
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
            จากการศึกษาการลงทุนปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง   พบวา
เกษตรกรแตละกลุมนั้นมีขนาดสวนแตกตางกัน   ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดแบงกลุมเกษตรกร
ออกเปน 2 กลุมคือ 
 -  กลุมที่ 1 เกษตรกรที่มีขนาดสวนฝรั่งนอยกวา 10 ไร  โดยมีการใสปุย  มีการตัดแตงกิ่ง
และปลิดผล   การใหน้ําและมีการใชสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางสม่ําเสมอ  ผลผลิตที่ไดมี
คุณภาพดี 
 -  กลุมที่ 2  เกษตรกรที่มีขนาดสวนฝรั่งมากกวา 10 ไรขึ้นไป  โดยมีการใสปุย   การดูแล
รักษา  ตัดแตงกิ่งและปลิดผล    ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดีเชนกัน 
 จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและรายไดจากการปลูกฝร่ังพันธุกลม
สาลี่เฉลี่ยตอไรของเกษตรกรทั้ง 2 กลุมนี้   สรุปไดดังนี้ 
 1.   เกษตรกรกลุมที่ 1  มีผลผลิตตลอดอายุ  5  ปรวม  179,980  กิโลกรัม  เปนผลดีรวม  
120,345 กิโลกรัม  ผลกลางรวม  39,375  กิโลกรัม  และผลตําหนิรวม  20,260  กิโลกรัม  จําหนาย
โดยแบงเกรดผลดีขายไดราคาเฉลี่ย  9 บาทตอกิโลกรัม  ผลกลางรายไดเฉลี่ย  6  บาทตอกิโลกรัม   
และผลตําหนิขายราคาเฉลี่ย  2  บาทตอกิโลกรัม  ขายผลผลิตตลอดอายุรวม 5 ปรวม  1,377,875.00 
บาท   และมีตนทุนการปลูกรวม  629,775  บาท 
 2.   เกษตรกรกลุมที่2  มีผลผลิตตลอดอายุ  5  ปรวม  132,558  กิโลกรัม  เปนผลดีรวม 
55,530 กิโลกรัม  ผลกลางรวม  49,728 กิโลกรัม  และผลตําหนิรวม  27,300 กิโลกรัม  จําหนายโดย
แบงเกรดผลดีขายไดราคาเฉลี่ย  30 บาทตอกิโลกรัม  ผลกลางรายไดเฉลี่ย  20  บาทตอกิโลกรัม   
และผลตําหนิขายราคาเฉลี่ย  10 บาทตอกิโลกรัม  ขายผลผลิตตลอดอายุรวม 5 ปรวม  3,139,460.00 
บาท   และมีตนทุนการปลูกรวม  1,675,825  บาท 
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ตารางที่ 5.1  แสดงผลตอบแทน  ตนทุนและผลการวิเคราะหการลงทุนในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่ 

                     รายการ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

1. ตนทุนในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่ 629,775.00 1,675,825.00 
2. รายไดจากการผลผลิต 1,389,875.00 3,139,460.00 
3. กําไรจากการขายผลผลิต 760,100.00 1,463,635.00 
4. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนตอป 120.69% 87.34 
5. ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 2 ป 
6. มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ ระดับอัตราสวนลด 8% 659,404.82 1,431,855.20 
    มูลคาปจจุบันสุทธิ ณ ระดับอัตราสวนลด 12% 582,138.52 1,265,349.15 
7. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ สวนลด 8% 88.04% 57.75% 
    อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ สวนลด 12% 88.04% 57.75% 
8. อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย ณ สวนลด 8% 2.06 1.72 
    อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย ณ สวนลด 12% 1.99 1.65 

 
เมื่อเปรียบเทียบตนทุน รายได กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  พบวาเกษตรกรกลุมที่ 2 นั้นมีตนทุน  

รายไดและกําไรนอยกวาเกษตรกรกลุมที่ 1  เมื่อพิจารณาระยะเวลาคืนทุน  ปรากฏวาเกษตรกรทั้ง 2 
กลุมระยะเวลาคืนทุนเทากัน  และรายไดตอกิโลกรัมที่แตกตางกันเนื่องจากเกษตรกรกลุมที่ 2  มีการ
ดูแลรักษาตนฝร่ังโดยไมมีการฉีดยากําจัดศัตรูพืช   ถึงแมจะมีตนทุนสูงทางดานคาแรงในการตัด
แตงกิ่ง    การดูแลรักษาแตสามารถลดคาใชจายดานสารเคมีกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชซ่ึงเปน
ตนทุนที่มีผลตอปจจัยการผลิตที่สูงมาก   จึงมีราคาขายที่แพงกวา   สําหรับการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกฝรั่งพันธุกลมสาลี่นั้น  พบวาสวนฝรั่งจะมีอายุที่เหมาะสมในการ
ใหผลผลิตเปนเวลา 3-5 ปหลังจากนั้นในชวงปหลังๆตนฝร่ังจะโทรมจึงทําใหผลผลิตนอยลง   ซ่ึง
อาจจะไมคุมคาใชจายในการดูแลรักษา  เกษตรกรควรทําการปลูกทดแทนใหม   ทางดานตนทุน
และรายได  พบวาตนทุนในการปลูกฝร่ังกลมสาลี่จะสูงมากในปแรก  เนื่องจากมีคาใชจายหลายดาน
ประกอบดวย   คาใชจายในการลงทุน  คาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายในการดูแลรักษา  
โดยเฉพาะคาใชจายในปแรกจะสูงมากและจะคอยลดลงในปถัดไป  ตนทุนที่เกิดขึ้นในแตละปจะ
เปนคาใชจายในการดูแลรักษา  ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นทุกปตามขนาดของตน  เมื่อวิเคราะหผลตอบแทนจาก
การลงทุนโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 8 และ 12     ผลปรากฏวาใหผลตอบแทนในการลงทุนคุมคากับ
การลงทุน   นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหความไหวตัวของโครงการ  โดยกําหนดอัตราสวนลดรอยละ 8 
และ 12   ผลปรากฏวา  โครงการยังใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน   
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5.2  ปญหาและขอเสนอแนะ 
5.2.1 ปญหาทางดานการผลิต 
1)   ปญหาดานการดูแลรักษา 

