
   

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวในจังหวัด

เชียงใหม ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่
ใชแลวในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 2 ราย  คือ กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม และวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี โดยศึกษา
เกี่ยวกับการผลิต ในเรื่องปริมาณการผลิต ตนทุนการผลิต  ปริมาณการขาย รายไดตอปจากขอมูลป 
พ.ศ.  2550-2551 แลวนํามาประมาณการในป พ.ศ. 2552-2554  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
ระยะเวลาคืนทุน และจุดคุมทุน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
1. กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 1.1  ขอมูลท่ัวไป 

 กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  เร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2550  เงินลงทุนกลุม
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารงานสวนตําบลหนองแกวจํานวน 100,000 บาท   
และกรมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 200,000 บาท ซ่ึงเงินทุนทั้งหมดถูกนําไปใช
ในการสรางโรงเรือนผลิต  ซ้ืออุปกรณการผลิตและอุปกรณสํานักงาน กลุมมีสมาชิกทั้งหมด 167 
คน  ประธานและคณะกรรมการเปนผูนําการดําเนินงานบริหารจัดการทั้งหมด  ในการผลิตตอคร้ัง มี
กําลังการผลิต 150 ลิตร  วัตถุดิบที่ใชผลิตประกอบดวย น้ํามันที่ใชแลว 150 ลิตร โปแตสเซียม 1.35 
กิโลกรัม  เมทานอล  30 ลิตร และกรดซันฟูลิก 150 ซีซี จะไดไบโอดีเซล  145-155 ลิตร หรือเฉลี่ยที่ 
150 ลิตร ใชเวลาในการผลิต 48 ช่ัวโมง  ใน 1 สัปดาหสามารถผลิตได 3 คร้ัง โดยใชแรงงานคุมการ
เดินเครื่องครั้งละ 1 คน  จายคาแรง 300 บาทตอคร้ัง การจําหนายไบโอดีเซลใหกับสมาชิกจะจัด
จําหนายในราคาที่ต่ํากวาราคาน้ํามันดีเซลหนาสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ลิตรละ 3 บาท โดยใช
พนักงานขาย 1 คน จายคาแรง 100 บาทตอปริมาณ 150 ลิตร  เปดบริการตั้งแตเวลา 08.00-14.00 
นาฬิกา 
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 1.2  ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันท่ีใชแลว 
ตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง 

และคาใชจายในการผลิต   ดังนี้ 
ตนทุนวัตถุดิบ   ประกอบดวยน้ํามันที่ใชแลว โปแตสเซียม เมทานอล และกรดซันฟูลิก  

ในป  2550 ราคาวัตถุดิบคือน้ํามันที่ใชแลวราคาลิตรละ 10 บาท  โปแตสเซียม กิโลกรัมละ 50 บาท  
เมทานอลลิตรละ 23.50  กรดซันฟูลิกซีซีละ 0.018  แตในป 2551 มีเพียงราคาวัตถุดิบคือน้ํามันที่ใช
แลวที่มีราคาปรับขึ้นเปนลิตรละ 14 บาท  สวนวัตถุดิบอื่นมีราคาคงที่  ดังนั้นการประมาณการ
ตนทุนวัตถุดิบในป พ.ศ. 2552-2554 จึงใชอัตราเงินเฟอ รอยละ 5 ในการประมาณการราคาน้ํามันที่
ใชแลว และเมทานอลที่มีแนวโนมราคาเพิ่มในอนาคต สวนวัตถุดิบอื่นใชราคาคงที่  สามารถ
คํานวณตนทุนวัตถุดิบตอไบโอดีเซล 1 ลิตร ในป  2550-2554 เทากับ 15.17  19.17  20.10  21.08  
และ 22.12  บาทตามลําดับ   

