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โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

การคิดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แห้งที่ผา่นการอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมและความคุ้มค่าในการลงทนุติดตั้งใช้งานระบบ

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
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ถ้าท่าน มีเงิน 3-4 แสนบาท/ 5-6 แสนบาท/1 ล้านบาท ท่านจะน าเงินไปท าอะไร ??? หรือลงทุนอะไรดี ??? 
จึงจะคุ้มค่าของเงิน

 ซ้ือทองค ำ
 ฝำกธนำคำร
 ลงทุนตรำสำรหน้ี
 ซ้ือพนัธบตัร
 ซ้ือสลำกกินแบ่งรัฐบำล

 ลงทุนท ำธุรกจิ 
 ซ้ือคอนโด 
 ซ้ือบำ้น 
 ซ้ือท่ีดิน
…
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ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืม

เงินทุน

ดอกเบี้ย

แหล่งเงนิทนุ โครงการลงทุนบริษัท

ดอกเบี้ย ผลตอบแทน

เงินทุน การลงทุน

ค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ใช้
ในการผลิต

สินค้าและการบริการ

ทรัพยากรการผลิต

รายได้จากการขายสินคา้
และการบริการ

Financing 
Function

Investing and 
Producing 
Functions
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ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time value of money) หมายถึง จ านวน
เงินเท่ากัน แต่อยู่ในช่วงเวลาต่างกัน จะมีค่าต่างกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีค่ามากกว่าศูนย์ 
แล้วมีความสัมพันธ์กันระหว่างเงินและเวลา

จ านวนเงิน 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 12 %ต่อปี ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า จะมีเงินรวมเท่ากับ 100+100(0.12) = 112 บาท

ในท านองเดียวกัน จ านวนเงิน 100 บาทในปีนี้ อัตราดอกเบี้ย 12 %ต่อปี ค่าของเงิน 100 บาทนี้ในปีที่แล้ว จะมีค่าเท่ากับ

100/(1+1(0.12)) = 89.29 บาท

4โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน
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งวดท่ี ยอดเงินค้างช าระ

ต้นงวด

ดอกเบี้ย ยอดเงินค้างช าระ

ปลายงวด
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F = P(1+i)n

P = F(1+i)-n

P = มูลค่าปัจจุบันเทียบเท่า (Present Worth) หรือจ านวนเงินต้นในปี
ปัจจุบัน ได้แก่ ต้นทุนแรกเริ่ม เช่น เงินลงทุนของค่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เป็นต้น 
F = มูลค่าอนาคตเทียบเท่า (Future Worth) หรือจ านวนเงินที่ต้อง
จ่ายในอนาคต
n = จ านวนงวด (ปี, ครึ่งป,ี ไตรมาส, เดือน, สัปดาห์ และวัน) หรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด
i = อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย
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เงินจ านวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนไปเมื่อ 16 ปี

ท่ีแล้ว จงหาว่าเงินลงทุนเริ่มแรกเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เป็นจ านวนเงินเท่าไร ถ้า

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบง่ายและแบบทบต้น

ตอบ

อัตราดอกเบี้ยแบบง่ายมีค่าเท่ากับเท่าใด 

ก. 108,695.7 บาท ข. 115,384.6 บาท ค. 780,000 บาท ง. 828,000 บาท 
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6M

คน (Man)

วตัถุดิบ 
(Materials)

เคร่ืองจักร 
(Machines)

วธิีกำร 
(Methods)

เงิน 
(Money)

ตลำด 
(Marketing)

ปัจจัยส าคัญคือ 6 M เป็นสิ่งธุรกิจจ าเป็นต้องใข้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ โดยมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ต้องการประโยชน์ หรือก าไรจากการกระท านั้น
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ต้นทุนรวม = ต้นทุนการผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายการบริหารธุรกิจ 

ต้นทุนรวม (15 บาท)

ต้นทุนการผลิต (10 บาท) ค่าใช้จ่ายในการค้า (5 บาท)

ค่าวัตถุดิบทางตรง (3 บาท)

ค่าแรงงานทางตรง (1 บาท)

ค่าโสหุ้ย (6 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (3 บาท) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารฯ (2 บาท)
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1. ค่าวัสดุหรือค่าวัตถุดิบ (Material Cost) ถือเป็นส่วนส าคัญในการผลิตโดยตรง คือ ส่วนของค่าวัตถุดิบที่ใช้ 

2. ค่าแรงงาน (Labor Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปมี
ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนที่ใช้กับการผลิตโดยตรง เรียกว่า ค่าแรงงานทางตรง และส่วนที่เป็นค่าแรงงานทางอ้อม

