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บทคัดยอ 
 
ทั้งยางพาราและออยโรงงาน เปนพืชที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑยาง

และน้ําตาลจากออยเปนแหลงสําคัญของรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ ปจจุบันราคายางแผนดิบที่
เกษตรกรขายไดสูงมากเมื่อเทียบกับราคาของพืชไรตางๆ และยังคาดกันวาราคายางแผนดิบจะสูง
มากขึ้นในอนาคต ขณะที่ราคาออยโรงงานที่เกษตรกรไดรับจะผันผวนขึ้นลงปตอป ดวยเหตุผล
ดังกลาว เกษตรกรจํานวนมากที่ปลูกออยในจังหวัดอุดรธานีไดเปล่ียนไปปลูกยางพาราแทนออย
โรงงาน แตยังมีผูปลูกออยจํานวนหนึ่งกําลังตัดสินใจที่จะปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน ดังนั้น 
ควรที่จะมีการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตยางพาราและการผลิตออยโรงงาน 
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะชวยปรับปรุงโครงการปลูกยางพาราของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหดีขึ้น รวมทั้งชวยทําใหเกษตรกรที่จะปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน ตัดสินใจไดถูกตอง
ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้ คือ เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบผลตอบแทน
ทางการเงินในการลงทุนปลูกออยโรงงานกับการปลูกยางพาราของเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลกู
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 (2547-
2549) ในจังหวัดอุดรธานี วิธีการวิเคราะหใชการวิเคราะหทางการเงินเพื่อประเมินและเลือกในสอง
ทางเลือก คือ การลงทุนปลูกยางพาราและการลงทุนปลูกออยโรงงาน เกณฑที่ใชประเมินและเลือก 
คือ มูลคาปจจุบันสุทธิกอนการจัดหาเงินทุน (NPV before financing) ในกรณีที่เลือกการลงทุนปลูก
ยางพารา  เกณฑที่ใชประเมินอัตราผลกําไรจากการลงทุนของผูปลูกยางพารา  ก็คือ  อัตรา
ผลตอบแทนภายในหลังการจัดหาเงินทุน (IRR after financing) ในการวิเคราะหผลตอบแทนการ
ลงทุนใชราคาคงที่ตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการลงทุน และกําหนดใหกิจกรรม
การลงทุนมีอายุเทากับ 22 ป ผลของการวิเคราะหมี ดังนี้ 
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(1)  ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 การลงทุนปลูกยางพารา 1 ไร ใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
กอนการจัดหาเงินทุนเปนเงิน 71,836.43 บาท ขณะที่การลงทุนปลูกออยโรงงาน 1 ไร ใหมูลคา
ปจจุบันสุทธิกอนการจัดหาเงินทุนเปนเงิน 52,449.52 บาท การลงทุนในสองทางเลือก คือ การปลูก
ยางพาราและออยโรงงานมีความเปนไปไดทางการเงิน แตการลงทุนปลูกยางพาราใหผลตอบแทน
ทางการเงินสูงกวาการลงทุนปลูกออยโรงงาน ดังนั้น ทางเลือกของเกษตรกร คือ ลงทุนปลูก
ยางพาราแทนออยโรงงาน 

(2)  ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 การลงทุนปลูกยางพารา 1 ไร ใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
หลังการจัดหาเงินทุนเปนเงิน 72,218.01 บาท ใหอัตราผลกําไรหลังการจัดหาเงินทุน รอยละ 88.00 
และจากการวิเคราะหความไวพบวาดานผลประโยชนลดลง รอยละ 44.71 และดานตนทุนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 88.86 ที่ความไวระดับดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวาการลงทุนปลูกยางพารามีความเสี่ยงที่จะ
ขาดทุนต่ํา  
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ABSTRACT 
 

Both para rubber and sugar-cane are major crops in Thailand since their products are 
the significant source of the nation’s foreign exchange earnings. Currently, the prices of rubber 
received by the planters are relatively high compared with the prices of upland crops and are 
expected to rise in the future. While the prices of sugar-cane received by the planters vary from 
year to year. As a results, many sugar-cane planters in Udon Thani provice had switched from 
sugar-cane to rubber; some sugar-cane planters are making decision to replace sugar-cane with 
rubber. Thus, a financial analysis on para rubber investment and sugar-cane investment should be 
conducted since the intormation on the analysis is needed by ministry of Agriculture and 
Coperatives to improve the rubber project and also at can help the sugar-cane planters to make 
decision.  

The main objective of this study is to analyze and compare the financial returns on 
the sugar-cane production and rubber production by rubber planters participated in para rubber 
planting project in Udon Thani province. The financial analysis is the method used to assesses 
and select the the two alternatives; the rubber and sugar-cane production. The assessment criteria 
to select the two alternatives is NPV before financing. In case of rubber production is selected, 
IRR after financing is calculated to evaluate the rate of return on all capital invested by the rubber 
planters. In this analysis, the constant prices are used to value the inputs and outputs of the 
investment activities. And, the life of the investment activities are 22 years. The results of the 
analysis are :  
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(1)  at real discount rate 5 percent, NPV before financing of para rubber investment is 
71,836.43 baht per rai. While, NPV before financing of sugar-cane investment is 52,449.52 baht 
per rai. The two alternatives are financially viable. But, the para rubber investment has a higher 
financial return compared with the sugar-cane investment. Thus, para rubber investment is 
selected.  

(2)  at real discount rate 5 percent, NPV after financing of para rubber investment is 
72,218.01 baht per rai. And, IRR after financing is 88.00 percent, the switching value of benefit is 
44.71 percent and the switching value of cost is 88.86 percent. At these rates of the switching 
value, it indicated that the para rubber investment has the low risk of loss. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของปญหา 

ภาคเกษตรยังคงมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของประชาชน และเปนองคประกอบทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ  กลาวคือในป 2549 ประชาชน 25 ลานคน จาก 65 ลานคนยังคงอยู
ในภาคเกษตร รายไดจากการสงออกที่เปนสินคาเกษตร และผลิตภัณฑมีมูลคา 1,072,266.16 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 23 ของมูลคาสงออกของประเทศ จากมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่
สงออกเปนมูลคาของน้ําตาลและผลิตภัณฑเปนเงิน 27,778 ลานบาท และเปนมูลคาของผลิตภัณฑ
ยางพาราเปนเงิน 205,758 ลานบาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ออยโรงงานและยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) 

การปลูกยางพาราในประเทศไทยนั้น ไมมีหลักฐานหรือประวัติที่แนชัดวาเริ่มกันมา
ตั้งแตเมื่อใด แตสันนิษฐานวาในป 2442 พระยารัษฎานุประดิษฐมหัศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจา
เมืองตรังเปนผูนําตนยางจากประเทศมาลายูมาปลูกที่อําเภอกันตันเปนครั้งแรก ตอจากนั้น ราษฎรจึง
นําเมล็ดยางเขามาปลูกเปนสวนในทองถ่ินตางๆของจังหวัดตรัง และในป 2445 หลวงราชไมตรีได
นําพันธุยางไปปลูกที่จังหวัดจันทรบุรี จากนั้นทําใหราษฎรภาคใตและภาคตะวันออกตื่นตัวในการ
ทําสวนยางมากขึ้น ประกอบกับภูมิอากาศของทั้งสองภาคเอื้ออํานวยตอการปลูกยาง จึงทําใหทั้ง
สองภาคเปนแหลงปลูกยางที่สําคัญของประเทศมาเปนระยะเวลานาน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

ในป 2521 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมประชาสงเคราะห 
กระทรวงมหาดไทย ไดรวมกันทดลองปลูกยางพาราในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
หนองคาย บุรีรัมย และสุรินทร ผลการทดลองไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงไดสงเสริมใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกยางพาราอยางกวางขวาง 
เพราะวาการปลูกยางพาราจะทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น และเกษตรกรรวมทั้งแรงงานกรีดยางมี
รายไดสม่ําเสมอทั้งป ในระยะแรก ยางพาราที่เกษตรกรปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสวน
ใหญนําไปปลูกแทนพืชไรตางๆ ที่ปลูกอยูกอนแลว เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ปอแกว 
และพืชตระกูลถ่ัวตางๆ เปนตน ตอมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว
เห็นวา อุปสงคของยางพาราในตลาดโลกสูงขึ้น และคาดวาราคายางพาราในประเทศจะมีแนวโนม
สูงขึ้น จึงไดอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
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รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 (ป 2547-2549) โครงการนี้มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับรายไดและความสม่ําเสมอของรายไดใหกับเกษตรกร โดยกําหนด
เปาหมายที่จะเพิ่มรายไดใหแกครัวเรือนที่เขาโครงการครัวเรือนละ 20,260-34,860 บาท นอกจาก
กําหนดเปาหมายดานรายไดของครัวเรือนที่เขาโครงการแลว โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหมยังกําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มเนื้อที่
เพาะปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกันจํานวน 1,000,000 ไร (ตารางที่ 1.1) 
 

ตารางที่ 1.1  เนื้อที่ปลูกยางพาราในแหลงปลูกยางใหมของภาคเหนือและภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเปาหมาย ป 2547-2549  

                                                    หนวย : ไร 
พื้นที่เปาหมาย 

ป 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวม 

2547 140,000 60,000 200,000 
2548 210,000 90,000 300,000 
2549 350,000 150,000 500,000 
รวม 700,000 300,000 1,000,000 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 สําหรับจังหวัดที่เปนพื้นที่เปาหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมด 19 จังหวัด 
ไดแก กาฬสินธุ บุรีรัมย มุกดาหาร เลย นครพนม สกลนคร สุรินทร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแกน ชัยภูมิ หนองบัวลําภู นครราชสีมา รอยเอ็ด มหาสารคาม 

จังหวัดที่เปนพื้นที่เปาหมายในภาคเหนือมีทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม 
พะเยา นาน ลําปาง แพร ลําพูน แมฮองสอน ตาก อุทัยธานี นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย และเพชรบูรณ 
 เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหเกษตรกรปลูกยางพาราตามเปาหมายที่กําหนดไว  โครงการปลูก
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม จึงใหความ
ชวยเหลือแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ดังนี้ 

(1) เกษตรกรไดรับตนยางชําถุงฟรี จํานวน 90 ตนตอไร เพื่อนําไปปลูกจํานวน 76 ตน 
ตอไร ที่เหลือ 14 ตน สํารองไวในการปลูกซอม 

DPU



 3

(2) เกษตรกรมีสิทธิ์ไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ (ธกส.) ในวงเงินกูไมเกิน 5,360 บาทตอไร แบงจายเปนงวดๆในระยะเวลา 6 ป และรัฐบาล
ชวยจายดอกเบี้ยใหกึ่งหนึ่งของที่เกษตรกรตองจาย 
 (3) เกษตรกรไดรับคําแนะนําทางวิชาการการปลูกยาง การถายทอดเทคโนโลยีการปลูก
ยาง และการดูแลสวนยาง 
 ผลของการดําเนินงานโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ในชวง ป 2547-2549 (ณ 31 สิงหาคม 2549) ปรากฏวาโครงการ
ปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ไดสงมอบ
ยางชําถุงแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการไปแลว 73,855,611 ตน เปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
56,554,023 ตน และภาคเหนือ 17,301,588 ตน ปลูกในเนื้อที่ 820,617.90 ไร เปนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 628,378.03 และภาคเหนือ 192,239.87 ไร (ตารางที่ 1.2) 
 
ตารางที่ 1.2  การสงมอบยางชําถุงแกเกษตรกร และเนื้อที่เพาะปลูกยางพาราของโครงการ 

      ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (ณ 31 สิงหาคม 2549) 
         

ภาค จํานวนตน เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56,554,023 628,378.03 
ภาคเหนือ 17,301,588 192,239.87 
รวม 73,855,611 820,617.90 

