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บทคดัย่อ

	 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือ	 (1)	 ส�ารวจสภาพทั่วไปของตลาดน�้ ายางข้น	 
ของจงัหวดับึงกาฬ	 (2)	 ศึกษาทางเลือกทางดา้นเทคนิคในโครงการลงทุน	โรงงานผลิต 

น�้ายางขน้ในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	 (3)	 เพ่ือศึกษาวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้น

การเงิน	และ	 (4)	ทดสอบความสามารถในการรับการเปล่ียนแปลงของโครงการลงทุน

โรงงานผลิตน�้ายางขน้ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภมิูท่ีไดจ้าก

การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์เชิงลึก	และขอ้มลูทุติยภมิูท่ีไดจ้ากการรวบรวม 

จากหนงัสือ	งานวจิยั	เอกสารทางวชิาการ	ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต	

ขอ้มูลท่ีไดถู้กน�ามาใชว้ิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ	 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช ้

ไดแ้ก่	ตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนกั,	มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ,	ดชันีก�าไร,	อตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการ	 อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแล้ว	 และการทดสอบค่า 

ความแปรเปล่ียน
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	 ผลการศึกษาพบวา่ในปี	2557	ประเทศไทยมีโรงงานผลิตน�้ายางขน้	111	โรงงาน	

ผลิตไดป้ระมาณ	700,000	ตนัต่อปี	ภาคตะวนัออกผลิตไดเ้พียง	104,000	ตนัต่อปี	ในขณะท่ี

อุตสาหกรรมท่ีต้องการใช้น�้ ายางขน้ถึง	 200,000	 ตนัต่อปี	 จึงต้องพ่ึงน�้ ายางขน้จาก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงผลิตได้	 72,250	 ตันต่อปี	 จึงเห็นโอกาสในการลงทุน	 

โดยจงัหวดับึงกาฬ	ยงัไม่มีโรงงานผลิตน�้ายางขน้แต่มีปริมาณน�้ายางสดในปี	2557	 สูงถึง	

131,210	ตนั	สามารถน�าไปผลิตน�้ ายางขน้ไดถึ้ง	 50,000	ตนั	 โรงงานท่ีจะลงทุนมีก�าลงั 

การผลิต	 15,000	 ตนัต่อปี	 ใชพ้ื้นท่ี	 10	 ไร่และใชเ้ทคโนโลยีตามรูปแบบโรงงานผลิต 

น�้ายางขน้ส่วนใหญ่นิยมใช	้คือ	วธีิป่ันแยก	เคร่ืองป่ันน�้ายางขน้	การป่ันจะช่วยเพิม่แรงดึงดูด	

และเร่งการเคล่ือนท่ีของอนุภาคยาง	 โดยการป่ันแยกน�้ ายางสดจะไดน้�้ ายางสด	 2	 ส่วน	 
คือ	น�้ ายางขน้และหางน�้ ายาง	ผลการศึกษาทางดา้นการเงิน	พบว่าท่ีอายโุครงการ	 10	 ปี	 
ในกรณีท่ีไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน	และขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการ

ส่งเสริมการลงทุนตามล�าดบั	จะไดอ้ตัราคิดลดท่ี	11.56	และ	11.31	โครงการมีความคุม้ค่า

ในการลงทุนเพราะมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	(NPV)	เท่ากบั	7,194,644	บาท	และ	21,355,344	บาท	

ดชันีก�าไร	 (PI)	 เท่ากบั	1.07	และ	1.22	อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ	 (IRR)	 เท่ากบั 

ร้อยละ	12.93	และ	15.30	อตัรา	ผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับคา่แลว้	 (MIRR)	

เท่ากบัร้อยละ	 12.29	และ13.34	การวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนพบวา่ 

ผลตอบแทนลดลงไดม้ากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ	2.39	,	7.00	ตน้ทุนการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนได้

มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ	7.27	,	21.58	ตน้ทุนการลงทุนเพ่ิมข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	3.69,	11.55	

และตน้ทุนรวมเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	2.45	และ	7.52	ตามล�าดบั	แสดงวา่แมโ้ครงการ

จะคุม้ทุนทั้ง	2	กรณีแต่ถา้สามารถขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนจะท�าให้

โครงการมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากกวา่

ค�าส�าคญั :	การศึกษาความเป็นไปได,้	โรงงานผลิตน�้ายางขน้,	บึงกาฬ

Abstract

	 This	study	aimed	to	(1)	explore	general	marketing	environment	of	concentrated	

latex	Bueng	Kan	Province	 (2)	 study	 technical	 aspects	 of	 concentrated	 latex	 factory	 

(3)	perform	financial	feasibility	and	(4)	test	the	ability	to	sustain	change	of	investment	

on	 concentrated	 latex	 factory	 in	Mueang	Bueng	Kan	District,	Bueng	Kan	Province.	 
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The	 study	 used	 primary	 data	 obtained	 from	 participated	 observation	 and	 in-depth	 

interviews	and	secondary	data	obtained	from	books,	research	papers,	and	academic	papers	

of	various	sources	 including	 the	 internet.	Financial	 tools	were	weighted	average	cost	 

of	 capital	 (WACC),	 net	 present	 value	 (NPV),	 profitability	 index	 (PI),	 internal	 rate	 

of	return	(IRR),	modified	IRR	(MIRR),	and	switching	value	test	(SVT).

