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จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลไทยที่สนับสนุ นเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ผลผลิตอ้อยที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมนํ้าตาลมีปริ มาณสู งขึ้น ทําให้เกิดผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมนํ้าตาลเพิ่มขึ้นตาม เช่น กากนํ้าตาล กากอ้อย และ
กากหม้อกรอง ซึ่ งกากหม้อกรอง คือ ของแข็งชนิ ดหนึ่ งที่มีไขอ้อยเป็ นผลผลิตจากกระบวนการทํานํ้าอ้อยให้มีความบริ สุทธิ์ โดย
การสกัดด้วยตัวทําละลาย งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการป้ อนกากหม้อกรองที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการสกัด
โดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลายในสภาวะเร่ ง (Accelerated solvent extraction) เพื่อลดต้นทุนรวม การประเมินต้นทุนโดยการ
ใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในโปรแกรมแอสเพน พลัส (Aspen process economic analyzer�) โดยกําหนดอัตรา
การป้ อน 100 กก./ชม. เป็ นกรณี ฐาน เมื่ อทําการลดอัตราการป้ อนเป็ น 80 กก./ชม. พบว่าเงิ นลงทุ นเริ่ มต้น ค่าเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง ลดลง 0.26% ค่าแรงงานลดลง 1.54% ค่าสาธารณูปโภคลดลง 0.15% และค่าวัตถุดิบลดลง 6.4% เมื่อกําหนด
อัตราการป้ อนเท่ากับ 90 กก./ชม. พบว่าเงินลงทุนเริ่ มต้น ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง ลดลง 0.49% ค่าแรงงานลดลง
5.25% ค่าสาธารณู ปโภคลดลง 6.62% และค่าวัตถุดิบลดลง 12.8% จากการศึกษาพบว่าอัตราการป้ อนที่เหมาะสมของกากหม้อ
กรองเท่ากับ 90 กก./ชม. โดยให้ตน้ ทุนรวมขั้นตํ่าและราคาขาย ณ จุดคุม้ ทุนของไขอ้อยที่คาํ นวณได้ในแต่ละช่วงเวลาการลงทุน 3
ปี 5 ปี และ 7 ปี เท่ากับ 11,042.98, 9,569.05, และ 8,952.78 บาท/กิ โลกรัม ตามลําดับเปรี ยบเที ยบกับราคาตลาดของสิ นค้าอยู่
ระหว่าง 650.00 ถึง 36,800.00 บาท/กิโลกรัม โดยขึ้นอยูก่ บั ความบริ สุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
คําสํ าคัญ: กระบวนการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลายในสภาวะเร่ ง ไขอ้อย อัตราป้อนกากหม้อกรองที่เหมาะสม ต้นทุนการสกัด

Abstract
Due to Thai government policy to encourage farmers to grow economic crops, sugarcane yields have been increased
resulting in increased by- product of the sugar industry such as molasses, bagasse and press mud. Press mud or filter cake, solid
residues from cane juice clarification step, contains wax which is recovered by solvent extraction. The purpose of this study is
to determine suitable press mud feed rate introduced into accelerated solvent extraction process for minimizing total cost. The
cost estimation is performed using Aspen process economic analyzer�. The pressmud feed rate was decreased from 100 kg/ h
to 80 kg/ h causing reduction in capital cost include equipment and installation cost by 0. 26% and reduction in labor cost and
utility cost by 1. 54% and 0. 15% and reduction in raw material cost by 6. 4% , and when the pressmud feed rate was decreased
from 100 kg/ h to 90 kg/ h causing reduction in capital cost include equipment and installation cost by 0. 49% and reduction in
labor cost and utility cost by 5.25% and 6.62% and reduction in raw material cost by 12.8%. After the suitable feed rate of press
mud of 90 kg/h is selected by providing minimum total cost, the calculated breakeven sales price of sugarcane wax is 11,042.98,
9,569. 05 and 8,952. 78 baht/ kg for 3- year, 5- year, and 7- year investment, respectively. These calculated prices are in the range
of its variable market sales price between 650 to 36,800 baht/kg based on wax purity.
Keyword: Accelerated solvent extraction, sugarcane wax, optimal press mud feed rate, minimum total cost