  
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ป 2549 
 
 จากผลการสงเสริมใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการดําเนิน
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม 
ระยะที่ 1 (2547-2549) ทําใหเนื้อที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจาก 249,000 
ไร ในป 2538 เปน 1,540,000 ไร ในป 2549 และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 4,140 ตัน ในป 2538 เปน 
117,300 ตัน ในป 2549 และผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 135 กิโลกรัม ในป 2538 เปน 257 กิโลกรัม 
ในป 2549 (ตารางที่ 1.3) 
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 จังหวัดอุดรธานีเปนพื้นที่เปาหมายแหงหนึ่งของโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดไดแก 
ขาวนาป ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตารางที่ 1.4) เกษตรกรใน
จังหวัดนี้ไดรับยางชําถุงไปจํานวน 3,913,130 ตน และปลูกในเนื้อที่ 43,479.22 ไร (ตารางที่ 1.5) 

เนื่องจากที่ดินที่ใชทําการเกษตรของเกษตรกรไดใชประโยชนไปเพื่อปลูกพืชตางๆโดย
ไมมีที่วางหลงเหลือใหปลูกยางพาราอีกแลว ดังนั้น เมื่อมีโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได
และความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม และโครงการใหส่ิงจูงใจหลายอยาง เชน ตน
ยางชําถุงฟรี เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งรัฐจายดอกเบี้ยใหกึ่งหนึ่ง เกษตรกรที่มีที่ดินอยูในเขต
เหมาะสมสําหรับปลูกยางพารามีทางเลือกอยูสองทางคือ ไมเขารวมโครงการโดยปลูกพืชเดิมตอไป 
และเขารวมโครงการโดยการปลูกยางพาราแทนพืชที่ปลูกอยูเดิม ซ่ึงพืชที่ปลูกอยูเดิมอาจเปน 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ถ่ัวตางๆ และออยโรงงาน (ตารางที่ 1.4) 

 
ตารางที่ 1.3  เนื้อที่ยืนตน ผลผลิต และผลผลิตตอไรของยางพาราเปนรายภาค  

       ป 2538 ป 2548 และป 2549                    
หนวย : ไร 

เนื้อที่ยืนตน (1,000 ไร)   ผลผลิต (1,000 ตัน)   ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 
ภาค 

2538 2548 2549   2538 2548 2549   2538 2548 2549 
เหนือ 7 98 198  - 2.04 2.71  - 203 231 
ตะวันออก/เหนือ 249 1,004 1,540  4.14 95.71 117.3  135 252 257 
กลาง 939 1,567 1,645  138.85 295.31 312.39  194 268 274 
ใต 8,730 10,926 10,956  1,550 2,587.26 2,638.81  214 285 284 
รวมทั้งประเทศ 9,925 13,595 14,339   1,693 2,980 3,071   212 282 282 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
สําหรับเกษตรกรที่ปลูกออยโรงงาน การตัดสินใจที่จะปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน

เปนการตัดสินใจที่ยาก เพราะการปลูกออยโรงงานนั้นมีตนทุนการผลิตสูงเฉพาะในปที่ 1 แต
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 4 ป คือผลผลิตออยปลูก ออยตอหนึ่ง ออยตอสอง และออยตอ
สาม ดังนั้นถาเกษตรกรตองการปลูกยางพาราแทนออยโรงงานและจะมีตนทุนคาเสียโอกาสที่สูง ซ่ึง
อาจยังผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพาราต่ํากวาผลตอบแทนจากการปลูกออยโรงงาน
ตลอดชวงเวลาที่เทากันก็เปนได แตเนื่องจากเกษตรกรบางสวนในโครงการนี้ไดตัดสินใจปลูก
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ยางพาราแทนออยโรงงานไปแลวในชวงป 2547-2549 โดยที่การตัดสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกรนั้น พิจารณาจากแนวโนมของราคายางพารา และการอุดหนุน (Subsidy) ของรัฐบาล 
ดังนั้น การศึกษามีจุดมุงหมายหลักที่จะวิเคราะหทางการเงิน (Financial analysis) เพื่อหา
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราแทนออยโรงงานของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีที่เขารวม
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547-2549) ซ่ึงจากการศึกษาจะมีประโยชนตอบุคลากรที่จะใหคําแนะนําแก
เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตองการปลูกยางพาราทดแทนออย
โรงงานในระยะตอๆไปของโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม 
 
ตารางที่ 1.4  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานี ป 2546-2549 

 
หมายเหตุ: 1/   ขอมูลจากศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
           2/  ขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ป 2547 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2547-2549 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 
พืช 

2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 
ขาวนาป 1,882,750 1,887,457 1,892,840 1,850,459 338 296 315 313 
ขาวนาปรัง 23,257 23,620 22,439 23,710 436 431 463 432 
ออยโรงงาน 533,975 508,244 408,698 370,582 11,109 9,338 7,612 7,121 
มันสําปะหลัง 130,858 140,129 145,740 152,696 3,069 3,022 2,775 3,500 
ยางพารา1/ 44,211 57,7962/ 79,884 101,986 296 3532/ 276 281 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 32,813 3,441 26,747 22,798 609 472 514 543 
ถั่วลิสง 4,745 6,941 6,978 7,981 269 212 199 205 
ถั่วเหลือง 3,738 7,160 7,167 6,236 228 202 171 170 
ถั่วเขียว 1,600 1,520 2,151 1,289 107 96 109 115 
ลําไย 6,102 6,227 6,462 6,575 319 329 315 334 
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ตารางที่ 1.5  ยางชําถุงที่เกษตรกรจังหวัดอุดรธานีไดรับ และเนื้อที่ปลูกยาง ป 2547-2549  
                       ตามโครงการปลูกยางพาราฯ 

 
    ป   2547  2548  2549  รวม 3 ป 
 

ยางชําถุง (ตน)   682,470  1,237,250 1,993,410 3,913,130 
เนื้อที่ปลูกยางตาม  7,583.00 13,747.22 22,149.00 43,479.22
โครงการปลูกยางพาราฯ (ไร)                    
 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

1.    ศึกษาสถานการณดานการผลิตและการตลาดของยางพาราและออยโรงงาน 
2. ศึกษาสภาพทัว่ไปและกระบวนการผลิตยางพาราและออยโรงงาน ของเกษตรกรใน 

จังหวดัอุดรธานี 
3.  วิเคราะหและเปรียบเทยีบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนผลิตยางพารา และออย 

โรงงาน ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ปลูกยางพาราแทนออยโรงงานในจังหวดัอุดรธาน ี
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบสถานการณดานการผลิตและการตลาดของยางพารา และออยโรงงาน 
2. ทําใหทราบสภาพทั่วไปทางดานภูมิศาสตร สังคม และเศรษฐกิจของประชากรใน 

จังหวดัอุดรธานี 
3. ทําใหทราบถึงกระบวนการผลิตยางพาราและออยโรงงาน ของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี 
4. ทราบผลตอบแทน หรืออัตราผลกําไรจากการลงทุนผลิตยางพาราแทนออยโรงงาน 
5. ผลที่ไดจากการศึกษาจะใชเปนแนวทางในการสงเสริมการปลูกยางพาราแทนการปลูก 

ออยโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหนวยราชการ และชวยใหเกษตรกรตัดสินใจในการ
ลงทุนดีขึ้น 
 
 
 

DPU



 7

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราแทนการปลูกออย
โรงงานในจังหวัดอุดรธานีตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม การวิเคราะหใชอายุทางเศรษฐกิจของยางพารา คือ 22 ป และอายุ
ทางเศรษฐกิจออยโรงงาน คือ 5 รอบครึ่ง (1 รอบ เทากับ 4 ป คือ ออยปลูก ออยตอ1 ออยตอ2 ออยตอ3) 
 
1.5  วิธีการศึกษา 

1.  การรวบรวมขอมูล 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหม ี2 ประเภท ดังนี้ 
1.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรที่ปลูกออย

โรงงาน และยางพาราจํานวน 10 ราย เพื่อทราบกระบวนการผลิตออยโรงงาน และยางพาราใน
จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงแยกเปนประเด็นสัมภาษณ ดังนี้  
 เกษตรกรที่ปลูกออยโรงงาน ประเด็นที่สัมภาษณ คือ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การ
เตรียมทอนพันธุ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมถึงการจางแรงงานและอื่นๆ 
  เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ประเด็นที่สัมภาษณ คือ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การปลูก ดูแล
รักษา การเปดกรีดยาง วิธีกรีดยาง การเก็บน้ํายาง ขั้นตอนการทํายางแผนดิบ การจางแรงงานและอื่นๆ 

1.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ   รายงาน 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลเหลานี้ไดจากเว็บไซดตางๆ เชน 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

2.  การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 วิธี 
2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคขอ 1 และ 2 โดยการบรรยายถึงสภาพการดานการผลิต และตลาดของยางพาราและ
ออยโรงงาน และบรรยายถึงลักษณะทั่วไปของพื้นที่ทําการเกษตร รวมทั้งบรรยายถึงกระบวนการ
ผลิตออยโรงงานและยางพาราในจังหวัดอุดรธานีที่ใชเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ การวิเคราะหใชภาพ 
ตาราง อัตราสวนหรือรอยละหรือคาเฉลี่ยประกอบการพรรณนา 

2.2  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขอ 3 
การวิเคราะหเปนการวิเคราะหโครงการทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการทํากําไรของ
เกษตรกรผูลงทุนปลูกออยโรงงานและยางพารา วิธีวิเคราะหใชการวิเคราะหรายรับรายจายตอหนวย
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ของกิจกรรมการผลิต (Unit activity budgets) เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนจากสองทางเลือก คือ 
ปลูกออยโรงงานตอไป กับการปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน การวิเคราะหใชกรณีกอนการจัดหา
เงินทุน หลักเกณฑที่ใชเปรียบเทียบคือ NPV ของสองทางเลือก และการวิเคราะหผลกําไร 
(Profitability) จากการปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน หลักเกณฑที่ใชคือ IRR การวิเคราะหใชกรณี
หลังการจัดหาเงินทุน 
 
1.6  นิยามศัพท 
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ทําการปลูกออย และยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
 ออยโรงงาน หมายถึง ออยที่ไดทําการปลูกไวเพื่อตัด (เก็บเกี่ยว) สงโรงงานอุตสาหกรรม
น้ําตาลผลิตเปนน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลทรายดิบ ทั้งนี้ไมรวมถึงออยเคี้ยวและออยทําน้ําตาลงบ  
 ออยตอ หมายถึง ออยที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว และทําการบํารุงใหตอที่ยังอยูใหแตก
หนอข้ึนใหม เพื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปตอไป 

ออยปลูก หมายถึง ออยที่ปลูกแลวแตยังไมเคยตัดผลผลิตสงเขาโรงงานเลยนับตั้งแตเริ่มเพาะปลูกมา 
ออยตอ1 หมายถึง ออยที่ใหผลผลิตมาแลว 1 คร้ัง นับตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกมา 

 ออยตอ2 หมายถึง ออยที่ใหผลผลิตไปแลว 2 คร้ัง นับตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกมา 
 ออยตอ3 หมายถึง ออยที่ใหผลผลิตไปแลว 3 คร้ัง นับตั้งแตเร่ิมเพาะปลูกมา 
 ซี.ซี.เอส. หมายถึง น้ําตาลซูโครสที่มีในออย ซ่ึงสามารถนําออกมาไดในรูปน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์สามารถทําไดตามมาตรฐาน และไดมีการนํามาใชเปนหนวยวัดความหวานของ
ออย ในระบบการซื้อขายออยตามคุณภาพความหวาน 
 ยางพารา หมายถึง ไมยืนตน ที่ปลูกและยืนตนสามารถใหผลผลิตออกมาเปนน้ํายางได  
 โรงงานแปรรูปขั้นตน หมายถึง โรงงานยางแผนรมควัน จะเปนผูซ้ือยางแผนจากแหลงตาง  ๆ
 โครงการ (Project) หมายถึง กลุมกิจกรรมที่มีทรัพยากรจํานวนหนึ่งนําไปปฏิบัติในพื้นที่ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด และสามารถสนองตอบความตองการของ
กลุมเปาหมาย/ลูกคาได 
 การวิเคราะหโครงการทางการเงิน หมายถึง การวิเคราะหเพื่อวัดผลกําไรจากการลงทุนผลิต
สินคาจําหนายในตลาด 
 ตนทุน หมายถึง มูลคาปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรตางๆ ที่ใชในโครงการ หรือจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่โครงการตองจายในการจัดหาปจจัยการผลิต 
 ผลประโยชน หมายถึง จํานวนผลผลิต หรือจํานวนผลพลอยไดหารดวยจํานวนที่ขาย
รวมถึงเงินชวยเหลือ เงินอุดหนุน จํานวนทรัพยสินที่มีมูลคาซาก เงินกูรับ อ่ืนๆ 