	 The	 study	 result	 revealed	 that	 in	 2014	Thailand	had	111	 concentrated	 latex	 

factory	with	the	total	capacity	of	700,000	tons	per	year	the	eastern	region	produced	only	

104,060	 tons	 per	 year	 while	 there	 was	 downstream	 industries	 which	 required	 

200,000	 tons	of	concentrated	 latex	as	 raw	material.The	 region	 relied	on	northeastern	

region	of	 72,250	 toms	per	 year	which	was	 not	 enough.	Thus	 there	was	 opportunity	 

for	Changwat	Bueng	Kan	which	had	no	concentrated	latex	factory	while	there	were	over	

131,210	tons	of	field	latex	in	2014.	The	factory	aimed	to	produce	15,000	tons	per	year.	

The	factory	required	area	of	10	rais.	Production	technology	of	factory	based	on	the	Band	

Mill	 saw	with	 centrifuging	Chemical	Treatment	 and	Vacuum	Pressure	 Impregnation	

Process	 and	 the	 final	 process	 is	 drying	 in	 the	 stove	 in	 order	 to	 get	 rid	 of	 humidity.	 

The	 financial	 result	with	 non-BOI	 case	 under	 project	 life	 of	 10	 years	 and	WACC	 

as	 discounted	 rate	 of	 11.56,	 the	 project	was	worth	 the	 investment	 since	NPV	was	 

7,194,646	 baht,	 PI	was	 1.07,	 IRR	was	 12.93	 percent	 and	MIRR	was	 12.29	 percent.	 

The	SVT	 showed	 that	 the	 benefit	 could	 be	 down	2.39	 percent	 ,	 the	 operating	 cost	 

could	be	up	7.27	percent,	the	investment	cost	could	be	up	3.69	percent	and	the	total	cost	

could	be	up	2.45	percent	hence	the	project	risk	was	quite	low.	In	BOI	case	with	the	same	

project	life,	WACC	as	discounted	rate	of	11.31,	NPV	was	21,355,344	baht,	PI	was	1.22,	

IRR	was	15.30	percent.	And	MIRR	was	13.34	percent.	The	SVT	showed	that	the	benefit	

could	be	down	7.00	percent	,	the	operating	cost	could	be	up	21.58	percent,	the	investment	

cost	 could	 be	 up	 11.55	 percent	 and	 the	 total	 cost	 could	 be	 up	 7.52	 percent	 hence	 

the	project	risk	was	less	than	non-BOI	case	significantly.

Keywords : Feasibility	Study,	Concentrated	Latex	,	Bueng	Kan
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ความส�าคญัของปัญหา

	 ยางพารา	 (Hevea	 brasiliensis.	Mull)	 ถูกจัดให้เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคญั 

ของประเทศไทย	เพราะเป็นพืชยนืตน้ท่ีถกูน�าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปอุตสาหกรรม

ท่ีมีความส�าคญัต่อการส่งออก	 ผลิตผลจากต้นยางพารา	 ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเน่ือง 

ทั้งในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรม	การตลาด	ยางพาราสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรรวมทั้ง 

ผูป้ระกอบการและภาครัฐ	และมีส่วนส�าคญัในการจา้งงาน	ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต

อย่างย ัง่ยืนต่อประเทศ	 อีกทั้งยางพารายงัเป็นวตัถุดิบท่ีส�าคญั	 ส�าหรับการผลิตสินคา้ 

ประเภทต่างๆ	จากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	เน่ืองจากประเทศไทย

เป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกยางพาราอนัดบั	 1	 ของโลก	 (สถาบนัวิจยัยาง,	 2556)	 

โดยอุตสาหกรรมยางพาราส�าหรับการผลิตขั้นกลางท่ีไดจ้ากการแปรรูปวตัถุดิบน�้ายางสด	

แบ่งได	้2	ประเภท	คือ	น�้ายางขน้	และน�้ายางแหง้	ไดแ้ก่	ยางแผน่รมควนั	ยางแท่งและยางอ่ืนๆ	

ซ่ึงยางขั้นกลางเหล่าน้ีจะถกูน�าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑย์างส�าเร็จรูปมากมาย	ไดแ้ก่	ลอ้ยางรถยนต ์

พ้ืนรองเทา้	 ถุงมือยาง	 ถุงมือแพทย	์ ยางรัดของ	 ส่วนตน้ยางพาราสามารถน�าไปแปรรูป 

เป็นเฟอร์นิเจอร์ได	้ ในปี	 2557	พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งส้ิน	 22.2	 ลา้นไร่	 