25

Thammasat Engineering Journal, Vol. 6 : Special Issue, 2020
1. บทนํา
ไขอ้อ ย เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มู ล ค่ า ทางการตลาดที่ ค่ อ นข้า งสู ง
โดยเฉพาะไขอ้อ ยที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สู ง จะถู ก นํา ไปใช้ ใ น
อุตสาหกรรมยา และเวชสําอาง แต่ก่อนจะมาเป็ นไขอ้อยนั้น
วัต ถุ ดิ บ ที่ นํ า มาทํา การผลิ ต ถื อ ว่ า เป็ นของเสี ยที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาล(1) คือ กากหม้อกรองซึ่ งประเทศไทย
ถือว่าเป็ นประเทศที่มีการผลิตนํ้าตาลเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก
ส่ งผลให้กากหม้อกรองที่ ได้จากกระบวนการมีสูงขึ้นตามไป
ด้วย ในปั จจุ บนั พบว่าโรงงานนํ้าตาลส่ วนใหญ่จัดกากหม้อ
กรองนํ้าตาลนี้อยูใ่ นประเภทของของเสี ยจากกระบวนการผลิต
และโดยส่ วนมากจะทําการแจกจ่ ายให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
เพื่อนําไปเป็ นปุ๋ ยให้แก่พืช แต่หากนํามาพิจารณาองค์ประกอบ
ทางเคมี จ ะพบว่ า ในกากหม้อ กรองนํ้าตาลมี ส ารที่ เ ป็ นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมยาและเวชสําอาง คือ สารโพลิโคซา
นอล(2-4)
การสกัดไขอ้อยในปั จจุ บนั มี วิธีการที่ได้ผลผลิตสู งอยู่ 4 วิธี
ได้แ ก่ การสกัด ด้ว ยคลื่ น ไมโครเวฟ (Microwave-assisted
extraction), การสกัด ด้ว ยคลื่ น อัน ตราโซนิ ก (Ultrasonic –
assisted extraction), การสกั ด ด้ ว ยของไหลวิ ก ฤติ ยิ่ ง ยวด
(Supercritical fluid extraction)(5) และการสกั ด เร่ งด้ ว ย
สารละลาย (Accelerate solvent extraction) จากผลการวิ จัย
(6)ได้ทาํ การศึ กษาเกี่ ยวกับการเพิ่มความดันในกระบวนการ
สกัดที่ส่งผลต่อขนาดของโรงงานและต้นทุนในการผลิตพบว่า
ต้นทุ นในการผลิ ตที่ ต่ าํ ที่ สุ ดเท่ ากับ 5.52 ดอลล่าสหรั ฐ/กก.
โดยขนาดของกระบวนการเท่ากับ 4 ตารางเมตร อุณหภูมิของ
กระบวนการเท่ากับ 40 องศาเซลเซี ยส และความดันเท่ากับ 50
MPa ซึ่ งแสดงให้เ ห็ นว่า การเปลี่ ย นตัวแปรในกระบวนการ
ผลิ ต จะสามารถคํา นวณจุ ด คุ ้ม ทุ น การผลิ ต ได้แ ละยัง ได้มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสกั ด ไขจากแอปเปิ้ ลด้ ว ยเทคนิ ค
ของเหลวยิ่งยวด(7) ที่ได้ผลลัพธ์จากการผลิตสู งถึง 95% โดย
ทําการสกัดภายใต้สารละลายโคโลฟรอม (Chloroform) และ
อะซิ โ ตน (Acetone) ในกระบวนการภายใต้ก ารแยกตัว
ของเหลวก่อนการสกัด (Pre-homogenize) เป็ นเวลา 30 นาที
รสจเรศและคณะ(8)ได้ท ํา การศึ ก ษาเพื่ อ ทํา การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อ เพื่ อเปรี ยบเที ยบ
วิ ธี การสกั ด ที่ เหมาะสมและให้ ผ ลผลิ ต สู งที่ สุ ด โดย
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการสกัดสารด้วยของไหล
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วิ ก ฤ ต ยิ่ ง ย ว ด ( Supercritical fluid extraction – SFE) กั บ
กระบวนการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลายในสภาวะ
เร่ ง (Accelerated solvent extraction) พบว่ากระบวนการสกัด
โดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทําละลายในสภาวะเร่ งสามารถให้
ผลผลิ ตสู งถึ ง 13.32% ซึ่ งสู งกว่าการสกัดสารด้วยของไหล
วิกฤตยิ่งยวด ซึ่ งให้ผลผลิตเพียง 5.46% จากข้อมูลข้างต้นทํา
ให้เห็นได้วา่ การสกัดไขจากผลผลิตทางธรรมชาติในปัจจุบนั มี
แนวโน้มที่ จะได้ผลผลิ ตที่ สูงขึ้นตามเทคโนโลยีในการสกัด
ดังนั้น การนําของเสี ยที่ไม่มีมูลค่าจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล
มาเพิ่มมูลค่าจึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ เพื่อประเมินความคุม้ ค่า
ในการลงทุนโดยอาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนในลําดับถัดไป
งานวิจยั ฉบับนี้จะทําการศึกษาการเพิ่มขนาดของกระบวนการ
ผลิ ต จากในระดับ ทดลองเป็ นระดับ อุ ต สาหกรรม โดยใช้
กระบวนการสกัดแบบการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็ นตัว ทํา
ละลายในสภาวะเร่ ง (Accelerated solvent extraction) เนื่องจาก
เป็ นกระบวนการที่มีผลผลิตสู งในการสกัดไขอ้อย [8] และทํา
การเปลี่ ย นอัต ราการป้ อ นเพื่ อ พิ จ ารณาต้น ทุ น ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการการสกัดไขอ้อยโดยใช้เอทา
นอลเป็ นตัว ทํา ละลายในสภาวะเร่ ง (Accelerated solvent
extraction) และอาศัยเครื่ องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ในโปรแกรม แอสเพน พลั ส (Aspen process economic
analyzer�) เที ย บกั บ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการเพื่ อ
คํานวณหาอัตราการป้ อนที่เหมาะสมและทําให้ได้ตน้ ทุนการ
ผลิ ต ที่ คุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด หลัง จากนั้น จะคํา นวนหาจุ ด คุ ้ม ทุ น ของ
กระบวนการเพื่อกําหนดราคาขาย ณ จุดคุม้ ทุนสําหรั บอัตรา
การป้อนกากหม้อกรองที่เหมาะสมกับกระบวนการ
2. วิธีการการวิจัย

