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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพืน้ในจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์
การศึกษาเพ่ือ (1) ส ารวจสภาพทั่วไปของตลาดแท่งยางปพืูน้ในภูมิภาคตะวนัออกและจงัหวดัระยอง (2) 
ศกึษารูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการ และ (3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้
จากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ  เคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิอตัราผลตอบแทนภายใน อตัราผลตอบแทนภายใน
ท่ีมีการปรับคา่แล้ว ดชันีก าไร  และการทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนผลการศกึษาพบว่าโรงงานแท่งยางปพืูน้มี
ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมเท่ากับ 30,000 ตารางเมตรต่อปี เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมคือการขึน้รูปโดยใช้
แม่พิมพ์แบบกดอัดเม่ือก าหนดอายุโครงการ 11 ปี ในกรณีท่ีไม่ขอรับและไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทุน สามารถค านวณอัตราคิดลดได้ ท่ี  10.73 และ 11.71มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
29,374,006 บาทและ 33,239,582บาท อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 23.55และ 26.37 
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อัตราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 16.68 และ 18.31 ดัชนีก าไรเท่ากับ 
1.78 และ 1.88 ตามล าดบั แสดงว่าโครงการมีความคุ้มคา่ในการลงทนุ  ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน
พบว่าผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 16.03 ต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุดร้อยละ 46.82 
ต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุดร้อยละ 88.03 ต้นทุนในการด าเนินงานสามารถเพิ่มขึน้ได้มาก
ท่ีสดุร้อยละ 24.39 ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ:  การศึกษาความเป็นไปได,้ แท่งยางปพืูน้ 
 
Abstract 
 A Feasibility Study of Investment on Rubber Paving Block Factory in Rayong Province 
aimed at (1 )  exploration of marketing environment of Rubber Paving Block Factory in the east 
region and Rayong Province (2) studying technical method in investment of rubber paving block 
factory and (3) analyzing financial feasibility of the project. The study used primary data 
obtained from participant observation and in-depth interviews while the secondary data obtained 
from another related academic documents and both were used in descriptive and quantitative 
analysis. The financial tools used for analysis were net present value (NPV), internal rate of return 
(IRR), modified internal rate of return (MIRR), profitability index (PI) and switching value test 
(SVT).The study results showed that the factory has the capacity of 30,000 m2 per year and the 
production technology of factory using is the Compression Mold. The financial result under 
project life of 11 years in case with BOI and Non-BOI WACC as discounted rate of 10.73 and 
11.71 percent, the project was worth the investment was since NPV was 29,374,006 Baht and 
33,239,582 Baht IRR was 23.55 and 26.37 percent and MIRR was 16.68 and 18.31 percent PI 
was 1.78 and 1.88. The SVT showed that the benefit could be down 16.03 percent, the total cost, the 
investment cost and the operating cost could be down 46.82, 88.03, and 24.39 percent respectively. 
The project risk was quite low. 
 
Keyword:  Feasibility Study, Rubber Paving Block 
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บทน า 
 ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอนัดบัหนึง่ของโลกข้อมลูของสถาบนัวิจยัยาง แสดงว่า 
ในปี 2557ปริมาณการส่งออกของยางพาราไทยอยู่ท่ี 3.771 ล้านตนั จากผลิตภณัฑ์ยางในรูปของยางแผ่น
รมควนั ยางแท่ง น า้ยางข้น ยางผสม และยางชนิดต่างๆ  และคิดเป็นร้อยละ 87.23 ของปริมาณผลผลิต
ยางพาราทัง้หมดท่ี 4.323 ล้านตนัโดยมีมลูคา่การสง่ออก 1.937 แสนล้านบาท จึงท าให้ยางพาราเป็นสินค้า
เกษตรท่ีส่งออกมากเป็นอนัดบั 1 ของการสง่ออกสินค้าของภาคการเกษตรของไทย (สถาบนัวิจยัยาง, 2558) 
อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงในช่วงระยะเวลาของปี พ.ศ.  2555-2557 ได้ส่งผลกระทบ
อยา่งมากกบัประเทศคูค้่าท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลให้ประเทศเหล่านัน้น าเข้ายางพาราจากประเทศไทยลดลง เน่ืองจากอุตสาหกรรมภาคการผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและท าให้ความต้องการใช้
ยางพาราลดลงตามไปด้วยอีกทัง้ประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทยได้แก่ประเทศพม่า ประเทศลาว และ
ประเทศกมัพชูา มีปริมาณผลผลิตจากการปลกูยางพาราเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้มีปริมาณยางพาราส่วนเกินท่ี
คงเหลืออยู่ในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้านดงักล่าวอยู่ในระดบัสูงเกิดอุปทานส่วนเกินของตลาด
ยางพารา จงึท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกบัปัญหาราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 ยางแท่ง STR 20 และน า้ยาง
ข้น ตกต ่าอยา่งรุนแรง เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างหนกั 