ใหผ้ลผลิต	4.32	ลา้นตนั	 ส่งออกผลิตภณัฑย์างจ�านวน	3.77	ลา้นตนั	 มีมูลค่าการส่งออก 

กวา่	1.93	แสนลา้นบาท	

	 จากสถานการณ์ยางพาราท่ีตกต�่าอย่างมากในปัจจุบนั	 ซ่ึงราคารับซ้ือน�้ ายาง	 

เม่ือ	2	–	3	ปีท่ีผา่นมาจากราคารับซ้ือ	148	บาท	/	กิโลกรัม	แต่ปัจจุบนัอยูท่ี่	57	–	60	บาท	/	กิโลกรัม	

หรือราคาลดลงประมาณร้อยละ	 59.46	 ส่งผลกระทบต่อเกษตรชาวสวนยางในทุกภาค	 

ทั้งรายไดท่ี้ลดลงไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย	รวมทั้งภาระหน้ีสินท่ีเพิม่ข้ึน	จากตน้ทุนการผลิต

ท่ีสูงข้ึนและค่าครองชีพท่ีปรับตวัสูงข้ึน	รัฐบาลจึงตอ้งเขา้มาด�าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าว	

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง	 เช่น	โครงการแจกเงินชาวสวนยางไร่ละ	1,000	บาท	

โดยน�าไปซ้ือปุ๋ย	อุปกรณ์	และปัจจยัการผลิต	และสนบัสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยาง

รายยอ่ยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม	 (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี	 23	 ตุลาคม	 2557)	 รวมทั้ง 

แกปั้ญหาในการลดอุปทานของยางพาราโดยการลดพ้ืนท่ีปลูกยาง	 7	 แสนไร่	 ใน	 7	 ปี	

สนบัสนุนเงินทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ	ภายใต	้ 16	มาตรการท่ีรัฐบาลก�าหนดไว	้และเร่ง

สนบัสนุนเพิม่มูลค่ายางพารา	โดยน�าปริมาณยางพาราไปท�าถนน	สนามฟุตซอล	สนามเดก็เล่น 

ยางรถยนตใ์หห้น่วยราชการของรัฐใช	้ รวมถึงก�าหนดแนวทางเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพยาง

ผา่นโครงการสนบัสนุนสินเช่ือสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางพารา	5,000	ลา้นบาท	โดย	ธกส.	

ให้สินเช่ือแก่สถาบนัเกษตรกร	 245	 แห่งเพ่ือใช้ในการขยายก�าลงัการผลิตหรือเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบ้ืองตน้	เช่น	ยางแท่ง	ยางอดักอ้น	น�้ายางขน้จากโรงงานท่ีจดั

สร้างไวแ้ลว้	หรือลงทุนสร้างโรงงานใหม่	(ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร	สิงหาคม	,	2557)	

เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางพารา	และแกปั้ญหาอุปสงค	์อุปทานในระยะยาว	รัฐจึงสนบัสนุน

การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑโ์ดยการแปรรูปยางพาราเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว

	 จากสถานการณ์ในปี	พ.ศ.	 2557	ความตอ้งการถุงมือยางเพ่ือใชใ้นวงการแพทย ์

มีเพ่ิมมากข้ึน	 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง	 เช่น	 โรคเอดส์	 อีโบล่า	 

โรคไขห้วดันก	แนวทางในการป้องกนัโรคท่ีนิยมใช	้ คือการใชถุ้งมือยาง	 ถุงมือแพทย	์

นอกจากน้ีในช่วงปี	 2541	 มีการยา้ยฐานการผลิตเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือก่อตั้งโรงงาน

ผลิตถุงยางอนามยั	และโรงงานผลิตถุงมือยาง	ถุงมือแพทย	์ส่งผลต่อเน่ืองใหค้วามตอ้งการ

น�้ ายางขน้เพ่ิมมากข้ึน	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางในภาคตะวนัออก	 
จากการศึกษาของ	 ภารดี	 ยิ่งมีทรัพย	์ (2558)	พบว่าปริมาณความตอ้งการใชน้�้ ายางขน้ 

ส�าหรับภาคการผลิตในภาคตะวนัออกสูงถึง	 200,000	ตนัต่อปี	แต่โรงงานผลิตน�้ ายางขน้ 

ท่ีภาคตะวนัออกถึงจะท�าการผลิตเตม็ก�าลงัการผลิตจะสามารถผลิตน�้ายางขน้ไดป้ระมาณ	

104,040	 ตนัต่อปี	ท�าให้ปริมาณน�้ ายางขน้ในภาคตะวนัออกขาดแคลนและไม่เพียงพอ 

ต่อความตอ้งการ	โดยมีปริมาณผลผลิตน�้ายางพาราท่ีผลิตไดใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	

593,243	ตนั	และหากพิจารณาถึงเน้ือท่ีกรีดได	้จ�านวนผลผลิต	และผลผลิตต่อไร่สูงสุด	ไดแ้ก่	

จงัหวดับึงกาฬ	มีผลผลิตมากท่ีสุด	คือ	มีปริมาณผลผลิต	131,210	ตนั	คิดเป็นร้อยละ	22.12	

