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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ภาคเกษตรกรรมจึงมีบทบาทความส าคญัอย่างยิ่ง
ตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารให้กับประชากรในประเทศ ก่อให้เกิดความมัน่คงด้านอาหาร เป็นฐานวตัถุดิบให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทัง้ยังเป็นวิถีชีวิต แหล่งภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมท่ีสืบตอ่กนัมานานของคนไทย 

 
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาตัง้แต่โบราณกาล การปลูกข้าวนัน้ท าเพ่ือการ

บริโภคทัง้ภายในประเทศและเพื่อการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ ดงันัน้ข้าวจงึถือวา่เป็นพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัอย่างยิ่งของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยสามารถปลกูข้าวได้ปริมาณมากและคณุภาพดี
ประเทศหนึ่งในโลก โดยสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 36.6 ล้านตนั สีเป็นข้าวสารได้ 28.2 
ล้านตนั และมีปริมาณร าข้าวประมาณ 3 ล้านตนั (1 ตนัข้าวเปลือกให้ร าข้าวประมาณ 80 - 100 
กิโลกรัม) (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556/57) 
 

ตำรำงที่ 1 ผลผลิตข้าวเปลือกไทยตอ่ปี พ.ศ. 2550 - 2557  

หนว่ย : ล้านตนัข้าวเปลือก 

รายการ 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 

ผลผลิตรวม 32.099 31.650 32.116 36.004 38.102 37.337 36.629 

นาปี 23.308 23.235 23.253 25.743 25.867 26.595 28.443 

นาปรัง 8.791 8.415 8.863 10.261 12.235 10.742 8.186 

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ม.ค. 2557) 
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จากตารางท่ี 1 ผลผลิตข้าวเปลือกของประเทศไทยปีพ.ศ. 2556/57 มี 36.6 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 เกิดจากการลดพืน้ท่ีปลูกข้าวนาปรังเน่ืองจากภาวะ     
แห้งแล้งในช่วงคร่ึงปีแรก ในปีพ.ศ. 2556 ราคาข้าวเปลือกลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากอุปทาน
ข้าวเปลือกในตลาดท่ีเพิ่มขึน้ สว่นหนึง่เป็นผลจากมาตรการรับจ าน าข้าวของรัฐเพื่อยกระดบัรายได้
เกษตรกร ด้านราคาส่งออกข้าวเปลือกของประเทศไทยยังคงสูงกว่าตลาดโลก ท าให้ผู้ น าเข้า
เปล่ียนไปซือ้ข้าวจากประเทศคูแ่ข่งแทน สง่ผลให้ไทยสง่ออกข้าวเปลือกได้ลดลงตอ่เน่ืองโดยลดลง
จากปีพ.ศ. 2555 ร้อยละ 1.6 การส่งออกข้าวเปลือกของไทยจึงเป็นอนัดบั 3 รองจาก อินเดีย และ
เวียดนาม ส าหรับปีพ.ศ. 2557 การส่งออกของไทยสงูกว่าปีพ.ศ. 2556 จากการเร่งระบายข้าวใน
สต็อก แต่ส่งผลให้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการแข่งขันในตลาดยังมีสูง ทัง้นี ้
ปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่การสง่ออกและราคาข้าวเปลือก ได้แก่ ผลผลิตและสตอ็กของประเทศคูแ่ข่งทาง
การค้า ภัยธรรมชาติ ค่าเงินบาท และนโยบายข้าวของแต่ละประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) 

 
จากข้อมลูของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2557 พบวา่ประเทศไทยสามารถผลิต

ข้าวเปลือกได้ปีละหลายล้านตนัข้าวเปลือก แต่ยังประสบปัญหาในการส่งออกและระดบัราคา
ข้าวเปลือกท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เน่ือง การพฒันาอตุสาหกรรมข้าวเพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้าข้าวท่ี
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเร่ืองวตัถดุิบ นบัเป็นช่องทางหนึ่งท่ีมีความส าคญั และถือเป็นการ
พฒันาเพ่ือยกระดบัอุตสาหกรรมข้าวไทยได้อย่างยัง่ยืน เพ่ือท าให้ไทยมีจุดแข็งในการสร้างความ
แตกตา่งให้กบัข้าวไทยในเวทีโลก อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสการสง่ออกให้กบัข้าวไทย  

 
น า้มนัร าข้าว นบัเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข้าวชนิดหนึ่งท่ีสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้เป็น

อย่างดี เน่ืองจากน า้มนัร าข้าวมีวตัถุดิบหลกัในการผลิตคือ ร าข้าว ซึ่งเป็นการน าผลพลอยได้และ
หรือเศษของเสียทางการเกษตรมาสร้างมลูคา่เพิ่ม (แตกตา่งจากในอดีตท่ีมองว่า ร าข้าวเป็นเพียง
ส่วนท่ีเหลือจากการสีข้าวและใช้เพ่ือเป็นอาหารสตัว์เท่านัน้) ทัง้นี ้น า้มนัร าข้าวยงัสามารถน าไปใช้
ได้ทัง้ในระดบัครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ   
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จากตารางท่ี 2 โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบมลูคา่การส่งออกข้าวสารและน า้มนัร าข้าว
ของไทยในปี 2556 จะเห็นได้ว่า ไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวสารมากถึง 6.61 ล้านตนั แต่การ
ส่งออกน า้มันร าข้าวของไทยยังมีเพียงเล็กน้อยท่ี 0.0271 ล้านตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ
ปริมาณการส่งออกข้าวสารทัง้หมด แตห่ากเปรียบเทียบในปริมาณการส่งออกท่ีเท่ากนั (1 ตนั) มี
ราคาเฉล่ียของน า้มนัร าข้าว 55,018 บาทต่อตนั เปรียบเทียบกับราคาเฉล่ียของข้าวสาร 20,248 
บาทตอ่ตนั จะพบว่า น า้มนัร าข้าวสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัข้าวได้มากถึง 2.7 เท่า  อนัแสดง
ถึงความส าคญัของการสร้างมลูคา่เพิ่มจากผลพลอยได้จากการสีข้าว คือ ร าข้าว สู่การเพิ่มมลูค่า
เป็นน า้มนัร าข้าว  
 

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบมลูคา่การสง่ออกข้าวสารและน า้มนัร าข้าวของไทยในปี 2556 
 

 ปริมาณ            

(ล้านตนั) 

มลูคา่                

(ล้านบาท) 

ราคาเฉล่ียตอ่หนว่ย* 

(บาทตอ่ตนั) 

ข้าวสาร 6.610 133,842 20,248 

น า้มนัร าข้าว 0.0271 1,491 55,018 

 

หมายเหต:ุ * ในปริมาณเทา่กนั น า้มนัร าข้าวสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้ถึง 2.7 เทา่ เม่ือเปรียบเทียบ
กับข้าวสาร, เป็นการค านวณเบือ้งต้นโดยค านึงด้านรายได้ท่ีได้รับ แต่หากพิจารณารวมผลของ
ต้นทุนในการผลิต (เช่น เคร่ืองจกัรท่ีทันสมัย แรงงานท่ีมีทกัษะ เป็นต้น) อาจท าให้น า้มันร าข้าว
สร้างมลูคา่เพิ่มเฉล่ียได้น้อยกวา่ 2.7 เทา่ เม่ือเทียบกบัข้าวขาว 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมและค านวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย (2556) 
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ความโดดเดน่ของน า้มนัร าข้าว คือ สารแกมมา โอรีซานอล (gamma oryzanol) เป็นสาร
ธรรมชาติท่ีพบในเย่ือหุ้มเมล็ดข้าว หรือร าข้าวนัน่เอง ซึ่งสารโอรีซานอลมีคณุสมบตัิเป็นสารต้าน
การออกซิแดนท์ (antioxidant) มีคณุสมบตัต้ิานอนมุลูอิสระ ชว่ยลดโคเลสเตอรอลท่ีไมดี่ และชว่ย
ชะลอความเส่ือมของเซลล์อนัเป็นสาเหตขุองมะเร็ง เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดการ
เส่ือมสภาพของเซลล์ ฟืน้ฟูสภาพของผิวหนงั และป้องกันการเกิดโรคอลัไซเมอร์ในผู้สูงอายุ และ
ประโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

น า้มันพืชแต่ละชนิดต่างก็มีคุณค่าและประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน แต่น า้มันร าข้าวมี
สว่นประกอบของสารท่ีมีประโยชน์ส าคญับางตวัท่ีแตกตา่งจากน า้มนัพืชตวัอ่ืน จงึได้รับความนิยม
มากขึน้ตามล าดบั ทัง้นี ้หากพิจารณาความต้องการบริโภคน า้มนัร าข้าวภายในประเทศ ท่ีแม้ว่า
การบริโภคน า้มนัพืชบรรจขุวดของไทยเฉล่ียในปี 2553 - 2555 จะพบว่า สดัส่วนการบริโภคน า้มนั
ร าข้าวมีเพียงร้อยละ 6 ของการบริโภคน า้มนัพืชบรรจขุวดของไทย แตต่ลาดน า้มนัร าข้าวยงัคงเป็น
ตลาดท่ีมีศกัยภาพ โดยเป็นน า้มนัพืชพรีเม่ียมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสดใสตามกระแสรักสขุภาพ
ของผู้บริโภค (แม้ยงัคงจ ากดัเฉพาะกลุม่ท่ีมีก าลงัซือ้สูง) ประกอบกบัในชว่ง 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา มีการ
เผยแพร่งานวิจยัเร่ืองคณุประโยชน์ของน า้มนัร าข้าวจากนกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ ท าให้
เกิดความตระหนกัและสนใจในประโยชน์จากน า้มนัร าข้าว  

 
อีกทัง้ผู้ประกอบการบางรายได้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้าน า้มนัร าข้าวในการท าอาหาร 

ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ผู้ บริโภคมากขึน้  จึงส่งผลต่อการเติบโตของตลาดน า้มันร าข้าวในประเทศ             
ดงัสะท้อนได้จากการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารในปี 2556 ท่ีมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 97,430 ล้าน
บาท หรือขยายตวัร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีพ.ศ. 2555 ซึง่สว่นหนึง่เป็นร้านอาหารไทยและ
อาหารญ่ีปุ่ นท่ีในบางเมนมีูการประกอบอาหารโดยใช้น า้มนัร าข้าว ตลอดจนผู้ผลิตอาหารประเภท
ขบเคีย้วหนัมาใช้น า้มนัร าข้าวเป็นส่วนประกอบมากขึน้ (รวบรวมและค านวณโดยศนูย์วิจยักสิกร
ไทย) 
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น า้มนัร าข้าวเร่ิมมีบทบาทในการเป็นสินค้าสง่ออกของไทยในชว่ง 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา จงึคาด
ว่าน า้มนัร าข้าวจะมีศกัยภาพและโอกาสการเติบโตท่ีดีในระยะถดัไป ในปี 2557 การส่งออกน า้มนั
ร าข้าวของไทยยงัคงมีการเติบโตท่ีดี ตามกระแสการต่ืนตวัในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภค โดยมีมลูคา่การสง่ออกน า้มนัร าข้าวอยูท่ี่ประมาณ 1,600 - 1,700 ล้านบาท หรือขยายตวั   
ร้อยละ 10 - 12 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีพ.ศ. 2556 และตลาดส่งออกหลกัคือ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่มีการน าเข้าเพ่ือใช้ส าหรับบริโภคใน
ครัวเรือน (กระทรวงพาณิชย์, 2557)  
 
ภำพท่ี 1 ปริมาณและมลูคา่การสง่ออกน า้มนัร าข้าวของไทย ปีพ.ศ. 2554 - 2556  
 

 
ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมและค านวณโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 

ส าหรับตลาดต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2555 - 2556 ผู้ประกอบการน า้มันร าข้าวได้มีการ
ปรับตัวเพ่ือขยายตลาดส่งออกมากขึน้ ซึ่งนับเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างตลาดใหม่เพ่ือช่วย
สนบัสนนุธุรกิจข้าวไทย ประกอบกบัความต้องการท่ีมีรองรับในตลาดตา่งประเทศท่ีผู้บริโภคมีก าลงั
ซือ้สงู เห็นได้จากในปีพ.ศ. 2556 มลูคา่การสง่ออกน า้มนัร าข้าวของไทยอยูท่ี่ 1,490 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีพ.ศ. 2555 
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น า้มนัร าข้าว จึงนบัเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์แปรรูปจากร าข้าวท่ีสร้างมลูคา่เพิ่ม ของไทยท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึน้ อีกทัง้น า้มันร าข้าวยังสามารถ
น าไปใช้ในการผลิตสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้หลากหลาย  ทัง้
อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมยาและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อตุสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

 
ส าหรับการเลือกพืน้ท่ีตัง้โรงงานสกัดน า้มนัร าข้าว ควรตัง้อยู่ใกล้แหล่งวตัถดุิบจึงเป็นการ

ช่วยลดต้นทนุในการขนส่ง และรักษาคณุภาพวตัถดุิบให้คงสภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ 
ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ส านกังานการค้าภายในจงัหวัดนครปฐม มีโรงสีข้าวท่ีจดทะเบียน
จ านวน 59 โรง พบว่ามีปริมาณการสีข้าวเปลือกรวมประมาณ 1,320,000 ตนัต่อปี ซึ่งคิดเป็น
ปริมาณร าข้าวได้ประมาณ 118,800 ตันต่อปี ซึ่งเพียงพอกับความต้องการใช้ร าข้าวเพ่ือเป็น
วตัถดุิบตามการศกึษาครัง้นี ้จึงเลือกพืน้ท่ีตัง้โรงงานท่ีจงัหวดันครปฐม เน่ืองจากใกล้แหล่งวตัถดุบิ 
การผลิตน า้มนัร าข้าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มมลูคา่ (Value Added) ของข้าวไทยแล้ว ยงัเป็นการ
การเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและชว่ยกระจายรายได้ให้กบัชมุชนในอีกทางหนึ่ง
ด้วย การศึกษาน า้มนัร าข้าวในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งมีความส าคญัและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทนุ 
 

การลงทุนท าโครงการจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ท าเลท่ีตัง้ 
รูปแบบของโรงงานผลิต ก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสม เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการผลิต การควบคมุ
คณุภาพ การตลาด การจดัการด้านแรงงาน เป็นต้น รวมถึงการจดัท าแผนทางการเงิน ซึง่การศกึษา
ครัง้นีจ้ะเน้นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทนุผลิตน า้มนัร าข้าวในจงัหวดั
นครปฐม โดยศึกษาข้อมูลจากโครงการตัวอย่างของบริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ดส์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ ท่ีสนใจในธุรกิจน า้มนัร าข้าวด้วย 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
1. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไป กระบวนการผลิตและการจดัจ าหนา่ยน า้มนัร าข้าวดบิ 
2. เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทนุผลิตน า้มนัร าข้าวดบิ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลท่ีเกิดขึน้กรณีท่ีโรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ

ต้องเผชิญกบัความไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้ในอนาคต  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1. เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุในโครงการผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ ใช้ผลการศกึษาความเป็นไปได้

ของโครงการด้านการเงิน มาใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการลงทนุ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางใน

การพฒันากลยทุธ์ด้านตา่งๆ ตอ่ไป หากต้องการสนบัสนนุให้มีการผลิตน า้มนัร าข้าวมากขึน้ 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
การศกึษาครัง้นีก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

ของโครงการผลิตน า้มนัร าข้าวดบิ ในจงัหวดันครปฐมไว้ดงันี ้
1. ขอบเขตของเวลาและพืน้ท่ีท่ีท าการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาของการด าเนิน

โครงการท่ี 10 ปี ตามอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัร คือ ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 – 2567 ในพืน้ท่ีจงัหวดั
นครปฐม 

2. ขอบเขตของก าลังการผลิตตามความสามารถของเคร่ืองจักรหลัก วันละ 72 ตัน 
(ประมาณ 300 ตนัร าข้าวตอ่วนั หรือประมาณ 19 รถบรรทกุตอ่วนั)  
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วิธีกำรศึกษำ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในกิจการ
ผลิตน า้มันร าข้าวดิบ จ านวน 4 ราย ซึ่งเป็นจ านวนบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทัง้หมด ข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นข้อมูลลักษณะทัว่ไปของ
โรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ และข้อมลูในส่วนของกระบวนการผลิต ต้นทนุการน าเข้าเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ และวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขจะเป็นการหาค่าเฉล่ียจากการ
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์  

 
2. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร รายงานวิจยั 

สิ่งพิมพ์ตา่งๆ และการค้นคว้าจากเว็บไซต์ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิเคราะห์ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึง
สภาพทัว่ไปของน า้มนัร าข้าวดิบ สภาพการผลิตและการจ าหน่ายน า้มนัร าข้าวดิบ ข้อมลูทัว่ไปของ
สร้างโรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ การศกึษาเป็นการอธิบายประกอบตาราง รูปภาพ และน าเสนอ
ข้อมลูด้วยคา่เฉล่ียและร้อยละ และ เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาข้อท่ี 1  

 
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางด้านการเงินของโครงการ โดยน าข้อมูลจากการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการมาวิเคราะห์ เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาข้อท่ี 2 โดยพิจารณาเกณฑ์การ
ตดัสินใจ จากตวัชีว้ดัความคุ้มคา่ของโครงการ 4 ประการ ได้แก่ มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present 

Value) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit-Cost Ratio) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return) โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจคือ ค่า NPV มากกว่าศนูย์หรือมีคา่
เป็นบวก  ค่า BCR มากกว่าหนึ่ง  และค่า IRR มากกว่าค่าเสียโอกาสหรืออัตราดอกเบีย้ของ      
เงินลงทนุท่ีใช้ลงทนุในโครงการ 
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และเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 กรณีท่ีโรงงานผลิตน า้มันร าข้าวดิบ ต้องเผชิญ
กบัความไมแ่นน่อนท่ีเกิดขึน้ในอนาคต จะท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีส าคญัๆ ที
ละตวัโดยให้ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ีและดกูารเปล่ียนแปลงของ NPV และ IRR หรือตวัชีว้ดัความ
คุ้มค่าของโครงการ และน าข้อมูลท่ีได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  โดยใช้
วิธีการทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน (Switching Value Test) 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. น า้มนัร าข้าว (Rice Bran Oil) น า้มนัพืชท่ีผลิตได้จากร าข้าวดิบ ซึ่งสกัดจากร าข้าว 
มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี ในกลุ่มโทโคฟีรอลประมาณร้อยละ 19 - 40 และกลุ่มโท
โคไตรอีนอลร้อยละ 51 - 81 และโอรีซานอล (oryzanol) ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 
6 เท่า มีกรดไขมนัอิ่มตวัร้อยละ 18 กรดไขมนัไม่อิ่มตวัเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fatty 

acid: MUFA) ร้อยละ 45 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid: PUFA) 
ร้อยละ 37 น า้มนัร าข้าวเหมาะส าหรับผู้ ท่ีต้องการลดคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดี (LDL-C) 

 

2. น า้มนัร าข้าวดิบ (Crude Rice Bran Oil) คือ น า้มนัท่ีสกัดได้จากร าข้าวขาวหรือร า
ข้าวนึ่ง โดยน าร าท่ีได้มาจากการสีข้าวเปลือกนัน้ มาเข้าสู่กระบวนการเพ่ือสกัดน า้มนั มีลกัษณะ
สีเหลืองเข้ม ข้น มีกลิ ่นหอม น า้มนัร าข้าวดิบที่สามารถส่งออกได้นัน้ต้องมีค ่ากรด (Acid 

Value) ไม่มากกว่า 15 จุด และมีสิ่งเจือปน (Impurity) ต ่ากว่าร้อยละ 1 สามารถนา ไปใช้เป็น
วตัถุดิบในการผลิตสบู่แชมพู หรือผงซกัฟอก แต่เม่ือเข้ากระบวนการท าให้บริสุทธ์ิ (refined oil) 
ถึงจะสามารถรับประทานได้  

 

3. ร าข้าว คือ ส่วนท่ีได้จากการขดัสีเมล็ดข้าวท่ีได้เอาเปลือกแข็งภายนอก (แกลบ) ออก
แล้ว มีลกัษณะเป็นแผ่นบาง ๆ สีเหลืองปนน า้ตาลอ่อน ๆ ในร าข้าวมีไขมนัอยู่ประมาณร้อยละ 
17 - 20 ซึ่งจะสามารถแยกออกเป็นน า้มนัได้ร้อยละ 15 และเป็นขีผ้ึง้ร้อยละ 3 - 5 

 

4. การสกัด (Extraction) คือ เทคนิคในการแยกสารอินทรีย์ออกจากสารผสม โดยใช้
ตวัท าละลายที่เหมาะสม ซึ ่งจะต้องละลายสารอินทรีย์ที่ต้องการสกัดได้ดี ไม่รวมเป็นเนือ้
เดียวกับสารละลายของของผสมและไม่ควรละลายสิ่งเจือปนหรือสารท่ีไม่ต้องการ  
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5. มิสเซลล่า (Miscella) คือ จะเป็นน า้มนัผสมกับสารละลายเฮกเซน และสารละลาย
เฮกเซนที่ถูกความร้อนจะน าเข้าไปผ่าน Condensor เพื่อให้เกิดการกลัน่ตวัเป็นของเหลวและ
น ากลบัมาใช้ได้ต่อไป และเม่ือไล่สารละลายเฮกเซนหมดแล้วจะผ่านขัน้ตอน Oil Srtipper เป็น
ส่วนสุดท้าย ส่วนน า้มนัร าข้าวดิบท่ีผ่านกระบวนการไล่สารละลายเฮกเซนแล้วนัน้จะน าเข้าไป
เก็บเข้าแทงก์รอส่งต่อไปยงัลกูค้า โดยน า้มนัร า ข้าวดิบที่ได้จะต้องมีค่าความเป็นกรด (AV)    
ไม่เกิน 15 จุด, Volatile คือสารระเหยต่างๆ เช่น สารละลายเฮกเซนท่ีเราใช้จะต้องไม่เกินร้อย
ละ 0.2  Impurity คือ สิ่งเจือปน เช่น กากร าต้องไม่เกินร้อยละ 1  
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บทที่ 2 
 

กำรตรวจเอกสำรและแนวคิดทฤษฎี 
 

กำรตรวจเอกสำร 
 

อารีย์รัศมิ์  ลมัภเวส (2553), ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานสกดัน า้มนั
ร าดิบ ในเขตอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ 1) ความเป็นไป
ได้ทางการเงิน และ 2) ความเส่ียงจากการลงทุนสร้างโรงงานสกัดน า้มนัร าข้าวดิบ ในเขตอ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสมัภาษณ์บุคลากรของโรงสีท่ี
ร่วมลงทนุในโครงการ และข้อมลูทตุิยภูมิท่ีได้จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมลูทัง้
สองประเภทถกูน ามาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เพ่ือหาต้นทนุและผลตอบแทน และ
ต้นทนุเฉล่ียถ่วงน า้หนกั เกณฑ์การตดัสินใจใช้มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทน
สุทธิต่อการนลงทุน อตัราส่วนตอบแทนภายในของโครงการ และอตัราส่วนตอบแทนภายในของ
โครงการท่ีมีการปรับค่าแล้ว รวมทัง้ท าการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนเพ่ือดูความเส่ียงของ
โครงการด้วย 

 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทนุสร้างโรงงานสกัดน า้มนัร าดิบ อายุ

