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บทท่ี 6 

การศึกษาความเปนไปไดทางสังคม การเงิน และเศรษฐศาสตร 

 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) และ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คณะผูวิจัย) ไดดําเนินการศึกษาผลกระทบทาง
สังคมและเศรษฐกิจของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ โดยใชหลักเกณฑการวิเคราะหของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 10 ประการ ดังนี้ 

1. ภาพรวมการดําเนินงานหรือการใหบริการ 
2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. ความจําเปนของโครงการ SKP 
4. ความสมบูรณและเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน 
5. ความเหมาะสมทางกายภาพ 
6. ความเหมาะสมทางดานเทคนิค 
7. การพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน 
8. ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ SKP 
9. การบริหารจัดการโครงการ SKP 
10. การสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการเสริมสรางบุคลากร 

จากการศึกษาผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สามารถสรุปได 
2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การประเมินผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
2. การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP  
 

6.1 การประเมินผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนโดยรอบ 

 คณะผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนโดยรอบโดยใชแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน      
4,000 ชุด ผลปรากฏวา ไดแบบสํารวจกลับมาท่ีมีคุณภาพเพ่ือนําไปสูกระบวนการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูล จํานวนท้ังสิ้น 1,103 ชุด คิดเปนรอยละ 27.575 ของจํานวนแบบสํารวจท่ีกระจายออกไปท้ังหมด      
ซ่ึงเชื่อไดวาสามารถสะทอนความคิดเห็นของคนในชุมชนโดยรอบ SKP ไดเปนอยางดี ท้ังนี้ผลการสํารวจ พบวา 
ในดานสังคม จะสงผลกระทบในแงของการทําใหมีการยายถ่ินของคนตางถ่ินเขามาในพ้ืนท่ีมากข้ึน เปนการ
สงเสริมใหคนในชุมชนไดรับการพัฒนาทางดานการศึกษามากยิ่งข้ึน และทําใหคนในชุมชนมีกิจกรรมทํารวมกัน
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มากข้ึน พรอมกับการสงเสริมใหเกิดคุณคาทางประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหชุมชนมีความ
เขมแข็งยิ่งข้ึน ในดานส่ิงแวดลอม การทําใหปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนลดลงและการเจ็บปวยอัน
เนื่องมาจากปญหามลพิษนอยลงดวย ตารางท่ี 6-1 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท้ังในทางสังคมและสิ่งแวดลอม ผลการสํารวจความเห็นของคนใน
ชุมชนโดยรอบ SKP เชื่อไดวา คนในชุมชนสวนใหญเล็งเห็นถึงประโยชนในการดําเนินการ SKP อยางมาก  

ตารางท่ี 6-1 : รอยละของตัวอยางท่ีประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมตอ SKP ราย
ประเด็น 

 
การประเมินผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอมตอ SKP จริง ไมแนใจ ไมจริง ไมมีผลกระทบ จาํนวน 

 

ดานสังคม           

1 มีการยายถิ่นเขามากขึ้น 51.2 40.8 3.3 4.7 1,101 

2 มีการยายถิ่นออกลดลง 19.0 62.3 13.5 5.3 1,100 

3 มีคนตางถิ่นมากขึ้น 66.1 25.1 6.5 2.4 1,097 

4 ชุมชนจะมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น 30.6 55.2 11.8 2.5 1,095 

5 การศึกษาของคนในชุมชนไดรับการพัฒนายิ่งขึ้น 46.6 43.3 8.5 1.6 1,099 

6 สงเสริมใหเกิดคุณคาทางประเพณีวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 34.8 49.6 13.4 2.2 1,097 

7 คนในชุมขนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยกันมากขึ้น 39.9 46.4 11.7 1.9 1,098 

8 ปญหาสังคม เชน อาชญากรรม ยาเสพติด ลดลง 19.2 42.3 36.1 2.4 1,096 

9 ปญหาการจราจรลดลง 17.1 40.0 40.2 2.7 1,096 

10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 20.7 48.1 28.3 3.0 1,084 

 

