
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่  ในเขตอําเภอเมืองจังหวดั

ลําปาง  โดยในการศึกษาไดทําการแบงกลุมเกษตรกรออกเปน 2 กลุม คือ 
1. กลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกฝร่ังนอยกวา 10 ไร      
2. กลุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกฝร่ังตั้งแต 10 ไรขึ้นไป 
การศึกษาการวิเคราะหการลงทุนจะเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยหลักของการ

วิเคราะหทางการเงินดังนี ้
- ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
- มูลคาปจจุบนัสุทธิ (net present value) 
- อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (internal rate of return) 
- การวิเคราะหอัตราสวนรายไดตอตนทุน (B/C ratio) 
- การวิเคราะหความไว (sensitivity analysis) 
- เกณฑในการตดัสินใจในการลงทุน (investment decision) 

 
4.1 การคํานวณหาตนทุนในการดําเนินการทําสวนฝรัง่กลมสาลี่ 
 
 4.1.1 การคํานวณหาตนทุนของเกษตรกรที่ปลูกฝร่ังนอยกวา 10 ไร 
           ตนทุนการปลูกฝร่ังกลมสาลี่จะคํานวณตั้งแตเร่ิมทําการปลูกจนกระทั่งปลูกทดแทนใหม  
ตนทุนในการทําสวนฝรั่งแบงเปน 3 ประเภท  คือ  ตนทุนในการลงทุนเบื้องตน(investment  cost) 
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมือ  และอุปกรณที่ใชในการลงทุน  มีอายุการใชงานติดตอกัน
หลายป เชน เครื่องสูบน้ํา  เครื่องพนยา  เปนตน  รวมทั้งคาใชจายในการซื้อที่ดิน  การปรับปรุงพื้นที่  
การสรางโรงเรือน  คาพันธุ   คาใชจายในการดําเนินการ (operation  cost)  เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับ
ปุย คายากําจัดแมลงและศัตรูพืช  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาแรงในการตัดแตงกิ่ง และคาใชจายในการ
ดูแลรักษา (maintenance  cost)  เปนคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารงาน  คาจางคนงานประจํา  คา
ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณกอสราง  ซ่ึงมีรายละเอียดของตนทุนคาใชจายแตละ
ประเภท  ดังนี้ 
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 1) คาใชจายในการลงทุน (investment  cost) เปนคาใชจายหลักในการลงทุนทําสวนฝรั่ง
กลมสาล่ี  ประกอบดวย  คาใชจายในการซื้อเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการทําสวน  และมีอายุการใช
งานติดตอกันหลายป  เชน เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปมน้ํา  เครื่องพนยา เปนตน  รวมทั้งคาใชจายในการ
ซ้ือที่ดิน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1) คาใชจายในการซื้อที่ดิน  เนื่องจากจังหวัดลําปางมีลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะ
เกษตรกรที่ทําการปลูกฝรั่งจึงมักปลูกกันตามเชิงเขาหรือที่ราบเชิงเขา  ที่ดินลักษณะนี้จึงมีราคาซื้อ
ขายกันตามทองตลาด  ไรละประมาณ 50,000 บาท (5 ไร คิดเปนเงิน 250,000 บาท) 

1.2) คาปรับพื้นที่ดิน  ในการปรับพื้นที่ดินของเกษตรกรจะดําเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ  
 การไถผาน  เพื่อไถกําจัดวัชพืชและพลิกหนาดิน  ซ่ึงเปนลักษณะของการ
ไถหยาบ  

 การไถผาน  หลังจากไถผาน 3 คร้ังแลว   
 การไถยกแปลงเพื่อเตรียมแปลงปลูกและเพื่อเกล่ียหนาดินใหเสมอ 

            ซ่ึงจากการสํารวจพบวาคาไถปรับที่ดินรวมแลวราคาเฉลี่ยไรละ 2,350 บาท 
1.3) คาใชจายในจัดทําระบบน้ํา เกษตรกรจะมีการขุดบอบาดาลไวใชในสวนของตนเองทุก

ราย  ดังนั้นพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร จะมีบอน้ําบาดาลไวใช 1 แหง  ซ่ึงจากสํารวจคาใชจายการขุดบอ
น้ําในพื้นที่จะมีราคาประมาณ 150,000 บาท  แลวแตการทํางานในสภาพพื้นที่   ระบบการใหน้ํากับ
ตนฝรั่งดวยสปงคเกอร  จะใชคาใชจายอุปกรณตางๆเฉลี่ยไรละ 6,000 บาท  

1.4) คาโรงเรือนเก็บของ  เกษตรกรจะปลูกโรงเรือนเพื่อเก็บอุปกรณตางๆ เชนเครื่องพน
สารเคมี สารเคมี  และเก็บผลผลิต  โดยจะปลูกเปนโรงเรือนเล็กๆมีขนาดประมาณ 4x6เมตร  มุง
หลังคาดวยจากหรือสังกะสี  สวนพื้นที่ของโรงเรือนเปนพื้นดินและบางสวนปูดวยไมกระดานตอ
กันแบบงายๆ  ราคาเฉลี่ยหลังละ 6,000 บาท  อายุการใชงานเฉลี่ย 7 ป 

1.5) คากิ่งพันธุ  เกษตรกรจะซื้อกิ่งพันธุมาใชในการเพาะปลูกในราคากิ่งละ 25 บาท พื้นที่ 
1 ไร ใชกิ่งพันธุ 65 กิ่ง  ( 5 ไร คิดเปนเงิน 8,125 บาท)  

1.6) คาเครื่องจักรอุปกรณการเกษตร 
(1) เครื่องสูบน้ํา  หัวปมพรอมทอเมนขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว เกษตรกรจําเปนตองมี

เครื่องสูบน้ํา  เพื่อทําการสูบน้ําเขาไปรดตนฝร่ังภายในสวน  เครื่องสูบน้ําที่ใชนี้เฉลี่ยแลวจะมีสวน
ละ 1 เครื่อง อายุการใชงาน 15 ป  หัวปมพรอมทอเมนแปบสงน้ํา  ราคาเฉลี่ยรวมทั้งชุดเฉลี่ยเครื่อง
ละ 80,000-100,000 บาท  ในที่นี้จะใชราคาเฉลี่ยเครื่องละ 100,000 บาท อายุการใชงานเฉลี่ย 15 ป 

(2) เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง  สําหรับตัดหญาภายในสวน  ราคาเครื่องตัดหญาเฉลี่ย
เครื่องละประมาณ 8,500-15,000 บาท  ในที่นี้จะใชราคาเฉลี่ยเครื่องละ 12,750 บาท  ซ่ึงโดยปกติ
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เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังนี้  เกษตรกรจะใชเครื่องตอพื้นที่การทํางานประมาณ 10 ไร ตอ 1 
เครื่อง  อายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 

(3) เครื่องมือพนยา (ปมและตัวเครื่อง)  พรอมสายยางอุปกรณใชสําหรับพนยาฆาแมลง
ภายในสวนฝรั่ง  ราคาเครื่องพนยาพรอมอุปกรณเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท  อายุการใชงานเฉลี่ย 
10 ป 

(4) กรรไกรตัดกิ่ง ซ่ึงเกษตรกรจะใชกรรไกรสําหรับตัดแตงกิ่งฝร่ัง ราคาเฉลี่ยอันละ 350-
1,000 บาท ใชตั้งแต 2-4 อันตอไร ในที่นี้ใชราคาเฉลี่ยอันละ 675 บาท 3 อันเปนเงิน 2,025 บาท อายุ
การใชงานเฉลี่ย 5 ป  

(5) กรรไกรตัดผล ซ่ึงเกษตรกรใชสําหรับตัดผลฝรั่ง เวลาเก็บผลราคาเฉลี่ยอันละ 300 
บาท ใชจํานวน 5 อัน คิดเปนคาใชจาย 1,500 บาท อายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 