ของผลผลิตรวมทั้งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ซ่ึงน�้ายางขน้ท่ีผลิตจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือส่งใหโ้รงงานผลิตถุงมือยางหรือผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีใชน้�้ ายางขน้

เป็นวตัถุดิบน�ามาใชใ้นการผลิต	จากขอ้มูลของกรมโรงงานพบวา่	ประเทศไทยมีโรงงาน

ผลิตน�้ายางขน้จ�านวน	111	โรงงาน	ซ่ึงโรงงานส่วนใหญ่จะอยูท่างภาคใต	้และภาคตะวนัออก	

และท่ีก�าลงัขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนกคื็อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงโรงงานผลิตน�้ายางขน้

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ�านวนทั้งหมด	5	โรงงาน	กระจายตวัตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสกลนคร	

หนองบวัล�าภู	 กาฬสินธ์ุ	และจงัหวดับุรีรัมย	์ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้	คาดวา่การจดัตั้ง

โรงงานผลิตน�้ ายางขน้ท่ีจงัหวดับึงกาฬนบัวา่มีความส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะก่อใหเ้กิดโอกาส 

ต่อนักลงทุนจากการเป็นผูป้ระกอบการผลิตน�้ ายางขน้	 รวมถึงช่วยลดปริมาณอุปทาน 

ส่วนเกินของยางพาราในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดับึงกาฬ	และจงัหวดัใกลเ้คียงได	้โดยท�าการศึกษา

โครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ	นอกจาก

จะท�าใหผู้ท่ี้สนใจลงทุนสามารถทราบขอ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดท้างดา้นตลาด 

ทางดา้นเทคนิค	และความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินในการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้แลว้	
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ยงัเป็นการสร้างโอกาสเพ่ือการลงทุน	ทั้งน้ีเน่ืองจากมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอต่อก�าลงั 

การผลิต	ส่งผลประโยชนท์ั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยางเองและผูป้ระกอบการ	แต่การลงทุน

ใชเ้งินทุนจ�านวนสูงจึงจ�าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาแนวทางในการพิจารณาเป็นไปไดใ้นการลงทุน

เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้ดว้ย

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

1.	 ส�ารวจสภาพทัว่ไปกระบวนการผลิตและตลาดของน�้ ายางขน้	 ในพ้ืนท่ี 
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ

2.	 ศึกษาทางเลือกทางดา้นเทคนิคของโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ ายางขน้ 

ในพื้นท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ

3.	 วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิต

น�้ายางขน้ในพื้นท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ

4.	 ทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลงของโครงการลงทุนโรงงาน

ผลิตน�้ายางขน้ในพื้นท่ีอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ	 (Primary	Data)	 โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 

(Participant	Observation)	กบัพนกังาน	–	ลกูจา้งท่ีปฏิบติังานประจ�าฝ่ายโรงงาน	5	(โรงงาน

ผลิตน�้ายางขน้)	ขององคก์ารสวนยาง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และจากวธีิการสมัภาษณ์

เชิงลึก	(In	-	Depth	Interview)	จากผูบ้ริหารขององคก์ารสวนยางจ�านวน	2	ท่าน	เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการผลิต	มาตรฐานการผลิต	ปัจจยัการผลิต	รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั

ค่าใชจ่้ายทุกรายการเม่ือเร่ิมตน้ท�าโครงการจนกระทัง่ส้ินสุดโครงการซ่ึงประกอบไปดว้ย	

อาคารและส่ิงปลกูสร้าง	ท่ีดิน	เคร่ืองจกัร	เคร่ืองมือ	และอุปกรณ์ต่างๆ	เป็นตน้	ผลตอบแทน

จากการผลิต	 รวมทั้งปัญหาจากการประกอบการโรงงานผลิตน�้ ายางขน้	 ขอ้มูลทุติยภูมิ	

(Secondary	Data)	เป็นการเกบ็รวบรวมจากหนงัสือ	เอกสารรายงานวจิยั	บทความ	วารสาร	

วทิยานิพนธ์	ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	เช่น	สถาบนัวจิยัยาง	กรมวชิาการเกษตร	

และรายงานสถิติต่างๆ	 โดยขอ้มูลเหล่าน้ีผูศึ้กษาน�ามาใชใ้นการศึกษาเพ่ือให้ไดข้อ้มูล 

ในดา้นสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพารา	 มูลค่าการผลิตและจ�าหน่าย	 เทคนิคและวิธีการผลิต 

ท่ีทนัสมยั	 ค่าจา้งแรงงาน	น�้ ายางดิบซ่ึงป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต	 ราคาขายยางน�้ าขน้	 
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รวมทั้งขอ้มูลทางดา้นการไดรั้บการส่งเสริมในดา้นต่างๆ	จากภาครัฐ	ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล	

การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนาเป็นการส�ารวจตลาดของน�้ายางขน้	โดยศึกษากระบวนการ