ดานสิ่งแวดลอม           

1 คุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชน (น้ํา อากาศ เสียง) ลดลง 26.2 47.2 23.4 3.3 1,096 

2 การเจ็บปวยอันเนื่องมาจากปญหามลพิษนอยลง 21.3 46.0 29.1 3.6 1,092 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ของคนในชุมชนโดยรอบอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (SKP) 
จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวา เนื่องจากจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในเขตแหลมฉบังนั้นมีทาเรือ โรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรม ต้ังอยูมากมายหลายแหง ทําใหคนในชุมชนมีทัศนคติตอการเขามาของโรงงาน หนวยงาน
ใหมๆ ไปในทิศทางท่ีมีความกังวลวาชุมชนจะไดรับผลกระทบ เกิดปญหาท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม จึงอยากใหโรงงาน นิคม หนวยงานใหมๆท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ีมีการดูแลจัดการปญหาท่ีอาจสงผลเสีย
ตอชุมชนได 

 ดังนั้น สทอภ. จึงควรประชาสัมพันธคนในพ้ืนท่ี ชี้แจงการดําเนินงานใหชุมชนและคนในพ้ืนท่ีไดรับ
ทราบขอมูล สรางการมีสวนรวมในการรับรู แกไข สงเสริม การดําเนินงานของ SKP  
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6.2 การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP  
 

6.2.1   กรอบและแนวคิดในการวิเคราะห SKP  
ตามแผนแมบทอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (SKP)  ไดแบงยุทธศาสตรการบริการออกเปน 

2 ดาน (Two Pronged Grand Strategy) ไดแก ยุทธศาสตรสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม (Value 
Creation) ผานโครงสรางพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรสรางมูลคา (Worth Creation)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 6-1 : ยุทธศาสตรการบริการ 2 ดาน (Two-Pronged Grand Strategy)1 

จากแผนยุทธศาสตรดังกลาว สามารถแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก  

(1) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) โครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไป คือ โครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเปนองคประกอบท่ัวไป ซ่ึงมีงบประมาณการกอสรางในปท่ี 1 - ปท่ี 4 รวมประมาณ 1,058.10 ลานบาท 
และ 2) พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสํารวจโลก ซ่ึงมีงบประมาณการกอสราง รวมประมาณ 356.25 ลานบาท ท้ังนี้ จะ
มีงบประมาณดานคาใชจายการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมประมาณ 420 ลานบาท 

1 ที่มา 1: สทอภ., 2556. 

ยุทธศาสตรการบริการ 2 ดาน (Two 
Pronged Grand Strategy) 

ยุทธศาสตรสรางคณุคา 
(Value Creation) 

ยุทธศาสตรสรางมูลคา 
(Worth Creation) 

เศรษฐกิจ 

JV หรือ VC  

สังคม 

โครงสรางพื้นฐาน 
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(2) การจัดตั้งบริษัทรวมลงทุน (Venture Capital) และบริษัทรวมทุน (Joint Venture) จํานวน 
330 ลานบาท โดยการจัดต้ังบริษัทรวมลงทุนและบริษัทรวมทุนนี้ ข้ึนอยูกับรายงานการศึกษา (Feasibility 
Study) และเปนไปตามความตกลงระหวาง สทอภ. รวมกับหนวยงานภายนอก (บริษัทเอกชน) ท้ังในและ
ตางประเทศ เชน The State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping 
and Remote Sensing (LIESMARS) และ Wuhan Information Technology Outsourcing Service and 
Research Center (WITOSRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (รวมถึงโครงการอ่ืนๆ) ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลในการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกผูประกอบการและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีจะใหการสนับสนุนดานเงินทุนโดยการเขารวมทุนกับ SMEs ท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมในเชิงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ให SMEs ดังกลาวมี
ศักยภาพในการแขงขันเพ่ิมข้ึนอันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวม 