1.7) เครื่องมือตางๆ 
 (1) มีดดายหญา  สําหรับดายหญาในตอนทีต่นฝรั่งปลูกใหมๆ ราคาเฉลี่ยอันละ 150 บาท  
ใชจํานวน 2 อันคิดเปนเงนิ 300 บาท มีอายกุารใชงานเฉลีย่ 3 ป 
  (2) จอบ  ขนาด 3-3.5 ปอนด ราคาเฉลี่ยอันละ 163 บาท จาํนวน 2 อัน คิดเปนเงนิ 326 
บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 
  (3) พล่ัว  ใชสําหรับตัดดิน  ราคาเฉลี่ยอันละ 75 บาท จํานวน 2 อัน คิดเปนคาใชจาย 150 
บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป 
 (4) ตะกราสําหรับใสผลผลิต  ราคาเฉลี่ยใบละ 250 บาท  จํานวน 50 ใบ คิดเปนเงิน 
12,500 บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป 
 (5) ตาชั่ง  ใชสําหรับชั่งน้ําหนักผลฝรั่ง   สวนใหญจะใชน้ําหนกั 60 กิโลกรัม  ราคาเฉลี่ย
เครื่องละ 750 บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 10 ป 
คาลวดเย็บกระดาษ  ใชจํานวน 2 อัน  ราคาเฉลี่ยอันละ 120 บาทเปนเงนิ 240 บาท  อายุการใชงาน 5 
ป   
 1.8) คารถกระบะใชงานในสวน  สวนใหญจะใชรถกระบะปคอัพ(มือสอง)  ราคาประมาณ 
150,000 บาท  อายุการใชงาน 15 ป   

2) คาใชจายในการดําเนินงาน (operating  cost) ประกอบดวย คาแรงงานในการปลูก 
คาแรงงานในการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุตางๆ เชน ปุย สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ  ไดมาจากการสัมภาษณแลวนํามาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.1 คาแรงงาน 
(1)  คาแรงงานในการปลูก  จะประกอบดวยการจัดระยะหลุมที่ปลูก  ซ่ึงทองที่ที่

ทําการศึกษาใชระยะ 3x4 เมตร  ขุดหลุมปลูกจริง  แลวจึงนํากิ่งฝร่ังลงปลูก  ซ่ึงในการปลูกฝร่ังกลม
สาลี่มีคาใชจายตอหลุมๆละ 50 บาท จํานวน65 กิ่งตอไร  ใชระยะเวลาในการปลูก 3 วัน คิดเปนเงิน 
3,250 บาท/ไร 

(2) คาแรงงานในการรดน้ํา  ฝร่ังเปนพืชที่ตองการน้ํามาก  เกษตรกรจะมีการใหน้ําตลอด
ทั้งปอยางสม่ําเสมอ  โดยในฤดูแลงเกษตรกรจะใหน้ําโดยใชสปงเคอร  ซ่ึงอาจให 2-3 วันตอคร้ัง  
ขึ้นอยูกับลักษณะดิน 
  (3) คาแรงงานในการใสปุย  ในการใสปุยจะมีทั้งปุยคอกและปุยเคมี โดยใชแรงงาน 3 คน
ตอไร คาแรงวันละ 200 บาท  คิดเปน 600 บาทตอไร 
  (4) คาแรงงานในการตัดแตงกิ่ง  จะเริ่มตัดแตงกิ่งเมื่อตนฝร่ังอายุได 2-3 ป  หลังจากนั้น
จะทําการตัดแตงกิ่งในตอนที่เก็บผลฝรั่ง  คาแรงวันละ 200 บาท/คน/ไร 
  (5) คาแรงงานในการดูแลรักษาและดายหญา  สวนฝรั่งหากไดรับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอยอยูเสมอก็จะสามารถปองกันโรคและแมลงได  ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหมั่นดูแลเอา
ใจใสสวนอยูเสมอ  คิดคาแรงเปนเงิน 300 บาท/คน/ไร 
 (6) คาแรงงานในการพนสารเคมีเพื่อกําจัดโรคและศัตรูพืช  จะอยูที่ 150-200 บาท/วัน 
  (7) คาแรงงานในการค้ํายันกิ่งและโนมกิ่ง  เกษตรกรจะทําการค้ํายันกิ่งและโนมกิ่ง
เพื่อที่จะไมใหตนฝร่ังสูงจนเกินไป  และยังงายตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงคิด
เปน 200 บาท/คน/วัน 
 (8) คาแรงงานในการหอผล  เกษตรกรที่ทําการปลูกฝร่ังกลมสาลี่  จะมีการหอผลฝร่ังดวย
กระดาษและหุมดวยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  คิดคาแรงเปนเงิน 200 บาท/คน/วัน 
 (9) คาแรงงานในการเก็บผลผลิต คัดผลและบรรจุผล  ในการเก็บผลฝรั่งของเกษตรกร  
เก็บผลประมาณ 7-10 วันตอคร้ัง  จึงจําเปนตองมีการจางแรงงานที่มีความชํานาญโดยคิดเปน 200-
250 บาท/วัน/คน 
  (10) คาแรงงานในการตัดโคนฝร่ังกลมสาลี่เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  โดยเสียคาใชจาย
แบบเหมาสวน  โดยเฉลี่ยแลวเสียคาใชจายแบบเหมาสวน  ไรละ 2,000 บาท   
 2.2  คาวัสดุตางๆที่ใชในการปลูก 
 (1) คาปุย  เกษตรกรจะใชทั้งปุยคอกและปุยเคมี  ปุยคอกที่เกษตรกรนิยมใชเชน ปุยมูล
คางคาว ปุยมูลไก  ปุยมูลวัว-ควาย  สวนปุยเคมีที่นิยมใชมากที่สุด คือ สูตร 15-15-15  ซ่ึงใชบํารุงตน
และใบ  โดยจะใสทุก 15-30 วันตอคร้ัง  หรือในชวงหลังเก็บเกี่ยว  สวนสูตร 15-20-30 ใชสําหรับ
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บํารุงผลจะใชใสกอนเก็บผลผลิต 1 เดือน  สวนราคานั้นแตกตางกันไปตามยี่หอและชนิดที่เกษตรกร
เลือกใช 
 (2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่เสียคาใชจายดานเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปมน้ํา  
 (3) คาถุงพลาสติก  เมื่อฝร่ังเริ่มใหผลแลว  มักพบวามีแมลงศัตรูพืชที่สําคัญคือแมลงวัน
ผลไมมักจะมาเจาะกินผล  ทําใหผลเนาเสีย  เกษตรกรสวนใหญจึงปองกันการเจาะผลของแมลง
ดังกลาว  โดยการนํากระดาษมาหอผลและหุมดวยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  การใชกระดาษหอผลจะทํา
ใหสีผลสวยขาวนวลนารับประทานยิ่งขึ้น  ในการหอผลฝร่ัง  จะใชถุงพลาสติก 1 ใบหอผลฝร่ัง 1 
ผล  ดังนั้นจํานวนถุงพลาสติกที่ใชจึงเทากับจํานวนผลฝรั่งที่ออกมาในแตละปรวมกับปริมาณผลเสีย
ที่รวงหลนและเนาเสีย  ซ่ึงถุงพลาสติกจะซื้อมาเปนกระสอบ  1 กระสอบมีถุงพลาสติกจํานวน 
20,000 ใบ  ราคากระสอบละประมาณ 1,000-2,000 บาท  ดังนั้นในปที่ 1 จะมีคาถุง 2,500 บาท  ใน
ปที่ 2  จะมีคาถุงพลาสติก  2,500 บาท  ในปที่ 3   จะมีคาถุงพลาสติก  5,000 บาท  ในปที่ 4 จะมีคา
ถุงพลาสติก   5,000 บาท  และในปที่ 5 จะมีคาถุงพลาสติก  3,000 บาท 
 (4) คากระดาษหอผล  กระดาษที่ใชในการหอผลฝร่ัง 1 กิโลกรัม  โดยเฉลี่ยจะสามารถ
หอผลฝร่ังไดประมาณ  380 ผล  ดังนั้นในปที่ 1 จะมีคากระดาษ 1,200 บาท  ในปที่ 2 จะมีคา
กระดาษ 4,700 บาท  ในปที่ 3 จะมีคากระดาษ 6,000 บาท ในปที่ 4 จะมีคากระดาษ 6,000 บาท และ
ในปที่ 5 จะมีคากระดาษ 3,500 บาท 
 (5)  คาไมค้ํากิ่งและเชือก  ไมค้ํากิ่งฝร่ังใชสําหรับค้ํากิ่งไมใหลม  ปริมาณที่ใชจะ
แตกตางกันไปตามอายุฝร่ัง  ไมค้ํากิ่งชาวสวนจะซื้อมาเปนมัด  มัดละ 20-25 อัน  ราคาประมาณ 20 
บาท  สําหรับเชือกนั้นจะใชสําหรับมัดไมค้ํากิ่งกับตนฝร่ังเพื่อไมใหลมและโนมกิ่งไมใหสูงเกินไป  
เชือกราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท 
 (6)  คาไสลวดเย็บกระดาษ  ที่ใชสําหรับติดกระดาษหอฝร่ัง  เกษตรกรจะใชมากนอย
แตกตางกันไปตามจํานวนผลฝรั่ง  โดยเฉลี่ยราคากลองละ 80-100 บาท   
 3) ค า ใชจ ายอื่นๆ   เชน   ค าซอมแซมและค าบํ ารุ งรักษาอุปกรณการ เกษตร 
(maintenance cost) ไดแก เครื่องสูบน้ํา  กรรไกรตัดแตงกิ่ง  เปนตน 
 คาใชจายตางๆซ่ึงประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน  คาใชจายในการดําเนินงาน  
และคาใชจายอื่นๆ  ไดนํามาแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  คาใชจายในการลงทุน  การดําเนินการและการดูแลรักษาในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่ใน
ขนาดพื้นที่นอยกวา 10 ไร 

