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ความคุ้มทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกจิที่ส าคญัใน

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
นภาภรณ์ โพธ์ิวงค์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคุม้ทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกบั

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ มะม่วง โดยท าการศึกษาขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเกษตรกรต าบลอ่าว

นอ้ย อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 33 คน โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 

จ านวน 20 คน กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วง จ านวน 10 คน และกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูก

ยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วง จ านวน 3 คน แลว้น ามาท าการวิเคราะห์ความคุม้ทุนดว้ยวิธีการหา

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: 

IRR) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period: DPBP) และจุดคุ้มทุน (Break Even 

Point: BEP) 

 ผลการศึกษาโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 7 พบว่ากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารามีมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั -4,708.0677 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 1.3287 ไม่สามารถ

หาระยะเวลาคืนทุนได ้และจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ราคา 62.9806 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก

มะม่วงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากับ 481,707.78 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 

115.1057 มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 4.77 เดือน และจุดคุม้ทุนของมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง 

น ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี และฟ้าลัน่อยู่ท่ีราคา 17.2366 บาทต่อกิโลกรัม 14.7614 บาทต่อกิโลกรัม และ 

12.6961 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั และกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการ

ปลูกมะม่วงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 245,687.3700 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 

42.7708 มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 6 ปี 4.32 เดือน และจุดคุม้ทุนของมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง 

และฟ้าลัน่อยูท่ี่ราคา 25.7062 บาทต่อกิโลกรัม และ 12.8526 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั ดงันั้นจึง

สรุปไดว้่าการปลูกยางพาราไม่มีความคุม้ทุน การปลูกมะม่วงมีความคุม้ทุน และการท่ีเกษตรกร

เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากมีความคุม้ทุน 

ค าส าคัญ: ยางพารา, ความคุ้มทุน 
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Cost Effectiveness of Para-rubber Production and Economic Crops 

in Prachuap Khiri Khan Province 

Napaporn Powong 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to study the cost effectiveness of para-rubber 

production and economic crops which are mango by study the data with questionnaires 

in Ao Noi Subdistrict, Mueang District, Prachuap Khiri Khan Province for 33 people; 

divided as para-rubber farmers for 20 people, mango farmers for 10 people and changed 

from para-rubber to mango farmers for 3 people. Then analyze the cost effectiveness 

by using net present value(NPV), internal rate of return(IRR), discounted payback 

period(DPBP) and break-even point(BEP) 

 Result of research used a 7 percent interest rate, found that the para-rubber 

farmers had a net present value is -4,708.0677 baht, an internal rate of return is 1.3287 

percent, unable to find a payback period and the break-even point at the price 62.9806 

baht per kilogram. As for the mango farmers had a net present value is 481,707.7800 

baht, an internal rate of return is 115.1057 percent, the payback period is 3 years 4.77 

months and the break-even point of Nam Dok Mai Sri Thong mango, Nam Dok Mai 

Ber Si and Fah Lun at the price 17.2366 baht per kilogram, 14.7614 baht per kilogram 

and 12.6961 baht per kilogram, respectively. And changed from para-rubber to mango 

farmers had a net present value is 245,687.3700 baht, an internal rate of return is 

42.7708 percent, the payback period is 6 years 4.32 months and the break-even point 

of Nam Dok Mai Sri Thong mango and Fah Lun at the price 25.7062 baht per kilogram 

and 12.8526 baht per kilogram, respectively. Therefore, concluded that para-rubber 

plantation is not cost effective, mango plantation is cost effective and the changing from 

para-rubber to mango plantation is the best solution because it is cost effective 

Keyword: Para-rubber, Cost effectiveness   
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1.บทน า 
จากขอ้มูลของศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2552 

พบว่าประเทศไทยมีเน้ือท่ีการเพาะปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ

อินโดนีเซีย แต่มีผลผลิตยางพารามากท่ีสุดในโลก สามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดก้วา่ 4 แสนลา้น

บาทต่อปี โดยส่วนใหญ่ยางพาราท่ีผลิตในประเทศไทยอยูใ่นรูปของวตัถุดิบแปรรูปขั้นตน้ เช่น ยาง

แผน่ร่มควนั, ยางแผน่ดิบ, น ้ายางสด และยางกอ้นถว้ย (ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2560: น.73-

83).  ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา พบวา่มีเน้ือท่ีกรีดยางพารา และผลผลิตของยางพาราเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก

ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2554 ยางพารามีราคาสูงจึงส่งผลใหเ้กษตรกรมีความตอ้งการขยายเน้ือท่ีในการ

เพาะปลูกยางพาราประกอบกบัหลายๆประเทศก็ไดห้นัมาปลูกยางเพิ่มข้ึนเช่นกนั ท าให้มีพื้นท่ีปลูก

ยางพาราเพิ่มข้ึนทัว่โลกประมาณ 11.9 ลา้นไร่โดยยางพาราในประเทศไทยสามารถเพาะปลูกไดท้ัว่

ทั้งประเทศ ซ่ึงภูมิภาคท่ีได้ผลผลิตยางพารามากท่ีสุดในประเทศ คือ ภาคใต ้รองลงมา คือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามล าดบั ซ่ึงในภาคกลางจงัหวดัท่ีมี

ผลผลิตยางพารามากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560: 

ออนไลน์) โดยเป็นจงัหวดัภูมิล าเนาของผูศึ้กษา แต่ในปี 2555 หลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของ

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และได้ลุกลามไปทั่วโลกจึงมีผลท าให้มีการชะลอตัวการน าเข้า

ยางพาราของประเทศท่ีส าคญัในปี 2557 ลดลงถึงร้อยละ 0.93 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ส่งผลให้ราคา

ยางพารามีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยราคายางพาราในปี 2558 ลดลงถึงร้อยละ 15.30 เม่ือ

เทียบกับปีก่อนหน้า แต่ในส่วนของต้นทุนต่าง ๆในการผลิตไม่ได้มีการปรับตัวลดลงด้วย 

(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560: ออนไลน์) 

จากสถานการณ์ราคายางท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราบางส่วนเร่ิมหยุดกรีดยางพาราแล้ว หรือบางส่วนก็เร่ิมท่ีจะทยอยโค่นตน้ยางพาราเพื่อ

เปล่ียนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนแทนซ่ึงไดแ้ก่มะม่วงเน่ืองจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีเน้ือท่ี

การเพาะปลูกมะม่วงเป็นอนัดบั 5 ของประเทศไทย (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560: ออนไลน์) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่การท่ีเกษตรกร

ส่วนใหญ่ใช้เพียงราคาของยางพาราในการตดัสินใจท่ีจะปลูกต่อไปหรือท าการโค่นตน้ยางทิ้งนั้น

เพียงพอหรือไม่ หรือควรมีปัจจยัอ่ืนมาประกอบการตดัสินใจดว้ย มีความคุม้ทุนในการผลิตหรือไม่ 

และราคายางพาราควรเป็นเท่าไรถึงจะมีความคุม้ทุนท่ีเหมาะสมกบัการท่ีเกษตรกรควรจะลงทุนใน
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การเพาะปลูก และการท่ีเกษตรกรเปล่ียนจากการปลูกยางพาราไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนแทนมีความ

เหมาะสมหรือไม ่

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาความคุม้ทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 
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2. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาหาจุดคุม้ทุนของการปลูกยางพารากบัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

โดยไดท้  าการศึกษางานวิจยัของผูอ่ื้นท่ีไดท้  าไวเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจยั ซ่ึงไดมี้การศึกษา

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเพื่อการลงทุน การเพาะปลูกยางพารา และการ

เพาะปลูกมะม่วง 

2.1 การเพาะปลูกยางพารา และมะม่วง 

 จากการศึกษาสถานการณ์การผลิตยางพาราปี  พ.ศ. 2561 ของ (คณะกรรมการพฒันา

คุณภาพขอ้มูลดา้นการเกษตร, 2561) พบวา่มีเน้ือท่ีกรีดยางพาราไดเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 4.95 

เน่ืองจากราคายางในปี พ.ศ. 2555 มีราคาสูงจึงจูงใจใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีโดยปลูกแทนพื้นท่ีพืชไร่ 

ไมผ้ล พื้นท่ีนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พลากร สัตยซ่ื์อ และคณะ, 2559) ท่ีไดท้  าการศึกษาส่ิง

ท่ีจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นท่ีนาของเกษตรกรต าบลท่าขาม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

พบวา่ส่ิงท่ีจูงใจท่ีมีผลต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารามากท่ีสุดคือ พื้นท่ีรอบขา้งมีการปลูกยางพารา 

รองลงมาคือ ราคายางพารา , ความมั่นคงทางรายได้, ยางพาราดูแลรักษาง่ายและทนต่อ

สภาพแวดล้อม, จ  านวนแรงงานในครัวเรือน , ปริมาณน ้ าฝน, นโยบายรัฐบาล และราคาข้าว 

ตามล าดบั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัรายงานวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี

อายุเฉล่ีย 54 ปี ปลูกยางพาราพนัธ์ุ PRIM 600 มีระยะการปลูกต้นยางพาราเท่ากับ 3×7 เมตร จะ

เร่ิมท าการเปิดกรีดตน้ยางพาราโดยพิจารณาจากอายุตน้ยางพาราครบ 7-8 ปีและใชร้ะบบกรีดแบบ

กรีด 3 วนั เวน้ 1 วนั ผลผลิตเน้ือยางพาราแห้งมีความแตกต่างกนัตามอายุของตน้ยางพารา, ระบบ

กรีดยางพารา และการปลูกพืชแซมยางพารา ซ่ึงสอดคล้องกบั (สมเกียรติ กลัยพฤกษ์ และคณะ, 

2557) นอกจากน้ียงัพบว่า ขนาดเส้นรอบวงของล าต้นยางพาราท่ีเหมาะสมในการกรีดคือ 50 

เซนติเมตร และกรีดในระดับความสูงจากโค่นต้นประมาณ 150 เซนติเมตร ควรมีการปลูกพืช

ตระกูลถัว่คลุมดินเพื่อบ ารุงดิน และควบคุมวชัพืช ท าการใส่ปุ๋ยอินทรียผ์สมปุ๋ยเคมี 2 คร้ังต่อปี คือ 

ช่วงตน้ และช่วงปลายฤดูฝน และควรแปรรูปน ้ ายางพาราดิบเป็นแผ่นยางพารารมควนัเน่ืองจาก

สามารถเก็บไวร้อการขายไดน้านกวา่ และขายไดใ้นราคาท่ีดีกวา่ 

 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) พบว่ามีเน้ือท่ีให้ผลผลิตมะม่วงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน

หน้าเน่ืองจากราคามะม่วงมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให้เกษตรกรหันมานิยม

ปลูกมะม่วงเพิ่มมากข้ึนเพื่อการบริโภค และการส่งออก จากงานวิจยัของ (ธัญลกัษณ์ ตาสุข และ
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คณะ, 2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาการจดัการการผลิตมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมข้องเกษตรกรในอ าเภอวงั

ทอง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกท่ีจะปลูกมะม่วงเน่ืองจากจ าหน่ายแลว้ไดร้าคา

