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การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม 
เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในภาคใตของประเทศไทย1 

Financial Feasibility Study on Production of Biodiesel from Palm Oil  
as Sustainable Alternative Energy in Southern Thailand 

 
ปุรวิชญ พิทยาภินันท1และ อยุทธ นิสสภา2 

 
บทคัดยอ  

ผลกระทบของระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีความผันผวน กอใหเกิดการพัฒนาไบโอดีเซลขึ้นมาและ
กลายเปนแหลงพลังงานทางเลือกที่นาสนใจทางหนึ่ง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเปนไปได
ทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากน้ํามันปาลมเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนอยางยั่งยืนในภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการเลือกผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย 3 ขนาดของกําลังการผลิต คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก และการวิเคราะหจากตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการแบบปรับคาของเวลา คือ  มูลคาปจจุบันสุทธิ 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน ผลของการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินแสดง
ใหเห็นวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากน้ํามันปาลมทุกขนาดมีความเปนไปไดทางการเงิน กลาวคือ มูลคา
ปจจุบันสุทธิมีคามากกวาศูนย อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายในมีคา
มากกวาอัตราคิดลดของโครงการ สวนการวิเคราะหความออนไหวของโครงการนั้นพบวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิชยจากน้ํามันปาลมทุกขนาดยังคงมีความเปนไปไดทางการเงิน ตามการเปลี่ยนแปลงของตนทุนวัตถุดิบหลัก
และราคาจําหนายไบโอดีเซลที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
 
คําสําคัญ : ความเปนไปไดทางการเงิน, ไบโอดีเซล, น้ํามันปาลม, การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน, ภาคใตของ

ประเทศไทย 
Abstract 

The impacts of oil price fluctuation in the world market generates the development of biodiesel 
which is considered as a promising alternative energy source. The objective of this study was to assess 
financial feasibility of commercial biodiesel production from palm oil in Southern Thailand. Three types of 
commercial biodiesel production were selected for the analysis. They were large-scale, medium-scale 
and small-scale production. The data were analyzed using standard benefit-cost analysis framework. 
The indicators were net present value, benefit-cost ratio and internal rate of return. The results of the 
financial feasibility analysis showed that all types of biodiesel production scales were financially feasible 
with positive net present value, benefit-cost ratio greater than one and internal rate of return greater than 
nominal discount rate. The sensitivity analysis alterating key parameters, i.e., cost of major raw materials 
and prices of biodisel revealed that all types of production scale were still financially feasible. 

 
Keywords : Financial Feasibility, Biodiesl, Palm oil, Cost-Benefit Analysis, Southern Thailand 
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บทนํา 
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนเพื่อกระตุนอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเปนสําคัญ สงผลใหความตองการใชพลังงานจากฟอสซิลเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลกอยางตอเนื่อง  และ
ไรขอบเขต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชรายใหญอยางประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย (Energy Information 
Administration, 2009) พลังงานจากฟอสซิลในรูปของน้ํามันและกาซธรรมชาติเหลานี้  ถือเปนปจจัยที่มีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม ไมเฉพาะแตการใชในรูปของพลังงาน
เทานั้น แตยังใชไดในรูปของผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เม็ดพลาสติก ยางมะตอย องคประกอบในสารเคมีตาง ๆ เปนตน  

แหลงพลังงานจากใตผืนพิภพดังกลาวจัดวาเปนทรัพยากรสิ้นเปลือง (non-renewable or exhaustible 
resources) ตองใชเวลานับลานปกวาจะเกิดขึ้นเองตามกลไกธรรมชาติ และที่สําคัญคืออุปทานมีอยูอยางจํากัด 
(scarcity) และอาจจะหมดจากโลกภายใน 40-50 ปขางหนานี้ (เทวัญ เชี่ยวชิตบุญ และกิติชัย รัตนะ, 2544; อาณัติ 
ประภาสวัสดิ์, 2545; บัณฑิต ฟุงธรรมสาร, 2548; Miyamoto, 1997; Crabbe et al., 2001 และ British Petroleum 
อางโดย Dewulf and Langenhove, 2006) หากสมมติวา กลไกตลาดภายใตการทํางานอยางเสรีของอุปสงคและ
อุปทานเปนตัวบงชี้ถึงสถานภาพของทรัพยากรในปจจุบัน เราพอจะสรุปไดวา แหลงทรัพยากรน้ํามันเริ่มรอยหรอและ
เขาสูภาวะลดนอยถอยลง ซึ่งจากวิกฤตราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ได
สงผลกระทบดานลบอยางมากมายตอหนวยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจทั้งผูผลิตและผูบริโภค ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของกระแสการตื่นตัวและความกังวลเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการใชน้ํามันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุก
ขณะ โดยเฉพาะปญหาโลกรอน ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซลิที่ดําเนินไปตามกฎเทอร
โมไดนามิกสในเรื่องของเอนโทรป3 (Turner et al., 1993) ดังนั้นพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ จึงกลายเปน
ทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความสนใจและมีความสําคัญตอวิถีการบริโภคและความหวงใยตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
แวดลอมของเศรษฐชนมากขึ้น   

จากความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรเกษตรเขตรอนในภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปาลมน้ํามัน เปนขอไดเปรียบที่สามารถนําไปสูการผลิตไบโอดีเซลอยางยั่งยืนได ซึ่งอาจจะทําใหประเทศไทย
สามารถดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงานของประเทศในอนาคตได ดังนั้นการศึกษาเพื่อวิเคราะห
ความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากน้ํามันปาลมเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนอยาง
ยั่งยืนในภาคใต จึงมีความสําคัญและเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาวิจัยทางดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป   

 
___________________________  
3
กฎเทอรโมไดนามิกสขอที่ 1 กลาววา สสารไมอาจถูกสรางขึ้นหรือทําลายใหสูญไปได และกฎเทอรโมไดนามิกสขอที่ 2 กลาววา การนํา
กลับมาใชใหมนั้น ไมสามารถทําได 100% ดังนั้นอะไรก็ตามที่ถูกดึงออกมาใชจากสิ่งแวดลอม ซ่ึงอยูในสภาวะที่มีเอนโทรปตํ่า (สสารที่มี
ประโยชน) จะกลับคืนสูสิ่งแวดลอมในสภาวะเอนโทรปสูงหรือในรูปของของเสีย   
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลเชิง

พาณิชยจากน้ํามันปาลมเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนั้นคาดวาจะ
สามารถนําไปประยุกตใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการไบโอดีเซลเชิงพาณิชย
ตอไป 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซล
เชิงพาณิชยเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในภาคใต โดยมีขั้นตอนของวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ผูศึกษาไดเลือกผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากจังหวัดที่ใหผลผลิตปาลมน้ํามันมากที่สุดของภาคใตเขต
ตอนบน คือ จังหวัดกระบี่ และเขตตอนลาง คือ จังหวัดตรัง ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 8 ราย แบงเปน ผูผลิตไบโอ
ดีเซลเชิงพาณิชยในจังหวัดกระบี่ 4 ราย และผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในจังหวัดตรัง 4 ราย จากนั้นผูศึกษาไดทํา
การคัดเลือกผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย 3 ขนาดของกําลังการผลิต ขนาดละ 1 ตัวอยาง รวมเปน 3 ตัวอยาง เพื่อใช
เปนตัวแทนในการศึกษา คือ  ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ กําลังการผลิต 160,000 ลิตรตอรอบ จํานวน 1 
ตัวอยาง ใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดกลาง กําลังการผลิต 
10,000 ลิตรตอรอบ จํานวน 1 ตัวอยาง ใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต และผูผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิชยขนาดเล็ก กําลังการผลิต 80 ลิตรตอรอบ จํานวน 1 ตัวอยาง ใชน้ํามันพืชใชแลวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลตนทุนและผลประโยชนที่สามารถเปดเผยไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการพิจารณาถึงความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย ผูวิจัยไดใชหลักการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ โดยใชตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการแบบปรับคาของเวลาเปน
เกณฑในการตัดสินใจลงทุน (Mishan, 1976; Ray, 1984; Gittinger, 1982 และ Boardman et al., 2006) อันไดแก   

(1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) หมายถึง มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิที่
ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ  โครงการมีความเปนไปไดทางการเงิน เมื่อมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคา
เปนบวกหรือมากกวาศูนย 