คาใชจายในการลงทุน ปท่ี0 ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

1. คาที่ดิน 250,000 - - - - - 

2. คาปรับพื้นที่ 11,750 - - - - - 

3. คาใชจายในการจัดทําระบบน้ํา 80,000 - - - - - 

4. คาโรงเรือนเก็บของ 5,500 - - - - - 

5. คากิ่งพันธุ - 8,125  - - - - 
6. คาเครื่องจักรและอุปกรณ             

- เครื่องสูบน้ํา 90,000 - - - - - 
- เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง  - 12,000  - - - - 
- เครื่องพนสารเคมี - 15,000  - - - - 
- กรรไกรตัดกิ่ง - 750  - - 750  - 
- กรรไกรตัดผล - 850 - - - - 
7. เครื่องมือตางๆ            
- มีดดายหญา - 300  - - - - 
- จอบ  326 - - - - - 
- พลั่ว 150 - - - - - 
- ตะกราพลาสติกใสผลไม - 1,500  1,300  - 1,500  - 
- ตาชั่ง 750 - - - - - 
- ลวดเย็บกระดาษ - 240.00  500.00  500.00  200.00  250.00  
- คารถกระบะที่ใชงานในสวน 150,000 - - - - - 

คาใชจายในการดําเนินงาน       

1. คาแรงงาน             

- คาแรงงานในการปลูก - 700  500  - 750  - 

- คาแรงงานในการรดน้ํา 4,500 2,300 2,470 2,500 2,470 2,000 

- คาแรงงานในการใสปุย - 700  1,170  1,430  1,300  1,040  

- คาแรงงานในการพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

- 4,000 5,000 5,000 4,200 5,200 

- คาแรงงานในการตัดแตงกิ่ง - 1,500  2,500 3,500  2,850  2,000  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
คาใชจายในการดําเนินงาน ปท่ี0 ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

- คาแรงงานในการดายหญา - 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  

- คาแรงงานในการค้ํายันกิ่ง - 3,700  6,300  6,500  6,500  3,000  

- คาแรงงานในการหอผล - 7,000 15,000  15,000  15,000  9,000 

- คาแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต - 1,500 12,000 15,000 11,000 9,000 

- คาแรงงานในการตัดโคนตนฝรั่ง - - -  2,000  2,000  2,000  

- คาปุยเคมี - 7,000  15,000  15,000  12,000  8,500  

- คาปุยคอก - 4,000  5,000  4,500  4,000  2,500  

- คาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช - 13,000 19,000 21,000 20,000 20,500 

- คาสารเคมีกําจัดวัชพืช - 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง - 4,500  6,000  5,500  5,800  5,500  

- คาถุงพลาสติก - 2,500  15,000  15,000  20,000  15,000  

- คากระดาษหอผล - 1,200  4,700  6,000  6,000  3,500  

- คาไมค้ํายันกิ่ง - 7,500  6,000  2,280  2,100  -  

- คาเชือก - 500  500  500  500  500  

- คาไสลวดเย็บกระดาษ  - 200 500  500  500 500 

คาใชจายอื่นๆ             

- คาซอมแซมและบํารุงรักษา - 500 500 500 500 500 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

ตารางที่ 4.2 ตนทุนการปลูกฝรั่งกลมสาลี่ของเกษตรกรกลุมที่ 1  
ตนทุนในปท่ี เฉล่ียไรละ(บาท) 

0 138,595.20 
1 21,243.00 
2 22,288.00 
3 23,582.00 
4 21,984.00 
5 16,858.00 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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จะพบวาตนทนุมากที่สุดในปแรกเริ่มที่ทําการปลูกเฉลี่ยไรละ 138,595.20 บาท ในปที่ 1 ที่
เร่ิมมีการใหผลผลิตมีตนทุนลดลงคิดเปน 21,243.00 บาท  สวนในปที่ 2  มีตนทุนเฉลี่ยไรละ 
22,288.00 บาท  เนื่องจากเริ่มมีการใชจายในการซื้อยากาํจัดแมลงและศัตรูพืชใหกับฝร่ังมากขึ้น  ใน
ปที่ 3 มีตนทุนตอไรเฉลี่ย  23,582.00 บาท  ในปที่ 4 เฉลี่ยไรละ21,984.00 บาท  และในปที่ 5 มี
ตนทุนเฉลี่ยไรละ16,858.00 บาท  ซ่ึงเปนคาใชจายในการดูแลรักษา   
4.1.2  การคํานวณหาตนทุนของเกษตรกรที่ปลูกฝร่ังมากกวา 10 ไร 
 1)  คาใชจายในการลงทุน (investment  cost) เปนคาใชจายหลักในการลงทุนทําสวนฝรั่ง
กลมสาล่ี  ประกอบดวย  คาใชจายในการซื้อเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการทําสวน  และมีอายุการใช
งานติดตอกันหลายป  เชน เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปมน้ํา  เครื่องพนยา เปนตน  รวมทั้งคาใชจายในการ
ซ้ือที่ดิน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1) คาใชจายในการซื้อที่ดิน  เนื่องจากจังหวัดลําปางมีลักษณะเปนแองกระทะเกษตรกรที่
ทําการปลูกฝร่ังจึงมักปลูกกันตามเชิงเขาหรือที่ราบเชิงเขา  ที่ดินลักษณะนี้จึงมีราคาซื้อขายกันตาม
ทองตลาด  ไรละประมาณ 50,000 บาท   คิดเปน 500,000 บาท 

1.2) คาปรับพื้นที่ดิน  ในการปรับพื้นที่ดินของเกษตรกรจะดําเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ  
 การไถผาน  เพื่อไถกําจัดวัชพืชและพลิกหนาดิน  ซ่ึงเปนลักษณะของการ
ไถหยาบ  

 การไถผาน  หลังจากไถผาน 3  คร้ังแลว   
 การไถยกแปลงเพื่อเตรียมแปลงปลูกและเพื่อเกล่ียหนาดินใหเสมอ 

            ซ่ึงจากการสํารวจพบวาคาไถปรับที่ดินรวมแลวราคาเฉลี่ยไรละ 2,500 บาท 
1.3) คาใชจายในจัดทําระบบน้ํา เกษตรกรจะมีการขุดบอบาดาลไวใชในสวนของตนเองทุก

ราย  ดังนั้นพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร จะมีบอน้ําบาดาลไวใช 1 แหง  ซ่ึงจากสํารวจคาใชจายการขุดบอ
น้ําในพื้นที่จะมีราคาประมาณ 150,000 บาท  แลวแตการทํางานในสภาพพื้นที่    

1.4) คาโรงเรือนเก็บของ  เกษตรกรจะปลูกโรงเรือนเพื่อเก็บอุปกรณตางๆ เชนเครื่องพน
สารเคมี สารเคมี  และเก็บผลผลิต  โดยจะปลูกเปนโรงเรือนเล็กๆมีขนาดประมาณ 4x6เมตร  มุง
หลังคาดวยจากหรือสังกะสี  สวนพื้นที่ของโรงเรือนเปนพื้นดินและบางสวนปูดวยไมกระดานตอ
กันแบบงายๆ  ราคาเฉลี่ยหลังละ 6,000 บาท  อายุการใชงานเฉลี่ย 7 ป 