ด้วยเหตุนี ้จึงมีการวิจัยยางพาราเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรและพัฒนาคณุภาพยางพาราทัง้ระบบซึ่งเป็นสร้างความความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพารา
ไทยภาครัฐจึงได้เข้ามาส่งเสริมในด้านต่างๆ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค 
(National Metal And Materials Technology Center: MTEC) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้น าในการวิจยัยางพาราโดยใช้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Focus 
Unit) ไปแปรรูปเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้าย เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มและส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศ
รับรู้เป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง อาทิเชน่ การท าถนนจากยางพารา การท าฝายเก็บน า้จากยางพารา หรือรวมไปถึงการท าแทง่ยางปู
พืน้สนามฟุตซอล และสนามเด็กเล่น เป็นต้น  ถือเป็นทางออกในการสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาและ
ชว่ยเหลือเกษตรกรอยา่งแท้จริง  

ประเทศไทยมีการน าผลิตภัณฑ์ปพืูน้แบบตา่งๆ มาใช้ในกิจกรรมอเนกประสงค์โดยเฉพาะการออก
ก าลังกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผ่นยางสังเคราะห์ท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งท าให้ประเทศไทยสูญเสีย
รายได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือใช้วตัถุดิบจากพลาสติกในการผลิต โดยมีอายุการใช้งาน
น้อยเม่ือน าไปใช้บริเวณกลางแจ้ง ลักษณะสีซีดจาง ความคงทนลดลง มีราคาสูง ภาพท่ี 1 คือผลิตภัณฑ์
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แท่งยางปพืูน้ท่ีท ามาจากยางพารา  ซึ่งมีคณุสมบตัิทนทานตอ่การสึกหรอ ท าความสะอาดง่าย ปอ้งกนัการ
ล่ืนล้ม ทนทานต่อสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่น ลดแรงกระแทกได้ดี ใช้งานได้ทัง้ภายในและภายนอก 
ตดิตัง้และซอ่มแซมได้สะดวกและนอกจากนีย้งัเป็นการสนบัสนนุการใช้งานผลิตภณัฑ์ยางพาราในประเทศท่ี
เป็นรูปธรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยยกระดบัเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาว อาทิ
เชน่ โครงการบล็อกยางปพืูน้ในสนามฟุตซอล โครงการบล็อกยางปพืูน้ภายนอกอาคาร (สนามเดก็เล่น) เป็น
ต้น ซึ่งเขตภาคตะวนัออกมีความต้องการใช้แท่งยางปพืูน้เพ่ือใช้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานต่างๆ แต่ในภาคตะวนัออกยังไม่มีโรงงานในการผลิตเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีเพียงโรงงานท่ีเป็น
ต้นแบบในจงัหวดัปัตตานีท่ีมีการผลิตแท่งยางปพืูน้จากยางพารา และมีการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตให้
สหกรณ์ชาวสวนยางจงัหวดัสตลู  ในการผลิตเชิงพาณิชย์เท่านัน้ ดงันัน้ จึงต้องท าการผลิตเพ่ือให้เพียงพอ
กบัความต้องการ 

ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนในสงักดัของ
รัฐบาลทัว่ประเทศจ านวน 33,153 แหง่ ท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมายในการน าแท่งยางปพืูน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
คนในชุมชน รวมทัง้เด็กและเยาวชนในการใช้เวลาเล่นกีฬา ห่างไกลปัญหายาเสพติด ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม จึงถือได้ว่าเป็นการพฒันาในทกุมิตใิห้สงัคมยัง่ยืน แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 มีแนวทางพฒันากีฬาด้วยการจดัสร้างสถานกีฬา ส่งเสริมการใช้
และการบริหารจดัการสถานกีฬา อปุกรณ์กีฬา ให้เพียงพอและมีคณุภาพ กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาได้
จดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดบัอ าเภอ งบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2558 จ านวน 2,880 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดบัต าบล งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2558 จ านวน 2,532 ล้านบาท โดยอยู่ภายใต้การดแูลของกรมพลศึกษา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2558) 

 

 
 

             ภาพท่ี 1  แผน่ยางปพืูน้ยางพารา 
                 ที่มา: ผู้จดัการออนไลน์, 2558 



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 29  สิงหาคม 2559 – ธันวาคม2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.2, Issue 29, August 2016 – December 2016 

 

 
 

- 78 - 

จากการวิจัยการวิเคราะห์ท่ีตัง้อุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออก (ศิริ  ศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ, 
2550) พบว่าจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการตัง้โรงงานผลิตแท่งยางปูพืน้และเป็นจังหวัด
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย เพราะมีแหล่งวัตถุดิบและ
แรงงานท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการตัง้โรงงานอยู่เป็นจ านวนมาก มีศกัยภาพในการตัง้โรงงานเน่ืองจากเป็น
แหล่งนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจในอตัราท่ีสูง 
ท าให้มีการบริโภคเพิ่มขึน้ 

 โรงเรียนท่ีอยู่เขตภาคตะวันออกมีจ านวน 1,769 แห่ง และในจังหวัดระยองมีโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เขต 1 และเขต 2 จ านวน 204 แห่ง ทัง้นีย้ังมีหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ 
เทศบาลในจงัหวดัระยอง จ านวน 30 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัระยอง จ านวน 37 แห่ง 
หน่วยงานเหล่านีจ้ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างสนามกีฬา
ส าหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลน การสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์เพ่ือใช้ในชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) 
 ดงันัน้ การลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้ในจงัหวดัระยองจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่นกัลงทนุท่ีมองเห็น
โอกาสจากการเป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางปพืูน้ อีกทัง้จงัหวดัระยองยงัมีแหล่งวตัถดุิบท่ีเพียงพอตอ่ก าลงั
การผลิต สามารถแปรรูปแท่งยางปพืูน้ส่งออกได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงหากมีการด าเนินการลงทุนโรงงานแท่ง
ยางปูพืน้จะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงได้ประโยชน์จากการ
จ าหนา่ยแทง่ยางปพืูน้ในราคาท่ีเป็นธรรมอีกด้วยแตอ่ยา่งไรก็ตามถึงแม้ว่าในการลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้
เป็นสิ่งท่ีน่าลงทุน แต่การลงทุนจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนสูง จึงเห็นควรว่ามีความจ าเป็นต้อง
ท าการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้ในจงัหวดัระยองให้ละเอียดรอบคอบก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุในโครงการ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพืน้ในจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์
การศึกษาเพ่ือ (1) ส ารวจสภาพทั่วไปของตลาดแท่งยางปพืูน้ในภูมิภาคตะวนัออกและจงัหวดัระยอง (2) 
ศกึษารูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการลงทนุโรงงานแทง่ยางปพืูน้ และ (3) วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครัง้นีก้ าหนดพืน้ท่ีศึกษาการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพืน้ตัง้อยู่ในต าบลวังหว้า อ าเภอ    
แกลง จงัหวดัระยอง ขนาดพืน้ท่ี 5 ไร่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งวตัถดุบิ โดยรูปแบบของโครงการท่ีลงทนุจะ
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เป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน สินค้าท่ีผลิต คือ แท่งยางปูพืน้ขนาดแผ่นละ 33.3 
เซนติเมตร 1ตารางเมตร ต้องใช้แท่งยางปพืูน้ 9 แผ่น ซึ่งโรงงานมีขนาดก าลงัการผลิต 100 ตารางเมตรต่อ
วนั (2 กะ) หรือประมาณ 30,000 ตารางเมตรต่อปี โดยการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในครัง้นีแ้บ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาด 2) การศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค และ 3) การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ระยะเวลาในการด าเนินการศกึษาและ
รวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี ้ด าเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.  2558 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 
2559 
 
