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2.โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
กิจกรรม  การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส าหรับท าบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากผลิตผลเกษตร 
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ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Research and Development of the bio-packaged making Machine.
  
4.คณะผู้ด าเนินงาน  
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5.บทคัดย่อ 

วิจัยและพัฒนาเครื่องมือต้นแบบส าหรับการท าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากผลิตผลเกษตรเพ่ือได้
เครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพแบบการอัด
แบบแห้ง(Dry pressing) โดยใช้ก าลังไฮดรอลิคในการอัดขึ้นรูป(Hydrulic Press) เครื่องมือประกอบด้วยส่วน หลัก 
2 ส่วน  คือ ส่วนของชุดสร้างแรงดันไฮดรอลิค ซึ่งความดันสูงสุดอยู่ที่ 30 MPa และส่วนของชุดอุปกรณ์ให้ความ
ร้อน ที่ให้ความร้อนที่เหมาะสมต่อกันอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ 160 องศาเซลเซียส ขนาดของชิ้นงานที่เครื่องมือ
สามารถข้ึนรูปได้ คือ 400x400x150 มิลลเมตร (กว้างxยาวxสูง)   แลใช้ระยะเวลา 5 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม
ต่อการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณพ์มากที่สุด ความสามารถในการผลิต ชิ้น/ชั่วโมง เมื่อต้นทุนของเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ 345,000 บาท และราคาจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 5 บาท/ชิ้น ผลการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทาง
วิศวกรรม พบว่า จุดคุ้มทุน 17,092 ชิ้น/ปี จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 11ปี 2.5 เดือน 

Abstract 

 Research and development of the bio-packaged making machine was dry pressed type. The 
prototype is two main components of that is hydraulic pressure source which can maximum 

apply 30 MPa and the heater which optimal applies 160 C. The maximum size of bio-packaging 
is 400 mm width, 400 mm length and 140 mm thickness. The optimal pressed time is 5 minute. 
According to the cost of prototype was 345,000 THB and the marketing price of bio-packaging 
was 5 THB per unit. The economic analysis showed the break-even point at 17,092 units per 
year and the return period was 11 years and 2.5 months.        



  



 
6.ค าน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากมายที่ถูกทิ้งเป็นขยะ 
ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะมีการน าบางส่วนมาผลิตปุ๋ยแต่ก็ยังมีอีกจ านวนมากที่ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ หากสามารถน ามาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าได้จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งยัง
ช่วยลดปัญหาขยะ ตอบสนองต่อกระแสความต้องการของโลกที่ต้องการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องและ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในด้านการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่พบโดยส่วนมากเกิดจากการแปรรูปและบริโภค เช่น เปลือกทุเรียน ต้นกล้วย
เปลือกมังคุด ชานอ้อย ฟางข้าว และเปลือกข้าวโพด เป็นต้น วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติที่สามารถน าไปแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น สกัดเอาสารส าคัญจากเปลือกหรือเนื้อมาใช้ทางยา สกัดเยื่อเปลือกหรือเนื้อผลไปผลิต
พลาสติกชีวภาพ และน าเยื่อเปลือกไปผลิตบรรจุภัณฑ์ แผ่นใยอัดขึ้นรูป (Fiberboard)  โดยการผลิตและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากวัสดุทางการเกษตร เป็นการเพ่ิมศักยภาพการใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น  ส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทดแทนภาชนะที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม อีกทั้งช่วยลดการการสูญเสียเงินตราจาก
การน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  

ปัจจุบันวัสดุทดแทนไม้ก าลังได้รับความนิยม เนื่องจากต้นทุนถูกและช่วยลดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
โดยวัสดุที่นิยมน ามาใช้ทดแทนไม้ คือ วัสดุทางการเกษตร เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น สารเยื่อใย โพลี
แซลคาไรด์ และเซลลูโลส เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาผลิตเป็นแผ่นใยอัดขึ้นรูป (Fiberboard) แผ่นไม้ประกอบ 
(Particleboaed) น าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ 

