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บทคดัย่อ 

  จากนโยบายดา้นการเกษตรของรัฐบาลไทยท่ีสนบัสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผลผลิตออ้ยท่ีใชใ้น

อุตสาหกรรมนํ้ าตาลมีปริมาณสูงข้ึน ทาํให้เกิดผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมนํ้ าตาลเพ่ิมข้ึนตาม เช่น กากนํ้ าตาล กากออ้ย และ 

กากหมอ้กรอง ซ่ึงกากหมอ้กรอง คือ ของแขง็ชนิดหน่ึงท่ีมีไขออ้ยเป็นผลผลิตจากกระบวนการทาํนํ้ าออ้ยให้มีความบริสุทธ์ิโดย

การสกดัดว้ยตวัทาํละลาย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราการป้อนกากหมอ้กรองท่ีเหมาะสมสาํหรับกระบวนการสกดั

โดยใชเ้อทานอลเป็นตวัทาํละลายในสภาวะเร่ง (Accelerated solvent extraction) เพ่ือลดตน้ทุนรวม การประเมินตน้ทุนโดยการ

ใช ้เคร่ืองมือการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในโปรแกรมแอสเพน พลสั (Aspen process economic analyzer�) โดยกาํหนดอตัรา

การป้อน 100 กก./ชม. เป็นกรณีฐาน เม่ือทาํการลดอตัราการป้อนเป็น 80 กก./ชม. พบว่าเงินลงทุนเร่ิมตน้ ค่าเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง ลดลง 0.26% ค่าแรงงานลดลง 1.54% ค่าสาธารณูปโภคลดลง 0.15% และค่าวตัถุดิบลดลง 6.4% เม่ือกาํหนด

อตัราการป้อนเท่ากบั 90 กก./ชม. พบวา่เงินลงทุนเร่ิมตน้ ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง ลดลง 0.49% ค่าแรงงานลดลง 

5.25% ค่าสาธารณูปโภคลดลง 6.62% และค่าวตัถุดิบลดลง 12.8% จากการศึกษาพบว่าอตัราการป้อนท่ีเหมาะสมของกากหมอ้

กรองเท่ากบั 90 กก./ชม. โดยใหต้น้ทุนรวมขั้นตํ่าและราคาขาย ณ จุดคุม้ทุนของไขออ้ยท่ีคาํนวณไดใ้นแต่ละช่วงเวลาการลงทุน 3 

ปี 5 ปี และ 7 ปี เท่ากบั 11,042.98, 9,569.05, และ 8,952.78 บาท/กิโลกรัม ตามลาํดบัเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของสินคา้อยู่

ระหวา่ง 650.00 ถึง 36,800.00 บาท/กิโลกรัม โดยข้ึนอยูก่บัความบริสุทธ์ิของผลิตภณัฑ ์

 

คาํสําคญั: กระบวนการสกดัโดยใชเ้อทานอลเป็นตวัทาํละลายในสภาวะเร่ง ไขออ้ย อตัราป้อนกากหมอ้กรองท่ีเหมาะสม ตน้ทุนการสกดั 

 

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 
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1. บทนํา

ไขอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมูลค่าทางการตลาดท่ีค่อนข้างสูง

โดยเฉพาะไขอ้อยท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงจะถูกนําไปใช้ใน

อุตสาหกรรมยา และเวชสําอาง แต่ก่อนจะมาเป็นไขออ้ยนั้น

วัตถุดิบท่ีนํามาทําการผลิตถือว่า เ ป็นของเสียท่ี เ กิดจาก

กระบวนการผลิตนํ้าตาล(1) คือ กากหมอ้กรองซ่ึงประเทศไทย

ถือวา่เป็นประเทศท่ีมีการผลิตนํ้าตาลเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก

ส่งผลให้กากหมอ้กรองท่ีไดจ้ากกระบวนการมีสูงข้ึนตามไป

ดว้ย ในปัจจุบนัพบว่าโรงงานนํ้ าตาลส่วนใหญ่จัดกากหม้อ

กรองนํ้าตาลน้ีอยูใ่นประเภทของของเสียจากกระบวนการผลิต

และโดยส่วนมากจะทาํการแจกจ่ายให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ี

เพ่ือนาํไปเป็นปุ๋ยใหแ้ก่พืช แต่หากนาํมาพิจารณาองคป์ระกอบ

ทางเคมีจะพบว่าในกากหม้อกรองนํ้ าตาลมีสารท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการของอุตสาหกรรมยาและเวชสาํอาง คือ สารโพลิโคซา

นอล(2-4)

การสกดัไขออ้ยในปัจจุบนั มีวิธีการท่ีไดผ้ลผลิตสูงอยู่ 4 วิธี

ได้แก่ การสกัดด้วยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave-assisted

extraction), การสกัดด้วยคล่ืนอันตราโซนิก (Ultrasonic –

assisted extraction) , การสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่ งยวด

( Supercritical fluid extraction) ( 5)  แ ล ะ ก า ร ส กัด เ ร่ ง ด้ว ย

สารละลาย (Accelerate solvent extraction) จากผลการวิจัย

(6)ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมความดนัในกระบวนการ

สกดัท่ีส่งผลต่อขนาดของโรงงานและตน้ทุนในการผลิตพบวา่

ตน้ทุนในการผลิตท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากับ 5.52 ดอลล่าสหรัฐ/กก.

โดยขนาดของกระบวนการเท่ากบั 4 ตารางเมตร อุณหภูมิของ

กระบวนการเท่ากบั 40 องศาเซลเซียส และความดนัเท่ากบั 50

MPa ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนตัวแปรในกระบวนการ

ผลิตจะสามารถคํานวณจุดคุ้มทุนการผลิตได้และยังได้มี

การศึกษาเ ก่ียวกับการสกัดไขจากแอปเป้ิลด้วยเทคนิค

ของเหลวยิ่งยวด(7) ท่ีไดผ้ลลพัธ์จากการผลิตสูงถึง 95% โดย

ทาํการสกดัภายใตส้ารละลายโคโลฟรอม (Chloroform) และ

อะซิโตน (Acetone) ในกระบวนการภายใต้การแยกตัว

ของเหลวก่อนการสกดั (Pre-homogenize)  เป็นเวลา 30 นาที

รสจเรศและคณะ(8)ได้ทําการศึกษาเพ่ือทําการปรับปรุง

กระบวนการการสกัดไขออ้ยจากกากหมอ้เพ่ือเปรียบเทียบ

วิ ธี ก า ร ส กัด ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ใ ห้ผ ล ผ ลิ ต สู ง ท่ี สุ ด  โ ด ย

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสกดัสารดว้ยของไหล

วิ ก ฤ ต ยิ่ ง ย ว ด ( Supercritical fluid extraction – SFE)  กั บ 

กระบวนการสกดัโดยใชเ้อทานอลเป็นตวัทาํละลายในสภาวะ

เร่ง (Accelerated solvent extraction) พบว่ากระบวนการสกดั

โดยใช้เอทานอลเป็นตวัทาํละลายในสภาวะเร่งสามารถให้

ผลผลิตสูงถึง 13.32% ซ่ึงสูงกว่าการสกัดสารด้วยของไหล

วิกฤตยิ่งยวด ซ่ึงให้ผลผลิตเพียง 5.46% จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํ

ใหเ้ห็นไดว้า่การสกดัไขจากผลผลิตทางธรรมชาติในปัจจุบนัมี

แนวโน้มท่ีจะไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึนตามเทคโนโลยีในการสกดั 

ดงันั้น การนาํของเสียท่ีไม่มีมูลค่าจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล

มาเพิ่มมูลค่าจึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัน้ี เพ่ือประเมินความคุม้ค่า

ในการลงทุนโดยอาศยัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

เพ่ือช่วยในการตดัสินใจลงทุนในลาํดบัถดัไป 

งานวิจยัฉบบัน้ีจะทาํการศึกษาการเพิ่มขนาดของกระบวนการ

ผลิตจากในระดับทดลองเป็นระดับอุตสาหกรรม โดยใช้

กระบวนการสกัดแบบการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทาํ

ละลายในสภาวะเร่ง (Accelerated solvent extraction) เน่ืองจาก

เป็นกระบวนการท่ีมีผลผลิตสูงในการสกดัไขออ้ย [8] และทาํ

การเปล่ียนอัตราการป้อนเพ่ือพิจารณาต้นทุนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกระบวนการการสกดัไขออ้ยโดยใชเ้อทา

นอลเป็นตัวทําละลายในสภาวะเร่ง (Accelerated solvent 

extraction) และอาศยัเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

ในโ ปร แกร ม แอส เพน พลัส  (Aspen process economic 

analyzer�) เทียบกับผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการเ พ่ือ

คาํนวณหาอตัราการป้อนท่ีเหมาะสมและทาํให้ไดต้น้ทุนการ

ผลิตท่ีคุ ้มค่าท่ีสุด หลังจากนั้ น จะคาํนวนหาจุดคุ้มทุนของ

กระบวนการเพ่ือกาํหนดราคาขาย ณ จุดคุม้ทุนสําหรับอตัรา

การป้อนกากหมอ้กรองท่ีเหมาะสมกบักระบวนการ 

2. วธีิการการวจิัย

จากแผนผังรูปท่ี 1 แสดงกระบวนการทํางานจะ

สามารถแบ่งขั้นตอนการทาํงานออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

(I) การป้อนเขา้สู่กระบวนการ (Input),  (II) การจาํลอง

กระบวนการ

การสกดัไขออ้ย (Process) และ (III) การวิเคราะห์ตน้ทุน

ของกระบวนการ (Analysis)  มีรายละเอียดดัง น้ี  การ

ป้อนเขา้สู่กระบวนการ (Input) โดยในกระบวนการน้ีจะ

สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วตัถุดิบท่ีใชใ้น
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รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทาํงาน 

รูปท่ี 2 กระบวนการท่ีออกแบบสาํหรับการสกดั 

กระบวนการสกดั ประกอบดว้ยกากหมอ้กรอง, เอทานอล

ท่ีใชส้าํหรับการทาํละลาย และสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นใน

กระบวนการ ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้า และค่าไอนํ้ าแรงดนั

สูง 

ในการจาํลองการสกดัไขออ้ยจากกากหมอ้กรองโดย

อาศยัโปรแกรม Aspen Plus® เพื่อหาตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งใน

กระบวนการสกดัไขออ้ย ไดแ้ก่ เงินลงทุนเร่ิมตน้(บาท), 

ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์(บาท), ค่าติดตั้งอุปกรณ์(บาท), 

ค่าแรงงาน(บาท/ปี) โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายแสดงใน

ตารางท่ี 3 กาํหนดให้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ืออตัราการป้อน