DPU



 9

 ราคาคงที่ (Constant Prices) หมายถึง ราคาที่ไมมีเงินเฟอปะปนอยูเปนราคาที่ไม
เปลี่ยนแปลงตลอดอายุโครงการ 
 ราคาปจจุบัน (Current Prices) หมายถึง ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุของโครงการ และ
มีเงินเฟอปะปนอยู 
 ผลตอบแทนสุทธิของฟารม หมายถึง ผลตางของกระแสเงินเขาและกระแสเงินออก 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1   แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดพืน้ฐานของการวิเคราะหโครงการ 
 การวิเคราะหและประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวม วิเคราะห และ
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของในระหวางมีกับไมมีโครงการ ที่เนนหนักการคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้น
จากการมีโครงการ แลวพิจารณาตัดสินวาสมควรจะดําเนินงานตามโครงการนั้นหรือไม การ
วิเคราะหมีหลายดานที่สําคัญ คือ ดานตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (ประสิทธิ์ 
ตงยิ่งศิริ, 2542) 

การวิเคราะหทางดานการเงนิ (Financial Analysis) 
 การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนการวิเคราะหที่มุงหมายเพื่อหาผลตอบแทนทาง
การเงิน หรือความสามารถในการทํากําไรจากการผลิตสินคาและบริการจําหนายในตลาดของ
โครงการ รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับโครงการ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวา ถามี
การดําเนินงานตามโครงการนี้แลว จะไมมีปญหาทางการเงินใดๆ ในทุกขั้นตอนตลอดอายุของ
โครงการ  

การวิเคราะหทางการเงิน  จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา ถาการลงทุน
เปนไปตามแผนการขายและแผนการผลิตแลว จะเกิดผลกําไรทางธุรกิจแกผูลงทุนหรือไม ผูลงทุน
อาจเปนเกษตรกร บริษัทเอกชน สหกรณ  รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และอื่น ๆ  คําวาแผนการขาย  หมายถึง  
ยอดขายที่กําหนดขึ้นจากการวิเคราะหตลาดและแผนการผลิต  คือ คาใชจายที่ประมาณการขึ้นจาก
การวิเคราะหทางเทคนิค ประกอบดวยคาลงทุน และคาดําเนินงาน และคาใชจายนี้จะสอดคลองกับ
ยอดขาย (บรรเทิง มาแสง, 2536) 
 เนื่องจากยางพาราเปนไมยืนตน การลงทุนทําสวนยางพาราเปนการลงทุนระยะยาวของ
เกษตรกร จึงจําเปนตองประเมินผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อชวยในการตัดสินใจใหแกเกษตรกรวา
ควรจะลงทุนหรือไม  
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วิธีการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเกษตร 
 ฟารม หรือ ครัวเรือนเกษตร เปนหนวยผลิตหนวยหนึ่งที่ทําหนาที่ในการผลิตสินคา
เกษตร ฟารมบางฟารมอาจมีกิจกรรมการผลิต (Activity) เดียว หรือผลิตสินคาอยางเดียว เชน ปลูก
ออยโรงงานอยางเดียว หรือปลูกมันสําปะหลังอยางเดียว แตบางฟารมอาจเลือกทําการผลิตหลาย
อยาง เชน ปลูกขาว ไมผล ถ่ัวเขียวหลังนา พืชผัก ออยโรงงาน และเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนตน แตฟารม
จะเลือกผลิตสินคาอยางเดียวหรือหลายอยางนั้นขึ้นอยูกับสภาพและปญหาของทรัพยากรที่มีอยูในฟารม 
รวมทั้งความตองการของครัวเรือน โดยทั่วไป ถาสภาพของทรัพยากรเอื้ออํานวย ฟารมจะผลิต
สินคาหลายอยางเพื่อนําผลผลิตมาบริโภค และลดความเสี่ยงจากการผลิตโครงการทางการเกษตร
ของรัฐโดยทั่วไปจะกําหนดวัตถุประสงค และเนื้อที่ หรือครัวเรือนเปาหมาย รวมทั้งคุณสมบัติของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ วิธีการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรและโครงการทํา
ไดสองวิธี คือ การใชแบบจําลองฟารม (Farm model) และการวิเคราะหรายรับรายจายตอหนวยของ
กิจกรรมการผลิต (Unit activity budgets) 

1. แบบจําลองฟารม  
 แบบจําลองฟารม คือ ตัวแทนของฟารม ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับฟารมในแตละกลุม

ของโครงการ แบบจําลองฟารมในแตละโครงการ อาจมีมากกวาหนึ่งแบบจําลองไดขึ้นอยูกับสภาพ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่โครงการ เชน ดิน น้ํา ขนาดของเนื้อท่ีถือครอง ระดับการ
จัดการฟารม เชื้อชาติ และศาสนา เปนตน 
 องคประกอบสําคัญที่จะตองมีในแบบจําลองก็ คือ ที่ดิน แรงงาน กิจกรรมการผลิต 
(Activity) และการพยากรณจํานวนการใชที่ดิน แรงงาน และปจจัยการผลิตอ่ืนๆในแตละกิจกรรม
การผลิตตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ สําหรับที่ดินนั้นอาจเปนที่ดินของฟารมเอง หรือท่ีดิน
เชา สวนแรงงานก็เชนกันอาจเปนแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจาง 
 แบบจําลองฟารมที่สรางขึ้นนั้นนํามาใชเปรียบเทียบระหวางมีโครงการ (With project) 
กับไมมีโครงการ (Without project) ตัวอยาง เชน ฟารมมีที่ดิน 20 ไร กรณีไมมีโครงการ ฟารมมี
กิจกรรมการผลิต 3 กิจกรรม คือ ปลูกออยโรงงาน 10 ไร ปลูกขาวเหนียว 4 ไร และปลูกมัน
สําปะหลัง 6 ไร เมื่อรัฐมีโครงการยางพารา และเกษตรกรเขารวมโครงการดวยการปลูกยางพารา
แทนมันสําปะหลังจํานวน 6 ไร สวนการปลูกขาวเหนียวและออยโรงงานไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
กรณีมีโครงการ แบบจําลองฟารมจะมีกิจกรรมการผลิต ดังนี้ คือ ปลูกออยโรงงาน 10 ไร ปลูกขาว
เหนียว 4 ไร และปลูกยางพารา 6 ไร 
 การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินทําได 2 ระดับ คือ ระดับฟารม และระดับ
โครงการ ในระดับฟารม นักวิเคราะหจะตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตของแบบจําลองฟารม ทั้ง
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กรณีมีและไมมีโครงการดวยราคาตลาด (Market prices) สรางกระแสเงินสดของแบบจําลองฟารม 
(Farm model cash flow) ซ่ึงประกอบดวยกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสด
สุทธิ และจากกระแสเงินสดของแบบจําลองฟารมนี้ นักวิเคราะหสามารถคํานวณ NPVและIRR ซ่ึง
ใชเปนเกณฑวัดผลกําไรทางการเงินของฟารมตัวแทนได  และถานักวิ เคราะหตองการวัด
ความสามารถในการทํากําไรของโครงการ นักวิเคราะหจะตองสรางตารางกระแสเงินสดขึ้นมาใหม
โดย คูณกระแสเงินสดทุกรายการของแบบจําลองฟารมดวยจํานวนฟารมของแตละแบบจําลอง
ฟารม และบวกดวยรายจายของรัฐบาลเปนรายป ซ่ึงไดแก คาวิจัย (ถามี) คาบริหารจัดการ และคา
ลงทุนเปนรายปตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการรวมเขาไปในกระแสเงินสดจาย จากนั้นจึง
คํานวณหลักเกณฑที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรของโครงการ เชน NPVและIRR เปนตน 
วิธีการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินโดยใชแบบจําลองฟารมนี้ Maxwell L. Brown เรียกวา การ
วิเคราะหรายไดรายจายรวมของฟารม (Full budgeting) ซ่ึงถานักวิเคราะหเลือกใชวิธีนี้วิเคราะห
ผลตอบแทนทางการเงินแลว จะตองจัดเก็บขอมูลทุกกิจกรรมการผลิตในฟารมตัวแทน รวมทั้ง
พยากรณผลผลิตและปจจัยการผลิตของทุกกิจกรรมการผลิตตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ 
การวิเคราะหวิธีนี้เหมาะสําหรับการปรับปรุงกิจกรรมการผลิตทั้งหมดของฟารมตัวแทนเมื่อเขารวม
โครงการ 
 2.   รายรับรายจายตอหนวยของกิจกรรมการผลิต 
 การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินโดยใชแบบจําลองฟารม เปนการวิเคราะห
ผลตอบแทนจากการใชทรัพยากรทั้งหมดของฟารม ซ่ึงเปนเทคนิคที่ใชกันอยางแพรหลาย แตอีก
ทางเลือกหนึ่งของการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินก็คือ การวิเคราะหรายรับรายจายตอหนวย
ของกิจกรรมการผลิต หรืออาจเรียกสั้นๆวา การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนตอหนวย คําวา
หนวยในที่นี้ ถาเปนการปลูกพืช หนวยที่ใชอาจเปนไร เฮกแท (Hectare) หรือ เอเคอะ (Acre) ถาเปน
สัตวใหญหนวยที่ใชก็คือตัว การวิเคราะหผลตอบแทนตอหนวยจะใหคําตอบแกเกษตรกรผูลงทุนวา 
การปลูกมะมวงหนึ่งไรจะใหผลกําไรเทาไหร การปลูกมะมวงหิมพานหนึ่งไรจะใหผลกําไรเทาไหร 
หรือการเลี้ยงโคนมหนึ่งตัวจะใหผลกําไรเทาไหร ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของพืช และสัตว ดังกลาว 

 การวิเคราะหผลตอบแทนตอหนวยของกิจกรรมการผลิต อาจทําไดสองระดับ
เชนเดียวกับการใชแบบจําลองฟารม คือ ระดับกิจกรรมการผลิต และระดับโครงการ ในการ
วิเคราะหระดับกิจกรรมการผลิต นักวิเคราะหจะตองพยากรณผลผลิตและการใชปจจัยการผลิตตอ
หนวยตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ตีคาผลผลิตและปจจัยการผลิตดวยราคาตลาด สราง
กระแสเงินสด และคํานวณหลักเกณฑที่ใชประเมินผลกําไรตลอดอายุทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการ
ผลิต ในกรณีที่ตองการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ นักวิเคราะหจะตองคูณทุก

DPU



 13

รายการของกระแสเงินสดดวยจํานวนหนวยทั้งหมด เชน โครงการมีเปาหมายที่จะใหเกษตรกรปลูก
ยางพาราจํานวน 10,000 ไร นักวิเคราะหจะตองคูณทุกรายการของรายรับ (ผลประโยชน) และ
รายจาย (ตนทุน) ดวยเนื้อที่เปาหมายคือ 10,000 ไร จากนั้นจึงรวมคาใชจายของโครงการที่รัฐบาล
เปนผูจาย เชน คาวิจัย (ถามี) คาบริหารจัดการ คาลงทุนดานสาธารณูปโภคตลอดอายุทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ (ถามี) ไวในกระแสเงินสดจาย (Out flow) ของโครงการ สรางกระแสเงินสดของ
โครงการ ซ่ึงประกอบดวย กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสดสุทธิ จากนั้นจึง
คํานวณผลกําไรของโครงการคือ NPVและIRR 

