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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

อ�าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็

A Feasibility Study of Investment in Rice Seed Factory  

Suwannaphum District Roi Et Province

รัชประภา  พลรักษา*

พิษณุวฒัน์  ทวีวฒัน์**

บทคดัย่อ

	 การศึกษา	มีวตัถุประสงคเ์พื่อ	(1)	ส�ารวจสภาพแวดลอ้มทางดา้นตลาดและศึกษา

ขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว	 ในจงัหวดัร้อยเอ็ด	 

(2)	 วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและทดสอบความสามารถในการรับความ

เปล่ียนแปลงของการลงทุนโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	ในอ�าเภอสุวรรณภมิู	จงัหวดัร้อยเอด็	

การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก	 

และใชข้อ้มูลทุติยภมิูท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากหนงัสือ	เอกสารรายงานวจิยั	เอกสารทางวชิาการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต	ขอ้มูลท่ีไดถ้กูน�ามาใชว้เิคราะห์เชิงพรรณนา

และเชิงปริมาณ	 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ไดแ้ก่	 ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน�้ าหนัก,	 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ,	 ดชันีก�าไร,	 อตัราผลตอบแทนภายในอตัราผลตอบแทนภายในท่ีมี 

การปรับค่าแลว้	และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน

	 ผลการศึกษาพบว่าในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุขา้ว	 ประมาณ	

62,000	ตนัต่อปี	แบ่งเป็นพนัธ์ุขา้วเหนียวร้อยละ	30	พนัธ์ุขา้วเจา้ร้อยละ	70	เป็นพนัธ์ุขา้วขาว

ดอกมะลิ	105	ร้อยละ	60	ของขา้วเจา้	แต่เมลด็พนัธ์ุขา้วในพ้ืนท่ีมีเพียง	8,000	ตนัต่อปี	ท�าให้

ขาดแคลนเมลด็ขา้วขาวมะลิ	105	ประมาณ	22,680	ตนัต่อปี	 จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะสร้าง
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โรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	ก�าลงัการผลิตท่ีเหมาะสม	ของโรงงานควรอยูท่ี่	 14,400	ตนั	 

ใชพ้ื้นท่ี	ของโครงการเพ่ือสร้างโรงงานและแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว	432	ไร่	พื้นท่ีขยายของ

เกษตรกรลูกไร่	 18,000	ไร่	 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตเป็นเป็นเคร่ืองปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ

ของ	บริษทัเจริญโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จ�ากดั	เป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ

ท่ีไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ	 มีก�าลงัการผลิตท่ี	 4	ตนัต่อชัว่โมง	ผลการศึกษาทางดา้นการเงิน	

พบวา่ท่ีอายโุครงการ	10	ปี	รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ	121,420,800	บาทต่อปี	ตน้ทุนการจดัตั้ง

โรงงานเป็นเงินทั้งส้ิน	384,108,269	บาท	และตน้ทุนในการด�าเนินงาน	41,950,702	บาทต่อปี	

อตัราคิดลดท่ี	8.94.	โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุนเพราะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	เท่ากบั	

135,919,213	บาท	ดชันีก�าไร	1.33	อตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ	14.48	อตัราอตัรา

ผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้	เท่ากบัร้อยละ	12.23	การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน

พบวา่ผลตอบแทนลดลงไดม้ากท่ีสุดเทา่กบัร้อยละ	26.63	ตน้ทุนในการด�าเนินงานสามารถเพิม่	

ไดม้ากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ	40.00	ตน้ทุนในการลงทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	32.67 

และตน้ทุนรวมสามารถเพ่ิมข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	21.73	สรุปโครงการคุม้ค่าต่อการลงทุน

และมีความเส่ียงต�่า

ค�าส�าคญั :	ขา้วขาวดอกมะลิ	105,	เมลด็พนัธ์ุขา้ว,	การลงทุน,	โรงงานผลิต

Abstract

	 The	objectives	of	this	study	were	to	(1)	explore	market	environment	and	study	

technical	aspects	of	rice	seeds	factory	in	Amphoe	Suwannaphom	Changwat	Roi	Et	(2)	