จากแผนผัง รู ปที่ 1 แสดงกระบวนการทํา งานจะ
สามารถแบ่งขั้นตอนการทํางานออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
( I) การป้ อ นเข้า สู่ ก ระบวนการ ( Input) , ( II) การจํา ลอง
กระบวนการ
การสกัดไขอ้อย (Process) และ (III) การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ของกระบวนการ ( Analysis) มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ การ
ป้ อนเข้าสู่ กระบวนการ (Input) โดยในกระบวนการนี้ จะ
สามารถแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ใน
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รู ปที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทํางาน

รู ปที่ 2 กระบวนการที่ออกแบบสําหรับการสกัด

กระบวนการสกัด ประกอบด้วยกากหม้อกรอง, เอทานอล
ที่ใช้สาํ หรับการทําละลาย และสาธารณู ปโภคที่จาํ เป็ นใน
กระบวนการ ประกอบด้วยค่าไฟฟ้ า และค่าไอนํ้าแรงดัน
สู ง
ในการจําลองการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองโดย
อาศัยโปรแกรม Aspen Plus® เพื่อหาต้นทุนที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการสกัดไขอ้อย ได้แก่ เงินลงทุนเริ่ มต้น(บาท),
ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์(บาท), ค่าติดตั้งอุปกรณ์(บาท),
ค่าแรงงาน(บาท/ปี ) โดยรายละเอี ยดค่าใช้จ่ายแสดงใน
ตารางที่ 3 กําหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราการป้อน
กากหม้อกรองเท่ากับ 100 กก./ชม. เป็ นกรณี ฐาน จากนั้น
ทําการลดอัตราการป้อน (80 และ 90 กก./ชม.) เพื่อหาช่วง
ที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ จากนั้น
จะทําการวิเคราะห์อตั ราการป้ อนในช่วงนั้นอย่างละเอียดเพื่อ
ใช้ในการคํานวณในขั้นถัดไป
รหั สของกระแสในกระบวนการ