ตนทุนคาแรงงาน  ในสวนของคาแรงงานทางตรงนั้นคาจางผูควบคุมดูแลการผลิตยัง
จายใหคงที่ 300 บาทตอการผลิต 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาตั้งแตป  2550-2554   เนื่องจากเปนจํานวนที่
ผูปฏิบัติงานพอใจ สามารถคํานวณตนทุนคาแรงงานตอไบโอดีเซล 1 ลิตร ในป  2550-2554  เทากับ 
2  บาท 

ตนทุนคาใชจายในการผลิต   คาใชจายการผลิตในป  2550  แกส มีราคาถังละ 270 บาท 
ใชได 6 คร้ัง เฉลี่ยตนทุนครั้งละ 45 บาท  คาไฟฟามีคาใชจายเดือนละ 750 บาทเฉลี่ยตนทุนครั้งละ 
62.50 บาท  ในป  2551 คาแกสเพิ่มขึ้นเปน 300 บาท ทําใหตนทุนเฉลี่ยในการผลิตตอคร้ังเปน 50 
บาท แตคาไฟฟาคงเทาเดิม ในป  2552-2554 จึงใชอัตราเงินเฟอ รอยละ 5 ในการประมาณการเพิ่ม
ราคาแกส และคาไฟฟา เนื่องจากคาดวาราคาในอนาคตคงตองปรับขึ้นแนนอน  สามารถคํานวณ
ตนทุนคาใชจายในการผลิตตอไบโอดีเซล 1 ลิตร ในป  2550-2554 เทากับ 2.71  2.74  2.78  2.82   
และ 2.86  บาท 

คาใชจายในการดําเนินงานของกลุม  ประกอบดวยคาแรงพนักงานขาย และคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดสําหรับเปนคาทําความสะอาดโรงเรือนเทานั้น ซ่ึงในป  2550 คาแรงพนักงานขายจะจายให
ตามปริมาณที่สามารถขายไดคือ 100 บาท ตอ 150 ลิตร สวนคาใชจายเบ็ดเตล็ดจะคงที่ คือปละ 
1,500 บาท และคาใชจายทั้งสองประเภทจะยังคงที่ในระหวางป  2550-2554 
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 1.3  ผลตอบแทนจากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันท่ีใชแลว 
ในป 2550  กลุมจําหนายไบโอดีเซลไปในราคาลิตรละ 26.14 บาท และป 2551 

จําหนายราคา ลิตรละ  29.84 บาท ในการประมาณการราคาจําหนายของป 2552-2554 จะใชอัตรา
เงินเฟอในการปรับเพิ่มราคาในอัตรารอยละ 5  ดังนั้นในป 2550-2554  สามารถคํานวณกําไรขั้นตน
ตอไบโอดีเซล 1 ลิตร เทากับ  3.26  2.93  3.45  4.00  และ 4.57  บาท  และกําไรสุทธิตอไบโอดีเซล 
1 ลิตร  เทากับ  2.73   2.35  2.87  3.42  และ 3.99 บาท 

 เมื่อประเมินระยะเวลาคืนทุนของกลุมจะใชเวลา 2 ป 11 เดือน 10.20 วัน และจุดคุมทุน
ในป  2550-2554   คือ  9,915.73   10,692.46,   9,529.13   8,552.14  และ 7,720.95  ลิตร 

 
 

