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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติลูก

หนิขดัขา้วแบบใหมท่ีใ่ชว้สัดุทดแทน ในปจัจุบนัวตัถุดบิทีนํ่ามาผสม

ทําลูกหินขัดข้าวเพื่อใช้ในการสีข้าว เป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจาก

ต่างประเทศ มรีาคาแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลติขา้ว

ต่อเกษตรกรอย่างมาก จากการศึกษาและวิจัยพบว่า  มีว ัสดุ

ทดแทนทีม่อียู่ภายในประเทศและวสัดุที่สามารถนํากลบัมาใชใ้หม่

ได ้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาดพบว่า ในปจัจุบนัสภาพ

ตลาดของลูกหนิขดัขา้วมกีารแข่งขนัตํ่าในขณะทีป่รมิาณการผลติ

ตอบสนองของผู้ผลิตไม่เพียงพอ โดยมูลค่าตลาดรวมมทีัง้หมด 

179,743,500 บาท โรงงานลูกหินขดัข้าวต้องการส่วนแบ่งตลาด 

ร้อยละ 30 ดงันัน้จะมสี่วนแบ่งตลาด 53,923,050 บาท โดยเงิน

ลงทุนเริม่แรกที่ใช้ในการผลติลูกหนิขดัขา้วขนาดเลก็ เป็นจํานวน

เงนิทัง้สิ้นประมาณ 2,855,000 บาท เงนิทุนหมุนเวยีน 1,361,000 

บาท มลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการ (NPV) โดยใชอ้ตัราส่วนลด 

15% เท่ากบั 1,063,000 บาท อตัราผลตอบแทนของโครงการ 

(IRR) 29 % มรีะยะเวลาคนืทุน 3 ปี 5 เดอืน จากการวเิคราะห์ดา้น

ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งพบว่าโครงการผลติลูกหนิขดัข้าวแบบใหม่ที่ใช้

วสัดุทดแทนน่าลงทุน 

คาํหลกั  ลกูหนิขดัขา้ว. วสัดุทดแทน. การศกึษาความเป็นไปได ้

 

1. บทนํา 

 ในช่วงระยะเวลาปี 2549-2551 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศ

ไทยมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง ซึ่งข้าวเป็นผลิตภัณฑ์

การเกษตรที่มมีูลค่าในการส่งออกมากที่สุดในปจัจุบนั โดยขอ้มูล

จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ประเทศไทยสามารถ

ส่งออกขา้วไปยงัต่างประเทศในปี 2550 ประเทศไทยส่งออกขา้วได้

ถงึ 9.5 ลา้นตนั เพิม่ขึน้ 2.1 ลา้นตนั หรอืเพิม่ขึน้ 28% เทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยมมีลูค่าส่งออก 3.55 พนัลา้นเหรยีญ

สหรฐั เพิม่ขึ้น 26% และแนวโน้มในปี 2551 จะเพิม่ขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลที่ดต่ีอเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสใีห้

สามารถผลติขา้วเพือ่ส่งขายใหก้บัต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

 ในการทีส่่งขา้วขายไปต่างประเทศ คุณภาพของขา้วเป็นสิง่

สําคญั ซึ่งการที่ผลติขา้วให้มคีุณภาพนัน้ จะต้องมกีระบวนการสี

ข้าวที่ดี การสีข้าวให้ข้าวออกมาให้ได้คุณภาพที่ดี มีมาตรฐาน 

เกษตรกรจะตอ้งใชล้กูหนิขดัขา้วทีม่ตี้นทุนสูง  โดยวตัถุดบิทีนํ่ามา

ผสมทําลูกหนิขดั ได้แก่ หนิเอเมอร ีและปูนแมกนิเซียมออกไซด์

เป็นวสัดุที่นําเขา้จากต่างประเทศ มรีาคาแพง มูลค่าการนําเขา้มี

ปรมิาณไม่ตํ่ากว่า 60% ทีใ่ชอ้ยู่ทัว่ประเทศ จากรายงานการนําเขา้

แร่เอเมอรีของประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมอืงแร่ ตัง้แต่ปี 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม 2549 มมีลูค่าเฉลีย่รวม 

38.72 ล้านบาท/ปี ดังนัน้ถ้าประสิทธิภาพของลูกหินขดัไม่ดี

เท่าทีค่วร และ มขีองเสยีทีเ่กดิจากการผลติกจ็ะเป็นการสิ้นเปลอืง 

เพราะลกูหนิทีห่มดสภาพแลว้ ซึง่ตน้ทุนจากการนําแร่เอเมอรมีาใช้

ในการผลติลกูหนิขดัขา้วราคาประมาณ 1,000 – 3,000 บาท [1] 

 ในอุตสาหกรรมการสขีา้วในต่างประเทศนัน้กใ็ชห้ลกัการของ

การขัดสี ของวัสดุข ัดสีเช่นเดียวกัน วัสดุที่นิยมนํามาใช้ใน

อุตสาหกรรมนี้ได้แก่ ผลกึของ ซิลกิอนคาร์ไบค์ ขนาดต่างๆและ

ผลกึของอลูมเินียมออกไซด์ขนาดต่างๆ ซึ่งผลกึทัง้สองชนิดจะมี

ความแข็งมากกว่า แร่เอเมอรีและผลึกของซิลิกอนคาร์ไบค์และ

อลูมเินียม ออกไซด์ นี้สามารถไดจ้ากการสงัเคราะห์จงึมรีาคาถูก 

และมหีลายชัน้คุณภาพให้เลอืก และนิยมใชท้ัว่ไปในอุตสาหกรรม 

เจยีระไน และสขีา้ว ซึง่หากนํามาเป็นส่วนผสมขึน้รูปลูกหนิขดัขา้ว

จะสามารถลดตน้ทุนการผลติไดถ้งึ 45% แต่อย่างไรกต็ามในการนํา

วสัดุดงักล่าวมาใชง้านนี้จะต้องมกีารขึน้รูปทีถู่กวธิ ีและเลอืกใชต้วั

ประสานที่เหมาะสมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการสีขา้ว ความคงทน

ของลกูหนิขดัขา้ว และคุณภาพของขา้วสารดว้ย 

 จากการวจิยัการศกึษาประสทิธภิาพของลูกหนิขดัขา้วด้วย

วสัดุขดัสทีีผ่ลติในประเทศ[2] ซึ่งมจุีดประสงค์เพื่อพฒันาการขึน้รูป

ลูกหินขัดข้าวแบบใหม่  เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้วหากไม่มี

ผูป้ระกอบการมาดําเนินการลงทุนเพื่อผลติลูกหนิขดัขา้วแบบใหม่

แล้ว จะส่งผลให้ผลจากการวิจัยดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์ต่อ