1.5) คากิ่งพันธุ  เกษตรกรจะซื้อกิ่งพันธุมาใชในการเพาะปลูกในราคากิ่งละ 25 บาท     
พื้นที่ 1 ไร ใชกิ่งพันธุประมาณ 60-80 กิ่ง  ( 10 ไร คิดเปนเงิน 16,500 บาท)  

1.6) คาเครื่องจักรอุปกรณการเกษตร 
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(1) เครื่องสูบน้ํา  หัวปมพรอมทอเมนขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว เกษตรกรจําเปนตองมี
เครื่องสูบน้ํา  เพื่อทําการสูบน้ําเขาไปรดตนฝร่ังภายในสวน  เครื่องสูบน้ําที่ใชนี้เฉลี่ยแลวจะมีสวน
ละ 1 เครื่อง อายุการใชงาน 15 ป  หัวปมพรอมทอเมนแปบสงน้ํา  ราคาเฉลี่ยรวมทั้งชุดเฉลี่ยเครื่อง
ละ 80,000-100,000 บาท  ในที่นี้จะใชราคาเฉลี่ยเครื่องละ 90,000 บาท อายุการใชงานเฉลี่ย 15 ป 

(2) เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง  สําหรับตัดหญาภายในสวน  ราคาเครื่องตัดหญาเฉลี่ย
เครื่องละประมาณ 8,500-15,000 บาท  ในที่นี้จะใชราคาเฉลี่ยเครื่องละ 12,750 บาท  ซ่ึงโดยปกติ
เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังนี้  เกษตรกรจะใชเครื่องตอพื้นที่การทํางานประมาณ 10 ไร ตอ 1 
เครื่อง  อายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 

(3) เครื่องมือพนยา (ปมและตัวเครื่อง)  พรอมสายยางอุปกรณใชสําหรับพนยาฆาแมลง
ภายในสวนฝรั่ง  ราคาเครื่องพนยาพรอมอุปกรณเฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท  อายุการใชงานเฉลี่ย 
10 ป    แตในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษานี้ไมใชสารเคมีในการกําจัดแมลงและศัตรูพืช   จึงไมมีการใชงาน
และคาใชจายในดานนี้ 

(4) กรรไกรตัดกิ่ง  ซ่ึงเกษตรกรจะใชกรรไกรสําหรับตัดแตงกิ่งฝร่ัง  ราคาเฉลี่ยอันละ 350-
1,000 บาท ใชตั้งแต 2-4 อันตอไร  ในที่นี้ใชราคาเฉลี่ยอันละ 675 บาท 3 อันเปนเงิน 2,025 บาท  
อายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป  

(5) กรรไกรตัดผล  ซ่ึงเกษตรกรใชสําหรับตัดผลฝรั่ง  เวลาเก็บผลราคาเฉลี่ยอันละ 300 บาท 
ใชจํานวน 15 อัน คิดเปนคาใชจาย 4,500 บาท  อายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 

1.7) เครื่องมือตางๆ 
 (1) มีดดายหญา  สําหรับดายหญาในตอนทีต่นฝรั่งปลูกใหมๆ ราคาเฉลี่ยอันละ 150 บาท  
ใชจํานวน 2 อันคิดเปนเงนิ 300 บาท มีอายกุารใชงานเฉลีย่ 3 ป 
 (2) จอบ  ขนาด 3-3.5 ปอนด ราคาเฉลี่ยอันละ 163 บาท จาํนวน 2 อัน คิดเปนเงนิ 326 
บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป 
 (3) พล่ัว  ใชสําหรับตัดดิน  ราคาเฉลี่ยอันละ 75 บาท จํานวน 2 อัน คิดเปนคาใชจาย 150 
บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป 
 (4) ตะกราสําหรับใสผลผลิต  ราคาเฉลี่ยใบละ 250 บาท  จํานวน 50 ใบ คิดเปนเงิน 
12,500 บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป 
 (5) ตาชั่ง  ใชสําหรับชั่งน้ําหนักผลฝรั่ง   สวนใหญจะใชน้ําหนกั 60 กิโลกรัม  ราคาเฉลี่ย
เครื่องละ 750 บาท  มีอายุการใชงานเฉลี่ย 10 ป 
 (6) คาลวดเย็บกระดาษ  ใชจํานวน 5 อัน  ราคาเฉลี่ยอันละ 100 บาทเปนเงิน 500 บาท     
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1.8) คารถกระบะใชงานในสวน  สวนใหญจะใชรถกระบะปคอัพ(มือสอง)  ราคาประมาณ 
150,000 บาท  อายุการใชงาน 5 ป   