Perform	financial	feasibility	and	test	the	ability	to	sustain	change	of	investment	on	rice	

seeds	factory	to	be	invested	in,	in	Amphoe	Suwannaphom	Changwat	Roi	Et.	The	study	

was	based	on	primary	data	obtained	by	participant	observation	and	in-depth	interviews	

and	 secondary	data	 collected	 from	 text	 books,	 research	documents,	 related	 academic	

journals	along	with	internet	websites.	Descriptive	and	quantitative	analysis	were	conducted	

using	financial	tools	weighted	average	cost	of	capital	(WACC),	net	present	value	(NPV),	

profitability	 index	 (PI),	 internal	 rate	 of	 return	 (IRR),modified	 internal	 rate	 of	 return	

(MIRR),	and	switching	value	test	(SVT).	
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	 The	result	of	the	study	indicated	that	there	was	demand	for	all	kinds	of	rice	seed	

at	62,000	tons	per	year,	of	glutinous	rice	30%	was	non-glutinous	rice	70	%	and	was	60%	

Khao	Dawk	Mali	105	of	non-glutinous	rice,	but	rice	seed	center	in	Changwat	Roi	Et	had	

average	 production	 per	 year	 of	 only	 8,000	 tons	 and	 caused	 an	 insufficient	 quantity	 

per	 year	 of	Khao	Dawk	Mali	 105	was	 22,680	 tons	 per	 year.	Changwat	Roi	Et	 did	 

not	 have	 a	 rice	 seed	 factory.	Therefore	 it	would	 be	 appropriate	 to	 build	 a	 rice	 seed	 

factory	to	encourage	the	neighbouring	farmers	to	join	incontract	farming	projects	due	to	

the	influence	of	higher	income,	The	factory	had	production	capacity	of	14,400	tons	per	

year	or	4	tons	per	hour,	432	rais	of	planted	area	and	rice	seed	production	field	of	18,000	

rais	based	on	contract	farming.	New	technology	in	rice	seed	production	was	employed	

to	ensure	higher	productivity	of	Charoen	Pokphand	Engineering	co.	ltd.	The	financial	

result	based	on	a	project	life	of	10	years,	revenue	is	expected	to	be	121,420,800	baht	per	year, 

the	 cost	 of	 establishing	 factory	 total	 384,108,269,	 operating	 costs	 41,950,702	 baht	 

per	year	and	discount	rate	at	8.94	percent	showed	that	the	NPV	was	145,806,802	Baht,	 

PI	was	1.36,	IRR	was	14.95	percent	and	MIRR	was	12.49	percent.	The	SVT	indicated	

that	the	maximal	decrease	of	return	was	24.63%	and	maximal	increase	of	investment	

capital	was	32.67	percent.	

Keywords: Khao	Dawk	Mali	105,	Rice	Seed,	Investment,	Rice	Seed	Factory

บทน�า

	 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบัตน้ๆของไทยซ่ึงการปลูกขา้วในไทยนอกจากจะ 

ใช้บริโภคภายในประเทศยงัมีปริมาณคงเหลือเพียงพอท่ีสามารถจ�าหน่ายและส่งออก 

ในรูปแบบขา้วสารปริมาณมากในแตล่ะปี	โดยไทยมียอดการส่งออกขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก

ติดต่อกนัอยา่งยาวนานและต่อเน่ืองเม่ือปี	พ.ศ.	2554	ไทยไดส่้งออกขา้วถึง	10,648,000	ตนั

โดยเฉพาะขา้วท่ีนิยมปลกูและส่งออกมากท่ีสุดคือขา้วหอมมะลิ	ซ่ึงจากสถิติของกระทรวง

เกษตรสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	–	2557	แนวโนม้การบริโภคและใชป้ระโยชนจ์ากขา้ว

เพิ่มทุกปี	และไดพ้ยากรณ์	ณ	เดือนพฤษภาคม	2557	วา่ในปีการผลิต	2557/58	ทัว่โลกจะมี

ปริมาณการบริโภคและใชป้ระโยชนจ์ากขา้วรวม	482.197	ลา้นตนัขา้วสาร	โดยประเทศท่ีบริโภค