การดูแลรักษาของเกษตรกรแตละรายมักจะแตกตางกัน  ซ่ึงบางรายก็ไดผลผลิต
คุณภาพดี   บางรายก็ไดผลผลิตคุณภาพต่ํา  ปญหาที่พบก็คือ 

-  เกษตรกรกลุมที่ 1 พบวาเกษตรกรบางราย  มีการฉีดพนยากําจัดวัชพชืถ่ีเกินไป    
ตนทุนคาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชสูง   นอกจากนีย้งัสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรเองและอาจ
สงผลตอผูบริโภคดวย 

    -  เกษตรกรกลุมที่ 2  พบวาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการตัดแตงกิ่งและดูแล 
รักษาการหอผลผลิต  จึงทําใหแตละปมีผลผลิตต่ํากวาที่คาดหวังไว   สงผลตอรายรับและยังมีผลตอ
ตนทุนดานแรงงานที่ตองจางสูงมากกวาปกติ 

1) ปญหาดานศัตรูและโรคตางๆ 
ฝร่ังพันธุกลมสาล่ี   เปนพืชที่มีปญหาโรคและแมลงมาก  จึงจําเปนตองดูแลรักษาตน

และผลผลิตเปนอยางดี  เกษตรกรสวนใหญไมทราบสาเหตุและวิธีปองกันและกําจัดโรค   ทําใหการ
ปฏิบัติดูแลตลอดจนการดูแลรักษาโรคไมถูกวิธี   ซ่ึงบางรายโรคกิ่งแหงไดระบาดทําลายตนฝร่ังเปน
จํานวนมากจนจําเปนตองร้ือถอนและทําลายทิ้งในที่สุด  และปญหาดานแมลงไดแกแมงวันทอง  ซ่ึง
เขาทําลายตนฝรั่งทําใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกรจํานวนมาก 

2) ปญหาดานตนพันธุฝร่ัง 
ปจจุบันพันธุฝร่ังทางการคาที่มีผูนิยมปลูกคือฝร่ังพันธุกลมสาลี่   ซ่ึงเปนพันธุที่มี

ปญหามากที่สุดเรื่องโรคและแมลงรบกวน   เกษตรกรยังไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวานี้ได 
3) ปญหาดานตนทุนการปลูกสูง 

จากการศึกษาพบวา   คาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชและคาปุยเปนตนทุนที่สูงที่สุด
ในการทําสวนฝรั่ง   ปจจุบันราคาสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชและคาปุยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ   
ดังนั้นจึงทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้นดวย   และแรงงานในปจจุบันหายากเนื่องจากสวนใหญมักจะไป
ทํางานตามโรงงานตางๆมากกวาที่จะมารับจางทําไรทําสวน   ดังเชนเกษตรกรในกลุมที่ 2  ที่มี
ปญหาขาดแคลนแรงงาน  ทําใหในบางปหอผลผลิตไมทันเกิดการเนาเสียทําใหขาดรายไดไปมาก
ทีเดียวก็มี  

4) ปญหาดานพื้นที่เพาะปลูก 
ฝร่ังพันธุกลมสาลี่   เปนไมผลที่มีอายุใหผลผลิตเกินกวา 5 ป   พอหลังจากนั้นจะให

ผลผลิตลดนอยลงจึงตองมีการถอนทิ้งและปลูกใหม    จากการสํารวจพบวาเกษตรกรหลังจากที่ทํา
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การถอนทิ้งแลวจะทําการปลูกซ้ําในที่เดิมทันที    จึงทําใหผลผลิตที่ไดมักมีผลขนาดเล็ก  รสชาติ
ดอยกวาเดิม   เนื่องจากสารอาหารในดินถูกใชไปมาก   และเมื่อมีการปลูกซ้ําในที่เดิมจึงทําใหตน
ใหมนั้นมีคุณภาพลดลง   เกษตรกรใหเหตุผลวาไมมีเงินเพียงพอที่จะขยายพื้นที่การผลิตเพิ่ม    และ
ไมกลาเสี่ยงในการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน   ประกอบดวยความรูและประสบการณในพืชชนิดอื่นก็
ไมมี 