 การวิเคราะหรายไดและรายจายตอหนวยของกิจกรรมการผลิตซึ่ง Maxwell L. Brown 
เรียกวาการวิเคราะหรายรับรายจายบางสวน (Partial budgeting) การวิเคราะหวิธีนี้มีขอดี คือ จัดเก็บ
ขอมูลเพียงกิจกรรมการผลิตเดียวแทนที่จะจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดของฟารม แต
มีขอเสียคือการวิเคราะหวิธีนี้ไมทราบคาเสียโอกาสของทรัพยากร เชน ที่ดิน แรงงาน และเงินทุนที่
ฟารมเปนเจาของ ตางจากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองฟารม ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบระหวางมี
กับไมมีโครงการ คาเสียโอกาสของทรัพยากรซึ่งครัวเรือนเปนเจาของนี้ ถึงแมวาจะไมมีการตีคา แต
คาเสียโอกาสนี้จะรวมอยูที่ผลตอบแทนสุทธิของฟารมที่เพิ่มขึ้นจากการมีโครงการ (Incremental 
farm family net benefit) ซ่ึงสามารถวิเคราะหในรายละเอียดไดวาเปนของทรัพยากรใด มีมูลคามาก
นอยแคไหน (บรรเทิง มาแสง, 2536)  

 สําหรับการศึกษานี้เปนการวิเคราะหผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราแทนออย
โรงงาน การวิเคราะหใชวิธีรายไดรายจายตอหนวยของกิจกรรมการผลิต ซ่ึงมีขอเสียดังกลาวแลว
เพราะไมมีการเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ แตการศึกษานี้จะแกขอเสียของการวิเคราะห
รายไดรายจายตอหนวยของกิจกรรมการผลิตโดยการเปรียบเทียบระหวาง ผลตอบแทนทางการเงิน
จากการลงทุนปลูกยางพาราตอไร กับ ผลตอบแทนจากการปลูกออยโรงงานตอไร เพราะตนทุนคา
เสียโอกาสของทรัพยากรที่ครัวเรือนเปนเจาของและไมไดนํามาตีคาเปนตนทุนในการผลิตยางพารา
กับออยโรงงานในเนื้อที่ 1 ไร ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ เมื่อนํามาหักลบกันจะมีผลตาง
นอยที่สุด 

การตีคาผลประโยชนและตนทุนทางการเงิน 

ผลประโยชนทางการเงิน (Financial benefits) คือ รายรับและตนทุนทางการเงิน 
(Financial cost) คือรายจาย รายรับสวนใหญจะมาจากการขายผลผลิตในแตละป สวนตนทุน
ประกอบดวยสองสวน คือ คาลงทุน (Capital costs) เชน คาซื้อท่ีดิน อุปกรณ สรางโรงเรือน เปนตน 
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อีกสวนหนึ่งคือคาดําเนินงาน (Operating costs) เชน คาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปน
ตน รายรับและรายจายเหลานี้คิดจากราคาตลาด (Market prices) เพราะผูลงทุนจายคาปจจัยการผลิต
และรับคาผลผลิตดวยราคาตลาดซึ่งราคานี้อาจรวมหรือไมรวมภาษีและเงินอุดหนุน 

1.   การตีคาผลประโยชน  

ผลประโยชนทางการเงินของโครงการ วัดจากมูลคาตลาด ซ่ึงไดจากผลผลิตของ
โครงการคูณดวยราคาตลาด ถาเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางเสรี รัฐไมจัดเก็บภาษี ไมควบคุมราคา
สินคาหรือใหเงินอุดหนุน ราคาผลผลิตจะเทากับราคาอุปสงค (Demand price) ในแตละระดับการ
ผลิต และที่ราคานี้เปนราคาที่ผูบริโภคเต็มใจจาย (Willingness to pay) ในแตละหนวยของสินคา แต
ในสถานการณที่เปนจริง รัฐอาจจัดเก็บภาษีหรือใหเงินอุดหนุนในสินคาบางชนิด 

2.   การตีคาตนทุน 

   ราคาที่ใชตีคาปจจัยการผลิตเพื่อประมาณการตนทุนทางการเงินของโครงการเปนราคา
ตลาด (Market price) และรวมภาษีประเภทตางๆ เขาไปในราคาดวย ราคานี้เปนตนทุนของโครงการ 
ซ่ึงผูลงทุนตองการทราบวาถาจายในราคานี้แลว โครงการจะสามารถทํากําไรไดหรือไม 

 ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร กลาววา ถาตลาดมีการแขงขันอยางเสรี รัฐไมจัดเก็บภาษี
หรือเงินชวยเหลือ ราคาตลาดปจจัยการผลิตก็จะเทากับราคาอุปทาน (Supply price) ในแตละระดับ
การผลิต และที่ราคานี้ผูผลิตยินดีจําหนายปจจัยการผลิต ราคาอุปทานนี้จะเทากับราคาอุปสงคและ
สะทอนถึงคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ของทรัพยากรที่ใชในการผลิตปจจัยการผลิต 

กระแสเงินสดทางการเงิน 

 กระแสเงินสดทางการเงินของโครงการ ก็คือ กระแสของผลประโยชนและตนทุน ซ่ึง
เกิดขึ้นตามแผนการขายและแผนการผลิตตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ แผนการผลิต
กําหนดขึ้นจากจํานวนอุปสงคหรือความตองการของตลาด เมื่อตีคาจํานวนอุปสงคดวยราคาตลาดจะ
ไดกระแสของผลประโยชน สวนแผนการผลิตที่สอดคลองกับแผนการขายนั้น กําหนดขึ้นจาก
การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค ซ่ึงระบุถึงจํานวนปจจัยการผลิตที่ใช เมื่อตีคาดวยราคาตลาดก็
จะไดกระแสของตนทุน กระแสเงินสดทางการเงินประกอบดวย 3 สวนคือ กระแสเงินสดเขา 
(Inflows) หรือผลประโยชน กระแสเงินสดออก (Outflows) หรือตนทุน และกระแสเงินสดสุทธิ 
(Net cash flow)  
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 1.  กระแสเงินสดรับ  

 องคประกอบของกระแสเงินสดรับแตละโครงการ จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะ
ของแตละโครงการ โดยทั่วไปองคประกอบของกระแสเงินสด มีดังนี้ 

 (1)  ยอดขายหรือมูลคาผลผลิต 

 ยอดขาย คือ รายรับจากการขายผลผลิตตางๆ เปนรายป ซ่ึงไดจากผลผลิตคูณดวย
ราคาตลาด ราคาตลาดจะเปนราคาที่โครงการ สําหรับโครงการทางการเกษตรจะใชมูลคาผลผลิต
แทนยอดขาย เพราะผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดนําไปใชบริโภคในครัวเรือน สวนที่เหลือจาก
การบริโภคจึงนําออกจําหนาย มูลคาผลผลิตคํานวณโดยผลผลิตทั้งหมดคูณดวยราคาตลาดที่
เกษตรกรไดรับ 

 (2)  เงินอุดหนุน 

 โครงการบางโครงการโดยเฉพาะโครงการทางการเกษตรของรัฐ เชน โครงการโค
นมไดเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือโครงการอื่นๆที่มีปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดเงินอุดหนุนจากรัฐ
เชนเดียวกัน เงินอุดหนุนนี้คือรายรับของโครงการ 

 (3)  เงินกูรับ (Loan receipts)  

  โดยทั่วไป เงินทุนในสวนของเจาของไมเพียงพอ ผูประกอบการหรือผูลงทุนตองกู
เงินมาลงทุน เงินกูที่เขามาเปนระยะๆ ก็คือ กระแสเงินสดรับของโครงการ 

 (4)  มูลคาซาก (Residual value)  

  มูลคาซาก คือ มูลคาสินทรัพยคงที่ เชน มูลคาที่ดิน (ซ้ือ) เครื่องจักร อุปกรณ เมื่อ
หมดอายุใชงานหรือเมื่อส้ินสุดโครงการจะมีมูลคาซาก มูลคาซากของสินทรัพยคิดตามราคาตลาด 
เชน อุปกรณชนิดหนึ่งมีมูลคาเมื่อซ้ือเปนเงิน 10,000 บาท เมื่อส้ินสุดโครงการมีมูลคาซากเพียง 200 
บาท (คิดเปนรอยละ 2 ของราคาซื้อ) สําหรับโครงการที่มีอายุยาวนานมาก เชน โครงการ
ชลประทาน มูลคาซากของเครื่องจักร อุปกรณ เมื่อทอนคาหรือลดคาใหเปนปปจจุบันแลวนอยมาก 
นักวิเคราะหจะกําหนดใหมูลคาซากของสินทรัพยเทากับศูนย 
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 (5)  รายรับอื่นๆ  

รายรับอื่นๆ เชน เงินทุนหมุนเวียนเมื่อส้ินสุดโครงการ ดอกเบี้ยรับ เปนตน 

 2.   กระแสเงินสดจาย 

  กระแสเงินสดจาย หรือตนทุนของโครงการ ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

 (1)  คาลงทุน 

  คาลงทุนมีสองสวน คือ คาลงทุนในสินทรัพยคงที่ เชน ที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ 
โรงงาน ยานพาหนะ และอื่นๆ นอกจากนี้คาลงทุนยังประกอบดวยคาใชจายกอนการดําเนินงาน
ตางๆ เชน คาฝกอบรม คาใชจายในการทดลอง เปนตน 

 (2)  เงินทุนหมุนเวียน 

  ในชวงเริ่มตนของการลงทุน บางโครงการอาจมีกิจกรรมดานการฝกอบรม การ
ทดลอง พรอมๆกับการซื้อสินทรัพยคงที่ตางๆ ดังนั้นบางโครงการจําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียน
สํารองไวตั้งแตตนจนสิ้นสุดโครงการ 

 (3)  คาดําเนินงาน 

  คาดําเนินงาน ประกอบดวย คาจางแรงงาน วัตถุดิบ สาธารณูปโภค การขนสง 
การตลาด พลังงาน คาภาษี และอ่ืนๆ ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(4)  เงินกูจาย 

เงินกูจายประกอบดวย การจายคืนเงินตน และดอกเบี้ยเปนรายป การจายคืนเงินกู
จะเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงระหวางสถาบันการเงินกับผูลงทุน ในการวิเคราะหโครงการ กระแส
เงินสดจายจะไมรวมคาเสื่อมราคาของสินทรัพย ถานําคาเสื่อมราคาของสินทรัพยมารวมเปน
คาใชจายดวยจะเปนการนับซํ้า (Double counting) เพราะไดตีมูลคาของสินทรัพยคงที่เปนคาลงทุน
ของโครงการไปแลว 
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 3.  กระแสเงินสดสุทธิ 

 กระแสเงินสดสุทธิไดจากกระแสเงินสดรับรายป ลบดวยกระแสเงินสดจายรายป 
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการนี้จะนําไปคํานวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)1/ หรืออัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน ซ่ึงจะนํามาวัดความสามารถในการทํากําไรของโครงการ 

ผลตอบแทนทางการเงิน 

 การวัดผลตอบแทนทางการเงิน (Financial rate of return) มีสองวิธี คือ การวัด
ผลตอบแทนทางการเงินกอนการจัดหาเงินทุน (Before financing) และผลตอบแทนทางการเงินหลัง
การจัดหาเงินทุน (After financing)  

 1.   ผลตอบแทนทางการเงินกอนการจัดหาเงินทุน  

 ผลตอบแทนนี้เปนอัตราผลตอบแทนอันแทจริง หรือเปนอัตราที่แสดงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรจากการผลิตสินคาและจําหนายในตลาด นักวิเคราะหใชอัตรานี้วัดความเปนไปได
ของโครงการ Gittinger เรียกอัตรานี้วาผลตอบแทนตอทรัพยากรทั้งหมดที่ใชในโครงการ 
หลักเกณฑที่นิยมใชวัดผลตอบแทนนี้คือ IRR คํานวณจากผลประโยชนสุทธิกอนการจัดหาเงินทุน 

 2.   ผลตอบแทนทางการเงินหลังการจัดหาเงินทุน 

 ผลตอบแทนนี้เปนผลตอบแทนตอเงินทุนในสวนของเจาของ (Return to equity) อาจ
เปนผลตอบแทนกอนหรือหลังการหักภาษี นักวิเคราะหใชอัตรานี้สรางแรงจูงใจตอผูลงทุนเพราะ
ปกติถาไมมีการจัดเก็บภาษี อัตราผลตอบแทนทางการเงินหลังการจัดหาเงินทุนจะสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนทางการเงินกอนการจัดหาเงินทุน หลักเกณฑที่นํามาใชวัดผลตอบแทนทางการเงินหลัง
การจัดหาเงินทุนคือ IRR 