2) คาใชจายในการดําเนินงาน (operating  cost) ประกอบดวย คาแรงงานในการปลูก 
คาแรงงานในการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุตางๆ เชน ปุย สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ  ไดมาจากการสัมภาษณแลวนํามาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1) คาแรงงาน 
 (1) คาแรงงานในการปลูก  จะประกอบดวยการจัดระยะหลุมที่ปลูก  ซ่ึงทองที่ที่
ทําการศึกษาใชระยะ 3x4 เมตร  ขุดหลุมปลูกจริง  แลวจึงนํากิ่งฝร่ังลงปลูก  ซ่ึงในการปลูกฝร่ังกลม
สาลี่มีคาใชจายตอหลุมๆละ 50 บาท จํานวน65 กิ่งตอไร  ใชระยะเวลาในการปลูก 3 วัน คิดเปนเงิน 
15,000 บาท 
 (2) คาแรงงานในการรดน้ํา  ฝร่ังเปนพืชที่ตองการน้ํามาก  เกษตรกรจะมีการใหน้ํา
ตลอดทั้งปอยางสม่ําเสมอ  โดยในฤดูแลงเกษตรกรจะใหน้ําโดยใชสปงเคอร  ซ่ึงอาจให 2-3 วันตอ
คร้ัง  ขึ้นอยูกับลักษณะดิน ในที่นี้เปนเงิน 29,000 บาท 
 (3) คาแรงงานในการใสปุย  ในการใสปุยจะมีทั้งปุยคอกและปุยเคมี โดยใชแรงงาน 3 
คนตอไร คาแรงวันละ 200 บาท  คิดเปน 600 บาทตอไร เปนเงินทั้งสิ้น 45,720 บาท 
 (4) คาแรงงานในการตัดแตงกิ่ง  จะเริ่มตัดแตงกิ่งเมื่อตนฝร่ังอายุได 2-3 ป  หลังจากนั้น
จะทําการตัดแตงกิ่งในตอนที่เก็บผลฝรั่ง  คาแรงวันละ 250 บาท/คน/ไร คิดเปนเงิน 30,000 บาท 
 (5) คาแรงงานในการดูแลรักษาและดายหญา  สวนฝรั่งหากไดรับการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบรอยอยูเสมอก็จะสามารถปองกันโรคและแมลงได  ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหมั่นดูแลเอา
ใจใสสวนอยูเสมอ  คิดคาแรงเปนเงิน 300 บาท/คน/ไร  คิดเปนเงิน 66,000 บาท  
 (6) คาแรงงานในการพนสารเคมีเพื่อกําจัดโรคและศัตรูพืช  จะอยูที่ 150-200 บาท/วัน  
เนื่องจากสวนฝรั่งนี้ไมใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชจึงไมมีคาใชจายในสวนนี้ 
 (7) คาแรงงานในการค้ํายันกิ่งและโนมกิ่ง  เกษตรกรจะทําการค้ํายันกิ่งและโนมกิ่ง
เพื่อที่จะไมใหตนฝร่ังสูงจนเกินไป  และยังงายตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาแรงคิด
เปน 200-250 บาท/คน/วัน คิดเปนเงิน 49,890 บาท 
 (8) คาแรงงานในการหอผล  เกษตรกรที่ทําการปลูกฝรั่งกลมสาลี่  จะมีการหอผลฝร่ัง
ดวยกระดาษและหุมดวยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  คิดคาแรงเปนเงิน 200 บาท/คน/วัน  คิดเปนเงิน 
72,000 บาท 
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 (9) คาแรงงานในการเก็บผลผลิต คัดผลและบรรจุผล  ในการเก็บผลฝร่ังของเกษตรกร  
เก็บผลประมาณ 7-10 วันตอคร้ัง  จึงจําเปนตองมีการจางแรงงานที่มีความชํานาญโดยคิดเปน 200-
250 บาท/วัน/คน  คิดเปนเงิน 23,000 บาท 
 (10) คาแรงงานในการตัดโคนฝร่ังกลมสาลี่เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  โดยเสียคาใชจาย
แบบเหมาสวน  โดยเฉลี่ยแลวเสียคาใชจายแบบเหมาสวน  ไรละ 4,000 บาท   
 2.2)  คาวัสดุตางๆที่ใชในการปลูก 
  (1) คาปุย  เกษตรกรจะใชทั้งปุยคอกและปุยเคมี  ปุยคอกที่เกษตรกรนิยมใชเชน 
ปุยมูลคางคาว ปุยมูลไก  ปุยมูลวัว-ควาย  สวนปุยเคมีที่นิยมใชมากที่สุด คือ สูตร 15-15-15  ซ่ึงใช
บํารุงตนและใบ  โดยจะใสทุก 15-30 วันตอคร้ัง  หรือในชวงหลังเก็บเกี่ยว  สวนสูตร 15-20-30 ใช
สําหรับบํารุงผลจะใชใสกอนเก็บผลผลิต 1 เดือน  สวนราคานั้นแตกตางกันไปตามยี่หอและชนิดที่
เกษตรกรเลือกใช   รวมทั้งสิ้น  507,300 บาท 
  (2) คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่เสียคาใชจายดานเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปมน้ํา คิดเปนเงิน 199,250 บาท 
  (3) คาถุงพลาสติก  เมื่อฝร่ังเริ่มใหผลแลว  มักพบวามีแมลงศัตรูพืชที่สําคัญคือ
แมลงวันผลไมมักจะมาเจาะกินผล  ทําใหผลเนาเสีย  เกษตรกรสวนใหญจึงปองกันการเจาะผลของ
แมลงดังกลาว  โดยการนํากระดาษมาหอผลและหุมดวยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  การใชกระดาษหอผล
จะทําใหสีผลสวยขาวนวลนารับประทานยิ่งขึ้น  ในการหอผลฝร่ัง  จะใชถุงพลาสติก 1 ใบหอผล
ฝร่ัง 1 ผล  ดังนั้นจํานวนถุงพลาสติกที่ใชจึงเทากับจํานวนผลฝรั่งที่ออกมาในแตละปรวมกับปริมาณ
ผลเสียที่รวงหลนและเนาเสีย  ซ่ึงถุงพลาสติกจะซื้อมาเปนกระสอบ  1 กระสอบมีถุงพลาสติก
จํานวน 20,000 ใบ  ราคากระสอบละประมาณ 1,000-2,000 บาท  ดังนั้นในปที่ 1 จะมีคาถุง 3,000 
บาท  ในปที่ 2  จะมีคาถุงพลาสติก  20,000 บาท  ในปที่ 3   จะมีคาถุงพลาสติก  35,000 บาท  ในปที่ 
4 จะมีคาถุงพลาสติก   25,000 บาท  และในปที่ 5 จะมีคาถุงพลาสติก  15,000 บาท 
  (4) คากระดาษหอผล  กระดาษที่ใชในการหอผลฝร่ัง 1 กิโลกรัม  โดยเฉลี่ยจะ
สามารถหอผลฝร่ังไดประมาณ  380 ผล  ดังนั้นในปที่ 1 จะมีคากระดาษ 38,000บาท  ในปที่ 2 จะมี
คากระดาษ 38,000 บาท  ในปที่ 3 จะมีคากระดาษ 40,000 บาท ในปที่ 4 จะมีคากระดาษ  20,000 
บาท และในปที่ 5 จะมีคากระดาษ  18,500 บาท 
  (5) คาไมค้ํากิ่งและเชือก  ไมค้ํากิ่งฝร่ังใชสําหรับค้ํากิ่งไมใหลม  ปริมาณที่ใชจะ
แตกตางกันไปตามอายุฝร่ัง  ไมค้ํากิ่งชาวสวนจะซื้อมาเปนมัด  มัดละ 20-25 อัน  ราคาประมาณ 20 
บาท  สําหรับเชือกนั้นจะใชสําหรับมัดไมค้ํากิ่งกับตนฝร่ังเพื่อไมใหลมและโนมกิ่งไมใหสูงเกินไป  
เชือกราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท  คิดเปนเงิน 27,390 บาท 
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  (6) คาไสลวดเย็บกระดาษ  ที่ใชสําหรับติดกระดาษหอฝร่ัง  เกษตรกรจะใชมาก
นอยแตกตางกันไปตามจํานวนผลฝรั่ง  โดยเฉลี่ยราคากลองละ 80-100 บาท  ใชเงินประมาณ 10,000 
บาท 
 3) คาใชจายอื่นๆ  เชน  คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 
(maintenance  cost)  ไดแก  เครื่องสูบน้ํา  กรรไกรตัดแตงกิ่ง  เปนตน เปนเงิน 16,000 บาท 
 คาใชจายตางๆซ่ึงประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน  คาใชจายในการดําเนินงาน  
และคาใชจายอื่นๆ  ไดนํามาแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 คาใชจายในการลงทุน การดําเนินการ และการดูแลรักษา ในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่ใน
ขนาดพื้นที่มากกวา 10ไร 

คาใชจายในการลงทุน ปที่0 ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 

1. คาที่ดิน 500,000 - - - - - 

2. คาปรับพื้นที่ 25,000 - - - - - 

3. คาใชจายในการจัดทําระบบน้ํา 150,000 - - - - - 

4. คาโรงเรือนเก็บของ 6,000 - - - - - 

5. คากิ่งพันธุ - 16,500  - - - - 

6. คาเครื่องจักรและอุปกรณ             

- เครื่องสูบน้ํา 90,000 - - - - - 

- เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง  12,750 - - - - - 

- เครื่องพนสารเคมี - - - - - - 

- กรรไกรตัดกิ่ง - 2,025 - - - - 

- กรรไกรตัดผล - 1,500 3,000 - - - 

7. เครื่องมือตางๆ            

- มีดดายหญา 300 -  - - 300 - 

- จอบ  326 - - - 500 - 

- พลั่ว 150 - - - - - 

- ตะกราพลาสติกใสผลไม - 1,500  3,000 1,500 1,500  - 

- ตาชั่ง 750 - - - - - 

- ลวดเย็บกระดาษ - 500 500 500 500 500 

- รถกระบะ 150,000 - - - - - 

คาใชจายในการดําเนินงาน       

- คาแรงงานในการปลูก 15,000 5,000  4,000 4,000 4,000 4,000 

- คาแรงงานในการรดน้ํา 5,500 5,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

- คาแรงงานในการใสปุย 5,720 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

- คาแรงงานในการตัดแตงกิ่ง - 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 

- คาแรงงานในการดายหญา 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

- คาแรงงานในการค้ํายันกิ่ง 19,890 20,000 - 10,000 - - 

- คาแรงงานในการหอผล - 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 



 65

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
คาใชจายในการดําเนินงาน ปที่0 ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 

- คาแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต - 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 

- คาแรงงานในการตัดโคนตนฝรั่ง - 4,000 4,000 4,000  4,000  4,000  

2. คาวัสดุปจจัยตางๆ            

- คาปุยเคมี 53,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

- คาปุยคอก 14,300 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

- คาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช - - - - - - 

- คาฮอรโมน - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

- คาสารเคมีกําจัดวัชพืช - - - - - - 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 24,250 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

- คาถุงพลาสติก - 3,000 20,000 35,000 25,000 15,000 

- คากระดาษหอผล 26,550 38,000 38,000 40,000 20,000 18,000 

- คาไมค้ํายันกิ่ง 17,890 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

- คาเชือก 1,000 500 500 500 500 500 

- คาไสลวดเย็บกระดาษ  - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

คาใชจายอื่นๆ             

- คาซอมแซมและบํารุงรักษา - 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

ตารางที่4.4  ตนทุนการปลูกฝรั่งกลมสาลี่ของเกษตรกรกลุมที่ 2    มีดังนี้   
ตนทุนในปท่ี รวมเปน(บาท) 

0 152,437.60 
1 27,122.50 
2 26,170.00 
3 27,920.00 
4 24,000.00 
5 22,370.00 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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จะพบวาตนทุนมากที่สุดในปแรกเริ่มที่ทําการปลูกเฉลี่ยไรละ152,437.60 บาท ในปที่ 1 ที่
เร่ิมมีการใหผลผลิตมีตนทุนลดลงคิดเปน  27,122.50 บาท      สวนในปที่2 มีตนทุนเฉลี่ยไรละ 
26,170.00 บาท    ในปที่ 3 มีตนทุนตอไรเฉลี่ย 27,920.00 บาท  ในปที่ 4 เฉลี่ยไรละ 24,000.00 บาท  
และในปที่ 5 มีตนทุนเฉลี่ยไรละ 22,370.00 บาท   ตนทุนในการปลูกจะสูงมากในปแรกๆ   และ
ลดลงเรื่อยๆในปถัดมา 

