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บทสรุป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหเร่ือง “การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบ
ผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย กับความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร” ในบริษัท    อง
กรณหองเย็น จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด เปนโรงงานประเภท
อุตสาหกรรมหองเย็น ที่ใชน้ํารอนในกระบวนการตม (นึ่ง) ผลิตภัณฑ ใหสุกกอนที่จะลดอุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑ เพื่อนําผลิตภัณฑไปแชแข็งในกระบวนการตอไป  
 การศึกษาระบบการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย กับ
ความรอนเหลือทิ้งที่เหมาะสมแกการใชงานในบริษัท องกรณ หองเย็น จํากัด มีความตองการ
ใชน้ําตลอดทั้งกระบวนการวันละ 49,238 ลิตร/วัน และมีความตองการใชน้ํารอนปริมาณ 19,608 
ลิตร/วัน มีการสูญเสียความรอนจากการไหลเวียน 15% คิดเปน 2,941.2 ลิตร/วัน ทําใหปริมาณ
ความตองการน้ํารอนที่ 100% มีปริมาณ เทากับ 22,549 ลิตร/วัน ปจจุบันบริษัท องกรณหองเย็น 
จํากัด ผลิตน้ํารอนโดยใชหมอตมไอน้ํา (Boiler) ซึ่งใช LPG เปนเช้ือเพลิงโดยอุณหภูมิของน้ํารอนที่
ใชงานคือ 100oC ในการผลิต จากการสํารวจเบื้องตนพบวาภายในโรงงานมีแหลงความรอนเหลือ
ทิ้งคือ ตูแชขนาด 2 ตัน จํานวน 4 ตู โดยผานเคร่ือง Plate Heat Exchanger ทําใหสามารถผลิตน้ํา
รอนจากแหลงความรอนเหลือทิ้งจากตูแชไดปริมาณ 14,530 ลิตร/วัน ทําใหมีตองการน้ํารอนที่ผลิต
ไดจากตัวรังรังสีอาทิตย 8,019 ลิตร/วัน ซึ่งจากการวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณน้ํา
รอนที่ใชงาน รวมกับการพิจารณาถึงเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวาระบบการผลิตน้ํารอนแบบผสมผสานระหวางตัวรับรังสีอาทิตย
กับความรอนเหลือทิ้งของตูแชใน บริษัท องกรณหองเย็น จํากัด นั้นจะตองติดต้ังตัวรับรังสีอาทิตย
ขนาด 85.11 ตารางเมตร โดยใชแผงที่มีขนาด 1.91 ตารางเมตร/แผง เปนจํานวน 45 แผง เพื่อให
สามารถผลิตน้ํารอนที่เพียงพอกับความตองการ และตรงตามเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่กําหนดพื้นที่ข้ันตํ่าไมนอยกวา 40 ตารางเมตร
ของพื้นที่รับแสง 

 การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวาง
ตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทําการศึกษาแยกเปน 2 กรณี 
ไดแกในกรณีที่ไมไดรับเงินสนับสนุน และกรณีที่ไดรับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
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และอนุรักษพลังงาน 
ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในกรณีที่ไมไดรับเงินสนับสนุน พบวาจะมีคาใชจายในการ

ลงทุนเร่ิมตนเปนเงิน 2,000,000 บาท คาใชจายรายปซึ่งเปนคาดูแลรักษาและซอมบํารุงเปนเงิน 
20,000 บาท/ป ทําการวิเคราะหผลประโยชนและตนทุน (Benefit-Cost Analysis) ณ ระดับอัตรา
ดอกเบ้ีย รอยละ 7 โดยมีการกําหนดอายุโครงการที่ 10 ป จากการคํานวณดัชนีชี้วัดความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 -กกมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 1,311,889.32 บาท  
 -กกอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีคาเทากับ 1.61  
 -กกมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 

11.97%  
 -กกระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มีคาเทากับ 5.28 ป  
 ผลการวิเคราะหทางดานการเงินในกรณีที่ไดรับเงินสนับสนุนสูงสุด (4,500 บาทตอตาราง