การใช้ประโยชน์กระดาษมีหลายด้าน ได้แก่ การพิมพ์ การเขียน การท าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยการใช้
งานบางอย่างอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีมากหรือมีความทนทานมากนัก  แต่งานบางอย่างอาจ
ต้องการกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือจ าเพาะ เช่น ในอุตสาหกรรมเกษตรต้องการถุงกระดาษหุ้มผลไม้ เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพให้น่ารับประทานและป้องกันแมลงรบกวน โดยถุงกระดาษชนิดทึบแสง (กระดาษคาร์บอน) ช่วย
กรองแสงป้องกันแสงท าปฏิกิริยากับสีเขียวของผลผลิต ถุงชนิดโปร่งแสงหรือถุงสีขาวท าจากกระดาษไข ช่วยดึงแสง
เข้าไปกระตุ้นเม็ดสีของผลไม้ ท าให้เกิดการสังเคราะห์แสงได้ดี เมื่อผลไม้สุกจะมีสีสันน่ารับประทาน ขณะเดียวกัน
กระดาษไขยังป้องกันฝนได้อย่างดี เป็นต้น นอกจากนี้มียังการใช้กระดาษเพ่ือห่อผลิตผลหรือใช้กล่องกระดาษเพ่ือ
บรรจุผลิตผลส าหรับการขนส่งและจ าหน่าย ซึ่งควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือจ าเพาะส าหรับผลิตผล 
เช่น อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ดูดซับน้ าได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่มี
การพัฒนาหรือออกแบบให้จ าเพาะกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลใดเลย 

การพัฒนาเครื่องมือส าหรับท าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้จากวัสดุทางการเกษตร เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
จ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือรองรับเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพต่างๆที่ ได้มีการศึกษาขึ้น และ
สามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือให้ได้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากผลิตผลเกษตรที่
สามารถน าไปส่งเสริมให้เกิดการใช้งานจริงได้อย่างแพร่หลายต่อไป 



โครงการนี้จึงมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์และเกิดมูลค่าสูงสุด เช่น แผ่นใยอัด พลาสติกชีวภาพ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์อาหารโดย พัฒนาและ
ออกแบบให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงหรือมีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมขึ้น เช่น อ่อนนุ่ม ดูดซับก๊าซเอทธิลีน 
ดูดความชื้น ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี
การผลิตตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบจนถึงกระบวนการขึ้นรูปให้เหมาะสม ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและสามารถ
ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นแนวทางในการลดปัญหาขยะ ลดการน าเข้าสินค้า เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีราคาสูง 
ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ 

ในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้เพ่ืออัดแบบแห้ง(Dry pressing)ส าหรับการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจะใช้

เครื่องมือส าหรับอัดแบบแห้ง(Dry pressing)ที่มีจ าหน่ายซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือโรงงาน

ทั่วไป ท าให้มีขนาดหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ จึงมีความ

จ าเป็นในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมส าหรับการอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้เพื่ออัดแบบแห้ง(Dry pressing)ส าหรับการอดัขึ้นรูป ที่มีการใช้ในปัจจุบัน 

7.วิธีด าเนินการ 



 อุปกรณ์ 
1. วัสดุโรงงาน ส าหรับการสรา้งเครื่องต้นแบบ 
2.เครื่องมือเครื่องกลโรงงาน เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า สว่าน หินเจียร เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องใส เป็นต้น 
3.คอมพิวเตอร์  
4.เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น นาฬิกา เครื่องวัดอุณหภูมิ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น 
 วิธีการ 
1. ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเกษตรที่จะน าใช้เป็นวัสดุท าบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุทางการเกษตรเพ่ือการท าบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ และเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ 
2.ออกแบบและสร้างต้นแบบให้เหมาะสมกับวัสดุเกษตรที่เลือกใช้เพ่ือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
3.ทดสอบเครื่องต้นแบบเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
4.ทดสอบข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ และประเมินผลการใช้งานกับวัสดุทางการเกษตรชนิดต่างๆ 
5.ทดสอบเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพระยะยาว และเก็บข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการท างาน ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน เป็นต้น 
6.วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
7.สรุปผลการทดลองและจัดท ารายงาน 
 เวลาและสถานที่ ตั้งแต่ตุลาคม2555-กันยายน2558 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเกษตรที่จะน าใช้เป็นวัสดุท าบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุทางการเกษตรเพ่ือการท าบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ และเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ในปัจจุบัน โดยผลการศึกษาได้เลือกวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรที่เหมาะสมส าหรับน ามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้คือ เส้นใยจากต้นกล้วย และเปลือกทุเรียน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการออกแบบเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพโดยด าเนินการทดสอบ รวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ การ
อัดวัสดุทางการเกษตรดังแสดงในภาพที่ 2 และได้ทราบข้อมูลในการออกแบบคือ 