กากหมอ้กรองเท่ากบั 100 กก./ชม. เป็นกรณีฐาน จากนั้น

ทาํการลดอตัราการป้อน (80 และ 90 กก./ชม.) เพื่อหาช่วง

ท่ีมีแนวโนม้ในการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั จากนั้น 

จะทาํการวิเคราะห์อตัราการป้อนในช่วงนั้นอยา่งละเอียดเพ่ือ

ใชใ้นการคาํนวณในขั้นถดัไป 

รหัสของกระแสในกระบวนการ  

1= กากหมอ้กรองจากโรงงานนํ้ าตาล; S1, S2, S3 = 

กากหมอ้กรองท่ีเหลือหลงัจากผา่นสกดัแลว้; 4, 5, 6, 7 = ของ

ผสมระหวา่งไขออ้ยกบัเอทานอล ; 9, 10, 11 = เอทานอลท่ีนาํ

กลบัมาใชใ้หม่; S7= ไอนํ้ าแรงดนัสูงใชใ้นการให้ความร้อน

กับเอทานอล; S11 = นํ้ าท่ีใช้สําหรับแลกเปล่ียนความร้อน

หลงัจากเอทานอลถูกส่งกลบัมา; ETOH = เอทานอล; WAX = 

ไขออ้ยท่ีสกดัได ้ 

กระบวนการสกดัไขออ้ยจากกากหมอ้กรองนํ้ าตาล

แบบเร่งดว้ยสารละลายเร่ิมตน้ดว้ยการป้อนกากหมอ้กรองเขา้

สู่กระบวนการผลิตโดยใชอ้ตัราการป้อนเท่ากบั 100 กก./ชม.

(กรณีฐาน) โดยกากหม้อกรองจะอยู่ในอุณหภูมิปกติตาม

สภาพอากาศ (ค่าท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ เท่ากับ 25 องศา

เซลเซียส) กากหมอ้กรองจะถูกลาํเลียงเขา้สู่กระบวนการโดย

การให้ความร้อนเพ่ือให้เกิดการอ่อนตวัโดยใชเ้คร่ืองทาํความ

ร้อน (Heater, E104) จากนั้นกากหมอ้กรองทั้งหมดจะถูกบด

ใหล้ะเอียดโดยใชเ้คร่ืองบดแบบโรตาร่ี  (B101) เพ่ือใหไ้ดก้าก

หมอ้กรองบดละเอียดสําหรับใชใ้นการผสมกบัตวัทาํละลาย

ในกระบวนการถดัไป  
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ในส่วนเอทานอลท่ีเป็นสารทาํละลายจะมีอตัราการ

ป้อนท่ี 120 กก./ชม. และอุณหภูมิเร่ิมต้นเท่ากับ 25 องศา

เซลเซียสโดยถูกส่งผา่นเคร่ืองทาํความร้อนเพ่ือเตรียมส่งเขา้สู่

กระบวนการการผสมในขั้นตอนถดัไป เม่ือวตัถุดิบตั้งตน้ทั้ง

กากหม้อกรองนํ้ าตาลและเอทานอลถูกลาํเลียงมายงัเคร่ือง

ผสม (Mixer, S101, S102 ) เคร่ืองผสมจะทาํการตีส่วนผสมจน

เขา้กนัและส่งเขา้สู่กระบวนการสกดัโดยใชอุ้ปกรณ์การสกดั 

(Vessel, E101, E102, E103) โดยในขั้นตอนน้ีจะทาํการสกดั

โดยควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากบั 100 องศาเซลเซียสและความ

ดนัเท่ากบั 100 บาร์ จากนั้นเคร่ืองสกดัจะทาํการแยกกากท่ีไม่

มีส่วนผสมของไขอ้อยออกมาในลักษณะของแข็ง โดยใน

สภาวะน้ีไขออ้ยจะปนอยูก่บัเอทานอลในรูปของผสมและถูก

ส่งต่อไปยงักระบวนการแยกไขออ้ยออกจากเอทานอลโดยมี

การให้ความร้อนดว้ยเคร่ืองทาํความร้อน (Heater, E100) เพ่ือ

ป้องกันการแข็งตวัของไขออ้ยและถูกป้อนเขา้เคร่ือง Flash 

Column (F101) ในขั้ นตอนน้ีอุณหภูมิจะถูกลดลงมาท่ี 70 

องศาเซลเซียส และความดนัจะอยูท่ี่ 0.05 บาร์ ทาํใหไ้ขออ้ยกบั

เอทานอลแยกชั้นกนั โดยเอทานอลจะเปล่ียนสถานะเป็นไอ

และระเหยออกทางดา้นบนและจะเหลือไขออ้ยเป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีได้จากกระบวนการเอทานอลท่ีระเหยออกจะรวมกันใน