ดี ซ่ึงส่วนใหญ่เกษตรกรผลิตมะม่วงได้ตามระบบ GAP โดยส่วนใหญ่นิยมปลูกมะม่วงพันธ์ุ

น ้ าดอกไม้สีทอง และพนัธ์ุน ้ าดอกไม้เบอร์ 4 เกษตรกรจะมีการห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษ

คาร์บอนเน่ืองจากท าให้มะม่วงมีสีผลท่ีสวยงาม ป้องกนัการท าลายของแมลงวนัผลไมจึ้งท าให้ขาย

ไดร้าคาดี และในการจ าหน่ายผลผลิตจะมีการคดัเกรดของมะม่วงก่อนซ่ึงจะมีพ่อคา้คนกลางมารับ

ซ้ือ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้ ดังนั้น

หน่วยงานภาครัฐควรมีการจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการจดัการการผลิตมะม่วงน ้ าดอกไมใ้ห้มี

คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกมะม่วงน ้ าดอกไมจ้าก

งานวิจยัของ (ศรินทร ทองอินทร์, 2558) พบวา่ สามารถจ าแนกปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวไดเ้ป็น 

6 ดา้น ดงัน้ี (1)ดา้นเง่ือนไขปัจจยัการผลิต โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนแรงงาน รองลงมาคือ 

ปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศท่ีไม่สามารถควบคุมได,้ ปัญหาเก่ียวกบัความรู้และ

เทคโนโลยใีนการผลิต และปัญหาเงินทุนหมุนเวยีนท่ีไม่เพียงพอ ตามล าดบั (2)ดา้นเง่ือนไขทางดา้น

ความตอ้งการหรืออุปสงค ์เน่ืองจากปัจจุบนัความสามารถในการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกยงัไม่

เพียงพอต่อความต้องการของชาวจีน (3)ด้านอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวเน่ืองได้แก่ 

อุตสาหกรรมปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆมกัมีราคาสูง (4)ดา้นกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขนั

ของผูผ้ลิต โดยในอดีตชาวสวนไม่มีอ านาจการต่อรองราคากบัผูข้ายมากนกั แต่ในปัจจุบนัเกษตรกร

ไดมี้การรวมกลุ่มกนัมากข้ึนเพื่อใหมี้อ านาจการต่อรอง (5)ดา้นรัฐบาล ท่ีพบวา่บริษทัส่งออกสัญชาติ

จีนเขา้มาท าธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อบริษทัส่งออกสัญชาติไทย และยงัมี

ระยะเวลาด าเนินงานของด่านศุลกากรท่ีใช้เวลานานจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของมะม่วง และ

(6)ดา้นเหตุสุดวสิัย เช่น เร่ืองอุทกภยั, ปัญหาทางการเมือง และปัญหาค่าเงินผนัผวน 

2.2 หลกัเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการลงทุน 

 จากการศึกษาของ (วศิวฒัน์ วศินสมบติั , 2559) ไดท้  าการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจผลิตภณัฑ์คอนกรีตอดัแรง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐมท่ี

มีอายุโครงการ 20 ปี ใช้อตัราดอกเบ้ียคิดลดท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน

ทางการเงิน 3 วิธี ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period: PB), มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 

Value: NPV) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) พบวา่โครงการ

มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 161,180,844.32 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 38.19 
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และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 9 เดือน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ (ขวญัจิรา แก้วปาน, 

2558) ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตผกัปลอดสารพิษ ระยะโครงการลงทุน 20 ปี และใช้อตัราดอกเบ้ียคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี 

พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 714,143.47 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั

ร้อยละ 14 นอกจากน้ีมีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit-Cost Ratio: 

BCR) เท่ากับ 1.16 จากผลการศึกษาพบว่า โครงการทั้ งสองโครงการมีความคุ้มค่าท่ีจะลงทุน 

เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย ์มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอตัรา

ดอกเบ้ียคิดลด มีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาตลอดโครงการ และมีค่าอตัราส่วนมูลค่า

ปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกวา่ 1 แต่งานวจิยัของ (ทวศีกัด์ิ บุญกลม และคณะ, 2560) 

ไดท้  าการศึกษาการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 31ในพื้นท่ีองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง จงัหวดัปทุมธานี โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างตามพื้นท่ีการเพาะปลูก

ออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก 1-30 ไร่, ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก 31-60 ไร่ และขนาด

พื้นท่ีเพาะปลูก 61 ไร่ข้ึนไป พบวา่ จุดคุม้ทุน (Break-even Point) ของเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท านา 1-30 

ไร่, 31-60 ไร่ และ 61 ไร่ข้ึนไป โดยเฉล่ียจะตอ้งปลูกขา้วให้ได้ผลผลิต 20.03 ตนั, 42.80 ตนั และ 

74.14 ตนั ตามล าดบั ในส่วนของการประเมินการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายตลอด

ระยะเวลา 10 ปี พบวา่ มีการขาดทุนสะสมในพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ง 3 ขนาด ประกอบกบัมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของพื้นท่ีเพาะปลูก 1-30 ไร่, 31-60 ไร่ และ 61 ไร่ข้ึนไป มีค่าเท่ากับ -141,231.49 บาท, -

328,529.35 บาท และ -569,173.83 บาท ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนภายในโครงการทั้ง 3 ขนาด

พื้นท่ีเพาะปลูกมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0 มีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากบั 

0.88, 0.85 และ 0.85 ตามล าดบั และทั้ง 3 ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได ้ซ่ึง

จะเห็นไดว้า่ไม่มีความคุม้ทุนในการลงทุนปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 31 

