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บทคัดยอ 

จากภาวะราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น ทําใหผูใชรถเพ่ือการพาณิชยหันไปใชพลังงานทางเลือกกันมากขึ้น หนึ่ง
ในพลังงานทางเลือกน้ีก็คือ กาซ NGV อยางไรก็ตามการขนสงกาซ NGV ในปจจุบันยังตองพ่ึงพารถบรรทุก
ขนาดใหญในการขนสงเพ่ือเปนการลดตนทุนดานโลจิสติกส (Logistics) และลดปญหาการขนสงทางบกที่มี
ความเสี่ยงสูงในเรื่องอุบัติเหตุและการจราจรบนทองถนน รัฐบาลจึงไดเริ่มโครงการขยายทอกาซ NGV เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูใช บทความนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะหการลงทุนแบบใหม
ท่ีเลียนแบบการหาคาของออฟชั่น (Real option) เพ่ือนําคาความไมแนนอนหรือความผันผวนของรายได มา
คํานวณเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ ในการขนสงทางทอ แบบสถานียอย (Substation) เพ่ือเปน
การลดตนทุนในดานการขนสง ผลการวิเคราะหท่ีไดจากบทความน้ีจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
เครื่องมือทางการเงินแบบใหม เมื่อเปรียบเทียบการวิเคราะหตนทุนแบบเดิม 
 
คําสําคัญ:  กาซ NGV; Real Option; Black – Scholes Option Pricing; Monte Carlo Simulation 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ มีการแขงขันกันสูงไมวาจะเปนเรื่องราคา คุณภาพ คาขนสง ตนทุนการผลิต 
คาแรงงาน ซึ่งตนทุนสวนหนึ่งของสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมาจากคาขนสงโดยอยู ท่ีประมาณ 30-40 
เปอรเซ็นต โดยไดรวมไปในตัวสินคาอยูแลว ทําใหราคาตอหนวยของสินคาหรือผลิตภัณฑสูงขึ้น และใน
ตนทุนท่ีแฝงมากับคาขนสงนั้น สวนหนึ่งมาจากคาเชื้อเพลิง (Fuel) ไมวาจะเปนน้ํามัน หรือกาซธรรมชาติก็
ตาม  

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ ปตท. นั้นไดทําการเริ่มตนโครงการวางแนวทอสงกาซธรรมชาติ
(Natural Gas) มาตั้งแตป พ.ศ.2522 จากแหลงผลิตกาซธรรมชาติจากอาวไทย เพ่ือมาขึ้นฝงบนบกท่ี ตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งระยะทางโดยรวมยาว 425 กิโลเมตร และไดวางแนวทอสงกาซฯเลียบแนวถนน
สายหลักๆมายังโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมบางประกง โรงจักรพระนครใต และโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ ท่ีอยูตามแนวทอสง โดยไดเริ่มนํากาซธรรมชาติจากอาวไทยมาใชตั้งแตป พ.ศ.2524 ตอมาในป 
พ.ศ.2537 ทางการปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) ไดกอสรางแนวทอสงกาซคูขนานจากอาวไทย เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการสงกาซและเริ่มใชงานอยางสมบูรณท้ังระบบในป พ.ศ.2539 
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 ในปเดียวกันนั้น วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติคร้ังท่ี 46/2539 โดยใหทางการปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ทําการศึกษาและ
ดําเนินการเชื่อมโยงระบบทอท่ีมีอยูแลวและระบบทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมาใหเปนระบบเดียวกัน 
ดังนั้นทางการปโตรเล่ียมแหงประเทศไทย (ปตท.) จึงไดตั้งโครงการวางทอสงกาซจากโรงไฟฟาจังหวัดราชบุรี
ไปยังโรงไฟฟาวังนอย ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 154 กิโลเมตร เรียกวาโครงการทอสง
กาซธรรมชาติราชบุรี – วังนอย ทําใหเพ่ิมความยืดหยุนในการนํากาซธรรมชาติจากท้ังอาวไทยและสหภาพ
พมามาใชทดแทนกันไดในกรณีจําเปน สวนระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution pipeline) ความ
ยาว 262 กิโลเมตร เปนทอยอยท่ีเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซฯ ไปยังลูกคาอุตสาหกรรมเพ่ือจําหนายกาซ
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ และเพ่ือรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติท่ีคาดวาจะเพ่ิมสูงขึ้นใน
ระยะเวลา 10-15 ปขางหนาและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการเปดเสรีธุรกิจกาซฯ ควบคูกับการดําเนิน
โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน จึงไดเตรียมแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับท่ี 
3 ขึ้น (2545 - 2553) รูปท่ี 1 แสดงเครือขายระบบทอสงกาซ NGV จากอาวไทยของประเทศสูโรงแยกกาซ 
และกระจายไปยังโรงไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: เครือขายทอสงกาซ NGV 
 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือการขนสง และการกระจายกาซNGV 
ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือตัดสินใจการดําเนินงานทางดานกลยุทธ เพ่ือเปนการลดตนทุนดาน โลจิสติกส (Logistics) 
และลดปญหาการขนสงทางบกท่ีมีความเส่ียงสูงในเรื่องอุบัติเหตุและการจราจรบนทองถนน Real Option 
Analysis นั้นเปนการประเมินการลงทุนในโครงการที่มีการเปล่ียนแปลง และความเส่ียงของโครงการสูง และ
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 นํามาพิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดในอนาคตได เชน การยกเลิกการลงทุน (ในกรณีท่ีการพัฒนา
โครงการลมเหลว) หรือการชะลอการลงทุนออกไปเนื่องจากสถานการณไมเหมาะสม 
 