2.  วิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี    
 2.1  ขอมูลท่ัวไป 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี มีการริเ ร่ิม
โครงการขึ้นในป  2550 โดยมีนายปกรณ  ถ่ินธรรม เปนผูนํากอตั้งและเปนประธานกลุม เงินลงทุน
เร่ิมแรก  1,769,000 บาท  โดยใชเงินทุนสวนตัวของประธานเปนเงินลงทุนในอาคารโรงงานผลิต  
อุปกรณการผลิต และอุปกรณสํานักงาน กลุมมีสมาชิกจํานวน 198 ราย ลักษณะการดําเนินงานแบง
หนาที่ออกเปน 2 สวนคือฝายผลิต  และสํานักงาน  มีลักษณะคลายการดําเนินงานแบบธุรกิจทั่วไป  
ในการผลิต 1 คร้ัง มีกําลังการผลิต 3,600 ลิตร  วัตถุดิบที่ใชประกอบดวย น้ํามันที่ใชแลว  4,000  
ลิตร ผงดินกรอง 63 กิโลกรัม  และน้ํายาลดความหนืด 8 ลิตร  จะไดไบโอดีเซล 3,600  ลิตรโดยใช
เวลาในการผลิต 72 ช่ัวโมง  ใน 1 เดือนสามารถผลิตได 2 คร้ัง  ใชแรงงานคุมการเดินเครื่องคร้ังละ 2 
คน  คือหัวหนาคนงาน 1 คน มีเงินเดือนๆ ละ 5,500 บาท ปรับขึ้นปละ 300 บาท และ คนงาน 1 คน 
จายเงินเดือนๆ ละ 4,300  บาท ปรับขึ้นปละ 200 บาท ทํางาน 6 วันตอสัปดาหหยุดวันอาทิตย   การ
จําหนายไบโอดีเซลใหกับสมาชิกจะจําหนายในราคาที่ต่ํากวาราคาน้ํามันดีเซลหนาสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. ลิตรละ 3 บาท โดยใชพนักงานขาย 1 คน จายเงินเดือนๆ ละ 5,500 บาท และปรับขึ้นป
ละ 300 บาท  เปดบริการตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย 
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 2.2  ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันท่ีใชแลว 
ตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง 

และคาใชจายในการผลิต   ดังนี้ 
ตนทุนวัตถุดิบ   ประกอบดวยน้ํามันที่ใชแลว ผงดินกรอง  และน้ํายาลดความหนืด ใน

ป  2550 ราคาวัตถุดิบคือ น้ํามันที่ใชแลวราคาลิตรละ 12 บาท ผงดินกรอง 22 บาท และน้ํายาลด
ความหนืด ลิตรละ 50 บาท ราคาวัตถุดิบในป 2551  มีเพียงราคาน้ํามันที่ใชแลวที่มีราคาปรับขึ้นเปน
ลิตรละ 16 บาท  สวนวัตถุดิบอื่นมีราคาคงที่  ดังนั้นการประมาณการตนทุนวัตถุดิบในป  2552 - 
2554  จึงใชอัตราเงินเฟอ รอยละ 5 ในการประมาณการเพิ่มราคาน้ํามันที่ใชแลว ที่มีแนวโนมราคา
เพิ่มในอนาคต สวนวัตถุดิบอื่นใชราคาคงที่  สามารถคํานวณตนทุนวัตถุดิบตอ    ไบโอดีเซล 1 ลิตร 
ในป 2550-2554  เทากับ 13.83  18.27  19.16  20.10 และ 21.08  บาทตามลําดับ   

ตนทุนคาแรงงาน  ในสวนของคาแรงงานทางตรงนั้นจายเงินเดือนหัวหนาคนงาน 1 
คน เดือนละ  5,500 บาท และปรับขึ้นปละ 300 บาท  สวนคนงาน 1 คนเงินเดือนๆ ละ 4,300 บาท 
และ ปรับขึ้นปละ 200 บาท สามารถคํานวณตนทุนคาแรงงานตอไบโอดีเซล 1 ลิตร ในป  2550-
2554  เทากับ  1.36  1.43   1.50  1.57  และ  1.64  บาท 