27

1= กากหม้อกรองจากโรงงานนํ้าตาล; S1, S2, S3 =
กากหม้อกรองที่เหลือหลังจากผ่านสกัดแล้ว; 4, 5, 6, 7 = ของ
ผสมระหว่างไขอ้อยกับเอทานอล ; 9, 10, 11 = เอทานอลที่นาํ
กลับมาใช้ใหม่; S7= ไอนํ้าแรงดันสู งใช้ในการให้ความร้ อน
กับ เอทานอล; S11 = นํ้าที่ ใช้สําหรั บ แลกเปลี่ ย นความร้ อ น
หลังจากเอทานอลถูกส่ งกลับมา; ETOH = เอทานอล; WAX =
ไขอ้อยที่สกัดได้
กระบวนการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองนํ้าตาล
แบบเร่ งด้วยสารละลายเริ่ มต้นด้วยการป้ อนกากหม้อกรองเข้า
สู่ กระบวนการผลิตโดยใช้อตั ราการป้ อนเท่ากับ 100 กก./ชม.
(กรณี ฐ าน) โดยกากหม้อ กรองจะอยู่ใ นอุ ณ หภู มิ ป กติ ต าม
สภาพอากาศ (ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เท่ า กับ 25 องศา
เซลเซี ยส) กากหม้อกรองจะถูกลําเลียงเข้าสู่ กระบวนการโดย
การให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการอ่อนตัวโดยใช้เครื่ องทําความ
ร้อน (Heater, E104) จากนั้นกากหม้อกรองทั้งหมดจะถูกบด
ให้ละเอียดโดยใช้เครื่ องบดแบบโรตารี่ (B101) เพื่อให้ได้กาก
หม้อกรองบดละเอี ยดสําหรับใช้ในการผสมกับตัวทําละลาย
ในกระบวนการถัดไป
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ในส่ วนเอทานอลที่เป็ นสารทําละลายจะมีอตั ราการ
ป้ อ นที่ 120 กก./ชม. และอุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม ต้น เท่ า กับ 25 องศา
เซลเซี ยสโดยถูกส่ งผ่านเครื่ องทําความร้อนเพื่อเตรี ยมส่ งเข้าสู่
กระบวนการการผสมในขั้นตอนถัดไป เมื่ อวัตถุดิบตั้งต้นทั้ง
กากหม้อ กรองนํ้าตาลและเอทานอลถู ก ลําเลี ย งมายังเครื่ อ ง
ผสม (Mixer, S101, S102 ) เครื่ องผสมจะทําการตีส่วนผสมจน
เข้ากันและส่ งเข้าสู่ กระบวนการสกัดโดยใช้อุปกรณ์การสกัด
(Vessel, E101, E102, E103) โดยในขั้นตอนนี้ จะทําการสกัด
โดยควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากับ 100 องศาเซลเซี ยสและความ
ดันเท่ากับ 100 บาร์ จากนั้นเครื่ องสกัดจะทําการแยกกากที่ไม่
มี ส่ ว นผสมของไขอ้อ ยออกมาในลัก ษณะของแข็ง โดยใน
สภาวะนี้ ไขอ้อยจะปนอยูก่ บั เอทานอลในรู ปของผสมและถูก
ส่ งต่อไปยังกระบวนการแยกไขอ้อยออกจากเอทานอลโดยมี