(2) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ BCR) หมายถึง อัตราสวนระหวางมูลคา
ปจจุบันของผลประโยชนรวมตลอดระยะเวลาของโครงการ กับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวมตลอดระยะเวลาของ
โครงการ โครงการมีความเปนไปไดทางการเงิน เมื่ออัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง 

(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) หมายถึง อัตราผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนที่ผูลงทุนหรือผูประกอบการจะไดรับจากการลงทุนในโครงการตลอดระยะเวลาของโครงการ คิดเปนรอยละ 
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โครงการมีความเปนไปไดทางการเงิน เมื่ออัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับหรือมากกวาอัตราคิดลดหรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูในทองตลาด (nominal interest rate) 

การกําหนดมูลคาตนทุนและผลประโยชนที่ใชในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินนั้น แสดงใน
ตารางที่ 1 มีคาคงที่ตลอดอายุโครงการ (หฤทัย มีนะพันธ, 2550) รวมทั้งตั้งขอสมมติในการวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชน ดังตอไปนี้   

(1) อัตราคิดลดใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูในทองตลาดตามระดับความเสี่ยงของโครงการที่รอยละ 15, 12 และ 
104 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2552ก และ 2552ข และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2552) 
สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราคิดลดที่เหมาะสม 
เนื่องจากสามารถสะทอนคาเสียโอกาสของทุนในรูปที่แทจริงของประเทศกําลังพัฒนาโดยสวนใหญที่มีคาอยูระหวาง
รอยละ 8 ถึง รอยละ 15 ตอป (Gittinger, 1982) 

(2) ราคาวัตถุดิบหลักกิโลกรัมละ 15, 15 และ 10 บาท5 สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ  

(3) ราคาจําหนายไบโอดีเซลลิตรละ 19.376, 257 และ 277 บาท สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ   

(4) อายุของทุกโครงการเทากับ 25  ป  โดยอิงอายุของโครงการดานเศรษฐกิจและการเกษตรโดยสวนใหญ 
(Gittinger, 1982)  รวมถึงอายุของปาลมน้ํามันที่สามารถใหผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่ (พรชัย เหลือง
อาภาพงศ, 2552)   

(5) การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (sensitivity analysis) เปนการวิเคราะหผลของการ
เปล่ียนแปลงในตัวแปรสําคัญของโครงการ  (Brigham and Ehrhardt, 2005 และ Brigham and Houston, 2007) 
โดยกําหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางดานตนทุนและผลประโยชนเปน 2 กรณี คือ 
  
 
 
 
 
___________________________  
4
อัตราดอกเบี้ยเงินกูในทองตลาดคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือสําหรับลูกคารายใหญช้ันดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา  
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศและอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคาช้ันดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (รอยละตอป) บวกดวยดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปป พ.ศ. 2551 ซ่ึงใชดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปป พ.ศ. 2550 เปนปฐาน  (รอย
ละ) 
5
ราคาน้ํามันปาลมดิบสําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญและขนาดกลาง และน้ํามันใชแลวสําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิง
พาณิชยขนาดเล็กที่เปนไปตามกลไกในตลาด

 

6
ราคาจากการคํานวณโดยใชสูตรราคาไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกึ่งบริสุทธิ์ และไขปาลม ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2552)

 

7
ราคาจําหนายจริงหนาโรงงาน
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กรณีที่ 1 ตนทุนวัตถุดิบหลัก8เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15, 10 และ 5 สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ โดยอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
ใชแลวในชวงป พ.ศ. 2549 ถึง ป พ.ศ. 2551 ที่อยูในชวงรอยละ 5-15 (สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร, 2552)   

กรณีที่ 2 ราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลงลิตรละ 3, 2 และ 0.50 บาท สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ โดยอิงขอมูลจากการสอบถามผูบริโภคไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ในภาคใต 

 
ตารางที่ 1 ตนทุนและผลประโยชนของโครงการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด 