 
4.2 รายไดจากการขายฝรั่งกลมสาลี่ในอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 รายไดของเกษตรกรที่ไดรับจากการลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่นั้น  จะไดจากการจําหนาย
ผลผลิตฝร่ัง  ซ่ึงคํานวณไดจากปริมาณฝรั่งกลมสาลี่ที่เก็บไดคูณดวยราคาฝรั่งกลมสาลี่ที่เกษตรกร
จําหนาย ณ ทองที่นั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ปริมาณผลผลิตฝร่ัง  ฝร่ังกลมสาลี่จะเริ่มใหผลผลิตเมื่อปลูกไดประมาณ 8-9 เดือน  ซ่ึงใน
ชวงแรกนี้เกษตรกรสวนใหญจะใหมีการติดลูกนอย  เนื่องจากในชวงปแรกตนฝรั่งยังเล็กไมแข็งแรง  
การไวผลมากจะทําใหตนโทรมเร็ว  และคุณภาพของฝรั่งก็ไมดี  ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจะเริ่ม
ใหผลเต็มที่เมื่อฝร่ังเริมขึ้นปที่ 2   ทั้งนี้ตนฝร่ังจะมีสภาพพรอมที่จะใหผลผลิตไดเต็มที่ในปตอๆไป  
โดยในปที่ 3 ฝร่ังจะมีปริมาณผลผลิตสูงสุด เทากับ 65,775 กิโลกรัมตอ 5ไร  หลังจากปที่ 3 ผลผลิต
จะลดลง  จากการสํารวจพบวาเกษตรกรสามารถเก็บผลฝร่ังจําหนายไดประมาณ 7-10 วันตอคร้ัง  
โดยจะมีการทยอยเก็บผลฝร่ังไปเรื่อยๆ  จึงทําใหสามารถเก็บผลจําหนายไดตลอดป  สําหรับชวงที่
ปริมาณฝรั่งออกนอย  คือ  ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน  เนื่องจากเปนชวงที่อากาศรอน 
 2) ราคาฝรั่งกลมสาลี่ที่เกษตรกรไดรับ  จะแตกตางกันไปตามประเภทของผลฝรั่งกลมสาลี่  
โดยผลฝร่ังที่เก็บเกี่ยวไดสามารถจําแนกเปน 3 ประเภท  คือ 
 ผลดีหรือเกรด A  จะมีลักษณะผลสวยไมมีรอยตําหนิหรือรอยชํ้าใดๆ  มีทรงผลกลมโต  
เปนฝร่ังที่สามารถจําหนายไดราคาสูงสุด  จากการสํารวจมีปริมาณการใหผลดีหรือเกรด A เฉลี่ยคิด
เปนรอยละ 62.00 และราคาที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย  เทากับ  9  บาทตอกิโลกรัม   กลุมที่ 2 ราคาที่ขาย
ได   เทากับ  30  บาทตอกิโลกรัม 
 ผลกลางหรือเกรด B  เปนผลที่มีผิวลายดําหรือแดง  บางครั้งมีรอยจุดดําเล็กๆแตไมมากนัก  
ผลลายน้ีพบวาบางครั้งมีขนาดผลโตแตผิวขรุขระไมสวย  ก็อาจจัดเปนฝร่ังกลางดวย  จากการ
สํารวจมีปริมาณการใหผลกลางหรือผลลาย  เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 22.00  และราคาที่เกษตรกรไดรับ
เฉลี่ยเทากับ 6  บาทตอกิโลกรัม    กลุมที่ 2  ราคาที่ขายได  เทากับ 20 บาทตอกิโลกรัม 
 ผลตําหนิ  เปนผลที่มีรอยชํ้ารอยเจาะของแมลง   มีตําหนิเปนจุดใหญ  แตสามารถ
รับประทานได  เปนฝร่ังที่มีราคาต่ําสุด  จากการสํารวจมีปริมาณการใหผลตําหนิ  เฉลี่ยคิดเปนรอย
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ละ 16.00 และราคาที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย เทากับ 2 บาทตอกิโลกรัม    กลุมที่ 2  ราคาที่ขายได  
เทากับ  10  บาทตอกิโลกรัม 
 3) รายไดจากการขายฝรั่งกลมสาลี่  สามารถหาไดจากปริมาณผลผลิตฝร่ังกลมสาลี่ในแตละ
ประเภทคูณดวยราคาผลผลิตเฉลี่ยในแตละประเภทที่เกษตรกรไดรับ  จะเห็นไดวาในเกษตรกรกลุม
ที่1 นั้น   รายไดที่เกษตรกรไดรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จากปที่ 1 จนถึงปที่ 3 จะไดรายไดสูงสุดเทากับ 
477,290 บาท  หลังจากปที่ 3 ผลผลิตจะเริ่มลดลง  รายไดที่เกษตรกรไดรับจึงลดลงดวย     รายไดที่
เกษตรกรไดรับ  ไดแสดงไวในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 รายไดจากการจําหนายฝรั่งกลมสาลี่ที่มีขนาดพื้นที่นอยกวา 10 ไร 

ผลด ี ผลกลาง ผลมีตําหน ิ 
อายุ
ฝร่ัง
กลม
สาลี่ 
ปท่ี 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

รวม
รายได 
(บาท) 

1 2,035 9 18,315 910 6 5,460 540 2 1,080 24,855 
2 30,220 9 271,980 10,020 6 60,120 6,740 2 13,480 345,580 
3 41,560 9 374,040 13,705 6 82,230 10,510 2 21,020 477,290 
4 29,240 9 263,160 8,725 6 52,350 6,590 2 13,180 328,690 
5 17,290 9 155,610 6,015 6 36,090 4,880 2 9,760 201,460 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.6  รายไดจากการจําหนายฝรั่งกลมสาลี่ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 10ไรเปนตนไป 

ผลด ี ผลกลาง ผลมีตําหน ิ 
อายุ
ฝร่ัง
กลม
สาลี่ 
ปท่ี 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

รวม
รายได 
(บาท) 

1 1,530 30 45,900 728 20 14,560 400 10 4,000 64,460 
2 5,000 30 150,000 8,900 20 178,000 5,400 10 54,000 872,000 
3 20,000 30 600,000 16,800 20 336,000 5,200 10 52,000 988,000 
4 19,500 30 585,000 12,000 20 240,000 9,400 10 94,000 719,000 
5 9,500 30 285,000 11,300 20 126,000 6,900 10 69,000 480,000 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.3 การวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ในการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่ในครั้งนี้   ผูศึกษาไดใช

ระยะเวลาคืนทุน (payback period)      มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)  อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C 
ratio)  และอัตราผลตอบแทนการลงทุนภายใน (IRR)  เปนเครื่องมือใชวัดความเปนไปไดของ
โครงการในการลงทุนครั้งนี้   

    
4.3.1) ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุน (payback  period) 
      ระยะเวลาคืนทุนจะบอกใหเราทราบวาตองใชเวลานานเทาไร  จึงจะไดเงินทุนกลับคืนมา  

ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางเงินลงทุนเริ่มแรกกับกระแสเงินเขารายป    หากเงินสดเขาเทากันทุกป  
ระยะเวลาคืนทุนเทากับ  เงินลงทุน/เงินสดเขารายป  แตในกรณีที่กระแสเงินสดเขาในแตละปไม
เทากัน  การคิดระยะเวลาคืนทุน  ตองนํากระแสเงินสดเขาในแตละป  ตั้งแตปแรกเรื่อยไปรวมกัน
จนกวาจะครบเงินลงทุน   สําหรับการปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่นั้นมีผลจากการวิเคราะหคํานวณ  ดังนี้ 
ตารางที่ 4.7  ระยะเวลาคืนทุนของเกษตรกรกลุมที่ 1  