ตนทุนคาใชจายในการผลิต   ประกอบดวยคากระดาษกรอง  คาไฟฟา  คาน้ําประปา คา
บํารุงรักษาเครื่องจักร  โดยคากระดาษกรองนั้นในการผลิต 1 คร้ังจะใช จํานวน 38 แผน ราคาแผน
ละ 18 บาท    คาน้ําประปาปละ  6,000  บาท เฉลี่ยตนทุนตอคร้ัง 250 บาท คาบํารุงรักษาปละ 12,000 
บาท   สวนคาไฟฟา ในป 2550 และ 2551 มีคาใชจายเดือนละ 3,000 บาทเฉลี่ยตนทุนตอคร้ัง 1,500 
บาท และในป 2552-2554 ใชอัตราเงินเฟอ รอยละ 5 ในการประมาณการเพิ่มราคาคาไฟฟา  สามารถ
คํานวณตนทุนคาใชจายในการผลิตตอไบโอดีเซล 1 ลิตร ในป  2550-2554  เทากับ  2.87  2.87  2.90  
2.92  และ  2.94  บาท 
 คาใชจายในการดําเนินงานของกลุม  ประกอบดวยเงินเดือนผูจัดการ เดือนละ 10,000 
บาท และปรับขึ้นปละ 500 บาท  เงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 5,500 บาท ปรับขึ้นปละ 300 บาท  
คาไฟฟาป 2551  เดือนละ 1,000 บาท ในป  2552-2554  ปรับเพิ่มรอยละ 5 ตอปตามอัตราเงินเฟอ  
และคาใชจายเบ็ดเตล็ดสําหรับเปนคาทําความสะอาดโรงเรือนคงที่ปละ 12,000 บาท 
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2.3  ผลตอบแทนจากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันท่ีใชแลว 
ในป  2550 กลุมจําหนายไบโอดีเซลไปในราคาลิตรละ  26.14  และป 2551 ราคาลิตร

ละ  29.84 บาท  ในการประมาณการราคาจําหนายของป  2552-2554 จะใชอัตราเงินเฟอในการปรับ
เพิ่มราคาในอัตรารอยละ 5  ในป 2550-2554 สามารถคํานวณกําไรขั้นตนตอไบโอดีเซล 1 ลิตร  
เทากับ  5.25  4.43  4.95  5.49  และ 6.06  บาท   และกําไรสุทธิตอไบโอดีเซล 1 ลิตร  เทากับ  2.54  
1.60  2.00  2.42  และ 2.87 บาท  

  เมื่อประเมินระยะเวลาคืนทุนของกลุมจะใชเวลา 4 ป  7  เดือน 16  วันและจุดคุมทุนใน
ป  2550-2554  คือ 61,056.56  68,860.76  66,059.16  63,378.30   และ 60,900.67  ลิตรตามลําดับ 

 
3.  การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 
 การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนินงาน เนื่องจากทั้ง 2 แหง
แตกตางกันทั้งในเรื่องของขนาดการลงทุน กําลังการผลิต กระบวนการผลิต และสวนประกอบที่
แตกตางกัน ในการศึกษาเปรียบเทียบจึงใชราคาตอหนวยเพื่อใหแสดงการเปรียบเทียบกันได  จาก
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม และวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี มีขอ
คนพบดังนี้   
  

 3.1  เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน 
  ตนทุนวัตถุดิบตอลิตร  ตนทุนแรงงานตอลิตร ของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนอง
แกวสูงกวาวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี ทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงตามไปดวย  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ไดทําใหกลุมสารภี  มีกําไรขั้นตนตอลิตรสูงกวา แต
ในทางกลับกันกลุมสารภี  มีคาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาจึงทําให กําไรสุทธิตอลิตรนอยกวา
กลุมหนองแกว 
  

 3.2  เปรียบเทียบจุดคุมทุน 
  จุดคุมทุน  กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกวมีจุดคุมทุน ต่ํากวา วิสาหกิจชุมชน
กลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี เนื่องมาจากขนาดของกําลังการผลิตและการ
ลงทุนที่แตกตางกัน  ทําใหจํานวนหนวยผลิตที่จุดคุมทุนของกลุมหนองแกวนอยกวากลุมสารภี 
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3.3  เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุน 
 ระยะเวลาคืนทุนของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  คืนทุน 2 ป 11 เดือน 

