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บทนํา 
 
ความเปนมาของปญหา 

 ดวยวิกฤตทางดานราคาพลังงาน ทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาเกี่ยวกับการ
เสียดุลทางการคากับตางประเทศเปนจํานวนมาก เนื่องมาจากตองพึ่งพิงการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ ซึ่งสงผลใหผูประกอบกิจการโรงงานมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอ
ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดวาพลังงานเปนปจจัยที่สําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจ และการดํารงชีว ิตของประชาชน ตั ้งแตประเทศไทยเริ ่มประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ในปพุทธศักราช 2504 โดยมีอุตสาหกรรมอาหารเปน
อุตสาหกรรมลําดับแรกที่ไดรับการสนับสนุน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนนอย และ
ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก จึงสามารถนําเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณของประเทศไป
พัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนในทางอุตสาหกรรมไดอยางมากมาย เมื่อการผลิตขยายตัวมากขึ้น 
ผูประกอบการมีความรูความชํานาญมากขึ้น จึงเกิดศักยภาพในการสงออก และการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารจึงเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาไปสูการผลิตเพื่อการ
สงออก และสามารถนํารายไดมาสูประเทศมากขึ้น (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2553) 

 โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอาหารที ่มีความตองการใช
พลังงานในการผลิตน้ํารอนในปริมาณที่สูง เพื่อใชในการลางและประกอบอาหาร น้ํารอนที่ใช
โดยทั่วไปสามารถผลิตไดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงความรอน หรือผลิตความรอน
จากพลังงานไฟฟาโดยตรงแตดวยปญหาราคาตนทุนพลังงานในปจจุบันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
และปญหาส่ิงแวดลอมที่สวนใหญเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดแนวคิด
ในการนําพลังงานทดแทนมาใชเพื ่อการผลิตความรอน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย ซึ ่งเปน
พลังงานที่สะอาด ไมมีคาใชจาย และใชแลวไมมีวันหมดไป แมวาการใชเทคโนโลยียังมีการ
ลงทุนที่สูง แตดวยตนทุนพลังงานแสงอาทิตยที่เปนศูนย ทําใหไมมีความแปรปรวนดานตนทุน
เชื ้อเพลิง แมจะมีการใชมากขึ้นราคาแสงอาทิตยก็จะไมสูงขึ ้นตาม ซึ ่งตางกับกรณีตนทุน
เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือ ชีวมวล จึงทําใหเปนขอไดเปรียบของพลังงานแสงอาทิตย (พลังงาน
แสงอาทิตยผลิตน้ํารอน ระบบผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้ง, 2551) 
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 การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชผลิตน้ํารอน มีขอจํากัดในการทํางาน คือ พลังงาน
แสงอาทิตยมีเฉพาะเวลากลางวันทําใหการใชงานจําเปนตองมีถังเก็บสะสมพลังงานในรูปของ
น้ํารอน แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ อุณหภูมิที่เก็บสะสมไวไมสูงเพียงพอ โดยเฉพาะกรณีที่มีการดึง
น้ํารอนไปใชงานจํานวนมากจําเปนตองใชอุปกรณใหความรอนเสริมกับระบบการผลิตน้ํารอน
ดวยตัวรับรังสีอาทิตยจึงไดนําความรอนเหลือทิ้งจากตูแชแข็ง เสริมเขาไปในระบบการผลิตน้ํา
รอนดวยตัวรับรังสีอาทิตย ทําใหมีการศึกษาและพัฒนาเปนระบบผลิตน้ํารอนดวยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชแข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 
 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่อง “การศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย กับ
ความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อกระตุนใหธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และ
ในภาคอื่น ๆ  หันมาใชพลังงานทดแทนเพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดพลังงาน และยัง
สามารถประหยัดคาใชจายใหแกเจาของกิจการ อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนในดานการจัด
การพลังงานของประเทศในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย  
 1.กกเพื่อศึกษาระบบการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย 
กับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด 
 2.กกเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรในการผลิตน้ํารอน
ดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ ้งจากตูแชของบริษัท     
อลงกรณหองเย็น จํากัด 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 การผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีแสงอาทิตยกับความรอน
เหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด มีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการคํานวณหาความเหมาะสมของจํานวนตัวรับรังสีอาทิตย 
รวมถึงไดทําการวิเคราะหคํานวณหาตนทุน และผลตอบแทนของโครงการ การลงทุนติดต้ัง
ตัวรับรังสีอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้งจากตูแชของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด โดยใช
วิธีวิเคราะหแบบผลประโยชน และตนทุน (Cost-Benefit Analysis) โดยมีการคํานวณอัตราการคิด
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ลด (Discount factor) และแสดงผลดวยตัวชี้วัดทางดานเศรษฐศาสตรดังนี้ มูลคาปจจุบันสิทธิ 
(Net Present Value, NPV) อัตราผลไดตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR)  และระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period: PB) รวมถึง
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของจํานวนตัวรับรังสีอาทิตยผสมผสานกับความรอน
เหลือทิ้งและการประหยัดพลังงานจากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของบริษัท องกรณ
หองเย็น จํากัด โดยสามารถนําขอมูลที ่ไดจากการคํานวณไปพิจารณาเพื ่อประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน และผลของการศึกษาสามารถนําไปเปนแบบอยางเพื่อกําหนดนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสาน เพื่อลดการพึ่งพาการใชพลังงาน
จากภายนอก  และอุตสาหกรรมที ่ม ีล ักษณะใกลเคียงสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอไปได 
 คําสําคัญหรือคําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย  
 1.กกพลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานทางเลือกที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 
สามารถแบงตามแหลงที่มาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป 
อาจเรียกวา พลังงานประเภทสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน 
และทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง เปนแหลงพลังงานที่ใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม น้ํา ความ
รอนใตพิภพ และชีวมวล เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2546) 
 2.กกการผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบผสมผสาน หมายถึง การ
นําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนโดยใชตัวรับรังสีอาทิตย (Solar Collector) ผสมผสานกับแหลง
ความรอนเหลือทิ้งตาง ๆ  จากการระบายความรอนของเครื่องทําความเย็น หรือตูแชแข็ง 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ หมอไอน้ํา หรืออุปกรณที่มีความรอนเหลือทิ้งอื่น ๆ โดย
ผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) เพื่อลดขนาดพื้นที่แผงรับรังสีอาทิตย 
และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา  
 3.กกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง หมายถึง อุตสาหกรรมการถนอมอาหารประเภท
หนึ่งโดยเปนแบบแชแข็งในกรณีของอาหารทะเล เนื้อสัตวตาง ๆ หรือการเก็บรักษาอุณหภูมิ 
และความชื้นที่พอเหมาะในกรณีของผลผลิตทางการเกษตร โดยนํามาบรรจุและเก็บรักษาไว
ในอุณหภูมิที่ตํ่า เพื่อใหอาหารสามารถเก็บไวไดนานและสดอยูเสมอ 
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 4.กกตนทุน หมายถึง คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการผลิตน้ํารอนระบบผสมผสาน 
 5.กกผลประโยชน หมายถึง ประโยชนที่ไดจากการผลิตน้ํารอนระบบผสมผสาน 

 6.กกความคุมคา  หมายถึง  การเปรียบเทียบระหวางตนทุน และผลประโยชนที่
เกิดขึ้น จากการผลิตน้ํารอนแสงอาทิตยระบบผสมผสาน ความคุมคาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
ผลประโยชนมีมูลคามากกวาตนทุนในการผลิตน้ํารอนแสงอาทิตย 
 7.กกแอลพีจี (LPG) หมายถึง กาซไฮโดรคารบอนเหลว คือ โพรเพน โพรพีลีน นอร
มัลบิวเทน บิวทีลีน หรือไอโซบิวเทน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมกันเปนสวน
ใหญ โดยทั่วไปเรามักเรียกกาซปโตรเลียมเหลวนี้วา กาซ แกส แกสเหลว หรือแกสหุงตม 
สวนในวงการคา และอุตสาหกรรม ชื่อที่เรารูจักดี คือ แอล พี แกส หรือ แอล พี จี ซึ่งเปน
อักษรยอมาจาก Liquidified Petroleum Gas: LPG  

 
 

 