เกษตรกร และผูป้ระกอบการโรงส ีซึง่ในการลงทุนใดๆกต็าม สิง่ทีผู่้

ลงทุนตอ้งการคอืผลกาํไรจากการลงทุน ดงันัน้จงึควรมกีารวางแผน

โครงการและศึกษาความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ เพื่อลดความ
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เสี่ยงต่อการขาดทุน  ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึสนใจที่จะสนใจที่ศกึษาถึง

ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการผลติลูกหนิขดัขา้วโดยใชว้สัดุ

ทดแทน โดยจะศกึษาเกี่ยวกบั ต้นทุนโดยรวม ความเสี่ยงในการ

ลงทุน จุดคุม้ทุน ซึง่การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการผลติลูกหนิขดั

ขา้วแบบใหม่โดยใช้วสัดุทดแทนนี้จะเป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจใหก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอย่างด ี

 

2.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

       ในปี 2529 สาธปิ รตันภาสกร [3] ไดส้รุปขัน้ตอนการผสมปนู

และน้ําเกลอืใหไ้ดค้วามเหนียวทีเ่หมาะสม โดยกล่าวว่าการผสมปนู

เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัและควรระมดัระวงั โดยกระบวนการนี้ใชค้วาม

ชํานาญและประสบการณ์ในการผสม เพราะถ้าลูกหินขดัที่ข ึ้นรูป

แลว้มคีวามแขง็มากเกนิไป จะทาํใหข้า้วหกั  และถา้ลกูหนิอ่อนมาก

เกนิไป จะทาํใหเ้มด็หนิหลดุออกมาก่อนเวลาอนัควร  คอืมลีกัษณะ

ทีอ่านุภาคเสรมิแรงกบัการยดึกบัเนื้อหลกัได้ไม่ดเีท่าทีค่วร  ซึ่ง

สาเหตุดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งทีม่ผีลต่อการสกึหรอ  ดงันัน้ ลกัษณะ

หรอืกลไกการสกึหรอของวสัดุแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกนัออกไป 

การสึกหรอจะช้าหรือเร็วจึงขึ้นอยู่ก ับหลายองค์ประกอบ เช่น 

โครงสรา้งจุลภาคของผวิ , ชนิดของวสัดุ , ลกัษณะการเคลื่อนที่

ของวสัดุ , ลกัษณะของแรงหรอืน้ําหนกัทีก่ระทํา ตลอดจนปฏกิริยิา

ทางเคมแีละอุณหภูม ิองค์ประกอบขา้งต้นจงึเป็นแนวทางในการ

นํามาประยุกต์เพือ่ใชศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการสกึหรอของลกูหนิ

ขดัข้าวได้ต่อไป       ในปี 2546 สุรศกัดิ ์นานานุกูล [4] ให้

ความหมายความหมายเกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปได ้คอื ผลที่

ไดจ้ากการเตรยีมการและศกึษาความเป็นไปไดน้ี้ จะทําใหโ้ครงการ

มกีารออกแบบในขัน้ต้น มกีารกําหนดลกัษณะในทางวิศวกรรม

ขัน้ตน้ ตลอดจนสามารถทีจ่ะประเมนิผลตอบแทนในดา้นเศรษฐกจิ

ในขัน้ต้นดว้ย นอกจากนี้ทางดา้นการเงนิจะมกีารศกึษาคาดคะเน

ผลตอบแทนในวนัขา้งหน้า เพือ่ทีจ่ะพจิารณาว่าโครงการมลีกัษณะ

คุ้มในด้านการเงนิ แต่ถ้าเป็นโครงการที่ตัง้มาก่อนอยู่แล้ว หรอืมี

ประสบการณ์ในอดีตอยู่แล้ว จะมีการวิเคราะห์และประเมิน

ความสามารถในอดีต ตลอดจนการชี้จุดปญัหาขององค์การ และ

การบรหิารที่จะต้องทําการปรบัปรุงในอนาคต[4] และการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ อุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป จะ

ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัสําคญั 3 กิจกรรม คือ ด้านการตลาด 

ดา้นเทคนิค และดา้นการเงนิ ผลของกจิกรรมดงักล่าวและสรุปและ

สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของงบการเงนิล่วงหน้า (Performa 

financial statements) ซึ่งเป็นหวัใจสําคญันํามาประเมนิผลและ

ตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ โดยจะพิจารณาที่

ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงว่าคุ้มกบัเงนิลงทุนและ

ความเสีย่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้หรอืไม ่ ในปี 2546 กุศล ประกอบการ 

[5]   ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง การทดสอบเปรยีบเทยีบเครื่องสขีา้วขนาด

เลก็  ไดท้ําการเปรยีบเทยีบการทํางานของเครื่องสขีา้วขนาดเลก็

จากประเทศจนี ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องสขีา้วจากประเทศไทย 

พบว่า เมือ่ทาํการทดลองสขีา้วเปลอืกเป็นขา้วสาร สําหรบัพนัธุ์ขา้ว 

5 ชนิด คอื กข 35 สายพนัธุด์ ีสุพรรณ 1  ตองหนึ่ง (111) และพนัธุ์

ชยันาท 1 สําหรบัการเปรยีบเทยีบเปอร์เซ็นต์การแตกหกัของ

เครือ่งสขีา้วขนาดเลก็ทัง้ 3 แบบพบว่า เปอร์เซ็นต์การแตกหกัของ

ข้าวเฉลี่ยของเครื่องสีข้าวจากประเทศจีนสูงสุดคือ 64.94 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเครื่องสขีา้วขนาดเลก็จากประเทศญี่ปุ่นและ

เครื่องสขี้าวขนาดเล็กจากประเทศไทยคอืมคี่าเฉลี่ยเป็น 35.48  

และ 34.50 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั[6]  ในปี 2547 สุของัคณา ลแีละ

คณะ [6] กล่าวถงึ   เรือ่ง”การศกึษาคุณสมบตัทิางกายภาพและทาง

กลของวสัดุผสมทีใ่ช้ทําลูกหนิขดัเมล็ดขา้วขาวสําหรบัโรงสขีนาด

เลก็” ซึง่ไดส้าํรวจปญัหาผูป้ระกอบการโรงสขีา้วขนาดเลก็ โดยสรุป

พบว่า การใชง้านของลอ้หนิขดัขา้วเกดิการสกึหรอทําใหว้สัดุลูกหนิ

ขดัขา้วปนมากบัขา้วสาร จงึทําให้คุณภาพขา้วสารที่ได้มคีุณภาพ

ตํ่าลงและอายุการใช้งานของล้อหนิขดัตํ่าลงจากที่เป็นจรงิ ทําให้

เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล้อหินขดั จึงควรที่จะ

ศกึษาถงึสาเหตุของการสกึหรอตลอดจนปจัจยัทีม่ผีลต่อการสกึหรอ 

อนัจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาใหก้บัผูป้ระกอบการโรงสขีา้ว