หนวย : บาท 
รายการ   ผูผลิตขนาดใหญ1   ผูผลิตขนาดกลาง2   ผูผลิตขนาดเล็ก3  

 ตนทุน     
 1. คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก  383,183,650.00 107,983,650.00 4,420,500.00 
2.  คาใชจายในการดําเนินการตอป 1,676,618,647.00 93,098,659.00 1,490,873.13 
3.  คาใชจายในการซื้อสินทรัพยทดแทนตอป     
     - คาใชจายปที่ 11  204,520,000.00 12,264,000.00 215,500.00 
     - คาใชจายปที่ 21  204,520,000.00 12,264,000.00 215,500.00 
 ผลประโยชน     
 1. รายไดจากไบโอดีเซลตอป  1,859,520,000.00 112,500,000.00 1,944,000.00 
 2. รายไดจากกลีเซอรอลตอป  360,000,000.00 13,500,000.00 135,000.00 
 3. รายไดจากสินทรัพยประกอบการตอป     
     - รายไดปที่ 10  79,066,528.10 4,717,582.83 72,236.00 
     - รายไดปที่ 20  79,066,528.10 4,717,582.83 72,236.00 
     - รายไดปที่ 25  143,995,022.00 8,608,300.40 719,348.00 
หมายเหตุ : 1 ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญมีกําลังการผลิต 160,000 ลิตรตอรอบ 

2 ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยกลางมีกําลังการผลิต 10,000 ลิตรตอรอบ 
3 ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยเล็กมีกําลังการผลิต 80 ลิตรตอรอบ 
 
 

___________________________  
8
ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญและขนาดกลางใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล สวนผูผลิตไบโอดีเซล
เชิงพาณิชยขนาดเล็กใชน้ํามันใชแลวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต

 

นอกจากนี้เงื่อนไขอื่น ๆ ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินนั้น คาเสื่อมราคาจะไมนํามาพิจารณา
เปนตนทุนของโครงการ แตนํามาใชคํานวณหามูลคาของสินทรัพยประเภททุน ซึ่งหากสินทรัพยมีอายุมากกวาอายุ
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ของโครงการจะประเมินมูลคาซาก (salvage value) ของสินทรัพย และถือเปนผลประโยชนของโครงการในปสุดทาย  
แตถาสินทรัพยมีอายุนอยกวาอายุของโครงการจะมีคาใชจายเพื่อซื้อสินทรัพยทดแทนเกิดขึ้น (หฤทัย มีนะพันธ, 
2550) 

สําหรับการเสียภาษีนั้นกําหนดใหเปนไปตามนโยบายสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (2548) คือ ทุกโครงการไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 8 ป และไดรับการ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ หรือรอยละ 
15 เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม พบวา ผูผลิตไบโอ
ดีเซลเชิงพาณิชยทุกขนาดมีความคุมคาทางการเงินดังแสดงในตารางที่ 2 และมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 2,799,330,859.61 บาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากบั1.43 และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 142  

(2) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดกลาง โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 123,620,822.21 บาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ1.28 และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 30  

(3) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดเล็ก โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 520,251.07 บาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ1.14 และอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 12 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด 

ตัวชี้วัด ผูผลิตขนาดใหญ ผูผลิตขนาดกลาง ผูผลิตขนาดเล็ก 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(บาท) 

2,799,330,859.61 
มีความเปนไปได  
(มากกวาศูนย) 

123,620,822.21 
มีความเปนไปได  
(มากกวาศูนย) 

520,251.07 
มีความเปนไปได  
(มากกวาศูนย) 

อัตราสวน 
ตนทุนตอผลประโยชน 

1.43 
มีความเปนไปได  
(มากกวาหนึ่ง) 

1.28 
มีความเปนไปได  
(มากกวาหนึ่ง) 

1.14 
มีความเปนไปได  
(มากกวาหนึ่ง) 

อัตราผลตอบแทนภายใน 
(รอยละ) 

142 
มีความเปนไปได 

(มากกวาอัตราคิดลด) 

30 
มีความเปนไปได  

(มากกวาอัตราคิดลด) 

12 
มีความเปนไปได  

(มากกวาอัตราคิดลด) 
 
สําหรับผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการทั้ง 2 กรณี พบวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยทุกขนาด

ยังคงมีความเหมาะสมทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผลการวิเคราะหความออนไหวในกรณีตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3 ปรากฏวา  
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(1.1) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 1,403,074,657.19 บาท, 1.27 และ รอยละ 85 ตามลําดับ 

(1.2)  ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดกลาง โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 68,196,508.77 บาท, 1.21 และ รอยละ 22 ตามลําดับ 