เพ่ือใหภาพการวิเคราะห SKP ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 กรณี  

กรณีท่ี 1 การวิเคราะห SKP เฉพาะการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  
กรณีท่ี 2 การวิเคราะห SKP โดยรวมการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดต้ังบริษัทรวมลงทุน 

(Venture Capital) และบริษัทรวมทุน (Joint Venture) 

แนวคิดในการวิเคราะห SKP  

ในการวิเคราะห SKP ในแตละกรณี ประกอบดวย 3 หลักเกณฑ ดังนี้ 
 
(1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
มูลคาปจจุบันสุทธิ คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดปรับคาของเวลา เพ่ือวัดวาโครงการจะให

ผลตอบแทนคุมคา หรือมีกําไรสวนรวมหรือไม ถาคา NPV ท่ีไดมีคามากกวา 0 แสดงวาการลงทุนนั้นคุมคา แตถา
คา NPV ท่ีไดมีคาต่ํากวา 0 หรือเปนลบ แสดงถึง การลงทุนนั้นไมคุมคา  

 
(2) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit/cost ratio : BCR) 
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit/ Cost ratio : BCR) คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของ

ผลประโยชนตอมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ  
 
(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
อัตราผลตอบแทนภายใน หรือ IRR หมายถึงอัตราสวนลด (Discount rate : r) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธ ิ

มีคาเทากับศูนย หลักการตัดสินใจคือ IRR ตองมีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาสของเงินทุน จึงจะคุมคาแกการลงทุน 
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การวิเคราะหจะตองคํานึงถึงระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นการเปรียบเทียบคาของเงินท้ังผลประโยชน
และตนทุน/ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา ตองใชแนวคิดเรื่องคาปจจุบัน (Present Value : PV) คือ       
เงินจํานวนเทากัน แตตางเวลากัน อํานาจซ้ือของเงินยอมไมเทากัน การปรับใหอํานาจซ้ือเทากันจะตองทําการคิดลด 
(Discounting) ผลประโยชนและตนทุนท่ีเปนตัวเงินท้ังหมดใหอยูในฐานเวลาเดียวกันคือ ฐานเวลาปจจุบัน 
กลาวคือ เปนอํานาจซ้ือในปปจจุบัน  

 คาตัวเลขของรายการท่ีเก่ียวของแบงเปน 2 กลุม คือ 

(1) Parameter Values ไดแก อัตราสวนลด อัตราการขยายตัวหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ 
(2) Benefit and Cost Values ไดแก การประเมินคาในรูปตัวเงินของผลประโยชนและตนทุน  

เม่ือไดคาเปนตัวเลขแลวจะสามารถคํานวณคามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (Benefit/ Cost Ratio : BCR) และ อัตราผลตอบแทนภายในของ SKP (Internal Rate of  
Return : IRR) ซ่ึงเปนตัวบงชี้ความเหมาะสมของ SKP โดย สรุปตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ NPV BCR และ IRR 
ไดดังตารางท่ี 6-2 

 

 

ตารางท่ี 6-2 : ตัวชี้วัดความเหมาะสมของ SKP 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 
1. มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิทาง 
    เศรษฐกิจ (NPV) 

NPV > 0 ตลอดอายุของโครงการ 20 ป 

2. มูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอเงินลงทุน  
   1 หนวย (B/C ratio) 

B/C ratio > 1 ตลอดอายุของโครงการ 20 ป 

3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ SKP 
    (IRR) 

IRR > i ตลอดอายุของโครงการ 20 ป 

 

การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP ดวยเครื่องมือ NPV BCR และ IRR 
นั้น จะวิเคราะหเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการวิเคราะหทางการเงิน 
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากการวิเคราะหทางการเงินของ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในประเด็นของวัตถุประสงค ความแตกตางกันในลักษณะของท้ังตนทุนและผลประโยชน 
การวัดและการคิดมูลคาของตนทุนและผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออมของโครงการ ซ่ึงในขณะท่ีของ
ภาคเอกชนจะใหความสําคัญตอผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินท่ีตกอยูกับผูเปนเจาของธุรกิจเพ่ือใหไดรับผลกําไร
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สูงสุด โครงการของภาครัฐบาลจะคํานึงถึงผลเสีย-ผลประโยชน ท่ีตกอยูกับสังคมสวนรวมเปนสําคัญ เม่ือเปน
เชนนี้ รายการตนทุนและผลประโยชนท่ีนํามาใชในการวิเคราะหโครงการจึงแตกตางกันระหวางภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ในสวนของภาครัฐบาลการท่ีตองวิเคราะหท้ังผลเสียและผลประโยชนของโครงการท่ีครอบคลุม
สวัสดิการท้ังระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงตองใชขอมูลจํานวนมากเชนนี้จึงทําใหผูวิเคราะหประสบปญหา อุปสรรค และ
ความยากลําบากในการประเมินและประมาณรายการดังกลาว ซ่ึงปญหานี้จะไมเกิดข้ึนกับการวิเคราะหและ
ประเมินของภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองคํานวณหาราคาเพ่ือการตัดสินใจในเชิง
เศรษฐศาสตรผานขอสมมติฐานตางๆ  

การพิจารณาตนทุน (Cost) ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชไปท้ังท่ีเปนตนทุนการกอสราง
และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ SKP รวมท้ังผลกระทบภายนอกเชิงลบ (External Cost) และตองประเมินคาเปน
ตัวเงิน (Money Term) และนับรวมเขาเปนตนทุนดวย โดยตนทุนของ SKP ประกอบดวยตนทุนทางตรง (Direct 
Costs) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงเพ่ือใหสามารถดําเนินการได ไดแก คาวัสดุและสิ่งกอสราง เครื่องมือเครื่องจักร 
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารจัดการ และตนทุนทางออม (Indirect Costs) เปนตน ทุนหรือผลกระทบท่ี
เกิดจากการมี SKP เชน การดําเนินตามมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

การพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร แบงได 2 ประเภท คือ ผลประโยชนท่ีสามารถประเมินคาเปน
ตัวเงินได ซ่ึงแบงได 2 รายการ ไดแก ผลประโยชนทางตรง และผลประโยชนทางออม และผลประโยชนท่ีไมสามารถ
ประเมินคาเปนตัวเงินได ซ่ึงจะใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายถึงรายการผลประโยชนดังกลาว  

 

 

 

การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)  

การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) จะเปนการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปจจัย
ตางๆ ท้ังในกรณีท่ีผลประโยชนและตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานท่ีกําหนดไวท้ังในทางบวกและลบ เพ่ือจะ
ดูผลกระทบตอความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทําใหทราบความเสี่ยงในการลงทุน รวมท้ังจะชวยทําใหการ
ตัดสินใจในการลงทุนเปนไปไดอยางมีความรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งข้ึน โดยในการวิเคราะหความไวของ SKP นี้
จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนและลดลงรอยละ 5 รอยละ 10 และรอยละ 20 ตาม
แนวทางการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงมีแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้  

(1) การวิเคราะหความไวแบบปจจยัเดียว  
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     การวิเคราะหความไวแบบปจจัยเดียว จะเปนการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนและลดลงของแตละปจจัยท่ี
สําคัญ 

(2) การวิเคราะหความไวแบบสองปจจัยพรอมกัน   
     การวิเคราะหความไวแบบสองปจจัยพรอมกัน จะเปนการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของตนทุน

รวม และการลดลงของมูลคาของผลประโยชนรวม  

6.2.2 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP 

 การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะตองใชเงินลงทุนจากงบประมาณภาครัฐ
รวมประมาณ 2,164.35 ลานบาท  

การดําเนินการอาจเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมบางเล็กนอย ไดแก ปญหายาเสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชนจากแรงงานจากตางถ่ิน และปญหาฝุนละอองจากการกอสราง แต
สามารถปองกันปญหาดังกลาวไดโดยมีคาใชจายไมมากนักเม่ือเทียบกับเงินลงทุนรวม  