2. ทฤษฎีทีเ่กยีวของ 

โดยท่ัวไป หลักเกณฑในการตัดสินใจเพ่ือการลงทุน ของการประเมินโครงการเพ่ือประกอบในการ
ตัดสินใจ มี 3 วิธี 
1.มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เปนวิธีที่มีการใชอยางกวางขวางสําหรับการประเมินโครงการ

ใหมที่ตองเผชิญกับการตัดสินใจ การลงทุนในโครงการตางๆได  
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โดยท่ี  tB  คือ มูลคาผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t  
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DCr คือ อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม 
2.อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost ratio: B/C Ratio)                              
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โดยท่ีเลือกโครงการที่ Ratio
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3.อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ เปนอัตราคิดลดท่ีทําใหมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ท่ีมีคาเทากับศูนย ซึ่งเปนอัตราท่ีทําใหผลตอบแทนและตนทุนที่เปนมูลคาปจจุบันเทากัน  
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ถาคา NPV มีคานอยกวาศูนย หรือ คา IRR นอยกวาคาท่ีไดตั้งไว โครงการน้ันๆ ก็จะไมถูกเลือกให

ดําเนินการ กลาวอีกนัยหนึ่ง การวิเคราะหการลงทุนแบบเดิม ผูทําการวิเคราะหนําเอาปจจัยเส่ียงมาทําการ
วิเคราะหเพียงแคครั้งเดียวนั้น คือ ขณะทําการวิเคราะหการคุมทุนของโครงการ อยางไรก็ตาม การลงทุนใน

(1) 

(2) 

  (3) 
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 โครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ จะมีความเส่ียงเขามาเกี่ยวของตลอดชวงอายุของโครงการ เพราะการ
ตัดสินใจหลายครั้งตองขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของตลาด กลยุทธของคูแขง นโยบายที่อาจจะเปล่ียนแปลง
ของรัฐบาล ดังนั้น การตัดสินใจในโครงการตองสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเหลานี้ได  

