดทําไวแลว ซ่ึงขอมูลอาจจะลาหลังหรือมีความหลากหลายมาก ขอมูลท่ีไดจากแหลงนี้อาจจะมี
ประโยชนตอโครงการบางหรือบางทีอาจจะไมมีเลย แหลงขอมูลประเภทนี้ เชน ขอมูลจากภาครัฐ 
หนังสือพิมพ วารสาร รายงานของ สถาบันทางการเงิน เว็บไซดของแหลงขอมูลดังกลาว เปนตน  

(3) แหลงขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ (expert sources)  
ขอมูลบางอยางไมสามารถหาไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

เราจะตองหาจากการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ แลวเอาขอมูลท่ีไดมาประมวลหาจุดรวมของ
แนวความคิดเหลานั้น 

3) การสํารวจตลาด (conduct of market survey)  
ในกรณีท่ีขอมูลท่ีไดยังไมครบถวนและไมสามารถชวยวิเคราะหตลาดและ

ความตองการของลูกคาไดเราจะตองทําการสํารวจตลาด โดยรายละเอียดการสํารวจตลาดมีดังนี้  
(1) ขอมูลท่ีตองทําการสสํารวจตลาด  

ก. ปริมาณความตองการท้ังหมดรวมท้ังอัตราการเติบโตของความตองการ  
ข. ปริมาณความตองการในแตละสวนแบงของตลาด (segment) 
ค. แรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ 
ง. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ีมีอยูในปจจุบัน 
จ. การวางแผนและข้ันตอนการซ้ือผลิตภัณฑ 
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ฉ. ลักษณะทางดานพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของลูกคา เปนตน  
(2) ข้ันตอนในการทําการสํารวจตลาด  

ก. การกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย 
ข. การสุมและการเลือกตัวอยาง 
ค. การจัดทําแบบสอบถาม 
ง. การคัดเลือกและฝกอบรมผูเก็บขอมูลภาคสนาม  
จ. การเก็บขอมูลภาคสนาม  
ฉ. การรวบรวมขอมูลท่ีได  
ช. การวิเคราะหและการสรุปผลท่ีได  
 

4) ลักษณะของตลาด (characterization of the market)  
(1) ความตองการของผลิตภัณฑในอดีตและใน ปจจุบัน  คือ การหาขนาดของ

ตลาดอาจจะเปนจํานวนเงิน หรือ จํานวนหนวยของผลิตภัณฑในขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลาของ
โครงการท่ีกําหนดให ซ่ึงการ หาความตองการท่ีเปนไดของตลาดนับวามีความสําคัญมากสําหรับ
การวิเคราะหโครงการ ท่ีจะตองศึกษาและทําการประมาณความตองการของตลาดเพ่ือท่ีจะนําไป
ประมาณการยอดสินคาของโครงการ  

(2) ราคา รวบรวมสถิติราคาของผลิตภัณฑ  เพ่ือแยกประเภทของราคาผลิตภัณฑ
ตามราคาของ ผูผลิต ราคาเฉลี่ยการขายสงและราคาเฉลี่ยของการขายปลีก  

(3) ชองทางการจัดจําหนายและการโฆษณา จะข้ึนอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑ 
นั่น คือ สินคาบริโภค สินคาอุปโภค วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑตางประเภทกัน
จะมีชองทางการจําหนายแตกตางกัน เราตองศึกษาถึงรูป แบบการบริโภคของลูกคา รวมท้ังการศึกษา
ถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการ นําเสนอผลิตภัณฑของโครงการเขาสูตลาด 

(4) พฤติกรรมการซ้ือของลูกคาหรือผูบริโภค ( buyer behavior) เริ่มจาก
การกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดและสิ่งเราอ่ืนๆ ( marketing and other stimuli) โดยจะข้ึนอยู
กับลักษณะของลูกคา (buyer’s characteristic) เพราะสิ่งเราเหลานี้จะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑของลูกคา (buyer’decision process) โดยปกติแลวกระบวนการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 
จะเริ่มตนจากการตระหนักของลูกคาวามีผลิตภัณฑอยูในตลาด (problem recognition) หลังจากนั้น 
เขาจะพยายามคนหา เรียนรูและหาขอมูลของผลิตภัณฑจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ( information) แลวจึง
เริ่มคิดท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑนั้น ( evolution) โดยการวิเคราะหจากขอมูลท่ีมีอยู แลวจึงคอยทําการ
ตัดสินใจซ้ือ ( decision) เม่ือลูกคาไดซ้ือผลิตภัณฑแลว ลูกคาจะมีพฤติกรรมหลังการซ้ือ
(post - purchase behavior) นั่นคือถาลูกคามีความประทับใจจากการซ้ือผลิตภัณฑแลวจะบอกตอ  

(5) การจัดหาวัตถุดิบและการแชงขัน ตองรูถึง แหลงของวัตถุดิบ ไมวาจะเปน
แหลงวัตถุดิบท้ังในและตางประเทศ โดยขอมูลท่ีทําการรวบรวมจะรวมถึง แหลงวัตถุดิบกําลังการผลิต
ในปจจุบันแผนการขยายกําลังการผลิต จุดคอขวดในการผลิต และโครงสรางของราคา 

5) การพยากรณความตองการของตลาด ( demand forecast) เทคนิคท่ีใชในการ
พยากรณความ ตองการของผลิตภัณฑมี 2 ประเภท คือ  
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(1) การพยากรณเชิงปริมาณ ( quantitative forecasting) โดยการใชสูตร 
สมการ หรือวิธีการทางคณิตศาสตร พยากรณสิ่งท่ีตองการในอนาคต ซ่ึงในการพยากรณปริมาณลูกคา
จะใชการพยากรณแบบหาแนวโนม ( trend extrapolation) โดยการใชโปรแกรม QSB ในการ
พยากรณ  

(2) การพยากรณเชิงคุณภาพ ( qualitative forecasting) เปนการพยากรณท่ีไม
ใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะห แตจะใชวิธีการสํารวจความรูสึก/สามัญสํานึก หรือจากประสบการณท่ี
ผานมาเพ่ือคาดคะเนความตองการโดยมองถึงสภาพของตลาด เศรษฐกิจ และสังคมใน ปจจุบันและ
อนาคตเปนสําคัญ   

6) การวางแผนการตลาด (market planning)        
(1) สถานการณตลาดใน ปจจุบัน (current market situation) แบงเปน 3 

ข้ันตอน คือ  
ก. สถานการณตลาด ( market situation) ศึกษาเพ่ือหาขนาด และ

การเจริญเติบโตของตลาด ความพึงพอใจของลูกคา และพฤติกรรมการซ้ือ ผลิตภัณฑของลูกคาภายใต
เง่ือนไขตางๆ โดยขอมูลท่ีไดจะตองมีความละเอียดและชัดเจน 

ข. การวิเคราะหสภาพแ วดลอมมหภาค (macro environment) ปจจุบัน
สภาพแวดลอมของการแขงขันทางธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และมีแนวโนมของอัตรา
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วข้ึนทุกที ซ่ึงสงผลตอการดําเนินการของ โครงการเปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะทําให
การแขงขันรุนแรงข้ึนดวย อีกท้ังรูปแบบการแขงขันกัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะการแขงขันใน
ปจจุบันเนนความรวดเร็ว ความแมนยําและทันเหตุการณ ดังนั้นทุกโครงการจะตองมีการปรับตัวเพ่ือ
ความอยูรอด ซ่ึงแบบเดิมจะมุงเนน การบริหารเฉพาะภายในองคกร โดยมองขามการบริหารภายนอก  

ค. การวิเคราะหการแขงขัน ( competition) สภาพแวดลอมทางการแขงขัน  
แบงเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหอุตสาหกรรม โดยใชตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ ( five forces 
model) ซ่ึงประกอบดวย  ภัยคุกคามจากคูแขงหนาใหม ( threat of new entrants) ความรุนแรง
ของการแขงขันระหวางสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ( intensity of rivalry among 
existing firms) อํานาจตอรองของผูซ้ือ ( bargaining power of buyers) อํานาจตอรอง   ของผูขาย
ปจจัยการผลิต ( bargaining power of suppliers) ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ( threat of 
substitute products) การวิเคราะหคูแขงขัน ( competition analysis) เพ่ือหาขอมูลเก่ียวกับคูแขง 
ใหไดมากท่ีสุด พยายามคนหาวาใครคือคูแขงหลัก โดยสามารถจําแนกประเภทได 4 ระดับ  ดังนี้ 
brand competition การเสนอผลิตภัณฑท่ีมีความคลายคลึงกันในราคาใกลเคียงกันใหแกลูกคา
กลุมเปาหมายเดียวกัน industry competition การมองวาทุกโครงการท่ีผลิตผลิตภัณฑคลายๆ  กัน
เปนคูแขงไปหมด  form competition มองวาทุกโครงการท่ีผลิตผลิตภัณฑท่ี ตอบสนอง รูปแบบ
เดียวกันเปนคูแขงท้ังห มด generic competition คือ มองวา โครงการใดท่ีมีการชวงชิงการจับจาย
ของลูกคาไป 
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(2) การวิเคราะหโอกาสและสถานการณ (opportunity and issue analysis)     
ก. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ ( SWOT analysis) เปนการวิเคราะหเฉพาะสวน          

ท่ีเก่ียวขอ งกับกิจกรรมดานการตลาด  (marketing audit) เพ่ือทบทวนสถานการณของตลาดใน
ปจจุบันและคาดคะเน แนวโนมตลาดในอนาคต โดยมีหลักวิเคราะห ดังนี้  

ข. จุดแข็ง ( strengths) ตรวจสอบตลาดในดานตางๆ ท่ีทําใหโครงการมี
ความโดดเดนเหนือคูแขง ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้จะเรียกวา จุดแข็งของโครงการ  โดยจุดแข็งของโครงการ
อาจจะเปนจุดแข็งท่ีมีอยูแลว หรืออาจจะเปนจุดแข็งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตก็ได  

ค. จุดออน (weak) เปนสิ่งตางๆ  ท่ีหากไดรับการปรับปรุงและแกไขแลวจะ
กลายมาเปนประโยชนตอโครงการ 

ง. โอกาส ( opportunities) โอกาสทางธุรกิจเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและมี
ความหลากหลายรูปแบบ เชน การคนพบกลุมลูกคาใหม ซ่ึงอุปสรรคท่ีลดลงหรือคูแขงเกิดการถอนตัว
ในการทําธุรกิจ จะทําใหโครงการมีสวนแบงทางการตลาดมากข้ึน 

จ. อุปสรรค (threats) เปนภัยคุกคามตอธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมาจากหลายๆ  ทาง
ท่ีเราไมสามารถจะควบคุมได เชน ราคาน้ํามัน การประทวง ซ่ึงอุปสรรคเหลานี้อาจจะมีผลกระทบตอ
โครงการในทันที หรืออาจจะมีผลในอนาคต เราจึงตองเตรียมวางแผนเพ่ือหาหนทางแกไขหรือบรรเทา
ผลจากอุปสรรคเหลานี้ 

7) การกําหนดเปาหมายทางการตลาด (marketing objectives) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
กําหนดยอดขายของโครงการในอนาคต เพราะเปายอดขายจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดเครื่องมือ
และสิ่งตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง เชน งบประมาณ งบการโฆษณา การสงเสริมการขาย
ชองทางการจัดจําหนาย พนักงานท่ีตองการ ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใช เปนตน ดังนั้นใน
การตั้งยอดขายควรจะตองมีการกําหนดใหเหมาะสม หากโครงการตั้งเปายอดขายไวสูงจนเกินไป จะมี
ผลใหการกําหนดคาใชจายตางๆ  สูงข้ึนไปดวย ยิ่งถา กําหนดแลวขายไมไดตามเปาท่ีวางไวยิ่งจะทําให
สัดสวนของคาใชจายตอมูลคาของยอดขายสูงและมีผลทําใหกําไรลดลง ในทางตรงกันขามหากมีการ
ตั้งเปาหมายยอดขายไวต างจนเกินไปจะทําใหเกิดการสูญเสีย โอกาสในการขาย เสียลูกคาและเสีย
สวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงได 

2.6.2 กิจกรรมดานเทคนิค 
การวิเคราะหดานเทคนิคจะเปนพ้ืนฐานการคาดคะเนต นทุนโครงการ คือ เงินลงทุนถาวร 

ไดแก ท่ีดิน โรงงาน อาคารตางๆ เครื่องจักร เครื่องใชสํานักงาน เปนตน คาใชจายใน การผลิต  
เปนคาใชจายวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต ซ่ึงนํามาคาดคะเนเงินทุนหมุนเวียน คาใชจาย
กอนการดําเนินงาน โดยจะพิจารณาหัวขอดังตอไปนี้  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ รวมถึงรายละเอียด
คุณสมบัติทาง ดา นกายภาพ กระบวนการผลิต และแสดงเหตุผลในการเลือกทางเลือก
กระบวน การผลิต  การกําหนดขนาดของโรงงาน การคาดคะเนปริมาณการจําหนายสิน คา พิจารณา 
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเริ่มดําเนินงานและปจจัยทางดานเทคนิ ค การเลือกเครื่องจั กรอุปกรณท่ีใช 
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบถึงทางเลือกอุปกรณตนทุนของเครื่องมือเครื่องใชและการบํารุงรักษา 

2.6.3 กิจกรรมดานการจัดการ 
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การวิเคราะหเพ่ือกําหนดรูปแบบการ ดําเนินงาน จั ดโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม
การบริหารงาน กําหนดหนาท่ี ตําแหนงงาน คุณสมบัติของบุคคลากรในแตละตําแหนงและ
การประสานงานกันภายในองคกร การทํา งานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ผานกิจกรรม
ตางๆ ทางการจัดการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา 
และการควบคุมองคกร  

1) การวางแผน (planning) ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเปาหมาย 
วัตถุประสงค และกําหนดสิ่งท่ีตองเตรียมกอนการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดวิธีการ เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไว เม่ือเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีการในการ
ทํางานชัดเจนตามขอบเขตท่ีกําหนดแลวผูบริหารจึงดําเนินกิจกรรมตอไป คือ การจัดองคกร  

2) การจัดองคกร ( organization) ประกอบดวย การจัดบุคลากร แบงแผนกงาน 
และจัดสรรทรัพยากรตางๆ  ใหเหมาะสม สอดคลองกับแผนงาน เพ่ือใหองคกรสามารถ ดําเนินการ
ตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดการวางแผน และการจัดองคกรนี้ จัดไดวาอยูใน
สวนของการคิดซ่ึงเปนนามธรรม เพ่ือใหสวนการคิดนี้นําไปสูการกระทําท่ีสําเร็จเปนรูปธรรม จะตอง
อาศัยสมาชิกในองคกรซ่ึง หมายถึงตนเอง และผูรวมกันทํางาน และเพ่ือใหสมาชิกสามารถทํางานได
ตามความรู ความสามารถอยางเต็มท่ีและบรรลุตามวั ตถุประสงค จะตองอาศัยกิจกรรมในลําดับตอไป 
เรียกวา การชี้นํา  

3) การชี้นํา (leading) ประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ คือ ภาวะผู นํา (leader- ship) 
ซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาตัวผูบริหารเอง และ การจูงใจ ( motivation) ซ่ึงเก่ียวของกับการชักจูงหรือ
กระตุนใหทํางานไดเต็มท่ีตามความรูความสามารถ  

4) การควบคุมองคกร (controlling) เปนการควบคุมองคกรใหการดําเนินงาน ตางๆ  
ภายในองคกร เปนไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

2.6.4 กิจกรรมดานการเงิน 
การวิเคราะหทางดานการเงิน ( financial analysis) เปนสิ่งท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

โครงการลงทุนของภาคเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมุงเนนผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ
สูงสุ ดเปนสําคัญการวิเคราะหทางดานการเงินคํานึงถึงการกระจายรายไดและสภาพความเป นเจาของ
ทุนมากกวาการวิ เคราะหจัดทําไปบนพ้ืนฐานของกระแสการไหลเขาและไหลออกทางการเงิน  
โดยเฉพาะในรูปของผลตอบแทนตอทุนสวนตัวของวิสาหกิจ  ผลงานท่ีผานมาตนทุนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมๆ ท่ีสัมพันธกับความสามารถในการหารายไดใหมประมาณการของรายไดในอนาคต  
กระแสเงินสด งบดุลและอ่ืนๆ  การวิเคราะหทางดานการเงินจะใชการวัดความคุมคาของโครงการ
เชน  เดียวกับการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ แตจะใชอัตราคิดลดแตกตางกัน  กลาวคือใน
การวิเคราะหทาง ดานเศรษฐกิจ  ตนทุนของเงินลงทุนในโครงการใหมก็คืออัตราผลตอบแทนท่ีควรจะ
ไดรับ  ถาหากใ ช เงิน  ทุน  (ทรัพยากร)  ในการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งซ่ึงใหผลตอบแทนสูงท่ีสุด 
(maximum alternative  benefit foregone) หรือคาเสียโอกาสของทุน ( opportunity cost of 
capital) นั่นเองสวนอัตราคิดลดท่ีใชในการวิเคราะหทางดานการเงินเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูหรืออัตรา
ท่ีผูสนับสนุนทางการเงินคาดวาจะไดรับจากโครงการลงทุน 
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ระยะเวลาคืนทุน  (payback period: PB) หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูลงทุนจะไดรับเงินท่ี
ลงทุนกลับคืนมา (สุมาลี จิวะมิตร, 2552, หนา 230-255) 

ระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุน – กระแสเงินสดรับรายปสะสมไปเรื่อยๆ  จนเงินลงทุนมีคา
เปนศูนย 

วิธีนี้เหมาะสําหรับกิจการท่ีตองการสภาพคลอง  เปนการลงทุนท่ีมีการแขงขัน  และความ
เสี่ยงสูง การตัดสินใจโดยวิธีนี้ บริษัทตองกําหนดระยะเวลาการคืนทุนท่ีตองการไว ถาระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการท่ีถูกพิจารณาเร็วกวาระยะเวลาคืนทุนท่ีกําหนด  ก็ควรตัดสินใจลงทุนขอดีของวิธีนี้  คือ 
งาย สะดวกในการคํานวณ  และเปนท่ีเขาใจงาย  สวนขอเสียคือ  ไมใหความสําคัญตอกระแสเงินสดท่ี
ไดรับหลังคืนทุนแลว  และไมไดพิจารณาถึงคาของเงินท่ีแตกตางกันระหวางกระแสเงินสดท่ีรับใน
ขณะนี้ กับกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต 