 จากการศึกษาของ (เสาวลกัษณ์ ปัญจมีดิถี , 2552) ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของ

ธุรกิจร้านกาแฟ โดยใช้วิธีวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีว ัดได้ (Return on 

Investment: ROI) และวิธีการประเมินผลกระทบโครงการภายนอก เช่น สถานท่ี กิจกรรมทาง

การตลาด เพื่อวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีวดัไม่ได ้พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของร้านกาแฟท่ีวดัได้มีค่าเท่ากบั 246.24 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก แสดงว่าได้รับก าไรมากกว่าเงิน

ลงทุนทางการตลาดท่ีไดล้งไป จึงสมควรท่ีจะลงทุนในโครงการ ในส่วนของอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนท่ีวดัไม่ได ้ดา้นสถานท่ีตั้งนั้นอยูภ่ายในมหาวทิยาลยัซ่ึงท าใหไ้ดค้่าเช่าท่ีถูกกวา่ร้านคา้ขา้ง
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นอกมหาวทิยาลยัรวมถึงมีกลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจน ในดา้นกิจกรรมทางการตลาดมีการท าโปรโมชัน่ซ้ือ 1 

แถม 1 ในช่วงเดือนแรกท่ีเปิดร้าน รวมทั้งมีเมนูใหม่เพิ่มข้ึนทุกเดือน และมีการจดักิจกรรมตาม

เทศกาลต่าง ๆ ส่งผลใหมี้ยอดลูกคา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 และ ร้อยละ 80 ตามล าดบั  
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3. วธิีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรชาวสวนยาง

ในพื้นท่ีต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 20 ราย โดยมีหวัขอ้ท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ี 

(1)ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร (2)ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกยางพารา (3)ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการดูรักษา

ยางพารา (4)ขอ้มูลของตน้ทุนในการแปรรูปยางพารา (5)ขอ้มูลปริมาณผลผลิตยางพารา (6)ขอ้มูลราคา

ยางพารา และในส่วนของการด าเนินการศึกษาขอ้มูลเกษตรชาวสวนมะม่วงมีหัวขอ้ท่ีจะศึกษาดงัต่อไปน้ี 

(1)ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร (2)ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกมะม่วง (3)ขอ้มูลของตน้ทุนการท าใหม้ะม่วง

ออกผล (4)ขอ้มูลตน้ทุนการดูแลรักษามะม่วง (5)ขอ้มูลตน้ทุนการเก็บผลผลิตมะม่วง (6)ขอ้มูลปริมาณ

ผลผลิตมะม่วง และ (7)ขอ้มูลราคามะม่วง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความคุ้มทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกับพืช

เศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช้มีทั้งหมด 4 วิธี ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted 

Payback Period: DPBP) และจุดคุม้ทุน (Break Even Point: BP) 

 1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) คือผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอด

อายโุครงการกบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุน โดยใชอ้ตัราคิดลด (Discount rate) มาปรับมูลค่าของกระแสเงิน

สดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาใหม้าอยูท่ี่จุดเดียวกนัคือ ณ ปัจจุบนั มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

NPV = ∑
CFt

(1 + r)t
− I

n

t=1

 

โดยท่ี CFt = กระแสเงินสดรับสุทธิ ณ ปีท่ี t 

 I = เงินสดท่ีลงทุนของโครงการ 

 r = อตัราคิดลด หรืออตัราดอกเบ้ีย 

 t = ระยะเวลาโครงการท่ีลงทุน (t = 0, 1, 2, …, n) 

 n = อายขุองโครงการ 

 ซ่ึงตอ้งท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของรายรับและรายจ่ายในแต่ละปีของเกษตรกร เงินลงทุน

ตั้งตน้ในการเร่ิมเพาะปลูก อตัราดอกเบ้ียในตลาด และช่วงอายขุยัของการปลูกยางพารา 
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เกณฑก์ารตดัสินใจ คือ ถา้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีค านวณไดข้องโครงการมีค่ามากกวา่ 0 ก็ตดัสินใจท่ี

จะลงทุน หรือยอมรับโครงการนั้น แต่ถา้หากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่านอ้ยกวา่ 0 ก็ไม่ควรลงทุนในโครงการ

ดงักล่าว เน่ืองจากไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน ส าหรับในกรณีท่ีมีโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจมากกวา่ 1 โครงการ 

จะตอ้งจดัอนัดบัโครงการเรียงล าดบัตามมูลค่าปัจจุบนัสิทธิท่ีค านวณไดจ้ากค่ามากไปหาค่านอ้ย 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558: ออนไลน์) 

 2. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) คือ อตัราผลตอบแทน (อตัราคิดลด) ท่ีท าใหมู้ลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายโุครงการเท่ากบัเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิพอดี หรืออตัรา

ผลตอบแทนท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบั 0 มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

NPV = ∑
CFt

(1 + r)t
− I

n

t=1

= 0 

โดยท่ี r = อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 

เกณฑก์ารตดัสินใจ คือ ถา้อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกวา่อตัราดอกเบ้ียก็ตดัสินใจ

ลงทุนในโครงการ แต่ในทางกลบักนัถา้อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่านอ้ยกวา่อตัราดอกเบ้ียก็

ตดัสินใจไม่ลงทุนในโครงการนั้น (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558: ออนไลน์) 

 3. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPBP) คือ ระยะเวลาของการลงทุนท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิจาก
โครงการมีค่าเท่ากบักระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าการลงทุนท่ีไม่มีก าไรและไม่

ขาดทุน (อาจารยจ์ตุพร ตงัคธชั, 2555: ออนไลน์) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