10.20  วัน  สวนระยะเวลาคืนทุนของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบาน
สารภี คืนทุน 4 ป  7  เดือน 16  วัน ซ่ึงกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  คืนทุนเร็วกวา
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี 1 ป  8  เดือน 5 วัน เนื่องจากมี
การลงทุนในสินทรัพยที่แตกตางกัน 
 
4. การวิเคราะหดานความออนไหว 
 การวิเคราะหความออนไหวตามขอสมมติที่จะทําการวิเคราะหกําลังการผลิตเพื่อดู
ผลกระทบในกรณีที่ปริมาณการผลิตของน้ํามันไบโอดีเซลลดลงรอยละ 25 พบวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลตอตนทุนและผลตอบแทน ดังนี้ 
    

 4.1  ผลกระทบตอตนทุนและผลตอบแทน 
  ผลการเปล่ียนแปลงตอตนทุนการผลิต ทําใหตนทุนรวมลดลง แตตนทุนรวมตอหนวย
เพิ่มขึ้น สวนกําไรจากการดําเนินงาน และกําไรตอหนวยลดลง  และยังสงผลตอตนทุนผันแปรโดย
ทําใหตนทุนผันแปรรวมลดลงในขณะที่ตนทุนผันแปรตอหนวยคงที่ สวนตนทุนคงที่นั้นตนทุน
รวมไมเปลี่ยนแปลงแตตนทุนตอหนวยกลับเพิ่มขึ้น 
  

4.2  ผลกระทบตอระยะเวลาคืนทุนและจุดคุมทุน 
ระยะเวลาคืนทุนมีการเปลี่ยนแปลงคือ กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว จาก

กําลังการผลิตปกติระยะเวลาคืนทุน 2 ป 11 เดือน 10.20 วัน มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเปนคืนทุนใน 3 ป 9 
เดือน 21 วัน สวนวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี ระยะเวลาคืน
ทุนที่กําลังการผลิตปกติ 4 ป 7 เดือน 16 วัน เพิ่มขึ้นเปนคืนทุนเกินกวา 5 ป สําหรับการเปรียบเทียบ
จุดคุมทุนพบวา จํานวนหนวยผลิตที่จุดคุมทุนไมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกลุม 
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อภิปรายผลการศึกษา 
1.ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันรัฐบาลสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนน้ํามันเพิ่มมาก

ขึ้นเพื่อลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ การผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชแทนน้ํามันมันดีเซลเปน
นโยบายหนึ่งที่รัฐบาลวางเปาหมายขยายใหเกิดไบโอดีเซลชุมชนทั่วประเทศภายในป 2551 สงเสริม
ใหชุมชนสามารถผลิตไบโอดีเซลและนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต และเครื่องจักรกล
การเกษตร เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีแนวโนม
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางแพรหลายเนื่องจากเปนการใชวัตถุดิบภายในทองถ่ิน เชน พืชน้ํามัน 
น้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตวใชแลว  กลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว  และวิสาหกิจชุมชนกลุม
เพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี  เปนกลุมชุมชนในจังหวัดเชียงใหมที่ทําการผลิต  
ไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว จําหนายใหกับสมาชิกในราคาถูกจึงชวยลดคาใชจายภายในชุมชน 
นอกจากนี้ยังเปนการลดของเสียอันเกิดจากน้ํามันที่ใชบริโภคแลวและนํากลับมาใชใหเปน
ประโยชน เปนการตอบสนองตอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดอยาง
แทจริง 
 2. กลุมผูผลิตไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม ไดนําน้ํามันใชแลวมาเขากระบวนการผลิตให
เปนไบโอดีเซลแลวนํากลับมาใชใหมทดแทนการใชน้ํามันดีเซล เปนการชวยลดการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ  และลดการใชพลังงานใหม สอดคลองกับผลการศึกษาของอุษณีย  วิบูรณพงษ 
และคณะ (2547) ที่ไดศึกษาในเรื่องความคิดเห็นที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซลของสมาชิกสหกรณนคร
ลานนาเดินรถจํากัดพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องการใชไบโอดีเซลเพื่อชวย
รัฐบาลประหยัดพลังงานมากที่สุด   