3. ค่าโสหุ้ย (Overhead) การผลิต หรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
ค่าแรงงานทางตรงและวัสดทุางตรง เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
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การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Analysis) หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

รายได้ รายจ่าย

ผละประโยชน์ที่ได้ เงินลงทุนที่จ่ายไป

ราคาความพึงพอใจ
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ตวัแปรของกำรวเิครำะห์จุดคุ้มทุน มดีงัต่อไปนี้
R = รำยรับ (บำท)

TC = ต้นทุนรวม (บำท)
r = รำคำขำยต่อหน่วย (บำทต่อหน่วย)

FC = ต้นทุนคงที่ (บำท)
VC = ต้นทุนผนัแปร (บำท)

v = ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วย (บำทต่อหน่วย)
Q = ปริมำณกำรผลติหรือขำย (หน่วย)

โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน



รายรับรวม

ต้นทุนรวม 

ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนคงที่

จุดคุ้มทุน
ต้นทุนรวม = รายรับรวม
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การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน มดีงัตอ่ไปนี้

รายรบั (R) = ราคาขายตอ่หน่วย  x ปรมิาณการผลติ 

= r x Q

ตน้ทุนรวม (TC) = ตน้ทุนคงที ่+ ตน้ทุนผนัแปร

= ตน้ทุนคงที ่+ (ตน้ทุนผนัแปรตอ่หน่วย x ปรมิาณการผลติ)

= FC + (v x Q)

ณ จุดคุม้ทุน 

รายรบั (R) = ตน้ทุนรวม (TC) 

r x Q = FC + (v x Q)
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ตัวอย่าง กล้วยตากขายชิ้นละ 7 บาท ในการผลิตมีต้นทุนคงที่ 25,000 บาทต่อเดือน มีต้นทุนผันแปร 3 
บาทต่อชิ้น จงหา จุดคุ้มทุนของการผลิตกล้วยตาก

Q* =  25,000/(7 – 3)  =  6,250 ชิ้นต่อเดือน

ณ จุดคุ้มทุนนี้ ถ้าโรงงานผลิตกล้วยตากได้ต่ ากว่า 6,250 ชิ้นต่อเดือน โรงงานจะขาดทุน และ
ในทางกลับกัน ถ้าโรงงานผลิตกล้วยตากได้มากกว่า 6,250 ชิ้นต่อเดือน โรงงานจะมกี าไร
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มีข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อเดือน ดังต่อไปนี้

ค่าวัตถุดิบ

– ค่ากล้วยน้ าว้า 600 หวีๆ ละ 4 บาท

– ค่าน้ าผึ้ง 12 ขวดๆ ละ 60 บาท

– ค่าน้ าตาล 20 กิโลกรัมๆ ละ 15 บาท

– ค่ากล่องพลาสติก 400 ใบๆ ละ 1 บาท

ค่าแรง

– ค่าแรงรายเดือน (1 คน)  4,000 บาท

– ค่าแรงรายวัน (10 วันๆ ละ 200 บาท) 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

– ค่าเทป 12 ม้วนๆ ละ 15 บาท

– ค่าถุงพลาสติก 2 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท

– ค่าส่งของ 4 ครั้งๆ ละ 100 บาท

– ค่าน้ า 100 หน่วยๆ ละ 1 บาท

– ค่าไฟฟ้า 100 หน่วยๆ ละ 6 บาท

ราคากลว้ยกล่องละ 20 บาท ขายไดเ้ดอืนละ 600 กล่อง 

ค าถาม คือ 1. ก าไรหรือไม่ 2. หากต้องการก าไร 20 % ต้องตั้งราคาขายเท่าไร
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รายได ้
จ ำนวน (หน่วย) รำคำตอ่หน่วย (บำทตอ่หน่วย) มลูคำ่ (บำท)

ยอดขาย 600 20 12,000.00 

ค่ำวตัถดุบิ
จ ำนวน (หน่วย) รำคำตอ่หน่วย (บำทตอ่หน่วย) มลูคำ่ (บำท)