DPBP = ปีก่อนคืนทุนครบ +
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดลงทุนท่ีเหลือท่ียงัไม่คืนทุน ณ ตน้ปีท่ีจะคืนทุน

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทั้งหมดในปีท่ีคืนทุน
  

 4. จุดคุม้ทุน (BEP) คือ จุดท่ีโครงการมีรายไดเ้ท่ากบัค่าใชจ่้ายรวม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 

2560: ออนไลน์) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

Q =
TFC

P − AVC
 

โดยท่ี Q = ปริมาณผลผลิต 

 TFC = ตน้ทุนคงท่ีรวม 

 P = ราคาขายต่อหน่วย 

 AVC = ตน้ทุนแปรผนัเฉล่ีย 
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 ซ่ึงตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณผลผลิต(กิโลกรัมต่อไร่) ตน้ทุนคงท่ีต่าง ๆ ในการ

ปลูก เช่น ค่าท่ีดิน ค่าอุปกรณ์คงทน (เคร่ืองตดัหญา้, ชุดเก็บน ้ายาง, เคร่ืองพน่ยา, จอบ เป็นตน้) เป็นตน้ ราคา

ขาย(บาทต่อกิโลกรัม) และตน้ทุนแปรผนัต่าง ๆ ใรการเพาะปลูก เช่น ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารก าจดั

ศตัรูพืช เป็นตน้ 

 ท าการค านวณเพื่อหาราคาท่ีคุม้ทุน(ราคาขั้นต ่า)ในการปลูกยางพาราท่ีควรจะเป็นแลว้น ามาท าการ

เปรียบเทียบกบัราคายางพาราในทอ้งตลาด วา่ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นจริงหรือไม่ 
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4. ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ความคุม้ทุนของการปลูกยางพาราเปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้ในการวิจยัน้ีได้แก่ มะม่วง โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม

เกษตรกรตวัอย่างจ านวน 33 คน แบ่งออกเป็น (1) เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราจ านวน 20 คน (2) เกษตรกรผู ้

ปลูกมะม่วงจ านวน 10 คน และ (3) เกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงจ านวน 

3 คน ในบทน้ีไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงผลการศึกษามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 

Present Value: NPV)  ส่วนท่ีสองผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ส่วน

ท่ีสามผลการศึกษาระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discount Payback Period: DPBP) และส่วนท่ีส่ีผลการศึกษาราคา

ท่ีท าให้คุม้ทุน (Break Even Point: BEP) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีใช้อตัราคิดลด (Discount Rate) เท่ากบัร้อยละ 7 

เน่ืองจากเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) โดยการวิเคราะห์ผลทั้ ง 4 ส่วนน้ีเป็นการค านวณโดยใช้ต้นทุนทางการเงิน(ไม่ใช่ต้นทุนทาง

เศรษฐศาสตร์)โดยรวมรวมตน้ทุนจมดว้ย 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการค านวณตน้ทุนการเพาะปลูก รายได ้และก าไรสุทธิของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด 

ท่ีมา จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

ชนิดสวนเกษตร 
ตน้ทุนการเพาะปลูก (บาท/ไร่/ปี) รายได ้(บาท/ไร่/ปี) ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่/ปี) 

ต ่าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต ่าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต ่าสุด สูงสุด  เฉล่ีย 
ยางพารา  
(20 สวน) 

2,189.3958 3,235.5376 2,851.2443 1,654.8583 6,367.5214 3,115.0838 -1,196.2752 3,318.4164 263.8396 

มะม่วง(10 สวน) 7,369.6532 11,145.4855 8,376.7493 30,849.3590 97,723.7530 54,213.9779 22,255.9378 88,684.2194 45,837.2286 

มะม่วงท่ีได้
เปล่ียนมาจาก
การปลูก

ยางพารา(3 สวน) 

6,390.1190 14,109.4782 10,123.5769 31,908.0042 44,461.5385 36,769.0142 24,066.3667 30,352.0602 26,645.4373 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ีย อตัราผลตอบแทนภายในโดยเฉล่ีย 

ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉล่ีย และราคาท่ีท าใหคุ้ม้ทุนโดยเฉล่ียของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด 

ชนิดสวน
เกษตร 

NPV โดย
เฉล่ีย (บาท) 

IRR โดย
เฉล่ีย (%) 

ระยะเวลา
คืนทุน
โดยเฉล่ีย 

(ปี) 

ราคาท่ีท าใหคุ้ม้ทุนโดยเฉล่ีย (บาท/
กิโลกรัม) 

ยางพารา 
(20 สวน) 

-4,708.0677 1.3287 - 62.9806 

มะม่วง 
(10 สวน) 

481,707.7800 115.1057 3.3972 

พนัธ์ุ
น ้าดอกไม ้
สีทอง 

พนัธ์ุ
น ้าดอกไม้
เบอร์ส่ี 

พนัธ์ุฟ้าลัน่ 

17.2366 14.7614 12.6961 
มะม่วงท่ีได้
เปล่ียนมาจาก
การปลูก
ยางพารา(3 
สวน) 

245,687.3700 42.7708 6.3600 

พนัธ์ุ
น ้าดอกไม ้
สีทอง 

พนัธ์ุฟ้าลัน่ 

25.7062 12.8626 

ท่ีมา จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

4.1 ผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

 จากการสอบถามเกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราจ านวน 20 คน พบว่าปลูกยางพาราพนัธ์ุ 

RRIM600 เป็นระยะเวลา 25 ปี มีตน้ทุนการเพาะปลูก อาทิเช่น ค่าพนัธ์ุกล้ายางพารา ค่าอุปกรณ์

การเกษตรต่างๆ ค่าแรงงานในการขุดหลุมและปลูกยางพารา และค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย เป็นตน้ มี

ตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีมีค่าเท่ากบั 2,851.2443 บาท ในส่วนของรายได้จากการ

จ าหน่ายผลผลิตโดยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีซ่ึงใช้ขอ้มูลราคายางพารามาจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร

ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 3,115.0838 บาท เม่ือน าตน้ทุนและรายไดจ้ากการท าสวนยางพารามาค านวณหา

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 7 พบวา่การท าสวนยางพารามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดย

เฉล่ียต่อไร่เท่ากบั -4,708.0677 บาท เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปีน้อย
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กว่าตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อปีส่งผลให้กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีติดลบและเม่ือ

น ามาค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิจึงมีค่าติดลบดว้ย 

 จากการสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงจ านวน 10 คน พบว่าส่วนใหญ่ปลูกมะม่วงพนัธ์ุ

น ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี น ้ าดอกไมสี้ทอง และฟ้าลัน่ เป็นระยะเวลา 25 ปี มีตน้ทุนการเพาะปลูก อาทิเช่น 

ค่าพนัธ์ุกลา้มะม่วง ค่าอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีในการปราบศตัรูพืช ค่าสารเคมี

บ ารุงผลผลิต ค่าจา้งตกแต่งก่ิงมะม่วง ค่าจา้งการห่อมะม่วง และค่าจา้งการเก็บมะม่วง เป็นตน้ ซ่ึง

ตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีมีค่าเท่ากบั 8,376.7493 บาท ในส่วนของรายได้จากการ

จ าหน่ายผลผลิตโดยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีซ่ึงใช้ขอ้มูลราคามะม่วงมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร

ตวัอย่างเท่ากบั 54,213.9779 บาท เม่ือน าตน้ทุนและรายได้จากการท าสวนมะม่วงมาค านวณหา

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 7 พบวา่การท าสวนมะม่วงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดย

เฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 481,707.7800 บาท เน่ืองจากมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปี

มากกวา่ตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อปีส่งผลให้กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีมีค่าเป็นบวก

และเม่ือน ามาค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิจึงมีค่าเป็นบวกดว้ย 

 จากการสอบถามเกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงจ านวน 3 

คน พบว่า มีเกษตรกร 2 คน ท่ีไดท้  าการปลูกยางพาราเป็นระยะเวลา 5 ปี จากนั้นไดท้  าการตดัตน้

ยางพาราและเปล่ียนมาเป็นการปลูกมะม่วงแทน และในส่วนของเกษตรกรอีก 1 คน ไดท้  าการซ้ือ

ท่ีดินท่ีมีการปลูกยางพาราท่ีมีอายุของต้นยางพาราเท่ากบั 7 ปี แต่ได้ท าการตดัต้นยางพาราและ

เปล่ียนเป็นการปลูกมะม่วง ซ่ึงเกษตรกรทั้ง 3 คน ไดป้ลูกมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง และฟ้าลัน่ 

เป็นระยะเวลา 25 ปี มีตน้ทุนการเพาะปลูก อาทิเช่น ค่าดูแลรักษายางพาราเป็นระยะเวลา 5 ปี ของ

เกษตรกร 2 คนแรก ค่าซ้ือท่ีดินท่ีมียางพาราของเกษตรกรคนท่ี 3 ค่าพนัธ์ุมะม่วง ค่าอุปกรณ์

การเกษตรต่างๆ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีปราบศตัรูพืชของมะม่วง ค่าสารเคมีบ ารุงผลมะม่วง ค่าจา้งการห่อ

มะม่วง และค่าจา้งการเก็บมะม่วง เป็นตน้ ซ่ึงตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีมีค่าเท่ากบั 

10,123.5769 บาท ในส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไมย้างพาราและการขายผลผลิตมะม่วงโดย

เฉล่ียต่อไร่ต่อปีซ่ึงใช้ขอ้มูลราคาไมย้างพาราและราคามะม่วงมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร

ตวัอยา่งเท่ากบั 36,769.0142 บาท ซ่ึงจะสังเกตุไดว้า่เกษตรกรกลุ่มน้ีมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตโดย

เฉล่ียต่อไร่ต่อปีไม่เท่ากับเกษตรกรกลุ่มผูป้ลูกมะม่วงเน่ืองมาจากการปลูกมะม่วงสายพนัธ์ุท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงท าให้มีราคาผลผลิตท่ีจ าหน่ายไดต่้างกนัเม่ือน ามาค านวณหารายไดจึ้งมีค่าไม่เท่ากนั 
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เม่ือน าตน้ทุนและรายไดจ้ากการท าสวนมะม่วงท่ีเปล่ียนมาจากการปลูกยางพารามาค านวณหามูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 7 พบว่าการท าสวนมะม่วงท่ีได้เปล่ียนมาจากการปลูก

ยางพารามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 245,687.3700 บาท เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายผลผลิตโดยเฉล่ียต่อปีมากกวา่ตน้ทุนการเพาะปลูกโดยเฉล่ียต่อปีส่งผลใหก้ระแสเงินสดรับ

สุทธิในแต่ละปีมีค่าเป็นบวกและเม่ือน ามาค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิจึงมีค่าเป็นบวกดว้ยเช่นกนั 

 จากผลการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ียของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด พบว่า 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการท าสวนมะม่วงมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือการท าสวนมะม่วงท่ีไดเ้ปล่ียน

มาจากการปลูกยางพารา และการท าสวนยางพารามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธินอ้ยท่ีสุด 

4.2 ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนภายใน 

 อตัราผลตอบแทนภายในเป็นการหาค่าอตัราคิดลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในการลงทุนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต เป็น