แปรรูปน�้ายางขน้	ตลาดของอุตสาหกรรมผลิตน�้ายางขน้	การวเิคราะห์อุปสงค	์ราคาวตัถุดิบ	

และราคาขายน�้ ายางขน้	 การศึกษารูปแบบและทางเลือกทางด้านเทคนิค	 (ประสิทธ์ิ	 

ตงยิง่ศิริ,	2542;	หฤทยั	มีนะพนัธ์,	2550)	โดยศึกษาสถานท่ีตั้ง	ขนาดของโครงการเทคโนโลยี

การผลิตท่ีใช	้ และการออกแบบวางผงัของโครงการ	การประมาณการผลตอบแทนและ

ตน้ทุนของโครงการ	การศึกษา	การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณเป็นการวเิคราะห์ความเป็นไปได้

ทางดา้นการเงิน	(ประสิทธ์ิ	ตงยิง่ศิริ,	2542;	หฤทยั	มีนะพนัธ์,	2550)	โดยใชก้ารหาตน้ทุน

ถวัเฉล่ียถ่วงน�้ าหนกั	 การประมาณการงบกระแสเงินสด	การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ 

ผลตอบแทน	อตัราผลตอบแทนภายในทั้งท่ีไม่ปรับค่าและปรับค่าแลว้	 ดชันีก�าไร	 และ 

การวเิคราะห์เก่ียวกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอนโดยใชก้ารทดสอบค่าความแปรเปล่ียน	

โดยการวจิยัในคร้ังน้ีไดก้�าหนดขอบเขตในการวจิยัในเขตจงัหวดับึงกาฬ

ผลการศึกษา

	 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้	ในอ�าเภอเมืองบึงกาฬ 

จงัหวดับึงกาฬ	สามารถสรุปผลการวจิยัได	้ดงัน้ี	

	 1.สภาพทัว่ไปของตลาดและกระบวนการผลิตน�้ายางขน้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จากการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดและกระบวนการผลิตน�้ ายางขน้ของประเทศไทย 

พบว่า	 ความตอ้งการใชน้�้ ายางขน้ยงัคงเพ่ิมสูง	 เพราะเป็นวตัถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรม 

ถุงมือแพทยท่ี์หลากหลาย	อาทิเช่น	 ถุงมือยาง	 ถุงมือแพทย	์ ถุงยางอนามยั	 เม่ือพิจารณา

ปริมาณการผลิต	ปริมาณการส่งออก	 และปริมาณการใชน้�้ ายางขน้ของไทย	 ระหว่างปี	 

2553–2557	พบวา่	ตลอดระยะเวลา	5	ปี	มาน้ี	ปริมาณการส่งออก	ปริมาณการใช	้และปริมาณ

การผลิตน�้ ายางขน้มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมข้ึน	 โดยมีปริมาณการส่งออกน�้ ายางขน้เฉล่ีย 
ปีละ	5.97	แสนตนั	และปริมาณการใชน้�้ายางขน้ในประเทศเฉล่ียปีละ	1.31	แสน	ซ่ึงมากกวา่

ปริมาณการผลิตน�้ายางขน้ท่ีประเทศไทยผลิตไดเ้ฉล่ียปีละ	7.15	แสนตนั	ท�าใหเ้กิดอุปสงค์

ส่วนเกินของน�้ายางขน้เฉล่ียมากกวา่ปีละ	0.13	แสนตนั	ปัจจุบนัประเทศไทยสามารถผลิตได้

ปีละ	 700,000	 ตันต่อปี	 ภาคใต้สามารถผลิตได้	 523,690	 ตันต่อปี	 ภาคตะวนัออก 

ผลิตได	้104,060	ตนัต่อปี	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผลิตได	้72,250	ตนัต่อปี	แต่ภาคตะวนัออก

มีอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้น�้ ายางขน้ถึงปีละกว่า	 200,000	 ตนั	 จึงตอ้งพ่ึงน�้ ายางขน้จาก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงขยายพ้ืนท่ีเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยในปี	2557	มีปริมาณผลผลิต
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น�้ ายางพาราท่ีผลิตไดใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 593,243	 ตนั	 และหากพิจารณาถึง 

เน้ือท่ีกรีดได	้ จ�านวนผลผลิต	 และผลผลิตต่อไร่สูงสุด	 ไดแ้ก่	 จงัหวดับึงกาฬ	 มีผลผลิต 

มากท่ีสุด	 คือ	 มีปริมาณผลผลิต	 131,210	ตนั	 คิดเป็นร้อยละ	 22.12	ของผลผลิตรวมทั้ง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	ดงันั้นการตั้งโรงงานผลิตน�้ายางขน้จึงมีวตัถุดิบเพียงพอท่ีจะผลิตได้

มากกวา่	50,000	ตนัต่อปี	การวจิยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือกผลิตน�้ายางขน้ปริมาณ	15,000	ตนัต่อปี