 

 

 
1/ เมื่อ Internal rate of return (IRR) นํามาใชวิเคราะหทางการเงิน Gittinger จะเรียกผลการวิเคราะหที่ไดวา 
financial rate of return และเมื่อนําไปวิเคราะหทางเศรษฐกิจจะเรียกผลการวิเคราะหวา Economic rate of return 
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หลักเกณฑการประเมินโครงการทางการเงิน 
การวิเคราะหโครงการทางการเงินจัดทําขึ้นเพื่อประเมินความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability) จากการผลิตสินคาและจําหนายในตลาด โดยทําการเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลประโยชนของโครงการ หลักเกณฑที่ใชในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 2 เกณฑ ดังนี้ 
 1.  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) คือ ผลรวมของมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนลบดวยผลรวมของมูลคาปจจุบันของตนทนุที่เกิดขึน้ตลอดเวลาอายุของโครงการ 
 
                          n 

NPV          =             ∑  (Bt-Ct) /(1+r)t 

                                                   t = 1  
        
                  n 

                       =            ∑  (NBt)/(1+r)t 

                                                  t = 1 
เมื่อ  Bt =  ผลประโยชนของโครงการปที่ t 
  Ct =  ตนทุนของโครงการปที่ t 
  r =  อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย 
  n =  อายุทางเศรษฐกิจของโครงการ 
คาของ NPV > 0 แสดงวาโครงการมีความเปนไปได หรือยอมรับโครงการ 

 NPV เปนหลักเกณฑที่นําไปใชประเมินความคุมคาของโครงการอิสระ (Independent 
project) ที่เปนหลักเกณฑที่เหมาะสมที่นํามาใชเลือกโครงการที่ทดแทนกันได (Mutually exclusive 
projects)  

 2.  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) คือ อัตราคิดลด 
หรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ทําใหมูลคาปจจบุัน (NPV) มีคาเทากับศูนย 

            n 
NPV         =             ∑  (Bt-Ct) /(1+r*)t  = 0 

                                         t = 1  

คา r จะมีหลายคาแตคาที่ทําให NPV = 0  คือ r*  หรือ IRR 

IRR         = rL + (rH – rL) [NPVL/NPVL-NPVH] 
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เมื่อ rL =  อัตราคิดลดตัวต่ํา 

rH =   อัตราคิดลดตัวสูง 

 NPVL =  มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณจาก rL 

 NPVH =  มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณจาก rH 

IRR เปนหลักเกณฑที่สามารถนํามาใชประเมินอัตราผลกําไร (Profitability) ของโครงการอิสระ แต
ไมสามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบกันโดยตรงเพื่อหาโครงการที่ทดแทนกันได (Mutually exclusive 
projects) ถาจะใช IRR มาเลือกโครงการที่ทดแทนกันไดจะตองคํานวณ IRR จากผลตางระหวาง
กระแสผลประโยชนสุทธิ (Residual cash flow) และนําคา IRR ที่ไดมาเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนเปาหมาย (Target rate of return) หรืออัตราคาเสียโอกาสของเงินทุน 

การวิเคราะหความไว ( Sensitivity analysis) การวิเคราะหความไว คือ การทดสอบ
ผลตอบแทนของโครงการเมื่อตัวแปรเปลี่ยนไปจากที่ไดประมาณการไวในแผนการขายและ
แผนการผลิตตามที่ปรากฏในกระแสเงินสดของโครงการ ตัวแปรเหลานี้ไดแก  จํานวนปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ราคาปจจัยการผลผลิตและผลผลิต  อัตราคิดลด ความลาชาของโครงการและอื่น ๆ 
ในการวิเคราะหความไว นักวิเคราะหอาจกําหนดใหตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง  ตัวแปรคูใดคูหนึ่ง รายได 
หรือตนทุนเปลี่ยนไป  การเปล่ียนไปของตัวแปรนั้นอาจกําหนดเปนปริมาณหรือรอยละที่เปลี่ยนไป
ก็ได  เมื่อตัวแปรเหลานี้เปลี่ยนไป กระแสเงินสดสุทธิก็จะเปลี่ยนและยังสงผลใหอัตราผลตอบแทน
ของโครงการหรือคา IRR, NPV และหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ที่ใชประเมินความเปนไปไดของโครงการเปลี่ยนไป 
 เทคนิคการทดสอบความไว ที่นํามาทดสอบผลการเปลี่ยนแปลงในสองดานคือ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน (Switching Value of Benefit: SVB) 
  
การเปลี่ยนแปลงดานผลประโยชน (SVB) =  PV ผลประโยชน – PV ตนทุน     x 100 
                               PV ผลประโยชน 

2.  การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (Switching Value of Cost: SVC) 
 
การเปลี่ยนแปลงดานตนทุน (SVC)  = PV ผลประโยชน – PV ตนทุน   x 100 

       PV ตนทุน 
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ราคาและอัตราคิดลด  
  การลงทุนในโครงการหนึ่งจะตองใชทรัพยากรตางๆ เพื่อผลิตสินคาและบริการตลอด 
อายุทางเศรษฐกิจของโครงการ จํานวนทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่ใชคือตนทุน ผลผลิตสินคา
และบริการคือผลประโยชน ซ่ึงมีหนวยแตกตางกันไมสามารถที่จะนํารวมกันได ดังนั้น จึงตองใช
ราคาของปจจัยการผลิตและผลผลิตสินคาและบริการแตละชนิดมาตีคาเพื่อใหไดมูลคาตนทุนและ
ผลประโยชนมีหนวยเปนเงินบาท ราคาที่ใชตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิตจําแนกออกเปนสอง
ประเภท คือ  
 (1)  ราคาปจจุบัน (Current or norminal prices) เปนราคาที่ซ้ือขายในตลาด และเปนราคา 
ที่มีเงินเฟอปะปนอยู ถาเลือกใชราคาปจจุบันตีคาแลว นักวิเคราะหจะตองพยากรณอัตราเงินเฟอที่ 
คาดวาจะเกิดในอนาคตเพื่อนํามาปรับราคา หรืออาจพยากรณราคาโดยตรง 
 (2)  ราคาคงที่ (Constant or real prices) เปนราคาเดียวกันตลอดอายุทางเศรษฐกิจของ 
โครงการ และเปนราคาที่ไมมีเงินเฟอปะปนอยู เมื่อนักวิเคราะหเลือกใชราคานี้ควรเลือกราคาปใดป 
หนึ่งเปนปฐาน การเลือกใชราคาคงที่จะมีขอสมมติวาการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ทําใหราคาสัมพัทธ (Relative prices) ไมเปลี่ยนแปลง  
 สําหรับอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่นํามาใชเปลี่ยนมูลคาตนทุนและผลประโยชนที่
เกิดในอนาคตเปนมูลคาปจจุบันนั้น การวิเคราะหโครงการจะเรียกอัตราดอกเบี้ยวาตนทุนของ
เงินทุน (Cost of capital) จําแนกเปนสองประเภท คือ  
 (1)  อัตราคิดลดตลาด (Norminal discount rate) เปนอัตราคิดลดที่ยังมีเงินเฟอปะปนอยู 
เพราะมาจากอัตราดอกเบี้ยตลาด 
 (2)  อัตราคิดลดที่แทจริง (Real discount rate) เปนอัตราคิดลดท่ีกําจัดเงินเฟอออกไปแลว 
อัตราคิดลดที่แทจริงคํานวณจาก 
      (1+R)   
                            r     =    - 1    
                                         (1+Fe) 
 
 เมื่อ                    r  = อัตราคิดลดที่แทจริง 
                           R  = อัตราคิดลดตลาด 
                                            Fe  = อัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 
 

DPU



 21

อัตราคิดลดทางการเงิน (Financial discount rate) 
 การลงทุนจะตองมีเงินทุนเพื่อนํามาจัดหาทรัพยากรที่จะใชตามแผนการผลิตของ
โครงการ ตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) ที่ลงไปในโครงการ ก็คือ อัตราดอกเบี้ยตลาดหรือ
อัตราดอกเบี้ยของเงินทุน ซ่ึงสะทอนตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ของเงินทุน ในการ
วิเคราะหทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยตลาดจะใชเปนอัตราคิดลดที่จะนํามาคํานวณหลักเกณฑการ
ประเมินโครงการ เชน NPV, BCR, N/K และใชเปนอัตราผลตอบแทนเปาหมายเพื่อเปรียบเทียบกับ
คา IRR ที่คํานวณได เชน ถาตนทุนของเงินทุนเทากับรอยละ 10 แต IRR ของโครงการเทากับรอย
ละ 8 เงินลงทุนควรอยูในธนาคารดีกวานํามาลงทุนในโครงการ เนื่องจากแหลงเงินทุนมาจากหลาย
แหลง และผูลงทุนอยูในสองฐานะคือเปนผูกูและผูใหกู ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยตลาดที่จะใชเปนอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม สรุปไดดังนี้ (Perkins, PP 59-60 อางในบรรเทิง มาแสง, 2549) 
 (1)  ถาผูลงทุนเปนผูกูสุทธิ (Net borrower) เงินทุนจะมาจากเงินกู อัตราดอกเบี้ยที่ผูลงทุนกู
จะเปนตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน อัตราคิดลดทางการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู แตถาผูลงทนุ
ใชเงินกูมาบางสวน และใชเงินทุนของตนเองบางสวน เชน จากเงินฝาก ขาย หรือจํานองทรัพยสิน 
เปนตน ซ่ึงเงินทุนของตนเองนี้เมื่อไมนํามาลงทุนในโครงการยอมมีผลตอบแทนแกเจาของ อัตรา
คิดลดที่เหมาะสมจึงเปนอัตราเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของตนทุนของเงินทุนจากแหลงตางๆ 
 (2)  ถาผูลงทุนเปนผูใหกูสุทธิ (Net lender) ถาไมมีโครงการ ผูลงทุนจะนําเงินไปลงทุนใน
ตลาดเงิน (Financial market) เชน ฝากธนาคารและจะไดดอกเบี้ยเงินฝาก ตนทุนคาเสียโอกาสของ
เงินทุนคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลังหักภาษี ดังนั้น อัตราคิดลดทางการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากหลังหักภาษี 
 ในการศึกษานี้ใชอัตราคิดลดดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(ธกส.) ที่อัตรารอยละ 7.5 ที่ทางธนาคารใหกับลูกคาประวัติการชําระหนี้ดี และราคาที่ใชจะใชราคา
คงที่ซ่ึงใช ราคาป 2550 เปนปฐาน 
กรอบแนวคิดของการวิเคราะห 
 เกษตรกรที่มีที่ดินอยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา และไดใชประโยชน
จากที่ดินปลูกพืชตางๆ อยูแลว เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และพืชไรอ่ืนๆ 
สามารถที่จะเขารวมโครงการฯ เพื่อปลูกยางพาราแทนพืชตางๆที่กลาวมาได แตในการศึกษานี้จะ
วิเคราะห และเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหวางการปลูกออยโรงงาน กับ การปลูก
ยางพารา ดังนั้น การศึกษานี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบสองทางเลือก คือ การปลูกออย
โรงงาน (A) และการปลูกยางพารา (B) (รูปที่ 1) และการวิเคราะหจะใชวิธีการวิเคราะหทางการเงิน
กอนการจัดหาเงินทุน (Before financing) เพราะวาผลตอบแทนที่ไดจากการวิเคราะหนี้เปน
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ผลตอบแทนอันแทจริง ซ่ึง Gittinger เรียกวา ผลตอบแทนตอการใชทรัพยากรทั้งหมดในโครงการ 
(Gittinger, 1982 อางใน บรรเทิง มาแสง, 2549) หลักเกณฑที่ใชในการเปรียบเทียบทางเลือกคือ 
NPV หรืออาจใช IRR เพื่อเปรียบเทียบได แต IRR จะตองคํานวณจาก Residual cash flow หรือ
ผลตางระหวางรายไดสุทธิ (Net cash flow ) จากการปลูกออยโรงงานและการปลูกยางพารา เมื่อ
เปรียบเทียบผลตอบแทนโดยใช NPV ถา NPV ของการปลูกออยโรงงานมากกวา NPV ของการ
ปลูกยางพาราแสดงวาการปลูกออยโรงงานใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกยางพารา การวิเคราะหจึง
ยุติ เกษตรกรเลือกที่จะปลูกออยโรงงานตอไป แตถา NPV การปลูกยางพารามากกวา NPV ของการ
ปลูกออยโรงงาน แสดงวาการปลูกยางพาราใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกออยโรงงาน ขั้นตอน
ตอไปก็คือ วิเคราะหผลกําไร หรือผลตอบแทนหลังการจัดหาเงินทุน (After financing) เพราะวาการ
ปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี หรือในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะสามารถกรีดยางและ
ขายเปนรายไดตั้งแตปที่ 8 เปนตนไป ดังนั้นสินเชื่อระยะยาวจึงจําเปนสําหรับเกษตรกรโดยทั่วไป 
ผลตอบแทนหลังการจัดหาเงินทุนไมใชอัตราผลตอบแทนที่แทจริง แตเปนผลตอบแทนที่สูงกวา
ผลตอบแทนกอนการจัดหาเงินทุน และเปนอัตราที่สรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรผูลงทุน 
หลักเกณฑที่ใชวัดผลตอบแทนหลังการจัดหาเงินทุนคือ IRR ซ่ึงเปนอัตราที่ใชเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ย หรือตนทุนคาเสียโอกาสของเงินลงทุน 
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
               เลือก A ถา NPV ของ A>B เลือก B ถา NPV ของ B>A 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2.1 กรอบแนวคดิของการวิเคราะห 
 