ระยะเวลาคืนทุนท่ีคํานึงถึงมูลคาปจจุบัน (discounted payback period: DPB) มีวิธีการ
คํานวณเหมือนกับวิธีระยะเวลาคืนทุน (payback period: PB) เพียงแตทํากระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับในอนาคต  ใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชตนทุนของเงิน  (cost of capita) ใหเปนอัตราสวนลด
เกณฑ  DPB < ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  แสดงวา  การลงทุนของโครงการใหผลท่ีคุมคา
DPB > ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  แสดงวา  การลงทุนของโครงการใหผลท่ี ไม คุมค า
อัตราสวนลดกระแสเงินสด (discount cash flow method) 

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ(net present value: NPV) คือ ผลรวมของคาปจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธ ิ(ท้ังกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจาย) ในแตละปตลอดอายุโครงการ หรือ คือ ผลตางระหวาง
คาปจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิท้ังโครงการกับคาปจจุบันของเงินลงทุน (สุมาล ีจิวะมิตร, 2552, 
หนา 230-255) 

การประเมินโครงการดวยวิธีคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณคาปจจุบันสุทธิไดคาเปนบวกควร
ลงทุนในโครงการนั้น และควรปฏิเสธโครงการลงทุน ถามีคาปจจุบันสุทธิเปนลบ  

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  (internal rate of return: IRR) หมายถึง อัตรา
ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในโครงการโดยเฉลี่ยตอปตลอดอายุการลงทุนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ  (internal rate of return) คืออัตราสวนลดท่ีทําใหผลรวม
ของคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการ มีคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกพอดี 

การประเมินโครงการดวยวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการ  หากอัตราผลตอบแทนของ  
โครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนเงินทุนก็ควรลงทุน  แตถาไดนอยกวาก็ควร
ปฏิเสธโครงการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายตามมูลคาปจจุบัน  คือ เกณฑท่ีแสดงอัตราสวนระหวาง
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน กับมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ  คาใชจายในท่ีนี้  คือ 
คาใชจายทางตนทุน (capital) และคาใชจายในการดําเนินงาน และบํารุงรักษา  
       
 อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายคํานวณไดจากสูตร 
                                      มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังหมด 

          มูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมด = อัตราผลตอบแทน 
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1) การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนเทคนิคการวิเคราะหโครงการทางการเงินอีกเทคนิค
หนึ่งท่ี  ผูวิเคราะหใหความสนใจเพ่ือชวยวางแผนทางการเงินของโครงการ โดยเทคนิคนี้เปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางยอดขาย ตนทุน และกําไรจากการดําเนินงาน ณ ระดับผลผลิตตางๆ ซ่ึงชวยให
องคกรธุรกิจสามารถกะประมาณระดับผลผลิตท่ีอยูในภาวะคุมทุน (break-even) การวิเคราะห
จุดคุมทุนนั้นมีรากฐานมาจากฟงกชันรายรับ ผลผลิต และฟงกชันตนทุน ผลผลิต ในทฤษฎี
เศรษฐศาสตรจุลภาค ฟงกชันนี้สามารถแสดง ไดดังภาพ 27 

ภาพ 27 รายรับรวม (total revenue: TR) เทากับจํานวนผลผลิตคูณดวยราคาตอหนวย  
เสนตนทุนรวม (total cost: TC) แสดงฟงกชันตนทุนในระยะสั้นซ่ึงชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ตนทุนและผลผลิตในกระบวนการผลิตท่ีใชปจจัยการผลิต 1 ชนิด หรือมากกวาเปนปจจัยคงท่ีรวมดวย 
ดังนั้น ตนทุนรวมในระยะสั้นจึงประกอบดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร 

ความแตกตางระหวาง TR และ TC ในแตระดับผลผลิตแสดงถึงกําไรท้ังหมดท่ีไดรับ 
คือ กําไรรวม (total profit: TP) ซ่ึงสถานการณท่ีเกิดภาวะคุมทุน (กําไรเปนศูนย) เกิดข้ึนทุกระดับ
ผลผลิตท่ี TR=TC ซ่ึงเกิดท่ีระดับผลผลิตท่ีแตกตางกันสองระดับ คือ Q1 และ Q3  
   ณ ระดับผลผลิตต่ํากวา Q1 จะขาดทุนเพราะ TR < TC 
   ณ ระดับผลผลิตระหวาง Q1 และ Q3 จะไดกําไรเพราะ TR > TC 
   ณ ระดับผลผลิตสูงกวา Q3 จะขาดทุนเพราะ TR < TC ในชวง Q1และQ3 ณ ระดับ
ผลผลิต Q2 จะเกิดกําไรสูงสุด ซึงเปนระดับท่ีเสน TR หางจากเสน TC มากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพ 27  การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยท่ัวไป 
ท่ีมา: (การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน, ออนไลน, ม.ป.ป.) 

 
รูปแบบการวิเคราะหจุดคุมทุน 
แบบดั้งเดิ ม วิเคราะหจุดคุมทุนทางบัญชี (accounting breakeven) เปนการ

ประเมินวาโครงการตองมีรายรับเทาไรจึงจะคุมกับคาใชจาย หรือ รายไดสุทธิเปนศูนย 

Q1 - ระดับผลผลิตตํ�ากว่าจุดคุ้มทุน
กําไร Q2 - ระดับผลผลิตที�ได้กําไรสูงสุด

Q3 - ระดับผลผลิตสูงกว่าจุดคุ้มทุน

0 Q2Q1 Q3

ตน้ทุน
รายรับ
กําไร 

ขาดทุน

ขาดทุน

จุดคุม้ทุน

ผลผลติ (Q)

จุดคุม้ทุน

ขาดทุน

TC

TR

TP
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แบบใหม  วิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน (financial breakeven) เปนการประเมิน
วาโครงการตองมีรายรับเทาไหรจึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนศูนย 

(1) การวิเคราะหจุดคุมทุนทางบัญชี 
ก. วิธีกราฟ ภาพ 28 แสดงการวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเสนตรงโดย TR แสดง

รายรับรวม ซ่ึงธุรกิจกําหนดราคาขายตอหนวย (P) คงท่ี สวน TC คํานวณจากผลรวมของตนทุนคงท่ี 
(F) และตนทุนผันแปร (V) ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนในอัตราคงท่ีตอหนวยการผลิต และความแตกตางระหวาง TR 
และ  TC คือกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (earning before interest and taxes: EBIT) 
การกําหนดขอสมมติให  P และ V คงท่ี มีผลใหฟงกชันรายรับรวม และตนทุนรวมมีความสัมพันธเชิง
เสนตรง จุดคุมทุนเกิดข้ึน ณ ระดับ Qb ท่ีเสน TR ตัดกับ TC ถาระดับผลผลิตของธุรกิจอยูต่ํากวา
จุดคุมทุน หรือ TR < TC มีผลทําใหขาดทุนจากการดําเนินงาน (EBIT ติดลบ) แตถาระดับผลผลิตของ
ธุรกิจอยูสูงกวาจุดคุมทุนหรือ TR > TC มีผลทําใหไดกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT เปนบวก) 

 

 
 
ภาพ 28  การวิเคราะหจุดคุมทุนเชิงเสนตรง 
ท่ีมา: (การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

ข. วิธีพีชคณิต การกําหนดจุดคุมทุนดวยวิธีนี้  มีวิธีการดังนี้ 
(1) เซตฟงกชันรายรับรวมเทากับตนทุนรวม (จากการดําเนินงาน) 
(2) แกสมการหาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุมทุน (Qb) 

  สมการรายรับรวม                     TR = P x Q   
  สมการตนทุนรวม (จากการดําเนินงาน)    TC = F + (AVC*Q)  
  ณ จุดคุมทุน             TR = TC     

    
                                       PQb = F +(AVC*Qb)     

O Ob
ผลผลติ (Q)

รายรับ 
ตน้ทุน

TR

TC

EBIT ค่าลบ

จุดคุม้ทุน

EBIT ค่าบวก
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   PQb-(AVC*Qb)      =  F 
   (P-AVC)Qb      =  F 

 
 
                
  การวิเคราะหจุดคุมทุนอาจ แสดงผลในรูปของหนวยเงินตรา 
คือ ยอดขาย ณ จุดคุมทุน (Sb) 

 
       
 
โดยท่ี AVC/P คือ อัตราสวนตนทุนผันแปร (ตนทุนผันแปรเฉลี่ยตอยอดขายในรูปของตัวเงิน) 

  P-AVC  คือ ความแตกตางระหวางราคาขายตอหนวยและตนทุนผันแปรตอหนวย หรือก็คือ 
สวนเหลื่อมล้ําของกําไรตอหนวย (contribution margin per unit) เปนคาท่ีวัดวาแตละหนวยของ
ผลผลิตตองขายราคาเทาไรจึงจะคุมกับตนทุนคงท่ีและกําไรจากการดําเนินงาน 
   
     
 

2) การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน ให NPV เปนศูนย จากนั้น คํานวณหารายรับ
ท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสดรายป และข้ันสุดทายคํานวณหาจํานวนผลผลิตซ่ึงโครงการตองขายไปเพ่ือให
เกิดรายรับจํานวนนี้  

 

 
 
ภาพ 29  จุดคุมทุนทางการเงิน 
ท่ีมา: (การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

Qb = 
    F 
 P-AVC 

Sb = 
     F 
1-AVC/P 

ปริมาณผลผลิตตามเปาหมาย   = 
 F+ target profit 
     P - AVC/P 
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โดยท่ัวไปแลว จุดคุมทุนทางการเงินจะอยูในระดับอัตราผลตอบแทนท่ีคอนขางสูงเพราะ
เปนจุดท่ีแสดงวา โครงการจะตองไดรับผลตอบแทนคุมกับคาเสียโอกาสของเงินทุน และจะเห็นไดวา
การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงินนั้นจะนําอัตราดอกเบี้ยเขามาใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของ
เงินดวย นั่นคือ จะพิจารณามูลคาตามเวลา ขณะท่ีการวิเคราะหจุดคุมทุนทางบัญชีมิไดเปนเชนนี้ ผลก็
คือจุดคุมทุนทางการเงิน (ท้ังในรูปของจํานวนหนวยของผลผลิตและรูปของจํานวนเงินตรา) จะอยูใน
ระดับท่ีสูงกวาจุดคุมทุนทางบัญชี 

3) การวิเคราะหจุดคุมทุนและการประเมินความเสี่ยง  ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห
จุดคุมทุนสามารถนํามาใชประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงาน และสามารถคํานวณหาความนาจะ
เปนท่ีธุรกิจจะประสบกับภาวะขาดทุนหรือไดกําไรจากการดําเนินงาน 

 

 
 

ภาพ 30  จุดคุมทุนทางการเงิน; คาของ NPV มีความสัมพันธกับจํานวนเครื่องบินท่ีขายได 
ท่ีมา: (การวิเคราะหจุดคุมทุนทางการเงิน, ออนไลน, ม.ป.ป.) 
 

ความนาจะเปนท่ีธุรกิจจะประสบกับภาวะขาดทุนจากการดําเนินงาน (ความนาจะเปนท่ีจะ
ขายไดนอยกวา Qb หนวย) คํานวณไดดังนี้ 

 
       

                               
 
โดยท่ี             
  Z   คือ ตัวแปรคาแจกแจงมาตรฐาน Z 
  QE   คือ ยอดขายท่ีคาดไว  

   σQ คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดขาย (Standard deviation) 
  Qb คือ ยอดขาย ณ จุดคุมทุน  

Z  = 

Qb –         
QE 

σQ 
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ความนาจะเปนของการไดกําไรจากการดําเนินงาน (ความนาจะเปนท่ีจะขายไดมากกวา 
Qb หนวย) เทากับ 1 ลบดวยความนาจะเปนของการขาดทุนจากการดําเนินงาน ท้ังนี้มูลคาของความ
นาจะเปนสามารถหาไดจากตารางแสดงฟงกชันการแจกแจงมาตรฐาน Z 

4) การประยุกตใชแนวคิดของจุดคุมทุน  โดยท่ัวไปแล วการคํานวณจุดคุมทุนจะ
กระทําในรูปของจํานวนหนวยผลผลิตและรายรับซ่ึงมักถูกนําไปในการวิเคราะห ดังนั้น เราจึงสามารถ
นําการคํานวณจุดคุมทุนมาใชเปนขอสมมติในการวิเคราะหความออนไหวของโครงการได เชน ระดับ
รายรับ อัตราความเจริญเติบโตท่ีคาดไว สวนเพ่ิมของรายไดจากการดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนและ
อายุโครงการ เราสามารถใชตัวเลขจากการวิเคราะหความออนไหวมาแสดงเปนตารางคุมทุนสําหรับ
ตัวแปรตางๆ ดังกลาวสวนเหลื่อมล้ําของความคลาดเคลื่อน  (margin for error)  คือ ความแตกตาง
ระหวางขอสมมติกรณีเหตุการณปกติ (base case) และจุดคุมทุน 

5) ประโยชนของการรูจุดคุมทุน  ในระดับของการตัดสินใจ จุดคุมทุนเปนเครื่องวัด
สวนเหลื่อมล้ําของความปลอดภัยแกผูตัดสินใจ ถาโครงการเปนท่ียอมรับวาควรดําเนินการ จุดคุมทุน
จะเปนตัวตัดสินใจข้ันสุดทาย โครงการหนึ่งก็อาจเปนท่ียอมรับไดในขณะหนึ่ง จุดคุมทุนจะอํานวย
ประโยชนในเรื่องของการเปรียบเทียบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงกับจุดคุมทุนเพ่ือวัดวา โครงการจะชวย
สรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการอยางแทจริงหรือไม 

6) ขอจํากัดบางประการของการวิเคราะหจุดคุมทุน  การวิเคราะหจุดคุมทุนมี
ขอจํากัดท่ีเกิดจากขอสมมติท่ีไดกําหนดไวในแบบจําลองการวิเคราะห 

(1) การกําหนดใหราคาขายตอหนวยและตนทุนผันแปรตอหนวยคงท่ีในการ
วิเคราะหจุดคุมทุนจะสมมติให P และ V คงท่ี ซ่ึงจะไดความสัมพันธของฟงกชัน TR และ TC เปน
เสนตรง ในทางปฏิบัติฟงกชันเหลานั้นอาจไมเปนเสนตรง 

(2) องคประกอบของตนทุนการดําเนินงาน  ขอสมมติอีกประการหนึ่งของการ
วิเคราะหจุดคุมทุน คือ ใหแยกรายการตนทุนออกเปนตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ซ่ึงในขอเท็จจริง
แลวตนทุนบางอยางอาจเปนท้ังตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร ยิ่งไปกวานั้น ตนทุนคงท่ีบางอยางอาจ
เพ่ิมข้ึนตามข้ันตอนการผลิตเม่ือมีการผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตนทุนนี้เรียกวา ตนทุนก่ึงผันแปร  (semi-
variable cost) และตนทุนนี้จะคงท่ีในชวงการผลิตหนึ่งเทานั้น 

(3) ผลิตภัณฑหลากหลาย  แบบจําลองการวิเคราะหจุดคุมทุนไดสมมติวา ธุรกิจ
กําลังผลิตหรือกําลังขายผลิตภัณฑประเภทเดียว หรือผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมคงท่ีอยางใดอยางหนึ่ง แตในทาง
ปฏิบัติแลวมีหลายกรณีท่ีสวนผสมของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และมีผลใหเกิดปญหาการ
พิจารณาตนทุนคงท่ีระหวางผลิตภัณฑตางๆ 

(4) ความไมแนนอนขอสมมติอีกประการหนึ่งของการวิเคราะหจุดคุมทุนคือ  P 
และ V คงท่ี รวมท้ังตนทุนคงท่ี (F) เทากันทุกระดับของผลผลิต ในทางปฏิบัติ ตัวพารามิเตอรเหลานี้มี
ความไมแนนอน ดังนั้น การใชประโยชนของผลลัพธจากการวิเคราะหจุดคุมทุนจึงข้ึนอยูกับ
ความถูกตองของการประเมินคาพารามิเตอรเปนสําคัญ 

(5) ความไมสอดคลองกันของระยะเวลาท่ีไดมาซ่ึงผลประโยชนและตนทุน  โดย
ปกติแลวการวิเคราะหจุดคุมทุนจะทําใหเราทราบแผนงานของธุรกิจในชวงระยะเวลา 1 ป หรือนอย
กวานั้น อยางไรก็ตามผลประโยชนท่ีไดรับจากตนทุนบางอยางอาจยังไมชัดเจนจนกวาจะถึงป 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

  2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
ธนพล นนทชิต (2550, หนา ข) ไดศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนซ้ือเครื่องจักรอัตโนมัติ

เพ่ือผลิตชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการรับจางตัดทอทองแดงเพ่ือใหไดปริมาณ
และคุณภาพตามความตองการของลูกคา โดยคํานึงถึงดานเทคนิคและระบบการทํางานเม่ือ
เปรียบเทียบราคาและตนทุนในการผลิต  การวิเคราะหหาจุดคุมทุนและผลประโยชนตอบแทน  
การวิเคราะหความไว  เม่ือปริมาณการผลิตและตนทุนการผลิตผันแปรจากปจจัยดังกลาว  
ไดทําการศึกษาแลว มีความสนใจในยี่หอวิมล  ท่ีราคา 964,500 บาท ถูกกวายี่หออ่ืนแมประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรจะดอยกวายี่หออ่ืนบาง และเม่ือดูจากการวิเคราะหตางๆ แลวนาลงทุนมาก  เม่ือดูอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ  สามารถคืนทุนในระยะเวลา  3 ป 3 เดือน 5 วันและผูลงทุนยังมีผลกําไร
เหมาะกับสภาพท่ีเหมาะสม  อีกท้ังยังมีศักยภาพในการขยายกําลังการผลิตเพ่ือรองรับปริมาณความ
ตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน และสามารถขยายฐานลูกคาในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย 