โครงการ 10 ปี ใช้ต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีร้อยละ 10.61 เป็นอตัราคิดลดของโครงการ 
พบว่าโครงการมีความคุ้มคา่ในการลงทนุเน่ืองจาก มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ มีคา่เท่ากบั 231,767,122 
บาท อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนสทุธิตอ่การลงทนุมีคา่เท่ากบั 1.89  อตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการมีคา่เท่ากบัร้อยละ 28.28 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับค่า
แล้วมีคา่เท่ากบัร้อยละ 17.89 และจากการทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนพบว่า ผลตอบแทนลดลง
ได้มากสดุร้อยละ 5.80 ต้นทนุในการด าเนินงานสามารถเพิ่มขึน้ได้มากสุดร้อยละ 6.61 ต้นทนุใน
การลงทนุสามารถเพิ่มขึน้ได้มากสดุร้อยละ 89.18 และต้นทนุรวมสามารถเพิ่มขึน้ได้มากสดุร้อยละ 
6.16 แสดงว่าโครงการนีมี้ความเส่ียงอยู่ไม่น้อย จึงต้องลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะใน
ด้านของการด าเนินงาน 
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ดลรวี  นนทะภา (2553), ท าการศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนในโรงงานสกัดน า้มัน    
ร าข้าว ในรูปแบบวิสาหกิจชมุชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาโครงสร้างอตุสาหกรรมน า้มนัร าข้าว
ในประเทศไทย และศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนในการผลิตน า้มนัร าข้าวในรูปแบบวิสาหกิจ
ชมุชน โดยการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ตามข้อมลูท่ีรวบรวม
ได้ และน ามาวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าของโครงการเป็นกรอบ
แนวคดิ รวมทัง้การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 

 
การศกึษาครัง้นี ้ได้ท าการศกึษาธุรกิจการสกัดน า้มนัร าข้าวในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งกลุ่มธุรกิจ

ขนาดใหญ่ของอตุสาหกรรมการสกดัน า้มนัร าข้าวจะใช้วิธีการสกดัน า้มนัแบบวิธีการตวัท าละลาย 
(Solvent extraction) น า้มันร าข้าวท่ีได้นัน้เน้นไปใช้ส าหรับการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก      
โดยราคาจ าหน่ายอยู่ระหว่าง 35 - 40 บาทตอ่ลิตร ซึ่งมีสารประกอบส าคญัคือ โอรีซานอลอยู่ใน
ปริมาณน้อย (2,000 ppm.) จ านวนผู้ ประกอบธุรกิจการสกัดน า้มันร าข้าวนีมี้ไม่ถึง 10 ราย          
ซึ่งเน่ืองมาจากการเข้าถึงแหล่งวตัถุดิบหลกัคือ ร าข้าว เป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ 
ส าหรับน า้มนัร าข้าวชนิดคณุภาพสงูนัน้ จะมีสารโอรีซานอลอยู่ประมาณ 17,000 ppm. ตอ่ลิตร ซึง่
การผลิตจะต้องใช้ร าข้าวสดจากโรงสีมาใช้ในการการสกดั ดงันัน้จงึต้องมีโรงงานสกดัน า้มนัใกล้กบั
โรงสีข้าว เพ่ือให้ได้ร าข้าวท่ีสดใหม่เสมอ โดยในกรณีศึกษานี ้ผู้ประกอบการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้า คือ การสกดัน า้มนัร าข้าวจากข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ และมีข้าวนาและโรงสีข้าวเป็น
ของตวัเอง ซึ่งสามารถบริหารจดัการการผลิตได้ การสกดัน า้มนัร าข้าวให้ผลผลิตอยู่ท่ี ร าข้าว 100 
กิโลกรัม จะสกดัได้น า้มนัร าข้าว 5 ลิตร 

 
น า้มันร าข้าวนีใ้ช้เป็นอาหารเพ่ือบ ารุงสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการท่ีสูงขึน้ 

ผู้ประกอบการในกรณีศึกษานีท้ าการสกัดและจ าหน่ายในราคาลิตรละ 1,000 บาท ซึ่งคุ้มค่าต่อ
การลงทนุ โดยมีต้นทนุเฉล่ียตอ่ลิตรท่ี 187.98 บาท ซึง่การผลิตในแตล่ะวนันัน้ ผู้ประกอบการจะใช้
ร าข้าวจ านวน 500 กิโลกรัม มีก าลงัการผลิต 8 ชัว่โมงตอ่วนั โดยมีต้นทนุเร่ิมต้นท่ี 825,000 บาท 
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ในส่วนของต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการนัน้คุ้มคา่ใน
การลงทุน โดยผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน  1 ปี จากการก าหนดอตัรา 
คิดลดท่ีร้อยละ 10 ซึ่งราคาท่ีผู้ประกอบการจะจ าหน่ายและได้จุดคุ้มทุนอยู่ท่ีราคาลิตรละ 212 
บาท ซึ่งการจ าหน่ายน า้มนัร าข้าวให้ได้ราคาสงูนี ้ผู้ประกอบการเน้นกลยทุธ์ทางด้านการผลิตท่ีมี
คณุภาพของน า้มนัร าข้าวเป็นส าคญั 
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บญัชา ศรีสวสัดิ ์(2552) การวิเคราะห์ความคุ้มคา่ทางการเงินของการลงทนุจดัตัง้โรงงาน 
สกดัน า้มนัปาล์มในอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
สภาพการผลิต การตลาดของน า้มนัปาล์ม และความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทนุสร้าง
โรงงานสกดัน า้มนัปาล์ม ในเขตอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี โดยน าข้อมลูปฐมภูมิจากการ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อมลูทตุยิภูมิซึง่รวบรวมจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาท าการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ โดยใช้ต้นทนุเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (WACC) เป็นอตัราคิดลด 
และใช้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อัตราผลตอบแทน
ภายในท่ีมีการปรับแล้ว (MIRR) อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (BCR) เป็นตวัชีว้ัด 
นอกจากนีท้ าการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนของโครงการ (SVT) เพ่ือตรวจสอบถึงความเส่ียง
ของโครงการในกรณีท่ีรายรับลดลงหรือรายจา่ยเพิ่มสงูขึน้ 
 

ผลการศึกษาพบว่า อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีโรงงานสกัดน า้มนัปาล์มอยู่ 2 
โรงมีก าลงัการผลิตรวมท่ี 75 ตนัทะลายต่อชัว่โมง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณวตัถุดิบได้ 358,800 
ตนัทะลายตอ่ปี ในขณะท่ีปริมาณวตัถดุิบท่ีเข้าสู่ระบบของอ าเภอพนุพินอยู่ท่ี 421,855 ตนัทะลาย
ตอ่ปีดงันัน้การตัง้โรงงานขนาด 15 ตนัทะลายตอ่ชัว่โมง และใช้ปริมาณวตัถดุบิ 60,996 ตนัทะลาย
ตอ่ปีสามารถรองรับวตัถดุิบท่ีเกินอยูใ่นตลาดได้ 

 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินท่ีอายุโครงการ 20 ปี และอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 

7.81 พบวา่โครงการมีความคุ้มคา่ในการลงทนุโดย NPV มีคา่เทา่กบั 203,974,169 บาท BCR มี
ค่าเท่ากับ 3.03 และ IRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 34.35 และ MIRR มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.09 ซึ่ง
มากกวา่คา่เสียโอกาสทางการลงทนุคือร้อยละ 7.81 ส าหรับ SVT ผลท่ีได้คือผลตอบแทนลดลงได้
มากท่ีสดุร้อยละ 7.15 และต้นทนุรวมเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสดุร้อยละ 7.70 
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 ธวัลรัตน์  สุตระ (2549) การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตน า้มนั
มะพร้าวบริสทุธ์ิในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิตและตลาดของน า้มนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ และเพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนการสร้างโรงงานผลิตน า้มนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยน าข้อมลูปฐมภูมิจากากรสมัภาษณ์ผู้ประกอบการและข้อมลูทุติยภูมิซึ่ง
รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกียวข้อง มาท าการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณ  โดยใช้
มลูคา่ปัจจบุนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ อตัราผลประโยชน์ต่อต้นทนุ ระยะเวลาคืน
ทนุ เป็นตวัชีว้ดั รวมทัง้ท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวของโครงการด้วย 
 

ผลการศกึษาพบว่า กรรมวิธีการผลิตน า้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ มี 2 วิธี คือ การสกดัแห้งเป็น
การสกัดน า้มันจากเนือ้มะพร้าวสดอบแห้ง  และการสกัดแบบเปียกซึ่งเป็นการสกัดน า้มันจาก
น า้กะทิโดยกรรมวิธีเค่ียว หมกั แช่เย็น หรือเคร่ืองเหว่ียง จะได้น า้มนัมะพร้าวบริสุทธ์ิคณุภาพสูง
และคงคุณค่าไว้อย่างครบถ้วน  ในประเทศจะมีวางจ าหน่ายในสปา  ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติโมเดิ ร์นเทรด  และอินเตอร์เน็ต  ในราคาลิตรละประมาณ  500 - 1,000 บาท  ใน
ต่างประเทศจะมีวางจ าหน่ายในร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  ราคาประมาณลิตรละ     
1,200 - 1,500 บาท ตลาดตา่งประเทศท่ีส าคญั ได้แก่ ยโุรป และอเมริกา 

 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตน า้มันมะพร้าว

บริสทุธ์ิอายโุครงการ 10 ปี อตัราคิดลดร้อยละ 10 พบว่าโครงการมีความคุ้มทนุเน่ืองจากได้ NPV 
เท่ากับ 30,486,882 บาท BCR เท่ากับ 1.060 IRR ร้อยละ 21.75 ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ     
3 ปี 4 เดือน และจากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการใน  3 กรณี พบว่า โครงการมี
ความออ่นไหวทกุกรณี ถึงแม้รายได้หรือต้นทนุเปล่ียนแปลงเพียงร้อยละ 5 และโครงการจะมีความ 
อ่อนไหวด้านการลดลงของรายได้มากกว่า  ดังนัน้ผู้ สนใจลงทุนโครงการควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทนุและจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว
สามารถสร้างกรอบแนวคดิของการวิจยั ได้ดงันี ้
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สร้างขอบเขตการศกึษา เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการคิด การก าหนดต้นทนุในการ
ลงทุน การด าเนิน และท่ีมาของผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง การศึกษาสภาพปัจจุบนั  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาแน้วโน้มราคาวัตถุดิบ และต้นทุนต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของ
ตลาด และธรรมชาติของธุรกิจโรงสกัดน า้มนัดิบมากท่ีสุด เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นตัวชีว้ัด อันได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  อัตราส่วน
ระหว่างผลตอบแทนสทุธิตอ่การลงทนุ อตัราผลตอบแทนของโครงการ และอตัราผลตอบแทนของ
โครงการท่ีมีการปรับคา่แล้ว รวมทัง้การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน ส าหรับโครางการนีด้้วย 

 
มณียา แสงมณี (2549) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนจัดตัง้โรงงาน

สกดัน า้มนัปาล์มแบบมาตรฐานในอ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ โดยได้ท าการวิเคราะห์ความเส่ียง
ทางด้านการเงินในการลงทนุ โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงราคาผลปาล์มสด ราคาน า้มนัปาล์ม
ดบิจากเปลือก อตัราดอกเบีย้เงินกู้  เพ่ือจดัท าแผนธุรกิจเพื่อประกอบการด าเนินงานของกิจการโดย
การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการในอ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ 
ข้อมลูทตุิยภูมิจากหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น ส านกัเศรษฐกิจเกษตร กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

 
โดยการศกึษาใช้การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ และ

การวิเคราะห์ความแปรเปล่ียน ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนผลการศกึษาสรุปได้ว่า
โครงการลงทนุจดัตัง้โรงงานสกดัน า้มนัปาล์มแบบมาตรฐานมีความคุ้มคา่ในการลงทนุโดยมีมูลคา่
ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเป็น 301,771,030 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR) ของโครงการมีค่าเท่ากับ 1.05 และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการ        
มีค่าเท่ากับ 36.79 ซึ่งมากกว่าค่าเสียโอกาศทางการลงทุนท่ีร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการชีใ้ห้เห็นว่าการจดัตัง้โรงงานสกดัน า้มนัปาล์มแบบมาตรฐาน
ไม่มีความคุ้มคา่ในการลงทนุ ถ้าราคาผลปาล์มสดเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.28 และราคาขายน า้มนัปาล์ม
ดิบลดลงร้อยละ 3.18 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาปัจจยัการผลิต คือผลปาล์มสดและราคาน า้มนัปาล์มดิบ 
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จากการตรวจเอกสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ อารีรัศมิ์  ลัมภเวส 
ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานสกดัน า้มนัร าดิบ ในเขตอ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา และดลวี นนทะภา ท าการศกึษาความเป็นไปได้การลงทนุในโรงงานสกดัน า้มนัร าข้าว 
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ีงจะสามารถน าข้อมูลต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับการผลิตน า้มันร าข้าว                 
วิธีการศกึษา รวมถึงผลการศกึษามาเปรียบเทียบและประยกุต์ใช้กบัโครงการศกึษาครัง้นีไ้ด้ 

   
ส าหรับการตรวจเอกสารวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของ บญัชา  ศรีสวสัดิ ์ท าการ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนจัดตัง้โรงงานสกัดน า้มันปาล์ม ในอ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ธวลัรัตน์ สุตระ ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิต
น า้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มณียา  แสงมณี ท าการศกึษาการ
วิเคราะห์ความคุ้ มค่าของการลงทุนจัดตัง้โรงงานสกัดน า้มันปาล์มแบบมาตรฐาน ในอ าเภอ         
เขาพนม จังหวัดกระบี่ ทัง้ 3 เร่ืองเป็นการศึกษาเก่ียวกับการลงทุนผลิตน า้มันพืชทัง้สิน้ ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับโครงการศึกษาในครัง้นี ้จึงสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาของทัง้         
3 เร่ือง ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือมีผลกระทบกบัอตุสาหกรรมน า้มนัพืช 
รวมถึงการคิดค านวณความคุ้มคา่ทางการเงิน และข้อก าหนดตา่งๆ ของโครงการ มาเปรียบเทียบ
กบัอตุสาหกรรมการผลิตน า้มนัร าข้าว และน าข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้มาประยกุต์ใช้กบัการศกึษาโครงการ
ในครัง้นี ้

 
จากการตรวจเอกสารทัง้หมด สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบและ

ประยุกต์ใช้กับโครงการศึกษาในครัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลในการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทนุผลิตน า้มนัร าข้าวดบิ ในจงัหวดันครปฐม ตอ่ไป 
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        แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

หลักในการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) มาประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจในการลงทนุท าธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงกำร 
 
 โครงการเปรียบเสมือนหน่วยผลิตท่ีท าการแปลงสภาพทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตให้
กลายเป็นผลผลิต ซึ่งปัจจัยผลผลิตท่ีใส่เข้าไปนี ้ เม่ือท าการคิดเป็นมูลค่าหรือตวัเงินแล้ว  ก็คือ
ต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายของโครงการ  ในขณะท่ีผลผลิตท่ีออกมาจากโครงการเป็นมลูค่าหรือตวัเงินก็
คือ ผลตอบแทนของโครงการการประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการนีจ้ะเป็น
ข้อมูลส าคญัท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ด้านการเงิน ซึ่งจะช่วยในการตดัสินใจของผู้บริหารว่า  
โครงการดงักลา่วควรจะลงทนุหรือไม ่(ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล, 2544) 

 
ต้นทุนของโครงกำร  

ประกอบด้วย ต้นทนุในการลงทนุ ต้นทนุในการด าเนินงาน ต้นทนุท่ีไมมี่ตวัตน 
 
ต้นทุนในการลงทุน หมายถึง  มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปเพ่ือเป็นหลกัฐานหรือสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการผลิตหรือให้บริการ โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 
 
1. เงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวร หมายถึง เงินลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีอายกุารใช้งานมากกว่า 1 

ปี และโครงการจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน ซึง่ได้แก่  
1.1 ท่ีดินและค่าพัฒนาท่ีดิน เช่น ค่าถมดิน ค่าท าถนน ค่าติดตัง้เสาไฟฟ้า และ     

คา่ท ารัว้ เป็นต้น 
1.2 อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น คา่อาคารโรงงาน คา่ก่อสร้างบ้านพกัคนงาน 

คา่ก่อสร้างโกดงัเก็บวตัถดุิบ ซึง่จะรวมถึงคา่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า น า้ประปา และระบบโทรศพัท์  
1.3 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เช่น คา่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต 

ค่าอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ค่าเคร่ืองมือต่างๆ ในโรงงาน อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในส านักงาน 
ยานพาหนะ 
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2. คา่ใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้นบัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ จนถึง
ท่ีเร่ิมด าเนินการผลิตหรือให้บริการ คา่ใช้จา่ยก่อนการด าเนินงานโดยทัว่ไป ได้แก่ เงินเดือนผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีของโครงการ คา่เดนิทาง คา่เชา่ส านกังาน คา่ธรรมเนียมในการขออนญุาตตัง้กิจการ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอกู้ เงิน ค่าฝึกอบรมพนกังาน ค่าใช้จ่ายในการทดลองเคร่ือง ค่าดอกเบีย้
เงินกู้ ระหวา่งก่อสร้าง คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ก่อนเร่ิมโครงการ เป็นต้น 

 
3. เงินทนุหมนุเวียน หมายถึง เงินทนุหมนุเวียนสทุธิท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 

ซึ ่งหาได้จากสินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยหนีส้ินหมุนเวียน โดยปกติโครงการจะต้อง เตรียม
เงินทุนหมุนเวียนนีไ้ว้นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายลงทุนประเภทอื่น เพื่อความราบร่ืนในการ
ด าเนินงาน เม่ือโครงการสิน้สดุลง เงินทนุหมนุเวียนนีก็้จะกลบัคืนมาเป็นผลตอบแทนในปีสุดท้าย
ของโครงการ 
 
 ต้นทุนในการด าเนินงาน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปเพ่ือการด าเนินงานของ
โครงการ  หรือจ านวนเงินท่ีโครงการจ่ายออกไปเพ่ือการด าเนินงานตามปกตขิองโครงการ  คา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินงานโดยทัว่ไปประกอบด้วย 2 ประเภท  คือ 
 

1. ต้นทนุการผลิต หมายถึง คา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ                
ประกอบด้วย 

1.1 ค่าวัตถุดิบทางตรง ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนส าคัญของการผลิต
สินค้า หรือการ ให้บริการ 

1.2 ค่าแรงทางตรง ได้แก่ ต้นทุนแรงงานท่ีใช้โดยตรงในการผลิตสินค้าหรือ                    
ให้บริการ 

1.3 ค่า ใ ช้จ่ายการผลิ ต  ไ ด้แก่  ต้นทุนการผลิตทั ง้ หมดท่ีจ า เ ป็น ต้องใ ช้  
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง และค่าแรงทางตรง เช่น ค่าน า้ – ค่าไฟฟ้าค่าเส่ือมราคาและค่า
ประกนัภยัเคร่ืองจกัรของใช้สิน้เปลือง 
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2. ต้นทนุในการขายและบริการ หมายถึง คา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการขายและบริหาร 
ซึ่งเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยตรง เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่า
นายหน้าพนักงานขาย ค่าเช่าส านักงาน ค่าน า้ ค่าไฟฟ้าในส านักงาน ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ใน
ส านกังาน คา่ประกนัภยัส านกังาน เป็นต้น 
  

 ต้นทุนท่ีไม่มีตวัตน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น 
โครงการท่ีจะท าอาจมีผลกระทบตอ่สงัคมหรือศลิปวฒันธรรม ซึง่คา่ใช้จา่ยประเภทนีจ้ะตีคา่ได้ยาก
หรืออาจไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นตวัเงินได้ ดงันัน้ ถ้าโครงการท่ีจะมีค่าใช้จ่ายประเภทนีก็้ควร
ต้องระบุด้วยว่าผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้มีอะไรบ้าง เพ่ือให้ผู้ ตดัสินใจได้ทราบว่ามีผลกระทบ
ด้านนีอ้ยูด้่วยเทา่นัน้ก็เพียงพอแล้ว 
 
ขัน้ตอนกำรประมำณกำรต้นทุนของโครงกำร 

1. ระบรุายการและปริมาณคา่ต้นทนุของโครงการ 
2. ตีราคาคา่ใช้จา่ย 
3. รวมคา่ใช้จา่ยเป็นรายปี 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 : ระบรุายการและปริมาณคา่ต้นทนุของโครงการ 
 การประมาณคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของโครงการ ควรเร่ิมจากการระบวุ่าถ้ามีการลงทนุก่อสร้าง
ตามแผนโครงการแล้ว จะต้องมีการใช้ปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรอะไรบ้าง ในปริมาณมากน้อย
เพียงใด และหลงัจากพยายามระบุค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในทุกประเภทออกมาได้แล้ว จากนัน้ก็ให้
ท าการจัดประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น ค่าท่ีดิน ค่า
อาคารและสิ่งก่อสร้าง  คา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นต้น 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 :  ตีราคาคา่ใช้จา่ย 
 การตีราคาค่าใช้จ่าย คือ การน าราคาท่ีเหมาะสมมาตีค่ารายการต่าง ๆ ท่ีระบุไว้แล้วใน
ขัน้ตอนท่ี 1 เพ่ือจะได้ประมาณการรายรายการค่าใช้จ่ายท่ีระบุให้เป็นตวัเงิน เน่ืองจากปัจจยัการ
ผลิตหรือทรัพยากรท่ีจะในโครงการมีหนว่ยไมเ่หมือนกนั  เชน่  ท่ีดนิ มีหนว่ยเป็นไร่  แรงงานมีหนว่ย
เป็นหรือชัว่โมง เป็นต้น  
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การตีราคาค่าใช้จ่ายจะต้องมีการก าหนดราคาท่ีใช้ในการตีค่าท่ีเหมาะสม เพราะหากมี
การใช้ราคาท่ีไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่ความผิดพลาดในการประเมินคา่โครงการในท่ีสดุ การตีคา่
ราคาจะใช้ตีราคาตลาด  ซึ่งเป็นราคาท่ีก าหนดขึน้โดยเปิดเผย  สามารถสงัเกตได้จากการซือ้ขาย
จริงในตลาด  ราคาตลาดจึงสามารถน ามาใช้ในการตีราคาปัจจยัการผลิตของโครงการได้  และ
เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาดงักล่าว  ผู้ วิเคราะห์โครงการอาจใช้วิธี สอบถามราคาปัจจัยการผลิตท่ี
ต้องการจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ ค้าส่งหรือผู้ ค้าปลีกหรือผู้ขายปัจจยัการผลิตนัน้ ๆ 
ส่วนถ้าเป็นประเภทค่าก่อสร้างก็อาจจะสอบถามจากผู้ รับเหมา หรือราคาท่ีวิศวกรประมาณการ
ไว้ เป็นต้น  
 
ขัน้ตอนท่ี 3 :  รวมคา่ใช้จา่ยเป็นรายปี 
 การรวมค่าใช้จ่ายเป็นรายปี  เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการ เพ่ือให้ผู้วิเคราะห์โครงการได้มองเห็นภาพรวมของคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของโครงการ  ตลอด
อายขุองโครงการ ปกตโิครงการทกุประเภทส่วนใหญ่มกัจะมีการลงทนุมากในระยะเร่ิมแรก เน่ืองจากมี
คา่ซือ้ท่ีดิน คา่ก่อสร้าง  คา่เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต  อย่างไรก็ตาม ยงัมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปีเม่ือโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว และเร่ิมเปิดด าเนินการ เช่น คา่แรงงาน  
ค่าน า้ประปา  ค่าไฟฟ้า ค่าประกันภัย  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เงินเดือนผู้บริหารฯลฯ  ซึ่งการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนีค้วรจะท าการประมาณการเป็นรายปีในแต่ละรายการ
ของคา่ใช้จา่ย 
 
ผลตอบแทนของโครงกำร  

ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง  ผลตอบแทนทางอ้อมผลตอบแทนท่ีไมมี่ตวัตน 
 
ผลตอบแทนทางตรง ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการท่ีผลิตได้โดยตรงจาก