(1.3)  ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดเล็ก โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ187,425.50 บาท, 1.12 และ รอยละ 11 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความออนไหวของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในกรณีตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
ผูผลิตขนาดใหญ 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 15) 
ผูผลิตขนาดกลาง 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 10) 
ผูผลิตขนาดเล็ก 

(เพิ่มขึ้นรอยละ 5) 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) 1,403,074,657.19 68,196,508.77 187,425.50 
อัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน 1.27 1.21 1.12 
อัตราผลตอบแทนภายใน (รอยละ) 85 22 11 
 

(2) ผลการวิเคราะหความออนไหวในกรณีราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลงดังแสดงในตารางที่ 4 ปรากฏวา 
(2.1)  ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอ

ตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 937,655,923.05 บาท, 1.24 และ รอยละ 66 ตามลําดับ  
(2.2) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดกลาง โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอ

ตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 53,904,704.68 บาท, 1.19 และ รอยละ 20 ตามลําดับ  
(2.3) ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดเล็ก โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 

และอัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 203,274.33 บาท, 1.12 และ รอยละ 11 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความออนไหวของผูผลิตไบโอดเีซลเชิงพาณิชยในกรณีราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลง 

ตัวชี้วัด 
ผูผลิตขนาดใหญ 

(ลดลง 3 บาท/ลิตร) 
ผูผลิตขนาดกลาง 

(ลดลง 2 บาท/ลิตร) 
ผูผลิตขนาดเล็ก 

(ลดลง 0.50 บาท/ลิตร) 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (บาท) 937,655,923.05 53,904,704.68 203,274.33 
อัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน 1.24 1.19 1.12 
อัตราผลตอบแทนภายใน (รอยละ) 66 20 11 

 
จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการทั้ง 2 กรณีสังเกตไดวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาด

ใหญและขนาดกลางมีมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน
เปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด โดยมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทน
ภายในของกรณีแรกมีคามากกวากรณีที่ 2 ในขณะที่ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย เฉพาะมูลคาปจจุบันสุทธิ โดยมูลคาปจจุบันสุทธิในกรณีแรกมีคานอยกวากรณีที่ 2 สวนอัตราสวน
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ผลประโยชนตอตนทุนและอัตราผลตอบแทนภายในของทั้ง 2 กรณีมีคาเทากัน อยางไรก็ตามหากโครงการตองเผชิญ
กับความเสี่ยงจากสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ยอมสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่ไดรับของโครงการอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหวาผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยสามารถรองรับตอการเพิ่มขึ้นของตนทุน
วัตถุดิบหลักและการลดลงของราคาจําหนายไบโอดีเซลในระดับที่มูลคาปจจุบันสุทธิเปล่ียนจากความเปนไปได 
(feasible) ไปเปนความเปนไปไมได (infeasible) ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชมูลคาปจจุบันสุทธิเปนเกณฑการพิจาณา เนื่องจาก
ในการคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ขนาดของผูผลิตจะไมมีผลใด ๆ (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 2544) และการใช
อัตราผลตอบแทนภายในอาจทําใหลําดับเกิดความผิดพลาดได อีกทั้งมีการคํานวณยากกวาวิธีอื่น (Gregersen and 
Contreras, 1992) โดยกําหนดรายละเอียดการวิเคราะหดังนี้ 

(1) การเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบหลัก 
      กรณีที่ 1 ตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.5 จากกรณีการวิเคราะหความออนไหว  
      กรณีที่ 2 ตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 จากกรณีที่ 1  
     กรณีที่ 3 ตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 จากกรณีที่ 2 
     กรณีที่ 4 ตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 จากกรณีที่ 3 
     กรณีที่ 5 ตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 จากกรณีที่ 4 
(2) การลดลงของราคาจําหนายไบโอดีเซล 
     กรณีที่ 1 ราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลง 0.25 บาทตอลิตร จากกรณีการวิเคราะหความออนไหว 
     กรณีที่ 2 ราคาจาํหนายไบโอดีเซลลดลง 1 บาทตอลิตร จากกรณีที่ 1 
     กรณีที่ 3 ราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลง 2 บาทตอลิตร จากกรณี 2 
ผลการวิเคราะหการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบหลักตามกรณีตาง ๆ นั้นแสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 1 

พบวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สามารถรองรับตอการเพิ่มขึ้นของตนทุน
วัตถุดิบหลักไดอีกรอยละ 15-20, 10-15 และ 2.5-5 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4 มูลคาปจจุบันสุทธิของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด เมื่อตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น 
การเพิ่มขึ้นของ 
ตนทุน (รอยละ) 2.5 5 10 15 20 

ผูผลิตขนาดใหญ 1,170,365,290.12 937,655,923.05 472,237,188.91 6,818,454.77 -458,600,279.37 
ผูผลิตขนาดกลาง 54,340,430.41 40,484,352.05 12,772,195.34 -14,939,961.38 -42,652,118.10 
ผูผลิตขนาดเล็ก 21,012.71 -145,400.07 -478,225.64 -811,051.21 -1,143,876.78 
 

 
ภาพที่ 1 มูลคาปจจุบันสุทธิของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด เมื่อตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นตามกรณี
ตาง ๆ ที่สมมติขึ้น 
 

ผลการวิเคราะหการลดลงของราคาจําหนายไบโอดีเซลตามกรณีตาง ๆ นั้นแสดงในตารางที่  5 และภาพที่ 
2 พบวา ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สามารถรองรับตอการลดลงของราคา
จําหนายไบโอดีเซลไดอีกลิตรละ 1-2, 1-2  และ  0.25-1 บาท ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 5 มูลคาปจจุบันสุทธิของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด เมื่อราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลง  
การลดลงของราคา (บาท/ลิตร) 0.25 1 2 
ผูผลิตขนาดใหญ 782,516,345.00 317,097,610.86 -303,460,701.32 
ผูผลิตขนาดกลาง 45,190,189.99 19,046,645.91 -15,811,412.85 
ผูผลิตขนาดเล็ก 44,785.97 -430,679.13 -1,064,632.60 
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ภาพที่ 2 มูลคาปจจุบันสุทธิของผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยในแตละขนาด เมื่อราคาจําหนายไบโอดีเซลลดลงตาม

กรณีตาง ๆ ที่สมมติขึ้น 
 
สรุป 
 จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากน้ํามันปาลม เพื่อใช
เปนพลังงานทดแทนในภาคใตของประเทศไทย ภายใตขอสมติที่กําหนดนั้นพบวา ผูผลิตผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีความเปนไปไดทางการเงินในทุกตัวชี้วัด เนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา
เปนบวกหรือมากกวาศูนยและอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง อีกทั้งผูผลิตยังสามารถใชทุนได
อยางมีประสิทธิภาพจากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในที่มีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการ สวนการ
วิเคราะหความออนไหวของโครงการนั้นพบวา เมื่อกําหนดใหตนทุนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15, 10 และ 
5 สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ และราคาจําหนายไบโอ
ดีเซลลดลงลิตรละ 3, 2 และ 0.50 บาท สําหรับผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ตามลําดับ ผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยทุกขนาดยังคงมีความเปนไปไดทางการเงิน โดยผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สามารถรองรับตอการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบหลักไดถึงรอยละ 15-20, 
10.15 และ 2.5-5 ตามลําดับ และสามารถรองรับตอการลดลงของราคาจําหนายไบโอดีเซลไดถึงลิตรละ 1-2, 1-2  
และ  0.25-1 บาท ตามลําดับ 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชยจากน้ํามันปาลมในภาคใตของประเทศไทยมีความ
เปนไปไดทางการเงิน และมีความคุมทุนตอการลงทุน 
 
ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากราคาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดสถานภาพทางการเงินของโครงการ  ฉะนั้นการกําหนดราคา
ปจจัยการผลิตและราคาจําหนายไบโอดีเซลควรตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนธรรม โดยไมสงผลกระทบตอทั้งผูผลิต
และผูบริโภค อยางไรก็ตามสิ่งดังกลาวอาจเปนไปไดยากในระบบตลาด เนื่องจากอุปสงคและอุปทานในตลาดนั้นมี
ความเปนพลวัต (dynamic) ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ เชน โรงงานผูผลิตไบโอ
ดีเซล โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และโรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ควรรวมกันมีบทบาทในการควบคุมและกําหนดราคาซื้อ
ขายในตลาด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวมอยางแทจริง 
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