กอบพัชรกุล เปนบุญ (2550, หนา ง) ไดศึกษาสภาวะการอบแห งลําไยแผนท่ีเหมาะสมโดย     
ใชเทคนิคผสม 2 เทคนิค ระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรวมกับเตาอบลมรอน และเตาอบพลังงานแสงอาทิตย
รวมกับเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศโดยใช วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงร างพ้ืนผิว พบว า
สภาวะท่ีเหมาะสมของการอบแหงลําไยแผนโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตย รวมกับเตาอบลมรอน 
คือ ทําการอบแหงลําไยแผนดวยเตาอบพลังงานแสงอาทิตยเปนเวลา 1 วัน ตั้งแต 9.00 น. ถึง 17.00 น. 
แลวนําไปอบตอดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 73 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง ไดลําไยแผ นท่ีมี
ปริมาณความชื้น ค า Aw คาสี L* a* b* แรงฉีกและแรงกด เทากับ 13.96%db (12.25%wb), 
0.441, 53.78, 12.29, 21.22, 2.952 นิวตัน และ 1.573 นิวตัน ตามลําดับ สภาวะท่ี  เหมาะสมของ
การอบแห งลําไยแผ นโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตย รวมกับเตาอบไมโครเวฟแบบ  สุญญากาศคือ 
ทําการอบแห งลําไยแผ นดวยเตาอบพลังงานแสงอาทิตย เปนเวลา 1 วัน ตั้งแต 9.00 น. ถึง 17.00 น. 
แลวนําไปอบต อดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศท่ีกําลังไมโครเวฟ 20% (960 วัตต) อุณหภูมิ
สุดทายในการอบแห ง 34 องศาเซลเซียส คงความดันของระบบไว ท่ี 28 กิโลพาสคาล  ไดลําไยแผนท่ีมี
ปริมาณความชื้น คา Aw คาสLี* a* b* แรงฉีกและแรงกด เทากับ 13.98%db (12.27%wb), 0.453, 53.59, 
9.62, 19.03, 2.831 นิวตัน และ 1.490 นิวตัน ตามลําดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการอบแห
งท่ีเหมาะสมท้ัง 2 เทคนิค ในด านคุณภาพทาง  กายภาพ ทางเคมีผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ระยะเวลาและค าใชจ ายในการอบแห งพบว าเทคนิคการอบแห งลําไยแผ นท่ีดีท่ีสุด คือ เทคนิคผสม
ระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ เตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดยลําไยแผนท่ีไดมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ และมีค าใชจายในการอบ  แหงต่ําสุดอย างไรก็ตามเวลาท่ีใช ในการอบแห งใชไดดีเฉพาะ
วันท่ีมีแสงแดดจัด 

ชนะชัย จันทโรทัย (2550, หนา ข ) ไดศึกษาทางเศรษฐศาสตรในการเปลี่ยนระบบไฟฟา
แบบเหนือดินเ ปนแบบฝงใตดิน เปนการศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวของทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร
มาใชประกอบการพิจารณาการลงทุน กอสรางระบบไฟฟาแบบฝงใตดินแทนระบบไฟฟาเหนือดินใน
การรักษาทัศนียภาพของเมือง ใหสวยงามและเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟา โดยเฉพาะเมืองท่ีมี
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ความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ สําหรับในการศึกษาครั้ง นี้ไดเลือกท่ี 
จะทําการศึกษาบริเวณรอบอนุสาวรียทาวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา มีระบบไฟฟาแบบเหนือดิน ท่ี   
จายกระแสไฟฟาใหกับบานเรือน รานคาระยะทางประมาณ 2.00 กม. สําหรับปจจัยท่ีจะนํามาใช
พิจารณาจะประกอบดวย เงินลงทุนในการกอสรางระบบไฟฟา แบบเหนือดินมาเปนระบบไฟฟา      
เปนแบบใตดิน และผลประโยชนท่ีจะไดกลับมาเ ม่ือเปลี่ยนระบบ การจายไฟฟาไปแลว ไดแก  คาใช    
จายท่ีลดลงในการดําเนินการบํารุงรักษาของพนักงานไฟฟา คาความเสียหายจากกระแสไฟฟาขัดของ
ของผูใชไฟ แลวนํามาเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ียังคงระบบ การจําหนายกระแสไฟฟาเดิม การศึกษา
นี้จะแสดงผลลัพธผลการเปรียบเทียบในรูปมูลคาปจจุบัน จําหนายกระแสไฟฟาเดิม การศึกษานี้จะ
แสดงผลลัพธผลการเปรียบเทียบในรูปมูลคาปจจุบัน ผลจากการศึกษา การตัดสินใจลงทุน เปลี่ยน
ระบบไฟฟาแบบเหนือดินมาเปนระบบไฟฟา เปนแบบใตดิน ไมคุมคาในการลงทุน NPV. คาใชจาย
การกอสรางระบบไฟฟาแบบฝงดินมีคาสูงกวา NPV. ขอบระบบไฟฟาแบบเหนือดินเดิม และปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจการลงทุนคือผลกระทบ จากการเกิดกระแสไฟฟาขัดของซ่ึงผูใชไฟแตละประเภทจะ
ไดรับผลท่ีแตกตางกัน ความเหมาะสม ท่ีจะนําระบบไฟฟาใตดินไปใช ควรเปนบริเวณพ้ืนท่ีทองเท่ียว
ชายทะเล เนื่องจากมีความหนาแนนของผูใชไฟท่ีตองการระบบการจายไฟท่ีมีความม่ันคงสูง และตอง
คงความงดงามของ ทัศนียภาพไวดวยกันในคราวเดียว 

กฤษณา ภูรังสี (2551, หนา ง) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการผลิตไมดอก 
เมืองหนาวบางชนิดในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทน  
ทางการเงิน ของการผลิตไมดอกเมืองหนาว 3 ชนิด ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง และวิเคราะหความไหวตัว
ตอการเปลี่ยนแปลง  (sensitivity analysis) เม่ือตนทุนและผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการ
ผลิตไมตัดดอกเมืองหนาว 3 ชนิด คือ 1) การผลิตดอกฟรีเซีย 2) การผลิตวานสี่ทิศกระถาง และ 3) 
การผลิตไฮเดรนเยีย โดยใชเกณฑการหามูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR) 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ( B/C Ratio)การหาระยะเวลาคืนทุน ( payback period) และ 
ทดสอบคาความแปรเปลี่ยน ( switching value test) ผลการวิเคราะหทางการเงิน เม่ือกําหนดให
อัตราคิดลดเทากับรอยละ 7.5 พบวาการผลิตไมดอกท้ัง 3 ชนิด มีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอ
การลงทุน โดยการผลิตดอกฟรีเซีย มีความเหมาะสมและคุมคาในการลงทุนมากท่ีสุด กลาวคือ มี
มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) มีคาเทากับ 421,080.34 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) มีคาเทากับ
รอยละ 121.43% อัตราสวน ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.49 และระยะเวลาคืน
ทุน (Payback Period) มีคาเทากับ 0.63 ป รองลงมาคือการผลิตวานสี่ทิศกระถาง และการผลิตไฮ
เดรนเยีย ซ่ึงมีมูลคาปจจุบัน  สุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 398,682.36 บาท และ 62,344.15 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน ( IRR) มี คาเทากับรอยละ 235.12 % และ 35.67% อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.33 และ 1.35 และระยะเวลาคืนทุน ( payback period) มีคา
เทากับ 0.22 ป และ 3.69 ป ตามลําดับผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง เม่ือพิจารณา
ในภาพรวมพบวาการผลิต ผลิตไมดอกเมืองหนาวคือ ดอกฟรีเซีย มีความทนตอการเปลี่ยนแปลงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ วานสี่ทิศกระถาง และไฮเดรนเยีย ตามลําดับ สวนผลการทดสอบคาความ
แปรเปลี่ยนทางดานตนทุนและ ดานผลตอบแทนของการผลิตไมดอกเมืองหนาวท้ัง 3 ชนิด คุมคาท่ีจะ
ลงทุน โดยการผลิตดอกฟรีเซีย มีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 149.46 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 
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59.91 การผลิตวานสี่ทิศกระถางมีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ  133.03 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 
57.09 และการผลิตไฮเดรนเยีย  มีตนทุนเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 35.46 รายไดลดลงไมเกินรอยละ 
26.18 ตามลําดับ 

โกศาสตร ทวิชศรี  (2551, หนา ข) ไดศึกษาระบบผลิตน้ํารอนดวยความรอนเหลือท้ิงจาก
เครื่องปรับอากาศรวมกับระบบ ผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตย โดยใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 12 ,500 BTU/hr ตัวรับรังสี แบบแผนเรียบขนาด 1.2 m2 และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบคอยลสปริง เพ่ือศึกษาการผลิตน้ํา รอนดวยความรอนเหลือท้ิงจากเครื่องปรับอากาศผสมผสาน
กับพลังงานแสงอาทิตย และประเมิน ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จากผลการทดสอบเปรียบเทียบ
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับ อากาศ ( COP) ทํางานปกติ พบวาคาเฉลี่ยเทากับ 6.8 
สําหรับการผลิตน้ํารอนโดยใชความรอนจากตัวรับ รังสีอาทิตย สามารถทําน้ํารอนใหมีอุณหภูมิสูงสุด
ได 48.7  ํC เม่ือใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนํา ความรอนท้ิงจากระบบเครื่องปรับอากาศมาใชทําน้ํา
รอนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย โดยน้ําท่ีไหลเขา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนมีอัตราการไหล 0.025 
kg/s คาเฉลี่ย COP เทากับ 8.6 สามารถประหยัด พลังงานมากกวาระบบเครื่องปรับอากาศทํางาน
ปกติ 21.7% และสามารถทําน้ํารอนใหมีอุณหภูมิสูงข้ึน ไดถึง 52.0  ํ C ซ่ึงมีคามากกวาการใชความ
รอนจากตัวรับรังสีเพียงอยางเดียว 3.3  ํ C ในสวนการประเมิน ความคุมคาดานเศรษฐศาสตรพบวา 
การผลิตน้ํารอนดวยความรอนเหลือท้ิงจากเครื่องปรับอากาศรวม กับระบบผลิตน้ํารอนดวย
แสงอาทิตยมีระยะเวลาการคืนทุนสั้น และมูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) มีคาเปน บวก ผลการทดลอง
ดังกลาวสามารถสรุปไดวา การลงทุนนี้นาสนใจในเชิงเศรษฐศาสตรการผลิตน้ํารอน 

สมพล มะสิกะ  (2551, หนา ข) ไดศึกษาสมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย      
ทรงพีระมิดท่ีมีตัวเก็บรังสี แบบแผนราบเปนอุปกรณเสริม โดยอาศัยความดันไอน้ําจากตัวเก็บรังสี
แบบแผนราบทําใหเกิดการ หมุนเวียนของน้ํารอนระหวางตัวเก็บรังสีแบบแผนราบและเครื่องกลั่นน้ํา
ทรงพีระมิดโดยไมตองใช ปมไฟฟา เครื่องกลั่นน้ําทรงพีระมิดท่ีใชในการทดลองมีขนาด 0.54 x0.54 m
ยกกําลัง 2 มีระดับในอางสูง 20 mm และตัวเก็บรังสีแบบแผนราบมีขนาด 1.8 X1.2 mยกกําลัง2 
อัตราสวนน้ําตออากาศในตัวเก็บรังสีแบบ แผนราบเทากับ 1.25 l ตอ 0.4 l ผลการทดลองพบวา
เครื่องกลั่นท่ีปรับปรุงแลวใหอัตราการกลั่นน้ําท่ี สูงกวา (4.27 l/mยกกําลัง2 . d) ท่ีคาความเขมรังสี
อาทิตย 22 MJ/m 2 .d เม่ือเทียบกับผลของ สมชาย โสภณศิริกุล ท่ีมีอุปกรณเสริมซ่ึงมีอัตราการกลั่น 
5.39 l/m2 .d เม่ือไดรับพลังงานเทากัน ประสิทธิภาพของเครื่อง กลั่นน้ํามีคาประมาณ 20% อัตรา
การหมุนเวียนน้ํารอนในระบบ 1.25 l/cycle และในแตละวันสามารถ หมุนเวียนน้ําได 28 cycle/d 
ท่ีความเขมของรังสีอาทิตยเฉลี่ย 19.8 MJ/m 2 .d และการเปรียบเทียบผลจาก การทดลองกับ
การจําลองทางคณิตศาสตรพบวามีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10 % เม่ือวิเคราะหผล ทางดาน
เศรษฐศาสตรพบวาเครื่องกลั่นท่ีไดรับการปรับปรุงสามารถคืนทุนภายใน 3.4 ป ถาระบบไมมีตัวเก็บ
รังสีอาทิตยจะสามารถคืนทุนภายใน 1.2 ป ท่ีอัตราดอกเบี้ย 7.75% 

ศิริรัตน กาญจนวชิรกุล  (2551, หนา ข) ไดศึกษาระบบผลิตน้ํารอนดวยความรอนเหลือท้ิง
จากเครื่องปรับอากาศรวมกับระบบผลิตน้ํารอนดวยแสงอาทิตย โดยใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ขนาด 12 ,000 บีทียู/ชั่วโมง และใชตัวรับรังสีแบบแผนเรียบขนาด 1.2 ตารางเมตร ซ่ึงมีเครื่อง 
แลกเปลี่ยนความรอนแบบคอยลสปริง จากการทดสอบเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของ 
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เครื่องปรับอากาศทํางานปกติพบ วามีคา COP เฉลี่ยเทากับ 3.6 ใชไฟฟา 3.38 kW-h สําหรับการ 
ผลิตน้ํารอนโดยใชความรอนจากตัวรับรังสีอาทิตยสามารถทําน้ํารอนใหมีอุณหภูมิสูงสุดได 53.2 องศา
เซลเซียส เม่ือใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนําความรอนท้ิงจากระบบเครื่องปรับอากาศ มาใชทําน้ํา 
รอนรวมกับพลังงานแสงอาทิตย มีคา COP เฉลี่ยเทากับ 4.0 ใชไฟฟา 2.07 kW-h ประหยัดไฟฟา 
จากการทํางานปกติ 38.76 % สามารถทําน้ํารอนใหมีอุณหภูมิสูงไดถึง 57.4 องศา เซลเซียส ซ่ึงมีคา
มากกวากรณีใชความรอนจากตัวรับรังสีเพียงอยางเดียวถึง 4.2 องศาเซลเซียส จากการประเมินความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรพบวา ระบบผลิตน้ํารอนท้ังสองกรณีมีระยะเวลาการ คืนทุนเทากับ 0.2 ป
หรือ 2 เดือน 12 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) เทากับ 224,715 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เทากับรอยละ 5 ซ่ึงสามารถกลาวไดวา การลงทุนนี้นาสนใจใน เชิงเศรษฐศาสตร 

วินัย นพศรี (2551, หนา ข) ไดลดอัตราความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงกาซในการผลิตไอน้ํา      
ของเครื่อง HRSG งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงกาซและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการถายเทความรอนจากกาซรอนไปสูน้ําภายในในทอของ HRSG โดยการวิเคราะห
หาสาเหตุแลวทําการแกไขโดยวิธีการทําความสะอาด HRSG tubes จากการศึกษาพบวามีวิธีการทํา
ความสะอาด HRSG tube อยูสองวิธีคือ chemical cleaning และ dry ice cleaning พบวาวิธี dry 
ice cleaning มีตนทุนต่ํากวาและจากผลการทําความสะอาด HRSG tube สามารถประหยัด
การบํารุงรักษาได 24,583 บาทตอวัน และสามารถคืนทุนในระยะเวลา 0.57 เดือน 

กัญจนอมล พรหมศาสตร (2552, หนา ข) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบตามหลักเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเพ่ือศึกษาหาการลงทุนคลังสินคาท่ีเหมาะสมของโรงงานผลิตขวดแกว เนื่องจากมีสินคา
คงเหลือมากเกินท่ีคลังสินคาของโรงงานผลิตขวดแกวจะจัดเก็บได เฉลี่ยจํานวน 10,678 พาเลทตอเดือน 
แตทางโรงงานมีการเก็บรักษาสินคาใหลูกคาเปนเวลา 90 วัน ทําใหมียอดสินคาเกินกําลังการจัดเก็บ
ของคลังสินคาสะสมเปนจํานวน 32,034 พาเลท เฉลี่ยใหลูกคา 3 ราย เทากัน และมีการคิดคาบริการ
ในการเก็บรักษาสินคาเกิน 90 วัน ราคา 25 บาทตอพาเลท ดังนั้นจึงตองจัดหาคลังสินคาท่ีเหมาะสม
กับการเก็บรักษาสินคาใหลูกคาของโรงงานผลิตขวดแกวโดยในการวิเคราะหเปรียบเทียบทาง
เศรษฐศาสตร จะประกอบดวยวิธีการเปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุน โดยมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(net present value: NPV) และวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนดวยอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ (internal rate of return: IRR) จากการวิเคราะหดวยวิธีการดังกลาวพบวาทางโรงงานผลิต
ขวดแกวควรเลือกการลงทุนการเชาคลังสินคาสาธารณะรูปแบบการแยกเชา เนื่องจากมีคา NPV 
เทากับ 334,278,856.32 บาท ซ่ึงเปนคา NPV ท่ีสูงสุดและมีคา IRR เทากับ 12.72989369% ซ่ึงเปน
คา IRR ท่ีสูงกวาอัตราคิดลด ท่ีใชในการคํานวณ (10.075%) 

พิเชษฐ สุดาวรรณศักดิ์  (2553, หนา ข ) ไดแผงวงจรไฟฟาชนิดหนาเดียวและสองหนา
แตความตองการชนิดสองหนาเพลททรูโฮลมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนตองทําการจางผลิต จึงได
ทําการศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรมาทําการผลิตแผงวงจรไฟฟาชนิดสองหนาแบบ
เพลททรูโฮลเอง ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตอยูแลว จากการรวบรวมขอมูลตางๆ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาทําการศึกษาวิจัย โดยใชทฤษฏีทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม คํานวณ คาอัตรา
ผลตอบแทนภายใน ( internal rate of return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน ( payback period: PB) 
เพ่ือเปรียบเทียบกับคาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด ( minimum attractive rate of return: MARR) ซ่ึง
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มีคาเทากับ 11.50% โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 5 ปผลการศึกษาวิจัย พบวา คาอัตราผลตอบแทน
ภายในมีคาเทากับ 5.48% ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 4.18 ปจึงสรุปวาโครงการนี้ไมนาลงทุน
เนื่องจากคาอัตราผลตอบแทนภายในมีคานอยกวาคาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด 