	 2.	 การเลือกเทคโนโลยีในการผลิตจะพิจารณาถึงความสอดคลอ้งและค�านึงถึง

ขนาดของการผลิตและคุณภาพของผลผลิตท่ีตอ้งการ	 และมีความเหมาะสมต่อปริมาณ 

การผลิต	 มีความทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้านและง่ายต่อการบ�ารุงรักษา	โครงการน้ี

จึงเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตน�้ ายางขน้ซ่ึงโรงงานผลิตน�้ ายางขน้มีเคร่ืองจกัรท่ีส�าคญั

ในการผลิต	คือ	เคร่ืองป่ันแยกน�้ายางขน้	จ�านวน	20	เคร่ือง	ปริมาณความจุวตัถุดิบป้อนเขา้สู่

เคร่ืองป่ันสูงสุด	10	ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง	ปริมาณ	ผลผลิตน�้ายางขน้ท่ีป่ันไดสู้งสุด	360	กิโลกรัม

ต่อรอบ	 มีอุณหภูมิระหว่าง	 0	 –	 100	องศาเซลเซียส	สามารถรับแรงดนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า	 

200	กิโลปาสคาล	ก�าลงัมอเตอร์	22	กิโลวตัต	์ระดบัเสียงไม่เกิน	76	เดซิเบล	น�้าหนกัของ

เคร่ือง	3,390	กิโลกรัม	ใชร้ะบบ	Inverter	ในการควบคุมแบบอตัโนมติั	โดยมีก�าลงัการผลิต

น�้ายางขน้	 ปีละ	15,000	ตนัต่อปี	 ร้อยละ	80	ของประสิทธิภาพการผลิต	ตามค่ามาตรฐาน

การผลิตน�้ายางขน้ท่ีก�าลงัการผลิต	360	กิโลกรัม	ต่อรอบ	x	20	เคร่ือง	x	9	รอบ	x	300	ซ่ึงมี

กระบวนการผลิตน�้ายางขน้	จ�านวน	8	ขั้นตอน	ไดแ้ก่	1.	การรับน�้ายางสดจะถกูรักษาสภาพ

ไม่ใหจ้บัตวั	2.	การเกบ็ตวัอยา่งและหาเปอร์เซ็นตน์�้ ายาง	(DRC)	ปริมาณน�้ายางแหง้ในน�้า

ยางสด	3.	การเตรียมน�้ายางสดตอ้งมีการปรับสภาพน�้ายางสดใหเ้หมาะสมต่อกระบวนการ

ป่ันแยก	 4.	 การป่ันแยกอาศยัหลกัการ	 คือ	น�้ ายางธรรมชาติเป็นสารละลายคอลลอยดท่ี์

ประกอบดว้ยส่วนอนุภาคของยางแขวนลอย	5.	การไล่แอมโมเนียในหางน�้ายาง	หางน�้ายาง

ท่ีไดจ้ากกระบวนการป่ันยางจะถกูน�าไปไล่แอมโมเนียออก	6.	การผลิตยางสกิม	หางน�้ายาง

ท่ีผา่นการไล่แอมโมเนียแลว้จะถกูเติมดว้ยกรดซลัฟริูก	เพ่ือใหเ้น้ือยางจบัตวักนั	7.	การดกัยาง	

(แยกยางขายจากบ่อ)	 เป็นการดกัจบัเน้ือยางท่ีปะปนมากบัน�้ าเสียจากขบวนการต่างๆ	 

8.	 การเตรียมสารละลายแอมโมเนีย	 ในกรณีท่ีโรงงานไม่ไดใ้ชแ้อมโมเนียในรูปของ

แอมโมเนียแหง้หรือแอมโมเนียเหลวละลายแอมโมเนียหรือน�้าแอมโมเนีย	โรงงานจะตอ้งเตรียม

สารละลายแอมโมเนียให้อยู่ในรูปสารละลายเขม้ขน้ประมาณ	 10%	 ซ่ึงในการเตรียม

สารละลายแอมโมเนียผสมกบัน�้า	จะเกิดความร้อนและส่งผลใหแ้อมโมเนียระเหยออกจาก

สารละลายไดง่้ายข้ึน	เน่ืองจากอุณหภมิูสูงข้ึน
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	 3.	การศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน	และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน	

จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินส�าหรับการลงทุนโครงการคร้ังน้ี	จะแบ่งการ

วเิคราะห์ทางดา้นการเงินออกเป็น	2	กรณี	คือ	กรณีท่ีไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริม

การลงทุน	 และอีกกรณี	 คือ	 กรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(Board	of	Investment:	BOI)	โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ	ท่ีก�าหนด	คือ	โครงการมีอาย	ุ10	ปี	ผลตอบแทนจะค�านวณจากส่วนต่าง

ของรายไดจ้ากการขายน�้ ายางขน้	และยางสกิมและตน้ทุนวตัถุดิบ	 โดยผลตอบแทนและ

ตน้ทุนตลอดอายโุครงการให้เป็นจ�านวนคงท่ี	 (Real	Cash	 Flow)	 เน่ืองจากตน้ทุนและ 

ผลตอบแทนไม่เปล่ียนแปลงตามอตัราเงินเฟ้อ	และสินคา้ของโครงการเป็นประเภทสินคา้

เกษตร	กล่าวคือมีทั้งช่วงท่ีราคาสูงสุด	และราคาต�่าสุด	ดงันั้นการใชร้าคาเฉล่ียจากขอ้มูล 