ขนาดเลก็ไดต่้อไป ในปี 2547 A.A.Torrance [7]    ไดก้ล่าวถงึ 

รายงานการวจิยั เรื่อง modeling of abrasive wear ได้สรุปให้

ความเห็นว่า สิ่งที่สําคญัในการศกึษาอตัราการสึกหรอไม่ควรให้

ความสําคญัในรูปแบบ Model เท่านัน้ ควรศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น คุณสมบตัทิางเคม,ี สภาพแวดลอ้ม และอื่นๆ หลงัจากนัน้จงึ

มาจดัลาํดบัความสาํคญั จากขอ้มลูดงักล่าวนี้จงึเป็นแนวทางในการ

นํามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาการสกึหรอทีเ่กดิขึน้ในลูกหนิขดัขา้ว 

ในปี 2549 สุรพงศ์ บางพาน [8]    กล่าวถงึ วสัดุทีใ่ชท้ําลูกหนิขดั

ขา้วจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มมีูลค่าการนําเข้าแร่เอเมอร ี

หรอืหนิกากเพชร ปรมิาณกว่า 2500 เมตรกิตนั มมีลูค่ามากกว่า 

35 ลา้นบาทต่อปี การนําเอาซลิกิอนคารไ์บค์ (SiC) และหนิควอตซ์

ทีเ่หลอืใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นวสัดุทดแทนหนิกากเพชร

ทีใ่ช้กนัอยู่ในปจัจุบนั ซึ่งซลิกิอนคาไบค์ (SiC) และหนิควอตซ์ มี

แหล่งอยู่ที ่อําเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ีซึ่งมคีวามแขง็ตาม

สเกลโมห ์เท่ากบั 7  ใกลเ้คยีงกบั แร่กากเพชร ซึ่งมคีวามแขง็ตาม

สเกลโมห์ เท่ากบั 9 สามารถทีจ่ะนํามาทดแทนซึ่งใชเ้ป็นวสัดุขดัถู

ได้ และมีราคาถูกกว่าและวัสดุที่นํากลบัมาใช้ใหม่เป็นแผ่นรอง

ภาชนะจําพวกเซรามกิผวิภายนอกจะเคลอืบผงอลูมนิาและขา้งใน

จะเป็นแร่ซิลิกอนคาร์ไบด์  ในการศึกษานี้จึงเน้นวัสดุที่มีอยู่

ภายในประเทศเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อต้องการลดการนําเข้าและ

สามารถนําวสัดุที่มอียู่ใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเพื่อการ

ส่งออกขายต่อไปในอนาคต  

 

3. การบริหารงานวิจยัและวิธีการวิจยั 

 1. ศกึษาเบือ้งตน้ รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัลกูหนิขดัขา้วและ

ขอ้มลูวสัดุขดัขา้วแบบใหม ่

 2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีด้านการตลาด ด้าน

การเงนิ ดา้นวศิวกรรมและการบรหิาร 

 3. ศกึษาการออกแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

เพือ่ทราบความต้องการดา้นตลาดลูกหนิขดัขา้วและความต้องการ

ลกูหนิขดัขา้วแบบใหมโ่ดยใชว้สัดุทดแทน 
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 4. วิเคราะห์ด้านการตลาด โดยวิเคราะห์ SWOT ของ

โครงการ พนัธกจิ เป้าประสงค ์วเิคราะหส์่วนแบ่งการตลาด 

 5. วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ทําการวางผงัโรงงาน กําหนด

กาํลงัการผลติ วเิคราะหโ์ครงสรา้ง และกระบวนการผลติ 

 6. วเิคราะหด์า้นการเงนิ ทาํการประมาณการลงทุน วเิคราะห์

ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าปจัจุบันสุทธิของโครงการ อัตรา

ผลตอบแทนของโครงการ 

 7. สรุป ทาํการสรุปผลการตลาด วศิวกรรม และการเงนิ 

3.1 การวิจยัด้านการตลาด 

       กลุ่มลกูคา้เป้าหมายแบ่งเป็น กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทางตรง คอื 

กลุ่มเกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการโรงสขีา้วและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ทางออ้ม  ผูป้ระกอบการทีผ่ลติเครือ่งสขีา้วและรา้นคา้จําหน่ายวสัดุ

ทําลูกหนิขดัขา้ว   ซึ่งจากการวเิคราะห์ลูกคา้เป้าหมายแลว้พบว่า  

ลกูคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการโรงสี

และเป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อวัตถุดิบลูกหินขัดข้าว จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 58.57  ต้องการให้มี

คุณภาพของขา้วมากที่สุดรองลงมา ร้อยละ 42.86   คอืความขาว

ของขา้วและความตา้นทานการส ีรอ้ยละ 38.57  ระดบัราคารอ้ยละ 

37.14 และความสะดวกในการซื้อ ร้อยละ 31.43 ตามลําดบั และ

ปจัจุบนัสภาพตลาดของลูกหนิขดัขา้วมกีารแข่งขนัตํ่า เนื่องจาก

ตลาดมคีวามต้องการผลติภณัฑ์สูงมาก ในขณะทีป่รมิาณการผลติ

ตอบสนองของผูผ้ลติไมเ่พยีงพอ จงึทาํใหก้ารส่งเสรมิทางการตลาด

มแีนวทางทีค่วบคุมไดง้า่ยและไดผ้ลด ีจงึทาํการกาํหนดราคาลกูหนิ

ขดัขา้ว โดยมลูค่าตลาดลูกหนิขดัขา้วในประเทศไทยได้จากตลาด

จะใชค้วามต้องการลูกหนิต่อ 1 ปี  คอื  119,829 ลูก  คดิราคาขัน้

ตํ่า ลกูละ 1,500 บาท    

       โดยปี พ .ศ.  2549   จํานวนโรงสีข้าว ในภายในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ   39,943 โรง เกษตรกรจะต้องเปลีย่นลูกหนิ 

1-3 ลกู ต่อ 1 ปี  

        ดงันัน้ ใหเ้ปลีย่นลกูหนิ  3  ลกูต่อปี    

        ไดด้งันี้ 3  x   39,943   =  119,829  ต่อปี    

         เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าหินขดัข้าวลูกละประมาณ  

1,500-2,500 บาท  (สุของัคณา ล,ี2548)   

       ดงันัน้คดิมลูค่าตลาดหนิขดัขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ได้จากตลาดจะใช้ความต้องการลูกหนิต่อ 1 ปี  คอื  119,829 ลูก  