อมรสิริ อรุณยิงมงคล (2553) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดในการสงออกถานไมไผ
ไปยังประเทศญี่ปุนและวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจดังกลาว ซ่ึงครอบคลุมท้ังการศึกษา
ความตองการของลูกคา กระบวนการผลิตและขนาดการลงทุนรวมท้ังวิเคราะหผลตอบแทนทาง
การเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
กลุมผูนําเขาถานไมไผในประเทศญี่ปุนมีความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติของถานไมไผ คือ สามารถใช
เปนเชื้อเพลิงได ปริมาณกํามะถันต ข้ีเถานอย ควันนอย มีรูพรุนและพ้ืนท่ีผิวมาก มีสิ่งเจือปนท่ีเปนอนินทรีย
วัตถุท่ีสําคัญตองใหคาความรอนสูงซ่ึงมาจากการเผาใหไดอุณหภูมิ มาตรฐานและกอใหเกิดมลพิษและ
ผลการวิเคราะหผลตอบแทนในการลงทุนผลิตถานไมไผและน้ําสมควันไม ในโรงเรือนท้ัง 2 ขนาด
โรงเรือนมีความเปนไปไดในการลงทุน เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑการวัดผลการลงทุน กลาวคือ NPV 
มีคาเปนบวกหมายความวา เม่ือลงทุนผลิตถานไมไผและน้ําสมควันไมในโรงเรือนแลว สามารถให 
ผลตอบแทนเม่ือคิดเปนมูลคาปจจุบันของรายไดสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจายหรือตนทุนท่ีเกิดข้ึน
ตลอดอายุ โครงการและทําใหเกิดผลกําไร สําหรับ BCR มีคามากกวา 1 หมายความวา มูลคาปจจุบัน
ของรายไดมากกวา มูลคาปจจุบันของคาใชจายหรือกลาวไดวาเม่ือลงทุน 1 บาท จะใหผลประโยชน
มากกวา 1 บาท และ IRR ท่ีคํานวณไดมีคาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีผูประกอบการกูจากธนาคาร 
แสดงวาธุรกิจมีความเหมาะสมในการลงทุน 

เข่ือนเพชร นอยไขขํา (2555, หนา ข) ไดศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
ในการลงทุนผลิตตะขอเก่ียวของบริเวณหัวหมอนของเบาะหนารถยนต งานวิจัยนี้มีจุดประสงค
เพ่ือลงทุนผลิตตะขอเก่ียวของบริเวณหัวหมอนของเบาะหนารถยนตโดยการศึกาคาใชจายในการลงทุน
ผลของการวิจัยครั้งนี้มีความคุมคาในการลงทุนเพราะเม่ือเปรียบเทียบคาใชจายกับการซ้ือจากประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จะพบวาไดคามูลคาปจจุบันมากกวาการลงทุนผลิตเองเทากับ 
876,761.70 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 38.34 เปอรเซ็นต ตอป ซ่ึงมากกวา
อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนต่ําสุด (MARR) 12 เปอรเซ็นต ตอป ทําใหตนทุนตอชิ้นลดลงจาก 32.45 
บาทตอชิ้น เหลือ 28.97 บาทตอชิ้น 

พรนภัส ยิ่งยอด (2555, หนา ง) ไดศึกษาวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 2 ประการคือ (1) ทําศึกษา
วิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและประเมินความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนทําธุรกิจรานขายยา
ท่ีหางบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหมและ ( 2) เพ่ือวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการเม่ือ  
ผลตอบแทนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยใชวิธีการวิเคราะหหามูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน ( IRR) และอัตราสวนรายไดตอทุน ( B/C Ratio) เปนตัวชี้วัด
เม่ือกําหนดอายุโครงการ 10 ป ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจ จุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 2,682,094 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 194 
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.28 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 7.75 ป
แสดงวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน การวิเคราะหความไหวตัวของโครงการไดแบงออกเปน 3กรณี 
คือ กรณีท่ีหนึ่งโครงการ  มีตนทุนคงท่ี ผลตอบแทนลดลง 10 เปอรเซ็นต  NPV 1,553,596 บาท 
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IRR เทากับ รอยละกรณีท่ีสองโครงการมีตนทุนคงท่ี ผลตอบแทนลดลง 20 เปอรเซ็นต NPV 425,097 บาท 
IRR เทากับ รอยละ  27 และกรณีท่ีสามโครงการมีตนทุนคงท่ี ผลตอบแทนลงลงต่ําสุดไดถึงรอยละ 
21.84 โดยท่ีโครงการยังคงมีความคุมคาในการลงทุนหรือ  NPV 0 บาท IRR เทากับรอยละ  8 จึงอาจ
กลาวไดวาการลงทุนของโครงการทําธุรกิจรานขายยาท่ีหางบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม มีความเปนไปได
ทางการเงินในการลงทุน 

ณริดา ปนชัย (2555, หนา ง) ไดศึกษาการจัดการดานการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรผู
ปลูกขาวอินทรียรวมท้ังเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทางการเงินของเกษตรกร  ขาวอินทรีย 
และการวิเคราะหความไหวตัวของโครงการ ( sensitivities analysis) สงเสริมการปลูก  ขาวอินทรีย
เพ่ือการสงออกในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ของเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ ไดแก 
อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอพราว อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย อําเภอ
สันปาตอง และอําเภอสารภี จํานวน 70 ราย การประเมิน  ตนทุน-ผลตอบแทนจากการปลู กขาว
อินทรียในจังหวัดเชียงใหม โดยแบงแยก  ตามขนาดพ้ืนท่ีในการผลิต คือพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  (1-10ไร) 
พ้ืนท่ีขนาดกลาง  (11-29 ไร) และขนาดใหญ  (30 ไรข้ึนไป) พบว าตนทุนการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกรพ้ืนท่ีปลูกขนาดเล็ก มีตนทุนตอ  หนวยต่ําท่ีสุด คือ 16.37 บาท/กิโลกรัม รองลงมาคือพ้ืนท่ี
ขนาดใหญ มีตนทุนตอหนวย 17.90 บาท/กิโลกรัม และพ้ืนท่ีขนาดกลาง มีตนทุนตอหนวย 19.01 
บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยหากเปรียบเทียบระหวางเกษตรกรท้ัง 3 กลุม จะเห็นไดวาเกษตรกรท่ี
การปลูกขาวอินทรียในพ้ืนท่ีขนาด  เล็ก 1-10 ไร มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) เทากับ 35,745.90 บาท
และคาอัตราสวนผลประโยชนตอ  ตนทุน (B/C) เทากับ 1.60 มากกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรียใน
พ้ืนท่ีขนาดใหญ และ ขนาดกลางซ่ึงมีมูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) เทากับ 31,957.16 บาท และ 
21,519.88 บาท คาอัตราสวน ผลประโยชนตอตนทุน (B/C) เทากับ 1.55 และ 1.40 

เทพศักดิ์ จันทรอุปละ (2555, หนา ข) ไดศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของ ระบบ
ผลิตไอน้ํา งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของระบบผลิตไอน้ํา ของ
โรงงานผลิตเรซ่ิน จากการใชน้ํามันดีเซลไปทําการศึกษาใชเชื้อเพลิงทางเลือกใหม ท่ีมีราคาถูกกวา
น้ํามันดีเซล ผลการวิจัยพบวามีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มากกวาศูนย ซ่ึงหมายถึงโครงการมี
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนนอยท่ีสุดท่ีนาสนใจ และโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเร็วกวา
ระยะเวลาท่ีโรงงานกรณีศึกษากําหนดไวคือ 3 ป 

รุจิพร หลวงฟอง (2556, หนา ง ) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุ นทาง
เศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงชีวมวล และเพ่ือทดสอบความออนไหวของโครงการ  ตอ
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ ของโรงไฟฟ าชุมชนในตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวั ด
เชียงราย ซ่ึงเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาดเล็ก 150 kW ใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น ในกระบวนการผลิต 
โดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลหลักไดแก ซังขาวโพดในการวิเคราะหควา มเปนไปไดทางการเงินและทาง
เศรษฐศาสตร ไดใชเกณฑการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิอัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทน
ตอตนทุน และระยะเวลาคืนทุน โดยใชอัตราคิดลดอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว ซ่ึงเทากั บ
รอยละ 7 โดยมีอายุโครงการ 20 ป ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน พบวา 
โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิทางการเงิน ( FNPV) เทากับ - 30,162,102 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในทางการเงิน ( FIRR) เทากับ รอยละ -5.9 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน ( B/C Ratio) คือ 0.58 
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และมีระยะเวลาคืนทุน ( PB) 25.1 ป สรุปไดว าไมคุมคากับการลงทุน เนื่องจากโรงไฟฟามีกําลัง
การผลิตขนาดเล็กและมีการลงทุนสูงผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร พบ วา 
โครงการมีมูลคาปจจุบัน สุทธิทางเศรษฐศาสตร (ENPV) เทากับ 44,780,024 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในทาง เศรษฐศาสตร  (EIRR) เทากับรอยละ 18.7 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน ( B/C Ratio) คือ 
1.62 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 9.05 ปสรุปไดวา ไมคุมคากับการลงทุน 

มัทนี สุจาศร  (2556, หนา ง) ไดศึกษาวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
วิธีการจัดการดานการผลิตชาของเกษตรกรผูปลูกชาในพ้ืนท่ีบานแมกาปอง อําเภอแ มออน จังหวัด
เชียงใหม เพ่ือวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนจากการปลูกชาของเกษตรกรผูปลูกชา และเพ่ือศึกษา
ความไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุนหรือผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
หรือลดลง โดยกําหนดอายุ  โครงการเปนเวลา 10 ปตั้งแตป  พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2563 ผลจาก
การศึกษาวิธีการจัดการดานการผลิตชาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีแหงนี้พบว าเกษตรกร สวนใหญจะปลูก
ชาพันธุอัสสัม โดยจะคัดเลือกตนพันธุท่ีแข็งแรง ตนอวบ ใบหนา รากไมมีสีดําและเต็มถุงชาเต็มท่ี  
สวนของการจําหนายใบชาสดนั้น สวนใหญจะเปนการขายสงใหแกพอคาคนกลางใน  หมูบานและใน
จังหวัดโดยจะจําหนายตามขนาดหรือเกรดท่ีตองการผลการการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  
เม่ือใชอัตราสวนลด  (discount rate) เทากับรอยละ 7 พบวา โครงการปลูกชาของไรท้ัง 3 ขนาดคือ
ขนาดเล็ก  (2 ไร) ขนาดกลาง ( 5ไร) และขนาดใหญ  (10 ไร) มีความเหมาะสมคุมคาตอการลงทุน 
กลาวคือ ไรขนาดเล็ก มีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 341,749 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เทากับ 23.33 % อัตราสวนผลตอบแทนตอ  ตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.70 และมีระยะเวลา
คืนทุน 4 ป 8 เดือน ไรขนาดกลางมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 1,237,780 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน ( IRR) เทากับ 33.26 % อัตราสวน ผลตอบแทนตอตนทุน ( B/C ratio) เทากับ 
2.40 และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 1 เดือน สําหรับไรขนาดใหญ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) เทากับ 
2,558,955 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) เทากับ 33.63 % อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C ratio) เทากับ 2.50 และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 1 เดือนสําหรับผลการวิเคราะหความไหวตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ ภายใตสถานการณ  สมมติ 2 กรณีไดผลดังนี้กรณีท่ี  1 กรณีเม่ือสมมติ
ใหตนทุนเพ่ิมข้ึน รายไดคงท่ีและอัตราคิดลดรอยละ  7 และกรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหรายไดลดลง ตนทุน
คงท่ีและอัตราคิดลดรอยละ 7 พบวาไรขนาดเล็ก ตนทุนสามารถเพ่ิมไดถึง 67.09 % รายไดสามารถลดลงไม
เกิน 40.15 % ไรขนาดกลาง ตนทุนสามารถ เพ่ิมไดถึง 139.07 % รายไดสามารถลดลงไมเกิน 58.17 % 
และไรขนาดใหญ ตนทุนสามารถเพ่ิมไดถึง 150.82 % รายไดสามารถลดลงไมเกิน 60.13 % ตามลําดับ 

2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Sateikis, et al., (2006, Abstract) ไดวิเคราะหความเปนไปไดของระบบใหความรอนภายใน

บานแบบครอบครัวเดี่ยวบนพ้ืนท่ีชนบทโดยการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม เนื่องจาคาใชจาย
ภายในบานของประเทศลิทัวเนีย ประมาณเศษหนึ่งในสามเปนคาใชจายจากการใชพลังงานเชื้อเพลิง
เพ่ือท่ีจะลดปริมาณการนําเขาพลังงานถานหินและลดปริมาณการแพรมลพิษ ซ่ึงในลิทัวเนีย ในชวง
หนาหนาวจะมีความเร็วลมสูงกวาในชวงหนารอน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงนําขอไดเปรียบดังกลาวจึงทํา
การผสมผสานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยเขาดวยกันในการสรางพลังงานความรอน  
เพ่ือตอบสนองความตองการของครอบครัวเดี่ยวในเขตพ้ืนท่ีชนบท จากการวิเคราะหความเปนไปได



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 
 

พบวา เครื่องทําความรอน 1 ตารางเมตรตองการแผงรับพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 0.25 ตารางเมตร
และพ้ืนท่ีของกังหันลม 0.5 ตารางเมตรซึ่งสามารถเก็บ ความรอนไดนาน 24 ชั่วโมง  และสามารถ
ตอบสนองสนองความตองการ ในการใชความรอนไดถึงรอยละ 42.6 - 56.2 พลังงานจากเครื่องดังกลาวสวนใหญ
จะถูกนําไปใชสําหรับการทําน้ํารอนพลังงานไฟฟาภายในบานและพลังงานความรอนสําหรับใชในเกษตรกรรม 

Schmit, Jianchuan & Loren (2008, Abstract) ทําการวิเคราะหการลงทุนสรางโรงงานเพ่ือ
ทําการผลิตเอทานอลโดยใชมูลคาปจจุบันสุทธิและการวิเคราะหตัวเลือกท่ีแทจริง โดยในการศึกษาวิเคราะห
จะเลือกใชและไมเลือกใชขาวโพดแหงซ่ึงเปนหนึ่งในวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล มาเปนตัว
ดําเนินการ  ซ่ึงราคาของขาวโพดแหงจะสูงกวาราคาเอทานอล  จากการศึกษาพบวาไดคาอัตรากําไร
ข้ันตนท่ี0.35 US$dm-3 และ 0.03 US$dm-3 ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาปจจุบัน สุทธิจะไดเทากับ 
207% และ -63% ตามลําดับ จากเง่ือนไขดังกลาวทําใหมีการสํารองขาวโพดแหงเพ่ือนําไวใชในการผลิต 
หากกําไรข้ันตนไมถึง 0.05 US$dm-3 และนํามาใชเม่ือกําไรข้ันตน อยูท่ีอัตรา 0.17 US$dm-3 

Muritala (2011, Abstract) บทความนี้จะทําการตรวจสอบผลกระทบของการลงทุนและ
อัตราเงินเฟอ ตอการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมท้ังแสดงการวิเคราะหแนวโนมระหวางอัตราเงิน
เฟอและการ ลงทุนในประเทศไนจีเรียป ค.ศ. 1981 - 2006 โดยใชแบบจําลองเศรษฐกิจแบบกําลัง
สองนอยสุด โดยพยายามท่ีจะสรางความสัมพนัธระหวางการเจริญเติบโต Long run ของการลงทุน
และเศรษฐกิจ ท่ีเปนผลมาจากการถดถอยจากแบบจําลองจะไดวาวาคาสัมประสิทธิ์ของอัตราเงินเฟอ  
เปนลบและ มีความสําคัญท่ี 10% ในขณะท่ีการสะสมทุนข้ันตน ( GCF) เปนบวกและมีความสําคัญท่ี 
1% ซ่ึงหมายความวาผลของการเพ่ิมข้ึนของเงินเฟอจะสงผลใหเกิดการลดลงของการปฏิบัติงานทาง 
เศรษฐกิจ ( RGDP) รอยละ 0.09 ดังนั้นจึงมีความสัมพันธเชิงลบระหวางอัตราเงินเฟอและ RGDP 
ความสัมพันธเชิงบวกยังอยูระหวางการลงทุน ( GCF) และ RGDP (ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ)
ท่ีรอยละ 1 การลงทุนเพ่ิมข้ึนจะนําไปสูการเพ่ิมการบริโภคยังเพ่ิมแรงงานเพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมผลผลิต 
ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนโยบายดานอุปทาน และนโยบายการจัดการความตองการ
เชนการลดลงของปริมาณเงินท่ีแทจริงกวางควรจะนํามาใชเพ่ือลดอัตราเงิ นเฟอในระยะสั้น และใน
ระยะยาว 

 

2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย   
  

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข องดังท่ีกล าวมา ได ทําให ผู วิจัยมีความรู และเข าใจ
ในการนําทฤษฎีและเครื่องมือต างๆ ทางเศรษฐศาสตร วิศวกรรมมาประยุกต ใชกับงานวิจัยในครั้งนี้  
และพบวามีบางทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีมีลักษณะเดียวกันกับการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร  เพ่ือลงทุน
ติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ของบริษัทกรณีศึกษา และจากการพิจารณา
แลวผูทําการวิจัยไดตัดสินใจวิเคราะหการเงิน (financial viability) และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 

และในการศึกษานี้ ผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษา วิเคราะห ดานการเงิน  ซ่ึงจะทําใหมีความรูและ
ความเขาใจในวิธีการดําเนินการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน ( financial viability) ตองมีการ
วิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) ผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) จุดคุมทุน (breakeven analysis) 
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ระยะเวลา คืนทุน (payback period) และอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) เพ่ือเปนเครื่องมือ เสริม
หลังจากการติดตั้งวามีการตัดสินใจท่ีถูกตอง และมีความม่ันใจในการลงทุนมากข้ึน 