ข้อสมมตขิองการวิจัย 

 การศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้ในจงัหวดัระยอง มีข้อสมมติท่ีใช้ในการ
วิจยั ดงันี ้

1. การศึกษาครัง้นีก้ าหนดให้มีระยะเวลาด าเนินโครงการรวม 11 ปี โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง
และตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระยะเวลา 1 ปี 

2. การประมาณผลตอบแทนและต้นทนุตลอดอายโุครงการใช้วิธีการประมาณแบบราคาคงท่ี  (Real 
Cash Flow) โดยต้นทนุและผลตอบแทนไมเ่ปล่ียนแปลงตามอตัราเงินเฟ้อ 

3. การค านวณเก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการนีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีไม่
ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุและกรณีท่ีขอรับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (Board of Investment: BOI) 

4. จ านวนวนัท างานของเคร่ืองจกัรของโรงงานแท่งยางปูพืน้ 300 วนัต่อปี เป็นวนัท างาน จันทร์ – 
เสาร์ เป็นจ านวนวันหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 65 วันต่อปี โดยคิดจ านวนวันเดิน
เคร่ืองจกัรของโรงงานแทง่ยางปพืูน้เทา่กนัทกุปีตลอดอายขุองโครงการ 

5. ก าลงัการผลิต 30,000 ตารางเมตรต่อปี และก าหนดให้ปริมาณก าลงัการผลิตเฉล่ียต่อปีเท่ากัน
ทกุปีตลอดอายขุองโครงการ 
 
วิธีการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เก็บ ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสงัเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) กับสหกรณ์ชาวสวนยาง จังหวัดสตูล เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต 
กระบวนการแปรรูปยางพารา รวมทัง้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) กับประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์กองทุนชาวสวนยาง จงัหวดัสตูลจ านวน 1 ท่าน คือ นายช านาญ  เมฆตรง เพ่ือรวบรวมข้อมูลทางด้าน



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 29  สิงหาคม 2559 – ธันวาคม2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.2, Issue 29, August 2016 – December 2016 

 

 
 

- 80 - 

ตลาด รวมถึงต้นทนุคา่ก่อสร้างและผลตอบแทนในการจดัตัง้โรงงานแท่งยางปพืูน้ส่วนข้อมลูทตุิยภูมิได้จากการ
รวบรวมข้อมลูจากวารสาร หนงัสือ และเวปไซต ์ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาเป็นการส ารวจตลาดแท่งยางปพืูน้ โดยศกึษากระบวนการผลิตแท่ง
ยางปูพืน้ ตลาดแท่งยางปูพืน้ ราคาวตัถุดิบ และราคาขายแท่งยางปูพืน้ การศึกษารูปแบบและทางเลือก
ทางด้านเทคนิค (หฤทัย  มีนะพนัธ์, 2550; จุไร ทพัวงษ์ และคณะ, 2555) โดยศึกษาสถานท่ีตัง้ ขนาดของ
โครงการ เทคโนโลยีการผลิตท่ีใช้ การออกแบบวางผงัของโครงการ การประมาณการผลตอบแทน และการ
ประมาณการต้นทุนของโครงการ การน าเสนอข้อมูลเป็นการบรรยายทัง้ในรูปแบบของตาราง ข้อความ 
แผนภมูิ หรือกราฟตา่งๆ หลกัสถิตท่ีิใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และการวดัแนวโน้มเข้าสูส่ว่นกลาง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (หฤทยั มีนะพนัธ์, 
2550; Koh, Ang, Brigham, and Ehrhardt, 2014) โดยใช้การค านวณต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก การ
ประมาณกระแสเงินสด การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนภายในทัง้ท่ีไม่
ปรับคา่และปรับคา่แล้ว ดชันีก าไร และการวิเคราะห์ความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลงของโครงการ
ใช้การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียน 