3. การตั้งราคาจําหนายไบโอดีเซลของกลุมผูผลิตที่ศึกษา จะตั้งราคาต่ํากวาราคาจําหนาย
น้ํามันดีเซลประมาณ 3 บาทตอลิตร เพื่อดึงดูดใหสมาชิกผูใชน้ํามันหันมาใชไบโอดีเซลแทนน้ํามัน
ดีเซลมากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของอุษณีย  วิบูรณพงษ และคณะ (2547) ที่ไดศึกษาในเรื่อง
ความคิดเห็นที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซลของสมาชิกสหกรณนครลานนาเดินรถจํากัดพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่องราคาน้ํามันไบโอดีเซลที่ถูกกวาน้ํามันดีเซลมากที่สุด 
 4. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลวของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว และ
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี  หากการผลิตยังอยูในระดับ
กําลังการผลิตในปจจุบันทั้งสองกลุมจะมีระยะเวลาคืนทุนเไมเกิน 5 ป และยังมีจุดคุมทุนในแตละป
ที่สามารถสรางผลกําไรใหกับกลุมได  เปนโครงการที่นาลงทุน สอดคลองกับผลการศึกษาของ
เกษมศรี  ศรีสันต (2545) ที่ไดศึกษาเรื่องความเปนไปไดในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
พบวาโครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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ขอคนพบ 
 1.ในการผลิตไบโอดีเซลของกลุมไบโอดีเซลแมบานตําบลหนองแกว และวิสาหกิจชุมชน
กลุมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภี พบวา ทั้งสองกลุมมีขนาดการลงทุนและกําลัง
การผลิตที่แตกตางกัน ซ่ึงกลุมสารภี มีขนาดการลงทุนที่ใหญกวาและกําลังการผลิตที่มากกวากลุม
หนองแกว สงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวาในขณะเดียวกันก็มีรายไดมากกวาดวย  
 2. เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต วิธีการผลิตและขั้นตอนการผลิต ของทั้งสองกลุมแตกตางกัน
คื อ  ก ลุ ม ไบโอดี เ ซลแมบ านตํ าบลหนองแก ว ใช เ ครื่ อ งผ ลิต   CMU-2  ซ่ึ ง คิ ดค นโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วิธีการผลิตไดจากการนําน้ํามันที่ใชแลวไปผานขบวนการทางเคมีกับ         
เมทานอล และแยกไขกรีเซอรีนออกไป  แตกตางจากเครื่องผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพื่ออนรัุกษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมบานสารภีที่ใชวิธีการผลิตโดยผานน้ํามันที่ใชแลวไปยังเครื่องอัดกรองโดย
ไมผานขบวนการทางเคมี  นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช เปน
สวนประกอบในการผลิตไบโอดีเซลดังนี้ กลุมหนองแกว วัตถุดิบที่ใชประกอบดวยโปแตสเซียม    
เมทานอล และกรดซัลฟูริก  สวนผงดินกรอง และน้ํายาลดความหนืด เปนสวนประกอบในการผลิต
ของกลุมสารภี มีเพียงน้ํามันที่ใชแลวเทานั้นที่เปนวัตถุดิบหลักของทั้งสองแหง 
 3. จากการทดสอบความออนไหวโดยทําการวิเคราะหกําลังการผลิตเพื่อดูผลกระทบใน
กรณีที่ปริมาณการผลิตของน้ํามันไบโอดีเซลลดลงรอยละ 25  จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตรวม
ลดลงแตตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  ตนทุนผันแปรรวมลดลงในขณะที่ตนทุนตอหนวยคงที่เทาเดิม 
สวนตนทุนคงที่นั้นตนทุนรวมไมเปลี่ยนแปลงแตตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  ผลรวมของกําไรจากการ
ดําเนินงานและกําไรตอหนวยลดลง  และจะทําใหมีระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้น แตไมมีผลกับจุดคุมทุน 
 4. นโยบายการจายคาแรงในการผลิตหากจายคาแรงผันแปรตามปริมาณการผลิตจะทําให
ตนทุนการผลิตรวมตอลิตรไมเปลี่ยนแปลง ทั้งในกรณีที่การผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง แตหากจาย
คาแรงเปนเงินเดือนจะทําใหตนทุนการผลิตรวมตอลิตรสูงขึ้นในกรณีที่ปริมาณการผลิตลดลง และ
จะทําใหตนทุนการผลิตรวมตอลิตรต่ําลงในกรณีที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 