โครงการ นอกจากนีใ้นบางโครงการยงัอาจหมายรวมถึงการลดลงในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอนั
เน่ืองมาจากการท าโครงการนัน้  
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 ผลตอบแทนทางอ้อม ได้แก่ มูลค่าท่ีได้เพิ่มขึน้จากกิจกรรมส่วนควบ  หรือผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้ภายนอกโครงการ เชน่ โครงการสร้างถนนของสนามบนิแหง่ใหม ่ ผลประโยชน์ของการสร้าง
ถนนยงัตกแก่ชมุชนในบริเวณนัน้  ท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกและประหยดัเวลาการเดินทาง  และ
ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ของผู้ผลิตในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 
 
 ผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน หรือผลตอบแทนท่ีไม่สามารถตีค่าเป็นตวัเงินได้  เช่น  โครงการ
สร้างสนามบนิแหง่ใหม ่ ช่วยท าให้มีการกระจายรายได้ดีขึน้  ชว่ยลดปัญหาการวา่งงาน  เพิ่มความ
มัน่คงและปลอดภัยให้คนในชุมชนมากขึน้  ซึ่งผลตอบแทนเหล่านีถ้ึงแม้ระบุเป็นตวัเงินไม่ได้ แต่
โครงการก็ควรระบุว่ามีผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตนเหล่านีเ้กิดขึน้ด้วย  เพ่ือให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจ
ลงทนุในโครงการทราบก็เพียงพอแล้ว 
 
ขัน้ตอนกำรประมำณกำรผลตอบแทนของโครงกำร 
1. ระบรุายการและปริมาณผลตอบแทน 
2. ตีราคาผลตอบแทน 
3. รวมผลตอบแทนเป็นรายปี 
 
ขัน้ตอนท่ี 1: ระบรุายการและปริมาณผลตอบแทน 
 การประมาณการผลตอบแทนของโครงการจะเร่ิมต้นด้วยการระบตุวัผลตอบแทนทกุรายการท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการ  ได้แก่  รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นผลโดยตรงของ
โครงการนัน่เองและยงัรวมถึงการประหยดัคา่ใช้จา่ยอนัเน่ืองมาจากการมีโครงการนีด้้วย (ถ้ามี) 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 : ตีราคาผลตอบแทน 
 โดยที่ผลตอบแทนของโครงการ คือ รายได้หรือยอดขายที่ได้จากการขายสินค้าและ
บริการท่ีผลิตได้จากโครงการ ซึ่งผลตอบแทนของโครงการสามารถหาได้จากปริมาณขายคูณด้วย
ราคาขายตอ่หน่วย ซึง่ราคาขายนีจ้ะหมายถึงราคาท่ีได้รับจริงจากการขายสินค้าและบริการ ท่ีผลิตได้
จากโครงการนัน้ๆ สว่นปริมาณขายสามารถหาได้จากการพยากรณ์ขายในแตล่ะปี   
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ขัน้ตอนท่ี 3: รวมผลตอบแทนเป็นรายปี 
การรวมผลตอบแทนเป็นรายปี เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการประมาณผลตอบแทนของ

โครงการ โดยจะรวมผลตอบแทนทกุประเภทเข้าด้วยกนัเป็นรายปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงยอดรวมของ
ผลตอบแทนท่ีโครงการจะได้รับในแตล่ะปี ตลอดอายขุองโครงการ 
 
กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงนิของโครงกำรลงทุน 
 
 การตดัสินใจท่ีจะเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือการลงทุนขึน้อยู่กันความคุ้มค่าของ
โครงการนัน้ๆ ความคุ้มค่าของโครงการวัดได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์  กับ
ต้นทุนของโครงการ ทัง้ในรูปแบบการวิเคราะห์โครงการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจะถูกน ามาใช้ในการค านวณหาค่า
ตวัชีว้ดัความคุ้มคา่ของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับคา่ของเวลา ซึง่ตวัชีว้ดัความคุ้มค่าของ
โครงการ มีความส าคญัอย่างมากตอ่การตดัสินใจท่ีจะรับหรือปฏิเสธโครงการท่ีก าลงัพิจารณาอยู่  
หรือน ามาใช้ส าหรับเป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุนทัง้นีเ้พราะตัวชีว้ัดความคุ้ มค่าของ
โครงการสามารถบ่งบอกได้ว่าโครงการแต่ละโครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่  และยงั
สามารถบอกให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของโครงการได้อีกด้วย (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544)        
ซึง่การค านวณหาความคุ้มคา่ของโครงการสามารถท าได้โดยหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net  Present Value: NPV)  คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์แต่ละปีของโครงการตลอดอายุโครงการกับมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนตลอดอายุ
โครงการ  เพ่ือวัดค่าโครงการท่ีพิจารณาอยู่นัน้ว่าจะให้ผลประโยชน์คุ้มกับการลงทุนหรือไม่  
สามารถเขียนสตูรได้วา่  

 

NPV   =    ∑(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡) / (1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
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โดย Bt = ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดเข้าในปีท่ี t 
 Ct = ต้นทนุหรือกระแสเงินสดออกในปีท่ี t 

r = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้  
 t = ระยะเวลาโครงการ ปีท่ี 0,1,2,3,..., n  
 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 

 

เกณฑ์การตดัสิน  
NPV > 0 โครงการนัน้น่าจะลงทุนเพราะมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดอายุ

โครงการมากกว่ามลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุคา่ใช้จ่ายตลอดอายโุครงการอยา่งน้อยก็คุ้มคา่กบัอตัรา
สว่นลด 
 NPV = 0   โครงการนัน้น่าจะมีมลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทนตลอดอายโุครงการเท่ากับ
มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุคา่ใช้จา่ยตลอดอายโุครงการ ดงันัน้ จะตดัสินใจเลือกลงทนุหรือไมก็่ได้ 
 NPV < 0   โครงการนัน้ไม่น่าลงทุนเพราะมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดอายุ
โครงการไมคุ่้มกบัมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุคา่ใชจ่า่ยตลอดอายโุครงการ 
  
ข้อดีของ NPV 
 1) สามารถวดัคา่ออกมาเป็นตวัเงิน ดงันัน้ จงึสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้อยา่งชดัเจน 
 2)  ถึงแม้ตลาดเงินทุนจะมีความไม่สมบูรณ์ คือ มีการเปล่ียนแปลงขึน้ลง  แต่การทอน
มูลค่าเงินให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจะให้ได้ค่าท่ีถูกต้องเสมอ ถ้ามีการเลือกอัตราส่วนลดอย่าง
ถกูต้อง คือ ไมก่ าหนดอตัราสว่นลดต ่าหรือสงูเกินไป 
 3)  เป็นวิธีท่ีค านวณหาได้ไมย่าก 
 
ข้อเสียของ NPV 
 1)  การใช้หลักเกณฑ์ NPV พิจารณาอาจท าให้การตดัสินใจผิดพลาดได้ เพราะ NPV 
เป็นค่าท่ีแสดงจ านวนผลตอบแทนสุทธิของโครงการ โครงการขนาดเล็กให้ผลตอบแทนสูง (เม่ือ
เทียบกับต้นทุน) อาจมีค่า NPV ต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการขนาดใหญ่ท่ีให้ผลตอบแทนต ่า 
(เม่ือเทียบกับต้นทุน) ปัญหานีแ้ก้ได้โดยใช้หลักเกณฑ์ BCR เรียงล าดบัโครงการและเลือกกลุ่ม
โครงการจนกระทัง่หมดจ านวนงบประมาณ จะได้ผลตอบแทนสงูกว่าการเลือกโดยใช้เกณฑ์ NPV 
ท่ีสงูสดุ 
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 2) ในตลาดทุนท่ีไม่สมบูรณ์ การเลือกอัตราส่วนลดผิดพลาดอาจท าให้ค่าของ NPV  
ผิดพลาดได้  กลา่วคือ ถ้าใช้อตัราสว่นลดสงู คา่ของ NPV จะต ่าและถ้าใช้อตัราส่วนลดต ่า คา่ของ 
NPV จะสงู ดงันัน้  โครงการท่ีให้ผลตอบแทนต ่าและไมน่่าสนใจอาจเป็นโครงการท่ีให้ผลตอบแทน
สงูขึน้  โดยการใช้อตัราส่วนลดท่ีต ่าลง  ในการค านวณ  
 
 2. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทนุ (Benefit - Cost Ratio: BCR) หมายถึง มลูคา่ปัจจุบนั
ของผลประโยชน์รวม หารด้วยมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนรวม ผลประโยชน์ของโครงการจะเกิดขึน้
ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ยกเว้นในช่วงแรกของการก่อสร้างและตกแต่งอาคารจะ
ไม่มีผลประโยชน์จากโครงการ ส่วนต้นทนุของโครงการ จะมีมลูคา่สงูในช่วงแรกของโครงการ คือ 
การก่อสร้าง และหลังจากนัน้จะเกิดต้นทุนที่อยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในงาน
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะเกิดขึน้ตลอดชว่งอายทุางเศรษฐกิจ ทัง้นี ้จะน าเอากระแสผลประโยชน์ 
และกระแสต้นทนุของโครงการไปปรับค่าตามเวลา หรือเป็นมลูคา่ปัจจุบนัแล้วน ามาเปรียบเทียบ
กนัเพ่ือหาอตัราสว่น  ดงันี ้
  

BCR   =    ∑ 𝐵𝑡(1 + 𝑟)𝑡 /

𝑛

𝑡=0

  ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝑟)𝑡 

n

𝑡=0

 

 

โดย Bt = ผลตอบแทนในปีท่ี t 
 Ct = ต้นทนุในปีท่ี t 
 r = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบีย้เงินกู้  
 t = ระยะเวลาโครงการ ปีท่ี 0,1,2,3,..., n 
 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
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เกณฑ์การตดัสิน    
BCR > 1 โครงการนัน้คุ้ มค่าและน่าจะลงทุน เพราะมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน

มากกวา่มลูคา่ปัจจบุนัของคา่ใช้จ่าย คือ ได้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทนุคา่เสียโอกาสของเงินลงทนุ
ตลอดอายโุครงการ 

BCR = 1 โครงการนัน้จะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้ เพราะมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
เทา่กบัมลูคา่ปัจจบุนัของคา่ใช้จา่ย 

BCR < 1 โครงการนัน้ไม่น่าลงทุน เพราะมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนมีคา่น้อยกว่า
มลูคา่ปัจจบุนัของคา่ใช้จา่ย 
 

ข้อดีของ BCR 
 1) สามารถบอกวา่ผลตอบแทนตอ่ทนุ 1 หนว่ย มีมากน้อยเพียงใด 
 2) สามารถจดัล าดบัความคุ้มคา่ของโครงการ ในกรณีท่ีมีงบประมาณจ ากดัและสามารถ
เลือกโครงการได้หลาย ๆ โครงการ 
 
ข้อเสียของ BCR 
 จะมีความไหวตัวต่อมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุนอย่างมาก ถ้ามีการคิด
ต้นทนุบางรายการเป็นผลประโยชน์ติดลบ และคิดผลประโยชน์บางรายการเป็นต้นทนุติดลบ เช่น 
โครงการลดมลภาวะ อาจท าให้ค่า BCR ไม่สามารถบอกถึงความเหมาะสมของโครงการได้ ซึ่ง
ลกัษณะแบบนีก้ารใช้หลกัเกณฑ์ NPV จะได้ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมกวา่ 
  

3.   อตัราผลประโยชน์ภายในโครงการ  (Internal  Rate of Return :IRR)  คือ อตัรา คิดลด 
(i) ท่ีท าให้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของโครงการมีคา่เทา่กบัศนูย์ (NPV = 0)  สตูร์ท่ีใช้คือ  
 

∑(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡) / (1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡   =    0

𝑛

𝑡=0
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โดย Bt = ผลตอบแทนในปีท่ี t 
 Ct = ต้นทนุในปีท่ี t 
 IRR = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 t = ระยะเวลาโครงการ ปีท่ี 0,1,2,3,..., n 
 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสิน้สดุโครงการ 
 
เกณฑ์การตดัสิน   

IRR > คา่เสียโอกาสของเงินลงทนุ แสดงวา่การลงทนุนัน้ให้ผลคุ้มคา่ 
IRR = คา่เสียโอกาสของเงินลงทนุ แสดงวา่การลงทนุยงัพอมีความเป็นไปได้ 

 IRR < คา่เสียโอกาสของเงินลงทนุ แสดงวา่การลงทนุนัน้ให้ผลไมคุ่้มคา่ 
 
ข้อดีของ IRR 
 1) เป็นการวัดประสิทธิภาพส่วนเพิ่มของการลงทุนว่า เม่ือตดัสินใจลงทุนไปแล้ว จะให้
ผลตอบแทนเป็นอย่างไร (ในรูปร้อยละ) ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเสียโอกาส
ของทนุ (อตัราสว่นลด) 
 2) มีประโยชน์ถ้ามีการท า Sensitivity  Analysis กล่าวคือถ้าต้นทุนของโครงการ
เปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบตอ่ IRR อยา่งมาก  ดงันัน้ IRR จงึสะท้อนถึงทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
 
ข้อเสียของ IRR 
 1) อาจมีคา่ IRR มากกวา่ 1 คา่ท่ีท าให้มลูคา่ปัจจบุนัเป็น 0 จงึเกิดความไมแ่นใ่จว่าค่าใด
ท่ีเป็นคา่ท่ีเหมาะสม 
 2) ถ้าโครงการมีลกัษณะพึ่งพิงกัน (Interdependent) กล่าวคือ  ถ้าด าเนินโครงการหนึ่ง
จะต้องไม่ด าเนินการโครงการอีกโครงการหนึ่งหรือเรียกว่า “Mutually Exclusive”  โครงการนีจ้งึ
เป็นปัญหาขึน้เน่ืองจากเกณฑ์ตา่ง ๆ ในการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการมีความแตกตา่งกนั
ในกรณีเช่นนีค้วรใช้ NPV  มาเป็นเกณฑ์การตดัสินใจโดยเปรียบเทียบค่าของNPV   ของแต่ละ
โครงการท่ีมีให้เลือกโดยใช้คา่เสียโอกาสของทนุท่ีเทา่กนัเป็นอตัราสว่นลด   
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 4. ระยะเวลาคืนทนุของโครงการ (Payback Period) เป็นการพิจารณาถึงระยะเวลาของ
โครงการท่ีจะได้รับผลตอบแทนสทุธิจากากรด าเนินงานของโครงการ เทา่กบัคา่ใช้จ่ายในการลงทุน
โครงการ โดยมีวิธีการค านวณ ดงันี ้
 
  ระยะเวลาคืนทนุ    =     คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ / ผลตอบแทนสทุธิเฉล่ียตอ่ปี 
 
 เพ่ือพิจารณาถึงระยะเวลาในการคืนทนุ  ว่าเงินลงทนุหรือต้นทนุรวมท่ีใช้ไปในโครงการจะ
สามารถคืนทนุภายในระยะเวลาก่ีปี  โดยทัว่ไประยะเวลาคืนทนุต้องไม่นานเกินไป  ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
ข้อพิจารณาว่าควรลงทนุในโครงการนัน้หรือไม่อย่างไร ซึง่ ณ ท่ีนีจ้ะไมมี่ก าหนดระยะเวลาคืนทุนท่ี
แนน่อน  แตต้่องไมเ่กินอายขุองโครงการเพราะจะไมมี่ความคุ้มคา่จากการลงทนุในโครงการ 
 
กำรวิเครำะห์โครงกำรภำยใต้สภำวะควำมเส่ียง 
 
 การวิเคราะห์โครงการโดยใช้การตดัสินใจแบบปรับค่าเวลานัน้ การวดัผลประโยชน์และ
ต้นทนุของโครงการจะต้องมีการประมาณการตวัเลขในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่ในความเป็นจริงการ
คาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตนัน้จะต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ สง่ผลให้การวิเคราะห์
โครงการมีความผิดพลาดได้ ดงันัน้การรับมือกบัปัญหาท่ีไม่แน่นอนดงักลา่วสามารถท าได้โดยการ
วิเคราะห์โครงการภายใต้สภาวะเส่ียงและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ส าหรับการศึกษาครัง้นี ้
ท าการศกึษา 2 วิธี ดงันี ้ 
 

1. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) โดยหลังจากท่ีได้
ตวัชีว้ัดทางการเงินแล้ว หากผลท่ีได้ออกมานัน้ท าให้โครงการสามารถยอมรับได้แต่ยังไม่เป็นท่ี
แน่ใจว่ายังมีความแน่นอนหรือความเส่ียงในการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ 
เพราะการวิเคราะห์เป็นการใช้ข้อมูลในปัจจุบนัและแนวโน้มจากอดีต ซึ่งเป็นการวิ เคราะห์ผลใน
อนาคตท่ีดีท่ีสดุ แตเ่น่ืองจากอนาคตเป็นเร่ืองราวของความไม่แน่นอนและมีความเส่ียงภยัอยู่ด้วย 
โอกาสผิดพลาดจงึอาจเกิดขึน้ได้   
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในท่ีนีห้มายถึง การพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือท่ีจะพิจารณาว่าผลประโยชน์จากโครงการยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การวดัคุ้มค่าของ
การลงทนุหรือไม่ จะท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีส าคญัๆ ทีละตวั โดยให้ตวัแปร
อ่ืนๆมีค่าคงท่ีและดูการเปล่ียนแปลงของ NPV และ IRR หรือเกณฑ์การตัดสินใจเลือกลงทุน
หลักๆ  และน า ข้ อมูล ท่ี ไ ด้มา รวบรวม เ พ่ื อวิ เ ค ราะ ห์คว าม เ ส่ีย งของ โครงการต่อ ไป                                   
(สมุาลี  (อณุหะนนัทน์) จิวะมิตร, 2544) 

 
หลงัจากได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแล้ว หากผลที่ได้นัน้ยงัคงท าให้

โครงการยอมรับได้ จะต้องท าการทดสอบเพ่ือหาว่า ณ ระดบัต้นทนุเพิ่มมากกว่า หรือผลตอบแทน
ลดลงมากกว่าเท่าไร ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถลงทุนได้ ซึ่งการทดสอบนีเ้รียกว่า Switching Value 

Test (SVT) (ชชีูพ, 2544:176) 
 

2. การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test) ค่าความแปรเปล่ียนของ
โครงการหมายถึงการเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละของปัจจยัท่ีเช่ือว่ามีอิทธิพลตอ่ผลลพัธ์ของโครงการ
ซึง่ท าให้คา่มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) มีคา่เทา่กบัศนูย์ปัจจยัดงักลา่วได้แก่ต้นทนุและผลประโยชน์
ของโครงการการทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนของโครงการแบง่เป็น 2 วิธีได้แก่ 

 
2.1 การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุ (Switching Value Test of 

Cost: SVTC) หมายถึงความวา่ต้นทนุโครงการสามารถเพิ่มร้อยละเทา่ไรก่อนท่ีจะท าให้ NPV มี
คา่เทา่กบัศนูย์ สตูรในการค านวณคือ 

 

SVTC = 
NPV

PVC
 x 100 

 
โดย PVC = มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุของโครงการ 
 
 
 
 



29 
 

2.2 การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนด้านผลประโยชน์ (Switching Value Test 

of Benefit: SVTB) หมายความว่าผลประโยชน์โครงการสามารถลดลงได้ร้อยละเทา่ไรก่อนท่ีจะ
ท าให้ NPV มีคา่เทา่กบัศนูย์ สตูรในการค านวณคือ 

 

SVTB = 
NPV

PVB
 x 100 

 
โดย PVB = มลูคา่ปัจจบุนัของผลได้ของโครงการ 
 

ค่า SVTC หรือ SVTBท่ีค านวณได้หากมีค่ามากหมายความว่าความเส่ียงภัยของ
โครงการอยู่ในระดบัต ่าและในท านองเดียวกับถ้าค่าท่ีค านวณได้มีค่าน้อยหมายความว่าความ
เส่ียงภยัของโครงการอยูใ่นระดบัสงู 
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บทที่ 3 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

 ในบทนีจ้ะกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมน า้มันร าข้าว เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการศกึษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงงานผลิตน า้มันร าข้าวดิบ ในจังหวัดนครปฐม ต่อไป ข้อมูลท่ีท าการศึกษา 
ประกอบด้วย  
 
 - ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดันครปฐม 
 - ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัอตุสาหกรรมน า้มนัร าข้าว  

- ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัโครงการท่ีท าการศกึษา 
 

ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดนครปฐม 
 
 จังหวัดนครปฐม มีพืน้ท่ีเกษตรกรรม จ านวนทัง้สิน้ 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89    
ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคญัของจงัหวดันครปฐม ประชากรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 23.59 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การท านา ท าไร่ 
ท าสวนผลไม้และพืชผกั การเลีย้งสตัว์และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ พืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้ให้จงัหวดั 
ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผกัตา่ง ๆ และไม้ดอกไม้ประดบั การเกษตรกรรมของจงัหวดันครปฐมมี
ความเป็นไปได้สงูตอ่การวางแผนจดัระบบการผลิต เพ่ือเช่ือมโยงการสง่ออก 
 

จงัหวดันครปฐมมีการท านาปีละ 2 ครัง้ คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดยข้าวนาปีเป็นข้าว
เพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และจะเก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงหาคม - มกราคม    
ส่วนข้าวนาปรังเป็นข้าวท่ีเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน และจะเก็บเก่ียวในช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์ - สิงหาคม แตเ่น่ืองจากจงัหวดันครปฐมมีระบบชลประทานท่ีสมบรูณ์ จงึสามารถ
ปลูกข้าวได้ต่อเน่ืองตลอดปี คือ สามารถปลูกได้ 2 ปี 5 ครัง้ (ส านักงานสถิติ จังหวัดนครปฐม, 
2556) 
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 การอตุสาหกรรมเป็นสาขาท่ีท ารายได้เข้าสู่จงัหวดันครปฐมมากท่ีสุด มีการขยายตวัทาง
อตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หา่งจากกรุงเทพ ฯ เพียง 
56 กิโลเมตร โดยภาพรวมแล้วอตุสาหกรรมในจงัหวดันครปฐม มีการประกอบกิจการหลากหลาย
ประเภทปะปนกันไปไม่กระจุกตวัอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ และอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วน
การลงทุนมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมการบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก ตามล าดบั (ส านกังาน
อตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม, 2556) 

 
ข้อมลูจากกรมการค้าภายใน ส านกังานการค้าภายในจงัหวดันครปฐม (2556) มีโรงสีข้าว

ท่ีจดทะเบียนจ านวน 59 โรง พบว่ามีปริมาณการสีข้าวเปลือกรวมประมาณ 1,320,000 ตนัต่อปี 
ซึ่งคิดเป็นปริมาณร าข้าวได้ประมาณ 118,800 ตนัตอ่ปี ซึ่งเพียงพอกบัความต้องการใช้ร าข้าวเพ่ือ
เป็นวตัถดุบิในการผลิตน า้มนัร าข้าวดบิตามการศกึษาโครงการในครัง้นี ้
 
 จากการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดันครปฐม พบว่า การตัง้โรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดบิ
ในพืน้ท่ีจังหวัดนครปฐมจึงมีความเป็นได้ในเร่ืองของภูมิศาสตร์ เน่ืองจากในจังหวัดนครปฐม
สามารถปลกูข้าวได้ 5 ครัง้ ใน 2 ปี มีจ านวนโรงสีข้าวจ านวน 59 โรง ซึ่งมีปริมาณร าข้าว ท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้ในโครงการนี ้ รวมทัง้ใน พืน้ท่ีจังหวัดนครปฐมยังไม่มี
โรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดบิ โครงการนีจ้งึมีความเหมาะสมท่ีจะตัง้โรงงานอยูท่ี่จงัหวดันครปฐม 
 

ข้อมูลพืน้ฐำนเก่ียวกับอุตสำหกรรมน ำ้มันร ำข้ำว  
 
 ร าข้าวเป็นผลผลิตจากผลพลอยได้จากข้าว คิดเป็นร้อยละ 8 - 10 ของน า้หนกัข้าวเปลือก 
การท่ีประเทศไทยผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมาโดยตลอด จึงมีปริมาณร าข้าวท่ี
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในประเทศ ปัจจบุนัน า้มนัร าข้าวมีส่วนแบง่การน าไปใช้ในตลาดน า้มนั
พืชรวมประมาณร้อยละ 6  โรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวรายใหญ่มีอยู่ 8 โรงงาน ส่วนใหญ่จะตัง้อยูใ่น
ภาคกลางซึง่เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวเป็นจ านวนมาก 
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ร ำข้ำว 
 