 
ผลการวิจัย 
สภาพท่ัวไปของตลาดแท่งยางปูพืน้ 

 สภาพทัว่ไปของตลาดแท่งยางปพืูน้ พบว่าจากปัญหายางพาราท่ีมีราคาตกต ่าอย่างตอ่เน่ืองรัฐบาล
มีนโยบายผลักดันให้ส่วนราชการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในส่วนราชการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ๆ เพ่ือลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ยางพาราของประเทศ จากข้อมลูพบว่าความต้องการใช้พืน้ยางในการปพืูน้สนามฟุตซอล และสนามเดก็เล่น
ประจ าเทศบาล มีทัง้สิน้ 804 แห่ง คิดเป็นความต้องการใช้พืน้ยางจ านวน 925,794.56 ตารางเมตร แท่งยาง
ปูพืน้มีลักษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดแผ่นละ 33.3 เซนติเมตร 1ตารางเมตร เท่ากับ 9 แผ่น 
น า้หนกั 2.2 กิโลกรัม มีแผ่นยางสงัเคราะห์ EPDM เคลือบอยู่ชัน้บนซึ่งสามารถกันความชืน้และทนทานต่อ
การใช้งาน โดยราคาขายแทง่ยางปพืูน้จะเสนอขายอยูท่ี่ 1,350 บาทตอ่ตารางเมตร 
รูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการ 

รูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการ พบว่า ท าเลท่ีตัง้ของโครงการควรตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
ต าบลวงัหว้า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง โรงงานจะสร้างบนเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ โดยการออกแบบวางผัง
โครงการได้ก าหนดรูปแบบการวางต าแหน่งของเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลิต อาคารและสิ่งก่อสร้าง สิ่ง
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย การเคล่ือนย้ายและการไหลเวียนของวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ด าเนินงาน สถานท่ีจัดเก็บวตัถุดิบ สถานท่ีจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูป ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย 
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อาคารส านกังาน อาคารโรงงาน โกดงัเก็บสินค้า อาคารห้องน า้ สว่นเทคโนโลยีในการผลิตก็จะใช้เทคโนโลยี
แบบล่าสดุ ซึ่งโรงงานแปรรูปส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ เคร่ืองผสมยาง รุ่น YFY-K-75L ขนาด 75 ลิตร  เคร่ืองรีด
ยาง 2 ลูกกลิง้ รุ่น YFC-R-18  กระบะเทยางขนาด 75 ลิตร  เคร่ืองตากยาง 5 ชัน้ รุ่น YFYBO-SN 5  เคร่ือง
ตัดแผ่นยางอัตโนมัติ  รุ่น CU-600  และเคร่ืองอัด ขนาด 200 ตัน รุ่น YFY-VC-200 ใช้การขึน้รูปโดยใช้
แม่พิมพ์แบบกดอัด (Compression Mold) เคร่ืองจักรท่ีใช้ได้แก่ เคร่ืองกดอดัระบบ ไฮดรอลิก (Hydraulic 
Press) 
ความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินส าหรับการลงทุนโครงการนีส้ามารถแบ่งการวิเคราะห์ทาง
การเงินออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน และกรณีขอรับสิทธิ
ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน โดยการศึกษาจะอยู่ภายใต้อายุโครงการ 11 ปี การก าหนดต้นทุน
เงินทนุถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุมีคา่ร้อยละ 10.73 และ
ในกรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุมีคา่ร้อยละ 11.71 