คดิราคาขัน้ตํ่า ลกูละ 1,500 บาท    

       ไดด้งันี้  119,829  X1, 500 =    179,743,500 บาท 

        มลูค่าตลาดรวมมทีัง้หมด 179,743,500 บาท โรงงานลูกหนิ

ขดัขา้วตอ้งการส่วนแบ่งตลาด รอ้ยละ 30 ดงันัน้โรงงานผลติลูกหนิ

ขดัขา้วแบบใหม่ทีใ่ชว้สัดุทดแทน มสี่วนแบ่งตลาด   53,923,050 

บาท 

3.2 การวิจยัด้านวิศวกรรม 

       วตัถุประสงคห์ลกัของการศกึษาปจัจยัต่างๆในดา้นวศิวกรรม

เป็นไปเพื่อศกึษาดูว่าการทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ขึน้มานัน้ทางเทคนิค

เป็นไปไดห้รอืไม่ ปญัหาอุปสรรคอยู่ทีป่จัจยัใด จะแกไ้ขได้หรอืไม ่

นอกจากนี้กรณีทีไ่ม่มปีญัหาใดๆปจัจยัต่างๆในด้านเทคนิคจะเป็น

เครือ่งบ่งชีข้นาดของงบประมาณทีต่อ้งใชส้ําหรบัการลงทุนและการ

ดําเนินการผลิต เพื่อนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ด้าน

การเงนิต่อไปสําหรบัโครงการผลติและขึน้รูปลูกหนิขดัขา้วโดยใช้

วสัดุทดแทนจะพจิารณาปจัจยัได ้4 ปจัจยัไดด้งัต่อไปนี้ 

3.2.1 กระบวนการผลิต 

       กําลังการผลิตลูกหินขดัข้าวแบบใหม่โดยใช้ว ัสดุทดแทน 

สามารถผลติลกูหนิขดัขา้วไดว้นัละ 8 ลกู โดยโรงงานจะทาํการผลติ 

8 ชัว่โมงต่อวนัและ 300 วนัต่อปี ดงันัน้จะได้กําลงัการผลติของ

โรงงานเป็น 2,400 ลูกต่อปี ซึ่งกําลงัการผลติสูงสุดของโรงงาน

ประมาณ 3,240 ลกูต่อปีโดยมกีระบวนการผลติดงัต่อไปนี้ 

       1.การเตรยีมวสัดุพอกหุ้มนําแผ่นรองภาชนะเซรามคิขนาด

ประมาณ 4"x5" แลว้นําไปบดในเครื่องบดแร่หยาบ (Jaw Crusher) 

เพื่อลดขนาดใหเ้ป็นชิ้นขนาด 1"x1" แลว้นํามาบดในขัน้ที ่2 โดย

เครื่องบดขัน้ละเอียด (Roll Crusher) โดยแร่ที่ได้จะมขีนาดเล็ก

ละเอียด แล้วลําเลยีงส่งไปคดัแยกผ่านเครื่องกรองตะแกรงขนาด

เพือ่ใหไ้ดข้นาดของวสัดุทดแทนทีข่นาดเฉลีย่เท่ากนั 

       2.ผสมปนูเตรยีมน้ําเกลอืแมกนีเซีย่มคลอไรด์ในปรมิาตร 100 

มลิลลิติร. ที่ระดบัความเค็ม เท่ากบั 30 ดกีร ีโดยใชป้รอทวดัค่า

ความเค็มของน้ําเกลือ อัตราส่วนผสมที่ได้ ตามสูตรดงัแสดงใน

ตารางที ่1 

ตารางที ่1 ส่วนผสมปนูตามอตัราส่วน 

ส่วนผสม ปรมิาณ(กรมั) 

แมกนิเซีย่มคลอไรดเ์บอร ์16 500 

ซลิกิอนคารไ์บค ์รไีซเคลิ เบอร ์18 500 

ปนูแมกนิเซีย่มออกไซด ์ 600 

 

       ส่วนผสมจากตารางที ่1 ต่อปรมิาณแกว้ผสม 1 ลติร แต่ละ

อัตราส่วนผสมนํามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากค่อยๆเทน้ําเกลือ

แมกนีเซีย่มคลอไรด์ปรมิาตร 100มลิลลิติร ค่าความเคม็เท่ากบั 30 

ดกีร ีลงไปแล้วทําการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเขา้กนัได้อีกครัง้โดย

โดยผสมปนูและหนิในอตัราส่วน 1 ต่อ 5 

       3.การป ัน้ขึน้รูปนําเพลาลอ้หนิทีใ่ชแ้ลว้มากะเทาะเอาวสัดุหุม้

ทีช่าํรุดแลว้ออก แลว้ทาํการพอกหุม้ใหมโ่ดยทาํการป ัน้ขึน้รูปรอบๆ

บรเิวณภายในปอกหุ้มโดยใหม้คีวามหนาประมาณ 1 นิ้วรองด้วย

แผ่นสงักะส ีปิดดว้ยแผ่นฝาครอบหวั-ทา้ย โดยจะไดลู้กหนิขดัขา้ว

ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1 แสดงลกูหนิขดัขา้ว 
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       เมือ่ขึน้รูปหนิแลว้นําปอกหุม้ไปทําการหล่อเหวีย่ง โดยอาศยั

การแรงเหวี่ยงเพื่อทําให้เนื้อปูนกบัหนิอดัตวักนัแน่นและเป็นการ

ประสานส่วนผสมใหเ้กดิรปูร่างตามทีต่อ้งการ ซึง่อาศยัหลกัการการ

หมนุรอบตวัเอง ของลอ้เหวีย่งทาํใหเ้กดิแรงเหวีย่งหนีศูนย์จงึทําให้

กระจายน้ําหนักของเนื้อหินและเป็นการทําให้ปูนแห้ง การหล่อ

เหวีย่งลกูหนิขดัขา้วสามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนดงันี้ 

       ขัน้ตอนที1่ เนื้อปนูจะเหวีย่งติดบรเิวณขอบด้านในปอกหุ้ม

โดยอตัราส่วนจะทาํใหล้อ้หนิมคีวามหนาประมาณ 1 นิ้ว  

       ขัน้ตอนที ่2 แสดงตวัเหลก็ฉากซึง่มหีน้าทีเ่กลีย่ผวิดา้นในของ

เนื้อหนิใหเ้รยีบแลว้เป็นตวักาํหนดขนาดของเนื้อหนิดว้ย  

       ขัน้ตอนที ่3 เครื่องจะทําการหมุนตามเขม็นาฬกิาขบัใหเ้พลา

หมนุสวนทาง  

       ขัน้ตอนที ่4 รปูที ่2 แสดงโครงของเครื่อง โดยเครื่องหล่อหนิ

นี้ใชค้วามเรว็รอบ 55 รอบต่อนาท ีเครือ่งทีใ่ชห้ล่อเหวีย่งใชม้อเตอร์

ขนาด 1แรงส่งกาํลงัโดยสายพานทดกําลงั สามารถขึน้รูปลูกหนิขดั

ขา้วพรอ้มกนัได ้3 ลกู  

 