และใชป้ระโยชนจ์ากขา้วมากท่ีสุดคือจีน	และอินเดีย	ตามล�าดบั
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	 ขา้วท่ีมีราคาแพงมากท่ีสุดในการส่งออกของไทยในปัจจุบนัคือขา้วเจา้พนัธ์ุสงัขห์ยด

เมืองพทัลุง	แต่ในเชิงพาณิชยย์งัเป็นขา้วท่ีหายากเน่ืองจากปลกูกนันอ้ยดงันั้นขา้วท่ีส่งออก

และมีมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยมากท่ีสุดคือขา้วหอมมะลิ	 โดยขา้วหอมมะลิ 

มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ	 29	 และมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ	 40	 ของขา้ว 

ท่ีส่งออกทั้งหมด	(ท่ีมาส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร	2558)

โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิจากพ้ืนท่ีทุ่งกลุาร้องไหท่ี้อยูจ่งัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ซ่ึงเป็นขา้วท่ีข้ึนช่ือวา่มีคุณภาพและรสชาติเป็นท่ียอมรับของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ

เป็นผลท�าใหก้ารส่งออกขา้วประไทยยงัมีมูลค่าสูงมาตลอด

	 จงัหวดัร้อยเอ็ดมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วบางส่วนในเขตทุกกุลาร้องไห้	 แต่โดยรวมทั้ง

จงัหวดัมีพ้ืนท่ีปลกูขา้วจ�านวน	3,100,000	ไร่	โดยเป็นพ้ืนท่ีปลกูขา้วเจา้ร้อยละ	70	และพ้ืนท่ี

ปลูกขา้วเหนียวร้อยละ	 30	 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วเจา้พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ	 105	 

ในอตัราส่วนร้อยละ	60	ของขา้วเจา้ทั้งหมด	ซ่ึงเป็นเมลด็พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ	105	ปริมาณ	

26,040	ตนัต่อปี	โดยเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ	 ท่ีเกษตรกรตอ้งการน�ามาเพาะปลูกหาซ้ือ

ไดจ้ากศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว	 จงัหวดัร้อยเอ็ด	 ซ่ึงมีปริมาณประมาณ	 4,000	 ตนัต่อปี	 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยเอ็ดจะผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ	 105	 

ในปริมาณร้อยละ	 80	 เน่ืองจากมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัร้อยเอ็ด	 

และเมล็ดพนัธ์ุชนิดอ่ืนปริมาณร้อยละ	 20	ท�าให้สามารถตอบสนองพ้ืนท่ีการปลูกขา้ว	

ประมาณ	200,000	 ไร่ต่อปี	 (ท่ีมาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์	 เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว

ร้อยเอด็	พ.ย.	 2557)	นอกจากน้ียงัมีศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วสุรินทร์ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ี

ทุ่งกลุาร้องไห	้โดยมีผลผลิตเมลด็พนัธ์ุเฉล่ียท่ี	 4,000	ตนัต่อปีเช่นเดียวกนั	แต่เมลด็พนัธ์ุ 

ของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วสุรินทร์ไม่เพียงแต่จ�าหน่ายให้เขตพ้ืนท่ีจังหวดัสุรินทร์และ 

จงัหวดัร้อยเอด็บางส่วนยงัมีจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ตอ้งการเมลด็พนัธ์ุจากศนูยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วสุรินทร์	

ดว้ยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วทั้งสองแห่งในพ้ืนท่ีมีขอ้จ�ากดัดา้นการด�าเนินการจึงไม่สามารถ 

ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพียงพอต่อความตอ้งการในพ้ืนท่ีและใกลเ้คียง	 ส่งผลให้เกิดปัญหา 

การขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเ้คียงในแต่ละ

ปีประมาณ	54,000	โดยสรุปไดว้า่ขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ	105	ปีละ	22,680	ตนั

ต่อปี	ดงันั้นเกษตรกรจึงจ�าเป็นตอ้งใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีเกบ็เก่ียวเองและจากแหล่งผลิตเมลด็พนัธ์ุ