กระบวนการสีข้าว นอกจากเราจะได้ข้าวสารท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือการรับประทานเป็นหลกั
แล้ว อีกผลิตภณัฑ์หนึ่งท่ีเรียกว่า ผลพลอยได้ (By Product) จากข้าว นัน่คือ ร าข้าว และร าข้าวท่ี
ได้จากการสีข้าวนี ้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณข้าวเปลือกทัง้หมดท่ีเข้าสู่กระบวนการสี 
ในอดีตร าข้าวมีไว้ส าหรับเพ่ือใช้เป็นอาหารเลีย้งสัตว์เพียงอย่างเดียว  แต่ด้วยวิวัฒนาการและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มนุษย์จึงได้คิดค้นหาวิธีท่ีจะน าเอาร าข้าวมาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์        
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จงึเกิดการน าร าข้าวมาสกดัเป็นน า้มนัร าข้าวเพ่ือการบริโภคและเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนๆ มากมายอย่างเช่นในปัจจุบัน  จากการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของร าข้าว             
ตามธรรมชาตพิบวา่จะมีปริมาณน า้มนัปะปนอยูถ่ึงร้อยละ 18   

 
ร าข้าวท่ีน ามาเป็นวตัถดุบิในโรงงานสกดัน า้มนัร าข้าวดิบแบง่ได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ร า

ข้าวขาว (White Rice Bran) จะมีน า้มันปะปนอยู่ในเนือ้ร าประมาณร้อยละ 18 มีค่าความเป็น
กรด (Acid Value) จะเพิ่มขึน้ชั่วโมงละ 0.32 จุด และร าข้าวนึ่ง (Parboiled Rice Bran) จะมี
น า้มันปะปนอยู่ในเนือ้ร าประมาณร้อยละ 25 มีค่าความเป็นกรด (Acid Value) จะเพิ่มขึน้     
ชัว่โมงละ 0.001 จดุ (ร าข้าวนึง่ คือ ร าข้าวท่ีได้จากการน าข้าวเปลือกไปผ่านการอบก่อนจะน าไปสี) 

 
ภำพท่ี 2 แสดงองค์ประกอบของเมล็ดข้าว 
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คุณลักษณะของน ำ้มันร ำข้ำวดบิ 
 

น า้มันร าข้าวดิบ คือ น า้มันท่ีได้จากการน าเอาร าข้าวท่ีได้จากการสีข้าวเปลือกมาเข้าสู่
กระบวนการเพ่ือสกัดน า้มนัออกมา น า้มนัท่ีได้มีลกัษณะข้นเหนียว สีเหลืองเข้ม มีกลิ่มหอมข้าว
ออ่นๆ 
 

คุณประโยชน์จำกน ำ้มันร ำข้ำวเพื่อกำรบริโภค 
 

1. วิตามินอี กลุ่มโทโคฟีรอล และกลุ่มโคโทไตรอีนอล จะช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็น
สาเหตุส าคญัของการเกิดโรคมะเร็ง และช่วยลดระดบัไขมันในเลือด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ มี
ปัญหาเก่ียวกับโรคหลอดเลือดโดยเฉพาะไทโคไตรอีนอล  สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล       
ในเลือด และลดการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 

2. โอรซานอล สารธรรมชาติท่ีพบในน า้มันร าข้าวเท่านัน้ ไม่พบในน า้มันพืชชนิดอ่ืน           
มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง  6 เท่า  และยังช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลตวัร้าย (LDL-C) ในเลือด ลดการสงัเคราะห์คอเลสเตอรอลในตบั รวมถึงช่วยลด
อาการร้อน       วบูวาบ (Hot flashes) ในสตรีวยัทอง 

3. ไฟโตสเตอรอล มีงานวิจยัแสดงถึงประโยชน์ของไฟโตสเตอรอลอย่างแพร่หลายในการ
น าไปใช้รักษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะคอเลสเตอรอลสงู ช่วยลดคอเลสเตอรอลตวัร้าย (LDL-C) โดยไม่มี
คอเลสเตอรอลตวัดี (HDL-C) ยิ่งไปกว่านัน้ไฟโตสเตอรอลยงัชว่ยยบัยัง้การเจริญเติบโตของเซลล์
เนือ้งอกและช่วยท าลายเซลล์มะเร็งเต้านม แถมยงัสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และมะเร็งตอ่มลกูหมากได้อีกด้วย ซึง่น า้มนัร าข้าวจะมีไฟโตสเตอรอลสงูมากกว่าน า้มนัพืชชนิดอ่ืน
หลายเทา่ตวั 

4. น า้มนัร าข้าวมีกรดไขมนัอ่ิมตวัเชิงเด่ียว หรือ MUFA (Monounsaturated fatty acid) 
สงู ช่วยลด LDL - C ซึ่งท าให้เกิดอาการตีบและอดุตนัในหลอดเลือด และเพิ่มหรือคงระดบั HDL 

- C ให้แก่ร่างกาย 
5. น า้มันร าข้าวมีกรดไขมันจ าเป็น คือ กรดไลโนเลอิค และกรดไลโนเลนิค ซึ่งเป็นกรด

ไขมนัท่ีร่างกายไมส่ามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไปเท่านัน้ 
6. น า้มนัร าข้าวมีสดัสว่นของกรดไขมนัท่ีสมดลุและเหมาะสมตอ่การบริโภค ใกล้เคยีงท่ีสดุ

กบัค าแนะน าขององค์การอนามยัโลก (WHO) และโครงการศกึษาคอเลสเตอรอลแหง่ชาตปิระเทศ
สหรัฐอเมริกา (NCEP) เม่ือเปรียบเทียบกบัน า้มนัพืชชนิดอ่ืน ๆ 
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7. คา่กรดไขมนัทรานซ์ มีคา่เท่ากบั 0 กรัมตอ่หนึ่งหน่วยบริโภค จึงไม่ท าให้เกิดปัญหาการ
เพิ่ม LDL -C ซึง่เป็นสารส าคญัท่ีก่อให้เกิดโรคเก่ียวกบัหวัใจและหลอดเลือด 

8. น า้มันร าข้าวมีจุดเกิดควันสูง (Hight Smoke point) คือ ทนความร้อนได้ดี สามารถ
น าไปประกอบอาหารได้อย่างปลอดภยั ไมต้่องกงัวลเร่ืองควนัน า้มนั ซึง่ควนัน า้มนันีมี้งานวิจยับง่ชี ้
วา่อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด 

9. ปลอดภัยจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม  หรือ Non - GMO (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้การรับรองวา่ข้าวไทยปลอด GMO) 

10. กลุ่มเซราไมด์ (Ceramide) เซราไมด์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของชัน้ใต้ผิวหนงั ช่วย
ท าให้ผิวหนงัมีความยืดหยุ่น ปราศจากริว้รอย อีกทัง้ยงัมีคณุสมบตัิเป็นไวท์เทนเนอร์ ท่ีช่วยยบัยัง้
การสงัเคราะห์เมลานิน อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดฝา้ กระ จดุดา่งด าบนผิวพรรณ และยงัเป็นมอยซ์เจอ
ไรเซอร์ให้ความชุม่ช่ืนแก่ผิวได้อีกด้วย 

11. กลุม่วิตามิน B - Complex ชว่ยให้การท างานของระบบประสาทดีขึน้ 
 

มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีบง่ชีว้่าการได้รับวิตามินอีท่ีเพียงพอ จะช่วยเพิ่มศกัยภาพของระบบ
ภูมิคุ้มกนัของร่างกาย และช่วยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด นอกจากนีว้ิตามินอีในน า้มนัร าข้าวยงั
เป็นสารปอ้งกนัการเกิดปฏิกิริยาการหืนของน า้มนัได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้น า้มนัร าข้าวคงสภาพใน
อณุหภูมิต ่าหรือสงูก็ได้ โดยไม่ต้องเติมสารกนัหืน ถือว่าเป็นสารกนัหืนตามธรรมชาติ น า้มนัร าข้าว
สามารถทนความร้อนสงูได้ไมส่ลายตวัเป็นควนัท่ีอณุหภมูิต ่า การอมน า้มนัน้อยกว่าน า้มนัชนิดอ่ืน 
ไม่ก่อตวัเป็นคราบเหนียวเกาะภาชนะหรือสถานท่ีประกอบอาหาร  เพราะมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว
เชิงเด่ียว (MUFA) จึงท าความสะอาดไขมนันีไ้ด้ง่ายกว่า และท่ีส าคญัถ้าใช้น า้มนัร าข้าวในการ
ประกอบอาหารจะชว่ยท าให้อาหารมีรสชาติหอมอร่อยแตกตา่งจากน า้มนัชนิดอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน 
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ผู้ผลิตน ำ้มันร ำข้ำว 
 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงงานสกดัน า้มนัร าดิบขนาดใหญ่ทัง้หมด 8 แห่ง รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3  

 
ตำรำงท่ี 3 โรงงานผู้ผลิตน า้มนัร าข้าวในประเทศไทย 

ล าดบั ช่ือโรงงาน จงัหวดั ก าลงัการผลิต 
(ตนัวตัถดุบิ/เดือน) 

น า้มนัร าข้าวดิบ 

(ตนั/เดือน) 

1 บจก. น า้มนับริโภคไทย (คงิ) อยธุยา 18,000 4,140 

2 บจก. กมลกิจ (ชิม) สิงห์บรีุ 12,000 2,760 

3 บจก. น า้มนัร าข้าวสริุนทร์ บรีุรัมภ์ 6,000 1,380 

4 บจก. กสิสรีุย์ นนทบรีุ 5,400 1,240 

5 บจก. เอส.เอ็น.บี. ผลิตผลการเกษตร ฉะเชิงเทรา 6,000 1,380 

6 บจก. ปทมุไรซ์มิลล์ (มาบญุครอง) ปทมุธานี 3,000 690 

7 บจก. ก้าวหน้าโภคภณัฑ์ อบุลราชธานี 3,000 690 

8 บจก. ซีอีโอ อกริฟู้ดส์ สิงห์บรีุ 12,000 2,760 

ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, 2557 
 

ข้อมลูผู้ผลิตน า้มนัร าข้าวดิบจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ พบวา่ มีผู้ผลิตรายใหญ่
จ านวน 8 ราย โดยส่วนใหญ่ตัง้โรงงานอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออกฉียงเหนือ    
ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมด้านวตัถดุบิทัง้สิน้ การตัง้โรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดิบท่ีอยูใ่กล้กบัแหล่ง
วตัถดุิบ จะสามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบให้ตรงตามคา่มาตรฐานท่ีจะน าไปผลิตเป็นน า้มนั
ร าข้าวดิบท่ีมีคุณภาพได้ เน่ืองจากระยะเวลาในการขนส่งไม่นานมากนัก ท าให้ร าข้าวยังมีค่า
ความชืน้และความเป็นกรดท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิต (โดยปกติระยะเวลาตัง้แต่ร าข้าวท่ี
ผา่นการสีจนถึงกระบวนการสกดัน า้มนัร าข้าว ไมค่วรเกิน 24 ชัว่โมง ร าข้าวจงึจะมีคา่ความชืน้และ
คา่ความเป็นกรดอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานการผลิต) 
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เน่ืองจากวัตถุดิบหลัก คือ ร าข้าว มีความผันผวนในเร่ืองของปริมาณและราคา สาเหตุ   
มาจากสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การส่งออกข้าว และ/หรือนโยบายเก่ียวกับข้าวของรัฐบาล  
ท าให้เป็นข้อจ ากัดหนึ่งของโรงงานผลิต ท่ีอาจจะไม่สามารถผลิตได้เต็มก าลงัการผลิต ปริมาณ
น า้มนัร าข้าวดิบท่ีผลิตได้ในปัจจุบนั ถูกจ าหน่ายไปยงั 2 ช่องทาง คือ 1. ใช้เป็นส่วนผสมส าหรับ
อาหารสตัว์และ 2. เข้าสู่กระบวนการกลัน่เพ่ือผลิตเป็นน า้มนัร าข้าวส าหรับบริโภค ในสดัส่วน 30 
และ 70 แม้ว่าน า้มนัร าข้าวดิบจะถูกส่งไปยงักระบวนการกลัน่ในปริมาณท่ีมากกว่า แตส่่วนใหญ่
จะเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกมากกว่าท่ีจะจ าหน่ายภายในประเทศ เน่ืองจากตลาดต่างประเทศนัน้ 
น า้มนัร าข้าวได้รับการยอมรับว่าเป็นน า้มันท่ีดีต่อสุขภาพอย่างมาก เพราะมีส่วนประกอบอย่าง 
เชน่ วิตามินอีและโอริซานอลท่ีดีตอ่หวัใจ  
 

ส าหรับตลาดภายในประเทศ พฤติกรรมคนไทยในระยะท่ีผ่านมาไม่นิยมบริโภคน า้มัน     
ร าข้าวมากนกั ด้วยสาเหตหุลายๆ ประการ เช่น ขาดข้อมลูความรู้เร่ืองประโยชน์ของน า้มนัร าข้าว 
และคุ้ นเคยกับการใช้น า้มันพืชชนิดอ่ืนๆ มากกว่า เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมน า้มันร าข้าวใน
ประเทศไทยไม่เติบโตเท่าท่ีควร แต่ในปัจจุบนั เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพและการเผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกับประโยชน์ของน า้มันร าข้าวท าให้ผู้ บริโภคหันมาใช้น า้มันร าข้าวกันมากยิ่งขึน้ ท าให้
แนวโน้มตลาดน า้มนัร าข้าวในประเทศมีแนวโน้มดีขึน้ 
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ข้อมูลท่ัวไปของโรงงำนสกัดน ำ้มันร ำข้ำวดบิที่ท ำกำรศึกษำ 
 

โครงการท่ีท าการศึกษาครัง้นี ้ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ด าเนินการ
บนท่ีดนิเนือ้ท่ี 10 ไร่ หรือ 16,000 ตารางเมตร เป็นพืน้ท่ีท่ีสะดวกตอ่การขนสง่วตัถดุิบ เน่ืองจากตัง้
โรงงานอยูใ่กล้แหลง่วตัถดุิบ การคมนาคมสะดวก ราคาประเมินท่ีดนิอยูท่ี่ประมาณ 700,000 บาท
ต่อไร่ (ข้อมูลการประเมินราคาท่ีดิน ปี 2557 ส านกัประเมินราคาทรัพพย์สิน กระกรวงการคลัง) 
ดงันัน้ต้นทนุคา่ซือ้ท่ีดินของโครงการประมาณ 7 ล้านบาท ก าหนดให้มีการช าระทัง้หมดครัง้เดียว
ในปีฐาน และก าหนดให้มลูคา่ซากในปีสิน้สดุโครงการเทา่กบัมลูคา่ท่ีดินในปีเร่ิมโครงการ 
 
แหล่งท่ีมำของวัตถุดบิตำมโครงกำร 
 
 ตามโครงการมีก าลงัการผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ 72 ตนัตอ่วนั โดยมีเวลาท างาน 24 ชัว่โมง
ต่อวัน : 300 วันต่อปี ปริมาณความต้องการวัตถุดิบในโครงการอยู่ท่ี 300 ตนัร าข้าวต่อวัน หรือ
ประมาณ 19 รถบรรทุกต่อวนั หรือคิดเป็น 90,000 ตนัต่อปี จากแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบจากโรงสี
ตา่งๆ และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายร าข้าวในจงัหวดันครปฐมและพืน้ท่ีใกล้เคียง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการใช้วัตถุดิบของโครงการตามท่ีประมาณการไว้ได้  ตามตารางท่ี 4 เป็นตวัอย่าง
รายช่ือโรงสีข้าว และปริมาณร าข้าวในจงัหวดันครปฐม  
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ตำรำงท่ี 4 ตวัอยา่งรายช่ือโรงสีข้าว ปริมาณร าข้าวในจงัหวดันครปฐม 
ล าดบั โรงสี ก าลงัการสีข้าว (ตนัข้าวเปลือก/ปี) ปริมาณร าข้าว (ตนั/ปี) 

1. โรงสีไฟกิจวฒันา 60,000 5,500 

2. โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์ 12,000 1,100 

3. โรงสีบางไทร 24,000 2,200 

4. โรงสีรวมเจริญ 12,000 1,100 

5. โรงสีข้าวไทยดี 36,000 3,200 

6. โรงสีไฟเจริญบางภาษี 50,000 4,500 

7. โรงสีสหมิตร 18,000 1,650 

8. โรงสีแต้พานิชเจริญ 9,600 865 

9. โรงสีโชคถาวร 10,000 900 

10. โรงสียง่ไถ่เฮง 48,000 4,300 

11. โรงสีสิงห์โชคอ านวย 7,200 650 

12. โรงสีไฟมิตรไพบลูย์ 18,200 1,640 

13. โรงสีนิวไทยรุ่ง 48,000 4,400 

14. โรงสีเล่ียงฮัว่เส็ง 36,000 3,300 

15. โรงสีอ านวยรุ่งเรือง 10,000 900 

16. โรงสีบ้านดอน 90,000 8,100 

17. โรงสีโชคด ารงสขุ 35,000 3,150 

18. โรงสีไทยสมบตัิ 37,250 3,400 

19. โรงสีเล่ียงซุน่ฮวด 24,000 2,200 

20. โรงสีเจริญกิจ 10,800 970 

21. โรงสีข้าวปฐมวิวฒัน์ 11,070 995 

22. โรงสีมงคลรุ่งเรือง 72,000 6,500 

23. โรงสีมัน่คง 500,000 45,000 

24. โรงสีอุน่เจริญทรัพย์ 10,800 970 

25. โรงสีทวีผล 36,000 3,300 

26. โรงสีทวีโชค 60,000 5,400 

ท่ีมา : กรมการค้าภายใน จงัหวดันครปฐม, 2556 
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เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิต 
 
 การสกดัน า้มนัร าข้าว ปัจจบุนัมี 2 รูปแบบ ดงันี ้
        - วิธีการกลั่นด้วยระบบไอน า้แรงดนัสูง (High Pressure Stream Refining System at 

230 - 240 degree) ถือเป็นกระบวนการท่ีนิยมในการผลิตน า้มนัร าข้าวแบบอุตสาหกรรม  เพราะ
จะท าให้ได้น า้มนัปริมาณมาก บีบได้เร็ว แต่ต้องใช้ความร้อนในการสกัดน า้มนัสูงถึง 230 - 240

องศาเซลเซียส  ซึ่งความร้อนระดบันีจ้ะท าให้คณุสมบตัิ และคณุภาพของสารส าคญับางอย่างใน
น า้มนัร าข้าวถกูท าลายไปเพราะความร้อน ดงันัน้จงึไมเ่หมาะท่ีจะน ามาผลิตน า้มนัร าข้าวและจมกู
ข้าว ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
 
 - วิธีการสกัดแบบบีบเย็น (Screw Press Cold Process at 40 - 70 degree) การบีบเย็น
จะมีความร้อนระหว่างการบีบอดัด้วยแรงดนัไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส วิธีนีจ้ะช่วยรักษาคุณภาพ
ของสารอาหาร และสารส าคญัในร าข้าวและจมกูข้าวอยู่อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ และจะได้น า้มนัท่ี
มีคณุภาพดีท่ีสุด จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับการผลิตน า้มนัร าข้าวและจมูกข้าวท่ีใช้เป็นผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร และเน่ืองจากการผลิตน า้มนัร าข้าวและจมูกข้าวด้วยวิธีการบีบเย็นจะท าได้ช้า และ  
จะได้น า้มนัปริมาณน้อย ตอ่ปริมาณร าข้าว จงึไมน่ิยมท่ีจะผลิตในระดบัอตุสาหกรรมอาหาร 
 
 โครงการนีจ้ะใช้วิธีการสกัดแบบวิธีการกลั่นด้วยระบบไอน า้แรงดนัสูง  โดยมีการน าเข้า
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการสกดัน า้มนัร าข้าวดิบ เช่น เคร่ืองเตรียมร าข้าว เคร่ืองสกดัน า้มนัร าข้าว เคร่ือง
กลัน่แยกตวัท าละลาย และหม้อไอน า้ เป็นต้น จากประเทศเบลเย่ียม และประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตแล้วได้น า้มันร าข้าวดิบท่ีมีคณุภาพ เกิดการ
สญูเสียน้อย ทนทาน และประหยดัพลงังาน และซือ้อปุกรณ์ ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรบางส่วน
จากในประเทศ 
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ขัน้ตอนกำรผลิตน ำ้มันร ำข้ำวของโครงกำร 
 

1. เตรียมร าข้าว ท าการวิเคราะห์ ดงันี ้
- ความชืน้ (Moisture) โดยทัว่ไปความชืน้จะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10 - 12 ถ้าสงูหรือต ่ากว่า

นีจ้ะสง่ผลตอ่คณุภาพของน า้มนั 
- ปริมาณน า้มนัท่ีสะสมอยู่ในร าข้าวท่ีจะเข้ากระบวนการ (Oil Content) ร าข้าวขาวเฉล่ีย

ร้อยละ 18 และร าข้าวนึง่เฉล่ียร้อยละ 25  
- คา่ความเป็นกรด (Acid Value: AV) จะต้องไม่เกิน 15 จดุ ทัว่ไปแล้วคา่ความเป็นกรด

จะอยู่ท่ี 4 - 6 จดุ ทัง้ร าข้าวขาวและข้าวนึง่ แตค่า่เฉล่ียความเป็นกรดจะเปล่ียนแปลงโดยขึน้อยู่กบั
เวลาท่ีน าสง่ร าข้าวถึงโรงสกดั 

 

2. Broken Rice Separator เป็นการใช้เคร่ืองจักรแยกปลายข้าวออกจากร าข้าวเพ่ือให้
เหลือเฉพาะร าข้าวเท่านัน้ส าหรับเข้ากระบวนการผลิต (สาเหตท่ีุต้องมีการแยกปลายข้าวออกนัน้
เพราะถ้าน าปลายข้าวเข้าไปในกระบวนการผลิตปลายข้าวจะท าการดดูซึมสารละลายเฮกเซนท า
ให้สารละลายผสมรวมออกมากบักากร า) สิ่งท่ีได้จากกระบวนการนี ้คือ ปลายข้าว (Broken Rice) 
สิ่งเจอปน และร าดบิท่ีจะน าไปเข้ากระบวนการผลิตตอ่ไป 

 
3. กระบวนการผลิตน า้มนัร าดบิ โดยน าร าดบิท่ีได้มาผา่นกระบวนการผลิต ดงันี ้
- Belt Weighted เป็นสายพานล าเลียงและมีหน้าท่ีชั่งน า้หนักร าดิบ โดยใช้ระบบ      

Load cell เป็นตวัชัง่ 
- Expender เพ่ือให้โมเลกุลของร าขยายตวั ส่งผลให้น า้มนัออกมาท่ีผิวร าซึ่งง่ายต่อการ

สกดัและเป็นการฆ่าเชือ้ต่างๆ โดยการ Cook ซึ่งจะใช้น า้เป็นตวัเพิ่มความชืน้และไอน า้ (Steam) 
เป็นตวัให้ความร้อนเพ่ือให้ร าสุก น า้จะผ่าน Spray Nozzle เพ่ือให้น า้กระจายผสมกับร าได้อย่าง
ทัว่ถึง ร าจะต้องอยู่ใน Cooker ประมาณ 15 - 20 นาที ในกระบวนการนีค้่าความชืน้ควรจะอยู่ท่ี
ร้อยละ 14 - 16 เพราะถ้าต ่าหรือสงูกว่านีจ้ะท าให้เกิดการซึมซบั (Percolation) หรือมีความเปียก
ชืน้มากเกินไป 