ปท่ี  รายไดรวม ตนทุนรวม ผลไดสุทธิ กําไรสะสม กําไร / ตนทุน 

0  100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 - 

1 24,855.00 106,215.00 -81,360.00 -181,360.00 -77.60 

2 345,580.00 111,440.00 234,140.00 52,780.00 210.10 

3 477,290.00 117,910.00 359,380.00 412,160.00 304.79 

4 328,690.00 109,920.00 218,770.00 630,930.00 199.03 

5 213,460.00 84,290.00 129,170.00 760,100.00 153.24 

รวม 1,389,875.00 629,775.00 760,100.00 1,574,610.00 120.69 

ที่มา:  จากการคํานวณ 

 จากตาราง4.7   แสดงใหเห็นวากลุมที่ 1 เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกฝร่ังกลมสาลี่นอยกวา 10 ไร
นั้นจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณปที่ 2  เปนตนไป   ในปที่เร่ิมทําการปลูกนั้นยังไมเกิดผลผลิตจึงมี
แตตนทุนเริ่มตนคือ 100,000 บาท  และในปที่ 1 ฝร่ังเริ่มทยอยใหผลผลิตเปนรายได 24,855 บาท  
สวนในปที่ 2 ผลผลิตฝร่ังเริ่มออกผลมากขึ้นเกษตรกรสามารถรับรูรายไดเพิ่มเปน 345,580 บาท 
และในปที่ 3 ฝร่ังสามารถใหผลผลิตเต็มที่ซ่ึงทํารายไดใหกับเกษตรกรสูงสุดถึง 359,380 บาทและ
เกษตรกรสามารถมีกําไรสะสมเปนเงินถึง 412,160บาท และในปที่4 และปที่ 5 ตนฝร่ังเริ่มเสื่อม
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โทรมลงจึงใหผลผลิตลดลง  จึงเปนผลใหรายไดของผลผลิตฝร่ังลดลงเปน 328,690 บาทและ 
213,460 บาท ตามลําดับ  แตมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นเปน  630,930  บาท และ 760,100  บาท 
ตารางที่ 4.8   ระยะเวลาคืนทุนของเกษตรกรกลุมที่ 2   

ปท่ี  รายไดรวม ตนทุนรวม ผลไดสุทธิ กําไรสะสม กําไร / ตนทุน 

0   400,000.00  -400,000.00  -400,000.00  - 

1 64,460.00  271,225.00  -206,765.00  -606,765.00  -76.23  

2 872,000.00  261,700.00  610,300.00  3,535.00  233.21  

3 988,000.00  279,200.00  708,800.00  712,335.00  253.87  

4 719,000.00  240,000.00  479,000.00  1,191,335.00  199.58  

5 496,000.00  223,700.00  272,300.00  1,463,635.00  121.73  

รวม 3,139,460.00  1,675,825.00  1,463,635.00  2,364,075.00  87.34  

ที่มา: จากการคํานวณ 

 จากตารางที่ 4.8   กลุมที่ 2 เกษตรกรที่มีขนาดสวนฝรั่งตั้งแต 10 ไรขึ้นไป   จะเห็นไดวาใน
ปแรกที่มีผลผลิตนั้นมีรายไดรวม 64,460 บาท ยังคงขาดทุน 206,765 บาท ในปที่ 2 สามารถเก็บ
ผลผลิตไดเพิ่มขึ้นมีรายไดรวม 872,000 บาท เร่ิมมีกําไรสะสมเปน 3,535 บาท  ในปที่ 3 เกษตรกร
สามารถเก็บผลผลิตไดสูงสุดรายไดรวมเปน 988,000 บาทและจากตารางทําใหเราทราบวาระยะเวลา
คืนทุนในปที่ 2  นั่นเองและเริ่มมีกําไรสะสมเปนเงิน 712,335บาท    ในปที่ 4 ตนฝร่ังเริ่มใหผลผลิต
ลดลงบางเล็กนอยเกษตรกรมีรายไดในปที่ 4 เปนเงิน 719,000 บาท  และในปที่ 5 ตนฝร่ังเริ่มให
ผลผลิตลดลงอยางมากเนื่องจากความเสื่อมสภาพของตนฝรั่ง  ในปที่ 5 นี้มีรายไดรวมจากการเก็บ
ผลผลิตเปนเงิน 496,000 บาท 
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (ตารางที่ 4.7 และ ตารางที่ 4.8)  จะพบวาเกษตรกรทั้ง 2 กลุม
มีระยะเวลาคืนทุนไมแตกตางกัน   คือตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป   แตเนื่องจากกลุมที่ 2 นั้นมีพื้นที่ใน
การดูแลมากกวากลุมที่ 1  ทําใหไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงและยังไมใชยากําจัดวัชพืชหรือแมลง
ศัตรูใดๆจึงทําใหผลผลิตที่ไดออกมานอยกวากลุมแรก    ดังนั้นจึงมีรายไดนอยกวาเมื่อเทียบเปน
อัตราสวนตอไร   รายไดในปแรกๆจะมีมากและลดลงในปหลังๆ     เนื่องจากตนฝร่ังโทรมลงจึง
ตองมีการปลูกทดแทนขึ้นแลวตัดตนเกาทิ้ง 

4.3.2 การวิเคราะหการวัดคาของผลตอบแทนและตนทุน 
 การวิเคราะหโดยมีการคิดลด  เปนวิธีการวัดคาของผลตอบแทนและตนทุนหรือคาใชจาย
ที่เกิดจากโครงการ  โดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสผานวิธีคิดลด (discount  method)  ซ่ึงในทางปฏิบัติมี
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อยู 3 วิธีที่ไดรับความนิยม  คือ การหามูลคาปจจุบัน (net present value : NPV) การหาอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (internal  rate  of  return : IRR) และการหาอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (benefit cost ratio : B/C ratio)   โดยปรกติแลวในการวิเคราะหทางการเงิน
นั้นอัตราสวนลดที่คิดจะมีคาเทากับตนทุนคาเสียโอกาสของการไดเงินทุนนั้นมาเพื่อใชลงทุน  ซ่ึง
มักมีคาเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูในระยะยาว   ในการศึกษาครั้งนี้จะใช 2 อัตรา  คือ 
 -  ในกรณีที่เปนคาเสียโอกาสของผูลงทุน  ซ่ึงในประเทศที่กําลังพัฒนานั้นมักจะใชอัตรา
การคิดลดระหวางรอยละ 8 ถึงรอยละ 15 ตอปในรูปของคาที่แทจริง  โดยปรกติแลวอัตราคาเสีย
โอกาสของเงินลงทุนที่เลือกใชสวนใหญจะเทากับรอยละ 12 ตอป   (ในโครงการนี้จึงเลือกใชอัตรา
คิดลดที่รอยละ 12 ตอป) 
 -  อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยในอัตรารอยละ 8  ตอป  จะใชอัตราดังกลาว
เปนอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการ  ในกรณีที่เกษตรกรรายใดมีเงินทุนนอยก็จะตองกูยืมเงินมา
ใชในการลงทุนทําสวนฝรั่ง 
 การวิเคราะหตามวิธีการแบบคิดลดจะเริ่มจากการคาดคะเนกระแสการไหลเงินสดของ
โครงการ  ซ่ึงเปนการคาดคะเนจากงบตางๆที่แสดงแหลงที่มาของเงินทุนและแหลงใชไปของ
เงินทุน  ไดแก  กระแสเงินสดรับหรือผลได  กระแสเงินสดจายหรือตนทุน  และกระแสเงินสดสุทธิ  
โดยเปนการวิเคราะหในเบื้องตน  ซ่ึงจะนําไปสูการวิเคราะหดานอื่นๆตอไป 
 ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห NPV, IRR  และ  B/C ratio ในอัตราคิดลดที่ 8% และ 12% 
 กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

กรณีรายไดและตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลง  อัตราคิดลด 8% 
NPV 659,404.82 1,431,855.20 
IRR 88.04% 57.75% 
B/C ratio 2.06 1.72 

กรณีรายไดและตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลง  อัตราคิดลด 12% 
NPV 582,138.52 1,265,349.15 
IRR 88.04% 57.75% 
B/C ratio 1.99 1.65 
ที่มา : จากการคํานวณ 

สําหรับผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนปลูกฝร่ังกลมสาลี่ของเกษตรกรทั้ง 2 กลุม 
ณ อัตราคิดลด 8%และ 12%  จากตารางที่ 4.9 ในกรณีที่รายไดและตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลง ณ 
อัตราคิดลด 8% กลุมที่ 1 สามารถหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ659,404.88 บาท,   IRR 
เทากับ 88.04% และ B/C ratio เทากับ 2.06    แสดงวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนสูง   
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สวนในกลุมที่ 2 นั้นผลการวิเคราะหสามารถหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ1,431,855.20 บาท 
IRR เทากับ 57.75% และ B/C ratio เทากับ 1.72   แสดงวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน
สูงเชนกัน 