เมตร) จะเปนเงิน 382,500 บาท ทําใหเงินลงทุนเร่ิมตนลดลง เปน 1,617,500 บาท คาใชจายรายป
ซึ่งเปนคาดูแลรักษาและซอมบํารุง เทากับ 20,000 บาท/ป วิเคราะหผลประโยชนและตนทุน 
(Benefit-Cost Analysis) ณ ระดับอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 7 โดยมีกําหนดอายุโครงการที่ 10 ป จาก
การคํานวณดัชนีชี้วัดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 -กกมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเทากับ 1,606,394.16 บาท 
 -กกอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีคาเทากับ 1.91  
 -กกอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 

17.23%  
 - ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มีคาเทากับ 4.40 ป  
 นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาความออนไหวของโครงการโดยใชอัตราคิดลดที่ 8%, 10%, 

และ 12% โดยใหเงินลงทุนเทาเดิม ผลการศึกษาพบวาในกรณีที่ไมไดรับเงินสนับสนุนมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) จะมีคาเทากับ 1,079,994.46 บาท, 820,417.75 บาท 
และ 593,508.87 บาท ตามลําดับ ซึ่งมีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการลงทุนตามโครงการ
นี้แลวสามารถใหผลตอบแทนที่มีความคุมคาในการลงทุน อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 
(Benefit-Cost Ratio: BCR) มีคาเทากับ 1.51, 1.39 และ 1.28 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา          
1 แสดงใหเห็นวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 10.07%, 8.07% และ6.14% ตามลําดับซึ่งมีคานอย
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กวาอัตราคิดลดที่ 8%, 10%, และ 12% แสดงใหเห็นวาอัตราผลตอบแทนตลอดอายุของ
โครงการต่ํากวาอัตราคิดลดจึงทําใหโครงการนี ้ไมกอใหเกิดความคุมคาในการลงทุน และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มีคาเทากับ 5.73 ป, 6.15 ป และ 6.66 ป ตามลําดับซึ่งมี
คานอยกวาระยะเวลาคืนทุนที่กําหนดไวตามอายุของโครงการ ทําใหโครงการนี้กอใหเกิดความ
คุมคาในการลงทุน 

 เม่ือพิจารณาความออนไหวของโครงการโดยใชอัตราคิดลดที่ 8%, 10%, และ 12% โดย
กรณีที่ไดรับเงินสนับสนุนมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) จะมีคาเทากับ 
1,462,494.46 บาท, 1,202,917.75 บาท และ 976,008.87 บาท ตามลําดับซึ่งมีคาเปนบวกแสดง
ใหเห็นวาเมื่อมีการลงทุนตามโครงการนี้แลวสามารถใหผลตอบแทนที่มีความคุมคาในการ
ลงทุน อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีคาเทากับ 1.83, 1.69 และ 
1.56 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุน อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 16.14%, 14.03% 
และ12.00% ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวาอัตราคิดลดที่ 8%, 10% และ12% แสดงใหเห็นวาอัตรา
ผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการมีคาสูงกวาคาเสียโอกาสของเงินลงทุนโครงการนี้
กอใหเกิดความคุมคาในการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มีคาเทากับ 
4.51 ป, 4.75 ป และ 5.02 ป ตามลําดับซึ่งมีคานอยกวาระยะเวลาคืนทุนที่กําหนดไวตามอายุ
ของโครงการ ทําใหโครงการนี้กอใหเกิดความคุมคาในการลงทุน 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ํารอนดวยระบบผสมผสานระหวาง
ตัวรับรังสีอาทิตยกับความรอนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารของบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด 
จากผลการวิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรแสดงใหเห็นวา โครงการมีความคุมคาใน
การลงทุน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