1.เครื่องมือมีความต้องการแรงอัดชิ้นงาน น้อยกว่า 2,000 psi  หรือ 200 บาร์( 138 kg/cm2) 
2.อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการแผ่นอัดข้ึนรูปคือ 160 องศาเซลเซียส 

จากข้อมูลดังกล่าวน ามาออกแบบเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
อัดขึ้นรูปวัสดุ โดยเครื่องมือมีหลักการท างานเช่นเดียวกับเครื่องอัดขึ้นรูปยางพาราซึ่งมีส่วนประกอบของเครื่อง
ดังต่อไปนี้ 
1.ส่วนสร้างแรงกลในการอัด ใช้ไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์สร้างแรงกลในการขึ้นรูปวัสดุ 
2.ส่วนให้ความร้อนวัสดุ มีหน้าที่ให้ความร้อนแก่วัสดุที่จะข้ึนรูป 
3.ส่วนควบคุม มีหน้าที่ในการควบคุมวงจรไฮดรอลิคส าหรับควบคุมแรงกลในการขึ้นรูปวัสดุ  และควบคุมอุณหภูมิ
ของส่วนให้ความร้อนวัสดุ 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 การอัดทดสอบโดยใช้เครือ่งอัดขึ้นรูปยางแผ่น ของสถาบันวจิัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

                

 

รูปที่ 3. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีได้จากการอัดด้วยวัสดุเปลือกทุเรียน 

และได้ด าเนินการจากนั้นด าเนินการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ และ

ด าเนินการทดสอบเครื่องฯ จากผลการทดสอบน าข้อมูลการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ได้ดัง

แสดงในตารางที่ 1  

 

 

  



 

  

 

รูปที่ 4 แสดงภาพจ าลองระบบต้นก าลังไฮดรอลิคและวงจรไฮดรอลคิ 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แบบจ าลองคอมพิวเตอร์เครื่องต้นแบบเครื่องขึ้นรูปบรรจุภณัฑ์ชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6         ภาพรวมของเครื่องต้นแบบข้ึนรูปบรรจุภณัฑ์ชีวภาพตน้แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7     การอัดขึ้นรูปจานโดยเครื่องต้นแบบขึ้นรูปบรรจภุัณฑ์ชีวภาพ และบรรจภุัณฑ์ทีไ่ด้ 
 

เครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพแบบ
การอัดแบบแห้ง(Dry pressing)โดยใช้ก าลังไฮดรอลิคในการอัดข้ึนรูป(Hydrulic Press) 

เครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่สร้างขึ้นเป็นดังนี้ 
1.มีการส่งก าลังอัดแบบ ขึ้น-ลง ตามแนวกระบอกสูบ 
2.มีความสามารถในการท างานขึ้นรูปแบบอัดชิ้นงานขนาด 400 x 400 x 150 มิลลิเมตร 
3.มีแผ่นให้ความร้อนที่แผ่นรองแบบอัด ชุดบนและล่าง ขนาดชุดละ 2,000 วัตต์ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
แรงดันไฟฟ้า    220 โวลท์ เพสเดี่ยว สามารถท าอุณหภูมิแผ่นอัดขึ้นรูปสูงสุด 250 องศาเซลเซียส ระบบควบคุม
อุณภูมิอัตโนมัติ ±5 องศาเซลเซียส 



4.ชุดให้ก าลังไฮดรอลิค ไฮดรอลิคปั้มขนาดแรงดันสูงสุด 30 MPa.กระบอกลูกสูบไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
20 เซนติเมตร  ช่วงชักกระบอกสูบ 20 เซนติเมตร ต้นก าลังมอเตอร์ขนาด 4 แรงม้า ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
แรงดันไฟฟ้า    380 โวลท์ 3 เพส 
5.ระบบควบคุมทิศทางไฮดรอลิค แบบไฟฟ้า การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบควบคุมการหยุดการเคลื่อนที่โดย
ใช้แรงดันไฮดรอลิค 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณุสมบัติบรรจุภณัฑ์ชีวภาพทีผ่ลิตจากเครื่องขึ้นรูปบรรจุภณัฑ์ชีวภาพ  