กรณีรายไดและตนทุนไมมีการเปลี่ยนแปลง  ณ อัตราคิดลด12%   ผลการวิเคราะหของกลุม
ที่ 1 พบวา สามารถหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 582,138.52 บาท , IRR เทากับ 88.04% และ 
B/C ratio เทากับ 1.99  แสดงวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนสูง   สวนในกลุมที่ 2 นั้น
ผลการวิเคราะหสามารถหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,265,349.15บาท,IRRเทากับ 57.75% 
และ B/C ratio เทากับ 1.65  แสดงวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนสูงเชนกัน (ดังแสดง
ในตารางที่ 4.9) 

4.2.3 การวิเคราะหความไหวตัวของผลตอบแทนและตนทุน (Sensitivity  Analysis) 
 การวิเคราะหความไหวตัวนั้น  จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินความทนตอ
เหตุการณในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น  ซ่ึงจะทํา
ใหรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับโครงการในกรณีที่กระแสการไหลของตนทุนและผลไดไมเปนไปตามที่
หวังไวตามแผนเดิม   ในที่นี้การวิเคราะหความไหวตัวจะถูกกระทําแบงเปนสวนๆ    (ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 4.10)       ดังนี้  
ตารางที่ 4.10   การวิเคราะหความไหวตัว ณ อัตราคิดลด 8%  

รายการ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 
ต น ทุ น เ พิ่ ม /
รายรับคงท่ี 

NPV IRR B/C ratio NPV IRR B/C ratio 

5% 638,122.29 82.35% 1.97 1,380,565.63 53.16% 1.64 
10% 616,839.76 77.01% 1.88 1,329,276.06 48.84% 1.57 
15% 595,557.22 71.97% 1.79 1,277,986.49 44.75% 1.50 

รายรับลดลง /
ตนทุนคงท่ี 

      

5% 605,152.05 82.06% 1.96 1,308,972.87 52.92% 1.64 
10% 550,899.27 75.86% 1.86 1,186,090.54 47.91% 1.55 
15% 496,646.50 69.42% 1.75 1,063,208.21 42.67% 1.47 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 จากขอมูลในตารางที่ 4.10 จะเห็นไดวาเมื่อคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยกําหนดใหรายไดคงที่ ณ 
อัตราคิดลดที่ 8%   จะเห็นวา  คาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ใน
กลุมที่ 1 เทากับ638,122.29, 616,839.76 และ 595,557.22 บาท ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(IRR) เทากับ 82.35%, 77.01% และ 71.97% ตามลําดับ  และไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย 
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(B/C ratio) เทากับ 1.97, 1.88 และ 1.79  คาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคา
มากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ 8 และ คาB/C ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้
มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมคาใชจายจะสูงเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15   ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 
 ในกรณีที่คาใชจายหรือตนทุนคงที่  แตรายไดลดลงในอัตรารอยละ 5,10,15  ณ อัตราคิดลด
ที่ 8%  ในกลุมที่ 1  จะเห็นวา   มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ไดเทากับ 605,152.05, 550,899.27 และ 
496,646.50 บาท   ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 82.06%, 75.86% และ 69.42%    
และไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 1.96, 1.86 และ 1.75      รายรับที่ลดลง
ดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ 8 และ คาB/C 
ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมรายไดจะลดลงรอยละ 5,10,15     ณ 
อัตราคิดลดรอยละ 8 

จากตารางที่ 4.10  ณ อัตราคิดลดรอยละ8  ถาตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5,10,15  แตรายไดคงที่  
ในกลุมที่ 2 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,380,565.63, 1,329,276.06 และ1,277,986.49 
บาท  ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 53.16%,  48.84% และ 44.75%       และได
คาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 1.64, 1.57 และ 1.50   คาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0      คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ8    และ คา
B/C ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมคาใชจายหรือตนทุนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5,10,15   ณ อัตราคิดลดรอยละ 8   

ในกรณีที่คาใชจายหรือตนทุนคงที่  แตรายไดลดลงในอัตรารอยละ 5,10,15  ณ อัตราคิดลด
ที่ 8%ในกลุมที่2  จะเห็นวา   มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ไดเทากับ 1,308,972.87,  1,186,090.54 และ
1,063,208.21 บาท   ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 52.92%, 47.91%และ42.67%   
ไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ1.64, 1.55 และ1.47    รายรับที่ลดลงดังกลาว
นั้นยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ 8 และ คาB/C ratio 
มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมรายไดจะลดลงรอยละ 5,10,15  ณ อัตราคดิ
ลดรอยละ 8 
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ตารางที่ 4.11  การวิเคราะหความไหวตวั ณ อัตราคิดลด 12%  
รายการ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

ต น ทุ น เ พิ่ ม /
รายรับคงที่ 

NPV IRR B/C ratio NPV IRR B/C ratio 

5% 630,513.69 82.35% 1.97 1,218,900.27 53.16% 1.57 
10% 543,610.05 77.01% 1.81 1,172,451.39 48.84% 1.50 
15% 524,345.82 71.97% 1.73 1,126,002.51 44.75% 1.44 

รายรับลดลง /
ตนทุนคงท่ี 

      

5% 433,767.36 82.06% 1.89 755,632.81 52.92% 1.57 
10% 385,396.20 75.86% 1.79 645,916.47 47.91% 1.49 
15% 337,025.04 69.42% 1.69 536,200.14 42.67% 1.40 

ที่มา: จากการคํานวณ 

จากขอมูลในตารางที่ 4.11 จะเห็นไดวาเมื่อคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยกําหนดใหรายไดคงที่ ณ 
อัตราคิดลดที่ 12%   จะเห็นวา  คาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ใน
กลุมที่ 1 เทากับ 630,513.69, 543,610.05 และ 524,345.82 บาท ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(IRR) เทากับ 82.35%, 77.01% และ 71.97% ตามลําดับ  และไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย 
(B/C ratio) เทากับ 1.97, 1.81 และ 1.73  คาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคา
มากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ12 และ คาB/C ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุน
นี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมคาใชจายจะสูงเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15  ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 
 ในกรณีที่คาใชจายหรือตนทุนคงที่  แตรายไดลดลงในอัตรารอยละ 5,10,15  ณ อัตราคิดลด
ที่ 12%  ในกลุมที่ 1 จะเห็นวา   มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ไดเทากับ 433,767.36, 385,396.20  และ
337,025.04 บาท   ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 82.06%, 75.86% และ69.42%    
และไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 1.89, 1.79 และ 1.69      รายรับที่ลดลง
ดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ12  และ คาB/C 
ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมรายไดจะลดลงรอยละ 5,10,15  ณ 
อัตราคิดลดรอยละ 12 

จากตารางที่ 4.11  ณ อัตราคิดลดรอยละ12  ถาตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5,10,15  แตรายไดคงที่  
ในกลุมที่ 2 จะไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,218,900.27, 1,172,451.39 และ1,126,002.51 
บาท  ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 53.16%, 48.84% และ 44.75%       และได
คาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 1.57, 1.50 และ 1.44    คาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวนั้นยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0      คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ12    และ คา
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B/C ratio มากกวา 1  ดังนั้นการลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมคาใชจายหรือตนทุนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5,10,15  ณอัตราคิดลดรอยละ12 

ในกรณีที่คาใชจายหรือตนทุนคงที่  แตรายไดลดลงในอัตรารอยละ 5,10,15  ณ อัตราคิดลด
ที่ 12ในกลุมที2่   จะเหน็วา   มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) ไดเทากับ 755,632.81, 645,916.47 และ
536,200.14 บาท   ไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ 52.92%, 47.91% และ 42.67%    
และไดคาอัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 1.57, 1.49 และ 1.40  รายรับที่ลดลง
ดังกลาวนัน้ยังทําใหคา NPV มีคามากกวา 0  คา IRR ที่ไดสูงกวาอัตราคิดลดรอยละ12  และ คาB/C 
ratio มากกวา1 ดังนัน้การลงทุนนี้มีความเปนไปไดสูง  ถึงแมรายไดจะลดลงรอยละ 5,10,15  ณ  
อัตราคิดลดรอยละ12  