- Dryer หรือการอบแห้ง เป็นการท าร าให้แห้งและฟ ูขัน้ตอนนีค้า่ความชืน้ควรอยู่ท่ีร้อยละ 
7 - 9  
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- Rotocel Extractor เป็นขัน้ตอนสกดัน า้มนัออกจากร าดิบ โดยใช้สารละลายเฮกเซนเป็น
ตวัท าละลาย ร าจะวิ่งสวนกับสารละลายเฮกเซนในกระบวนการ Rotocel Extractor แบ่งเป็น        
6 ชัน้ หรือ (Compartment : C.P.M.) C.P.M.1 : จะมีความเข้มข้นของน า้มันร้อยละ 20 - 28 
และเจือจางไล่ระดับลงมาถึง C.P.M. 6 จะมีน า้มันผสมอยู่น้อยท่ีสุด ประมาณร้อยละ 3 - 5 

นอกจากนัน้จะเป็นสารละลายเฮกเซน ร าจะเร่ิมหมนุจาก C.P.M. 1 ไปจนถึง C.P.M. 6 และเทลง
ท่ี Discharge Agitator เพ่ือส่งไปไล่สารละลายเฮกเซนออกจากกากร าต่อไป ส่วนสารละลาย     
เฮกเซนจะถูกป๊ัมจาก C.P.M. 6 เวียนไปฉีดใส่ร าจนถึง C.P.M. 1 แล้วไหลลงไปท่ี Miscella 

Thank เพ่ือน าไปไล่สารละลายเฮกเซนออกให้เหลือเพียงน า้มนั ร าท่ีผ่านกระบวนการนี ้สิ่งท่ีได้คือ 
Miscella และ Cake 

 
สำธำรณูปโภค และกำรควบคุมคุณภำพ 

 
 น า้มนัร าข้าวดิบท่ีมีคณุภาพ จะต้องมีสีเหลือง เหนียวข้น ไม่มีกลิ่นหืน ดงันัน้การควบคมุ
คณุภาพจะเน้นท่ีการจดัการด้านการจดัสง่วตัถดุิบให้ทนัตอ่อายขุองวตัถดุิบ ควบคมุความชืน้ และ
การปนเปือ้นสิ่งสกปรกตา่งๆ เชน่ จลุินทรีย์ เป็นต้น  
 
 ทางโรงงานมีการจดัการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงการนีไ้ม่มี
การใช้น า้ในกระบวนการผลิต ส าหรับตวัท าละลายท่ีใช้ในการสกัดน า้มนัร าสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ และจะติดตัง้ Bag Filter เพ่ือใช้ดักฝุ่ นละออง และมีการควบคุมคุณภาพด้านอ่ืนๆ           
ในโครงการด้วย ดงันี ้
 
 - เลือกสรรวตัถดุิบจากแหลง่ท่ีมีคณุภาพ 
 - ควบคมุการจดัสง่และเข้ากระบวนการผลิตให้ไมเ่กิน 24 ชัว่โมง 
 - ดแูลความสะอาดภายในโรงงานและเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ 
 - ใช้น า้ท่ีสะอาดในการผลิต 
 - มีห้องปฏิบตักิารวิเคราะห์คณุภาพน า้มนัร าข้าวดบิ 
 - มีการตรวจคณุภาพสินค้าให้ตรงตามข้อก าหนดก่อนสง่ถึงมือลกูค้าทกุครัง้ 
 - ฝุ่ นจากร าสกดั จะติดตัง้ระบบดกัฝุ่ น (Bag Filter) 
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อัตรำกำรให้ผลผลิตของกำรสกัดน ำ้มันร ำข้ำวดบิ 
 

ตำรำงท่ี 5  อตัราการให้ผลผลิตของการสกดัน า้มนัร าข้าวดิบท่ีก าลงัการผลิตของโครงการ            
                  300 ตนัร าข้าวตอ่วนั 

ล าดบั รายการ Yield (ร้อยละ) จ านวน (ตนั) 
1. น า้มนัร าดบิ 24 72 

2. ร าสกดั 74 222 

3. ปลายข้าว 1.5 4.5 

ทีมา : จากการสมัภาษณ์ 
 

ก ำลังกำรผลิตของโครงกำร 
โครงการมีความต้องการใช้ วตัถดุบิ (ร าข้าว) ประมาณ  90,000 ตนั/ปี ซึง่สามารถค านวณ

ก าลงัการผลิตได้ ดงันี ้
 
1. Yield น า้มนัร าข้าวดบิ ร้อยละ 24 ดงันัน้ ก าลงัการผลิตของน า้มนัร าดบิ 21,600 ตนั/ปี 
2. Yield ร าสกดั ร้อยละ 74               ดงันัน้ ก าลงัการผลิตของร าสกดั       66,600 ตนั/ปี 
3. Yield ปลายข้าว ร้อยละ 1.5       ดงันัน้ ก าลงัการผลิตของปลายข้าว 1,350 ตนั/ปี 
 

หมายเหต ุ: Yield น า้มนัของร าข้าวขาว ประมาณร้อยละ 17 - 20  
       Yield น า้มนัของร าข้าวนึง่ ประมาณร้อยละ 20 - 27   
 

       เน่ืองจาก ข้าวท่ีผ่านการนึ่งแล้ว จะท าให้ข้าวมีความแข็ง เม่ือน ามาขดัขาว เนือ้แปง้ท่ี
ตดิมากบัร าจะมีปริมาณน้อย ได้ร าปริมาณมาก จงึท าให้ได้ Yield น า้มนัท่ีสงูกว่า ในการผลิตจะมี
การก าหนดสดัสว่นของร าข้าวทัง้ 2 ชนิด เพ่ือให้ได้ Yield น า้มนัท่ีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 24  
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
 
 น า้มนัร าข้าวเป็นสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มในระดบัอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทัง้ใน
และต่างประเทศ ตามโครงการมีการวางแผนจ าหน่ายให้กับลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ            
โดยก าหนดสดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศร้อยละ 80 และส่งออกอีกร้อยละ 20 ลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ และการน าไปกลัน่ต่อเป็นน า้มนัร าข้าวบริสุทธ์ิ กลุ่มลูกค้าหลกั เช่น 
กลุม่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์ กลุม่บริษัท เบทาโกร บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั บริษัท ลีพฒันา 
จ ากัด SOJITZ Co., Ltd. ประเทศญ่ีปุ่ น GEMMA WORLD Co., Ltd ประเทศเกาหลีใต้        
เป็นต้น 
 
บุคลำกร 
 
 บุคลากรประจ าโรงงาน มีประมาณ 43 คน โดยเป็นการจ้างแรงงานในท้องท่ีจังหวัด
นครปฐม และ/หรือพืน้ท่ีจงัหวดัใกล้เคียง  

1. กรรมการผู้จดัการ 1 คน มีหน้าท่ีดแูล บริหารโรงงาน เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถ
ส าเร็จลลุว่งตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ก าหนดอตัราเงินเดือน 80,000 บาท 

2. ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน 1 คน มีหน้าท่ีดแูลในส่วนส านกังาน รับผิดชอบในส่วน บญัชี
การตลาด และการบริหารบคุคล ก าหนดอตัราเงินเดือน 50,000 บาท 

3. ผู้จดัการฝ่ายผลิต 1 คน มีหน้าท่ีดแูลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเปา้หมาย ก าหนด
อตัราเงินเดือน 50,000 บาท 

4. วิศวกร 1 คน รับผิดชอบดูแลเคร่ืองจักร การซ่อมบ ารุง และการผลิตให้ได้ตามเป้า
ก าหนดอตัราเงินเดือน 18,000 บาท 

5. ช่างเทคนิค 6 คน รับผิดชอบดแูลเคร่ืองจกัร การซ่อมบ ารุง ให้สามารถด าเนินการผลิต
ได้ก าหนดอตัราเงินเดือน 15,000 บาท 

6. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 3 คน มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ ธุรการทั่วไป จัดซือ้และ
บริหารวตัถดุิบและสินค้า พร้อมทัง้ประสานงานกบัฝ่ายการตลาด ก าหนดอตัราเงินเดือน 15,000 

บาท 
7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจ านวน 2 คน มีความรู้ด้านการตลาด รับผิดชอบเก่ียวกับการตลาด

และดแูลลกูค้า ก าหนดอตัราเงินเดือน 15,000 บาท 
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8. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการบญัชีและการเงิน 2 คน วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบญัชีและการเงิน   
มีหน้าท่ีดแูลด้านบญัชี การเงิน ภาษี ก าหนดอตัราเงินเดือน 15,000 บาท 

9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายห้อง Lab 3 คน วุฒิปริญญาตรี รับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์
คณุภาพ รักษาระบบมาตรฐานคณุภาพตา่งๆ และดแูลการจดัเก็บเอกสาร ก าหนดอตัราเงินเดือน 
15,000 บาท 

10. หัวหน้างานฝ่ายผลิต จ านวน 2 คน มีหน้าท่ีผลิตสินค้าให้ไ ด้ตามแผนผลิต           
ก าหนดอตัราเงินเดือน 15,000 บาท 

11.  พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 14  คน มีหน้าท่ีท าการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย             
ก าหนดอตัราเงินเดือน 9,000 บาท 

12. พนักงานขับรถ จ านวน 2 คน มีหน้าท่ีขับรถส่งน า้ร าข้าวดิบให้ลูกค้า ก าหนดอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท 

13. แม่บ้าน จ านวน 1 คน มีหน้าท่ีท าความสะอาดในส านกังาน ก าหนดอตัราเงินเดือน 
9,000 บาท 

14. พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 4 คน โดยแบ่งเป็น 2 กะ กะละ 2 คน       
ก าหนดอตัราเงินเดือน 9,000 บาท 
 
วันและเวลำท ำงำน 
 
 ตามโครงการก าหนดให้มีวนัท างานส าหรับฝ่ายผลิต 24 ชัว่โมงตอ่วนั 300 วนัตอ่ปี ส าหรับ
ฝ่ายบริหารจะท างานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.00 น. - 17.00 น. และได้ก าหนดให้มี
ค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น โบนสั และ ผลประโยชน์จากการ
ขายผลิตภณัฑ์ (Commission) 
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ปัญหำหรืออุปสรรคท่ีอำจเกิดขึน้ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร และแนวทำงกำรแก้ไข 
 
 - ด้านวตัถดุิบ เน่ืองจากโครงการนีใ้ช้วตัถุดิบหลกัคือ ร าข้าว ท่ีเป็นผลพลอยได้จากการสี
ข้าว ซึ่งในการปลูกข้าวมีฤดกูาลในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว ร าข้าวท่ีเกิดขึน้อาจมีปริมาณไม่
สม ่าเสมอในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่โครงการอาจประสบปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนวตัถดุิบ หรือมีไม่
เพียงพอตอ่การผลิตตามก าลงัการผลิตท่ีโครงการก าหนดไว้ 
 

โครงการนีมี้การซือ้วัตถุดิบ (ร าข้าว) จากโรงสีท่ีอยู่ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งคาดว่าจะ
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้วตัถดุิบตามโครงการ แตห่ากเกิดปัญหาวตัถดุิบไม่เพียงพอ จะมีการ
ซือ้วตัถุดิบจากโรงสีในพืน้ท่ีจงัหวัดใกล้เคียง หรือมีการปรับแผนการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณ
วตัถดุบิท่ีจดัหามาได้ 

 
ในบางสถานการณ์อาจมีวตัถดุิบท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภาพของน า้มนัร าดิบ

ท่ีผลิตได้ ซึง่โครงการจะมีการตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบก่อนน าเข้าสูก่ระบวนการผลิต เพ่ือปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดการใช้วตัถดุิบท่ีไมมี่คณุภาพเข้าสูส่ายการผลิต และมีการตรวจสอบน า้มนัท่ีผลิตได้อยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้น า้มนัร าข้าวดบิท่ีมีคณุภาพ  

 
- ด้านการผลิต เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีใช้เป็นเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้าจากประเทศเบลเย่ียม และ

เยอรมนี หากเกิดการขดัข้องในระดบัท่ีวิศวกรภายในโรงงานไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ จ าเป็นจะต้อง
ให้วิศวกรจากประเทศผู้ผลิตเคร่ืองจักรเข้ามาซ่อมแซมแก้ปัญหาให้ ซึ่งอาจจะต้องเกิดการหยุด
สายการผลิตชัว่คราว สง่ผลตอ่คณุภาพของวตัถดุิบ ก าลงัการผลิตน า้มนัร าดบิ ต้นทนุการซอ่มแซม
ท่ีสงูขึน้ ตลอดจนการสง่มอบสินค้าให้กบัลกูค้า ซึง่โครงการมีการฝึกอบรมวิศวกร เจ้าหน้าท่ีโรงงาน
อย่างต่อเน่ือง โดยการเรียนรู้จากผู้ผลิตเคร่ืองจักร เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ลดการพึง่พาวิศวกรจากตา่งประเทศ 

 
- ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นผู้ ประกอบการรายใหม่        

มีส่วนแบง่ในการตลาดไมม่ากเท่ากบัผู้ประกอบการรายเดิมในตลาด ดงันัน้ ตามโครงการจึงมีการ
วางแผนการตลาดและการจดัจ าหน่าย ทัง้ในเร่ืองของการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม การรักษา
คณุภาพของสินค้า คณุภาพการให้บริการให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกค้ารายเดิม ตลอดจนการท า
การสง่เสริมการตลาดด้านตา่งๆ เพ่ือให้มีผลประกอบการเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ 
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จากการศกึษาข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดันครปฐม และข้อมลูพืน้ฐานของอตุสาหกรรมน า้มนั
ร าข้าว และข้อมลูเก่ียวกบัโครงการท่ีท าการศึกษา พบว่ามีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมท่ี
จะตัง้โรงงานผลิตน า้มันร าข้าวในท้องท่ีจังหวัดนครปฐม ทัง้ความเหมาะสมในเร่ืองของระบบ            
โลจีสติกส์ แหล่งท่ีมาของวตัถดุิบ การมีวตัถดุิบท่ีเพียงพอตอ่การผลิต ความสามารถในการจดัจ้าง
แรงงาน การวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด การวางแผนจัดจ าหน่าย ซึ่งจะสามารถ       
น าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จา่ยและผลตอบแทนตอ่ไป  
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บทที่ 4 

  
ผลกำรศึกษำ 

 
กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงนิของโครงกำรลงทุนผลิตน ำ้มันร ำข้ำวดบิ   

กรณีศึกษำ จังหวัดนครปฐม 
 

ในบทนี ้จะแสดงผลการศึกษา ของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ
ลงทนุผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ ในจงัหวดันครปฐม โดยวดัความคุ้มคา่ทางการเงิน แบง่เป็น 2 กรณี คือ 
กรณีท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ และกรณีท่ีไมไ่ด้
รับการส่งเสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ซึ่งหากได้รับการส่งเสริม
การลงทุน โครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีมีรายได้    
ครัง้แรก เป็นการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทุนใน
โครงการดงักลา่ว โดยท าการศกึษารายละเอียดของโครงการ ดงันี ้ 

 
- การประมาณต้นทนุ – ผลตอบแทน 
- การค านวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit: NPV) 
- อตัราสว่นผลประโยชน์ตอ่ทนุ (Benefit - Cost Ratio: BCR)  

- การค านวณอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Retune: IRR) 
- การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT)  

 
กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงนิในครัง้นีอ้ยู่ภำยใต้ข้อสมมุตขิองโครงกำรดังนี ้
 

1. อายุของโครงการ เท่ากับ 10 ปี เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2567 โดยใช้วิธี
ก าหนดจากอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัรหลกั ก าหนดให้ปีท่ี 0 (2557) เป็นระยะของการก่อสร้าง 
ระยะนีจ้ะเป็นระยะหรือช่วงท่ีโครงการจะต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนอยู่หลายส่วน  (จะระบุ
รายละเอียดในหวัข้อ การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนโครงการ) 
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ปีท่ี 1 (2558) ถึงปีท่ี 10 (2567) เป็นช่วงของการด าเนินงานโครงการ เช่น กิจกรรมการ
ผลิต การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทัง้เป็นช่วงท่ี
โครงการจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทน ท่ีจะน ามาใช้ในการค านวณหาต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของโครงการ 

 
โรงงานมีแผนการผลิตท่ีคิดมาจากประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจักร  โดย

ความสามารถของเคร่ืองจกัรท่ีจะรับวตัถดุิบมาผลิตเต็มก าลงัการผลิตจะเทา่กบั 90,000 ตนัร าข้าว
ต่อปี (สิ่งเจือปนประกอบ คือ แกลบและปลายข้าว) เร่ิมด าเนินการผลิตร้อยละ 80 ของก าลงัการ
ผลิตในปีท่ี 1 และด าเนินการเตม็ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรในปีท่ี 2 - 10  

 
2. อตัราดอกเบีย้ เงินกู้ ระยะยาวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 7 ตอ่ปี ซึ่งเป็น

อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ส าหรับลูกค้ารายย่อยชัน้ดี โดยท่ีแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินทุนและเงินกู้ ใน
อตัราสว่น 51.28 : 48.72 

 
3. ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 1 ปี คือ ปีท่ี 0 และเร่ิมมี

รายได้ครัง้แรกปีท่ี 1  
  

4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยหากโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร 
ประเภท 1.12 กิจการผลิตน า้มนัหรือไขมนัจากพืชหรือสตัว์ จดัเป็นกิจการท่ีมีประโยชน์ตอ่ประเทศ
เป็นพิเศษ โดยได้รับได้รับสิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษี ซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็น
เวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีมีรายได้ครัง้แรกของโครงการ ดงันัน้ โครงการจึงเร่ิมเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล
ในอัตราร้อยละ 20 ในปีท่ี 9 และปีท่ี 10 และหากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะเร่ิมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในปีท่ีเร่ิมมี
รายได้ 
 

5. ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได้  สามารถจ าหน่ายออกได้ทัง้หมด  และประมาณการ
ผลตอบแทนของโครงการแบบคงท่ี ตลอดอายโุครงการ คือ 10 ปี 
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6. การคิดคา่เส่ือมราคาและมลูคา่ซาก ดงัตอ่ไปนี ้
6.1 ท่ีดนิ ก าหนดมลูคา่ซากในปีสดุท้ายของโครงการเทา่กบัมลูคา่เร่ิมต้นโครงการ 
6.2 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ก าหนดให้คิดค่าเส่ือมราคาร้อยละ  5 ต่อปี หรือ

ก าหนดให้มีอายกุารใช้งาน 20 ปี 
6.3 เคร่ืองจกัรหลกั และอปุกรณ์ ก าหนดให้มีคา่เส่ือมราคาร้อยละ 10 หรือมีอายุ

การใช้งาน 10 ปี 
 

7. ข้อมลูมาจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน า้มนัร าข้าวดิบ ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ (BOI) จ านวน 4 ราย ส าหรับข้อมลูท่ี
เป็นตวัเลขเป็นการหาคา่เฉล่ียจากข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ จึงเป็นตวัเลขประมาณการ หากมี
การลงทนุและด าเนินการจริงอาจมีการคลาดเคล่ือนได้ 
 

8. โดยการศกึษาครัง้นีจ้ะใช้อตัราคิดลดของโครงการเทา่กบัต้นทนุเงินทนุเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 

(WACC) 
“WACC = (We x Ke) + (Wd x Kd x (1-Tax))” 

 

โดย We = 51.28% หมายถึง สดัสว่นเงินลงทนุของเจ้าของโครงการ 

Ke = 12.0% หมายถึง ต้นทนุเงินทนุของเจ้าของโครงการ 

Wd = 48.72% หมายถึง สดัสว่นเงินทนุจากการกู้ ยืมเงิน 

Kd = 7.0% หมายถึง ต้นทนุเงินทนุจากการกู้ ยืมเงิน 

Tax = 20% หมายถึง อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลธรรมดา 

โดยแทนคา่ลงในสตูร 
 

WACC (BOI)   = (51.28% x 12%) + (48.72% x 7% x (1-0%)) 

              = 9.56% 

WACC (NON BOI) = (51.28% x 12%) + (48.72% x 7%x (1-20%)) 

                                   = 8.88% 

Average WACC  = 9.22% 
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กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโรงงำนสกัดน ำ้มันร ำข้ำวดบิ 
 
ต้นทุนโรงงำนสกัดน ำ้มันร ำข้ำวดบิ 
 
1. ต้นทุนในกำรลงทุน 
 

ต้นทุนในการลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ท่ีดินและพฒันาพืน้ท่ี  ค่าก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน โรงงาน คา่เคร่ืองจกัรหลกัและอปุกรณ์ คา่ติดตัง้และคา่ทดลองเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ส านกังาน ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในส่วนของงาน
ด้านกฎหมาย  ค่าด าเนินการมาตราฐานระบบโรงงาน ISO /มาตราฐานอาหารและยา 
/HACCP/GMP  และเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในโครงการ ซึง่ต้นทนุสว่นนีเ้ป็นต้นทนุการลงทนุในปีท่ี 
0 ของโครงการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
  
ตำรำงท่ี 6 ต้นทนุการลงทนุโครงการ       
                   (หนว่ย: บาท) 
รำยกำร  ต้นทุนกำรลงทุน 
คา่เคร่ืองจกัร  
คา่ติดตัง้ และคา่ทดลองเคร่ืองจกัร 

140,000,000.00 
 

3,000,000.00 

คา่อาคารและสิ่งปลกูสร้าง  
เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส านกังาน 

25,000,000.00 
 

5,000,000.00 

คา่ท่ีดนิและพฒันาพืน้ท่ี 10,000,000.00 

คา่ใช้จา่ยก่อนการด าเนินการ 2,000,000.00 

เงินทนุหมนุเวียน 10,000,000.00 

รวมต้นทุนในกำรลงทุน 195,000,000.00 

  ท่ีมา : จากการสอบถามผู้ประกอบการ 4 ราย และน ามาค านวณหาคา่เฉล่ีย 
  

ดงันัน้ สามารถสรุปเป็นต้นทนุการลงทนุได้ในตารางท่ี 6 จะได้วา่ โครงการนีมี้ต้นทนุใน
การด าเนินงานทัง้สิน้ 195,000,000.00 บาทในปีท่ี 0 
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2. ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
ต้นทนุในการด าเนินงานจะเกิดขึน้ตัง้แตปี่ ท่ี 1 เป็นต้นไป ประกอบไปด้วย 
 
2.1 ต้นทนุวตัถดุิบ วตัถดุิบหลกัของโครงการคือ ร าข้าวขาวและร าข้าวนึ่ง ซึ่งเป็นวตัถดุบิ

ท่ีหาได้จากโรงสีท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานเป็นหลกั  การได้มาของวัตถุดิบนัน้ มี 2 ทางคือ 1. 