ผลประโยชนทางตรงและทางออมท่ีสามารถประเมินคาเปนตัวเงินในข้ันตนไดดังนี้  

1. มูลคาเพ่ิมของกลุมผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรม  
1.1 ผูประกอบการท่ีเขาบมเพาะธุรกิจ : ประมาณปละ 20 ลานบาทตอราย โดยคาดวา

จํานวนผูประกอบการท่ีจะเริ่มเขารวมธุรกิจจะมีจํานวน 6 รายในปท่ี 1 จํานวน 8 รายในปท่ี 2 และจํานวน 10 
ราย คงท่ีตั้งแตปท่ี 3 เปนตนไปตลอดอายุโครงการ และผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มการวิจัยและ
พัฒนาอยางเต็มท่ีไดในปท่ี 3 และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจไดตั้งแตปท่ี 4 เปนตนไป  

1.2 ผูประกอบการท่ีเขารับการอบรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : ประมาณปละ 
1 ลานบาทตอราย โดยคาดวาจะมีผูเขารวมอบรมจํานวน 50 ราย 100 ราย 100 ราย และ 150 รายในปท่ี 1 
ถึงปท่ี 4 ตามลําดับ และจะมีผูเขารับการอบรมจํานวนเฉลี่ย 100 ราย คงท่ีต้ังแตปท่ี 5 เปนตนไปตลอดอายุ
โครงการ 

2. การจางแรงงานบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา: มีรายไดเฉลี่ยคนละ 50,000 บาทตอเดือน และคาด
วาจะมีการจางงานบุคลากรทางดานการวิจัยและพัฒนาประมาณ 10 รายตอป โดยมีขอสมมติฐานวา อัตรา
เงินเดือนจะปรับเพ่ิมข้ึนตามอัตราเงินเฟอตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยจะเริ่มมีการจางงานในปท่ี 3  

3. รายไดของ SKP  
3.1 รายไดคาบริการภายใน SKP : ประมาณเดือนละ 1 ลานบาท หรือคิดเปนปละ 12 ลาน

บาท และจะเริ่มใหบริการพ้ืนท่ีไดในปท่ี 3 โดยมีขอสมมติฐานวาสัญญาบริการจะมีกําหนดเวลาคราวละ 3 ป 
และมีการปรับอัตราคาบริการตามอัตราเงินเฟอในการตอสัญญาบริการคราวถัดไป  
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3.2 รายไดจากคาบริการสวนอาคารพักอาศัย: ประมาณเดือนละ 160,000 บาท หรือปละ 
1,920,000 บาทตอป โดยมีจะเริ่มใหบริการไดในปท่ี 5  

3.3 หากมีการจัดต้ังบริษัทรวมลงทุน (Venture Capital) และบริษัทรวมทุน (Joint 
Venture) (จํานวน 330 ลานบาท) ผลตอบแทนจากการลงทุนการจัดต้ังบริษัทรวมลงทุน (Venture Capital) 
และบริษัทรวมทุน (Joint Venture) ประเมินในข้ันตนวา SKP จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรารอย
ละ 12 ตอปของจํานวนเงินลงทุนในแตละป  

4. ธุรกิจทองเท่ียวและการเดินทาง: ประมาณปละ 40.32 ลานบาท  
 ผลประโยชนทางออมของ SKP ท่ีสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได ไดแก การประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนในชวงการกอสราง SKP ประมาณปละ 1.825 ลานบาท ตลอดระยะเวลาเปนเวลา 4 ป ในชวงของการ
กอสราง 

ผลการวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP ดวยเครื่องมือ NPV BCR และ 
IRR ในดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการวิเคราะหทางการเงิน สรุปไดดังตารางท่ี 6-3 และ 6-4 

ตารางท่ี 6-3 : การวิเคราะห SKP เฉพาะการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (กรณีท่ี 1) 