สําหรับ บริษัท กรณี ศึกษานั้น การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสี
อาทิตย เพ่ือเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงจากแบบเดิม และหลังการติดตั้ง  เพ่ือท่ีจะทํา
การวิเคราะหการลงทุนและวิเคราะหจุดคุมทุน ในการติดตั้ง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัย ท่ีเก่ียวของในบทท่ี2 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ 

ศึกษาในบทนี้ ดังท่ีไดกล าวมาแลวเก่ียว กับการ ศึกษาการนําระบบน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยมาใช
เปนพลังงานทดแทนในการอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําโดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษาไวดังนี้   

3.1 ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงงานและสถานท่ีดําเนินการวิจัย 
3.2 ขอมูลขนาดของแผงรับรังสีอาทิตย 
3.3เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล    
3.4การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.5การวิเคราะหขอมูล  
3.6สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

3.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานและสถานที่ดําเนินการวิจัย 
 

สถานท่ีจัดเก็บขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้คือ บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก จังหวัด
ปราจีนบุรี  

ขอมูลท่ัวไปของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงจะกําหนดเวลาการทํางานของพนักงานในบริษัท  
โดยจะแบงออกเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

3.1.1 พนักงานที่เขาทํางานปกติ  จะทํางานตั้งแต 08.00 – 17.00 น. และจะมีชวงพัก
กลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 

3.1.2พนักงานที่เขาทํางาน เปนกะ ซ่ึงจะทํางานแบบตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี
ชวงเวลาทํางานแบงเปน 2 ชวง ซ่ึงแตละชวงจะมีชวงเวลาทํางานดังนี้ 

1) ชวงกะเชา ทํางานตั้งแตเวลา 07.00 – 19.00 น. และจะมีเวลาพักอยูในชวงเวลา
ดังกลาวแลว 

2) ชวงกะบายทํางานตั้งแตเวลา 19.00 – 07.00 น. และจะมีเวลาพักอยูในชวงเวลา
ดังกลาวแลว 

3.1.3 ศึกษาขอมูลเบื้องตนของกระบวนการผลิตและระบบหมอไอน้ํา 
1) กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปแชแข็ง 

โรงงานตัวอยางของผูวิจัยเปนโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งอยูท่ีนิคม
อุตสาหกรรม304 ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ไดเริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป  
พ.ศ. 2550 ผลิตอาหารแปรรูปประเภทไสกรอก แฮม และเบคอน โดยการนําวัตถุดิบเนื้อหมู เนื้อไก 
มาผสมกับเครื่องปรุงตางๆ ตามสูตรการผลิตแลวทําการหมักเปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น นํางาน 
มา ข้ึนรูปโดยเครื่องอัดข้ึนรูป แลวนําเขาตูนึ่งอุณหภูมิไอน้ํามากกวา 100 องศาเซลเซีย สตาม
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เวลาท่ีกําหนดจากนั้นนํางานมาคลายความรอน และทําการบรรจุสินคาลงในเครื่องบรรจุสุญญากาศ
กอนท่ีจะนํางานเขาแชแข็งตามเวลาท่ีกําหนดกอนนําสินคาบรรจุลงกลองเก็บไวในหองคลังสินคา 

2) ระบบหมอไอน้ํา (boiler) 
โรงงานตัวอยาง มีหมอไอน้ําท่ีมีกําลังผลิตน้ํารอนและมีขนาดความสามารถใน

การผลิตไอน้ําท่ี 1– 5 ตันตอชั่วโมง ซ่ึงทําหนาท่ีผลิตไอน้ําใหกับกระบวนการผลิต 
ลักษณะของการทํางานของหมอไอน้ําแสดงดังภาพ 31 และลักษณะของหมอไอ

น้ําแสดงดังภาพ 32 
 

 
 
 
 steam 
 
 

 
 
                               steam 
 
 

 
 
ภาพ 31ผังการทํางานของหมอไอน้ํากอนการปรับปรุง 
ท่ีมา: (ฝายวิศวกรรม บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) 
 
 

3.2 ขอมูลขนาดของแผงรับรังสีอาทิตย 
 

ตัวเก็บรังสีอาทิตยจะทํา หนาท่ีเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความ รอนโดยเปลี่ยนพลังง านแสง
แสงอาทิตยไปเปนพลังงานความร อนและมีการถ ายเทความร อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ไปยังของไหล
ท่ีผานตัวเก็บรังสีอาทิตยเชน น้ํา แลวทําใหของไหลมีอุณหภูมิสูงข้ึน 

 
 
 
 
 

ecomonizer 
หมอไอน้ํา 
3 tons/h 

RO unit feed tank ecomonizer หมอไอน้ํา 
2 tons/h 

LPG 
station 
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ตาราง 4 ขนาดของแผงรับรังสีแสงอาทิตย 
  

รายละเอียด มาตรฐาน 
Type Flat plate 
Model STC-2-P C/A 
Dimension LxWxH 2000 x 1000 x 76 mm 
Aperture Area 1.85 m2 

Absorber Area 1.83 m2 

Emission 18 % max. 
Transmission 90 % min. 
Cover Tempered Glass (4 mm) 
Insulation Fiber Glass 
Absorber Material Anodizing Copper-Aluminium 
Header Tube Size 22 mm x 0.7 mm (2 pcs) 
Riser Tube Size 10 mm x 0.7 mm (8 pcs) 
Frame Aluminium Alloy 
Sealing Gasket EPDM 
Working Pressure 0.6 MPa 
Weight 37 Kgs. 

ท่ีมา: (ฝายวิศวกรรม บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) 
 

 
 
ภาพ 32หมอไอน้ําในโรงงานกรณีศึกษา 
ท่ีมา: (ฝายวิศวกรรม บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) 
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3.3เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 

3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1)แบบบันทึกขอมูลรายงานการบันทึกอุณหภูมิน้ํา 
2) แบบบันทึกขอมูลรายงานการวัดกาซคารบอนไดออกไซด 

3.3.2การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยไดรับความรวมมือจากฝายซอมบํารุง และผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือแบบ

บันทึกขอมูล ท่ีใชในการเก็บขอมูล โดยกําหนดประเด็นและขอบขาย เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูล
ท่ีตองการเพ่ือความม่ันใจในเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนมีความเชื่อถือได  
ผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบของเครื่องมือดังนี้ 

1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา โครงสราง และภาษา โดยใชเทคนิคการหาคาความสอดคลองกัน
ระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค โดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โครงสราง และภาษา จํานวน 5 ทาน พิจารณาแบบสอบถามวาขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ี
ตองการวัดตามเนื้อหาและวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ใหคะแนน+1หมายถึง แนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
ท่ีตองการวัด 

ให คะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและ
จุดประสงคท่ีตองการวัด 

ใหคะแนน -1หมายถึง แนใจในขอคําถามวาไมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
ท่ีตองการวัด 

นําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ หาคาความสอดคลองกันระหวาง
ขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค และเนื้อหา หรือ IOC(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543, 
หนา249) ตามสูตรดังนี้ 

 

 
 

เม่ือIOCแทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 
∑Rแทน คาผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
Nแทน คาจํานวนของผูทรงคุณวุฒิ 
เกณฑการตัดสินของการคัดเลือกขอคําถามมีดังนี้ 
คา IOCตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หมายความวา ขอคําถามนั้นวัดไดคุณภาพตรงตาม

เนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 
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คา IOCต่ํากวา 0.5 ลงมา หมายความวา ขอคําถามนั้นควรพิจารณาปรับปรุง
แกไขใหไดคุณภาพตรงตามเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 

3.3.3 ผูทรงคุณวุฒิ 5ทาน มีรายชื่อดังนี้ 
1) คุณนิพนธ ยามดี ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล ฝายซอมบํารุง ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

โครงสรางและเนื้อหาความสอดคลองตามวัตถุประสงคในดานเทคนิค 
2) คุณจักรพันธ วงษสุวรรณ ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล ฝายซอมบํารุง ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบโครงสรางและเนื้อหาความสอดคลองตามวัตถุประสงคในดานเทคนิค 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญล้ํา สุนทรหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(จัดการ)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสรางและ
เนื้อหา ความสอดคลอง ตามวัตถุประสงคในดานเทคนิค 

4) ผูชวยศาสตราจารย นภดล เชนะโยธินอาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสรางและเนื้อหาความสอดคลองตาม
วัตถุประสงคในดานเศรษฐศาสตร 

5) ดร .นพมาศ หงษาชาติ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสรางและเนื้อหา
ความสอดคลองตามวัตถุประสงคในดานภาษา 

 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) แบบบันทึกขอมูลรายงานการบันทึกอุณหภูมิน้ํา 
2) แบบบันทึกขอมูลรายงานการวัดกาซคารบอนไดออกไซด 

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลดานการเงิน 
แบบบันทึกขอมูล ดานการเงินของระบบอุนน้ําและคาใชจาย  จะใชเก็บขอมูลเม่ือมี

การติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวเพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบวาคาใชจายมีคาเทาไร โดยจะใช
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือน 

 

3.5การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลดานการเงิน 
3.5.1 การวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
3.5.2การวิเคราะหดานการเงิน 
การวิเคราะหดานการเงินผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) 
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วิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV)มูลคาปจจุบัน (net present value) ของ
เงินลงทุน (cost) หรือผลตอบแทน (revenue) ของแตละทางเลือกในการดําเนินโครงการใดๆสามารถ
นํามาใชเปนตัวชี้วัดความคุมคาในการลงทุนไดท้ังนี้มูลคาปจจุบันขององคประกอบในการ ดําเนิน
โครงการอาจแปลงมาจากมูลคาในอนาคตหรือมูลคาสมํ่าเสมอรายปก็ไดการเปรียบเทียบโครงการดวย
การวิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบันสามารถพิจารณาเปนทางเลือกของโครงการได 

2) วิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) 
วิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C)การวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน 

(benefit/cost analysis or benefit/cost ratio or B/Cratio) เปนวิธีการท่ีนิยมใชในการวิเคราะห
ความเหมาะสมการลงทุนเนื่องจากมีตัวแปรสําคัญอยู  2 ตัวแปรไดแกผลประโยชนและเงินลงทุน
ผลประโยชน ( benefit) ของโครงการคือสิ่งท่ีเปนประโยชนซ่ึงไดรับเพ่ิมข้ึนท้ังในดานทรัพยสินเม่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพการณท่ียังไมมีการดําเนินงานตามโครงการเงินลงทุน ( cost) ของโครงการคือ
คาใชจายท้ังหมดท่ีตองชําระตลอดการดําเนินงานตามโครงการจึงเปนผลรวมของคาใชจายลงทุน
เริ่มแรกของโครงการและคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุนไดจากสมการ
ตอไปนี้โครงการท่ีมีคา B/C ratio มากกวา 1 เปนโครงการท่ีนาลงทุนถา  B/C ratio นอยกวา 1 จัดวา
เปนโครงการท่ีไมเหมาะสมตอการลงทุนและถา B/C ratio เทากับ 1 หมายความวาโครงการนั้นคุมทุน
พอดีไมไดกําไรหรือขาดทุน 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ( benefit and cost ratio:BCR) คือ มูลคา
ปจจุบันของผลประโยชนรวม (benefit) หารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ( cost) เพ่ือตัดสินใจวา
แตละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม  

เกณฑในการตัดสินใจกําหนดดังนี้ 
คา B/C >(มากกวา) 1 จึงนาสนใจในการลงทุน 

3) วิเคราะหจุดคุมทุน(breakeven analysis) 
วิเคราะห จุดคุมทุน(breakeven analysis)การวิเคราะหตัดสินใจเลือกลงทุน

โครงการตางๆ บางครั้งตองการจะทราบวาจํานวนผลผลิตท่ีจะผลิตคุมทุนควรเปนเทาไรเพ่ือเปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจ จุดคุมทุน (break – even analysis) คือจุดท่ีรายไดกับรายจายเทากัน นั่น
คือกําไรเปนศูนยนั่นเองการวิเคราะหจุดคุมทุนเปนการวิเคราะหความสัมพันธของตันทุน รายไดและ
ผลกําไรท่ีปริมาณการผลิตตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุนเหมาะกันโครงการระยะสั้น เง่ือนไขตางๆ
ไมเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ เพราะถามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลทําใหการตัดสินใจคลาดเคลื่อนได 

4) วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
วิเคราะห ระยะเวลา คืนทุน ( payback period)การหาวิธีระยะเวลาคืนทุน 

(paybackperiod method) ก็เปนอีกวิธีโดยเปนการหาระยะเวลาท่ีทําใหผลประโยชนท่ีไดคุมกับ
เงินลงทุน  (มีหนวยเปนเวลา เชน เดือน หรือ ป) โดยคิดอัตราผลตอบแทนเปนศูนยระยะเวลาคืนทุน
เปนวิธีการหาระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุด ท่ีทําใหรายรับเทากับหรือมากกวาเงินลงทุน โดยท่ีอัตรา
ดอกเบี้ย เปนศูนย  
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เกณฑในการตัดสินใจกําหนดดังนี้ 
PB <ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการแสดงวาการลงทุนของโครงการใหผลท่ีคุมคา 

 
 

5) วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR)วิธีหาอัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการ ใชสัญลักษณ “IRR” (internal rate of Return method) การนําวิธีนี้มาใชควรจะมีท้ัง
จํานวนเงินรับและจํานวนเงินจายเพราะวิธีนี้เปนการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ  
(มีหนวยเปนรอยละตอชวงเวลา) ซ่ึงอัตราผลตอบแทนภายในนี้เปนคาท่ีทําใหคาเทียบเทาของรายรับ
สุทธิกับรายจายสุทธิ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งมีคาเทากัน โดยท่ัวไปจะพิจารณาท่ีจุดศูนย (ปปจจุบัน)  
เกณฑในการตัดสินใจกําหนดดังนี้คา IRR มีคามากกวา MARR ดังนั้นจึงนาลงทุน 
 

3.6สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือใหได
ประสิทธิภาพตามตัวแปรดานตางๆ ดังนี้ 

3.6.1สถิติวิเคราะหขอมูลดานเทคนิค 
คาเฉลี่ย (mean) คือ คาท่ีไดนําเอาคะแนนท้ังหมดมารวมกันแลวหารดวยจํานวนครั้งท่ีเก็บ

ท้ังหมด สามารถคํานวณไดจากสูตร (ชวลิต ชูกําแพง, 2551, หนา 48) 
 

X =
n

X∑  

 

  เม่ือ X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  ∑ X  แทน ผลรวม ของคะแนนท้ังหมด 

  N แทน จํานวน ครั้ง 
3.6.2 สถิติวิเคราะหขอมูลดานการเงิน 
ผูวิจัยจะใชสถิติวิเคราะหขอมูลเรียงลําดับดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) 

𝑃𝑃 =  �𝐹𝑡(1 + 𝑖)−1
𝑛

𝑡=0

 

 

เม่ือPWแทน มูลคาเทียบเทาปจจุบัน 
   Ftแทน มูลคาเงินสุทธิในชวงเวลาท่ี 1 
   Tแทน คาบระยะเวลา 
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   i      แทน อัตราผลตอบแทนภายใน 
2)วิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) 
 

ผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C)
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังหมดมูลคาปจจุบันของคาใชจาย

 

 
เม่ือ 
ผลประโยชน  แทน กําไร  
เงินลงทุนท้ังหมด แทน เงินทุน  

 
3)วิเคราะหจุดคุมทุน(break-even analysis) 
 

จุดคุมทุน N* =
F

P−V
 

    
เม่ือ  N* แทน จํานวนท่ีผลิตท่ีจุดคุมทุน 

F แทน ตนทุนคงท่ี 
P แทน กําไร 
V แทน ตนทุนแปรผัน  

 
4)วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (payback period) 

ระยะเวลาคืนทุนเปนวิธีการหาระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุด ท่ีทําใหรายรับเทากับ
หรือมากกวาเงินลงทุน โดยท่ีอัตราดอกเบี้ยเปนศูนย  

 

�
𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑡 ≥ 𝐶𝐶0
𝑡 = 1

 

 
เม่ือ  T แทน คาบระยะเวลา 

    i แทน อัตราผลตอบแทนภายใน 
C0 แทน เงินลงทุนเริ่มแรกท่ีเวลาศูนย 
m แทน ระยะเวลาคืนทุน 
Rt แทน รายรับสุทธิในคาบท่ี t 

หรือ 

ระยะเวลาคืนทุน =
เงินลงทุนครั้งแรกกระแสเงินสดท่ีประหยัดไดตอป
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หรือ 

ระยะเวลาคืนทุน = จํานวนงวดกอนคืนทุน +
สวนท่ียังไมไดคืนทุนกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปท่ีคืนทุน

 

 
 
5) วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
 

PWD, i% = PWB, i% 
 

เม่ือ PWD แทน มูลคาเทียบเทาปจจุบันของเงินลงทุน 
PWB แทน  มูลคาเทียบเทาปจจุบันของผลตอบแทน 
I แทน อัตราดอกเบี้ย  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนงานโดยไดเริ่มจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและการศึกษาวิจัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ซ่ึงไดนําเสนอไว  
ในบทกอนหนานี้ การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ไดพิจารณาจาก
แบบบันทึกขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึนผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญและนําไปใชในการเก็บขอมูลและ
พิจารณาจากขอมูลในแบบบันทึกขอมูลท่ีไดรับจากการเก็บขอมูลมาวิเคราะหตามขอสมมติฐานท่ีตั้งไว
เพ่ือการกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการติดตั้งโดยมีรายละเอียดตามหัวขอตางๆ  ไดแก การประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง การวิเคราะหดานการเงิน และการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
 

4.1  การวิเคราะหการประหยัดปริมาณเชื้อเพลิง 
 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัว
เก็บรังสีอาทิตย ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้  