 
ขอเสนอแนะ 

 1.กกขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย เทคโนโลยีที่ใช ในการนําพลังงานแสงอาทิตยมา
ใชเพื่อทําการผลิตน้ํารอนยังมีตนทุนที่สูงอยู แตดวยตนทุนทางพลังงานธรรมชาติที่เปนศูนย ทําให
ไมมีความแปรปรวนดานตนทุนเชื้อเพลิง แมจะมีการใชมากข้ึนราคาแสงอาทิตยก็จะไมสูงข้ึนตาม 
ทําใหผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรมีความคุมคานาลงทุน แตอยางไรก็ตามในการติดต้ัง
ระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานกับความรอนเหลือทิ้งเปนงานติดต้ังเฉพาะทาง ผู
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ติดต้ังตองมีความรู และความชํานาญในการติดต้ังระบบเปนอยางดี  แตสําหรับผูประกอบการแลว
ควรทราบถึงหลักการติดต้ังโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
  1.1กกพื้นที่ติดต้ัง พื้นที่ที่ใชติดต้ังตัวรับรังสีอาทิตย  ควรเปนพื้นที่โลงแจง มีขนาด
พื้นที่เพียงพอสําหรับใชในการติดต้ังตัวรับรังสีอาทิตย บริเวณโดยรอบไมมีตนไมหรืออาคารสูงบด
บัง โดยเฉพาะทางดานทิศใต เพื่อใหตัวรับรังสีไดรับแสงอาทิตยตลอดทั้งวัน  พื้นที่ที่เลือกควรเปน
พื้นที่ที่อยูใกลกับแหลงความรอนเหลือทิ้ง และถังเก็บน้ํามากที่สุด (หรือไมควรเกิน 20 เมตร) เพื่อ
ปองกันการสูญเสียความรอนจากระยะทางที่ไกล 
  1.2กกคุณภาพน้ํา ถาน้ําที่ใชเปนน้ําที่ไมคอยสะอาด หรือมีสารเจือปน ควรมีการ
ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ํากอนเขาสูตัวรับรังสีอาทิตย เพื่อเปนการชวยยืดอายุการใชงานของตัวรับรังสี
อาทิตย 
  1.3กกการติดต้ัง การติดต้ังตัวรับรังสีอาทิตยตองหันดานหนาตัวรับรังสีไปทางดาน
ทิศใตและเอียงทํามุมกับระนาบพื้นเทากับละติจูดของสถานที่ติดต้ัง  เพื่อใหตัวรับรังสีไดรับพลังงาน
จากแสงอาทิตยมากที่สุดตลอดทั้งวัน 
  1.4กกการเดินทอ ทอน้ํารอนตองหุมฉนวนเพื่อปองกันการสูญเสียความรอน และ
ควรเดินทอน้ํารอนที่หุมฉนวนใหส้ันที่สุด เพื่อชวยลดการสูญเสียความรอน และประหยัดคาใชจาย 
  1.5กกถังเก็บน้ํารอน มีหลายขนาดและผลิตจากวัสดุตาง ๆ กัน  ถาเปนสแตนเลสก็
จะมีราคาสูงแตอายุการใชงานยาวนาน ข้ึนอยูกับผูประกอบการที่จะเลือกใช    ถังเก็บน้ํารอนตองมี
การหุมฉนวนเปนอยางดี เพื่อปองกันการสูญเสียความรอน ถาหุมฉนวนไมดี  ทําใหในชวงเวลา
กลางคืนซ่ึงอุณหภูมิอากาศแวดลอมตํ่า น้ํารอนที่เก็บไวในถังจะสูญเสียความรอนไดงาย ทําใหชวง
เชาที่ตองการใชน้ํารอนอุณหภูมิของนํ้ารอนไมสูงเพียงพอ ถังเก็บน้ํารอนควรอยูใกลกับตัวรับรังสี
อาทิตย และแหลงความรอนเหลือทิ้งมากที่สุด 
  1.6กกแหลงความรอนเหลือทิ้ง การเลือกแหลงความรอนเหลือทิ้ง ถาเปนความรอน
เหลือทิ้งจากเคร่ืองปรับอากาศ หรือตูแช ควรมีชวงการเปดใชงานท่ียาวนาน หรือตลอดทั้งวัน  
แหลงความรอนเหลือทิ้งแตละแหลงควรอยูใกลกัน และไมหางจากถังเก็บน้ํารอนมากนัก เพื่อชวย
ลดการสูญเสียความรอน และประหยัดคาใชจาย 
 2.  ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป การศึกษาในคร้ังนี้ไมไดทําการวิเคราะหถึง
ผลกระทบภายนอก (Externality) ในดานส่ิงแวดลอมและสังคม ไวในผลประโยชนและตนทุนของ
โครงการ ซึ่งเปนบกพรองของการศึกษาในคร้ังนี้ เนื่องจากผลประโยชนที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
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ผลิตพลังงานทดแทน คือการชวยรักษาส่ิงแวดลอมซ่ึงในปจจุบันเปนปญหาสําคัญระดับโลก ดังนั้น
จึงควรศึกษาผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมและสังคมเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 