 NPV (ลานบาท) BCR (เทา) IRR (%) 

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 1,939.82 1.70 15.74 (EIRR) 

การวิเคราะหทางการเงิน -2,611.65 0.06 FIRR ติดลบมากจนไมสามารถหาคาได 
 

ตารางท่ี 6-4 : การวิเคราะห SKP รวมการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดตั้งบริษัทรวมลงทุน 
(Venture Capital) และบริษัทรวมทุน (Joint Venture) (จํานวน 330 ลานบาท) (กรณีท่ี 2) 

 NPV (ลานบาท) BCR (เทา) IRR (%) 

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 2,279.02 1.74 15.46 (EIRR) 

การวิเคราะหทางการเงิน -2,272.45 0.27 - 

 
จากการวิเคราะหความไวของ SKP ในการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของท้ัง 2 กรณี โดยการ

ทดสอบการปรับเปลี่ยนมูลคาของแตละปจจัย พบวา ปจจัยมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผูเขารวมบมเพาะธุรกิจมีผล
ตอความคุมคาการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผูเขารับการอบรม แมวาตนทุนท่ีสําคัญ
คือเงินลงทุนข้ันพ้ืนฐาน หรือคาใชจายในการดําเนินงานจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 หรือผลประโยชนท่ีสําคัญคือ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผูเขารวมบมเพาะธุรกิจ หรือมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผูเขารับการอบรมจะลดลง   
รอยละ 20 ก็ตาม  
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จากการวิเคราะหความไวของ SKP ในการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของท้ัง 2 กรณี โดยการ
ทดสอบการปรับเพ่ิมมูลคาของตนทุนรวมและการปรับลดมูลคาของผลประโยชนรวมพรอมกัน SKP สามารถให
ผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรท่ีคุมคาตอการลงทุน (คา EIRR มากกวารอยละ 9) แมวาตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
และรายการผลประโยชนรวมลดลงรอยละ 10 พรอมกัน หรือหากผลประโยชนรวมลดลงรอยละ 20 และตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 พรอมกัน 
 นอกจากนั้น SKP ยังกอใหเกิดผลประโยชนท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได คือ  
 -  ผลประโยชนทางตรงท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได ไดแก  

(1) การยกระดับความรูของคนในชุมชนและสังคม และ  
(2) ผลประโยชนอันเนื่องมาจากการกระจุกตัวของประชากร เชน ขนาดตลาดท่ีใหญข้ึน 

แหลงแรงงานท่ีมีจํานวนมาก และมีความหลากหลาย 
 
-  ผลประโยชนทางออมท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได ไดแก  

(1) การกระจายรายไดและความเจริญในพ้ืนท่ี  
(2) การถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม  
(3) ผลประโยชนตอเนื่องท่ีเปนลูกโซของระบบเศรษฐกิจและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการใชจายของภาคครัวเรือน 
จากการวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและการเงินของ SKP ภายใตขอสมมติฐาน ท้ังกรณีการ

วิเคราะหการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (กรณีท่ี 1) และกรณีการวิเคราะหการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานรวมกับการ
จัดต้ังบริษัทรวมลงทุนและบริษัทรวมทุน (จํานวน 330 ลานบาท) (กรณีท่ี 2) สรุปผลไดในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ คา EIRR ของท้ังสองกรณีมีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาสของเงินทุนตามแนวทางการวิเคราะหของ 
สศช. (รอยละ 9 ถึงรอยละ 12) แตมีคา FIRR ติดลบ เนื่องจาก SKP เปนการวางโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจในหลายภาคสวน แตตองใช
วงเงินลงทุนสูงและยังมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนรายไดของ SKP ท่ีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับวงเงินลงทุนและ
คาใชจายในการดําเนินงานในแตละป ดังนั้น รัฐจึงควรเปนผูสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ของอุทยานฯ โดยอาศัยทรัพยากรเดิมของ สทอภ. เปนฐาน  
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