 
รปูที ่2 เครือ่งหล่อเหวีย่งแนวนอนลกูหนิขดัขา้ว 

 

       เมื่อเครื่องหล่อเหวี่ยงทํางานจนตามเวลาที่กําหนดแล้วนํา

ออกมาเพื่อแกะปอกหุ้มออก แล้วทิ้งให้แห้งภายในอุณหภูมหิ้อง

เป็นเวลา 1 วนั 

       4.นําเนื้อปูนที่แห้งตัวแล้วสวมลงใส่เพลาล้อหินขัดข้าวที่

กะเทาะเอาปูนที่ชํารุดออกแล้ว สวมลงในแนวตัง้ โดยมฐีานรอง

เพลาล้อหินเป็นตัวประคองเพลากับลูกหินขดัข้าวให้ได้ระดบัที่

พอเหมาะ แล้วทําการปิดปลายทัง้สองดว้ยฝาปิดและแหวนครอบ

ลอ้หนิเพือ่ทาํการยดึลกูหนิขดัขา้วใหต้ดิกบัเพลา เมือ่ลูกหนิขดัขา้ว

ยดึติดกนัแน่นแลว้ นําปูนที่ผสมกบัน้ําในอตัราส่วน 1:5 เทลงใน

ช่องรูเทปนู จนเต็มเพื่อเป็นการประสานลูกหนิขดัขา้วใหย้ดึตดิกบั

เพลาลอ้หนิ ทิ้งในอุณหภูมหิอ้งจนปนูทีป่ระสานลูกหนิขดัขา้วแห้ง 

โดยขัน้ตอนการสวมเพลาลอ้หนิกบัลกูหนิขดัขา้วแสดงในรปูที ่3 

 
รปูที ่3 แสดงการประกอบเพลาลอ้หนิกบัลกูหนิขดัขา้ว 

 

จากรปูที ่3 แสดงขัน้ตอนการประกอบเพลาลอ้หนิกบัลูกหนิขดัขา้ว

ตามคาํอธบิายรปูต่อไปนี้ 

A = ลูกหนิขดัขา้วทีห่ล่อเสรจ็แลว้, B = เพลาลอ้หนิ, C = ขาตัง้

ฐานประกอบลอ้หนิ, D = แกนประกอบลอ้หนิ, E = ฐานรองลอ้หนิ 

F = สวมเพลาลอ้หนิสวมลงแกนประกอบลอ้หนิ, H และ G = แหวน

ครอบลอ้หนิ, I = แกนสมดุลหนิ, J = แผ่นครอบลอ้หนิดา้นใน, M = 

รเูทปนูประสาน, N = ลกูหนิขดัขา้วทีป่ระกอบเสรจ็แลว้ 

       เมื่อทําการประกอบลูกหนิขดัขา้วกบัแกนหมุนแล้วจะได้ลูก

หนิขดัขา้วดงัรปูที ่4 

 
รปูที ่4 แสดงลกูหนิขดัขา้วทีป่ระกอบกบัแกนหมนุ 

       5.การแต่งผิวจะใช้วิธีการกลึงปอกด้วยเครื่องกลึงปอก

แนวนอนขนาดกลาง เป็นการแต่งผิวหน้าของลูกหินขดัข้าว ให้

เรียบเสมอกนัแล้วเป็นการสมดุลล้อหินให้หมุนคงที่ ถ้าหากไม่

สมดุลล้อหินเวลาลูกหินขดัข้าวหมุนจะเกดิแรงเหวี่ยงที่ไม่สมดุล 

แลว้นําไปตรวจสอบคุณภาพ 

3.2.2 สถานท่ีตัง้โรงงาน 

       ทีต่ ัง้ของโรงงานตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี สถานทีต่ ัง้

โรงงานตัง้อยู่ในบริเวณเมอืงซึ่งใกล้กบัแหล่งสาธารณูปโภคและ

แหล่งวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตลูกหินขดัข้าว ซึ่งตัง้อยู่ใกล้

บรเิวณแหล่งน้ํา แหล่งบําบดัของเสยี โดยมพีื้นที่ที่สามารถขยาย

กิจการและโรงงานได้ในอนาคต  สิ่งปลูกสร้างตามโครงการ

ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน โรงงานผลติ ป้อมยาม รัว้ ห้องน้ํา 

ลานคอนกรตี ในการจดัสรา้ง ใชพ้ื้นทีป่ระมาณ  1,284 ตารางเมตร 

โดยมกีารออกแบบขนาดโครงสร้าง และการวางผงัสิง่ปลูกสร้าง
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ต่างๆให้มคีวามเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เครื่องจกัร

อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องบดแร่ เครื่องหล่อเหวีย่ง ชุดประกอบ

ล้อหิน เครื่องกลึง อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและระบบไฟฟ้าใน

โรงงาน โดยมกีารพจิารณาถงึแหล่งจดัซื้อ จํานวนที่ต้องใช ้ขนาด

และกาํลงัการผลติ และอายุการใชง้านใหม้คีวามเหมาะสม 

3.2.3 วตัถดิุบ 

       ในการศกึษานี้จงึเน้นวสัดุทีม่อียู่ภายในประเทศเป็นหลกั ทัง้นี้

เพื่อต้องการลดการนําเข้าและสามารถนําวัสดุที่มีอยู่ใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุม้ค่าและเพือ่การส่งออกต่อไปในอนาคต    ซึ่งจะมี

ส่วนผสมทีใ่ชก้นัอยู่ในประเทศไทยดงันี้ ไดแ้ก่ 

       1.วสัดุขดัส ีซึ่งใช้วสัดุทดแทนหนิกากเพชรและหนิกากแก้ว

ไดแ้ก่ซลิกิอนคารไ์บคท์ีม่ขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเมด็หนิเฉลีย่ ตัง้แต่ 

1 mm ถงึ 4 mm  

       2.หนิควอตซ์ ทีม่ขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเมด็หนิเฉลีย่ ตัง้แต่ 1 

mm ถงึ 4 mm เช่นกนั  

       3.ปนูแมกนิเซีย่มออกไซด ์

       4.เกลอืแมกนิเซีย่มคลอไรด ์

       [สุรพงศ ์บางพาน.2549.] จากผลการทดลองกบัพนัธุ์ขา้วขาว

ดอกมะล ิ105 คอื อตัราส่วนผสม 6: 1:3(60, 10 , 30 % ตามลําดบั) 