เคร่ืองแยก (SPLITTERS, S103) เพ่ือแยกส่ิงปนเป้ือน จากนั้น

ทาํการเปล่ียนสถานะกลบัมาเป็นของเหลวดว้ยคอมเพรอเซอร์ 

(P103) และเพ่ิมอุณหภูมิด้วยเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 

(Heat Exchanger, E1O2) จากนั้นเอทานอลจะถูกวนกลบัมาใช้

ใหม่ในกระบวนการต่อไป

ตารางท่ี1 รหัสและชนิดอุปกรณ์ท่ีเลือกใชใ้นโปรแกรม Aspen Plus ของกระบวนการสกดัไขออ้ยจากกากหมอ้กรองโดยใชเ้อ

ทานอลเป็นตวัทาํละลาย 

Equipment Code ชนิดของอุปกรณ์ ชนิดอุปกรณ์ทีเ่ลือกจาก Aspen Plus 9.0 

B101 CRUSHER ROTARY CRUSHER 

D101-FLASH VESSEL VESSEL VERTICAL PROCESS VESSEL 

E100 HEATER A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE

E101 VESSEL VERTICAL PROCESS VESSEL 

E102 VESSEL VERTICAL PROCESS VESSEL 

E103 VESSEL VERTICAL PROCESS VESSEL 

E104 HEATER A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE

E105 HEATER BOX TYPE PROCESS FURNACE 

E1O1 HEATER A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE

E1O2 HEAT EXCHANGER A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE

E1O3 HEATER A-FRAME TYPE PROCESS FURNACE

F101-FLASH VESSEL VESSEL VERTICAL PROCESS VESSEL 

M101 MIXER MIXER 

M102 MIXER MIXER 

P103 COMPRESSOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR - HORIZONTAL 

S101 SPLITTERS SPLITTERS 

S102 SPLITTERS SPLITTERS 

S103 SPLITTERS SPLITTERS 

V101 VALVE VALVE 
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  ในการจาํลองกระบวนการสกดัสําหรับกรณีฐานใช้

อตัราป้อนกากหมอ้กรองเท่ากบั 100 กก./ชม. เม่ือกาํหนดให้

ตน้ทุนวตัถุดิบและค่าสาธารณูปโภค ดังตารางท่ี 2 จากนั้น

ศึกษาผลของอตัราป้อน (80, 90 และ 100 กก./ชม.) ท่ีมีต่อ

ตน้ทุน 

 

ตารางท่ี 2 ตน้ทุนวตัถุดิบและค่าสาธารณูปโภค 

รายการ บาทต่อหน่วย 

กากหม้อกรอง 1,206.08 บาท/ตนั 

เอทานอล 14.72 บาท /ลิตร 

ไฟฟ้า 74.56 บาท/กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

ไอนํา้แรงดนัสูง 2,739.84 บาท/กก. 

 

เม่ือนาํตน้ทุนทั้งหมดมาคาํนวณเพ่ือหาราคาขายไข

ออ้ย ณ จุดคุม้ทุนนัน่คือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present value, 

NPV) เท่ากบัศูนย ์

NPV = ∑ π𝑡𝑡
(1+δ)𝑛𝑛

− 𝐾𝐾𝑇𝑇
𝑛𝑛=1                               (1) 

เม่ือ T = ระยะเวลาในการลงทุน 3, 5, 7 ปี 

𝐾𝐾 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝑒𝑒 + 𝐶𝐶𝑖𝑖                                 (2) 

𝜋𝜋 = (𝑀𝑀 ∗ 𝑃𝑃𝑠𝑠) − (𝐶𝐶𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝑢𝑢)             (3) 

Q = ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิต (กก./ปี) 

𝑃𝑃𝑠𝑠  = ราคาขาย (บาท/กก.) 