 
 

วิเคราะหและเปรียบเทียบผลตอบแทน 
ทางการเงินของสองทางเลือก 

การปลูกออยโรงงาน (A) การปลูกยางพารา (B) 

การวิเคราะหผลตอบแทนกอนการ
จัดหาเงินทุน (Before financing) 

ของการปลูกออยโรงงาน 

การวิเคราะหผลตอบแทนกอนการ
จัดหาเงินทุน (Before financing) 

ของการปลูกยางพารา 

เปรียบเทียบ NPV ของ
ทางเลือก A กับทางเลือก B 

ยุติการวิเคราะหเกษตรกรปลูก
ออยโรงงานตอไป 

วิเคราะหผลกําไรหลังการจัดหา
เงินทุน (After financing) 
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2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

สุรศักดิ์ จิตอํานวย (2543) ไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนทําสวนยาง
ขนาดเล็กในจังหวัดพังงา ในการศึกษาใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวนยางที่ไดรับ
ทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ในอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จํานวนทั้งหมด 50 ตัวอยาง 
โดยจะเนนเฉพาะเจาของสวนยางพาราที่ปลูกยางพาราพันธุ BPM 24 วิธี Capital budgeting และการ
วิเคราะหทางการเงินเปนเครื่องมือหลักที่ใชในการวิเคราะหในครั้งนี้  

ผลการวิเคราะหหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนยางพาราคือปที่ 19 เพราะ
จะทําใหรายไดปจจุบันสุทธิเฉลี่ยตอปสูงสุด การวิเคราะหทางการเงินแสดงใหเห็นวาการลงทุนทํา
สวนยางพารากอนและหลังการกูยืมเงินของเจาของสวนยางพาราขนาดเล็กมีความคุมคาตอการ
ลงทุน เพราะคา NPV มีคาเปนบวก BCR มีคามากกวา 1 และ IRR มีคามากกวาตนทุนคาเสียโอกาส
ของการลงทุน (รอยละ 10.75 ตอป) ยิ่งไปกวานั้นการวิเคราะหความออนไหวซึ่งสมมติวาการลงทุน
ของเจาของสวนยางเกิดความเสี่ยงจากสถานการณที่เลวราย คือ ตนยางพาราใหน้ํายางชาออกไปอีก 
3 ป ผลผลิตยางพาราลดลงรอยละ 50 ราคายางแผนลดลงจาก 23.69 เปน 16 บาทตอกิโลกรัม และ
คาจางแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 50 จากผลการวิเคราะหความออนไหวชี้ใหเห็นวาการลงทุนทําสวน
ยางพาราของเจาของสวนยางขนาดเล็กมีความเปนไปไดภายใตสถานการณที่เลวราย ซ่ึงแสดงให
เห็นวาการลงทุนทําสวนยางพาราขนาดเล็กมีความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ต่ํามาก 

 
  ชนะ  สุวรมงคล (2545) ไดทําการวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตออยในเขตและนอกเขต
ชลประ ทานในจังหวัดราชบุรี ปการผลิต 2543/44 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา
สมการการผลิตออยในเขตและนอกเขตชลประทาน ประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต และ
เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตออยในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อเปน
แนวทางในการผลิตเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
 ผลการวิเคราะหสมการการผลิต ซ่ึงใชสมการการผลิตแบบ คอบบ-ดักลาส พบวา
สมการการผลิตออยในเขตและนอกเขตชลประทานมีการใชปจจัยการผลิตไดแก แรงงานคนทุนที่
ใชซ้ือปุย และทุนที่ใชซ้ือสารเคมีปราบวัชพืช สมารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตพบวาเกษตรกรที่ผลิตออยใน
เขตพื้นที่ชลประทานควรเพิ่มการใชปจจัยการผลิตทั้งสามชนิด แตเกษตรกรที่ผลิตออยในพื้นที่นอก
เขตชลประทานควรลดการใชปจจัยแรงงาน โดยเพิ่มทุนที่ใชซ้ือปุยและทุนที่ใชซ้ือสารเคมีปราบ
วัชพืชเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหไดรับกําไรสูงสุดสําหรับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา
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เกษตรกรที่ผลิตออยในเขตชลประทานมีผลตอบ แทนสูงกวาเกษตรที่ผลิตออยในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 
 ขอเสนอแนะ ควรสนับสนุนใหเกษตรกรมีการผลิตออยในเขตชลประทานใหมากขึ้น
และสนับสนุนเงินทุนในดานปจจัยการผลิต เชน ปุยและสารเคมีปราบวัชพืช เพื่อเปนการเพิ่ม
ผลผลิตใหแกเกษตรกร 

 
 จันทวรรณ คงเจริญ (2546) ไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการ
ปลูกยางพาราทดแทนพืชเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคาย วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเพื่อวิเคราะห
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการปลูกยางพาราทดแทนพืชเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมตาม
ศักยภาพของกลุมชุดดินที่ 35 และ 49 ไดแกมันสําปะหลัง ออย และสับปะรด ในจังหวัดหนองคาย 
และวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตของราคาผลผลิตที่มีตอความเปนไปได
ในการปลูกยางพาราทดแทนพืชเศรษฐกิจ โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 8 ในพื้นที่ปลูก 1 ไร ที่ระดับ
ราคายางพารากิโลกรัมละ 22.13 บาท ในกรณีไมปลูกพืชแซม และกรณีปลูกสับปะรดเปนพืชแซม 
ผลการวิเคราะหพบวา NPV เทากับ 8,777.22 และ 19,121.59 บาท BCR เทากับ 1.312 และ 1.530 
IRR เทากับ รอยละ 9.55 และ 17.33 ตามลําดับ และการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
ของการปลูกยางพาราทดแทนมันสําปะหลัง ในกรณีไมปลูกและปลูกพืชแซมยาง พบวามีมูลคา
ปจจุบันของผลไดสุทธิ(INPV) เทากับ 3,455.74 บาท และ 13,800.05 บาท ตามลําดับ ปลูกยาง
ทดแทนออย ทั้งสองกรณีพบวา INPV เทากับ 6,531.51 บาท และ 16,880.84 บาท ตามลําดับ 
สําหรับการปลูกทดแทนสับปะรด ในสองกรณีดังกลาว พบวา INPV เทากับ -43,818.59 บาท และ -
33,474.28 บาท ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหความออนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของยางพารา มัน
สําปะหลัง ออย และสับปะรด โดยใชราคาที่ระดับตางๆ ในการวิเคราะหพบวามีทั้งความเปนไปได
เปนไปไมไดทางเศรษฐศาสตรในการปลูกยางทดแทนพืชดังกลาวทั้งสามชนิด มีความเปนไปไดใน
การปลูกยางพาราทดแทนออยไดมากที่สุด รองลงมาคือมันสําปะหลัง และมีความเปนไปได
คอนขางต่ําในการปลูกยางแทนสับปะรด ดังนั้น การศึกษานี้สรุปวาราคาพืชที่จะทดแทนจึงนับวา
เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความเปนไปไดในการปลูกยางพาราทดแทนพืชเศรษฐกิจเปนอยางมาก 
 
 ดิลก แสวงแกว (2546) การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
ในจังหวัดนครพนม การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม กระบวนการผลิตของเกษตรผูปลูกยางพาราในจังหวัด
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นครพนม กระบวนการตลาดของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม และเพื่อศึกษาภาวะ
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรกอนและหลังปลูกยางพารา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาไดแก เกษตรกร
เจาของสวนยางที่สวนยางเปดกรีดยางไดแลวจํานวน 135 ราย ในเขต 5 อําเภอของจังหวัดนครพนม 
และทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 
 ผลการวิจัยพบวา หัวหนาครัวเรือนของเกษตรกรผูผลิตยางพารารายยอยรอยละ 76.52 
เปนชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป เฉล่ียอายุ 39 ป รอยละ 52.17 มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน เฉลี่ย 5 คน มีจํานวนแรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 3 คน สวนหัวหนาครัวเรือนของ
เกษตรกรรายใหญรอยละ 85 เปนชาย ทั้งหมดมีอายุ 41 ปขึ้นไป เฉลี่ยอายุ 53 ป รอยละ 80 มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.4 คน มีจํานวนแรงงานที่ใชในการเกษตรเฉลี่ย 4 คน ลักษณะพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา เกษตรกรรายยอยมีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 35.57 ไร มีพื้นที่ทํา
การเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 56.28 ไร เกษตรกรรายยอยสวนใหญปลูกยางพารามาแลว 8-9 ป เฉลี่ย 7.90 
ป เกษตรกรรายใหญสวนใหญ ปลูกยางพารามาแลวมากกวา 9 ป เฉลี่ย 8.70 ป นอกจากนี้ พบวา  
เกษตรกรรายยอยสวนใหญใชวิธีกรีดยางครึ่งตนวันเวนวัน เกษตรกรรายใหญสวนใหญใชวิธีกรีด
ยางครึ่งตนสองวันเวนวัน ในเกษตรกรรายยอยเปดกรีดปที่ 1 ไดผลผลิต 59 กก. ตอไรตอป ปที่ 2 ได 
113 กก. ปที่ 3 ได 147 กก. สวนเกษตรกรรายใหญเปดกรีดปที่ 1 ไดผลผลิต 86.70 กก. ตอไรตอป ป
ที่ 2 ได 125 กก. ปที่ 3 ได 194 กก. เกษตรรายยอยมีตนทุนในการผลิตยางแผนดิบเฉลี่ย 24.02 บาท
ตอ กก. และเกษตรกรรายใหญมีตนทุนในการผลิตยางแผนดิบเฉลี่ย 26.81 บาทตอ กก. เกษตรกร
รายยอยมีรายไดจากการขายยางเฉลี่ย 1,674 บาทตอไร มีรายไดรวมทั้งหมดหลังเปดกรีดยางเฉลี่ย 
28,719.66 บาทตอครัวเรือน เกษตรกรรายใหญมีรายไดจากการขายยางเฉลี่ย 3,471 บาทตอไร มี
รายไดรวมทั้งหมดหลังเปดกรีดยางเฉลี่ย 128,713 บาทตอครัวเรือน หลังเปดกรีดเกษตรกรรายยอย
สวนใหญมีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 1,652.17 บาท รอยละ 63.15 กูจาก ธกส. และรอยละ 26.31 กูจาก
ญาติ สวนเกษตรกรรายใหญมีหนี้สินเฉลี่ย 64,666.67 บาทโดยกูจาก ธกส. เพียงอยางเดียว 
 ในดานการตลาด เกษตรกรสวนใหญ ขายใหหนวยรับซ้ือตามโครงการแทรกแซงราคา
ยาง เนื่องจากมีผลผลิตยางในจํานวนที่เหมาะสม ไดราคารับซ้ือสูงกวาขายใหกับพอคารวบรวมและ
สามารถแยกเกรดยางขายได ทําใหยางที่มีคุณภาพดีไดราคาสูงกวาขายใหพอคา แตก็ยังมีบางรายที่มี
การขายใหทั้งโครงการแทรกแซงและพอคาอ่ืนๆ นอกจากนี้เกษตรกรรายใหญสวนใหญจะทําหนา
เหมือนเปนผิรวบรวมยางไวรอจําหนายใหกับพอคารวบรวมอีกตอหนึ่ง สําหรับพอคาที่มารับซ้ือนั้น
มาจากจังหวัดหนองคาย จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ผลเปรียบเทียบสภาพความเปนอยู รายได นี้สิน กอนและหลังการปลูกยางพารา ของ
เกษตรกรรายยอยและรายใหญ การดําเนินธุรกิจการผลิต กับโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราของ
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รัฐ สรุปวาไมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้การทดสอบสมมุติฐาน สรุปไดวา รายไดจากภาค
การเกษตร (ไมรวมรายไดจากยางพารา) และรายไดนอกภาคการเกษตร หลังเปดกรีดยางพาราของ
เกษตรรายยอยและเกษตรกรรายใหญมีความแตกตางกัน 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้ 1) พบวาสภาพความเปนอยู รายไดหลังการปลูก
ยางพาราของเกษตรกรรายยอยและรายใหญไมแตกตางกัน ควรสนับสนุนการปลูกสรางสวน
ยางพาราขนาดเล็กเพิ่ม 2) ควรสนับสนุนใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการทําการเกษตรชนิดอื่นเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหาราคายางพาราตกต่ํา ควรหาแหลงเงินทุนที่มั่นคงและดอกเบี้ยถูกใหกับ
เกษตรกรรายยอยเพ่ือลดความเสี่ยงจากการกูเงินนอกระบบ 3) ควรใหความรูในเรื่องการดูแลรักษา
สวนยางพารา การกรีดยางพารา และเทคนิคการทํายางแผนสดแกเกษตรกรเพิ่มเติม 4) ควรมีการ
ดําเนินโครงการแทรกแซงราคายางพาราตอไป รวมทั้งควรจัดใหมีตลาดกลางยางพาราขึ้นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหราคายางพารามีราคาสูงขึ้น เกิดความมั่นคงและเปนไปตามกลไกของตลาด 
 