ในชวงป 1970 ไดเริ่มมีการใชศัพทคําวา Real Option โดยท่ี Real Option เปนทางเลือกในการลงทุน
ในโครงการ แตไมไดผูกมัดวาตองทําการลงทุน Real Option จะไมเหมือนกับ Option ในตลาดการเงิน เพราะ 
เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย ไมใชหลักทรัพย การตัดสินใจลงทุนแบบเดิมจะเปนการตัดสินใจแบบ 
เลือกลงทุน หรือไมก็ ยกเลิก แตในทางปฎิบัติ การชะลอการลงทุนเปนเรื่องธรรมดาของการลงทุนสมัยใหม 
บางโครงการจะทําการลงทุนใหมเมื่อไดรับขอมูลเพ่ิมเติม Real Option จะพิจารณาเวลาที่เหมาะสมตอการ
ลงทุน หรือเรียกวา จังหวะในการตัดสินใจลงทุนอยูคราวๆ 3 แบบ คือ เลิกกิจการ (Abandonment Option) 
ทางเลืกท่ีจะขยายตอไป (Growth Option) ทางเลือกท่ีจะปรับเปล่ียน (Switch Option – Switch to Different 
output or input) 

การศึกษานี้เลือกท่ีจะรอคอย หรือขยายการลงทุน ใหเปนเวลาที่เหมาะสมตอการลงทุนวางแนวทอสง
กาซ ในรูปแบบทางการเงิน European Style โดยในการศึกษานี้จะเลือกวิธีแบบ Real Option Approach มา
พิจารณาเวลาที่เหมาะสมตอการลงทุนในรูปแบบของ Real Option Approach ดังนั้นในการสรางทอสงกาซท่ีมี
ตนทุนท่ีสูงมาก ในการลงทุนไมสามารถที่จะคืนทุนไดงายนั้น ควรจะพิจารณาทางเลือกท่ีจะคอยเวลาท่ี
เหมาะสม (Option to Defer) ในการลงทุนตอไป เพราะในการเลื่อนโครงการที่มีความเหมาะสม ถาปจจัย
ความไมแนนอน (Uncertainty) มีสูงท่ีมาจากทางเลือกอ่ืน ท่ีไมเกี่ยวของเนื่องมาจากทางเลือกท่ีจะขยาย หรือ
เลิกกิจการ   (Abandonment Option) หรือไมเกี่ยวของเพราะการลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไมได (Irreversible 
Investment) และไมสามารถท่ีจะเปนไปไดท่ีจะสรางแนวทอสงกาซใหม และยกเลิกเวลาอันส้ัน 

ในการศึกษานี้จะพิจารณาทางเลือกเพ่ือท่ีจะรอคอย หรือขยายการลงทุน ใหเปนเวลาที่เหมาะสมตอ
การลงทุนวางแนวทอสงกาซ โดยโครงการสามารถที่จะตัดสินใจลงทุนในเวลาท่ีตองการอยางแนนอน ในทาง
ดานการเงินนี้เรียกวา เปนรูปแบบ European Style คือเมื่อการตัดสินใจลงทุนอยูท่ีตนทุนที่จายในการวางแนว
ทอสงกาซ ตนทุนการลงทุนไมสามารถนํากลับคืนมาไดเต็มจํานวนที่ลงทุนไป ซึ่งคือตนทุนของการลงทุนท่ี
เรียกวา ตนทุนจม (Sunk Cost) ดังนั้นจากทฤษฎีของการลงทุนท่ีสวนมากพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) คือ กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับมากกวาศูนย ตนทุนการสรางแนวทออาจจะ
ถูกละเลย เมื่อมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาติดลบ แตถาพิจารณาโดยวิธี Real Option Approach จะพิจารณาถึงการ
เลือกท่ีจะคอย หรือเลือกทางอื่นท่ีใหผลตอบแทนที่ดีและเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการลงทุน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จะเลือกวิธีแบบ Real Option Approach มาพิจารณาเวลาท่ีเหมาะสมตอการลงทุนตัวแปรท่ีสําคัญ
ในการวิเคราะหโครงการเมื่อมีทางเลือกท่ีจะขยาย ในการตัดสินใจจากการบริหารทางการเงินสู Real Option 
จะตองมีความสัมพันธระหวาง ขอมูลทางการเงินและ Real Option ตามตารางที่ 1ความสัมพันธของขอมูล
สําหรับ Financial call option และสําหรับ Real Option บนพ้ืนฐานกระแสเงินสดโดยมี 3 วิธีท่ีเปนไปไดท่ีมี
การประมาณคาความผันผวน σ  ของมูลคาผลตอบแทนที่คาด และเปนส่ิงสําคัญในการประมาณการมูลคา
ความผันผวนสะสม  