5. การตั้งราคาจําหนายไบโอดีเซลผูผลิตจะตั้งราคาจําหนายโดยเทียบจากราคาจําหนาย
น้ํามันดีเซลของสถานีบริการน้ํามัน ปตท. เปนหลัก จะมีราคาปรับลดจากราคาน้ํามันดีเซลของ 
ปตท. อีกประมาณ 3 บาทตอลิตร ทําใหราคาไบโอดีเซลผันผวนตามราคาน้ํามันในประเทศ   
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ขอเสนอแนะ 
1. สําหรับชุมชนหรือผูสนใจลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว ควรพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของขนาดการลงทุน กําลังการผลิต  เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต รวมทั้งตนทุน
และผลตอบแทนวามีความเปนไปไดทางการเงินมากนอยเพียงใด  พิจารณารายละเอียดการลงทุนให
ครบถวนโดยเฉพาะแหลงที่มาของวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ น้ํามันที่ใชแลว 

2. หากมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของผูผลิตไบโอดีเซลอาจจะทําใหน้ํามันที่ใชแลวซ่ึงเปน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไมเพียงพอ ผูผลิตควรทําการติดตอผูประกอบการอาหารที่มีน้ํามัน
เหลือใชเชน ฟโตเลย เพื่อทําสัญญาในการสงน้ํามันใชแลวใหตามระยะเวลาและปริมาณที่กําหนด 
รวมทั้งการหาพืชหรือทรัพยากรอื่นมาทดแทนน้ํามันที่ใชแลวหากราคาของวัตถุดิบดังกลาวมีราคา
ถูกกวา เชน สบูดํา  น้ํามันละหุง  เปนตน  

3. เนื่องจากราคาไบโอดีเซลไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามัน ทางกลุมควรสราง
ความรวมมือระหวางผูประกอบการผลิตไบโอดีเซลเพื่อกําหนดราคากลาง โดยใชขอมูลของตนทุน
ที่แทจริงเปนตัวกําหนด 

 
ขอจํากัดในการศึกษา 

1.ในการศึกษาครั้งนี้ขอมูลไดมาจากการสัมภาษณเปนสวนใหญเนื่องจากผูประกอบการ
ไมไดจัดทําเปนรายงานทางการเงินไวเพียงแตเปนการจดบันทึกชวยจําเทานั้น ซ่ึงขอมูลบางประเภท
ไดมาจากการประมาณการของผูผลิต จึงอาจจะทําใหผลการศึกษาครั้งนี้คลาดเคลื่อนจากความเปน
จริงได 

2. ระยะเวลาในการศึกษาอยูในชวงป พ.ศ.  2550 - 2551 หากระยะเวลาเปลี่ยนไปอาจมีผล
ตอตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการศึกษา ซ่ึงไดแก ตนทุนวัตถุดิบที่อาจจะสูงขึ้นเมื่อมีความ
ตองการใชเพิ่มขึ้น มีผูผลิตมากขึ้น รวมถึงราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกขณะ 
 