4.1.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ อุนน้ําที่มีผลตอภาระการใชน้ํารอน  
ของหมอไอน้ํา 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบอุนน้ํารอนจากภาระการทํางานของหมอไอน้ําใน  1 วัน
ของการผลิตไอน้ําเพ่ือดําเนินการในกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม  เนื่องจากในการผลิตไอน้ํา
ในโรงงานแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรีจะมีการใชน้ํารอนจากระบบผลิตน้ํารอนท่ีไมสมํ่าเสมอใน
แตละชั่วโมงของการดําเนินการผลิตไอน้ําในแตละวันจึงทําใหระบบ อุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย
ไมสามารถทํางานท่ีประสิทธิภาพท่ีสูงท่ีสุดไดในแตละวัน  และเพ่ือใหไดประสิทธิการทํางานของระบบ
ตอภาระการใชน้ํารอนท่ีดีท่ีสุด  จะใหมีการใชน้ํารอนจากระบบ อุนน้ําในปริมาณท่ีเทากันทุกชั่วโมงใน
การทํางาน 1 วัน เนื่องจากโรงงานแหงนี้มีกําลังผลิตไอน้ําไดสูงสุด  5,000 ตัน/ชั่วโมง จากหมอไอน้ํา
ท้ัง 2 เครื่อง และชั่วโมงการทํางานผลิตไอน้ําเฉลี่ย 12 ชั่วโมง/วัน โดยกําหนดให 1 วัน มีภาระการผลิต
ไอน้ํา รอยละ 20, รอยละ 40, รอยละ 60 และ รอยละ 80 ซ่ึงแสดงดังภาพ 33  

จากการศึกษาภาระการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ําท่ีมีผลตอประสิทธิภาพระบบ อุนน้ํารอน
พลังงานรังสีอาทิตย ซ่ึงภาพ 33 จะพบวาประสิทธิภาพของระบบ อุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยเฉลี่ย
ใน 1 วันทํางานจะสูงข้ึนตามภาระความตองการน้ํารอนจากระบบผลิตน้ํารอนในการผลิตไอน้ําของ
หมอไอน้ํา และอุณหภูมิของน้ํารอนดานบนและอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ํารอนจะลดลงตามภาระ
การใชน้ํารอน เนื่องจากการใชน้ํารอนมากข้ึนจากระบบผลิตน้ํารอนจึงทําใหระบบผลิตน้ํารอนสามารถ
ผลิตน้ํารอนไดพลังงานความรอนเพ่ิมมากข้ึนท่ีปริมาณความเขมรังสีอาทิตยเทากันในแตละวันเพราะ
การสะสมพลังงานภายในถังมีนอยลงเนื่องจากมีการถายเทพลังงานความรอนมากข้ึนอุณหภูมิภายใน
ถังเก็บน้ํารอนจึงต่ําลงเนื่องจากน้ําท่ีเขามาแทนท่ีในถังจะมีผลทําใหอุณหภูมิน้ําในถังเก็บน้ํารอนลดลง  
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แตประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานจะสูงข้ึนเพราะถังเก็บน้ํารอนสามารถรับพลังงานรอน
จากตัวเก็บรังสีอาทิตยไดเพ่ิมข้ึน และความรอนท่ีสูญเสียจากถังเก็บน้ํารอนจะลดลงเนื่องจากอุณหภูมิ
น้ําภายในถังลดลงเพราะอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนต่ําลงจึงทําใหความรอนจากน้ําในถังสูญเสีย
ความรอนผานฉนวนหุมถังออกไปสูสิ่งแวดลอมลดลง 

 

 
ภาพ 33  อุณหภูมิและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนท่ีมีผลตอภาระการผลิตไอน้ํา 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนท่ีมีผลตอปริมาณการใชน้ํารอนจาก
ระบบเพ่ือการผลิตไอน้ําใน 1 วัน ซ่ึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสี
อาทิตยใน 1 วัน ซ่ึงการศึกษาการทํางานท่ีดําเนินการทํางานจริงอยูภายในโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ
กับการทํางานของระบบท่ีตั้งสภาวะการทํางานดวยการจําลองการทํางานของระบบ อุนน้ํารอน พบวา
ประสิทธิภาพจากการทํางานเดิมใน  1 วัน มีคาอยูท่ี รอยละ 30.76 แตประสิทธิภาพจากทํางานท่ี
จําลองการศึกษาภาระการใชงานน้ํารอนจากระบบผลิตน้ํารอนมีคาอยูท่ี  รอยละ 33.85 จึงอาจสรุปได
วาการทํางานท่ีจะทําใหประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยท่ีดีจะตองมีการใชน้ํารอน
จากระบบผลิตน้ํารอนอยางสมํ่าเสมอท่ีปริมาณเทาๆ  กันในแตละชั่วโมง  ซ่ึงอาจเปนเพราะสภาพ
ภูมิอากาศในชวงศึกษานี้มีความเหมาะสมสาหรับการตั้งสภาวะการทํางานแบบนี้ 

นอกจากการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนท่ีมีผลตอภาระการใชน้ํารอนจาก
ระบบเพ่ือผลิตไอน้ําแลว  ภาพ 34 จะเปนการศึกษาปริมาณเชื้อเพลิงท่ีระบบ อุนน้ํารอนพลังงานรังสี
อาทิตยสามารถลดลงไดเฉลี่ยใน  1 วันของการทํางานท่ีภาระการผลิตไอน้ําตางๆ  จากการอุนน้ํากอน
เขาสูชุด อีโคโนไมเซอร 
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ภาพ 34  ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีลดไดตอภาระการผลิตไอน้ํา 
 

จากการศึกษาการลดปริมาณเชื้อเพลิงท่ีระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยสามารถชวย     
ลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดตอวัน  ซ่ึงจากภาพ 34 พบวาท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 20 จะลด
ปริมาณเชื้อเพลิงไดนอยท่ีสุด  เนื่องจากสัดสวนการใชน้ํารอนจากระบบ อุนน้ํารอนนอยท่ีสุด  และท่ี
ภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 40 จะสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดมากท่ีสุด  และมากกวาท่ี
ภาระ รอยละ 60 และ รอยละ 80 ของการผลิตไอน้ํา  อาจเปนเพราะสภาวะการทํางานรวมกันของ
ระบบอุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยและระบบผลิตไอน้ํานั้นเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะสามารถทํางานรวมกัน
ไดจึงทําใหระบบอุนน้ํารอนชวยลดปริมาณเชื้อเพลิงไดมากท่ีสุด แตการชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง
จะข้ึนอยูกับพลังงานรังสีอาทิตยในแตละวันของการทํางานดวยเพราะในชวงท่ีดําเนินการศึกษานี้มี
สภาพอากาศท่ีแปรปรวนจากลมมรสุมและมีปริมาณการใชน้ํารอนจากระบบ อุนน้ํารอนปริมาณมาก  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการทํางานท้ังหมดจากการศึกษาท่ีสภาวะการทํางานรวมกันตางๆ  ของระบบผลิต
น้ํารอนและระบบผลิตไอน้ําไดดังตาราง 5 

จากตาราง 5 จะพบวาท่ีสภาวะการผลิตไอน้ํา  รอยละ 20 จะมีอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บ
น้ํารอนสูงท่ีสุดแตประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนต่ําท่ีสุดเนื่องจากความรอนสูญเสียจากน้ําภายใน
ถังสูสิ่งแวดลอมมากและเม่ืออุณหภูมิน้ําในถังสูงมีโอกาสท่ีจะรับพลังงานความรอนจากตัวเก็บรังสี
อาทิตยลดลงจึงทําใหประสิทธิภาพลดลง  ท่ีสภาวะการผลิตไอน้ํา  รอยละ 40 จะสามารถชวยลด
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดมากท่ีสุด  ซ่ึงอาจสรุปไดวาเปนสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการ
ทํางานรวมกันระหวางระบบ อุนน้ํารอนและระบบผลิตไอน้ํา  และท่ีสภาวะการผลิตไอน้ํา  รอยละ 80 
จะมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบอุนน้ํารอนมากท่ีสุดเพราะน้ําในถังมีอุณหภูมิต่ํากวากรณีอ่ืนทํา
ใหการสูญเสียความรอนสูสิ่งแวดลอมลดลงและน้ําในถังสามารถรับพลังงานความรอนไดมากกวากรณีอ่ืน 
และยังสามารถลดเชื้อเพลิงไดดี 
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ตาราง 5  สภาวะการทํางานรวมกันระหวางระบบอุนน้ํารอนและระบบผลิตไอน้ํา 
 

ภาระการ
ผลิตไอน้ํา 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานบน (๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานลาง (๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังเฉลี่ย (๐C) 

ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตน้ํา

รอน (%) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีลด

(kg/day) 
20% 
40% 
60% 
80% 

51.79 
45.72 
41.75 
40.03 

39.07 
35.01 
35.37 
35.59 

45.43 
38.56 
37.44 
36.99 

23.59 
33.85 
34.53 
35.13 

16.33 
27.49 
24.57 
23.80 

 
4.1.2 การวิเคราะหกําลังผลิตน้ํารอนและภาระการผลิตไอน้ําที่มีผลตอประสิทธิภาพระบบ

อุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย 
ในสวนของการศึกษากําลังผลิตน้ํารอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตยของระบบ อุนน้ํารอนพลังงาน

รังสีอาทิตยท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 20, รอยละ 40, รอยละ 60 และรอยละ 80 เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการทํางานรวมกันของระบบ อุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยและระบบผลิตไอน้ําท่ีจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบ อุนน้ํารอนและอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน  โดยทดลอง
สภาวะท่ีกําลังผลิต 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 และ 5,000 kg/h มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
ตาราง 6  กําลังผลิตน้ํารอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี รอยละ 20 
 

กําลังผลิตน้ํา
รอน (kg/h) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานบน  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานลาง  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังเฉลี่ย  

(๐C) 

ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตน้ํา

รอน (%) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีลด 

(kg/day) 
1,000 49.13 34.53 39.38 22.06 18.74 
2,000 51.79 39.07 45.43 23.59 16.33 
3,000 51.78 42.18 47.45 22.16 12.33 
4,000 51.75 43.54 48.10 22.26 10.54 
5,000 51.63 44.14 48.27 22.99 9.62 

 
จากตาราง 6 พบวา ท่ีกําลังการผลิตน้ํารอนท่ี  1,000 kg/h จะมีอุณหภูมิน้ําดานบนถังเก็บ

น้ํารอนต่ําท่ีสุด แตสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงได  18.74 kg/day ซ่ึงจะมากท่ีสุดจากทุกกําลังผลิต
จึงสามารถสรุปไดวาท่ีความตองการผลิตไอน้ํา รอยละ 20 หรือ 12,000 L/day กําลังผลิตน้ํารอนของ
ระบบอุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยท่ี  1,000 kg/h เพียงพอตอการทํางานของระบบ อุนน้ํารอนแมวา
ประสิทธิภาพของระบบ อุนน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยจะนอยท่ีกําลังผลิต  2,000 kg/h ซ่ึงเปนกําลัง
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ผลิตน้ํารอนท่ีใชงานอยูจริงในระบบแตไมแตกตางกันมาก  และอุณหภูมิน้ําดานบนถังเก็บน้ํารอน
จะนอยกวาแตมากกวา 41 ๐C ซ่ึงอุณหภูมิน้ํารอนเพียงพอตออุณหภูมิน้ํากอนเขาสูชุดอีโคโนไมเซอร 

 
ตาราง 7  กําลังผลิตน้ํารอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี รอยละ 40 
 

กําลังผลิตน้ํา
รอน (kg/h) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานบน  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานลาง  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังเฉลี่ย  

(๐C) 

ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตน้ํา

รอน (%) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีลด 

(kg/day) 
1,000 41.85 35.02 37.24 22.24 17.54 
2,000 45.72 35.01 38.56 33.85 27.49 
3,000 46.68 37.36 41.85 32.24 23.93 
4,000 46.97 38.87 43.05 20.08 20.80 
5,000 47.02 39.85 43.64 28.16 18.38 

 
จากตาราง 7 พบวาท่ีกําลังการผลิตน้ํารอน 2,000 kg/h จะมีประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอน

พลังงานรังสีอาทิตยมากท่ีสุดท่ี  รอยละ 33.85 และสามารถชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงมากท่ีสุด
ท่ี 27.49 kg/day ซ่ึงสามารถสรุปไดวาท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 40 หรือ 24,000 L/day ท่ี
กําลังผลิต  2,000 kg/h เหมาะสมตอการทํางานรวมกันระหวางระบบผลิตน้ํารอนและผลิตไอน้ํา  
เพราะประสิทธิภาพการทํางานของระบบผลิตน้ํารอนและการลดปริมาณเชื้อเพลิงไดมากกวาแมท่ี
กําลังผลิตน้ํารอน  3,000 – 5,000 kg/h จะทําอุณหภูมิน้ําดานบนภายในถังเก็บน้ํารอนไดสูงกวา  ซ่ึง
จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาท่ีกําลังผลิตน้ํารอน  2,000 kg/h แตท่ีกําลังผลิตน้ํารอน  
1,000 kg/h จะเห็นวาอุณหภูมิน้ําดานบนถังทําไดต่ําซ่ึงจะสงผลตอการสะสมพลังงานความรอนอาจ
ทําใหไมเพียงพอตอการใชงานในข้ันตอไป  และยังมีประสิทธิภาพการทํางานและการชวยลดการใช
เชื้อเพลิงต่ําท่ีสุดอีกดวย 

 
ตาราง 8  กําลังผลิตน้ํารอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี รอยละ 60 
 

กําลังผลิตน้ํา
รอน (kg/h) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานบน  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานลาง  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังเฉลี่ย  

(๐C) 

ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตน้ํา

รอน (%) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีลด 

(kg/day) 
1,000 39.46 35.35 36.64 23.60 15.83 
2,000 41.75 35.37 37.44 34.53 24.57 
3,000 42.96 35.35 37.86 40.18 29.28 
4,000 43.81 36.76 40.08 37.24 27.13 
5,000 44.14 37.65 40.86 35.06 24.99 
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จากตาราง 8 พบวา ท่ีกําลังการผลิตน้ํารอน 3,000 kg/h จะมีประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยมากท่ีสุดท่ี  รอยละ 40.18 และสามารถชวยลดปริมาณการใช
เชื้อเพลิง 29.28 kg/day ซ่ึงสามารถสรุปไดวาท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี  รอยละ 60 หรือ 36,000 
L/day ท่ีกําลังผลิตน้ํารอน  3,000 kg/h ของระบบผลิตน้ํารอนจะเหมาะสมท่ีสุด  ซ่ึงเหมาะสมกวาท่ี
กําลังผลิต 2,000 kg/h ท่ีใชงานอยูจริง เนื่องจากสามารถทําอุณหภูมิน้ําดานบนในถังเก็บน้ํารอนไดสูง
กวา เพราะจะชวยในการสะสมพลังงานความรอนในถังเก็บน้ํารอนไดดีกวา  และยังทําประสิทธิภาพ
ระบบและชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดมากกวา แมวาท่ีกําลังผลิต 4,000 และ 5,000 kg/h จะทํา
อุณหภูมิน้ํารอนไดสูงกวาเพราะกําลังผลิตน้ํารอนสูงกวาจึงมีน้ํารอนสะสมพลังงานความรอนในถังได
ดีกวา แตไมเหมาะสมกับท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี  รอยละ 60 เนื่องจากสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาท่ีใหแก
ปมมากกวาและยังชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดนอยกวาท่ีกําลังผลิต  3,000 kg/h และท่ีกําลังผลิต 
1,000 kg/h จะพบวากําลังผลิตน้ํารอนนอยและไมเพียงตอการใชงานจึงทําใหอุณหภูมิน้ํารอนภายใน
ถังเก็บน้ํารอนต่ําและการสะสมพลังงานความรอนภายในถังเก็บน้ํารอนนอยไมเพียงพอตอการใชงาน
ในวันตอไป 

 
ตาราง 9  กําลังผลิตน้ํารอนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย ท่ีภาระการผลิตไอน้ําท่ี รอยละ 80 
 

กําลังผลิตน้ํา
รอน (kg/h) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานบน  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังดานลาง  

(๐C) 

อุณหภูมิน้ําใน
ถังเฉลี่ย  

(๐C) 

ประสิทธิภาพ
ระบบผลิตน้ํา

รอน (%) 

ปริมาณ
เชื้อเพลิงท่ีลด 

(kg/day) 
1,000 38.47 35.55 36.44 24.27 15.00 
2,000 40.03 35.58 36.99 35.13 22.79 
3,000 40.81 35.59 37.27 40.53 26.82 
4,000 41.33 35.57 37.47 43.86 29.04 
5,000 42.06 36.43 38.94 41.97 29.09 

 
จากตาราง  9 พบวา  ประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยสูงสุดท่ีกําลัง

การผลิตน้ํารอน  4,000 kg/h มีคา รอยละ 43.86 และสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงได  29.04 
kg/day ซ่ึงท่ีกําลังผลิตนี้จะสามารถทําอุณหภูมิน้ําดานบนของถังเก็บน้ํารอนไดเพียงพอตอการใชงาน
ในวันตอไปจึงเปนกําลังผลิตท่ีเหมาะสมสาหรับภาระการผลิตไอน้ําท่ี  รอยละ 80 แมท่ีกําลังผลิต  
5,000 kg/h จะพบวาสามารถทําอุณหภูมิน้ําดานบนถังเก็บน้ํารอนไดสูงกวากําลังผลิต  4,000 kg/h 
แตทํางานท่ีประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอนต่ํากวา  และการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงทําไดดีกวา
เล็กนอย ซ่ึงถือวาไมแตกตางกันมากนักกําลังผลิตน้ํารอนท่ี  4,000 kg/h จึงเหมาะสมกวา  และท่ีกําลัง
ผลิต 1,000 – 3,000 kg/h ไมเหมาะสําหรับภาระการผลิตไอน้ําท่ี  รอยละ 80 เนื่องจากไมสามารถทํา
น้ํารอนใหอุณหภูมิสูงกวา  41๐C ซ่ึงเหมาะสมสําหรับอุณหภูมิน้ํารอนกอนเขาสูชุดอีโคโนไมเซอรท่ี
คํานวณไดจากอัตราการแลกเปลี่ยนความรอนของชุดอีโคโนไมเซอร  และมีการทํางานท่ีประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยและการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงต่ํากวาอีกดวย 
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4.1.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการทํางานของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย 
การศึกษาเปรียบเทียบการทํางานของระบบผลิตน้ํารอนกอนและหลังการติดตั้งระบบอุนน้ํา

ปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย การหาความเหมาะสมสําหรับการทํางานของระบบผลิตน้ํารอน
พลังงานรังสีอาทิตยท่ีภาระการผลิตไอน้ําตางๆ  และกําลังผลิตน้ํารอนของระบบผลิตน้ํารอนเพ่ือ
ความเหมาะสมในการดําเนินการทํางานของระบบท่ีเหมาะสมกับความตองการผลิตไอน้ําในแตละวัน  
ซ่ึงภาพ 35 จะแสดงการศึกษาเปรียบประสิทธิภาพกอนและหลังการศึกษา กอนและหลังการ ติดตั้ง
ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย และหาความเหมาะสมของการทํางานรวมกัน
ระหวางระบบผลิตน้ํารอนและระบบผลิตไอน้ําท่ีภาระการผลิตไอน้ําตางๆ มีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพ 35  ประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอนกอนและหลังศึกษาหาความเหมาะสม 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอน กอนและหลังการติดตั้ง พลังงาน   
รังสีอาทิตยกอนและหลังศึกษาหาความเหมาะสมสําหรับการทํางานท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 20, 
รอยละ 40, รอยละ 60 และรอยละ 80 จากภาพ 35 พบวาท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 20 หรือ 
12,000 L/day มีระบบผลิตน้ํารอนท่ีกําลังผลิตน้ํารอนเหมาะสมอยูท่ี 1,000 kg/h เนื่องจากน้ํารอนท่ี
ถูกนําไปใชงานเปนน้ําปอนกอนเขาสูระบบผลิตไอน้ําสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงไดมากกวา
กําลังผลิตเดิมท่ีใชงานอยู 18.74 kg/day แตมีประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําจะต่ํากวาเพราะวากําลัง
ผลิตน้ํารอนนอยกวา ในสวนของท่ีภาระการผลิตไอน้ํา รอยละ 40 หรือ 24,000 L/day ระบบผลิตน้ํารอน
ท่ีกําลังผลิตน้ํารอนเหมาะสมท่ี  2,000 kg/h ซ่ึงจะเปนกําลังผลิตเดิมท่ีมีการใชงานอยูเหมาะสมมาก
ท่ีสุดท่ีทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบสูงท่ีสุด และสามารถทดแทนการใชปริมาณเชื้อเพลิงได  
27.49 kg/day ในสวนของท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 60 หรือ 36,000 L/day การทํางานของ
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยท่ีกําลังผลิตเหมาะสมท่ี  3,000 kg/h ซ่ึงระบบผลิตน้ํารอนจะให
ประสิทธิภาพสูงท่ีสูงและลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงมากกวากําลังผลิตเดิม 29.28 kg/day และท่ีภาระ
การผลิตไอน้ํา  รอยละ 80 หรือ 48,000 L/day กําลังผลิตน้ํารอนเหมาะสมท่ี  5,000 kg/h สามารถ
ทดแทนปริมาณการใชเชื้อเพลิงมากข้ึน  29.09 kg/day จากศึกษาสามารถสรุปไดวาถามีการใช
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ปริมาณน้ํารอนท่ีเทาๆ  กันในแตละชั่วโมงควรมีกําลังผลิตน้ํารอนจากแผ งรับรังสีอาทิตยท่ีเทาๆ  กัน
ดวยจึงจะทําใหประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนเพ่ิมข้ึน  และยังสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และยังสงผลใหมีการสะสมพลังงานความรอนภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีเพียงพอตอการใช
งานในวันตอไป 

 

4.2  การวิเคราะหดานการเงิน 
 

การวิเคราะหขอมูลทางการเงินเปนการประเมินรายไดจาก การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขา
หมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย โดย การท่ีเครื่องจักรหรือปมสงน้ํา เขาหมอไอน้ําไมหยุดและเปน
ระบบการผลิตตอเนื่องไมมีผลท่ีเสียหายตอกระบวนการผลิต  เปนการประเมินคาใชจายในการลงทุน
เบื้องตน และคาใชจายในการดําเนินงานในการติดตั้ง  โดยมุงหมายเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมาณ
การงบประมาณ งบกําไรขาดทุนลวงหนา ประมาณการกระแสเงินสดตลอดโครงการและคํานวณผลตอบแทน
จากการดําเนินการ โดยวิธีระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนท่ีคิดถึงมูลคาปจจุบัน มูลคาปจจุบันสุทธิ  
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนโดยมีขอสมมติฐาน
เบื้องตนในการวิเคราะหดังนี้ 

4.2.1 การวิเคราะหมูลคาเทียบเทาปจจุบัน (NPV) 
การหาอัตราผลตอบแทนของโครงการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสี

อาทิตยท่ีภาระการผลิตไอน้ํา รอยละ 60 หรือ 36,000 L/day ท่ี 3,000 kg/h ซ่ึงเปนระบบผลิตน้ํารอนท่ี
ใหประสิทธิภาพสูงท่ีสูงและลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงมากกวากําลังผลิตเดิม  29.28 kg/day และ
ตนทุนคาเชื้อเพลิงอยูท่ี 30 Baht/kg ในการคํานวณประเมินอัตราผลตอบแทนภายในของงานวิจัยนี้
จะใช MARR (minimum attractive rate of return) โดยตั้งคาเปาหมายไวท่ี 8.0 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะ
เทียบเทากับราคาดอกเบี้ยเงินกูและคิดท่ีระยะโครงการ 15 ป โดยคาดวาจะไดผลตอบแทนจากการ
ลดการสูญเสียปละ 320,616 บาท แสดงวิธีการคํานวณดังนี้  (ฝายวิศวกรรม บริษัทอาหารแปรรูปแช
แข็งสงออก, 2558) 
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                                    NPV  =    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ โดยใชมูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (NPV) จะได 
 
   NPV  =  -2,040,219 + 320,616 (P/A, i%, 15)  =  0 
 
ท่ี i = 8% 

NPV    =  -2,040,219 + 320,616 (P/A, 8%, 15)  
      =  -2,040,219 + 320,616 (8.5695) 
      =   -2,040,219 + 2,747,518.81 
      =   707,299.81 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ คิดมูลคาเทียบเทาปจจุบันมีคาเทากับ 707,299.81 บาท        
สรุปควรเลือกลงทุนในการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย เพราะสามารถ
ประหยัดเงินได 707,299.81 บาท เม่ือเทียบกับการไมลงทุนติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวย
ตัวเก็บรังสีอาทิตย 

4.2.2 การวิเคราะหผลประโยชนตอการลงทุน (B/C) 
ลงทุนติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีราคา 2,040,219 บาท 

ภายในระยะเวลา 15 ป มีการซอมบํารุงปละ 10,000 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนจากการลด
การสูญเสียปละ 320,616 บาท ผลประโยชนตอเงินลงทุน  (B/C) แสดงวิธีการคํานวณดังนี้          
(ฝายวิศวกรรม บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) 
                      

ตนทุนท้ังหมด  = 2,190,219 บาท 
   ระยะเวลา  = 15 ป 
  ลดการสูญเสียปละ  = 320,616 บาท 
 
 

1     2     3      4     5     6     7     8     9     10    11    12   13   14    15 
 

n 

Σ Ft (1+i)-1 
t=0 

P = 2,040,219  
 

MARR = 8 % 

   A = 320,616 
 N = 15 
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คํานวณหาตนทุนตอป 
ตนทุนตอป  = 2,190,219 (A/P, 8% 5) 

     = 2,190,219 (0.1168)  
     = 255,817.58 บาท  
 สูตรผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C)  = ผลประโยชนครั้งแรก / เงินลงทุนครั้งแรก  
จะไดเทากับ   B/C  = 320,616 / 255,817.58 
     = 1.2532 
 
สูตรผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C)  = ผลประโยชนท้ังหมด / เงินลงทุนท้ังหมด  
จะไดเทากับ   B/C  = 2,747,518.81 / 2,190,219 
     = 1.2544 

สรุป จากการวิเคราะหเปรียบเทียบท้ังสองแนวทาง พบวาผลประโยชนตอเงินลงทุน  B/C มี
คามากกวา 1 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุนในการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัว
เก็บรังสีอาทิตย 

4.2.3 การวิเคราะหจุดคุมทุน (break-even analysis) 
การคํานวณจุดคุมทุน (breakeven analysis) ลงทุนติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีราคา 2,040,219 บาท และคาดวาจะไดผลตอบแทนจากการลดการสูญเสียปละ 
320,616 บาท จุดคุมทุน (breakeven analysis) โดยคิดจากผลผลิตท่ีขาย และจะมีกําไรเทากับ  
10,000 บาทตอตัน แสดงวิธีการคํานวณดังนี้ (ฝายบัญชี บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) 

 
                      ตนทุน        F = 2,040,219 บาท 
                                       P =  127,000 บาทตอตัน 
           V = 10,000 บาท 

จํานวนท่ีผลิตท่ีจุดคุมทุน N*  =     F 
                                                     P – V 
    =      2,040,219 
     127,000  - 10,000 
    = 17.44  ตัน 

จํานวนท่ีผลิตท่ีจุดคุมทุน  =  17.44 ตัน 
สรุป จะตองทําการผลิตผลผลิตเทากับ 17.44 ตัน จึงจะคุมทุนในการลงทุนติดตั้งระบบอุน

น้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 

4.2.4 การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
การคํานวณระยะเวลาคืนทุน (payback period) ระยะเวลาคืนทุนสําหรับการติดตั้งระบบ

อุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย โดยลงทุนในราคา 2,040,219 บาท (ฝายวิศวกรรม
บริษัทอาหารแปรรูปแชแข็งสงออก, 2558) แสดงไดดังตาราง 10 
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ตาราง 10  การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน 
 

ปท่ี ผลตอบแทนจากการลด 
การสูญเสีย (บาท) 

คืนทุน (บาท) 

0 0 -2,040,219 

1 320,616 -1,719,603 

2 320,616 -1,398,987 

3 320,616 -1,078,371 

4 320,616 -757,755 

5 320,616 -437,139 

6 320,616 -116,523 

7 320,616 204,093 

8 320,616 524,709 

9 320,616 845,325 

10 320,616 1,165,941 

11 320,616 1,486,557 

12 320,616 1,807,173 

13 320,616 2,127,789 

14 320,616 2,448,405 

15 320,616 2,769,021 

 
สมการในการหาระยะเวลาคืนทุน ของการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บ

รังสีอาทิตย     
                                         
                                                                       (C0 แทนเงินลงทุนเริ่มแรกท่ีเวลาศูนย) 
 
 
                                          C0  =  -2,040,219 บาท 
 

จากตาราง 10 พบวา ในปท่ี 7 = 204,093 > C6 แสดงวามีระยะเวลาคืนทุนนอยกวา 7 ป 
ทําการคํานวณ โดยใชสูตร 

m 

Σ Rt ≥ Co 
T=1 
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ระยะเวลาคืนทุน = จํานวนงวดกอนคืนทุน +        สวนท่ียังไมไดคืนทุน              
                    กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปท่ีคืนทุน 
จะไดระยะเวลาคืนทุนประมาณ  =  6 +   116,523 

        204,093  
=  6.57 ป  
=  6 ป 6 เดือน 25 วัน 

สรุป จากการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน ของการตัดสินใจติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอ      
ไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีราคา 2,040,219 บาท ภายใน 6 ป 6 เดือน 25 วัน ก็จะสามารถคืนทุนได 

4.2.5 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
หาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยใชมูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (NPV) จะได 

NPV   =  -2,040,219 + 320,616 (P/A, i%, 15) 
ท่ี i = 8% 
NPV   =  -2,040,219 + 320,616 (P/A, 8%, 15)  

=  -2,040,219 + 320,616 (8.5695) 
=  -2,040,219 + 2,747,518.81 
=  707,299.81 

หา I % โดยใชสูตร =  ( 1+i)n-1 
                             I (1+i)n 

แทนคาสูตร ให i =  120% 
N =  15 
120 %  =  (1+1.2)15-1 

                            I (1+1.2)15  
=  136,879.07  

                            164,254.88  
 

P/A, 120%, 15  =  0.833 
ท่ี i = 120% 
NPV     =  -2,040,219 + 320,616 (P/A, 120%, 15)  

=  -2,040,219 + 320,616 (0.833)  
=  -337,000 +  267,073.13  

120% =  -69,926.87  
ดังนั้น   8% =  707,299.81 

0% =  x 
120% =  --69,926.87 
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แทนคาเพ่ือหาคาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
8 - 120   =   707,299.81– (-69,926.87) 

                       8 – x                707,299.81– 0 
-112   =   1.09886 

                                8 – x           
-112   =   1.09886 (8 – X) 
-112   =   8.79088 – 1.09886 X 
X   =   -112 – 8.79088 

                                  - 1.09886 
X   =   109.92% 

เพราะฉะนั้น IRR   =   109.92%   
ดังนั้นท่ี NPV = 0     จะได IRR = 109.92%  

สรุป คา IRR มีค ามากกว า MARR (8%) ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดท่ีจะลงทุนในการติดตั้ง
ระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 

จากการวิเคราะหแลว สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบไดดังนี้ 
 

ตาราง 11  เปรียบเทียบดานการเงิน 
 

พารามิเตอร คาท่ีคํานวณ หมายเหตุ 

มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (NPV) 707,299.81 บาท  
ผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) 1.2544 มีคามากกวา 1 
จุดคุมทุน (breakeven analysis) 17.44 ตัน  
ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 6 ป 6 เดือน 25 วัน นอยกวาระยะประกัน

เครื่องจักร (ประกัน 15 ป) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  109.92% มากกวา MARR (8%) 

 

4.3 การวิเคราะหการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
 

ในการศึกษาการติดระบบผลิตน้ํารอนท่ีทํางานรวมกับชุดอีโคโนไมเซอรจะชวยลดปริมาณ
การใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํามีผลทําใหการปลดปลอยแกสไอเสียมีปริมาณลดลงตามไปดวยเนื่องจาก
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอนไมกอใหเกิดมลพิษ  โดยการศึกษา
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) ท่ีลดลงจากการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย
ทํางานรวมกับระบบผลิตไอน้ําซ่ึงศึกษาจากปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) 
จากการเผาไหมเชื้อเพลิงแกสธรรมชาติของหมอไอน้ําตามหลักการการปลดปลอยของ คณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ วิเคราะหปริมาณการปลดปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซด (CO2) หลังจากการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย โดยทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบเปนรายสัปดาห ซ่ึงมีผลการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 

 
 
ภาพ 36  ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในแตละสัปดาหท้ังกอนและหลัง 
 

จากการศึกษาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) ท่ีปลดปลอยออกจากการเผาไหม
ของ LPG ในแตละสัปดาห ตามภาพ 36 พบวาสัปดาหท่ี 4, 9 และ 12 มีคาปลดปลอยนอยท่ีสุดอยูท่ี  
รอยละ 7 ของท้ังหมด สวนสัปดาหท่ี 1, 2, 6 และ 10 มีคาปลดปลอยอยูท่ี  รอยละ 8 ของท้ังหมด 
สวนสัปดาหท่ี 3, 5, 7 และ 8 มีคาปลดปลอยอยูท่ี  รอยละ 9 ของท้ังหมด โดยสัปดาหท่ี 11 มีคา
ปลดปลอยมากท่ี สุด อยูท่ี  รอยละ 11 ของ ท้ังหมด ซ่ึงในการทํางานจะปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด  (CO2) เฉลี่ยสัปดาหละ 2,396.75 ppm ท้ังนี้ ตารางท่ี  10 จะแสดงการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการเผาไหมเชื้อเพลิงจากหมอไอน้ํากอนและหลังติดตั้งระบบผลิต
น้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย 

เม่ือพิจารณาเปนรายเดือนตามตารางท่ี 10 แลว พบวา สัปดาหท่ี 11 สามารถลดปริมาณ     
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดมากท่ีสุด เทากับ 241.15 ppm รองลงมาเปนสัปดาหท่ี 7 สัปดาห
ท่ี 3 และสัปดาหท่ี 5 ตามลําดับ โดยสามารถลดได 229.65 ppm, 216.26 ppm และ 200.76 ppm 
ตามลําดับ สวน สัปดาห ท่ีเหลือสามารถลดไดในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน  ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากปริมาณ
การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําในแตละเดือนมีปริมาณท่ีแตกตางกันเพราะปริมาณความตองการน้ํารอน
เพ่ือผลิตไอน้ําในแตละสัปดาหไมเทากัน และความเขมรังสีอาทิตยท่ีชวยในการอุนน้ํารอนจะมีปริมาณ
ท่ีไมเทากันในแตละสัปดาห ซ่ึงสามารถสรุปปริมาณการลดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดดังภาพ 37 
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ตาราง 12  การปลอยกาซกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการเผาไหมเชื้อเพลิง กอนและหลงัการติดตั้ง 
 

สัปดาหท่ี (หลังการ
ติดตั้ง) 

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซ
คารบอนไดออกไซด 

(CO2) ท่ีลดลง (ppm) กอนการติดตั้ง (ppm) หลังการติดตั้ง (ppm) 

สัปดาหท่ี 1  2,233.18 2,057.71 175.47 
สัปดาหท่ี 2 2,258.40 2,077.22 181.18 
สัปดาหท่ี 3 2,664.16 2,447.90 216.26 
สัปดาหท่ี 4 2,130.71 1,965.57 165.15 
สัปดาหท่ี 5 2,583.26 2,382.50 200.76 
สัปดาหท่ี 6 2,273.37 2,094.23 179.15 
สัปดาหท่ี 7 2,714.55 2,484.90 229.65 
สัปดาหท่ี 8 2,457.21 2,266.66 190.55 
สัปดาหท่ี 9 2,102.64 1,941.12 161.52 
สัปดาหท่ี 10 2,396.42 2,209.84 186.58 
สัปดาหท่ี 11 3,021.58 2,780.43 241.15 
สัปดาหท่ี 12 1,925.57 1,772.54 153.02 

รวม 28,761.05 26,482.54 2,280.44 
เฉลี่ย (ppm/week) 2,396.75 2,206.88 190.04 

 

 
 
ภาพ 37  ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ท่ีลดไดจากการติดตั้งระบบผลิตน้ํารอน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา
ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง การวิเคราะหดานการเงินและ
การลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ไดทําการมุงเนน เพ่ือศึกษาการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและการลดตนทุน
การผลิตจากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย รวมถึง
เปรียบเทียบ ความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดระหวางการผลิตรูปแบบเดิมและการผลิต
จากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1.1 การประหยัดปริมาณเชื้อเพลิง 
ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนจากภาระการทํางานของหมอไอน้ําใน  1 

