
 ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกฝร่ังพันธุ

กลมสาลี่  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวดัลําปาง 
  
ผูเขียน นายวุฒิศักดิ์  สุรินกาน 
 
ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ  

รศ.กัญญา  กุนทีกาญจน ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธเนศ   ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการ 
 ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการณุ กรรมการ 

  

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการปลูกฝร่ัง
กลมสาลี่  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการสัมภาษณเกษตรกร
และผูที่เกี่ยวของในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  โดยไดทําการแบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุม  คือ  
กลุมที่มีขนาดพื้นที่สวนฝรั่งนอยกวา 10 ไร  และกลุมที่มีขนาดพื้นที่สวนตั้งแต 10 ไรขึ้นไปจากนั้น
จะวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และศึกษาถึงความไวของโครงการลงทุน โดยกําหนดให
คาใชจายคงที่ แตมีรายไดลดลงรอยละ 5, 10, 15 ตามลําดับ และกําหนดใหรายไดคงที่ แตมีคาใชจาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 5, 10, 15 ตามลําดับ จากการศึกษาพบวา 
 1.    เกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่ที่มีขนาดพื้นที่สวนนอยกวา 10 ไร ตลอดอายุสวน 5 ป  มี
ตนทุนการปลูก   125,955 บาท/ไร  รายไดจากการขายผลผลิต  277,975  บาท/ไร  และไดรับกําไร
จากการขายผลผลิต  152,020 บาท/ไร  ในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนปลูกฝร่ัง  ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา   การปลูกฝรั่งมีระยะเวลาคืนทุน  2  ป  เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยใช
อัตราคิดลดที่ 8%   พบวา   การลงทุนทําสวนฝรั่งนั้นมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  เทากับ  659,405 
บาท    อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย  (B/C  ratio)  เทากับ  2.06   ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายใน  
(IRR)มีคาเทากับ88.04%และเมื่อพิจารณาการลงทุนโดยใชอัตราคิดลดที่ 12% พบวาการลงทุน
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ทําสวนฝรั่งนั้นมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  เทากับ  582,139  บาท    อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย  
(B/C  ratio)เทากับ  1.99   ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคาเทากับ 88.04% ดังนั้นการ
ลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่ในเขตอําเภอเมืองนี้มีความเปนไปไดสูงและคุมคาตอการลงทุน ดังนั้น
เมื่อมีความเสี่ยงและความไมแนนอนเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได คาใชจายนั้น  จะ
มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกโครงการ  จึงไดมีการวิเคราะหความไวของโครงการลงทุนปลูก
ฝร่ัง  พบวาเมื่อสมมติใหคาใชจายคงที่  แตมีรายไดลดลงรอยละ 5,10,15 ตามลําดับ    และเมื่อสมมติ
ใหรายไดคงที่  แตมีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15  ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาโครงการลงทุน
ปลูกสวนฝรั่งกลมสาลี่นี้มีความเปนไปไดสูง 

2.    เกษตรกรกลุมที่มีขนาดพื้นที่สวนตั้งแต 10 ไรขึ้นไป  ตลอดอายุสวน 5 ป  มีตนทุนการ
ปลูก  167,583 บาท/ไร  รายไดจากการขายผลผลิต  627,892  บาท/ไร  และไดรับกําไรจากการขาย
ผลผลิต  146,364  บาท/ไร   ในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนปลูกฝร่ัง    ผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวา   การปลูกฝรั่งมีระยะเวลาคืนทุน  2  ป    เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยใชอัตราคิดลดที่ 8%   
พบวา   การลงทุนทําสวนฝรั่งนั้นมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  เทากับ 1,431,855 บาท    อัตราสวน
รายไดตอคาใชจาย  (B/C  ratio)  เทากับ  1.72   ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคา
เทากับ 57.75%   และเมื่อพิจารณาการลงทุนโดยใชอัตราคิดลดที่ 12%   พบวา   การลงทุนทําสวน
ฝร่ังนั้นมีมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV)  เทากับ 1,265,349 บาท    อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย  (B/C  
ratio)  เทากับ  1.65   ในขณะที่อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)  มีคาเทากับ 57.75%   ดังนั้นการ
ลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่ในเขตอําเภอเมืองนี้มีความเปนไปไดสูงและคุมคาตอการลงทุน   ดังนั้น
เมื่อมีความเสี่ยงและความไมแนนอนเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดและคาใชจายนั้น
จะมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกโครงการ  จึงไดมีการวิเคราะหความไวของโครงการลงทุนปลูก
ฝร่ัง  พบวาเมื่อสมมติใหคาใชจายคงที่  แตมีรายไดลดลงรอยละ 5,10,15 ตามลําดับ    และเมื่อสมมติ
ใหรายไดคงที่    แตมีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5,10,15  ตามลําดับ        จากการศึกษาพบวาโครงการ
ลงทุนปลูกสวนฝรั่งกลมสาลี่นี้มีความเปนไปไดสูง 
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ABSTRACT 
 

The analysis was based on information and data from questionnaire interview of small 
growers with less than 10 rais and large growers with more than 10 rais of the guava cultivation 
area and other relevant individuals. It was intended for understanding the feasibility and 
sensitivity of the investment project on Klom Sali guava cultivation. The sensitivity analysis 
involved the following scenarios: cost remains constant while revenue decreases by 5, 10, and15 
percent; and revenue remains constant while cost increases by 5, 10, and15 percent. 
 For the group of small growers with guava area less than 10 rais and cultivation 
investment project of five years, the study revealed the overall production cost to be 125,955 baht 
per rai, the revenue from selling guava fruits to be 277,975 baht per rai thus contributing to 
152,020 baht per rai of profit. This project will have two-year payback period. Given the discount 
rate of 8% this investment project has 659,405 baht Net Present Value (NPV), 2.06 Benefit/cost 
ratio and 88.04% Interval Rate of Return (IRR). If the discount rate is higher at 12%, the NPV, 
B/C ratio, and IRR figures become 582,138.52 baht, 1.99, and 88.04%, respectively. 
Consequently, it can be concluded the Klom Sali guava cultivation investment at less than 10 rais 
scale in Mueang District of Lampang Province is highly feasible and worth investing. Since risk 
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and uncertainty about the change in cost and revenue will have implication for investment 
decision, sensitivity analysis can suggest what will happen under the changed circumstances, the 
above-assumed scenarios, this investment project remains highly feasible. 
 For the group of large growers having more than 10 rais of guava planting area, the 
investment project of five years will incur a total production cost of 167,583 baht per rai, yield a 
total income of 627,892 baht per rai and hence a profit of 146,364 baht per rai, as well as a two-
year payback period. Given the discount rate of 8%, this investment project will have the NPV of 
1,431,855 baht, the B/C ratio of 1.72, and IRR of 57.75%.  In case of 12% discount rate, the 
NPV, B/C ratio and IRR figures become 1,265,349 baht, 1.65, and 57.75%, respectively. 
Therefore, investment on growing Klom Sali guava at the relatively large scale in Mueang 
District of Lampang Province appears highly feasible and is worth investing. In addition, the 
sensitivity analysis under the assumed scenarios revealed that this investment project remains 
highly feasible despite the reduction in income stream or the increase in production cost. 