ในอดีตท่ีครอบคลุมวฏัจกัรของสินคา้ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ท่ีมาดา้นผลตอบแทนของโครงการ

มีความน่าเช่ือถือ	และในระยะสั้นหากเกิดความผนัผวนของราคาข้ึนกจ็ะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนของโครงการในระยะยาว	และในการประมาณการกระแสเงินสดในส่วน

ของตน้ทุนจะรวมไวใ้นตอนตน้ปี	 ส่วนผลตอบแทนและตน้ทุนในการด�าเนินงานจะรวมไว้

ตอนทา้ยปี	โดยผลตอบแทนของโครงการไดม้าจากผลตอบแทนสุทธิอนัเกิดจากส่วนต่าง

ราคาจ�าหน่ายสินคา้และราคาตน้ทุนวตัถุดิบมาใชใ้นการวเิคราะห์	เฉล่ียปีละ	57,268,500	บาท	

และ	รายไดจ้ากการขายกิจการ	(ค่าท่ีดินและเงินทุนหมุนเวยีน)	เป็นเงิน	19,500,000	บาท	

โดยโครงการมีตน้ทุนในการลงทุนเท่ากบั	97,141,200	บาท	ส่วนตน้ทุนในการด�าเนินงาน

ตลอดอายขุองโครงการในกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนเท่ากบั	

378,454,360	 บาท	 และกรณีขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเท่ากบั	

348,000,000	บาท

	 4.	 โดยผลจากการศึกษาโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ ายางขน้ในกรณีไม่ขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนและกรณีขอรับการส่งเสริมการลงทุน	มีรายละเอียดดงัน้ี	(1)	มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนเท่ากบั	 7,194,644	บาท	และ	 21,355,344	บาท	 (2)	 อตัรา 

ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ	12.93	และร้อยละ	15.30	(3)	อตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้มีค่าเท่ากบัร้อยละ	12.29	และร้อยละ	13.34	 (4)	ดชันี

ก�าไรเท่ากับ	 1.07	 และ	 1.22	 (5)	 สามารถรองรับต่อผลตอบแทนลดลงได้มากท่ีสุด 

ร้อยละ	 2.39,	 7.00	 ตน้ทุนการด�าเนินงานเพ่ิมไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	 7.27,	 21.58	 ตน้ทุน 

การลงทุนสามารถเพ่ิมไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	 3.69,	 11.55	 และตน้ทุนรวมสามารถเพ่ิมได ้

มากท่ีสุดร้อยละ	2.45,	7.52	ตามล�าดบั
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	 จากการศึกษาสภาพตลาดของน�้ายางขน้	และรูปแบบและทางเลือกทางดา้นเทคนิค

ของโครงการ	พบวา่โครงการมีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้	

บนพ้ืนท่ี	10	ไร่	ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จงัหวดับึงกาฬ	โดยวตัถุดิบท่ีใช	้คือ	น�้ายางสด	

11,250	ตนั	 (เน้ือยางแหง้ของน�้ ายางสด	300	 กิโลกรัม	สามารถผลิตน�้ ายางขน้ได	้ เท่ากบั	 
400	 กิโลกรัม)	สามารถผลิตเป็นน�้ ายางขน้ได	้ 15,000	ตนั	และโครงการไดท้�าการศึกษา 

ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและความสามารถในการรับความแปรเปล่ียน	โดยแบ่งออก

เป็น	2	กรณี	 คือ	กรณีท่ีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน	และอีกกรณี	 

คือ	กรณีขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

(Board	of	Investment:	BOI)	ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี	1	–	ตารางท่ี	4

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ทางการเงินกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน

ทีม่า: จากการค�านวณของผูศึ้กษา	(2558)

ตารางที ่2 ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลง	กรณีไม่ขอรับ 

สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน

ทีม่า: จากการค�านวณของผูศึ้กษา	(2558)
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ทางการเงิน	กรณีขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน

ทีม่า:	จากการค�านวณ

ตารางที ่4 ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปล่ียนแปลง	กรณีขอรับสิทธิประโยชน์

จากการส่งเสริมการลงทุน

ทีม่า: จากการค�านวณของผูศึ้กษา	(2558)

 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าการลงทุนโรงงานผลิตน�้ ายางขน้	 มีความคุม้ค่า 

ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน	หรือ 

การขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน	เน่ืองจากเม่ือน�าเกณฑใ์นการพิจารณา

ความคุม้ค่าในการลงทุนพบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	(NPV)	มีค่ามากกวา่ศนูย	์อตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการ	(IRR)	และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับคา่แลว้	(MIRR)	

มีค่ามากกวา่ตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน�้าหนกั	 (WACC)	 (11.56	และ	11.31	ตามล�าดบั)	และดชันี