(1) ความเปนไปไดท่ีคาดเดา โดยท่ัวไปอยูท่ีชวง 30%-60% โดยประมาณ  
(2) ความเปนไปไดในการวัดคาความผันผวนโดยใชขอมูลในอดีตบนพ้ืนฐานผลตอบแทนการลงทุน

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
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 (3) การใช Monte Carlo ในการวัดความกระจายความเปนไปได และความเกี่ยวของในการประมาณ
การของความหลากหลายสําหรับมูลคาท่ีคาดหวัง 

 
ตารางที่ 1: ความสัมพันธของขอมูลสําหรับ Financial call option และ Real Option (Luehrman 1998) 

โอกาสลงทุน ตัวแปร Call Option 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

P ราคาตราสาร 

คาใชจายท่ีจะทําใหเกิดกระแสเงินสด X ราคาท่ีใชสิทธิ Call option 
ระยะเวลาท่ีอาจจะเลื่อนการตัดสินใจ T เวลาท่ีครบกําหนด 
มูลคาของเงินตามเวลา r อัตราผลตอบแทนเมื่อลงทุนในตราสารท่ี

ไมเส่ียง 
ความเส่ียงของกระแสเงินสดของการลงทุน σ2 คาความแปรปรวนของผลตอบแทน 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยงของ 

รัตนกอร กุลาคี (2538) ไดศึกษาการประเมินตนทุนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชถานหินลิกไนต 
เปนเชื้อเพลิงในเชิงเศรษฐศาสตร  โดยศึกษามูลคาปจจุบัน (Present value) ตนทุนโรงไฟฟาและตนทุน
ส่ิงแวดลอม และเปรีบยเทียบโรงไฟฟา 3 ชนิด คือ Coal-Fired power plant ทําการคํานวณตนทุนมลภาวะ 2 
กรณี คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง และกรณีรวมคาใชจายในการอพยพชาวบานออกจากบริเวณ
รอบๆโรงไฟฟา FGD และ A-FBC ซึ่งโรงไฟฟาท้ัง 2 ชนิดหลังนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟาเพ่ือขจัด
ปญหาการแพรกระจายของสารซัลเฟอรไดออกไซด ( SO2 )ตอส่ิงแวดลอมโดยทําการหามูลคาปจจุบัน
(Present value) ของตนทุนรวมและปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาตลอดอายุโครงการของโรงไฟฟาท้ัง 3 ชนิด
เพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวย และนําตนทุนตอหนวยของโรงไฟฟาท้ัง 3 ชนิดมาเปรียบกันเพ่ือหาตนทุนท่ีต่ํา
ท่ีสุด เปรียบเทียบโดยใช Cost -Effectiveness 

สุกิตตี ไชยรักษ (2549) ศึกษาการวิเคราะหตนทุนในการตัดสินใจโครงการลงทุน (Real Option 
Approach) กรณีศึกษาโรงไฟฟาถานหินลิกไนตของผูผลิตไฟฟาเอกชน วาความสามารถท่ีโครงการมีโอกาส
ขายการลงทนุตลอดอายุโครงการโรงไฟฟาท่ีไดมีการดําเนินการอยู จะเปนความไมแนนอนที่ผูบริหารสามารถ
วางแผนกลยุทธในการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาถานหินลิกไนตในอีก 5 ป หรือมากกวานั้น ซึ่งเปนโอกาสท่ี
จะเติบโตในการทําธุรกิจ จะทําใหโครงการที่ขยายมีมูลคาเพ่ิมขึ้น เพราะวิธี Real Option Approach จะมี
สวนประกอบความรูสึกนึกคิดทางธุรกิจของผูบริหารเกี่ยวกับความเส่ียงทางธุรกิจ และการลงทุนโครงการใน
อนาคตจะขึ้นกับความสําเร็จของการลงทุนในวันนี้รวมอยูดวย 