𝐶𝐶𝑐𝑐  = เงินลงทุนเร่ิมตน้ (บาท) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝐶𝐶𝑒𝑒= ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (บาท) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝐶𝐶𝑖𝑖= ค่าติดตั้งอุปกรณ์ (บาท) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝐶𝐶𝑜𝑜= ค่าแรงคนงาน (บาท/ปี) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝐶𝐶𝑚𝑚= ค่าวตัถุดิบ (บาท/ปี) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝐶𝐶𝑢𝑢= ค่าสาธารณูปโภค (บาท/ปี) (แสดงในตารางท่ี 3) 

𝛿𝛿 = ดอกเบ้ีย =12.99%/ปี(9) 

𝑛𝑛 = ระยะเวลาลงทุน (ปี) 

3.ผลการทดลอง  

 ตน้ทุนจากการศึกษากรณีฐาน (แสดงในตารางท่ี 3) 

เม่ือกาํหนดอตัราการป้อนเท่ากบั 100 กก./ชม. โดยในส่วน

ของการสกดัใน 1 รอบจะในเวลาเท่ากบั 1ชัว่โมง และใชเ้วลา

ในการทาํความสะอาดเพ่ือเตรียมการสกดัคร้ังถดัไป 1 ชัว่โมง 

จึงสามารถคาํนวณจากชั่วโมงการสกดัไขออ้ยไดเ้ท่ากบั 12

ชม./วนั โดยทาํงาน 350 วนั/ปี ดงันั้น ชัว่โมงการทาํงานต่อปี

จะเท่ากบั 4,200 ชม./ปี 

จากกระบวนการสกดัไขออ้ย พบวา่ไขออ้ยท่ีผลิตได้

จากกระบวนการเท่ากบั 37,741.32 กก./ปี โดยมีตน้ทุนของ

กระบวนการดงัน้ี เงินลงทุนเร่ิมตน้เท่ากบั 243.0 ลา้นบาท, 

ค่าแรง เท่ากบั 148.2 ลา้นบาท/ปี, ค่าวตัถุดิบเท่ากบั 32.3 ลา้น

บาท/ปี และค่าสาธารณูปโภคเท่ากบั 46.4 ลา้นบาท/ปี   

 เม่ือทาํการลดอตัราการป้อนของกระบวนการ 

เท่ากบั 90 กก./ชม. พบวา่ไขออ้ยท่ีไดจ้ากกระบวนการเท่ากบั 

33,942.87 กก./ปี โดยตน้ทุนลดลงดงัน้ี เงินลงทุนเร่ิมตน้

เท่ากบั 242.2 ลา้นบาท ลดลง 0.26%, ค่าแรงเท่ากบั 145.9 ลา้น

บาท/ปี ลดลง 1.54%, ตน้ทุนค่าวตัถุดิบเท่ากบั 30.2 ลา้นบาท/

ปี ลดลง 6.4% และตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากบั 46.3 ลา้น

บาท/ปี ลดลง 0.15% เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีฐาน  

 เม่ือลดอตัราการป้อนใหเ้ท่ากบั 80 กก./ชัว่โมง 

พบวา่ไขออ้ยท่ีไดจ้ากกระบวนการเท่ากบั 30,171.44 กก./ปี 

โดยตน้ทุนลดลงดงัน้ี เงินลงทุนเร่ิมตน้เท่ากบั 241.8 ลา้นบาท 

ลดลง 0.49%, ค่าแรงเท่ากบั 140.4 ลา้นบาท/ปี ลดลง 5.25%, 

ตน้ทุนค่าวตัถุดิบเท่ากบั 28.2 ลา้นบาท/ปี ลดลง 12.8% และ

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคเท่ากบั 43.3 ลา้นบาท/ปี ลดลง 6.62%  

เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีฐาน 

 