หนิควอร์ตซ์ เบอร์ 16, 18 และหนิซลิกิอน คาร์ไบด์ทีนํ่ากลบัมาใช้

ใหม่เบอร์ 18 พบว่าเปอร์เซ็นต์ขา้วดหีลงัจากการขดัสขีา้วอยู่ที ่

95.47 % ส่วนประสทิธภิาพการสขีา้วอยู่ที ่70.39 % และอตัราการ

สกึหรอหลงัจากขดัสขีา้วอยู่ที ่4.55 กรมัต่อชัว่โมง 

       การนําเอาซิลิกอนคาร์ไบค์ และหนิควอตซ์ที่เหลอืใช้จาก

โรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นวสัดุทดแทนหนิกากเพชรทีใ่ชก้นัอยู่ใน

ปจัจุบนั ซึ่งซิลกิอนคาร์ไบค์ และหนิควอตซ์ มแีหล่งอยู่ที่ จงัหวดั

เพชรบุรี จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งมคีวามแข็งตาม

สเกลโมห์ เท่ากบั 7 ใกลเ้คยีงกบั แร่กากเพชร ซึ่งมคีวามแขง็ตาม

สเกลโมห์ เท่ากบั 9 สามารถทีจ่ะนํามาทดแทนซึ่งใชเ้ป็นวสัดุขดัถู

ได ้และมรีาคาถูกกว่าและวสัดุทีนํ่ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ 

       จากขอ้มูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่แสดง

ราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติลกูหนิขดัขา้วทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ

เปรยีบเทยีบกบัวสัดุทดแทนทีนํ่ากลบัมาใชใ้หมด่งัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบราคาวตัถุดบิเก่ากบัวตัถุดบิใหม ่[1] 

วตัถุดบิ 

 

ปรมิา

ณ กก./

ปี 

วตัถุ 

ดบิเดมิ 

(นําเขา้) 

บาท/กก. 

วตัถุดบิใหม่

(วสัดุทดแทน) 

บาท/กก. 

ซลิกิอนคารไ์บต์   

3,885 

 

118 52 

ควอรต์ซ์  3,885 130 65 

รวม  248 117 

 

       วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเป็นวสัดุทดแทนทีร่บัมาจากวสัดุเหลอื

ใช้ซึ่งมรีาคาต้นทุนรวมแล้วมรีาคาถูกกว่าวสัดุเดมิ ซึ่งสามารถลด

ตน้ทุนการผลติลกูหนิขดัขา้วแบบใหมไ่ด ้

3.2.4 แรงงาน 

       แรงงานทีใ่ช้ในโครงการนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ แรงงานฝา่ยผลติ และแรงงานฝา่ยบรหิาร 

       1. แรงงานฝ่ายผลติ เป็นแรงงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่เกีย่วขอ้งกบั

การผลติโดยตรง มจีาํนวนทัง้สิน้ 10 คน 

       2. แรงงานฝ่ายบริหาร เป็นแรงงานที่ทําหน้าที่ในการ

บรหิารงาน ได้แก่ ผู้บรหิาร พนักงานบญัชแีละการเงนิ พนักงาน

การตลาด เสมยีน พนกังานธุรการ มจีาํนวนทัง้สิน้ 11 คน 

3.3 การวิจยัด้านการเงิน 

       เงนิลงทุนเริม่แรกทีใ่ช้ในการผลติลูกหนิขดัขา้วขนาดเล็ก มี

จํานวนเงนิทัง้สิ้นประมาณ 2,855,000 บาท แยกเป็นเงนิลงทุนใน

ทรัพย์สินถาวร 1,466,000 บาท ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงาน 

24,000 บาท และเงนิทุนหมุนเวยีน1, 361,000 บาท ดงัตารางที ่3 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ประกอบดว้ยเงนิเดอืนของเจ้าของกจิการ 

180,000 บาทต่อปี รวมค่าเช่าทีเ่ดอืนละ 4,500 บาท ต่อเดอืน หรอื 

54,000 บาทต่อปี  

ตารางที ่3 การประมาณการลงทุนทัง้สิน้ของโครงการ 

(หน่วย: พนับาท) 

รายการ จาํนวนเงิน 

เงนิลงทุนในทรพัยส์นิถาวร 1,466 

ค่าตดิตัง้ 4 

ค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงาน 24 

เงนิทุนหมนุเวยีนสุทธ(ิทีเ่ตม็กาํลงัการผลติ) 1,361 

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ของโครงการ 2,855 

 

ข้อสมมุติฐานในการวิเคราะหท์างการเงิน 

1.แหล่งทีม่าของเงนิทุนส่วนเจา้ของ (รอ้ยละ 30) จาํนวนเงนิ 

857,000 บาทจากสถาบนัการเงนิ (รอ้ยละ 70) จาํนวน 1,998,000 

บาท  

2.อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 บาทต่อปี (2551) 

3.ระยะเวลาในการคนืเงนิกู ้  8   ปี 

4.กาํลงัการผลติสงูสุด 5,400 ลกูต่อปี (วนัละ 8 ชัว่โมง)  

5.อายุของโครงการ 10 ปี 

6.อตัราการตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการรอ้ยละ 20 ต่อปี 

7.จาํนวนวนัดาํเนินการ 300 วนั  

       รวมเป็นค่ าใช้จ่ายในการบริหาร 294 , 000 บาทต่อปี 

ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค 82,410 บาทค่าซ่อมแซมและ

บํารุงร ักษาคิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์

จํานวน 73,275.35 บาท/ปี ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในสํานักงานคดิเป็นรอ้ยละ 5 ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกัร

และอุปกรณ์ในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 10 ต่อปี โดยสามารถ

ประมาณการตน้ทุนการผลติทัง้สิน้ของโครงการดงัแสดงในตารางที ่

4 
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ตารางที ่4 การประมาณการตน้ทุนการผลติของโครงการ      (หน่วย: พนับาท) 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

โปรแกรมการผลติ 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ตน้ทุนการผลติไมร่วมค่าเสือ่มราคา            

วตัถุดบิ 5,649 7,532 9,416 9,416 9,416 9,416 9,416 9,416 9,416 9,416 

ค่าแรงงาน 207 276 345 345 345 345 345 345 345 345 

ค่าสาธารณูปโภค 49 66 82 82 82 82 82 82 82 82 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 44 59 73 73 73 73 73 73 73 73 

ค่าขนส่ง 13 18 22 22 22 22 22 22 22 22 

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

รวมตน้ทนุการผลติไมร่วมค่าเสือ่ม

ราคา 

6,022 8,011 9,998 9,998 9,998 9,998 9,998 9,998 9,998 9,998 

ค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัรอุปกรณ์ 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

ตน้ทุนการผลติรวม 6,160 8,149 10,136 10,136 10,136 10,136 10,136 10,136 10,136 10,136 

 

ตารางที ่5 ประมาณการงบดุลของโครงการ        (หน่วย: พนับาท) 