คำ่กลว้ยน ้ำวำ้ 600 4 2,400.00       

คำ่น ้ำผึง้ 12 60 720.00         

คำ่น ้ำตำล 20 15 300.00         

คำ่กลอ่ง 400 1 400.00         

รวม 3,820.00       

ค่ำแรง
คนงำนประจ ำ 1 4000 4,000.00       

คนงำนรำยวนั 10 200 2,000.00       

รวม 6,000.00       

ค่ำใชจ้่ำยกำรผลติ
คา่เทป 12 15 180.00         

คา่ถุงพลาสตกิ 2 80 160.00         

คา่สง่ของ 4 100 400.00         

คา่น ้าและคา่ไฟฟ้า 100 1 100.00         

คา่น ้าและคา่ไฟฟ้า 100 6 600.00         

รวม 1,440.00       

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 11,260.00 

ก ำไร = 12,000-11,260 = 740 บำท

ต้นทุนต่อกล่อง = 11,260÷600 = 18.77 บำทต่อกล่อง
ก ำไรต่อกล่อง = 20-18.77 = 1.23 บำทต่อกล่อง

ตน้ทุนต่อกล่อง 19 บำท รำคำขำยเดิม 20 บำทต่อกล่องหำกตอ้งกำร
ก ำไร 20% ควรจะก ำหนดรำคำขำยเท่ำกบั 
= 19+(20*19)÷100= 22.80 บำทต่อกล่อง
= 100*(19)÷ (100-20)=23.75 บำทต่อกล่อง

รำคำสินค้ำใหม่ ถ้ำลดรำคำ 20%

22.80 บำทต่อกล่อง 18.24 บำทต่อกล่อง

23.75 บำทต่อกล่อง 19 บำทต่อกล่อง
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ส่ิงท่ีควรพิจำรณำก่อนท่ีจะลงทุนฯ (ขอ้ควรค ำนึงถึง)
กำรตลำด (มีตลำดรองรับและมีลูกคำ้เป้ำหมำย) และกำรผลิต (จะผลิตอะไรและผลิต
อยำ่งไร)
เงนิลงทุน (แหล่งเงินลงทุน)

• เงินร้อนหรือเงินเยน็ (กูย้มืมำหรือจะน ำเงินไปลงทุนอยำ่งอ่ืนท่ีมีควำมคุม้ค่ำกวำ่)
ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ (ไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงำน กำรตลำด (ผลิตภณัฑส์ะอำด ปลอดภยั ลด
กำรใชพ้ลงังำน เป็นตน้))

• รำคำขำยท่ีครอบคุลมค่ำใชจ่้ำย
• ตน้ทุนหรือค่ำใชจ่้ำย (ควรบนัทึกระบบบญัชี)

• ค่ำแรงงำนทำงตรง วตัถุดิบทำงตรง และค่ำโสหุย้กำรผลิต 
• ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
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โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

หรอื ซึ่ง IRR ก็คือ ค่าอัตราคิดลด r ในสูตรนั่นเอง
โดย IRR มีหน่วยวัด คือ ร้อยละ (%)

โดย PBP มีหน่วยวัด คือ ปี

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16



โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

เงินลงทุนทั้งหมด (บาท) จะประกอบด้วย 2 ส่วน 

 เงินสนับสนุน (บาท) จาก พพ. 35% 

 เงินลงทุนสุทธิ (บาท)

มูลค่าผลประหยัดได้ได้สุทธิ (บาทต่อปี) จะประกอบด้วย 4 ส่วน

 มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (บาท/ปี) คือ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก
การขายผลิตภัณฑ์ที่ได้ราคาขายดีขึ้น

 มูลค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (บาท/ปี) คือ มูลค่าการใช้เชื้อเพลิงที่ลดลง

 มูลค่าความเสียหายที่ลดลงได้จากการอบแห้ง (บาทต่อปี) คือ มูลค่าที่สามารถลดความสูญเสียหรือ
เสียหายของวัตถุดิบหรือผลผลิตลงได้

 มูลค่าแรงงานที่ลดลงได้ (บาทต่อป)ี คือ มูลค่าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงได้

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลประโยชน์หรือ
รายรับ

เงินลงทุนหรือรายจ่าย
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เทคโนโลยีการผลิต: ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา่โดม

ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 297 บาทต่อกิโลกรัม ราคาติดตั้งพาราโบล่าโดม ขนาด
ใหญ่ 1,200,000 บาทอายุการใช้งานของโดม 15 ปี
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เทคโนโลยีการผลิต: ตู้อบแบบถาดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 130 บาทต่อกิโลกรัม ราคาติดตั้งตู้อบแบบถาด 600,000 บาท

อายุการใช้งานของตู้อบแบบถาด 15 ปี
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การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิต

• การผลิตมะเขือเทศราชินีอบแห้งด้วยการใช้ตู้อบแบบถาดมีค่าติดตั้งและค่าเครื่อง 
500,000 บาท มีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 150 บาทต่อกิโลกรัม และมีค่าคูแลรักษาและ
ด าเนินการปีละ 30,000 บาท