ก�าไร	 (PI)	 มีค่ามากกว่า	 1	 และเม่ือทดสอบความสามารถในการรับความแปรเปล่ียน 

ซ่ึงเป็นการพิจารณาวา่ตวัแปรท่ีจะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน	สามารถเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์ไดม้ากน้อยเพียงใดท่ีจะยงัสามารถยอมรับโครงการได	้ 

ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ไม่วา่จะเป็นกรณีไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน	

หรือการขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน	ลว้นมีความสามารถในการรับ
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ผลกระทบจากผลตอบแทนท่ีลดลงสูงสุดไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ	2.39,7.00	ตน้ทุนการด�าเนินงาน

เพิม่ไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	3.69,	11.55	ตน้ทุนในการลงทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	

7.27,	21.58	และตน้ทุนรวมสามารถเพ่ิมไดม้ากท่ีสุดร้อยละ	2.45,	7.52	ตามล�าดบั

	 ผลจากการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือแบบปรับมูลค่าเงินตามเวลา	 

ทั้งในส่วนของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	 (NPV)	อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ	 (IRR)	และ

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับคา่แลว้	(MIRR)	และดชันีก�าไร	(PI)	ลว้นให้

ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั	 คือ	โครงการน้ีมีความคุม้ค่าในการลงทุน	และหากผูล้งทุน

ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนในการยกเวน้/ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล	

จะท�าใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่การไม่ขอรับสิทธิประโยชน์จาก

การส่งเสริมการลงทุน	 เท่ากบั	 14,160,700	บาท	และการขอรับสิทธิประโยชน์จากการ 

ส่งเสริมการลงทุนในการยกเวน้/ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล	จะท�าใหอ้ตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการ	 (IRR),	อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแลว้	 (MIRR)	

และดชันีก�าไร	(PI)	ท่ีสูงกวา่การไม่ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน	ดงันั้น

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน�้ ายางขน้ควรด�าเนินการยื่นขอใช ้

สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากรตามเขตการลงทุน	โดยเฉพาะการลงทุนในจงัหวดับึงกาฬ 

จะท�าใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา	8	ปี	และมีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่น

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ	ท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ	50	ของอตัราปกติ

เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 นบัจากวนัท่ีพน้ก�าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล	 

ซ่ึงจะท�าใหผู้ป้ระกอบการไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนของโครงการไดม้ากยิง่ข้ึน	

ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของภารดี	 ยิ่งมีทรัพย์	 (2558)	 ศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน�้ ายางขน้	 ในอ�าเภอแกลง	 จงัหวดัระยอง	 

ผลการศึกษาพบวา่	ผลจากการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน

ในโครงการโรงงาน	ผลิตน�้ ายางขน้โดยการน�าเอาขอ้มูลทางดา้นเทคนิค	ขอ้มูลทางดา้น

ตลาดน�ามาประกอบการวิเคราะห์ในขอ้มูลทางดา้นการเงิน	 โดยมีเกณฑ์การตดัสินใจ 

แบบปรับค่าของเวลา	ณ	อตัราคิดลดร้อยละ	9.36	ต่อปี	 มีดงัน้ี	มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ	 เท่ากบั	

356,992,395.50	บาท	อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใชจ่้าย	 (BCR)	 เท่ากบั	 1.0949	อตัรา 

ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ	 (IRR)	 เท่ากบั	 60.10	%	 ซ่ึงเกณฑใ์นการวเิคราะห์ 

ดงักล่าว	 แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีคุม้ค่าต่อการลงทุน	 และให้ผลประโยชน์ท่ีดีจึงมี 

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจน้ี
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ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาพบวา่ยงัคงมีอีกหลายจงัหวดัท่ีมีการประกอบอาชีพการท�าสวนยางพารา	

แต่ยงัขาดแคลนโรงงานแปรรูปหรือผลิตน�้ ายางขน้	สร้างความล�าบากในการจ�าหน่าย 

น�้ายางสดของเกษตรกร	ดงันั้นรัฐบาลควรมีการส่งเสริมใหมี้การลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้

ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณวตัถุดิบเพียงพอเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา	 

ใหส้ามารถจ�าหน่ายน�้ายางสดในราคาท่ีเป็นธรรม	และรัฐบาลควรหาตลาดส่งออกน�้ายางขน้	

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออกในระยะยาว	และจากการศึกษาพบวา่โครงการมีความสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงของโครงการในการรับความเส่ียงทั้งในดา้นของผลตอบแทน 

ท่ีเกิดจากส่วนต่างระหวา่งราคาขายน�้ ายางขน้กบัตน้ทุนในการซ้ือวตัถุดิบท่ีลดลง	ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้พิจารณาการใหสิ้นเช่ือโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้สามารถ

มัน่ใจไดว้า่แมว้า่จะมีการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ	และราคาจ�าหน่ายน�้ายางขน้ในระยะสั้น	

ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการลงทุนในระยะยาว	 และควรมีการท�า 

การส�ารวจดา้นผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเพิม่ความมัน่ใจวา่ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม
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