การให้ความร้อนด้วยเครื่ องทําความร้อน (Heater, E100) เพื่อ
ป้ อ งกันการแข็งตัวของไขอ้อ ยและถู กป้ อ นเข้าเครื่ อ ง Flash
Column (F101) ในขั้น ตอนนี้ อุ ณ หภู มิ จ ะถู ก ลดลงมาที่ 70
องศาเซลเซี ยส และความดันจะอยูท่ ี่ 0.05 บาร์ ทําให้ไขอ้อยกับ
เอทานอลแยกชั้นกัน โดยเอทานอลจะเปลี่ยนสถานะเป็ นไอ
และระเหยออกทางด้านบนและจะเหลือไขอ้อยเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการเอทานอลที่ ร ะเหยออกจะรวมกัน ใน
เครื่ องแยก (SPLITTERS, S103) เพื่อแยกสิ่ งปนเปื้ อน จากนั้น
ทําการเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็ นของเหลวด้วยคอมเพรอเซอร์
(P103) และเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ด้ว ยเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร้ อ น
(Heat Exchanger, E1O2) จากนั้นเอทานอลจะถูกวนกลับมาใช้
ใหม่ในกระบวนการต่อไป

ตารางที่1 รหัสและชนิ ดอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในโปรแกรม Aspen Plus ของกระบวนการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองโดยใช้เอ
ทานอลเป็ นตัวทําละลาย
ชนิดของอุปกรณ์
Equipment Code
ชนิดอุปกรณ์ ทเี่ ลือกจาก Aspen Plus 9.0
CRUSHER
ROTARY CRUSHER
B101
VESSEL
VERTICAL PROCESS VESSEL
D101-FLASH VESSEL
HEATER
A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE
E100
VESSEL
VERTICAL PROCESS VESSEL
E101
VESSEL
VERTICAL PROCESS VESSEL
E102
VESSEL
VERTICAL PROCESS VESSEL
E103
HEATER
A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE
E104
HEATER
BOX TYPE PROCESS FURNACE
E105
HEATER
A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE
E1O1
HEAT EXCHANGER
A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE
E1O2
HEATER
A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE
E1O3
VESSEL
VERTICAL PROCESS VESSEL
F101-FLASH VESSEL
MIXER
MIXER
M101
MIXER
MIXER
M102
COMPRESSOR
CENTRIFUGAL COMPRESSOR - HORIZONTAL
P103
SPLITTERS
SPLITTERS
S101
SPLITTERS
SPLITTERS
S102
SPLITTERS
SPLITTERS
S103
VALVE
VALVE
V101
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ในการจําลองกระบวนการสกัดสําหรับกรณี ฐานใช้
อัตราป้ อนกากหม้อกรองเท่ากับ 100 กก./ชม. เมื่อกําหนดให้
ต้นทุ นวัตถุ ดิบ และค่าสาธารณู ป โภค ดังตารางที่ 2 จากนั้น
ศึ กษาผลของอัตราป้ อ น (80, 90 และ 100 กก./ชม.) ที่ มี ต่อ
ต้นทุน