ผลของอัตราป้อนกากหม้อกรองต่อราคาขาย ณ จดุคุ้มทุน 

เม่ือกาํหนดใหร้ะยะเวลาลงทุนเท่ากบั 3 ปี คาํนวณหาราคาขาย

ของผลิตภณัฑ ์ณ จุดคุม้ทุนดว้ยสมการท่ี 1  

พบวา่ราคาขาย ณ จุดคุม้ทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะอยูท่ี่อตัราการ

ป้อนเท่ากบั 90 กก./ชม. ซ่ึงเท่ากบั 11,042.98 บาท/กก. (แสดง

ดงัรูปท่ี 3 

 

ผลของระยะเวลาลงทุนที่มีต่อราคาขายไขอ้อย ณ จดุคุ้มทุน 

 เม่ือกาํหนดระยะเวลาลงทุนเป็น 3, 5 และ 7 ปี โดย

อตัราการป้อนกากหมอ้กรองเท่ากบั 90 กก./ชม เพ่ือศึกษาผล

ของระยะเวลาลงทุนท่ีมีต่อราคาขายไขออ้ย ณ จุดคุม้ทุน (ดงั

รูปท่ี  4) พบวา่เม่ือระยะเวลาลงทุนนานมากข้ึนมีผลทาํให้

ราคาขายไขออ้ย ณ จุดคุม้ทุนลดลง 

 

ตารางท่ี 3 ผลของอตัราการป้อนกากหมอ้กรองท่ีมีต่อตน้ทุน 
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ต้นทุน* อตัราการป้อน (กก./ชม.) 

80 90 100 

เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 241,835,520 242,415,040 243,036,480 

ค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (บาท) 38,988,800 39,369,600 38,857,600 

ค่าตดิตั้งอุปกรณ์ (บาท) 77,180,800 77,603,200 77,782,400 

ค่าแรงงาน (บาท/ปี) 140,499,840 145,993,920 148,278,400 

ค่าสาธารณูปโภค (บาท/ปี) 43,333,120 46,333,120 46,403,840 

ค่าวตัถุดบิ (บาท/ปี) 28,223,488 30,294,688 32,365,760 

*อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32 บาท

*ตน้ทุนรวม = เงินลงทุนเร่ิมตน้ +ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์+ค่าติดตั้งอุปกรณ์

รูปท่ี 3 ผลของอตัราป้อนกากหมอ้กรองต่อตน้ทุนรวมและราคาขาย ณ จุดคุม้ทุนเม่ือระยะเวลาลงทุน 3 ปี

รูปท่ี 4 ผลของระยะเวลาลงทุนท่ีมีต่อราคาขายไขออ้ย ณ จุดคุม้ทุน 
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4.สรุปผลการทดลอง

อตัราการป้อนกากหมอ้กรองท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ

กระบวนการสกดัไขออ้ยจากกากหมอ้กรองโดยใชเ้อทานอล

เ ป็ น ตัว ทํา ล ะ ล า ย ใ น ส ภ า ว ะ เ ร่ ง  ( Accelerated solvent 

extraction) เท่ากับ  90 กก./ชม. ซ่ึงจะได้ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 

8.082 กก./ชม. ทาํใหร้าคาขายไขออ้ย ณ จุดคุม้ทุนสาํหรับเวลา

การลงทุน 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เท่ากบั 11,042.98, 9,569.05 และ 

8,952.78  บาท/กิโลกรัม ตามลําดับซ่ึงราคาขายไขอ้อย

แปรผกผนักบัระยะเวลาลงทุน 

ทั้ ง น้ีราคาขายของไขอ้อยในท้องตลาดอยู่ ใน

ช่วงกวา้งตั้งแต่ 650.00 – 36,800.00 บาท/กิโลกรัม(10) โดย

ราคานั้นจะข้ึนอยู่กบัความบริสุทธ์ิของไขออ้ย โดยไขออ้ยท่ี

สกัดได้จากกระบวนการสกัดโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทํา

ละลายในสภาวะเร่งจึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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