ผลจากการศกึษาสามารถสรุปได้ว่าการลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้ในจงัหวดัระยอง มีความคุ้มค่า
ในการลงทนุทัง้ในกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุ และกรณีขอรับสิทธิประโยชน์จาก
การสง่เสริมการลงทนุ ซึ่งเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทนุมีดงันี ้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของผลตอบแทน (NPV) มีคา่
มากกว่าศนูย์ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับ
คา่แล้ว (MIRR) มีคา่มากกวา่ต้นทนุเงินทนุถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (WACC) และดชันีก าไรมีคา่มากกวา่ 1 โดย
ในกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนพบว่า  (1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน
เท่ากับ 29,374,006 บาท  (2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 23.55  (3) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 16.68 และ (4) ดชันีก าไรมีค่า 1.78 ส่วนใน
กรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนพบว่า  (1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนเท่ากับ 
33,239,582 บาท  (2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 26.37  (3) อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการท่ีมีการปรับคา่แล้วเท่ากบัร้อยละ 18.31 และ  (4) ดชันีก าไรมีคา่ 1.88 

ผลของการทดสอบความสามารถในการรับความแปรเปล่ียนของโครงการสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 
กรณี คือกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน และกรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทนุ โดยแตล่ะกรณีจะท าการวิเคราะห์ใน 4 หวัข้อ เพ่ือการคาดการณ์ต้นทนุและผลตอบแทน
ในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน คือ การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางด้านผลตอบแทน (SVTB)  การ
ทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุรวม (SVTC)  การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนทางด้านต้นทนุในการ
ลงทุน (SVTIC)  และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางด้านต้นทุนในการด าเนินงาน (SVTOC) โดยใน
กรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนพบว่า  (1) การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนทางด้าน
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ผลตอบแทนพบว่ามลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสามารถลดลงได้มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 13.48  (2) การ
ทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทุนรวม พบวา่มูลคา่ปัจจบุนัของต้นทนุรวมสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุด
เท่ากบัร้อยละ 43.75  (3) การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนทางด้านต้นทุนในการลงทุนพบว่ามลูค่าปัจจบุนั
ของต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 77.79 และ (4) การทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียนทางด้านต้นทุนในการด าเนินงาน พบว่ามูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนในการด าเนินงานสามารถ
เพิ่มขึน้ได้มากท่ีสดุเท่ากับร้อยละ 19.49 ส่วนในกรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน พบว่า  
(1) การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางด้านผลตอบแทนพบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสามารถ
ลดลงได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 16.03  (2) การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุนรวม พบว่ามูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 46.82  (3) การทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียนทางด้านต้นทนุในการลงทุนพบว่ามูลคา่ปัจจบุนัของต้นทนุในการลงทุนสามารถเพิ่มขึน้ได้มาก
ท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 88.03 และ (4) การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนทางด้านต้นทนุในการด าเนินงาน พบว่า
มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุในการด าเนินงานสามารถเพิ่มขึน้ได้มากท่ีสดุเทา่กบัร้อยละ 24.39 สามารถสรุปผล
การศกึษาทางด้านการเงินและการทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลงได้ซึ่งได้ผลการศกึษา
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และการทดสอบความสามารถในการรับความ
เปล่ียนแปลง 
 

 โครงการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพืน้  
 กรณีไมข่อรับสิทธิ BOI กรณีขอรับสิทธิ BOI การตดัสินใจ 
NPV 29,374,006 33,239,582 ลงทนุ 
IRR 23.55 26.37 ลงทนุ 
MIRR 16.68 18.31 ลงทนุ 
PI 1.78 1.88 ลงทนุ 
SVTB 13.48 16.03 ลงทนุ 
SVTC 43.75 46.82 ลงทนุ 
SVTIC 77.79 88.03 ลงทนุ 
SVTOC 19.49 24.39 ลงทนุ 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางท่ี 2  ต้นทนุเงินทนุของโครงการ และสดัสว่นเงินลงทนุ 
 