ขา้วท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีกรมการขา้วก�าหนดซ่ึงสรุปไดด้งัแสดงในภาพท่ี	 1	นอกจากน้ี 

ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรบริเวณใกลเ้คียงไดเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นลกูไร่	โดยเกษตรกร

ไดรั้บแรงจูงใจจาก	รายรับท่ีเพิ่มข้ึน
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ภาพที ่1  ปริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้วในจงัหวดัร้อยเอด็

ทีม่า:	จากการค�านวณ

วตัถุประสงค์

	 1.	 ส�ารวจสภาพแวดลอ้มทางดา้นตลาดและศึกษาขอ้มูลทางดา้นเทคนิคของ 

การลงทุนตั้งโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	ในจงัหวดัร้อยเอด็

	 2.	 วเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและทดสอบความสามารถในการรับ

ความเปล่ียนแปลงของการลงทุนโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วใน	อ�าเภอสุวรรณภมิู	จงัหวดัร้อยเอด็

 

วธีิด�าเนินงานวจิยั 

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 เป็นการวเิคราะห์ทั้งขอ้มลูปฐมภมิู	(Primary	data)	และขอ้มูลทุติยภมิู	(Secondary	-data)	

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	ทั้งเอกสารทางวชิาการ	งานวจิยัต่างๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง

	 ขอ้มูลปฐมภูมิ	 (Primary	 data)ศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากร 

ในหน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน	และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว

จากการรวบรวมขอ้มูล	จากเอกสารหนงัสือและเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน

	 ขอ้มูลทุติยภมิู	(Secondary	data)	โดยการคน้ควา้และการศึกษาขอ้มลูจากวารสาร	

ส่ิงตีพิมพ	์หนงัสือ	เอกสารวชิาการต่างๆ	รายงานการศึกษา	บทความและบทวเิคราะห์ต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านทางเวป็ไซทท์ั้งของหน่วยงานภาครัฐ	กรมการขา้วกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์	และเอกชนตลอดจนไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลและเอกสารเพ่ือใชใ้นการศึกษา

จากผูบ้ริหารสมาคมผูร้วบรวมและจ�าหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว	จงัหวดัสุพรรณบุรี

 2. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล

	 1.	 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	method)	เป็นการอธิบายถึงสภาพทัว่ไป

ของการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว	 เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะทางด้านกายภาพ	 

การด�าเนินการทางด้านการตลาด	 การด�าเนินการทางด้านเทคนิคและปัจจยัการผลิต 

ในการจดัตั้งโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว

	 2.	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (Quantitative	method)	 ศึกษาทางดา้นการเงิน 

ของการลงทุน	วิเคราะห์ไม่แน่นอนและความเส่ียงในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเมลด็

พนัธ์ุขา้ว	โดยมีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ดงัน้ี

	 	 2.1	 การก�าหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงของ

โครงการ	โดยใชต้น้ทุนถวัเฉล่ียน�้ าหนกั	 (Weight	Average	Cost	 of	Capital	 :	WACC)	 

เป็นอตัราคิดลด	เน่ืองจากมีแหล่งเงินทุนจากหลายแห่ง

	 	 2.2	 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	(Net	Present	Value:	NPV)	คือมูลค่าสุทธิในปัจจุบนั

ของโครงการ	ก็คือผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดป้รับค่าเวลาแลว้ของโครงการซ่ึง 

มุ่งเพ่ือวดัว่าโครงการท่ีต่อก�าลงัพิจารณาอยู่นั้นจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าหรือมีก�าไร 

ต่อส่วนรวมหรือไม่	 โดยสามารถค�านวณไดจ้ากมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ 

จากการด�าเนินงานหักออกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุนโครงการ	 ซ่ึงอาจ 

มีค่าเป็นลบหรือเป็นบวกกไ็ด้

	 	 2.3	 อตัราผลตอบแทนภายในการลงทุน	 (Internal	Rate	 of	Return:	 IRR)	 