อตัราคิดลดท่ีท าใหก้ระแสเงินสดรับเท่ากบักระแสเงินสดจ่ายพอดี  

 การค านวณหาค่าอตัราผลตอบแทนภายในโดยเฉล่ียของการท าสวนยางพารา การท าสวน

มะม่วง และการท าสวนมะม่วงท่ีได้เปล่ียนมาจากการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลา 25 ปี จะมีค่า

เท่ากบั ร้อยละ 1.3287 ร้อยละ 115.1057 และร้อยละ 42.7708 ตามล าดบั 

 จากผลการค านวณอตัราผลตอบแทนภายในโดยเฉล่ียของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด 

พบว่าไดผ้ลท่ีเหมือนกบัการศึกษามูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ีย กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนภายใน

ของการท าสวนมะม่วงมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือการท าสวนมะม่วงท่ีไดเ้ปล่ียนมาจากการปลูก

ยางพารา และการท าสวนยางพารามีอตัราผลตอบแทนภายในนอ้ยท่ีสุด 

4.3 ผลการศึกษาระยะเวลาคืนทุนคิดลด 

 ระยะเวลาคืนทุนเป็นระยะเวลาของการลงทุนท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการท าสวน

เท่ากบักระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี หรืออาจจะกล่าวไดว้า่เป็นระยะเวลาการลงทุนท่ีไม่ไดผ้ลก าไร

และไม่มีการขาดทุน 

 การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนโดยเฉล่ียของการท าสวนยางพารา การท าสวนมะม่วง และ

การท าสวนมะม่วงท่ีไดเ้ปล่ียนมาจากการปลูกยางพารา พบว่า การท าสวนยางพาราไม่สามารถหา
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ระยะเวลาคืนทุนไดเ้น่ืองจากตลอดอายุของการปลูกยางพาราเวลา 25 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดในแต่ละปีติดลบซ่ึงเม่ือน ามาค านวณหาระยะคืนทุนจึงไม่สามารถหาระยะเวลาถอนทุนคืน

ได้ ในส่วนของการท าสวนมะม่วง และการท าสวนมะม่วงท่ีได้เปล่ียนมาจากการปลูกยางพารา 

พบวา่มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 4.77 เดือน และ 6 ปี 4.32 เดือน ตามล าดบั 

 จากผลการค านวณระยะเวลาคืนทุนโดยเฉล่ียของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด พบวา่ไดผ้ล

ท่ีเหมือนกบัการศึกษามูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ีย และการศึกษาผลตอบแทนภายในโดยเฉล่ีย 

กล่าวคือ การท าสวนมะม่วงมีระยะเวลาคืนทุนโดยเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือการท าสวนมะม่วง

ท่ีไดเ้ปล่ียนมาจากการปลูกยางพารา และการท าสวนยางพาราไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได ้

4.4 ผลการศึกษาราคาที่ท าให้คุ้มทุน 

 ราคาท่ีท าใหคุ้ม้ทุนเป็นราคาจ าหน่ายผลผลิตท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการท าสวนเท่ากบั

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี 

 การค านวณหาราคาท่ีท าให้คุม้ทุนโดยเฉล่ียของการท าสวนยางพารา เป็นระยะเวลา 25 ปี 

จะมีค่าเท่ากบั 62.9806 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของการท าสวนมะม่วง เป็นระยะเวลา 25 ปี พบวา่

ราคาท่ีท าให้คุม้ทุนโดยเฉล่ียของมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง พนัธ์ุน ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี และพนัธ์ุฟ้า

ลัน่มีค่าเท่ากบั 17.2366 14.7614 และ 12.6961 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั และในส่วนของการท า

สวนมะม่วงท่ีไดเ้ปล่ียนมาจากการปลูกยางพารา เป็นระยะเวลา 25 ปี พบวา่ราคาท่ีท าให้คุม้ทุนโดย

เฉล่ียของมะม่วงพนัธ์ุน ้ าดอกไมสี้ทอง และพนัธ์ุฟ้าลัน่มีค่าเท่ากบั 25.7062 และ 12.8626 บาทต่อ

กิโลกรัม ตามล าดบั โดยในกรณีของเกษตรกรกลุ่มท่ีเปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูก

มะม่วงน้ีในส่วนของตน้ทุนการเพาะปลูกผูศึ้กษาไดร้วมตน้ทุนของการปลูกยางพาราดว้ยซ่ึงอาจจะ

กล่าวไดว้า่เป็นตน้ทุนจมเน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีจ่ายไปแลว้ในอดีตและไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต

สถานการณ์ของยางพาราจะเปล่ียนไปอยา่งไรก็ไม่สามารถเรียกตน้ทุนส่วนนั้นคืนมาไดจึ้งส่งผลให้

ราคาท่ีท าให้คุ ้มทุนโดยเฉล่ียของเกษตรกรกลุ่มน้ีไม่เท่ากับราคาท่ีท าให้คุ ้มทุนโดยเฉล่ียของ

เกษตรกรกลุ่มผูป้ลูกมะม่วง 

 จากการค านวณราคาท่ีท าให้คุม้ทุนโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของการท าสวนเกษตรทั้ง 3 ชนิด 

พบว่าได้ผลการศึกษาท่ีเหมือนกับการศึกษามูลค่าปัจจุบันสุทธิโดยเฉล่ีย การศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนภายในโดยเฉล่ีย และการศึกษาระยะเวลาคืนทุนโดยเฉล่ีย กล่าวคือ การท าสวนมะม่วง
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มีราคาท่ีท าใหคุ้ม้ทุนโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมต ่าท่ีสุด รองลงมาคือการท าสวนมะม่วงท่ีไดเ้ปล่ียนมาจาก