ชม./วัน โดยทํางาน 350 วัน/ปี ดังนั้น ชัว่ โมงการทํางานต่อปี
จะเท่ากับ 4,200 ชม./ปี
จากกระบวนการสกัดไขอ้อย พบว่าไขอ้อยที่ผลิตได้
จากกระบวนการเท่ากับ 37,741.32 กก./ปี โดยมี ตน้ ทุนของ
กระบวนการดังนี้ เงิ นลงทุ นเริ่ มต้นเท่ากับ 243.0 ล้านบาท,
ค่าแรง เท่ากับ 148.2 ล้านบาท/ปี , ค่าวัตถุดิบเท่ากับ 32.3 ล้าน
ตารางที่ 2 ต้นทุนวัตถุดิบและค่าสาธารณูปโภค
บาท/ปี และค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 46.4 ล้านบาท/ปี
เมื่อทําการลดอัตราการป้อนของกระบวนการ
รายการ
บาทต่ อหน่ วย
เท่ากับ 90 กก./ชม. พบว่าไขอ้อยที่ได้จากกระบวนการเท่ากับ
1,206.08 บาท/ตัน
กากหม้ อกรอง
33,942.87 กก./ปี โดยต้นทุนลดลงดังนี้ เงินลงทุนเริ่ มต้น
14.72 บาท /ลิตร
เอทานอล
74.56 บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง เท่ากับ 242.2 ล้านบาท ลดลง 0.26%, ค่าแรงเท่ากับ 145.9 ล้าน
ไฟฟ้ า
บาท/ปี ลดลง 1.54%, ต้นทุนค่าวัตถุดิบเท่ากับ 30.2 ล้านบาท/
2,739.84 บาท/กก.
ไอนํา้ แรงดันสู ง
ปี ลดลง 6.4% และต้นทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 46.3 ล้าน
เมื่อนําต้นทุนทั้งหมดมาคํานวณเพื่อหาราคาขายไข บาท/ปี ลดลง 0.15% เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ฐาน
เมื่อลดอัตราการป้อนให้เท่ากับ 80 กก./ชัว่ โมง
อ้อย ณ จุดคุม้ ทุนนัน่ คือมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present value,
พบว่าไขอ้อยที่ได้จากกระบวนการเท่ากับ 30,171.44 กก./ปี
NPV) เท่ากับศูนย์
π
โดยต้นทุนลดลงดังนี้ เงินลงทุนเริ่ มต้นเท่ากับ 241.8 ล้านบาท
NPV = ∑𝑇𝑇𝑛𝑛=1 𝑡𝑡 𝑛𝑛 − 𝐾𝐾
(1 )
(1+δ)
ลดลง 0.49%, ค่าแรงเท่ากับ 140.4 ล้านบาท/ปี ลดลง 5.25%,
เมื่อ T = ระยะเวลาในการลงทุน 3, 5, 7 ปี
ต้นทุนค่าวัตถุดิบเท่ากับ 28.2 ล้านบาท/ปี ลดลง 12.8% และ
𝐾𝐾 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝑒𝑒 + 𝐶𝐶𝑖𝑖
(2 )
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 43.3 ล้านบาท/ปี ลดลง 6.62%
𝜋𝜋 = (𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑠𝑠 ) − (𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝑢𝑢 )
(3)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ฐาน
Q = ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต (กก./ปี )
𝑃𝑃𝑠𝑠 = ราคาขาย (บาท/กก.)
ผลของอัตราป้ อนกากหม้ อกรองต่ อราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน
𝐶𝐶𝑐𝑐 = เงินลงทุนเริ่ มต้น (บาท) (แสดงในตารางที่ 3)
เมื่อกําหนดให้ระยะเวลาลงทุนเท่ากับ 3 ปี คํานวณหาราคาขาย
𝐶𝐶𝑒𝑒 = ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (บาท) (แสดงในตารางที่ 3)
ของผลิตภัณฑ์ ณ จุดคุม้ ทุนด้วยสมการที่ 1
𝐶𝐶𝑖𝑖 = ค่าติดตั้งอุปกรณ์ (บาท) (แสดงในตารางที่ 3)
พบว่าราคาขาย ณ จุดคุม้ ทุนที่เหมาะสมที่สุดจะอยูท่ ี่อตั ราการ
𝐶𝐶𝑜𝑜 = ค่าแรงคนงาน (บาท/ปี ) (แสดงในตารางที่ 3)
ป้อนเท่ากับ 90 กก./ชม. ซึ่ งเท่ากับ 11,042.98 บาท/กก. (แสดง
𝐶𝐶𝑚𝑚 = ค่าวัตถุดิบ (บาท/ปี ) (แสดงในตารางที่ 3)
ดังรู ปที่ 3
𝐶𝐶𝑢𝑢 = ค่าสาธารณูปโภค (บาท/ปี ) (แสดงในตารางที่ 3)
𝛿𝛿 = ดอกเบี้ย =12.99%/ปี (9)
ผลของระยะเวลาลงทุนที่มีต่อราคาขายไขอ้ อย ณ จุดคุ้มทุน
𝑛𝑛 = ระยะเวลาลงทุน (ปี )
เมื่อกําหนดระยะเวลาลงทุนเป็ น 3, 5 และ 7 ปี โดย
3.ผลการทดลอง
ต้นทุนจากการศึกษากรณี ฐาน (แสดงในตารางที่ 3) อัตราการป้อนกากหม้อกรองเท่ากับ 90 กก./ชม เพื่อศึกษาผล
เมื่ อกําหนดอัตราการป้ อนเท่ากับ 100 กก./ชม. โดยในส่ วน ของระยะเวลาลงทุนที่มีต่อราคาขายไขอ้อย ณ จุดคุม้ ทุน (ดัง
ของการสกัดใน 1 รอบจะในเวลาเท่ากับ 1ชัว่ โมง และใช้เวลา รู ปที่ 4) พบว่าเมื่อระยะเวลาลงทุนนานมากขึ้นมีผลทําให้
ในการทําความสะอาดเพื่อเตรี ยมการสกัดครั้งถัดไป 1 ชัว่ โมง ราคาขายไขอ้อย ณ จุดคุม้ ทุนลดลง
จึ งสามารถคํานวณจากชั่วโมงการสกัดไขอ้อยได้เท่ากับ 12
ตารางที่ 3 ผลของอัตราการป้อนกากหม้อกรองที่มีต่อต้นทุน
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ต้ นทุน*
80
241,835,520