Linde, Stamatogiannis, และ Svavarsson (2000) ไดศึกษาการวิเคราะหมูลคาความผันผวน(Volatility 
Value) โดยกลาววาวิธีการประเมินมูลคาแบบเดิม(Traditional NPV) จะเปนคาคงที่มากเกินไป และไมสะทอน
การขับเคล่ือนของตลาด ท้ังดานรายได ตนทุน และโครงสรางในการลงทุนของโครงการ ดังนั้น การศึกษานี้จึง
เห็นความสําคัญของการเปล่ียนแปลงรายไดและราคา หรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอการประเมินมูลคา เพ่ือ
สามารถประเมินทางเลือกท่ีเปนไปไดโดยสะทอนการขับเคล่ือนของสภาพตลาดดวย ซึ่งสามารถดูไดจาก
การศึกษาโดยวิธี Real Option จะแสดงใหเห็นวา การท่ีรอคอยการลงทุนจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา ท่ีจะลงทุน 
ณ วันนี้ ตารางที่ 2 เปนการเปรียบเทียบการวิเคราะหมูลคาของการลงทุนระหวางโลกเกา กับโลกใหม 
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 ตารางที่ 2: แนวการวิเคราะหมูลคาการลงทุนโครงการ (Linde, Stamatogiannis, และ Svavarsson 2000) 
 โลกเกา (The Old World) 

 
โลกใหม( The New World) 

รูปแบบ (Paradigm) ขอเท็จจริง (Deterministic) ความเปนไปได(Probabilistic) 
ความเส่ียง (Risks) เปนไปตามกฏระเบียบ 

(Regulatory) 
ขึ้นอยูกับการแขงขัน
(Competitive) 

รายได และ ราคา สามารถคาดการณได(Predictable ) ใชมูลคาความผนัผวน(Volatile) 
การวางแผน และการลงทุน การคาดการณ Supply / Demand ตอบสนองตอราคาตลาด 
ทฤษฎีการประเมินมูลคา กระแสเงินสดคิดลด (Discount 

Cash Flow : Capital Asset pricing 
Model) 

Hybrid Discount Cash Flow, 
Real Option 

  
การศึกษาการประเมินมูลคาทางเลือกของกลยุทธในการเขาตลาด โดยใชวิธี Real Option Approach 

วาควรอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
1.เมื่อตลาดมีกลยุทธใหมๆเพ่ือตัดสินใจลงทุนในภาวะฉุกเฉิน 
2.เมื่อระดับความไมแนนอนของการเริ่มโครงการสูง และตนทุนสูง ทําใหการรอคอยจะเปนการลด

ตนทุนคาเสียโอกาสของการคาดเดาผิดท่ีเปนสาระสําคัญ 
3.เมื่อมูลคาปจจุบันของทางเลือกในการเติบโตในอนาคตที่สามารถมีมูลคาโครงการเกินกวาท่ีมีอยูใน

ตลาดปจจุบัน 
4.เมื่อโครงการมีการพัฒนาในนวัตกรรมใหม และมีการเปล่ียนแปลงในกลยุทธท่ีเปนสาระสําคัญ 

 
4. ขั้นตอนการวิจัย 

การใชแบบจําลองในการประเมินมูลคาออปชันของ Black-Scholes (1973) ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีถูก
พัฒนาขึ้นโดย Fischer Black และ Myron Scholes โดยตั้งสมมติฐานวา หลักทรัพยท่ีอางอิงไมมีการจายปน
ผล (Non-dividend paying stock) ซึ่งการประเมินมูลคาของออปชันโดยใชแบบจําลอง Black-Scholes  เพ่ือ
ความสะดวกและก็ประหยัดเวลาในการคํานวณ และในสภาวะภายใตความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
คํานวณวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ จึงหาทางเลือกแบบจําลองของ Black-Scholes ท่ีมี 5 ตัวแปรสําหรับในการ
พิจารณา คือ ราคาตราสาร (Stock Price : P ) ราคาท่ีใชสิทธิ Call Option (Exercise Price: X) เวลาท่ีครบ

กําหนด (t) อัตราผลตอบแทนเมื่อลงทุนในตราสารที่ไมเส่ียง ( r ) คาความแปรปรวนของผลตอบแทน(σ2) 
การประเมินมูลคาโดยใชแบบจําลองราคา Black–Scholes เปนแบบจําลองในการประเมินมูลคาของ