ชุดตัวอย่าง ความหนาแน่น  
(kg/m3) 

ความชื้น(%) การดูดซึมน้ า(%) การพองตัวทางความหนา
(%) 

 AVG1  824.63 4.05a 415.23cd 211.17c 
 AVG2  881.69 4.19a 444.28bc 216.12c 
 AVG3  908.84 3.84a 531.14a 280.93a 
 AVG4  840.13 3.29b 499.23ab 248.96b 
 AVG5  722.61 2.86b 452.64bc 186.51d 

 AVG6(จากเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ )  549.84 2.08c 417.51d 97.75e 
CV  8.1376 % 8.4044 % 5.6837 % 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอกัษรที่เหมือนกันที่อยู่ในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMR 

การวิเคราะห์คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ชีวภาพของชุดตัวอย่าง AVG1, AVG2 ,AVG3, AVG4, AVG5(ผลิตภัณท์
ที่จ าหน่ายในท้องตลาด)และ AVG6(บรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบ) พบว่า AVG6 
มีความหนาแน่น  (kg/m3)ที่ต่ ากว่าบรรจุภัณฑ์ชีวภาพทุกชุดตัวอย่าง มีความชื้นและเปอร์เซนต์การพองตัวทาง
ความหนาที่ต่ ากว่าทุกชุดตัวอย่าง และมีเปอร์เซนต์การดูดซึมน้ าเท่ากับตัวอย่าง AVG1cและมีค่าที่ต่ ากว่า AVG2 
,AVG3, AVG4, AVG5 จากผลการวิเคราะห์แสดงว่าเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ
ได้ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจะมีความหนาแน่นที่ต่ ากว่าบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่มีในท้องตลาดและบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพที่ได้ยังมีเปอร์เซนต์การดูดซึมน้ าที่ต่ าและมีเปอร์เซนต์การพองตัวทางความหนาที่ต่ ากว่าทุกบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพที่มีในท้องตลาด  

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ไดเ้ครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

ชีวภาพแบบแห้ง(Dry pressing)โดยใช้ก าลังไฮดรอลิคในการอัดขึ้นรูป(Hydrulic Press)เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับ
การท าการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเกิด
มูลค่าสูงสุด เช่น แผ่นใยอัด พลาสติกชีวภาพ กระดาษ หรือส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ และหน่วยงานที่ต้องการเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพ ส าหรับผลิต และศึกษาวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ หรือการขึ้นรูปวัสดุ 
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ภาคผนวก 
 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
การประเมินต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในการประเมินค่าใช้จ่ายของการสร้างเครื่องขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ เป็นดังนี้ (คิดเฉพาะราคาท่ีจัดซื้อหรือสร้าง ไม่คิดค่าท่ีดินโรงเรือน ค่าประกันโรงเรือนและอ่ืนๆ) 
1 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (First cost) 
ต้นทุนเริ่มแรกคือค่าใช้จ่ายส าหรับลงทุนเริ่มต้น เช่น เครื่องจักร ที่ดิน เป็นต้น 
2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operating cost) 
ต้นทุนในการด าเนินการคือค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไปเพ่ือให้เกิดผลผลิต 
แบ่งเป็น 
2.1 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (Fixed Cost) คือค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสีย
โอกาสของทุนในเครื่องลดความชื้นด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 
2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) คือค่าใช้จ่ายที่แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้
จะแปรเปลี่ยนตามปริมาณผลเงาะที่น ามาลดความชื้น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ หาได้จาก 
    AC = FC + VC             ………………………………………………………………………………………….. (1) 

เมื่อ 
AC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพต่อปี (บาทต่อปี) 
FC = ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ  (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(R) 
VC = ค่าจ้างแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าบ ารุงรักษา (M) 
ค่าเสื่อมราคา (คิดวิธีเส้นตรง) 
 

      D       =           (P -S )/L         ………………………………………………………………………………………..….. (2) 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
    R     =  ((P+S)xi )/2     …………………………………………………………..……………………………….. (3) 
เมื่อ 
P = ราคาซื้อหรือสร้างเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ(บาท) 
L = อายุการใช้งานเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ (สึกหรอน้อย) = 10ปี 
S = ราคาเครื่องเมื่อครบ 10 ปี = 0.1 P (บาท) 
D = ค่าเสื่อมราคาต่อปี (บาท/ปี) 
R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (บาท/ปี) 
I = อัตราดอกเบี้ย 6.525% ต่อปี (เมื่อเดือน มิถุนายน 2558) 