ปีที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

โปรแกรมการผลติ ระยะ

ก่อสรา้ง 

60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

สนิทรพัย ์            

1.สนิทรพัยห์มนุเวยีน            

1.1เงนิสด  1,361 1,127 1,724 2,231 3,019 3,821 4,636 5,465 6,308 7,165 8,036 

1.2 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  - 1,302 1,727 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 1,361 2,429 3,451 4,384 5,172 5,974 6,789 7,618 8,461 9,318 10,189 

2.สนิทรพัยถ์าวร            

2.1 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในการ

ผลติ 

1,117 1,005 893 781 669 557 445 334 223 112 0 

2.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ใน

สาํนกังาน  

438 416 394 372 350 328 306 284 262 240 218 

2.3 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อื่นๆ(สุทธ)ิ 

24 19 14 10 5 0 0 0 0 0 0 

สนิทรพัยถ์าวรรวม 1,579 1,440 1,301 1,163 1,024 885 751 618 485 352 218 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ 2,940 3,869 4,752 5,547 6,196 6,859 7,540 8,236 8,946 9,670 10,407 

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ            

3.หนี้สนิ            

3.1 หนี้สนิหมนุเวยีน  475 633 792 792 792 792 792 792 792 792 

3.2 หนี้สนิระยะยาว 1,998 1,748 1,499 1,249 999 749 500 250 0 0 0 

หนี้สนิรวม 1,998 2,223 2,132 2,041 1,791 1,541 1,292 1,042 792 792 792 

4.ส่วนของเจา้ของ            

4.1 ทุน 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 

4.2 กาํไรสะสม  454 1,179 2,064 2,963 3,876 4,807 5,752 6,711 7,684 8,671 

ส่วนของเจา้ของรวม 857 1,311 2,036 2,921 3,820 4,733 5,664 6,609 7,568 8,541 9,528 

รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 2,855 3,534 4,168 4,962 5,611 6,274 6,956 7,651 8,360 9,333 10,320 
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ตารางที ่6 ประมาณอตัราส่วนทางการเงนิ        (หน่วย: พนับาท) 

 

4. ผลการวิจยั 

จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถคาํนวณหาจุดคุม้ทุนและผลตอบแทนของ

โครงการ (NPV, IRR) ไดด้งันี้ 

1.มลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการ (NPV) โดยใชอ้ตัราส่วนลด 15% 

มคี่าเท่ากบั 1,063,000   บาท 

2.อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 29 % 

3.จุดคุม้ทุนทีก่าํลงัการผลติลกูหนิขดัขา้วเตม็กาํลงัการผลติ จาํนวน 

1,877.77 ลกู 

4.ระยะเวลาคนืทนุ 3   ปี 5 เดอืน 

        

 

 

 

 

 

จากตารางทัง้หมดสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิของ

โครงการตารางลาํดบัต่อไปนี้       

อตัราส่วนทีแ่สดงถงึสภาพคล่อง อตัราส่วนทุนหมนุเวยีนของ

โครงการ และมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นโดยตลอด นับตัง้แต่ปีที ่1 -10 

กล่าวคือ ปีที่ 1 มอีัตราส่วนทุนหมุนเวียน 5.11 เพิม่สูงขึ้นเป็น  

12.87 เท่าในปีที ่10 แสดงว่าโครงการมคีวามสามารถในการชําระ

หนี้ระยะสัน้ไดด้ ี 

       จากการคาํนวณจะไดอ้ตัราส่วนทุนหมนุเวยีนเรว็ของโครงการ

มแีนวโน้มสูงขึ้น โดยตลอดนับตัง้แต่ปีที่ 1 -10 โดยในปีที่ 1 มี

อตัราส่วนหมุนเวยีนเรว็ 2.99 เท่า และเพิม่ขึน้เป็น 10.74 เท่าในปี

ที ่10 แสดงไหเ้หน็ว่าโครงการมทีรพัย์สนิทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิ

สดไดด้ ี

อตัราส่วนทางการเงิน ปีที ่1  ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

 1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง                      

  - อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 

(Current Ratio) 5.11 5.45 5.54 6.53 7.54 8.57 9.62 10.68 11.77 12.87 

  - อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็ 

(Quick Ratio) 2.99 3.33 3.42 4.41 5.42 6.45 7.50 8.56 9.65 10.74 

2.อตัราส่วนท่ีแสดงถึงโครงสร้างทาง

การเงิน           

  - อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ 169.57 104.72 69.87 46.88 32.56 22.81 15.77 10.47 9.27 8.31 

  - อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม 57.46 44.87 36.79 28.91 22.47 17.14 12.65 8.85 8.19 7.61 

 .- อตัราส่วนความสามารถในการ 

     ชาํระดอกเบีย้  

   (Time interest  earned)  0 0 8.91 10.18 11.88 14.30 17.88 23.83 35.75 71.50 

 3. อตัราส่วนท่ีแสดงถึงสมรรถภาพ

ในการดาํเนินงาน           

  - อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้

คงเหลอื(Inventory  turnover )   6.42 6.30 6.32 6.31 6.30 6.28 6.27 6.26 6.25 6.24 

  - อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้  

    (Account Receivable turnover)   14.26 14.29 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 

  - ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ 21.04 20.99 20.98 20.98 20.98 20.98 20.98 20.98 20.98 20.98 

  - อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย์

ถาวร (Fixed Asset turnover)  4.95 7.31 10.21 11.60 13.42 15.82 19.22 24.49 33.75 54.50 

 4. อตัราส่วนท่ีแสดงถึงสมรรถภาพ

ในการทาํกาํไร           

  - อตัราส่วนกาํไรสุทธต่ิอยอดขาย  

    (Net Profit margin)  6.37 7.63 7.45 7.57 7.69 7.84 7.95 8.07 8.19 8.31 

  - อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัยร์วม  

    (Return on total assets)  11.73 15.26 15.95 14.51 13.31 12.35 11.47 10.72 10.06 9.48 

  - อตัราผลตอบแทนของส่วนของ    

    เจา้ของ (Return bonnet worth)  34.63 35.61 30.30 23.53 19.29 16.44 14.30 12.67 11.39 10.36 
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       อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนเจา้ของของโครงการมแีนวโน้มลดลง

ตลอดตัง้แต่ปีที ่1 – 10 โดยในปีที ่1 ใชเ้งนิทุนจากหนี้สนิสูงเท่ากบั

169.57% ของส่วนของเจา้ของ และลดลงเหลอื 8.31%ในปีที ่10  

       อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรพัย์รวมของโครงการมแีนวโน้ม

ลดลงโดยโดยตลอดจากปีที ่1-10 จากปีที ่1 มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อ