วตัถดุิบจากโรงสีข้าวในพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงาน และ 2. รับซือ้จากผู้จดัซือ้รายย่อยในท้องถ่ินท่ีน ามา
จ าหนา่ยให้แก่โรงงาน วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตท่ีส าคญัอีกตวัหนึง่ คือ สารละลายเฮกเซน ซึง่เป็นตวั
ท าละลายให้เกิดน า้มนั การค านวณหาต้นทนุราคาวตัถดุิบดงักล่าวค านวณจากราคาขายในตลาด 
ราคาร าข้าว 12 บาทต่อกิโลกรัม ใช้ร าข้าว 90,000 ตนัต่อปี และราคาตวัท าละลายเฮกเซน 35 
บาทตอ่ลิตร ใช้ตวัท าละลายเฮกเซน 180,000 ลิตร (1 ตนัร าข้าวใช้เฮกเซนจ านวน 2 ลิตร) ต้นทนุ
คา่วตัถดุบิ ดงันี ้ 

 
ร าข้าว  = 12 บาท x 90,000,000 กิโลกรัม 

        = 1,080,000,000 บาทตอ่ปี  

ตวัท าละลายเฮกเซน = 35 บาท x 180,000 ลิตร 

       = 6,300,000 บาทตอ่ปี 

รวมต้นทนุด้านวตัถดุิบ 1,086,300,000 บาทตอ่ปี 
 

2.2 ต้นทุนเงินเดือนพนักงาน และค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าแรงงานของ
ลกูจ้างภายในองค์กร ตามโครงการมีการจ้างงานคนในจงัหวดันครปฐมและพืน้ท่ีจงัหวดัใกล้เคียง 
จ านวน 43 คน มีคา่ใช้จา่ยตอ่ปี ดงันี ้
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ตำรำงท่ี 7 คา่ใช้จา่ยเงินเดือนพนกังาน 
ต าแหนง่ อตัรา 

(คน) 
อตัราเงินเดือน 

(บาท) 
รายเดือน 
(บาท) 

รายปี 
(บาท) 

กรรมการผู้จดัการ 1 80,000 80,000 960,000 

ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน 1 50,000 50,000 600,000 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต 1 50,000 50,000 600,000 

วิศวกร 1 18,000 18,000 216,000 

ชา่งเทคนิค 6 15,000 90,000 1,080,000 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด  2 15,000 30,000 360,000 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 2 15,000 30,000 360,000 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 3 15,000 45,000 540,000 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคมุคณุภาพ 3 15,000 45,000 540,000 

หวัหน้างานฝ่ายผลิต 2 15,000 30,000 360,000 

พนกังานฝ่ายผลิต 14 9,000 126,000 1,512,000 

พนกังานขบัรถ 2 9,000 18,000 216,000 

พนกังานท าความสะอาด 1 9,000 9,000 108,000 

ยามรักษาความปลอดภยั 4 9,000 36,000 432,000 

รวม 43   7,884,000 

ท่ีมา : จากการสอบถามผู้ประกอบการ 4 ราย และน ามาค านวณหาคา่เฉล่ีย  
  

2.3 ต้นทนุคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการ
ผลิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาโครงการ  

คา่บ ารุงรักษาอาคารตอ่ปี (คดิร้อยละ 5 ของมลูคา่อาคาร) 
     = 0.05 x 2,500,000 บาท  

     = 1,250,000 บาทตอ่ปี 

คา่บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร (คดิร้อยละ 10 ของมลูคา่เคร่ืองจกัร) 

     = 0.1x 140,000,000 บาท 

     = 14,000,000 บาทตอ่ปี 

รวมต้นทนุคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 15,250,000 บาทตอ่ปี 
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2.4 ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในโรงงาน เชน่ คา่น า้ คา่ไฟ คา่ขนสง่ คา่ใช้จา่ยในการติดตอ่ส่ือสาร 
วสัดสุิน้เปลืองส านกังาน และค่าใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุการผลิต และการบริหารจดัการ คิดเป็น
ร้อยละ 7 ของยอดขาย 

 

  คา่ใช้จา่ยในโรงงาน = 0.07 x 1,308,774,000 บาท 
         = 91,614,180 บาทตอ่ปี 
 

2.5 ต้นทนุคา่ดอกเบีย้เงินกู้  คดิท่ีร้อยละ 7 โดยจา่ยเงินต้นทกุปีตลอดระยะเวลาโครงการ 
จากการค านวณเงินกู้  95,000,000 ล้านบาท ต้องจา่ยดอกเบีย้ทัง้หมด 36,575,000 บาท 

 
2.6 ต้นทนุคา่เส่ือมราคา คิดคา่เส่ือมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มีอายกุารใช้งาน  20 

ปี และเคร่ืองจักรมีอายุการใช้งาน 10 ปี ค านวณแบบวิธีเส้นตรงจะเป็นการปันส่วนมูลค่า
เส่ือมสภาพของสินทรัพย์ให้เป็นค่าเส่ือมราคาท่ีเท่ากันทุกปี ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ตามโครงการ 

 
  คา่เส่ือมราคาอาคารและสิ่งปลกูสร้าง = 25,000,000 บาท / 20 ปี 

       = 1,250,000 บาทตอ่ปี 

  คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัร   = 140,000,000 บาท / 10 ปี 

       = 14,000,000 บาทตอ่ปี 

  รวมต้นทนุคา่เส่ือมราคา 15,250,000 บาทตอ่ปี 

 

 2.7 ต้นทนุคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการด าเนินงาน เชน่ คา่สนัทนาการ คา่ใช้จา่ย
ในการฝึกอบรม สมัมนา คา่วิชาการ เป็นต้น คดิร้อยละ  0.4 ของยอดขาย  
 
  ต้นทนุคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ = 0.004 x 1,308,774,000 
     = 5,235,096 บาทตอ่ปี 
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ตำรำงท่ี 8 ต้นทนุจากการด าเนินงานโครงการ      
                   (หนว่ย : บาท) 
รำยกำร/ปีที่ ต้นทุนในกำรด ำเนินงำน 
ต้นทนุวตัถดุบิ 1,086,300,000 

ต้นทนุคา่ใช้จา่ยเงินเดือนพนกังาน 7,884,000 

ต้นทนุคา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 15,250,000 

ต้นทนุคา่ใช้จา่ยในโรงงาน 91,614,180 

ต้นทนุคา่เส่ือมราคา 15,250,000 

ต้นทนุคา่ดอกเบีย้เงินกู้  36,575,000 

ต้นทนุคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 5,235,096 

รวมต้นทุนจำกกำรด ำเนินโครงกำร (OC) 1,228,183,276  

ท่ีมา : จากการสอบถามผู้ประกอบการ 4 ราย และน ามาค านวณหาคา่เฉล่ีย 
 
ผลตอบแทนจำกโรงงำนสกัดน ำ้มันร ำข้ำวดบิ  
 

ผลตอบแทนของโครงการ คือ รายรับท่ีได้จากการจ าหนา่ย น า้มนัร าดบิ ซึง่เป็นผลผลิตของ
โครงการ กากร าสกัดและปลายข้าว ท่ีเป็นผลพลอยได้ของโครงการ  การประมาณการก าลงัการ
ผลิตในโครงการ คดิจากประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรหลกัเป็นส าคญั ซึง่มีก าลงัการผลิต
น า้มนัร าข้าวดิบได้ 21,600 ตนัตอ่ปี ก าหนดราคาขายน า้มนัร าดิบอยู่ท่ี 32.5 บาทตอ่กิโลกรัม และ
มีกากร า 66,600 ตนัต่อปี ราคาขายกากร าสกัด อยู่ท่ี 8.90 บาทกิโลกรัม และมีปลายข้าว 1,350 
ตนัตอ่ปี ราคาขายปลายข้าว 10 บาทตอ่กิโลกรัม ตลอดอายโุครงการ 

  
ผลตอบเเทนของโครงการ จากสตูร TR = P x Q เม่ือ TR หมายถึง ผลตอบแทนรวมของ

โครงการโรงงานสกัดน า้มันร าข้าวดิบ P หมายถึง ราคาขาย(บาท) และ Q หมายถึง ยอดขาย 
(บาท) เป็นดงันี ้
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ผลตอบแทนจากการขายน า้มนัร าข้าวดบิ = 32.5 บาท x 21,600,000 กิโลกรัม 

     = 702,000,000 บาทตอ่ปี 

ผลตอบแทนจากการขายร าสกดั  = 8.90 บาท x 66,600,000 กิโลกรัม 

     = 593,274,000 บาทตอ่ปี 
ผลตอบแทนจากการขายปลายข้าว = 10 บาท x 1,350,000 กิโลกรัม 
     = 13,500,000 บาทตอ่ปี 
ดงันัน้ ผลตอบแทนรวมของโครงการ  1,308,774,000 บาทตอ่ปี 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงนิ 
 

จากข้อมูลของต้นทุนรวมและผลประโยชน์ในการลงทุนโรงงานสกัดน า้มันร าข้าวดิบ
สามารถค านวณวดัคา่ความคุ้มคา่ของโครงการ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV ) ของโครงการ สามารถค านวณได้   

จากสมการ ดงันี ้
 

NPV   =    ∑(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡) / (1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
NPV (BOI)       =   307,571,727.95 บาท 

NPV (Non BOI) =   247,519,115.72 บาท 

 
มีเกณฑ์การตดัสินใจคือ NPV มีคา่มากกว่า 0 ผลการค านวณข้างต้นพบว่าในการลงทุน

โรงงานสกัดน า้มนัร าข้าวดิบนัน้ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลประโยชน์ส าหรับการการลงทุนกรณี
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ เทา่กบั 307,571,727.95 บาท และกรณีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
เท่ากับ 247,519,115.72 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 โดยใช้อัตราคิดลดกรณีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทนุท่ีร้อยละ 9.56 และร้อยละ 8.88 กรณีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ สรุปได้ว่า โครงการนีมี้
ความนา่ลงทนุ ทัง้ 2 กรณี 
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2. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit - Cost ratio: BCR) ของโครงการสามารถ
ค านวณได้ดงันี ้

 

BCR   =    ∑ 𝐵𝑡(1 + 𝑟)𝑡 /

𝑛

𝑡=0

  ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝑟)𝑡 

n

𝑡=0

 

               

BCR (BOI)  =  1.04 

BCR (Non BOI) =  1.03 

 

โดยเกณฑ์การตดัสินใจ คือ โครงการท่ีมีค่า BCR เท่ากบั 1 หรือมากกว่า 1 เม่ือปรับเป็น
มลูคา่ปัจจบุนัด้วยคา่เสียโอกาสของทนุ ผลของการค านวณพบว่า อตัราส่วนของผลตอบแทนสทุธิ
ตอ่การลงทนุท่ีค านวณได้ กรณีได้รับการสง่เสริมการลงทนุมีคา่เทา่กบั 1.04 เทา่ และกรณีไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทนุมีคา่เทา่กบั 1.03 เท่า แสดงว่าผลตอบแทนสทุธิของโครงการท่ีวดัเป็นมลูคา่
ปัจจุบนัแล้วมีค่ามากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ  สรุปได้ว่า โครงการนีมี้
ความนา่ลงทนุ ทัง้ 2 กรณี 

 
3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) สามารถ

ค านวณได้ดงันี ้
 

∑(𝐵𝑡 − 𝐶𝑡) / (1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡   =    0

𝑛

𝑡=0

 

    
IRR (BOI)  =   27.61 

IRR (Non BOI) =   22.98 
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มีเกณฑ์การตดัสินใจ คือ IRR มีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (โครงการนีใ้ช้
อตัราคิดลดของโครงการ) ผลจากการค านวณหาผลประโยชน์ของโครงการ กรณีได้รับการส่งเสริม
การลงทนุมีคา่เทา่กบัร้อยละ 27.61 ซึง่มีคา่มากกวา่อตัราคดิลดท่ีมีคา่เทา่กบั 9.56  และกรณีไมไ่ด้
รับการส่งเสริมการลงทุนมีค่าเท่ากับ 22.98 ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดท่ีมีค่าเท่ากับ 8.88       
สรุปได้วา่ โครงการนีมี้ความนา่ลงทนุ ทัง้ 2 กรณี 

 
กำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรเปล่ียน (Switching Value Test) 

 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต ส่งผลให้ต้นทุนหรือผลตอบแทน

ของโครงการเปล่ียนแปลงไป อาทิเช่น การขึน้ราคาของวัตถุดิบ หรือเกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติ
ตา่งๆ ท่ีส่งผลให้มีต้นทุนในการด าเนินงานเพิ่มสงูขึน้ก็ตาม ดงันัน้ จึงจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีสามารถรับได้ของโครงการเผ่ือไว้ 
 

โครงการได้ท าการทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) เป็นการ
พิจารณาวา่ตวัแปรใดตวัแปรหนึง่จะสามารถเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามได้มากท่ีสดุเท่าไหร่
โดยตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี ดงัแสดงในตารางท่ี 9 พบว่า ผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุด ร้อยละ 3.75 

และร้อยละ 2.93 กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ ตามล าดบั 

ต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุด ร้อยละ 3.90 และร้อยละ 3.02 กรณีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ และไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามล าดบั ซึง่ผลท่ีได้มีคา่ไมม่ากนกั แสดงให้
เห็นว่า โครงการนีย้งัมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการเปล่ียนแปลงต้นทนุและผลตอบแทนของ
โครงการ 
 
ตารางท่ี 9 การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน (SVT) 
 

การค านวณ สตูรการค านวณ 
ผลลพัธ์ (BOI) 
(ร้อยละ) 

ผลลพัธ์ (Non BOI) 

(ร้อยละ) 
ผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสดุ NPV/PVB 3.75 2.93 

ต้นทนุรวมเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสดุ NPV/PVC 3.90 3.02 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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กรณีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

ค่าความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน  ผลท่ีได้จากการค านวณ เท่ากับร้อยละ 3.75 
หมายความว่าผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ  3.75 ถ้าผลตอบแทนลดลงมากกว่านี  ้
โครงการจะไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ 

 
คา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุ ผลท่ีได้จากการค านวณ เท่ากบัร้อยละ 3.90 หมายความ

ว่า ต้นทุนรวมเพิ่มได้มากท่ีสุดร้อยละ 3.90 ถ้าหากต้นทุนรวมเพิ่มขึน้มากกว่านี ้โครงการจะไม่
คุ้มคา่ในการลงทนุ 
 
กรณีไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

ค่าความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน  ผลท่ีได้จากการค านวณ เท่ากับร้อยละ 2.93 
หมายความว่าผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 2.93 ถ้าผลตอบแทนลดลงมากกว่านี  ้
โครงการจะไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ 

 
ค่าความแปรเป ล่ียนด้านต้นทุน  ผล ท่ี ไ ด้จากการค านวณ  เท่ากับ ร้อยละ  3.02     

หมายความว่า ต้นทุนรวมเพิ่มได้มากท่ีสุดร้อยละ 3.02 ถ้าหากต้นทุนรวมเพิ่มขึน้มากกว่านีไ้ม่
คุ้มคา่ในการลงทนุ 
 
 ผลท่ีได้จากการค านวณหาค่าตวัชีว้ดัความคุ้มค่าของโครงการ พบว่าโครงการนีมี้ความ
คุ้มคา่ในการลงทุน ทัง้กรณีท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ และ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของโครงการ ควรมีการย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
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ส าหรับกรณีการศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน
โครงการผลิตน า้มันร าข้าวดิบท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และภายใต้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดตามโครงการนี ้ผลการศึกษาพบว่า มีความคุ้มทุนต่อการลงทุน ให้ผลตอบแทนท่ีสูง ทัง้
กรณีท่ีได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แตต้่องใช้เงินลงทนุสงู เพราะฉะนัน้ในการลงทุนผู้
ลงทุนจะต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ และอาจจะต้องมีการหาผู้ ร่วมลงทุน  เพ่ือลด
ความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินงาน และเพ่ือให้โครงการสามารถ
เกิดขึน้ได้จริง ไมค่วรด าเนินการตามโครงการนีโ้ดยขาดการพิจารณาข้อมลูตา่งๆ อยา่งรอบคอบ 
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บทที่ 5 
 

ข้อคิดเหน็จากประสบการณ์ของผู้ลงทนุ 
 

ค ำแนะน ำจำกผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมน ำ้มันร ำข้ำว 
 

เพ่ือให้การศึกษามีประโยชน์มากขึน้ ในบทนีจ้ึงสรุปค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินโครงการลงทุนเพ่ือผลิตน า้มนัร าข้าว จากคณุพิธา  ลิม้เจริญรัตน์  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ผลิตน า้มันร าข้าว ท่ีประสบ
ความส าเร็จในล าดบัต้นๆ ของธุรกิจ ซึ่งใช้โซ่มูลค่าของธุรกิจ (Value chain) มาตัง้เป็นต้นแบบ 
ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ แบง่เป็น 7 ช่วง โดยเน้นให้กบักลุ่มคนท่ีอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตวัเอง 
ตามประสบการณ์ท่ีพบมาโดยตรง 
 
1. กำรก่อตัง้บริษัท 
 

เม่ือรู้แล้วว่าอยากท าธุรกิจอะไร ก็ต้องจดัตัง้บริษัท และรูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจเป็นหัวข้อ
ส าคญั เพราะมนัหมายถึงการวางรูปแบบการบริหาร การเสียภาษี การระดมทนุ ร่วมถึงระดบัความ
ซบัซ้อนยุง่ยากในการจดัตัง้บริษัท ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ 

 
1) ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) 

2) ห้างหุ้นสว่น (Partnership) 

3) บริษัทจ ากดั (Limited Corporation) 
 
บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จ ากดั เป็นแบบท่ี 3 คือ บริษัทจ ากดั ซึง่ต้องมีผู้ ร่วมลงทนุ 3 คน ความ

รับผิดชอบของผู้ ถือหุ้ นจ ากัด เท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีถือ มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีความน่าเช่ือถือ     
ระดมทนุได้ แตต้่องมีขัน้ตอนการจดัตัง้ยุ่งยาก ในส่วนของผู้ ถือหุ้นก็มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเราเป็นคนตวัเล็ก ต้องพึง่คนตวัใหญ่ ไมไ่ด้เก่งไปหมดทกุอยา่ง ต้องหาผู้ ร่วมทนุมาชว่ยงาน
กนัด้วย ไมเ่พียงต้องการหาแหลง่เงินทนุแตต้่องการความรู้และเครือขา่ยของเขาเหล่านัน้มาช่วยให้
ธุรกิจเจริญก้าวหน้า  
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บริษัทฯ จงึหาผู้ ร่วมลงทนุ โดยเชิญบริษัทของญ่ีปุ่ น 2 บริษัทมาร่วมหุ้นด้วย โดยบริษัทหนึ่ง
เป็นบริษัท Trading Firm ช่วยจัดการหาตลาดส่งออก และบริหารความเส่ียงค่าเงิน กับบริษัท
น า้มนัญ่ีปุ่ นท่ีมี Technical Know How ชัน้สูงมาร่วมกัน เพราะประเทศไทยเป็นตลาดท่ีไม่ใหญ่
นกั ส่วนใหญ่ต้องส่งออกหรือลงทุนต่างประเทศทัง้นัน้ จึงตดัสินใจท่ีจะมีพาร์ทเนอร์ทัง้ 2 มาช่วย
เร่ืองการท าการตลาดตา่งประเทศเชิงรุก 

 
นยัส าคญัท่ียากกว่าการหาผู้ ร่วมทุน คือการ Structure โครงสร้างผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ Win - 

Win ทัง้คู ่คือ เราจะให้เขาถือหุ้นเทา่ไร โดยท่ีเราไม่ต้องสญูเสียอ านาจในการบริหารไป บางบริษัท
ก็ 51 ต่อ 49 บางบริษัทก็ 70 ต่อ 30 ขึน้อยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างกัน และส่วนใหญ่ก็จะมี 
Joint Venture Agreement  ซึ่งมีรายละเอียดท่ีส าคญัมาก คือ ควรหาทนายช่วยไตร่ตรองอย่าง
ละเอียดให้เกิดความยตุธิรรม เพราะการเปล่ียนแปลงในภายหลงันัน้แก้ไขคอ่นข้างยากมาก 

 
2. เคล็ดลับกำรขอสินเช่ือ 
 

แนน่อนวา่ทกุธุรกิจต้องมีเงินทนุ พืน้ฐานก็คือ หนีส้ิน (Debt) กบัเงินทนุ (Equity) การเปิด
บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินส่วนตวัท่ีอาจจะระดม
มาเป็นการส่วนตวั ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดว่าจะกู้ เงินจากธนาคารได้เท่าไร ซึ่งแน่นอนโอกาสท่ีจะกู้
ผา่นหรือไมผ่า่นยอ่มมีอาจจะมีโอกาสผา่นอยู ่50 - 50 เป็นต้น ขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจ ซึง่ส าหรับ  
นกัธุรกิจมือใหม ่ไมมี่ประสบการณ์ก็ยากท่ีธนาคารจะปลอ่ยกู้  

 
ความเป็นจริงแล้วระบบสภาพคล่องในประเทศไทยมีเยอะและธนาคารก็อยากจะปล่อยกู้

ให้แต่หาผู้ประกอบการท่ีน่าเช่ือถือไม่ได้ ความจริงถ้ารู้ว่าธนาคารมีหลักเกณฑ์อย่างไร และท า
ธุรกิจและแผนธุรกิจให้ตรงตามหลักเกณฑ์ให้มากท่ีสุด เตรียมพร้อมให้ธนาคารไม่ต้องกังวลกับ
ธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วอตัราส่วนท่ีธนาคารชอบ ตามประสบการณ์ตรงไม่พึ่งต าราเรียน คือ 70 : 30 
หมายถึงถ้ามูลค่าลงทุน 100 แล้วผู้ประกอบการออก 30  ธนาคารให้กู้  70 ซึ่งหมายถึงว่าในแผน
ธุรกิจคณุมีแผนการลงทนุเท่าไรควรมีทนุอยู่ ร้อยละ 30 เสมอ ถ้ามีไม่ถึงหรือขอเกินก็จะยากมากๆ 
ท่ีส าคญัต้องรักษาเครดิตตัง้แต่เร่ิมต้น มีวินยั อย่าให้มีประวตัิเช็คคืน มีหลกัประกันเป็นทรัพย์สิน
คงท่ี เคร่ืองจักร ท่ีดิน  ถ้ารู้ว่าธนาคารคิดอย่างไรก็สามารถเช่ือมเข้ากับธนาคารได้เป็นอย่างดี 
ส าคญัท่ีสดุ ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ รู้จริงด้านท่ีท่านท างานอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์มา
ก่อนก็ตาม 
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3. กำรวำงแผนธุรกิจ 4C : Company, Cost, Competitor และ Customer 
 

การท าวิ จัยตลาด ใ ห้ ใ ช้แบบง่ าย ท่ีสุด  คือ  “4C Framework” Company, Cost, 

Competitor, และ Customer  “วิจัยตลาด” อย่างน้อยให้สามารถตอบค าถามส าคัญๆ ได้ว่า  
ความต้องการของผู้บริโภคคืออะไร สินค้าเราตอบสนองได้หรือไม่ กลุ่มเป้าหมายลูกค้าคือใคร       
มีคูแ่ข่งในตลาดหรือไม่ จดุจ าหน่ายสินค้า ความได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างเรากบัคู่แข่งในเร่ือง
สินค้าและต้นทนุ เหล่านีเ้ม่ือเอา "4C" เป็นตวัตัง้แล้วท าการวิเคราะห์ไปเร่ือยๆ ก็จะสามารถท าให้
ตอบค าถามเหลา่นีไ้ด้ 
 
4. กำรสร้ำงทีม/กำรท ำงำนเป็นทีม 
 

เร่ืองทีมงานก็อาจจะเป็นเร่ืองหนึ่งท่ียากมากท่ีสุด แต่ส าคญัมากท่ีสุด จะยากมากขึน้ถ้า
เคยท างาน บริษัทใหญ่ๆ มาก่อนมีทีมงานท่ีพึ่งพาได้ มีระบบเตรียมไว้ให้ แตท่ี่นีบ้ริษัทของเราเอง
เราต้องสร้างทีม หาผู้ เล่น แม่ทพั พร้อมรุก ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเร่ืองง่าย สวยหรูเท่าใดนกั อปุสรรคเร่ือง
คนท่ีต้องเจอก็คือ 

1) โดยนิยามเป็นบริษัทเล็ก หรืออยู่ในระยะเร่ิมต้นยากท่ีจะสามารถตอบแทนด้วยอัตรา
เงินเดือนสงูเทา่บริษัทใหญ่ๆ 

2) โดยนิยามเป็นบริษัทเล็ก จะมีคนในแผนกมากไม่ได้ บางแผนกอาจมีได้แค่ 1 - 2 คน   
ถ้าเกิดลาออก (แม้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตวั และจากกันด้วยดี) ความต่อเน่ืองก็จะขาดตอนอย่าง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้  