จุดคุ้มทุน (Break even point, BEP) 
Blank และ Tarquin (1998) เสนอสมการการหาจุดคุ้มทุนไว้ดังนี้ 
  BEPS = FC / (SUU . VCU)   …………………………………………………………..……………………………….. (4) 
เมื่อ 
BEPS = จุดคุม้ทุน (หน่วย) 
FC = ค่าใช้จ่ายคงที่ (บาท) 
SUU = ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
VCU = ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
ระยะเวลาในการคืนทุน 
  PBP =  MC/P     …………………………………………………………..……………………………….. (5) 

เมื่อ 
PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 
MC = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (บาท) 
P = ก าไร (บาท/ปี) 

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
  ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ รวม 345,000 บาท 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 
ก าหนดให้ราคาเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ(P) มีค่า 345,000 บาท มูลค่าซากของเครื่องเมื่อสิ้น 
ปีที ่10 เหลือ 10% ของราคาเครื่อง และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.525% ต่อปี 
มูลค่าซาก (S)= 0.1P= 0.1 x 345,000 = 34,500 บาท 
ค่าเสื่อมราคา (D)= ( P-S )/L = (345,000 -34,500)/10= 31,050 บาท/ปี 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(R) = ((P+S)/2) x I 
= ((345,000 +34,500)/2) x 0.06525 = 12,381.19 บาท/ปี 
ต้นทุนคงท่ี (FC)= ค่าเสื่อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
= 31,050 + 12,381.19 
= 43,431.19 บาท/ปี 

ก าหนดให้อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท (ก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ) 

จ านวนคนท างาน 1 คน ท างาน 200 วัน/ปี และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 1.50 หน่วย/ชม. 
ท า งานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าบ ารุงรักษาเครื่องเฉลี่ยวันละ 5 บาท 



ค่าจ้างแรงงาน (W) = 1 x 300 x 200 = 60,000 บาท/ปี 
ค่าไฟฟ้า (E) = 1.50 x 4.50 x 8 x 200 = 10,800 บาท/ปี 
ค่าบ ารุงรักษา (M) = 5 x 200 = 1,000 บาท/ปี 
ต้นทุนแปรผัน (VC) = ค่าจ้างแรงงาน (W)+ ค่าไฟฟ้า (E)+ ค่าบ ารุงรักษา (M) 
= 60,000 + 10,800 + 1,000 
= 71,800 บาท/ปี 
ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = ต้นทุนคงท่ี (FC) + ต้นทุนแปรผัน (VC) 
= 43,431.19 + 71,800 
= 115,231.2 บาท/ปี 
จุดคุ้มทุนของเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
ก าหนดใหร้าคาขายบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 5.0 บาท/ชิ้น. และภายในระยะเวลา 1 ปี เครื่องท างานได้ 6 นาท/ีชิ้น 
ท างาน 365 x 8x60/6 = 29,200 ชิ้น/ปี.  
จุดคุ้มทุน (BEPS) = ต้นทุนคงที่ (FC) / ((ราคาค่าใช้เครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ/ จ านวนชิ้นงาน.,SPU) - ( 
ต้นทุนแปรผัน /จ านวนชิ้นงาน.,VCU)) 
= 43,431.19 / (5.00 - (71,800/ 29,200)) 
= 17,091.52  ชิ้น/ปี  
ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
จากรายได้ในราคาขายบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 5.0 บาท/ชิ้น. และ 1 ปี เครื่องท างานได้ 
29,200 ชิ้น.จึงมีรายได้ 5.00 x 29,200 = 146,000 บาท/ปี 
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก าไร (P) และ 
ก าไร (P) = รายได้ (R) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) 
= 146,000 - 115,231.2 
= 30,768.80 บาท 
ดังนั้น 
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก าไร (P) 
= 345,000 / 30,768.80 
= 11.21 ป ีหรือ (2,242 วัน) 

จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  เครื่องมือขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ มีราคา 345,000 บาท 
อัตราราคาจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 5.0 บาท/ชิ้น. จุดคุ้มทุนอยู่ที่การผลิต 17,091.52 ชิ้น./ปี และสามารถคืน
ทุนได้ในเวลา 11.21ปี หรือ (2,242 วัน) 
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