เป็นอตัราความสามารถของเงินทุนท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดคุ้ม้กบัเงินท่ีลงทุนเพ่ือการนั้นพอดี	

หรือ	เป็นการหาดูวา่อตัราส่วนลดตวัไหนท่ีจะท�าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัศนูย์

	 	 2.4	 อตัราตอบแทนจากโครงการท่ีมีการปรับตวัแลว้	(Modified	Internal	Rate	

of	Return:	MIRR)	เป็นวธีิท่ีในการช่วยขจดัปัญหาความขดัแยง้ในการตดัสินใจในการประเมิน

โครงการเป็นตวัวดัผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง	(“True”	rate	True	of	Return)	หรือการคาดการณ์

อตัราผลตอบแทนในระยะยาว	(Expected	long-term	rate	of	return)

	 	 2.5	 ดัชนีความสามารถในการท�าก�าไร	 (Profitability	 Index	 หรือ	 PI)	 

คือ	อตัราส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด�าเนินการต่อมูลค่าปัจจุบนั

ของค่าลงทุนเร่ิมแรก	โดยเกณฑก์ารตดัสินใจ	 คือ	จะยอมรับโครงการท่ีมีค่า	 PI	มากกวา่

หรือเท่ากบั	1	เม่ือมีการปรับเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยค่าเสียโอกาสของทุน
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	 	 2.6	 การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน	 (Switching	 Value	 Test)	 เป็นการ 

น�าแนวคิดน้ีมาวเิคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

การด�าเนินโครงการ	เพราะตน้ทุนหรือผลประโยชนข์องโครงการอาจไม่เป็นไปตามคาดหวงั

ผลการวจิยั

	 	1.	 จากการศึกษาสภาพตลาดของอุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวพบว่า	 

จงัหวดัร้อยเอ็ด	 ขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ	 105	 จ�านวน	 22,680	 ตนัต่อปี	 

แต่โครงการสนใจผลิตในจงัหวดัร้อยเอด็ก�าหนดท่ี	 14,400	ตนัต่อปี	 เพ่ือกระจายในพ้ืนท่ี

จงัหวดัร้อยเอด็และใกลเ้คียง	พื้นท่ีในการเพาะปลกูของโครงการ	390	ไร่	พื้นท่ีของเกษตรกร

ลูกไร่	 18,000	 ไร่	 โดยลูกไร่ไดรั้บผลประโยชน์จากผลผลิตและรายรับท่ีเพิ่มข้ึน	 รูปแบบ

และทางเลือกทางดา้นเทคนิคของโครงการลงทุนพ้ืนท่ีตั้งโครงการนั้น	 อยูใ่นอาณาเขต 

ทุ่งกุลาร้องไหจ้งัหวดัร้อยเอด็	 เป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่	 มีพ้ืนท่ีประมาณ	2.1	ลา้นไร่	ท�าเลท่ี

เหมาะสมของโครงการตั้งอยูถ่นนอรุณประเสริฐ	ทางหลวงแผน่ดินหมายเลย	202	เขตของ

อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 เน่ืองจากเป็นถนนท่ีเดินทางสะดวก	สามารถเช่ือมต่ออ�าเภอใกลเ้คียง 

ไดส้ะดวก	 เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมในการผลิตมีก�าลงัการผลิตพบว่าเป็นเคร่ืองจกัรของ 

บริษทั	เจริญโภคภณัฑว์ศิวกรรม	จ�ากดั	มีก�าลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่	4	ตนัต่อชัว่โมง	นอกจากจะ

สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไดป้ริมาณมาก	 ยงัเป็นเคร่ืองจกัรท่ีออกแบบมาเพ่ือให้รักษา

คุณภาพขา้วไม่ใหแ้ตกหกัในระหวา่งกระบวนการผลิต	ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต	

ลดปริมาณแรงงานท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตมากกวา่เคร่ืองจกัรในอดีต	 เม่ือผลิตเตม็ก�าลงั

การผลิตท่ีระยะเวลา	5	เดือนจะไดป้ริมาณการผลิต	14,400	ตนัต่อปี	ทางดา้นเกษตรลกูไร่

จะตอ้งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม	ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดการปลูกขา้วของโครงการ 