 
แน่นอนว่านอกจากสร้างทีมงานขึน้มา  เจ้าของอาจจะมีการเชิญมืออาชีพเข้ามาช่วย

บริหารตามทฤษฎีทรัพยากรบุคคล แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจมีปัญหาในเร่ืองของ
ค่าตอบแทน แน่นอนว่าคนเก่งๆ ท่ีเคยอยู่ในบริษัทใหญ่ย้ายมาบริษัทเล็กๆ อาจเป็นเพราะ 1)        
ได้คา่ตอบแทนท่ีสงูกว่า หรือ 2) ได้รับงานท้าทายและความรับผิดชอบมากกวา่ ถึงแม้วา่เจ้าของจะ
จ้างไหว แตจ่ะให้สงูกว่าคนท่ีท างานมาเก่าแก่ก็เป็นการไม่ดี และเป็นการกดดนัมืออาชีพท่ีจะเข้า
ช่วยงาน อีกประเด็นนอกเหนือจากค่าตอบแทน ก็คือการร่วมงานระหว่างผู้ ท่ีเคยท างานใหญ่      
กบับริษัทเล็ก เพราะองค์การมีวฒันธรรมไม่เหมือนกนั ต้องมีภาวะผู้น าท่ีพร้อมสร้างทีม ท่ีมีความ
ยตุิธรรมและให้เกียรติ แน่นอนว่าคนเก่งๆ ท่ีหายากมากอยู่อาจอยู่ไม่นาน หรือไม่มาร่วมงานด้วย
ตัง้แตแ่รก 
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5. Product, Process and Experience 

 
เทคนิคการขายของโลกเปล่ียนไป แตก่่อนขายสินค้า พอสินค้าคล้ายๆ กนัหมด ต้องสร้าง

ความแตกต่าง (Product) พอสินค้าขายความต่างหมดแล้ว ต้องขายขบวนการผลิต (Process) 

เช่น กาแฟอนันีใ้ช้ระบบ Slow drip รองเท้าคูนี่ใ้ช้มือท า เข็มทัง้หมด 128 เข็มตอ่ 1 คู ่น า้มนัอนันี ้
ผ่านกระบวนการของ ISO 9001 รับประกนัคณุภาพ เป็นต้น ถ้าขบวนการผลิตขายหมดแล้วต้อง
ขายประสบการณ์ ความรู้สึก (Experience) ให้กบัลกูค้า เช่น เดินเข้ามาในร้านแล้วเปล่ียนไปเป็น
อีกโลกหนึ่ง มีรูป รส  กลิ่น  เสียง  เฉพาะตวัอยู่ในร้าน เป็นต้น ในประเทศไทยอาจจะมองไม่เห็น
มากนกั แตใ่นตลาดส่งออก ตา่งประเทศลกูค้าจะถามประจ าว่ามี Halal GMP HACCP Kosher 

ISO9001-14000 มี GMO มี Gluten ไหม ในการขายต้องเตรียมในสิ่งท่ีลูกค้าต้องการไว้เป็น
เคร่ืองมือในการขาย เพ่ือให้ซือ้ง่ายขายคล่องไม่ว่าจะในระดบัสินค้า กระบวนการ หรือบรรยากาศ
ในการขายก็ตาม 

 
6. กำรขยำยธุรกิจ 
 

เม่ือไรท่ีเร่ิมด าเนินการได้ ขายดี ไม่ได้หมายความว่า ธุรกิจจะขยายไปได้เร่ือยๆ ด้วยตวั
ของมนัเอง จากระยะเร่ิมต้นให้เป็น SME นัน้ มีช่วงเปล่ียนผ่านของธุรกิจ จ านวนคนต้องมากขึน้ 
ความเป็นระบบภาษีต้องมีมากขึน้ การจดัการสินค้าคงคลงัต้องเป็นระบบมากขึน้ งานจะเพิ่มขึน้
ตามมาเร่ือยๆ และส่วนใหญ่เป็นงานสนบัสนุนงานหลัก ท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่อยากท าแต่ต้องท า    
นกัธุรกิจฝร่ังเรียกวา่ “Growing Pain”   

     
อีกข้อหนึ่งของการเปล่ียนผ่านจากระยะเร่ิมต้นเป็น SME คือ การขยายธุรกิจแบบไม่ให้

เสียความเป็นตวัตนของบริษัท ของย่ีห้อ ตอนเร่ิมต้นด าเนินธุรกิจอาจมีปณิธานในการผลิตแบบนี ้
จดัซือ้แบบมีคณุธรรม ผลิตสินค้าแบบไมมี่ผงชรูส พอเติบโตมากขึน้และมีความกระหายมากขึน้ใน
การเจริญเติบโต ปณิธานเหล่านีจ้ะถูกท้าทายเพราะเร่ิมขายของให้คนหมู่มาก ความต้องการเร่ิม
กระจัดกระจายมากมายเยอะขึน้ เจ้าของต้องชั่งใจเลือกว่าอะไรเปล่ียนได้ อะไรเปล่ียนไม่ได้      
โดยเอาผู้บริโภคมาเป็นตวัตัง้และตดัสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพ่ือให้เตบิโตไปข้างหน้า 
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7. สองมือ คือ ทัพหน้ำของสมอง 
 

คนท่ีประสบความส าเร็จทกุคนต้องลงมือท า อาจมีวางแผนกบัไมว่างแผน แตค่นท่ีวางแผน
เยอะ ใช้สมองเยอะ ไม่จ าเป็นท่ีจะประสบความส าเร็จทุกคน การเร่ิมธุรกิจใหม่อาจต้องวางแผน  
แต่เม่ือวางแผนแล้ว อย่างไรก็มีปัจจยัท่ีเราควบคมุไม่ได้อยู่ดี (การเมือง สภาพเศรษฐกิจ   ดิน ฟ้า 
อากาศ) และความผิดพลาดต้องเกิดขึน้ เพราะฉะนัน้ 3 คือ fail, learn, and move on  เพราะ
ความผิดพลาด ความล้มเหลวจะสอนให้รู้วิธีประสบความส าเร็จอย่างไร วา่จะชนะอยา่งไร และเรา
จะรู้วา่ความส าเร็จนัน้นา่ยินดีเพียงใด เม่ือเราเคยล้มเหลวมาก่อน  

 
ปัญหำและอุปสรรคโดยรวมของอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

 
กำรขำดควำมเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทำน และกำรรวมกลุ่ม/เครือข่ำยในลักษณะ

ของคลัสเตอร์  
 
การขาดความเช่ือมโยงเป็นปัญหาส าคญัของการด าเนินงานของทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจ  

ในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย อนัส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตนบัตัง้แต่การผลิตวัตถุดิบในภาคเกษตร การแปรรูปในระดบัอุตสาหกรรมและการวางแผน
การตลาดท่ียังขาดความสอดคล้องในการด าเนินงาน  รวมถึงปัญหาขาดการก าหนดมาตรฐาน
สินค้าร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระดบัตา่งๆ ซึง่ปัญหาดงักลา่วสว่นหนึง่เกิดจาก
ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจโดยรวมของประเทศท่ีมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจ านวนมาก และ
ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันทัง้ภายในกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัและกลุม่ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัในระบบห่วงโซอ่ปุทาน 
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ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตรส่วนใหญ่ยังกำรขำดกำรท ำตลำดเชิงรุก

และ ไม่สำมำรถเข้ำถงึแหล่งข้อมูลเชิงลึกในด้ำนกำรตลำด  
 
ทัง้นีผู้้ประกอบการในอตุสาหกรรมการเกษตรสว่นใหญ่ท่ีเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจะไม่

มีตราสินค้าเป็นของตนเอง และมีข้อจ ากัดในด้านเงินทุน จึงขาดโอกาสในเข้าถึงและการศึกษา
ข้อมูลทางการตลาดในเชิงลึก  อันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมการเกษตรในระยะยาว ทัง้ในด้านการตลาด เทคโนโลยีการผลิตและขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัในตลาดโลก 
 

กำรต่อต้ำนของชุมชนและองค์กรพัฒนำเอกชนต่อกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรม  
 
เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาการพฒันาของภาคอุตสาหกรรมมกัจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง ซึ่งน ามาสู่การประท้วงและต่อต้านจากทัง้องค์กร
พฒันาเอกชนและประชาชนในพืน้ท่ี ดงันัน้การด าเนินการพฒันาของอุตสาหกรรมการเกษตรใน
อนาคตจะต้องมีการพฒันากระบวนการปอ้งกนัผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการพฒันากระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชนให้เพิ่มมากขึน้  
 

ปัญหำประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมเกษตร รวมทัง้ขำดองค์ควำมรู้และ
เงนิทุนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) และคุณค่ำสินค้ำ (Value Creation)  

 
ปัจจบุนัการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทยยงัขาดการพฒันาระบบการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้น่ืองจากระบบการผลิตสินค้าส่วนใหญ่  ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีล้าสมัย 
สิน้เปลืองพลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนีย้ังขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะมีกระบวนการแปรรูปในขัน้ต้นเท่านัน้  โดยเฉพาะสินค้า
จากภาคเกษตรท่ีมีการผลิตและส่งออกในลักษณะของวัตถุดิบท่ีมีราคาต ่า  ซึ่งเป็นการสูญเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้จากการแปรรูปเป็นสินค้าท่ีมีมลูคา่สงู  
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ควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเป็นผลเสียต่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตร  

 
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สง่ผลสะท้อนเชิงลบ

กลับมาสู่อุตสาหกรรมการเกษตร  เช่น ความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
กฎระเบียบ ท่ีเข้มงวดของภาครัฐในการอนุญาตและควบคุมการด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การตอ่ต้านของชมุชน ท่ีเก่ียวข้องในฐานะของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพฒันาและ
การลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นส าคญัท่ีภาครัฐและเอกชนจะต้องค านึงถึงในการพฒันาอุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศในอนาคต  
 

กำรพัฒนำรูปแบบมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำเป็นอุปสรรคใน
กำรขยำยตลำดกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร  

 
ปัจจุบันประเทศผู้ น าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปจากประเทศไทยหลายๆ ประเทศมีการ

เปล่ียนแปลงมาตรการการกีดกันทางการค้าโดยใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี  เช่น การใช้มาตรการ
ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า การกีดกันโดยใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น 
Carbon footprint รวมถึงมาตรการป้องกันการทุ่มตลาด  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก
ผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องมีการศึกษา
และติดตามการเปล่ียนแปลงในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ  ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
สามารถด าเนินการผลิตสินค้าและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
ตลาดโลก  
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กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมเกษตรโดยรวม 

 
1) อุปสรรคของสินค้ำทดแทน (The Threat of Substitute Products)  
 
สินค้าทดแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการเกษตรมักไม่ค่อยมี  เน่ืองจากไม่

สามารถใช้สินค้าอ่ืนทดแทนได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลิตภณัฑ์ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร เน่ืองจาก
มีคณุสมบตัเิฉพาะตวั จงึท าให้อปุสรรคของสินค้าทดแทนคอ่นข้างสงูภายในกลุม่เดียวกนั หากเป็น
สินค้าประเภทเดียวกนัจะมีสินค้าทดแทนจากผู้ประกอบการรายอ่ืนในธุรกิจ 

 
2) อุปสรรคของผู้เล่นรำยใหม่ (The Threat of the Entry of New Competitors)  
 
กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร การเข้ามาของผู้ เลน่รายใหม่ๆ สามารถท าได้ไมง่่ายนกั เน่ืองจาก

ผู้ เล่นรายเก่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ท่ีมีสายป่านและเงินทุนท่ีสูง การผลิตสินค้าก็ต้องลงทุนทัง้
เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบค่อนข้างสงู การเข้ามาท าตลาดในอุตสาหกรรมนีจ้ าเป็นต้องใช้งบทางการ
ท ากิจกรรมทางการตลาดท่ีคอ่นข้างสงูมาก อีกทัง้ ยงัต้องสร้างผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีต้องการและเป็น
ท่ีคุ้นเคยกบัผู้บริโภคซึ่งต้องใช้เวลา ตราสินค้าก็เป็นส่วนท่ีท าให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกัหรือไม่ รวมทัง้การ
กระจายสินค้าต้องดีและครอบคลุม เน่ืองจากสินค้าต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ 
mass consumer นอกจากนีต้ลาดก็มีการแข่งขันกันสูง  มีการแตก segment ต่างๆ มากมาย       
การพฒันาผลิตภณัฑ์และการท ากิจกรรมทางการตลาดก็ต้องแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัรายใหญ่  

 
ดงันัน้วิธีเดียวท่ีคูแ่ขง่ขนัรายใหม่จะสามารถเข้ามาได้นัน้ ต้องหาช่องว่างทางตลาดเทา่นัน้ 

แล้วมุ่งสู่ตลาดนัน้อย่างรวดเร็ว แตก็่ใช่ว่าจะประสบความส าเร็จเพราะหากตลาดมีขนาดใหญ่และ
น่าสนใจ ผู้แข่งขนัรายอ่ืนๆ โดยเฉพาะรายใหญ่ๆ ก็จะเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วแบบท่ีเรียกว่า Fast 

Follower ดงันัน้ อปุสรรคของการเข้ามาสูต่ลาดของผู้ เลน่รายใหมจ่งึคอ่นข้างสงู 
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3) ควำมรุนแรงของกำรแข่งขัน (The Intensity of Competitive Rivalry)  
 
ส่วนใหญ่คู่แข่งขนัทางการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมมิใช่อาหารมีไม่มาก  มกัเป็นผู้ เล่น

เจ้าเดมิ แขง่ขนักนัไม่อย่างรุนแรง มีอยูเ่พียงไมก่ี่รายหลกั ผู้ประกอบการทกุรายตา่งพยายามรักษา
ฐานลกูค้าเดมิไว้และพยายามเจาะฐานลกูค้าใหม่ๆ  โดยการพฒันาสินค้าใหม่ๆ  นอกจากนีย้งัมีการ
แตก Segment ต่างๆ มากมาย เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้มากขึน้  
 

4) อ ำนำจต่อรองของลูกค้ำ (The Bargaining Power of Customers)  
 
ผู้ ซือ้สามารถเลือกสินค้าทดแทนได้หลากหลาย แม้สินค้าประเภทเดียวกนัก็มีให้เลือกมาก 

นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงการใช้สินค้าหรือ Switching Brand ก็สามารถท าได้อย่างง่าย ส าหรับ
บางกลุ่มลกูค้า ท่ีตดัสินใจเลือกซือ้เพราะกิจกรรมทางการตลาดมากกว่าคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์  
ดังนัน้อ านาจต่อรองของลูกค้าจึงมีค่อนข้างสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ในขณะท่ีกลุ่ม
อตุสาหกรรมท่ีมิใชอ่าหารและอตุสาหกรรมชีวภาพ ลกูค้ามีอ านาจตอ่รองไมม่ากนกั  

 
5) อ ำนำจต่อรองของ Supplier (The Bargaining Power of Suppliers)  

 

อ านาจต่อรองของ  Supplier ในอุตสาหกรรมการเกษตรมีค่อนข้างต ่า  เพราะผู้ ผลิต
สามารถเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิต  (Raw Material) ทดแทนได้สูง  และถึงแม้จะมี  Key 

Ingredient บางอยา่ง แต ่Supplier มีลกัษณะท่ีต้องพึง่พาอาศยัผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเป็นหลกั 
ดงันัน้อ านาจตอ่รองของ Supplier จงึต ่า  
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แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรในภำพรวม 

 
1) Green Industry (Sustainable Complex) เป็นการผลิตท่ีต้องค านงึถึงสิ่งแวดล้อม

และสงัคม โดยกระบวนการผลิตต้องค านึงถึงสภาวะแวดล้อมและความสะอาด  (Environmental 

Friendly - Green and Clean) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการค านึงถึงประเด็นเหล่านีอ้ย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสงัคมและอุตสาหกรรมท่ีมีการปลดปล่อยของเสียต ่าหรือการน าของ
เสียกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นน า้เสีย หรือการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชัน้
บรรยากาศ ซึง่เป็นการสร้างสงัคมท่ีพร้อมในการรองรับความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือ
อตุสาหกรรมท่ีดแูลสิ่งแวดล้อม (Green Growth Industry)  

 
นอกจากนีจ้ากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภาครัฐ

และเอกชนในประเด็นดงักล่าว สามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีจะควรน ามาพิจารณาร่วมด้วย อาทิ 
การสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงการใช้ปัจจยัการผลิตและทรัพยากรตา่งๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและระมดัระวงัถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การให้ความช่วยเหลือ SMEs และ
ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานสีเขียว  (Green Factory) การพัฒนามาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 
2) Cluster (Supply Chain Management) หมายถึง การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ

ในการช่วยเหลือและพัฒนา  (Collaborative Network) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  โดยให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพฒันาความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน  ผลกัดนั
ให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตร่วมกนัของเครือข่ายผู้ประกอบการ  รวมถึงกระตุ้นให้เกิด
การแข่งขนัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานของแต่ละสถานประกอบการให้ทัดเทียมกัน  ซึ่งเช่ือมโยงเข้าสู่
ความสามารถในการแข่งขันกับระดบันานาชาติต่อไป ทัง้นีมี้ประเด็นท่ีควรค านึงถึงและ ควรมี
กระบวนการจดัการท่ีเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ ดงันี ้ 
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ผู้ประกอบกำร เช่ือมโยงผู้ ประกอบการทัง้กระบวนการ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ ผลิตวัตถุดิบ          
ผู้แปรรูป หรือผู้ด าเนินการด้านการตลาด เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการให้เท่าทนักันใน
แต่ละขัน้ตอน  ทัง้ นี เ้ น่ืองจาก  ทุกขัน้ตอนมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  ดังนัน้ศักยภาพและ
ความสามารถ รวมถึงความตระหนกัในการพฒันาและด าเนินกิจกรรมของตนเองให้สอดคล้องกนั
ตลอดหว่งโซจ่งึเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญั  

 
วัตถุดบิทำงกำรเกษตร เป็นปัจจยัการผลิตหลกัของภาคอตุสาหกรรม ท่ีต้องมีการบริหาร

จัดการให้มีเสถียรภาพ ไม่มีความผันผวนจากปัจจัยท่ีมิใช่ฤดูกาล ซึ่งวัตถุดิบทางการเกษตรมี
ความสัมพันธ์กับทัง้เกษตรกรท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  ทัง้ผู้ แปรรูปเบือ้งต้น  ผู้ แปรรูป
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องการวตัถุดิบท่ีมีความมั่นคง ทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ เพราะเม่ือ
วัตถุดิบมีความมั่นคงย่อมส่งผลให้ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรมีความมั่นใจในการ
ลงทุน ดังนัน้กระบวนการเช่ือมโยงผู้ ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรในแนวราบระหว่างผู้ ผลิตท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั และในแนวดิง่ระหวา่งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ด าเนินการทางการตลาดเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
ในการน ามาสูค่วามยัง่ยืน  

 
กำรตลำดควบคู่กำรผลิต การพฒันาด้านการตลาดและการจดัการควบคูไ่ปกบัการผลิต 

เป็นจดุมุ่งเน้นส าคญัหนึ่งในการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค  การตลาดมุ่ง
แสวงหาสินค้า ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ซึง่ในยคุปัจจบุนัและแนวโน้มอนาคต สินค้ามีลกัษณะ
ท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ตามกลุ่มของผู้ บริโภคท่ีมีแนวโน้มให้ความส าคัญกับ
คณุภาพสินค้ามากขึน้ ไม่เพียงแตค่ณุภาพสินค้า ยงัหมายรวมถึงคณุภาพของวตัถดุิบท่ีน ามาผลิต
สินค้า และกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพด้วย ดงันัน้การเช่ือมโยงตลอดหว่งโซอ่ปุทานจงึจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคญักับมิติทางการตลาดเพ่ือสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับ  ความต้องการ เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ปรับตวัให้เท่าทนักับการตลาดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ตลอด
หว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมการเกษตร  
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มำตรฐำนสินค้ำ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับ
คณุภาพของสินค้ารวมไปถึงคณุภาพของวตัถดุิบ ดงันัน้เพ่ือด ารงมาตรฐานจึงต้องให้ความส าคญั
ตัง้แตว่ตัถดุิบทางการเกษตร กระบวนการผลิต และสินค้าอตุสาหกรรมเกษตร ซึ่งไม่เพียงแตส่ินค้า
ท่ีเป็นอาหาร หากรวมถึงสินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร และเคมีชีวภาพท่ีมีอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจ านวนมาก 
การเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการด าเนินงาน  ตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกันตลอด
สายการผลิต  

 
3) Research & Development การวิจยัและพฒันาเป็นปัจจยัส าคญัหนึง่ในการพฒันา

สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรในบริบทของการเปล่ียนแปลงของโลก การตอบสนองความต้องการท่ี
หลากหลายของมากขึน้ โดยประเดน็สาคญัท่ีควรค านงึถึงในการก าหนดแนวทางการพฒันา คือ  
 

กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรและเป็นรูปธรรม การสนบัสนุน
งบประมาณการท าวิจยัของหน่วยงานรัฐควรให้ความส าคญัเพิ่มขึน้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการ
พฒันาให้เท่าทนักับประเทศเพ่ือนบ้าน และเท่าทนัการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยืนเป็น
ล าดบัตอ่ไป 

  
กำรสนับสนุนกำรจดและกำรใช้ประโยชน์จำกสิทธิบัตร ปัญหาเร่ืองสิทธิบตัรยงัคง

เป็นปัญหาของการใช้ประโยชน์ทางความคิดและการพฒันาตอ่ยอด ดงันัน้กระบวนการส่งเสริมให้
ใช้ประโยชน์จากสิทธิบตัร ยงัต้องมีการพฒันาให้ตอ่เน่ืองและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึน้  

 
กำรพัฒนำงำนวิจัยและพัฒนำสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในปัจจบุนัประเทศไทย

โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ และสถาบนัการศึกษา ท่ีท าการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ในการ
ผลิตจ านวนมาก หากแต่ยังมีการน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลในเชิง
พาณิชย์น้อย ดงันัน้จึงควรมีการสนบัสนนุให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากงานวิจัยและ
พฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม  
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4) Mood Consumption (Food) มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคญั 
ด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ มีความหลากหลาย มีมาตรฐานและความปลอดภัยท่ีทันต่อยุค
สมัย รวมทัง้สร้างคุณค่าของสินค้าด้วยเร่ืองราวหรือลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีสะท้อนถึง
เอกลกัษณ์และคณุภาพท่ีเหมาะสม นอกจากนีค้วรพฒันาระบบมาตรฐานให้เป็นไปในเชิงรุกท่ีเทา่
ทนัหรือน าความต้องการของผู้บริโภค ควบคูไ่ปกบัการท าตามมาตรฐานท่ีผู้บริโภคต้องการ 

 
5) Innovation (Non Food & Biochemical) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ในการน ามาพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยกระบวนการทัง้การน าเทคโนโลยีท่ีดีท่ีมีการ
คิดค้นและใช้งานอยู่แล้วมาท าการวิจยัและพฒันาให้เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทย เพ่ือน ามาสู่เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าด้วยนวัตกรรม  และ
คดิค้นผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่สร้างมลูคา่ให้กบัสินค้าเกษตรมากกวา่การเป็นอาหารท่ีมีคณุภาพ  
 

6) Investment จากการพฒันาทางด้านนวตักรรมและการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลผลิต
ทางการเกษตรในระดบัของการศกึษาวิจยัแล้ว การพิจารณาถึงแนวทางการสง่เสริมให้มีการน าเอา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ไปสู่การลงทนุของภาคธุรกิจได้อย่างเหมาะสมก็ถือเป็น
ประเด็นส าคัญท่ีภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญ  โดยภาครัฐจะต้องมีการก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ท่ีชดัเจน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ นกัลงทุน นอกจากนีย้งัต้องมีการพิจารณาถึง
ประเด็นปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น การยอมรับของตลาด ความเพียงพอและคณุภาพของวตัถดุบิ
จากภาคการเกษตร ความเหมาะสมของกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัประเทศ
และนานาชาติ รวมถึงการพิจารณาถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ประเทศในระยะ
ยาว 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม, 2557 
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บทที่ 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการสร้างโรงงานสกัดน า้มนัร าข้าวดิบ ในจงัหวดั
นครปฐม มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไป กระบวนการผลิตและการจดัจ าหนา่ยน า้มนัร าข้าว 
เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทนุผลิตน า้มนัร าข้าวดิบ และเพ่ือศกึษาปัญหา
และอปุสรรค รวมถึงผลท่ีเกิดขึน้กรณีท่ีโรงงานผลิตน า้มนัร าข้าวดิบต้องเผชิญกบัความไมแ่น่นอนท่ี
เกิดขึน้ในอนาคต  