การปลูกยางพารา และการท าสวนยางพารามีราคาท่ีท าใหคุ้ม้ทุนโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมสูงท่ีสุด 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการสัมภาษณ์จากกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งในต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราจ านวน 20 คน กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงจ านวน 10 คน และกลุ่ม

เกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงจ านวน 3 คน พบวา่  

 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารามีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ียต่อไร่ติดลบ มีอตัราผลตอบแทนภายใน

เฉล่ียนอ้ยกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีใช้

เป็นตวัแทนของอตัราคิดลด ไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได ้และราคาขายผลผลิตยางพารายอ้นหลงั 5 ปี

จนถึงปีปัจจุบนัมีค่าต ่ากว่าราคาท่ีท าให้คุม้ทุนเฉล่ียท่ี 62.9806 บาทต่อกิโลกรัม จึงสามารถสรุปไดว้่าการ

ปลูกยางพาราไม่มีความคุม้ทุนซ่ึงมีสาเหตุมาจากเกษตรกรไม่ไดท้  าการกรีดยางพาราเองมีการจา้งแรงงาน

กรีดยางโดยมีการแบ่งสัดส่วนของรายไดร้ะหวา่งเกษตรกรเจา้ของสวนกบัคนงานกรีดยางพาราท่ีร้อยละ 60 

ต่อร้อยละ 40 ของรายไดร้วม และต่อมาเม่ือราคายางพาราลดลงคนงานกรีดยางพาราก็ไดเ้รียกร้องให้ปรับ

การแบ่งสัดส่วนของรายได้เพิ่มข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50 ของรายได้รวม จึงส่งผลให้รายได้ของ

เกษตรผูป้ลูกยางพาราลดนอ้ยลงในขณะท่ีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งคงท่ี 

 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ียต่อไร่เป็นบวก มีอตัราผลตอบแทนภายใน

เฉล่ียมากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายย่อยชั้นดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีใช้

เป็นตวัแทนของอตัราคิดลด มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 4.77 เดือน และราคาขายผลผลิตมะม่วงยอ้นหลงั 

5 ปีจนถึงปีปัจจุบนัมีค่าสูงกวา่ราคาท่ีท าให้คุม้ทุนเฉล่ีย จึงสามารถสรุปไดว้า่การปลูกมะม่วงมีความคุม้ทุน

เน่ืองจากผลผลิตมะม่วงมีการส่งออกไปขายยงัตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน ซ่ึงมีความตอ้งการ

ผลผลิตมากจึงท าให้มะม่วงมีราคาสูง แต่การท าสวนมะม่วงมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงถา้ท าการลงทุนไปแลว้แต่

ไม่ไดป้ริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามท่ีตอ้งการซ่ึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตจะข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภูมิอากาศซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก 

 กลุ่มเกษตรกรผูท่ี้เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยเฉล่ีย

ต่อไร่เป็นบวก มีอตัราผลตอบแทนภายในมากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินเงินกูลู้กคา้รายยอ่ยชั้นดีของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของอตัราคิดลด มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 6 ปี 4.32 เดือน 

และราคาขายผลผลิตมะม่วงยอ้นหลงั 1 ปีถึงปีปัจจุบนัมูลค่าสูงกวา่ราคาท่ีท าให้คุม้ทุนเฉล่ีย จึงสามารถสรุป

ไดว้า่การท่ีเกษตรกรเปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยการท่ีเกษตรกร

เปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงมีสาเหตุเน่ืองมากจากยางพารามีราคาตกต ่าลงประกอบ

กบัมะม่วงมีราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงราคาก็เป็นตวัส่งสัญญาณท่ีดีท่ีท าใหเ้กษตรกรตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรหาวิธีการในการช่วยลดตน้ทุนการกรีดยางพาราของเกษตรกร โดยอาจจะมีการคิดคน้พฒันา

ทางดา้นเทคโนโลยมีาช่วยในขั้นตอนของการกรีดยางพารา 

 2. งานวิจยัน้ีเกษตรกรใช้ราคาของผลผลิตทางการเกษตรและความช านาญในพืชชนิดนั้น(มะม่วง)

เป็นตวัตดัสินใจในการเพาะปลูก เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้หรือข้อมูลอย่างอ่ืนมาประกอบในการ

ตดัสินใจ แต่ราคาสินคา้ทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน ดงันั้นควรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปลูกพืช

ชนิดต่างๆ อาทิเช่น การเพาะปลูกมีความยากง่ายอยา่งไร มีความเส่ียงดา้นใดบา้ง มีวิธีการดูแลรักษาอยา่งไร 

เป็นตน้ 

 3. การท่ีเกษตรกรเปล่ียนจากการปลูกยางพารามาเป็นการปลูกมะม่วงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะสามารถท าให้

เกิดความคุม้ทุนได้ แต่ควรช่วยเกษตรกรในการลดตน้ทุนการผลิตลง ช่วยหาตลาดใหม่ให้เกษตร(ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ) และใหอ้ตัราดอกเบ้ียในการกูย้มืท่ีต ่า เป็นตน้  

 4. ถึงแมว้่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นตวัส่งสัญญาณท่ีดีในการตดัสินใจของเกษตรกร 

แต่ภาครัฐควรเขา้มาช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายหลากชนิดไม่ควรปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อลดความ

เส่ียงดา้นราคาท่ีอาจจะตกต ่า และลดปริมาณของผลผลิตจ านวนมากท่ีเขา้สู่ตลาดท าให้ราคาตลาดลดลงดว้ย

เช่นกนั 
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