ซ่ึงส่งผลใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตต่อไร่ตามเป้าหมาย	เมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดต้อ้งมีความช้ืนไม่เกิน

ท่ีก�าหนด	หลงัจากผา่นกระบวนการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุแลว้ขา้วท่ีสามารถน�าออกจ�าหน่ายได้

คือขา้วท่ีมีอตัราการงอกเกินร้อยละ	80	

	 2.	 การประมาณการผลตอบแทน	ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายโดยผลตอบแทนของ

โครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วตลอดระยะเวลาอายโุครงการท่ีศึกษา	คือ	10	ปี	สามารถค�านวณ

ไดจ้าก	การขายแผน่ตน้	การจ�าหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว	และมูลค่าสินคา้คงเหลือ	รายไดท่ี้คาด

วา่จะไดรั้บ	121,420,800	บาทต่อปี	ตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานตน้ทุน

ในการด�าเนินงานของโครงการสองประเภทคือตน้ทุนในการลงทุน	(Investment	Cost)	คือ

ค่าใชจ่้ายในการสินทรัพยถ์าวร	 ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีท�าใหโ้ครงการลงทุนจดัตั้งโรงงานผลิต
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เมล็ดพนัธ์ุขา้วสามารถด�าเนินการ	 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	 384,108,269	บาท	 และตน้ทุน 

ในการด�าเนินงาน	 (Operation	Cost)	 เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมตน้ด�าเนินโครงการ	 

และต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาโครงการ	 เป็นเงินทั้งส้ิน	 41,950,702	บาทต่อปี	 ดงัแสดง 

ในตารางท่ี	1

ตารางที ่1		ประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว



75Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.1 (January - June 2016)

	 ความเป็นไปไดท้างการเงินการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน	 มีผลการ

ศึกษาดงัน้ี	(NPV)	มีค่าเท่ากบั	135,919,213	บาท	(2)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ	(IRR)	

มีค่าเท่ากบัร้อยละ	14.48	(3)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้	(MIRR)	

มีค่าเท่ากบัร้อยละ	12.23	(4)ดชันีกาไร	(PI)	มีค่าเท่ากบั	1.33	ดงัแสดงในตารางท่ี	2	

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ทางการเงิน

 การทดสอบความสามารถในการรับความเปลีย่นแปลง

	 ผลตอบแทนท่ีเกิดจากส่วนต่างของรายได้จากการจ�าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุข้าว 

กบัการจ�าหน่ายแผ่นกลา้และตน้ทุนในการซ้ือวตัถุดิบลดลงไดม้ากท่ีสุดเท่าใด	 (SVTB)	

ก่อนท่ีจะทาให้ค่า	 NPV	 มีค่าเท่ากบัศูนย	์ โดยให้ตน้ทุนของโครงการมีค่าคงท่ี	 ซ่ึงผล 

จากการค�านวณเท่ากับ	 24.63%	 หมายความว่าในกรณีท่ีโครงการด�าเนินงานแล้ว 

ตอ้งประสบกบัปัญหาผลตอบแทนลดลง	และยงัสามารถทาใหโ้ครงการสามารถด�าเนินงาน

ต่อไปได	้ผลตอบแทนดงักล่าวตอ้งไม่ลดลงมากกวา่	 24.63%	จากผลตอบแทนสุทธิจาก 

การประมาณการ	หรือผลตอบแทนสุทธิจากส่วนต่างจากรายได	้

	 ตน้ทุนในการลงทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดม้ากท่ีสุดเท่าใด	(SVTIC)	ก่อนท่ีจะท�าให้

ค่า	NPV	มีค่าเท่ากบัศนูย	์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี	ซ่ึงผลจากการค�านวณ

เท่ากับ	 32.67	 %หมายความว่าในกรณีท่ีโครงการมีความจ�าเป็นในการเพิ่มต้นทุน 

ในการลงทุนของโครงการได้มากท่ีสุดแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 

โครงการดงัแสดงใน	ตารางท่ี	2
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ตารางที ่3	 ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลง

สรุปผล

	 โดยผลการศึกษาสรุปไดว้า่การลงทุนโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	อ�าเภอสุวรรณภมิู	

จงัหวดัร้อยเอ็ด	 มีความคุม้ค่าในการลงทุน	พบว่า	 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	 (NPV)	 ท่ีไดมี้ค่า

มากกว่า	 ศูนย	์ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ	 (IRR)	 และอตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้	 (MIRR)	 มีค่ามากกว่าตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน�้ าหนกั	 (WACC)	 

ดชันีก�าไร	 (PI)	 เท่ากบั	 1.33	 ซ่ึงมีค่ามากกว่า	 1	 โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี	 

(1)	มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ	(NPV)	มีค่าเท่ากบั	

135,919,213	บาท	(2)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ	(IRR)	มีค่าเท่ากบัร้อยละ	14.48	

(3)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้	(MIRR)	มีค่าเท่ากบัร้อยละ	12.23	

(4)ดชันีก�าไร	(PI)	มีค่าเท่ากบั	1.33	(5)

การอภปิรายผล

	 จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดพบวา่จงัหวดัร้อยเอด็มีความตอ้งการ

เมลด็พนัธ์ุขา้วทุกชนิดปริมาณ	54,000	ตนัต่อปี	ทางโครงการสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการเพียง	14,400	ตนัต่อปี	ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่มีตลาดรองรับท่ีมัน่คงและยงัคงมีช่องทาง

ขยายโครงการเพิม่ข้ึนในอนาคตเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ท่ีเหลือนอกจากน้ีโครงการเป็นหน่วยงานเอกชนท่ีจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเน่ืองจากมีเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีทนัสมยัมีขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบ	

และทางดา้นการเงินของโครงการพบว่าผลการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือ 
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แบบปรับมูลค่าเงินตามเวลา	ทั้งในส่วนของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	(NPV)	อตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้	 (MIRR)	 และดชันีก�าไร	 (PI)	 ลว้นให้ผลการศึกษา 

ท่ีสอดคลอ้งกนั	 คือ	 โครงการน้ีมีความคุม้ค่าในการลงทุน	ดงันั้นจึงสมควรลงทุนโรงงาน

ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 เน่ืองจากการศึกษาพบว่าโครงการคุม้ค่าในทุน	แต่โครงการมีผลผลิตเพียง	

14,400	ตนัต่อปีขณะท่ีในพ้ืนท่ียงัคงเหลือปริมาณอุปสงคอี์กจ�านวนมาก	ไม่เพียงแต่เป็น

เป็นเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิร้อย	 105	 ยงัมีปริมาณความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุขา้วอ่ืนๆ 

ท่ีเกษตรกรนิยมปลูก	 และ	พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพียงสองแห่ง 

ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุขา้วไดค้รอบคลุมพื้นท่ีดงันั้นหน่วยงาน 

ภาครัฐควรท่ีจะพิจารณาเพิ่มศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วหรือหน่วยงานเอกชนท่ีสนใจสามารถ 

ท่ีจะเขา้ไปลงทุนได	้เน่ืองจากยงัมีตลาดท่ีรองรับอีกจ�านวนมาก

	 2.	 จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรลูกไร่	 (Contract	 Farming)	 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ

เพาะพนัธ์ุขา้วกบัศูนยผ์ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วและโครงการโรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว	 ไดรั้บ

ผลประโยชน์	 ในดา้นผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 มูลค่าของเมล็ดขา้วเพ่ิมข้ึน	 แต่เกษตรกร 

ท่ีมีความสนใจและมีความเหมาะสมท่ีอยูพ่ื้นท่ีห่างไกลไม่มีโอกาสเขา้ร่วมโครงการ

	 3.	 เน่ืองจากเกษตรกรท่ีใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วท่ีดีในการเพาะปลกูส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิต

ท่ีมากข้ึน	แต่มีขอ้จ�ากดัดา้นตน้ทุนในการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ	 ภาครัฐควรพิจารณาสนบัสนุน 

เงินทุนกูย้มืเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน
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