อนุพันธทางการเงิน (Call Option) ซึ่งสามารถนํามาใชประเมินมูลคาของ Real Option คือ 
 
 
โดยท่ี 

         (5)
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          (6) 
 

การศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการ Monte Carlo Simulation ในการประมาณคาความผันผวนของสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดเขาในอนาคต (σ ) การจําลองสถานการณวิธีแบบ Monte Carlo (Monte 
Carlo Simulation)เปนเทคนิคท่ีใชตัวเลขแบบสุม (random number) และความนาจะเปนในการแกใขปญหา 
ในทางการเงิน วิธีการจําลองปญหาแบบ Monte Carlo ถูกใชเพ่ือหาคาและวิเคราะหแบบจําลองพ้ืนฐานทาง
การเงินไปยังแบบจําลองท่ีมีความสลับซับซอนในการลงทุน  ขอดีของวิธีการจําลองปญหาแบบ Monte Carlo 
นอกเหนือจากความงายและสะดวกแลว ยังไดเปรียบวิธีอื่นๆ เมื่อตัวแปรของความไมแนนอนมีจํานวนมากขึ้น
ตามปญหาท่ีซับซอน ในการศึกษานี้ โปรแกรม Crystal Ball เปนซอฟแวรวิเคราะหความเส่ียงท่ีนํามาใชเพ่ือ
ทําการประมาณคาความผันผวนของการจําลองปญหาดวย โปรแกรม Crystal Ball จะจําลองสถานการณ
ความไมแนนอนและจะแสดงผลลัพธออกมา ท้ังในรูปสถิติและความนาจะเปน  
 
5. ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหการลงทุนโครงการขนสงกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต นํามาจากงานวิจัย
ของ อรรถพล มันทวงศ (2543) ซึ่งไดทําการประมาณคาของ r และ คา σ ท้ังหมด 1000 ครั้ง คาของ P = 
9,600 ลานบาท, X = 5,000 ลานบาท โดยในการทดลองไดสมมติใหเปนการสุมคาของ r เปนแบบ Triangular 
อยูในชวง [4%, 7%] และ คา σ สมมติใหเปนการสุมคาแบบ Normal Distribution N (20, 20) เพ่ือทําการ
ประมาณคาของ Real option แบบ call option โดยใชสมการ Black–Scholes ในการหาคา ผลของการ
ทดลองเปนไปดังรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2: ผลของการหาคา Real option 
 

จากรูปท่ี 2 แสดงผลลัพธของคา Real option ท่ีไดจากการจําลองสถานการณ ท้ังหมด 1000 ครั้ง โดยท่ี
คาเฉล่ียของคา Real option อยูท่ี 5,601.37 การกระจายตัวของคา Real option เปนไปในลักษณะของระฆัง
คว่ําซ่ึงเปนผลมาจากการสุมคาของ 2σ ท่ีมาจากการกระจายตัวแบบ Normal Distribution รูปท่ี 3 เปนการ
แสดงใหเห็นถึงคา correlation ของคาของ r และ คา 2σ   

tdd σ−= 12
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รูปท่ี 3: แสดงคา Correlation ของตัวแปร 
 
อน่ึง จากคาของ Real option ท่ีไดออกมามีคามากกวา 0 ดังนั้นโครงการวางทอกาซนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
ลงทุน 
 
6. สรุปและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนการแสดงการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อใชวิเคราะหการลงทุนในกรณีที่มี
ความไมแนนอนของโครงการสูง การหาคา Real option ของโครงการเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
แพรหลายและเริ่มมาทดแทนเครื่องมือวิเคราะหทางการเงินแบบเดิม การหาคา Real option สามารถ
หาไดหลายวิธี แตในงานวิจัยนี้ไดเลือกการจําลองสถานการณมาใชเพราะวา การใชงายที่ไมยุงยาก
ซับซอน และทําความเขาใจไดงาย ความยุงยากในการหาคา Real Option (ถามี) คือการหาคามูลคา
ปจจุบันของโครงการและคาความผันผวนของผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งการวิเคราะหตองอาศัยความ
เขาใจในการเลือกขอมูลท่ีถูกตอง 
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