 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า จังหวัดนครปฐมมีความเหมาะสมท่ีจะตัง้โรงงานผลิต
น า้มนัร าข้าวดบิ ทัง้ในเร่ืองของระบบโลจีสติกส์ ความเหมาะสมของเร่ืองความเพียงพอของวตัถุดิบ 
(ร าข้าว) ท่ีใช้ในการผลิต และการจ้างงานคนในพืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 พบว่า โครงการมีความ
นา่ลงทนุ เน่ืองจากมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ของโครงการกรณีได้รับการสง่เสริมการลงทนุเท่ากับ 
307,571,727.95 บาท  และกรณีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากับ 247,519,115.72 บาท 
อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนสทุธิตอ่การลงทนุ (BCR) กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ เท่ากบั 
1.04 และกรณีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากับ 1.03  และมีอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากับร้อยละ 27.61 และกรณีไม่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ เทา่กบัร้อยละ 22.98   

 

จากผลการศกึษาดงักล่าวเป็นแนวทางในการตดัสินใจได้ว่าควรตดัสินใจลงทนุ เน่ืองจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่า        
อตัราคิดลดโครงการ ( WACC ) คือ กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ร้อยละ 9.56  และกรณีท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ร้อยละ 8.88 อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อต้นทุนในการ
ลงทนุ มีคา่มากกว่า 1 ซึ่งผลจากตวัชีว้ดัความคุ้มคา่ของโครงการทัง้ 3 ตวั ล้วนให้ผลการวิเคราะห์
ไปในทิศทางเดียวกันคือ เป็นโครงการท่ีน่าลงทุน โดยมีปัจจัยส่งเสริมส าคัญ เช่น ท าเลท่ีตัง้ท่ี
เหมาะสม อยูใ่กล้แหลง่วตัถดุบิ สามารถขอรับการสง่เสริมการลงทนุจากภาครัฐบาล เป็นต้น 
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วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 ส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการโดยการทดสอบคา่ความ
เปล่ียนแปลง หรือ Switching Value Test: SVT เป็นการพิจารณาว่าตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งจะ
สามารถเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามได้มากท่ีสุดเท่าไหร่โดยตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี แล้วโครงการ
ยงัมีความคุ้มคา่ในการลงทนุทางการเงินอยู ่พบวา่  
 
กรณีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คา่ความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน ผลท่ีค านวณได้เท่ากบัร้อยละ 3.75 หมายความว่า
ผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 3.75 ถ้าผลตอบแทนลดลงมากกว่านีจ้ะไม่คุ้มค่าในการ
ลงทนุ 

 
คา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุ ผลท่ีค านวณได้เทา่กบัร้อยละ 3.90 หมายความวา่ ต้นทนุ

รวมเพิ่มได้มากท่ีสดุร้อยละ 3.90 ถ้าหากต้นทนุรวมเพิ่มขึน้มากกวา่นีไ้มคุ่้มคา่ในการลงทนุ 
 
กรณีไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คา่ความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน ผลท่ีค านวณได้เท่ากบัร้อยละ 2.93 หมายความว่า
ผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 2.93 ถ้าผลตอบแทนลดลงมากกว่านีจ้ะไม่คุ้มค่าในการ
ลงทนุ 

 
คา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุ ผลท่ีค านวณได้เทา่กบัร้อยละ 3.02 หมายความวา่ ต้นทนุ

รวมเพิ่มได้มากท่ีสดุร้อยละ 3.02 ถ้าหากต้นทนุรวมเพิ่มขึน้มากกวา่นีไ้มคุ่้มคา่ในการลงทนุ 
 
ผลจากการค านวณคา่ความแปรเปล่ียน ทัง้กรณีท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ และกรณีท่ี

ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ พบว่า ยงัมีคา่ความแปรเปล่ียนในด้านต้นทนุและผลตอบแทนท่ีไม่
มากนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการยังมีความเส่ียงในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต ดงันัน้ ผู้ สนใจท่ีจะลงทุนในโครงการนีต้้อง
พิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงด้านตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงต้นทนุและผลตอบแทน ซึง่อาจท าให้
โครงการเกิดความไมคุ่้มคา่ตอ่การลงทนุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจำกโครงกำรที่ท ำกำรศึกษำ 
 
 จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน า้มันร าข้าวดิบ      
ในจังหวัดนครปฐม จากการค านวณตวัชีว้ัดความคุ้มค่าของโครงการ พบว่าโครงการนีมี้ความ
คุ้มคา่ในการลงทนุ และต้องพิจารณาปัจจยัเส่ียงตา่งๆ อยา่งรอบคอบ จงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้
  
 1. แม้ว่าผลการศึกษาทางด้านการเงินบ่งชีว้่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เน่ืองจาก
ตวัชีว้ดัในการตดัสินใจผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด แตเ่น่ืองจากตามโครงการต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู 
และมีปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกอีกหลายๆ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การผลิต การตลาด และการบริหาร
การด าเนินงานด้านต่างๆ และอนาคตเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน ซึ่งจากการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน
พบว่าโครงการมีความเส่ียงจากการด าเนินงานค่อนข้างสูง เพราะถ้าผลตอบแทนลดลงเพียง     
ร้อยละ 3.75 (กรณีได้ BOI) และร้อยละ 2.93 (กรณีไม่ได้ BOI) หรือต้นทุนรวมเพิ่มขึน้เพียง     
ร้อยละ 3.90 (กรณีได้ BOI) และร้อยละ 3.02 (กรณีไมไ่ด้ BOI)  ก็จะท าให้โครงการเส่ียงกบัภาวะ
ขาดทุนได้ ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีความสนใจท่ีจะตดัสินใจลงทุนตามโครงการนี ้จะต้องมีการวางแผนและ
ควบคมุทางด้านผลตอบแทนและต้นทนุในการด าเนินงานท่ีดี และควรพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อน
ตดัสินใจลงทนุ  
 

2. ผลการศึกษาพบว่าโครงการคุ้มค่าในการลงทุนทัง้กรณีท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หรือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของโครงการควรย่ืนค าขอรับการ
สง่เสริมการลงทนุจาก ส านกังานคณะกรรมการสง่สริมการลงทนุ (BOI) เพ่ือรับสิทธิและประโยชน์
ทางด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีมีรายได้ครัง้แรก เพ่ือลด
ต้นทนุในการด าเนินงานในสว่นของภาษี ซึง่ท าให้โครงการมีผลตอบแทนเพิ่มขึน้ 

 
3. อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาโครงการครัง้นีไ้ด้ก าหนดให้ผลตอบแทนของโครงการเป็น

แบบคงท่ีตลอดอายขุองโครงการ คือ 10 ปี ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีความเส่ียงในเร่ืองของตลาด 
สภาวะเงินเฟ้อ ความต้องการใช้น า้มันร าข้าวดิบท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ผู้ ท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
การศกึษาครัง้นีต้้องค านงึถึงประเดน็ตา่งๆ เหลา่นีด้้วย  
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4. น า้มันร าข้าวดิบมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และใช้วัตถุดิบในประเทศ มีการสร้างงาน 
รัฐบาลควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การใช้น า้มันร าข้าวดิบ ทดแทนน า้มันอ่ืนๆ ท่ีใช้
วตัถดุบิน าเข้าจากตา่งประเทศ หรือมีไขมนัท่ีไมดี่ตอ่สขุภาพ 

 
5. รัฐบาลควรสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ตลอดจนลดปัญหาและอุปสรรคการพฒันา

อตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทัง้ระบบ  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 งบกระแสเงินสดของโครงการ กรณีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

                        (หนว่ย : บาท) 
รายละเอียด รวม ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ผลตอบแทน (B)                         

รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าวดิบ  6,879,600,000       561,600,000     702,000,000      702,000,000      702,000,000      702,000,000      702,000,000      702,000,000     702,000,000     702,000,000      702,000,000  

รายได้จากการขายกากร าสกดั   5,932,740,000       593,274,000     593,274,000      593,274,000      593,274,000      593,274,000      593,274,000      593,274,000     593,274,000     593,274,000      593,274,000  

รายได้จากการขายปลายข้าว  135,000,000         13,500,000       13,500,000       13,500,000       13,500,000        13,500,000       13,500,000        13,500,000       13,500,000       13,500,000        13,500,000  

รวมผลตอบแทน  12,947,340,000     1,168,374,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000  

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 
(PVB) 

   8,067,982,518    1,066,423,877   1,090,336,653      995,195,923      908,356,994      829,095,467      756,750,153      690,717,554     630,446,837     575,435,229      525,223,831  

ต้นทุนในการด าเนินงาน (OC)                         

ต้นทนุวตัถดิุบ 10,863,000,000    1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยเงินเดือนพนกังาน      78,840,000           7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000  

ต้นทนุค่าซอ่มแซมและบ ารุงรักษา    152,500,000         15,250,000       15,250,000       15,250,000       15,250,000        15,250,000       15,250,000        15,250,000       15,250,000       15,250,000        15,250,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยในโรงงาน    916,141,800         91,614,180       91,614,180       91,614,180       91,614,180        91,614,180       91,614,180        91,614,180       91,614,180       91,614,180        91,614,180  

ต้นทนุค่าเสื่อมราคา    152,500,000         15,250,000       15,250,000       15,250,000       15,250,000        15,250,000       15,250,000        15,250,000       15,250,000       15,250,000        15,250,000  

ต้นทนุค่าดอกเบีย้เงินกู้       36,575,000           6,650,000         5,985,000         5,320,000         4,655,000         3,990,000         3,325,000         2,660,000         1,995,000         1,330,000            665,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ      52,350,960           5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096  

รวมต้นทุนในการด าเนินงาน
ก่อนหักภาษี (OC) 

12,251,907,760    1,228,183,276   1,227,518,276   1,226,853,276   1,226,188,276   1,225,523,276   1,224,858,276   1,224,193,276   1,223,528,276   1,222,863,276   1,222,198,276  

ก าไรก่อนหักภาษี     695,432,240      (59,809,276)      81,255,724       81,920,724       82,585,724        83,250,724       83,915,724        84,580,724       85,245,724       85,910,724        86,575,724  
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รายละเอียด รวม ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ร้อยละ 20)         34,497,290                     -                     -                      -                      -                      -                      -                      -                     -         17,182,145        17,315,145  

รวมต้นทุนในการด าเนินงานหลัง
หักภาษี (OC) 

 12,286,405,050    1,228,183,276   1,227,518,276   1,226,853,276   1,226,188,276   1,225,523,276   1,224,858,276   1,224,193,276   1,223,528,276   1,240,045,421   1,239,513,421  

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการ
ด าเนินงาน (PVOC) 

7,690,292,769    1,121,014,308   1,022,642,693      932,903,143      851,038,221      776,356,952      708,228,989      646,079,297     589,383,294     545,216,990      497,428,882  

กระแสเงินสดคงเหลือ (NB)     377,689,749      (54,590,431)      67,693,959       62,292,780       57,318,773        52,738,516       48,521,163        44,638,258       41,063,543       30,218,239        27,794,949  

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
จากการด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

      222,962,916      (49,826,972)      56,395,684       47,367,628       39,782,200        33,409,331       28,055,568        23,558,252       19,780,635       13,286,205        11,154,385  

ต้นทุนในการลงทุน (IC)               

ค่าเคร่ืองจกัร     140,000,000   140,000,000  - - - - - - - - - - 

ค่าติดตัง้ และค่าทดลองเคร่ืองจกัร       3,000,000       3,000,000  - - - - - - - - - - 

ค่าอาคารและสิ่งปลกูสร้าง       25,000,000    25,000,000  - - - - - - - - - - 

เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส านกังาน        7,000,000      5,000,000  - - - - 2,000,000 - - - - - 

ค่าท่ีดินและพฒันาพืน้ท่ี        10,000,000    10,000,000  - - - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการ        2,000,000     2,000,000  - - - - - - - - - - 

เงินทนุหมนุเวียน      10,000,000    10,000,000  - - - - - - - - - - 

รวมต้นทุนในการลงทุน    197,000,000   195,000,000  - - - - - - - - - - 

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการ
ลงทุน (PVIC) 

   197,000,000   195,000,000  - - - - - - - - - - 

รวมต้นทุนทัง้หมด  12,483,405,050  195,000,000  1,228,183,276   1,227,518,276   1,226,853,276   1,226,188,276   1,227,523,276   1,224,858,276   1,224,193,276   1,223,528,276   1,240,045,421   1,239,513,421  

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
(PVC) 

   7,886,559,749   195,000,000  1,121,014,308   1,022,642,693      932,903,143      851,038,221      777,623,932      708,228,989      646,079,297     589,383,294     545,216,990      497,428,882  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 สรุปต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ กรณีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

                        (หนว่ย : บาท) 
ปีที ่ ผลตอบแทนรวม คา่ใช้จา่ยรวม ผลตอบแทนสทุธิ อตัราคิดลด มลูคา่ปัจจบุนั มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

    ร้อยละ 9.56 ผลตอบแทนรวม คา่ใช้จา่ยรวม  

0 -        197,000,000.00      (197,000,000.00)              1.000  -    197,000,000.00          (197,000,000.00) 

1    1,308,774,000.00     1,228,183,276.00           80,590,724.00                0.913    1,194,572,836.80   1,121,014,308.14              73,558,528.66  

2    1,308,774,000.00      1,227,518,276.00           81,255,724.00                0.833    1,090,336,652.79   1,022,642,693.31              67,693,959.48  

3    1,308,774,000.00     1,226,853,276.00           81,920,724.00                0.760       995,195,922.59     932,903,142.86              62,292,779.73  

4    1,308,774,000.00     1,226,188,276.00     82,585,724.00               0.694       908,356,993.97      851,038,220.83              57,318,773.14  

5    1,308,774,000.00     1,227,523,276.00          81,250,724.00               0.633       829,095,467.30     777,623,932.12             51,471,535.18  

6     1,308,774,000.00     1,224,858,276.00          83,915,724.00                0.578       756,750,152.70      708,228,989.42             48,521,163.28  

7     1,308,774,000.00     1,224,193,276.00          84,580,724.00                0.528        690,717,554.49      646,079,296.98              44,638,257.51  

8    1,308,774,000.00    1,223,528,276.00          85,245,724.00                0.482       630,446,836.88      589,383,294.17             41,063,542.72  

9   1,308,774,000.00      1,240,045,420.80          68,728,579.20               0.440        575,435,228.99      545,216,989.85              30,218,239.14  

10    1,308,774,000.00     1,239,513,420.80           69,260,579.20                0.401       525,223,830.77     497,428,881.66              27,794,949.11  

รวม 13,087,740,000.00  12,485,405,049.60       602,334,950.40    8,196,131,477.30  7,888,559,749.34         307,571,727.95  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 งบกระแสเงินสดของโครงการ กรณีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

                        (หนว่ย : บาท) 
รายละเอียด รวม ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ผลตอบแทน (B)                         

รายได้จากการขายน า้มนัร าข้าวดิบ    6,879,600,000    561,600,000  702,000,000   702,000,000      702,000,000      702,000,000   702,000,000   702,000,000     702,000,000   702,000,000      702,000,000  

รายได้จากการขายกากร าสกดั   5,932,740,000    593,274,000  593,274,000     593,274,000      593,274,000      593,274,000     593,274,000     593,274,000     593,274,000    593,274,000  593,274,000  

รายได้จากการขายปลายข้าว    135,000,000        13,500,000   13,500,000       13,500,000        13,500,000        13,500,000       13,500,000       13,500,000       13,500,000       13,500,000  13,500,000  

รวมผลตอบแทน  12,947,340,000    1,168,374,000  1,308,774,000  1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000   1,308,774,000  1,308,774,000  1,308,774,000  

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน 
(PVB) 

   8,314,861,371     1,073,084,129  1,103,998,376   1,013,958,831      931,262,703      855,311,079      785,553,894      721,485,942      662,643,224     608,599,581  558,963,612  

ต้นทุนในการด าเนินงาน (OC)                         

ต้นทนุวตัถดิุบ 10,863,000,000     1,086,300,000  1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000   1,086,300,000  1,086,300,000   1,086,300,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยเงินเดือนพนกังาน     78,840,000           7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000         7,884,000  

ต้นทนุค่าซอ่มแซมและบ ารุงรักษา 152,500,000          15,250,000       15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000       15,250,000        15,250,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยในโรงงาน  916,141,800          91,614,180       91,614,180        91,614,180        91,614,180        91,614,180        91,614,180        91,614,180        91,614,180       91,614,180        91,614,180  

ต้นทนุค่าเสื่อมราคา 152,500,000          15,250,000       15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000        15,250,000       15,250,000        15,250,000  

ต้นทนุค่าดอกเบีย้เงินกู้  36,575,000           6,650,000         5,985,000         5,320,000         4,655,000         3,990,000         3,325,000         2,660,000         1,995,000         1,330,000            665,000  

ต้นทนุค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ   52,350,960           5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096         5,235,096  

รวมต้นทุนในการด าเนินงานก่อน
หักภาษี (OC) 

12,251,907,760     1,228,183,276  1,227,518,276   1,226,853,276   1,226,188,276   1,225,523,276   1,224,858,276   1,224,193,276   1,223,528,276  1,222,863,276   1,222,198,276  

ก าไรก่อนหักภาษี  695,432,240      (59,809,276)      81,255,724        81,920,724        82,585,724        83,250,724        83,915,724        84,580,724        85,245,724      85,910,724        86,575,724  
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รายละเอียด รวม ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ร้อยละ 20)       151,048,303    - 16,251,144.80   16,384,144.80   16,517,144.80   16,650,144.80   16,783,144.80   16,916,144.80   17,049,144.80       17,182,145        17,315,145  

รวมต้นทุนในการด าเนินงานหลัง
หักภาษี (OC) 

 12,402,956,063     1,228,183,276  1,243,769,421   1,243,237,421   1,242,705,421   1,242,173,421   1,241,641,421   1,241,109,421   1,240,577,421  1,240,045,421   1,239,513,421  

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการ
ด าเนินงาน (PVOC) 

   7,999,984,516     1,128,015,500  1,049,164,653      963,185,059      884,251,375      811,786,213      745,259,497      684,184,588      628,114,725     576,639,759      529,383,147  

กระแสเงินสดคงเหลือ (NB)       314,876,855      (54,931,370)      54,833,722        50,773,772        47,011,328        43,524,866        40,294,397        37,301,354        34,528,498       31,959,822        29,580,465  

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
จากการด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

      186,760,850      (50,451,295)      46,254,235        39,336,444        33,451,074        28,444,407        24,185,551        20,563,063        17,482,068       14,861,798        12,633,506  

ต้นทุนในการลงทุน (IC)                         

ค่าเคร่ืองจกัร        140,000,000  140,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

ค่าติดตัง้ และค่าทดลองเคร่ืองจกัร           3,000,000      3,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

ค่าอาคารและสิ่งปลกูสร้าง         25,000,000    25,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส านกังาน           7,000,000      5,000,000                    -                      -                      -                      -           2,000,000                    -                      -                      -                      -                      -    

ค่าท่ีดินและพฒันาพืน้ท่ี        10,000,000     10,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการ           2,000,000       2,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

เงินทนุหมนุเวียน        10,000,000     10,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

รวมต้นทุนในการลงทุน      197,000,000   195,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการ
ลงทุน (PVIC) 

      197,000,000   195,000,000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

รวมต้นทุนทัง้หมด  12,599,956,063   195,000,000   1,228,183,276  1,243,769,421   1,243,237,421   1,242,705,421   1,244,173,421   1,241,641,421   1,241,109,421   1,240,577,421  1,240,045,421   1,239,513,421  

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 
(PVC) 

   8,196,291,558   195,000,000   1,128,015,500  1,049,164,653      963,185,059      884,251,375      813,093,255      745,259,497      684,184,588      628,114,725     576,639,759      529,383,147  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 สรุปต้นทนุและผลตอบแทนของโครงการ กรณีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

                              (หนว่ย : บาท) 
ปีที ่ ผลตอบแทนรวม คา่ใช้จา่ยรวม ผลตอบแทนสทุธิ อตัราคิดลด มลูคา่ปัจจบุนั มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

    ร้อยละ 8.88 ผลตอบแทนรวม คา่ใช้จา่ยรวม  

0 - 195,000,000.00 (195,000,000.00) 1.000 - 195,000,000.00 (195,000,000.00) 

1 1,308,774,000.00 1,228,183,276.00 80,590,724.00 0.918 1,202,033,431.30 1,128,015,499.63 74,017,931.67 

2 1,308,774,000.00 1,243,769,420.80 65,004,579.20 0.844 1,103,998,375.55 1,049,164,653.43 54,833,722.12 

3 1,308,774,000.00 1,243,237,420.80 65,536,579.20 0.775 1,013,958,831.33 963,185,058.89 50,773,772.44 

4 1,308,774,000.00 1,242,705,420.80 66,068,579.20 0.712 931,262,703.28 884,251,375.37 47,011,327.91 

5 1,308,774,000.00 1,244,173,420.80 64,600,579.20 0.654 855,311,079.43 813,093,254.86 42,217,824.56 

6 1,308,774,000.00 1,241,641,420.80 67,132,579.20 0.600 785,553,893.67 745,259,496.79 40,294,396.88 

7 1,308,774,000.00 1,241,109,420.80 67,664,579.20 0.551 721,485,942.02 684,184,587.72 37,301,354.29 

8 1,308,774,000.00 1,240,577,420.80 68,196,579.20 0.506 662,643,223.75 628,114,725.25 34,528,498.50 

9 1,308,774,000.00 1,240,045,420.80 68,728,579.20 0.465 608,599,580.96 576,639,758.64 31,959,822.32 

10 1,308,774,000.00 1,239,513,420.80 69,260,579.20 0.427 558,963,612.20 529,383,147.17 29,580,465.02 

รวม 13,087,740,000.00 12,599,956,063.20 487,783,936.80  8,443,810,673.47 8,196,291,557.75 247,519,115.72 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 การค านวณอตัราดอกเบีย้เงินกู้  
 

               (หนว่ย : บาท) 

ปี งวดท่ี เงินต้น ดอกเบีย้เงินกู้  ช าระเงินกู้  รวมเงินท่ีต้องช าระ เงินต้นคงเหลือ 

ปีท่ี 1 1 95,000,000.00 6,650,000.00 9,500,000.00 16,150,000.00 85,500,000.00 

ปีท่ี 2 2 85,500,000.00 5,985,000.00 9,500,000.00 15,485,000.00 76,000,000.00 

ปีท่ี 3 3 76,000,000.00 5,320,000.00 9,500,000.00 14,820,000.00 66,500,000.00 

ปีท่ี 4 4 66,500,000.00 4,655,000.00 9,500,000.00 14,155,000.00 57,000,000.00 

ปีท่ี 5 5 57,000,000.00 3,990,000.00 9,500,000.00 13,490,000.00 47,500,000.00 

ปีท่ี 6 6 47,500,000.00 3,325,000.00 9,500,000.00 12,825,000.00 38,000,000.00 

ปีท่ี 7 7 38,000,000.00 2,660,000.00 9,500,000.00 12,160,000.00 28,500,000.00 

ปีท่ี 8 8 28,500,000.00 1,995,000.00 9,500,000.00 11,495,000.00 19,000,000.00 

ปีท่ี 9 9 19,000,000.00 1,330,000.00 9,500,000.00 10,830,000.00 9,500,000.00 

ปีท่ี 10 10 9,500,000.00 665,000.00 9,500,000.00 10,165,000.00 0.00 

 รวม   36,575,000.00 95,000,000.00 131,575,000.00  

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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