วันของการผลิตไอน้ําเพ่ือดําเนินการในกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยโรงงานแหงนี้มีกําลังผลิตไอน้ําไดสูงสุด  5,000 ตัน/ชั่วโมง จากหมอไอน้ําท้ัง  2 เครื่อง 
และชั่วโมงการทํางานผลิตไอน้ําเฉลี่ย 12 ชั่วโมง/วัน โดยกําหนดให 1 วัน มีภาระการผลิตไอน้ํา รอยละ 20, 
รอยละ 40, รอยละ 60 และรอยละ 80 

เม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบผลิตน้ํารอน กอนและหลังการติดตั้งระบบ
อุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย พบวา ท่ีภาระการผลิตไอน้ํา  รอยละ 60 หรือ 36,000 
L/day การทํางานของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยท่ีกําลังผลิตเหมาะสมท่ี  3,000 kg/h 
ซ่ึงระบบผลิตน้ํารอนจะใหประสิทธิภาพสูงท่ีสูงและลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงมากกวากําลังผลิตเดิม  
29.28 kg/day และถามีการใชปริมาณน้ํารอนท่ีเทาๆ  กันในแตละชั่วโมงควรมีกําลังผลิตน้ํารอนจาก
แผนรับรังสีอาทิตยท่ีเทาๆ  กันดวยจึงจะทําใหประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ํารอนเพ่ิมข้ึน  และยัง
สามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยังสงผลใหมีการสะสมพลังงานความรอนภายใน
ถังเก็บน้ํารอนท่ีเพียงพอตอการใชงานในวันตอไป 

 
5.1.2 การวิเคราะหดานการเงิน 
จากการศึกษาดานการเงิน พบวา มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (NPV) เทากับ 707,299.81 บาท 

มีผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C) เทากับ 1.2544 (มีคามากกวา 1) มีจุดคุมทุน (breakeven analysis) 
อยูท่ี 17.44 ตัน และมีระยะเวลาคืนทุน (payback period) เทากับ 6 ป 6 เดือน ซ่ึงนอยกวาระยะ
ประกันเครื่องจักร (ประกัน 15 ป) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ109.92 ซ่ึงมีคา
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มากกวา MARR (รอยละ 8) ท้ังนี้จากการวิเคราะหเปรียบเทียบดานการเงินแลว สามารถสรุปไดวา มี
ความเหมาะสมท่ีจะลงทุนในการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 

5.1.3 การลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
จากการศึกษาปริมาณกาซคารบอน ไดออกไซด (CO2) ท่ีปลดปลอยออกจากการเผาไหม

ของ LPG ในแตละเดือน พบวาสัปดาหท่ี 11 มีคาปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มากท่ีสุด 
อยูท่ีรอยละ 11 ของการปลดปลอยท้ัง หมด และสัปดาหท่ี มีคาปลดปลอยกาซคารบอน ไดออกไซด 
(CO2) นอยท่ีสุด คือ สัปดาหที 12 คิดเปน รอยละ 7 ของการปลดปลอยท้ังหมด โดยในการทํางานจะ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เฉลี่ยสัปดาหละ 2,206.88 ppm ซ่ึงลดลงจากเดิม 190.04 
ppm  

 

5.2 อภิปรายผล 
 

การศึกษาเรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา   
ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง  การลดปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และการวิเคราะหดานการเงิน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

5.2.1 อภิปรายผลการศึกษาดาน การประหยัดปริมาณเชื้อเพลิง  การติดตั้งระบบอุนน้ํา
ปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมากข้ึน และ
เปนไปตามสมมติฐาน ท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว ซ่ึงสงผลท่ีดีตอป ระสิทธิภาพใน ระบบ การผลิตน้ํารอน
พลังงานรังสีอาทิตย สอดคลองกับงานวิจัยของ  Sateikis, et al.,(2006) ซ่ึงทําการศึกษา ระบบให
ความรอนภายในบานแบบครอบครัวเดี่ยวบนพ้ืนท่ีชนบทโดยการใชพลังงานแสงอาทิตย  และพบวา 
การใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงภายในบานได 

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาดานการเงิน  การติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัว    
เก็บรังสีอาทิตย มีความเปนไปไดในดาน การเงิน  และเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว โดย
ครอบคลุมทุกการวิเคราะหท่ีผูวิจัยไดกําหนด ซ่ึงสงผลท่ีดีตอโครงการในการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขา
หมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยของบริษัทท่ีศึกษา 

ผลการศึกษาดานการเงินมีความเปนไปไดสูงในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนมีลักษณะคุมทุน 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ ดังนี้ 1) มูลคาปจจุบันสุทธ ิ (net present 
value หรือ NPV) โดยตั้งคาเปาหมายไวท่ี รอยละ 8 และคิดท่ีระยะโครงการ 15 ป โดยคาดวาจะได
ผลตอบแทนจากการลดการสูญเสียปละ 320,616 บาท แตจากการคํานวณพบวา จะมีคาเทากับ 
707,299.81 บาท ซ่ึงมีคาเปนบวก  แสดงใหเห็นวาโครงการนี้สามารถยอมรับได  2) ผลประโยชนตอ
เงินลงทุน (B/C) มีคาเทากับ 1.2544 ซ่ึงมากกวา 1 ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดท่ีจะลงทุนในการ ติดตั้ง 
3) จุดคุมทุน (brakeven analysis) โดยคิดจากผลผลิตท่ีขาย และจะมีกําไรเทากับ 127,000 บาทตอตัน 
จะตองทําการผลิตผลผลิตเทากับ 17.44 ตัน จึงจะคุมทุนในการลงทุน ติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอ
ไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 4) ระยะเวลาคืนทุน  (payback period) เทากับ 6 ป 6 เดือน 25 วัน ซ่ึง
ถือวาเปนโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุน ท่ีไมยาวมากนัก  เม่ือเทียบกับระยะเวลาดําเนินงานโครงการ  
15 ป ทําใหโครงการนี้สามารถยอมรับได  และมีความเปนไดในการลงทุน  อัตราผลตอบแทนภายใน
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โครงการ (IRR) เทากับรอยละ  109.92 ซ่ึงสูงกวาอัตราผลตอบแทนข้ันต่ําท่ีตองการ  โดยกําหนดไวท่ี
อัตรารอยละ 8 แสดงวามีความเปนไปไดในการลงทุน ติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บ
รังสีอาทิตย 

5.2.3 อภิปรายผลการศึกษาดาน การลดปริมาณกาซคารบอน ไดออก ไซด ( CO2) การ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มาจากเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับปานทิพย อัฒนวานิช (2554) ท่ีไดกลาว
ไววา การปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศ  ยังเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและ
ถานหิน ท่ีมนุษยเราไดขุดเจาะนําข้ึนมาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ  ของมนุษยท่ีตองการใชพลังงาน
ในการดํารงชีวิต 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอ
น้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย เพ่ือใหการศึกษามีความสมบูรณยิ่งข้ึน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  
การศึกษาเรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในระบบการผลิต และมีการใชอุปกรณและ
เครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวนั้น จะตองใหความสนใจและ เขาไปแกปญหาใน
งานอยูตลอดเวลา  ซ่ึงจะ ตองมีการพัฒนาในทุกๆ  ดาน  ไมวาจะเปนดานบุคลากร เครื่องจักร  
การบํารุงรักษา โดยเฉพาะวิธีการดําเนินงาน ตนทุนการผลิต และสรางคุณภาพการผลิตท่ีดีไปดวย 

1) ดานการประหยัดปริมาณเชื้อเพ ลิง เนื่องจากการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอ
ไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ชวยใหมีการใชปริมาณเชื้อเพลิงลดลง ดังนั้นจึงควรหันมาใหความสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชตัวเก็บรังสีอาทิตย และควรเนนใหมีระบบการผลิตไว ท่ีภาระ
การผลิตไอน้ํา 60% หรือ 36,000 L/day และใหการทํางานของระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย
ท่ีกําลังผลิต 3,000 kg/h ท้ังนี้การลดปริมาณการใชเชิ้อเพลิง จะเปนการลดใชทรัพยากรธรรมชาติไปดวย  
นอกจากนี้ในระหวางการศึกษาพบวา ในการผลิตไอน้ําในโรงงานแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรีจะ
มีการใชน้ํารอนจากระบบผลิตน้ํารอนท่ีไมสมํ่าเสมอในแตละชั่วโมงของการดําเนินการผลิตไอน้ํา
ในแตละวันจึงทําใหระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตยไมสามารถทํางานท่ีประสิทธิภาพท่ีสูงท่ีสุดได
ในแตละวัน  ดังนั้นจึงควรตรวจสอบและปรับปรุงวิธีการเพ่ือให น้ํารอนจากระบบผลิตน้ํารอน มีความ
รอนท่ีสมํ่าเสมอกัน 

2) ดานการเงิน ผูวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหตามแบบการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรซ่ึงมี
ความเก่ียวของท้ังหมดของโครงการ ดังนั้น การติดตั้งระบบผลิตน้ํารอนพลังงานรังสีอาทิตย หากมองใน
เรื่องของการประหยัดการใชเชื้อเพลิง และการลด ปริมาณกาซคารบอน ไดออกไซด ( CO2) นั้นมี
ความเหมาะสมกับการลงทุนเปนอยางมาก  และเม่ือดูจากการวิเคราะหตางๆ  ทางการเงินแลว
เห็นสมควรอยางยิ่งวา ควรมีการลงทุนติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ใหมี
ความเพียงพอตอความตองการในการผลิตของโรงงาน  ซ่ึงเม่ือดูอัตราผลตอบแทนของโครงการ  โดย
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การลงทุน ติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย สามารถคืนทุนโดยใชเวลา
ดําเนินงาน 6 ป 6 เดือน 25 วันซ่ึงถือวาเปนโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุน ท่ีไมยาวมากนัก  เม่ือเทียบ
กับระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 15 ป 

3) ดานการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการศึกษาจะเห็นไดวาปริมาณ
การปลดปลอยกาซคารบอน ไดออกไซด (CO2) ลดลงหลังจากการติดตั้ง ระบบอุนน้ําปอนเขา หมอไอ
น้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย ซ่ึงทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้  ใน
การลดปริมาณของกาซเรือนกระจก คือการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสี
อาทิตย ซ่ึงการประหยัดเชื้อเพลิง  LPG จะสามารถลดตนทุนการทําลายสิ่งแวดลอมไดเปนอยางมาก
และเพ่ือใหประสิทธิภาพในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ยังคงอยูจะตองมีการตรวจสอบ
และบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรอยูเสมอ 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
การศึกษาเรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย เพ่ือใหการศึกษาในครั้งตอไปมีความสมบูรณยิ่งข้ึน จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1) ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในสวนของเรื่อง การจัดการการผลิตใหมากข้ึน 

เพ่ือเปนการศึกษาวาโครงการมีการจัดรูปแบบของการผลิตจากการใชระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา
ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีครอบคลุมหรือไม อยางไร และมีการใชระบบนี้อยางมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด เพ่ือใหโครงการดําเนินงานไปอยางราบรื่นและใหอุปกรณมีความสามารถในการทํางานท่ีดีข้ึน 
ไมกระทบตอการผลิต 

2) ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในสวนของเรื่อง การวิเคราะหดานบุคลากรรวมดวย 
วามีผลตอการดําเนินโครงการหรือไม มากนอยเพียงใด ท้ังนี้เพราะบุคลกรมีความสําคัญตอระบบ
การผลิตมากพอสมควร นอกจากนี้ควรขยายขอบเขตของการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากโครงการนี้ใหกวางมากข้ึน โดยวิเคราะหวาโครงการมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร  
หากเกิดผลกระทบจะมีวิธีปองกันแกไขไดหรือไม อยางไร  
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
หลักเกณฑการประเมิน มีดังนี ้
 คะแนน +1  หมายถึง แนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด  
 คะแนน   0  หมายถึง ไมแนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
 คะแนน  -1  หมายถึง แนใจในขอคําถามวาไมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
 

ตามสูตร 
         

 
 
  เม่ือ IOC   แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 
  ∑R  แทน คาผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
    N  แทน คาจํานวนของผูทรงคุณวุฒิ 
 
เกณฑการตัดสินของการคัดเลือกขอคําถามมีดังนี้  
 คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หมายความวา ขอคําถามนั้นวัดไดคุณภาพตรงตามเนื้อหาและ
จุดประสงคท่ีตองการวัด 
 คา IOC ต่ํากวา 0.5 ลงมา หมายความวา ขอคําถามนั้นควรพิจารณาปรับปรุงแกไขใหได
คุณภาพตรงตามเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ R 

N 
IOC = 
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คาความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงค 
โดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน 

 
เรื่อง การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุนน้ําปอนเขาหมอไอน้ํา  

ดวยตัวเก็บรังสีอาทิตย 
 
แบบสอบถาม 
 

หัวขอความเหมาะสม 

 
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ คนท่ี รวม คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

1.แบบบันทึกขอมูลดานเทคนิค         
ปริมาณการใชเชื้อเพลิง         
  1.1 ขอมูลการทํางานหมอไอน้ํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
  1.2 ขอมูลเวลาการการใชงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
  1.3 ขอมูลการผลิตไอน้ํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
  1.4 ขอมูลวัดปริมาณแกส +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
2.แบบบันทึกขอมูลดานการเงินและ
คาใชจาย 

        

พารามิเตอรดานการเงินและคาใชจาย         
  2.1 ตนทุนในการติดตั้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
  2.2 การใชพลังงานเชื้อเพลิง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
  2.3 กําลังในการผลิต +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ตารางการใหคะแนนความเหมาะสมในการใชงาน 
 
คําชี้แจงแบบบันทึกขอมูล :  แบบตารางนี้ใชเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบบันทึกวามีความ
เหมาะสมในการใชในการใชบันทึกขอมูลดานเทคนิค ดานการเงินและคาใชจายของการติดตั้งระบบอุน
น้ําปอนเขาหมอไอน้ําดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยของโรงงานตัวอยางขอความรวมมือจากทานผูทรงคุณวุฒิ
ในการกรอกใหคะแนนใหครบทุกขอ 
หลักเกณฑการใหคะแนน 
     คะแนน +1  หมายถึง แนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด  
     คะแนน   0  หมายถึง ไมแนใจในขอคําถามวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด  
     คะแนน  -1  หมายถึง แนใจในขอคําถามวาไมสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีตองการวัด 
 

หัวขอความเหมาะสม 
ความสอดคลองของเน้ือหาและจุดประสงค  

คะแนน 
+1 

คะแนน 
0 

คะแนน 
-1 

1.แบบบันทึกขอมูลดานเทคนิค    

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง    

  1.1 ขอมูลการทํางานหมอไอน้ํา    

  1.2 ขอมูลเวลาการการใชงาน    

  1.3 ขอมูลการผลิตไอน้ํา    

  1.4 ขอมูลวัดปริมาณแกส    

2.แบบบันทึกขอมูลดานการเงินและคาใชจาย    

พารามิเตอรดานการเงินและคาใชจาย    

  2.1 ตนทุนในการติดตั้ง    

  2.2 การใชพลังงานเชื้อเพลิง    

  2.3 กําลังในการผลิต    

 
 
 

ลงชื่อผูทรงคุณวุฒิ........................................................... 
วันท่ี................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลการติดตั้ง 
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ชุดตูควบคุมการทํางานอัตโนมัติ 
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หนาจอ PLC Touch Screen 
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ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกขอมูล 
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แบบบันทึกขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวนิสาลักษณ แพนลา  
วันเดือนปเกิด 15 ธันวาคม 2531 
สถานที่เกิด อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่อยู 77/2 หมู 10 ตําบลทาตูม  

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ตําแหนงหนาที่การงาน หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ 
สถานที่ทํางาน บริษัท พรีมาแฮม (ไทยแลนด) จํากัด  

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประวัติการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร  
มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
พ.ศ. 2553  

 


	1หน้าปกภาษาไทย
	2หน้าปกภาษาอังกฤษ
	นิสารักษณ์
	3บทคัดย่อไทย
	4กิตติกรรมประกาศ
	6สารบัญ
	7สารบัญตาราง
	8สารบัญภาพ
	9บทที่ 1
	10บทที่ 2
	11บทที่ 3
	การเก็บข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
	3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	1) แบบบันทึกข้อมูลรายงานการบันทึกอุณหภูมิน้ำ
	2) แบบบันทึกข้อมูลรายงานการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
	3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน
	แบบบันทึกข้อมูลด้านการเงินของระบบอุ่นน้ำและค่าใช้จ่าย จะใช้เก็บข้อมูลเมื่อมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าค่าใช้จ่ายมีค่าเท่าไร โดยจะใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน
	5) วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
	วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)วิธีหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ใช้สัญลักษณ์ “IRR” (internal rate of Return method) การนำวิธีนี้มาใช้ควรจะมีทั้งจำนวนเงินรับและจำนวนเงินจ่ายเพราะวิธีนี้เป็นการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ
	(มีหน่วยเป็นร้อยละต่อช่วงเวลา) ซึ่งอัตราผลตอบแทนภายในนี้เป็นค่าที่ทำให้ค่าเทียบเท่าของรายรับสุทธิกับรายจ่ายสุทธิ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งมีค่าเท่ากัน โดยทั่วไปจะพิจารณาที่จุดศูนย์ (ปีปัจจุบัน)
	เมื่อPWแทน มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
	Ftแทน มูลค่าเงินสุทธิในช่วงเวลาที่ 1
	Tแทน คาบระยะเวลา
	i      แทน อัตราผลตอบแทนภายใน
	2)วิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C)
	เมื่อ  T แทน คาบระยะเวลา
	i แทน อัตราผลตอบแทนภายใน


	12บทที่ 4
	13บทที่ 5
	14เนื้อหารายการอ้างอิง
	15ภาคผนวก
	16ภาคผนวก ก หนังสือราชการ
	หนังสือราชการ

	17ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	18ภาคผนวก ค ข้อมูลการติดตั้ง
	ภาคผนวก ค
	ข้อมูลการติดตั้ง
	ข้อมูลการติดตั้ง
	ชุดตู้ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
	หน้าจอ PLC Touch Screen

	19ภาคผนวก ง แบบบันทึกข้อมูล หน้าแรก
	20ประวัติผู้วิจัย