สนิทรพัยร์วมเท่ากบั 57.46 % ลดลงเหลอื 7.61% ในปีที ่10 แสดง

ว่ากจิการมกีาํไรจากการดาํเนินงานนํามาชาํระหนี้คนืเจา้หนี้ 

       อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ และระยะเวลาในการเก็บหนี้

ตราหมนุเวยีนของลกูหนี้ของโครงการโดยเฉลีย่เท่ากบั 14.26 รอบ

หรอืโครงการไหเ้ครดติแก่ลกูหนี้อยู่ระหว่าง 21 วนั 

       จากการคํานวณอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรของ

โครงการแสดงว่า โครงการใชส้นิทรพัยถ์าวรมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

โดยในปีที่ 1 มอีัตราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ถาวร 4.95 เท่า 

เนื่องจากเป็นปีแรกทีเ่ริม่ดําเนินการผลติกําลงัการผลติยงัไม่เต็มที ่

โดยมกีําลงัการผลติ เพยีง 60 % และเริม่ผลติทีเ่ต็มกําลงัการผลติ

ในปีที่ 3 เป็นต้นไปและมแีนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด โดยในปีที่ 10 

โครงการมอีตัราการหมุนเวียนสนิทรพัย์ถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 54.50 

เท่า 

      อตัราการกําไรสุทธต่ิอยอดขายของโครงการมแีนวโน้มสูงขึ้น 

โดยตลอดนับตัง้แต่ปีที่ 1 -10 แต่เนื่องจากในปีที่ 1 มอีัตรากําไร

สุทธิตํ่าเพียง 6.37 % ทัง้นี้ เนื่องจากเป็นปีแรกโครงการยัง

ดําเนินการผลติไม่เต็มทีโ่ดยมกีําลงัผลติเพยีง 60% ในปีที ่3 -10 

ไดด้ําเนินการผลติเต็มที ่คอื 100% ทําให้มกีําไรสูงขึ้นโดยตลอด

โดยในปีที่ 10 มีอัตราการกําไรสุทธิต่อยอดขายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 

8.31 % 

      อตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย์รวมของโครงการมแีนวโน้ม

สูงขึ้นในปีที่ 1-3 โดยมกีําไรต่อสนิทรพัย์รวมสูงที่สุดในปีที่ 3 คือ 

15.95% และเริม่ลดลง เนื่องมาจากโครงการมสีนิทรพัย์รวมทีสู่งขึน้ 

และอัตราผลตอบแทนของส่วนของเจ้าของโครงการมแีนวโน้ม

ลดลงตลอดตัง้แต่ปีที ่1 -10         จากปีที1่อตัราผลตอบแทนของ

เจ้าของเท่ ากับ  34 .63  % และเ ป็น  10.36%  ในปีที่10 

เนื่องมาจากปีแรกๆเงนิส่วนของเจา้ของมไีมม่ากนกัทาํใหอ้ตัราส่วน

ผลตอบแทนของเจ้าของออกมาเป็นอตัราส่วนที่สูงโดยรวมถือว่า

โครงการมผีลอตัราส่วนผลตอบแทนของเจา้ของอยู่ในระดบัทีด่ ี 

5.สรปุผลการวิจยั 

จะเห็นได้ว่าอตัราผลตอบแทนของโครงการ(IRR)มคี่า

มากกว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่าที่เราต้องการซึ่งเรากําหนดไว้ที ่ 

20%  มมีลูค่าปจัจุบนัสุทธมิคี่าเป็นบวกโครงการและมรีะยะเวลาคนื

ทุนที่เร็วโครงการนี้จึงน่าลงทุน เนื่องมาจากการศึกษาทางด้าน

การเงนิ ขอ้ดขีองผลติภณัฑซ์ึง่มโีอกาสเขา้สู่ตลาดเนื่องมาจากราคา

ต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้แตกต่างจากราคาผลติภณัฑ์ที่มจีําหน่ายอยู่

ในตลาดมากนัก แต่ข้อดีของหนิขดัข้าวแบบใหม่คือมคีุณภาพที่

ดกีว่า ปรมิาณขา้วเต็มเมด็เต็มหน่วยทีม่ากกว่า ประหยดัพลงังาน

กว่า เนื่องจากมน้ํีาหนกัเบา เมือ่ซื้อลกูหนิขดัขา้วแบบใหม่แบบรวม

แกนเมือ่นํามาขึน้รปูหล่อใหมจ่ะประหยดักว่าเพราะมตี้นทุนถูกกว่า

แบบเก่าเกอืบ 50% อีก ทัง้แกนอะลูมเินียมยงัสามารถใช้งานได้

แกนเหล็กอีกดว้ย ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า โครงการผลติลูกหนิขดัขา้ว

แบบใหมเ่ชงิพาณชิยแ์ละเป็นโครงการทีน่่าลงทุน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

     1.ควรมกีารศกึษาและพฒันาในด้านเทคนิคการทําแกนหนิขดั 

ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะช่วยลดวัตถุดิบ จําพวกอลูมิเนียมที่มีราคา

ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการเพิ่มกําไรได้อีกทางหนึ่ง และพัฒนา

ผลติภณัฑไ์มใ่หม้กีารลอกเลยีนแบบไดง้า่ยเมือ่จาํหน่ายออกสู่ตลาด 

เพือ่ลดปญัหาคู่แขง่ทางดา้นการคา้เพิม่ขึน้ 

    2.กาํลงัการผลติทีปี่แรกของการดาํเนินงานควรไมต่ํ่ากว่า 60% 

ของการผลติทีเ่ตม็กาํลงัการผลติเพราะว่าจะทาํไหต้น้ทุนต่อหน่วย

สงูเกนิไปอาจทาํไหผ้ลติภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดไดย้ากยิง่ขึน้ 

   3.การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ เนื่องจากลูกหินขดัข้าวเป็น

ผลิตภณัฑ์ที่ต้องนําไปใช้ในการขดัข้าวเปลือก ซึ่งส่งผลต่อด้าน

สุขอนามยั เพื่อไม่ให้เกดิอนัตรายต่อผู้บรโิภคทางโรงงานจงึต้อง

ระมัดระวังการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ให้มีคุณภาพ โดยมีการ

ทดสอบและควบคุมการผลติขงิลกูหนิขดัขา้วอยู่เสมอ 

   4.ผูท้ีส่นใจจะลงทุนควรมทีุนทีใ่ชใ้นการลงทุน (ไม่ใช่เงนิกู)้ ทัง้นี้

เนื่องจากหากโครงสร้างทางการเงนิมสีดัส่วนหนี้สนิรวมต่อทุนที่

สูงขึน้ โครงการกจ็ะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนมากขึน้ตามไปดว้ย 

เนื่องจากจะทําให้มภีาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมากขึ้น และอาจส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการชาํระหนี้ได ้
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