5.2.2  ปญหาดานการตลาดและราคา 
            เนื่องจากในการจําหนายฝร่ังออกจากสวน   สวนใหญตองผานพอคาคนกลางที่มา

รับซื้อถึงสวนและเปนผูกําหนดราคา    ซ่ึงมักกดราคาและคัดเกรดฝรั่งเขมงวดมากดวย    เกษตรกร
มักพบปญหาราคารับซื้อที่ไมแนนอนดวย    เนื่องจากฝรั่งเปนผลไมที่มีตลอดปราคาขายจะขึ้นอยู
กับปริมาณผลไมชนิดอื่นในตลาดดวย  เชนในระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ราคาฝรั่งต่ําเพราะ
มีมะมวงหรือผลไมชนิดอื่นออกสูตลาด 

5.2.3  ขอเสนอแนะ 
ทางดานการผลิต 

 1)  เกษตรกรควรปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาตนฝร่ังโดยใชวิธีที่จะลดการใชสาร
กําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชลง    และคอยติดตามขาวสารการพัฒนาเทคนิคการดูแลรักษาตนฝร่ัง
และการหอผลผลิต    เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น  ผลลาย  ผลตําหนิลดนอยลงและราคาที่
จําหนายจะสูงขึ้นดวย 

2)  เกษตรกรไมควรปลูกฝร่ังกลมสาลี่ซํ้าที่เดิม    ควรเวนชวงการปลูก 2-3 ป  โดย 
หาพืชชนิดอื่นที่สามารถปลูกไดผลในชวงสั้นๆ    เชนพืชผักชนิดตางๆ     เพื่อเปนการปรับระดับ
ความสมดุลของธาตุอาหารในดินใหกลับสูสภาพเดิม    หรือเกษตรกรอาจใชปลูกพืชแซมในสวน
ฝร่ังกอนทําการรื้อถอน   เชนปลูกฝร่ังแลว 5 ป   อาจปลูกพืชแซม  เชน  ปลูกมะพราวน้ําหอมแซม
ในสวนฝรั่ง    ซ่ึงทําใหเมื่อร้ือถอนฝรั่งแลว   สามารถมีรายไดจากการปลูกมะพราวน้ําหอมไดทันที 

3)  หนวยราชการที่เกี่ยวของ  เชน  สํานักงานเกษตรกรจังหวัด   และสํานักงาน
เกษตรอําเภอ  และหนวยงานอื่นๆ   ควรใหการอบรมและสงเสริมในเรื่องตางๆ   ทั้งในผลงานการ
วิจัย   การใหคําแนะนํา   เผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช   ใหเกษตรกรไดทราบถึง
สาเหตุและที่มารวมทั้งวิธีการดูแลรักษาที่ถูกตอง   เพื่อลดการใชยาฆาแมลงและลดตนทุนการผลิต      
ควรสนับสนุนและสงเสริมการทําปุยหมักใชเองใหกับเกษตรกรเพื่อลดคาใชจายการซื้อปุย     
รวมทั้งควรจะใหความรูเกษตรกรในการจัดตั้งกลุมหรือสหกรณเพื่อเปนตัวแทนในการจัดซื้อปุย
และยาฆาแมลงตางๆ   ซ่ึงจะซื้อไดในราคาถูกกวาการซื้อจากรานคาโดยตรง    หากซื้อเปนจํานวน
มากแลว   นอกจากราคาจะถูกยังมีบริการจัดสงใหถึงสวนอีกดวย 
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 ทางดานการตลาดและราคา 
  1)  เกษตรกรควรมีการบํารุงรักษาตนฝร่ังสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะการริดตกแตงกิ่ง  
เทคนิคการหอผลเพื่อใหผลผลิตมีผลใหญ   มีน้ําหนักตอผลมาก  รสชาติอรอย   และควรจัด
ระยะเวลาในการออกผลผลิตสูตลาดในชวงที่มีผลไมในตลาดมีนอย    เพื่อฝร่ังจะมีราคาดี 
  2)  ควรไดมีการรวมมือกันระหวางเกษตรกรที่ปลูกฝรั่ง  โดยจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ขึ้น   เพื่อตัดปญหาพอคาคนกลางและสามารถตรองราคาผลผลิตที่เหมาะสมได 
  3)  หนวยราชการที่เกี่ยวของควรสงเสริมและสนับสนุนพันธุ   การดูแลรักษา
คุณภาพ   การคัดขนาด   การบรรจุหีบหอใหมีมาตรฐานมากขึ้น   รักษาอายุการเก็บรักษาไดมากขึ้น
เพื่อเพิ่มจํานวนตลาดใหแกเกษตรกรที่อยูไกลๆได 
  4)  ศึกษาวิจยัการแปรรูปฝรั่ง   เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและเพิ่มตลาดการจําหนาย
มากขึ้น   ซ่ึงจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรมากขึน้ 