เงินลงทุนเริ่มต้ น (บาท)
ค่ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (บาท)
ค่ าติดตั้งอุปกรณ์ (บาท)
ค่ าแรงงาน (บาท/ปี )
ค่ าสาธารณูปโภค (บาท/ปี )
ค่ าวัตถุดบิ (บาท/ปี )
*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

38,988,800
77,180,800
140,499,840
43,333,120
28,223,488

อัตราการป้ อน (กก./ชม.)
90
242,415,040
39,369,600
77,603,200
145,993,920
46,333,120
30,294,688

100
243,036,480
38,857,600
77,782,400
148,278,400
46,403,840
32,365,760

*ต้นทุนรวม = เงินลงทุนเริ่ มต้น +ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์+ค่าติดตั้งอุปกรณ์
รู ปที่ 3 ผลของอัตราป้อนกากหม้อกรองต่อต้นทุนรวมและราคาขาย ณ จุดคุม้ ทุนเมื่อระยะเวลาลงทุน 3 ปี

รู ปที่ 4 ผลของระยะเวลาลงทุนที่มีต่อราคาขายไขอ้อย ณ จุดคุม้ ทุน
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4.สรุ ปผลการทดลอง
อัตราการป้ อนกากหม้อกรองที่ เหมาะสมที่ สุดของ
กระบวนการสกัดไขอ้อยจากกากหม้อกรองโดยใช้เอทานอล
เ ป็ น ตั ว ทํ า ล ะ ล า ย ใ น ส ภ า ว ะ เ ร่ ง ( Accelerated solvent
extraction) เท่ า กับ 90 กก./ชม. ซึ่ งจะได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ท่ า กับ
8.082 กก./ชม. ทําให้ราคาขายไขอ้อย ณ จุดคุม้ ทุนสําหรับเวลา
การลงทุน 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เท่ากับ 11,042.98, 9,569.05 และ
8,952.78 บาท/กิ โ ลกรั ม ตามลํา ดั บ ซึ่ งราคาขายไขอ้อ ย
แปรผกผันกับระยะเวลาลงทุน
ทั้ งนี้ ราคาขายของไขอ้ อ ยในท้ อ งตลาดอยู่ ใ น
ช่ วงกว้างตั้งแต่ 650.00 – 36,800.00 บาท/กิ โลกรั ม(10) โดย
ราคานั้นจะขึ้ นอยู่กบั ความบริ สุทธิ์ ของไขอ้อย โดยไขอ้อยที่
สกัด ได้จ ากกระบวนการสกัด โดยใช้เ อทานอลเป็ นตัว ทํา
ละลายในสภาวะเร่ งจึงมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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