รายการ กรณีไมข่อรับสิทธิ BOI กรณีขอรับสิทธิ BOI 

 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

สดัสว่นเงินทนุของเจ้าของ (We) 49 49 
ต้นทนุเงินทนุจากสว่นของเจ้าของ (Ke) 13.89 13.89 
สดัสว่นเงินทนุจากการกู้ ยืม (Wd) 51 51 
ต้นทนุเงินทนุจากการกู้ ยืม (Kd) 9.62 9.62 
อตัราภาษี (Tax) 20 0 
WACC 10.73 11.71 
ที่มา: จากการค านวณ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาสามารถสรุปได้ว่าการลงทนุโรงงานแท่งยางปพืูน้มีความคุ้มคา่ในการลงทนุไม่วา่จะ
เป็นกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุ หรือการขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทนุ เน่ืองจากเม่ือน าเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มคา่ในการลงทนุพบวา่มลูคา่ปัจจบุันสทุธิ (NPV) มีคา่
มากกว่าศนูย์ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับ
ค่าแล้ว (MIRR) มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (WACC) (10.73 และ 11.71 ตามล าดบั) และดชันี
ก าไร (PI) มีคา่มากกว่า 1 และเม่ือทดสอบความสามารถในการรับความแปรเปล่ียนซึ่งเป็นการพิจารณาว่า
ตวัแปรท่ีจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน สามารถเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์ได้มากน้อย
เพียงใดท่ีจะยังสามารถยอมรับโครงการได้ ประกอบด้วยการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางด้าน
ผลตอบแทน การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนทางด้านต้นทุนรวม การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนด้าน
ต้นทุนในการลงทนุ การทดสอบคา่ความแปรเปล่ียนด้านต้นทนุในการด าเนินงานโดยการศกึษาพบว่ากรณี
ขอรับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และมี
สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งผลให้
ผู้ประกอบการได้รับมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิมากกวา่กรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุเทา่กบั 
3,865,576 บาท นอกจากนัน้ กรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุยงัท าให้อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR)  อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้ว (MIRR)  ดชันีก าไร (PI)  และ
ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลงก็มีค่าท่ีสูงกว่ากรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จาก
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การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนของโครงการได้มาก
ยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศกึษาพบวา่ผู้ประกอบการควรตดัสินใจลงทนุเพ่ือไมใ่ห้เสียโอกาสทางการลงทนุ อีกทัง้มี
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนวิจัย โดยการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้
ภายในประเทศ  และภาครัฐบาลยังให้การให้สนับสนุนในด้านต่างๆ  ได้แก่ องค์ความรู้ในการผลิต การ
ส่ือสารด้านการตลาด ข้อก าหนดให้องค์กรของรัฐบาลเป็นแกนน าในการผลกัดนัใช้ผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ
เป็นสว่นประกอบหลกั เป็นต้น  

2. จากการศึกษาพบว่าโครงการมีความสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของโครงการในการรับ
ความเส่ียงทัง้ในด้านของผลตอบแทนท่ีเกิดจากส่วนตา่งระหวา่งราคาขายแท่งยางปพืูน้กบัต้นทุนในการซือ้
วัตถุดิบท่ีลดลงได้มากท่ีสุดร้อยละ 16.03 ดงันัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้ ท่ีพิจารณาการให้สินเช่ือโครงการ
ลงทนุแทง่ยางปพืูน้สามารถมัน่ใจได้วา่แม้จะมีการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ และราคาจ าหนา่ยแทง่ยางปพืูน้
ในระยะสัน้ จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนของโครงการในระยะยาวได้ 
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