• การผลิตมะเขือเทศราชินีอบแห้งด้วยการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบ
ล่าร์โดม มีค่าติดตั้งระบบ 600,000 บาท (ได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากหน่วย
ราชการ) มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 140 บาทต่อกิโลกรัม และมีค่าคูแลรักษาและ
ด าเนินการปีละ 20,000 บาท

ทั้ง 2 แบบ มีราคาขาย 200 บาทต่อกิโลกรัม สามารถผลิตได้วันละ 200 กิโลกรัม และมีอายุ
การใช้งาน 15 ปี ถ้าอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี โดยมีวันท างานต่อปี 300 วัน มีรอบการผลิต 
3 วัน จะตัดสินใจลงทุนเลือกตู้อบแบบใด ซึ่งต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ค่าแรงรายวัน
และรายเดือน ค่าวัตถุดิบ (เช่น ค่ามะเขือเทศ ค่าน้ าตาล เกลือ เป็นต้น) ค่าเสื่อมราคา ค่าน้ า 
และค่าไฟ
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สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้จากการผลิตมะเขือเทศราชินอีบแห้ง (ตู้อบแบบถาด)

ปีที่ ค่าใช้จ่าย (บาท) รายได้ (บาท)

0 -500,000 0

1-15 -3,030,000 4,000,000

สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้จากการผลิตมะเขือเทศราชินีอบแห้ง (ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์พาราโบล่าร์โดม)

ปีที่ ค่าใช้จ่าย (บาท) รายได้ (บาท)

0 -600,000 0

1-15 -2,820,000 4,000,000
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ตู้อบแบบถาด
ระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์พาราโบล่ารโ์ดม
ปีที่ 0 -500,000.00 -600,000.00 
ปีที่ 1 970,000.00 1,180,000.00 
ปีที่ 2 970,000.00 1,180,000.00 
ปีที่ 3 970,000.00 1,180,000.00 

ปีที่ 4... 970,000.00 1,180,000.00 
ปีที่ 15 970,000.00 1,180,000.00 
IRR 193% 196%
NPV ฿3,677,063.17 ฿4,473,128.39

สรุปการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิต
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โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ

ข้าวแต๋น ร่วมลงทุน ระบบฯ แบบ พพ. 3 ปี 2555

มูลค่าที่ลดการสูญเสียจากการตากแดด = 78,000 บาท/ปี
ค่า IRR (ได้รับการสนับสนุน) = 9.68% ระยะเวลาคืนทุน = 6.23 ปี
ค่า IRR (ไม่ได้เข้าร่วมรับการสนับสนุน) = 2.07% ระยะเวลาคืนทุน = 15.57 ปี

ก าลังการผลิต ข้าวแต๋น 24,000 กิโลกรัมต่อปี เวลาในการอบแห้งด้วย
พาราโบลาโดม 8 ชั่วโมง  ถ้าตากแดดจะใช้เวลาหนึ่งวันครึ่ง ราคาขาย
ข้าวแต๋น 100 บาทต่อกิโลกรัม

เงินลงทุนสุทธิ = 485,920 บาท เงินสนับสนุน = 728,800 บาท (ได้รับเงินสนับสนุน 60%)
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โครงการนีไ้ดร้บัทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าวแต๋น หากจะร่วมลงทุน ระบบฯ แบบ พพ. 3 ปี 2559 และปี 2560

ก าลังการผลิต ข้าวแต๋น 24,000 กิโลกรัมต่อปี เวลาในการอบแห้งด้วย
พาราโบลาโดม 8 ชั่วโมง  ถ้าตากแดดจะใช้เวลาหนึ่งวันครึ่ง ราคาขาย
ข้าวแต๋น 100 บาทต่อกิโลกรัม

มูลค่าที่ลดการสูญเสียจากการตากแดด = 78,000 บาท/ปี

หากจะร่วมลงทุน ระบบฯ แบบ พพ. 3 ปี 2559 ปี 2560

เงินลงทุนสุทธิ 728,920 บาท 789,570 บาท

เงินสนับสนุน 485,800 บาท (40%) 425,150 บาท (35%)

ค่า IRR (ได้รับการสนบสนุน) 8.38% 7.28%

ค่า IRR (ไม่ได้เข้าร่วมรับการสนับสนุน) 4.60% 4.60%

ระยะเวลาคืนทุน (ได้รับการสนับสนุน) 9.35 ปี 10.12 ปี                

ระยะเวลาคืนทุน (ไม่ได้เข้าร่วมรับการสนับสนุน) 
15.57 ปี 15.57 ปี
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สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมที่
www.solardryerdede.com
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