 นัยนา หลงสะ (2546) ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการ
ลงทุนระหวางการปลูกปาลมน้ํามันและยางพาราในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง วัตถุประสงคหลักใน
การศึกษาเพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันเพื่อ
วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกปาลมน้ํามันเปรียบเทียบกับยางพารา โดยใชขอมูล
จากการสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 60ราย แบงเปนเกษตรกรผูปลูกยางพารา 30 ราย และ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 30 ราย โดยกําหนดชวงอายุการลงทุนทําสวนยางพาราและปาลมน้ํามัน
ที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินเทากับ 25 ป และขนาดสวนที่ใชในการวิเคราะห คือ 30 ไร ซ่ึงเปน
ขนาดสวนยางพาราและปาลมน้ํามันที่ทําการปลูกกันมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะหทางการเงิน พบวาคา NPV (มูลคาปจจุบันสุทธิ) BCR (มูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนตอตนทุน) และ IRR (อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน) ของการลงทุนทํา
สวนยาง เทากับ 1,023,569.50 บาท 1.37 และ รอยละ 6.14 สวนการทําสวนปาลมน้ํามัน ไดคา NPV 
BCR และ IRR เทากับ 855,860.85 บาท 1.36 และ รอยละ 6.26 ตามลําดับ จากผลดังกลาวชี้ใหเห็น
วาทั้งการลงทุนทําสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามันมีความเปนไปไดในการลงทุน นอกจากนี้เมื่อ
ไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนปลูกปาลมน้ํามันทดแทนยางพารา ผล
การวิเคราะหพบวาใหผลตอบแทนที่ไมคุมคาภายใตเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะห อยางไรก็ตามเมื่อ
ทําการวิเคราะหความออนไหวของการทดแทนกัน พบวาถาราคาของปาลมน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นจาก 
1.67 บาทตอกิโลกรัม เปน 2.56 บาทตอกิโลกรัม หรือราคายางพาราลดลงจาก 21.57 บาทตอ
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กิโลกรัม เปน 16.35 บาทตอกิโลกรัม การลงทุนปลูกปาลมน้ํามันทดแทนยางพาราจะมีความเปนไป
ไดในการลงทุน 

 
 สยามพล  โฮมจูมจัง (2546) ไดทําการวิเคราะหเศรษฐกิจกิจการผลิตออยในจังหวัด
ขอนแกน ปการผลิต 2544/2545 เพื่อศึกษาภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ใชผลิตออย แบบแผนและปญหา
ในกาผลิตออยของเกษตรกร ในการศึกษาทําโดยการสุมตัวอยางและสัมภาษณเกษตรกรที่ทําการ
ปลูกจํานวน 87 ราย 
 ผลการศึกษาสมการการผลิตออย โดยใชสมการการผลิตแบบ Cobb – Douglas พบวา
ปจจัยการผลิต ไดแก พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกแรงงานคน และทุน สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตออยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลรวมของความยืดหยุนเทากับ 0.297 ซ่ึง
เปนระยะที่ผลตอบแทนตอขนาดลดลง (Decreasing returns to scale) ดานประสิทธิภาพของการใช
ปจจัยการผลิต พบวาเกษตรกรควรเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก แตควรลดปจจัยแรงงานและทุนลง 
จนกระทั่งอัตราสวนระหวางคาผลผลิตเพิ่ม และราคาปจจัยการผลิตแตละชนิดเทากับ 1 เพื่อใหเกิด
การใชปจจัยการผลิตในระดับที่เหมาะสม 

 
 ดวงกมล ทองนุม (2548) ไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของ
การลงทุนระหวางการปลูกปาลมน้ํามันและยางพาราในตําบลทาขาม อําเภอพุพอน จังหวัดสุราษฎร
ธานี วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราและปาลมน้ํามันและยางพาราและเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการปลูก
ปาลมน้ํามันกับยางพารา โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเกษตรกรจํานวน 35 ตัวอยาง แบงเปน
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันพันธุเทเนอราจํานวน 20 ตัวอยาง และผูปลูกยางพาพันธุ RRIM 600 
จํานวน15 ตัวอยาง ขนาดสวนที่ใชวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูก
ปาลมน้ํามันและยางพารา คือ สวนขนาด 10 ไร 
 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนทําสวนปาลมน้ํามันและสวน
ยางพาราในการวิเคราะหและเปรียบเทียบ ณ. อัตราคิดลดรอยละ 1 ตอป โดยใชตัววัดผลทางการเงิน 
3 ตัว ไดแก มูลคาปจจุบัน (NPV) อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลประโยชนตอตนทุนในการลงทุน 
(BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ซ่ึงผลการวิเคราะหทางการเงินชี้ใหเหน็วา การ
ลงทุนทําสวนปาลมน้ํามันและสวนยางพารามีความคุมคาเชิงพาณิชยทั้งคู เนื่องจาก NPV BCR และ 
IRR มีคาเปนบวก, มากกวา 1 และมากกวาตนทุนคาเสียโอกาส (รอยละ 1 ตอป) ตามลําดับ อยางไร
ก็ตามจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางการลงทุนทําสวนปาลมน้ํามันและการ
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ลงทุนทําสวนยางพารา พบวา มันไมคุมคาแกผูลงทุนที่จะเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราไปเปนปาลม
น้ํามัน เนื่องจาก ผลประโยชนเพิ่มสุทธิซ่ึงวัดไดในรูปของ NPV BCR และ IRR มีคาเปนลบ, นอย
กวา 1 และนอยกวาตนทุนคาเสียโอกาส (รอยละ 1 ตอป) ตามลําดับ นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะห
ความออนไหวเพื่อที่ใหไดคําตอบวาภายใตเงื่อนไขใดที่ผูลงทุนควรจะเปลี่ยนจากการลงทุนปลูก
ยางพาราเปนปาลมน้ํามันจึงจะคุมคาแกการลงทุน  

ผลการวิเคราะห พบวา ผูลงทุนควรจะเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราไปเปนปาลมน้ํามัน
ถาหากราคาปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นจาก 2.50 เปน 3.27 บาทตอกิโลกรัมโดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่
หรือราคายางพาราลดลงจาก 45.00 เปน 36.53 บาทตอกิโลกรัม โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ หาก
ปจจัยเหลานี้เปลี่ยนจะทําใหการลงทุนปลูกยางพารามาเปนปาลมน้ํามันคุมคาแกการลงทุน 

 
 อดิเทพ ชัชวาล (2548) ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูผลิต
ออยในจังหวัดสุพรรณบุรี ปการเพาะปลูก 2547/2548 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกออย แบบแผนการผลิตออย ตนทุน ผลตอบแทนจากการผลิตออย 
และวิเคราะหหาประสิทธิภาพในการผลิตออยของเกษตรกร 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูผลิตออยในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยแบงออกเปนเกษตร โดยแบงออกเปนผูผลิตออยปลูก จํานวน 90 ราย ออยตอ1 
จํานวน 57 ราย และออยตอ2 จํานวน 55 ราย ซ่ึงเปนขอมูลในปการเพาะปลูก 2547/48 
 ผลการศึกษาพบวาตนทุนทั้งหมดในการผลิตออยปลูกสูงกวาตนทุนทั้งหมดในการ
ผลิตออยตอ1 และออยตอ2 เมื่อพิจารณาถึงรายไดจากการผลิตออยปลูกพบวามีรายไดสูงที่สุด แต
เมื่อพิจารณาถึงกําไรพบวาออยปลูกขาดทุน 26.40 บาทตอไร แตออยตอ1 และออยตอ2 มีกําไรไรละ 
1,891.38 และ 1,359.15 บาท ตามลําดับ ในการวิเคราะหสมการการผลิตพบวา ปจจัยการผลิตที่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
99 ไดแก แรงงานคน มูลคาปุยเคมีที่ใชในการผลิต มูลคาสารเคมีที่ใชในการผลิต และการใหน้ํา 
สําหรับผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยเฉลี่ยเทากับ 0.8889 หรือรอยละ 88.89 
และจากการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการดอยประสิทธิภาพ พบวาประสบการณในการปลูก
ออยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ตามลําดับ 
 
 วิหาญ พะนุมรัมย (2549) ไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน 
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปเพาะปลูก 2547/2548 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทําการศึกษาสภาพ
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เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูผลิตออยโรงงาน 2) เพื่อทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
จากการผลิตออยโรงงานปที่1 ออยโรงงานปที่2 และออยโรงงานปที่3 3) เพื่อทําการศึกษา
เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตออยโรงงานปที่1 ออยโรงงานปที่2 และออย
โรงงานปที่3 4) เพื่อทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตออยโรงงาน 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูทําการผลิตออย
โรงงานจํานวนทั้งหมด 84 ราย และทําการแยกขนาดการผลิตตามประเภทการผลิต คือขนาดพื้นที่
การผลิต 5-20, 21-70 และ 71-180 ไร ตามลําดับ โดยมีการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลการศึกษา และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 91.60 เปนเพศชาย ระดับการศึกษารอย
ละ 59.50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รอยละ 67.80 
ประสบการณในการผลิตออยโรงงาน 16-20 ป รอยละ 35.70 พื้นที่ในการผลิต 20-70 ไร รอยละ 
39.30 แหลงเงินทุนที่กูยืมเพื่อใชในการผลิตคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย และสหกรณการเกษตรคูเมืองจํากัด เกษตรกรมีการเขารวมกลุมทางสังคม
จํานวน 3 กลุม รอยละ 64.30 จํานวนเงินกูยืมระหวาง 60,001-100,000 บาท รอยละ 32.20 

 ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการผลิตพบวา ขนาดพื้นที่การ
ผลิต 20-5 ไร ออยโรงงานปที่1 ปที่2 และปที่3 มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,387.49, 4,138.23, และ 
4,463.10 บาท/ไร ตามลําดับ ขนาดพื้นที่การผลิต 70-21 ไร  ออยโรงงานปที่1 ปที่2 และปที่3 มี
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,639.92, 4,322.26, และ 3,979.57 บาท/ไร ตามลําดับ ขนาดพื้นที่การผลิต 71-
180 ไร ออยโรงงานปที่1 ปที่2 และปที่3 มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,658.61, 3,986.13, และ 4,182.30 
บาท/ไร ตามลําดับ ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตพบวา ขนาดพื้นที่การผลิต 5-20 ไร ออยโรงงานป
ที่1 ปที่2 และปที่3 ใหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,156.51, 2,671.37, และ 1,610.79 บาท/ไร ตามลําดับ 
ขนาดพื้นที่การผลิต 70-21 ไร  ออยโรงงานปที่1 ปที่2 และปที่3 ใหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 2,427.21, 
2,558.49, และ 2,193.98 บาท/ไร ตามลําดับ ขนาดพื้นที่การผลิต 71-180 ไร ออยโรงงานปที่1 ปที่2 
และปที่3 ใหผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 1,778.12, 2,531.92, และ 1,539.59 บาท/ไร ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาในดานของตนทุนการผลิต พบวามีตนทุนการผลิตที่แตกตางกัน ใน
ทํานองเดียวกันผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตพบวา มีผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ดานปญหาและอุปสรรในการผลิตออย 
พบวาเกษตรกรมีปญหาดาน ตนทุนการผลิต ปญหาการตลาด และปญหาฝนแลง 
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บทที่ 3 
สถานการณยางพาราและออยโรงงาน 

  
สินคาเกษตรมีความจําเปนอยางมากตอการดํารงชีวิตของทุกคนทุกชนชาติ อีกทั้งเปน

องคประกอบทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ  จะเห็นวามูลคาการสงออกสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑของโลกในชวงป 2543-2548 มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 11.21 โดยเพิ่มจาก 3.50 
แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2543 เปน 5.60 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2548 สําหรับ
ประเทศไทยมีมูลคาสงออกสินคาเกษตรคิดเปนรอยละ 1.98 ของมูลคาการสงออกสินคาประเภท
สินคาเกษตรของโลก และในชวงป 2545-2549 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของ
ไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ 10.81 ตอป โดยเพิ่มจาก 694,403 ลานบาทในป 2545 
เปน 1,072,266 ลานบาทในป 2549 สินคาเกษตรที่ประเทศไทยสงออกมากที่สุด 5 อันดับแรก
ในชวงปดังกลาว ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ กุงและผลิตภัณฑ ปลาและ
ผลิตภัณฑ และไมและผลิตภัณฑ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549 หนา 8) สําหรับในบทนี้จะ
กลาวถึงสถานการณของยางพาราและออยโรงงาน โดยใหความสําคัญดานการผลิต และราคา  

 
3.1   สถานการณยางพารา 

 3.1.1   สถานการณโลก 
1)  ในป 2549 เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกมีทั้งส้ิน 58.86 ลานไร ประเทศที่มีเนื้อที่

เพาะปลูกมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง ไดแก อินโดนีเซีย รองลงมาคือไทย มาเลเซีย จีน อินเดีย (ตาราง
ที่ 3.1) ในดานผลผลิต ปริมาณผลผลิตยางพาราของโลกมีทั้งสิ้น 9.67 ลานตัน ประเทศที่ไดผลผลิต
มากที่สุด คือไทย รองลงมาคืออินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของเนื้อที่
เพาะปลูกเฉพาะประเทศที่สําคัญ พบวา ในชวงป 2546-2550 ประเทศที่มีอัตราการขายตัวของเนื้อที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เวียดนาม รองลงมาคือไทย อินโดนีเซีย ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 
5.52, 4.23 และ 0.80 ตอป (ตารางที่ 3.2) สําหรับประเทศมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวของเนื้อท่ีปลูก
ลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.26 ตอป ทั้งนี้เพราะประเทศมาเลเซียไดปลูกพืชพลังงานแทนการปลูกยางพารา 
สําหรับปริมาณการผลิตยางพาราของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในชวงป 2546-
2550 ผลผลิตโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.69 ตอป โดยที่ผลผลิตเพิ่มจาก 8.033 ลานตันในป 2546 เปน 
9.607 ลานตันในป 2550 (ตารางที่ 3.3) ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสวนใหญมาจากการบํารุงรักษา
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ตนยางและการชะลอการตัดโคนตนยาง ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตยางพาราไดมาก
ที่สุดในโลกแตอัตราการขยายตัวของผลผลิตต่ํากวาอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนามที่มีอัตราการ
ขยายตัวตอปของผลผลิตเฉลี่ยรอยละ 11.45, 5.53 และ 11.25 (ตารางที่ 3.4) ตามลําดับ ขณะที่
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของผลผลิตที่รอยละ 1.70 ตอป ในสวนของผลผลิตตอไร ประเทศที่
มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ อินโดนีเซีย รองลงมาคือเวียดนาม และ
มาเลเซีย ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.23, 2.53 และ 1.53 ตอป ตามลําดับ สวนประเทศ
ไทยมีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 0.49 (ตารางที่ 3.5)  

2)  การใชยางของโลก ในชวงป 2546-2550 ความตองการใชยางพาราของโลกเพิ่มขึ้น
เฉล่ียรอยละ 3.91 ตอป จาก 8.033 ลานตันในป 2546 เปน 9.459 ลานตันในป 2550 ( ตารางที่ 3.3) 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน รัสเซียและอินเดีย สําหรับประเทศจีนเปนประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวของการใชยางพาราในประเทศสูงที่สุดเฉลี่ยรอยละ 13.86 ตอป ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรม
รถยนตเติบโตอยางรวดเร็วในจีนและอินเดีย อีกทั้งจีนมีนโยบายเปดการคากับตางประเทศและ
สนับสนุนการลงทุนในประเทศมากขึ้นเชนเดียวกับรัสเซียและอินเดียที่มีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศมากขึ้นทําใหรัสเซียและอินเดียมีความตองการใชยางพาราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 9.90 
และ 4.19 ตอป ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 หนา 7-1) 

3)  ดานการสงออกยางพาราของโลกในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวการ
สงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5.27 ตอป จาก 5.638 ลานตันในป 2546 เปน 6.872 ลานตัน (ตารางที่ 
3.3) ในป 2550 การสงออกเพิ่มขึ้นตามความตองการใชยางที่เพิ่มขึ้น ประเทศที่มีอัตราการขยายตัว
ของการสงออกสูงที่สุด ไดแก อินโดนีเซีย ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวของการสงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอย
ละ 8.87 ตอป สวนประเทศไทยและมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวของการสงออกลดลง กลาวคือ 
ประเทศมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวของการสงออกลดลงรอยละ 0.7 และประเทศไทยซึ่งเปน
ประเทศผูสงออกรายใหญของโลกมีอัตราการขยายตัวการสงออกลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.19 ตอป 
(ตารางที่ 3.6) สาเหตุที่ปริมาณยางพาราสงออกมีอัตราการขยายตัวลดลงเพราะในชวงดังกลาว
ปริมาณการใชยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.97 ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2551 หนา 7-9) 

4)  สต็อคยางพาราของโลกในชวง 5 ปที่ผานมามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
2.23 ตอป จาก 1.752 ลานตันในป 2546 เปน 1.831 ลานตันในป 2550 (ตารางที่ 3.3) ปกติปริมาณ
สต็อคยางที่ทั่วโลกถือไวประมาณ 2 ลานตัน แตในชวงป 2546-2550 สต็อคยางของโลกต่ํากวา 2 
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ลานตัน เนื่องจากสต็อคยางในประเทศผูใชและประเทศผูผลิตลดลงจากการขยายตัวของความตองการ
ใชยางที่เพิ่มขึ้น  

5)  ราคายางพาราในชวงป 2546-2550 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน และการเก็งกําไรในตลาดซื้อ
ขายลวงหนา กลาวคือ ราคายางรมควันชั้น 3 เพิ่มจาก 107.31 เซนตสหรัฐ/กิโลกรัม ในป 2546 เปน 
247.74 เซนตสหรัฐ/กิโลกรัมในป 2550 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 24.07 และเมื่ออยูในรูปของเงินบาท 
ราคายางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 18.03 โดยเพิ่มขึ้นจาก 44.55 บาท/กิโลกรัมในป 2546 เปน 
82.48 บาท/กิโลกรัมในป 2550 ราคายางแทง เพิ่มจาก 107.28 เซนตสหรัฐ/กิโลกรัม ในป 2546 เปน 
221.53 เซนตสหรัฐ/กิโลกรัมในป 2550 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 21.38 และเมื่ออยูในรูปของเงินบาท    
ราคายางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15.87 โดยเพิ่มขึ้นจาก 44.34 บาท/กิโลกรัม เปน 74.80 บาท/
กิโลกรัมในป 2550 จากราคาดังกลาวพบวาการเพิ่มขึ้นของราคาในรูปเงินดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงกวาเงินบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีคาแข็งเมื่อเทียบกับ ดอลลารสหรัฐ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2551 หนา 7-3) 

3.1.2   สถานการณยางพาราในประเทศไทย 
1)  ดานการผลิต ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติไดมากที่สุดในโลก 

เนื่องจากราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ภาครัฐจึงมีมาตรการสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
ยางพารามากขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ในชวงป 2546-2550 เนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 12.2 ลานไรในป 2546 
เปน 14.79 ลานไรในป 2550 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.23 ตอป สงผลใหมีเนื้อท่ีกรีดไดเพิ่มขึ้น ทํา
ใหปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2.83 ลานตันในป 2546 เปน 3.06 ลานตันในป 2550 หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 1.69 ตอป ในขณะที่ผลผลิตตอไรลดลง จาก 286 กิโลกรัมตอไรในป 2546 เปน 281 
กิโลกรัมตอไรในป 2550 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.49 ตอป (ตารางที่ 3.7) เนื่องจากในบางปสภาพ
ดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวยประสบกับภาวะภัยแลงและน้ําทวมในแหลงผลิต  

2)  การใชในประเทศ การใชยางพาราในประเทศยังคอนขางนอยประมาณรอยละ 10 
ของผลผลิตยางทั้งหมด อุตสาหกรรมที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบคือ ยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางยืด 
ยางรัดของ รองเทา และอ่ืนๆ ในชวงป 2546-2550 การใชยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
2.97 ตอป โดยที่ในป 2546 มีการใชยางภายในประเทศจํานวน 0.299 ลานตัน เพิ่มเปน 0.345 ลาน
ตัน ในป 2550 อุตสาหกรรมยางยานพาหนะเปนอุตสาหกรรมที่ใชยางธรรมชาติมากที่สุด กลาวคือ 
ในป 2546 อุตสาหกรรมยางยานพานะใชยางพาราจํานวน 0.146 ลานตัน เพิ่มเปน 0.160 ลานตัน ใน
ป 2550 รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมยางยืด และอุตสาหกรรมถุงมือยาง (ตารางที่ 3.8)  
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3)  การสงออก ประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกและ
ยางพารายังเปนผลิตภัณฑดานการเกษตรที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับแรกของประเทศดวย     
อยางไรก็ตามในชวงป 2546-2550 การสงออกยางพารามีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.19 ตอป จาก
ปริมาณสงออก 2.76 ลานตันในป 2546 ลดลงเหลือ 2.60 ลานตันในป 2550 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไมมาก แตมีการใชยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น  

ถึงแมในชวง 5 ปที่ผานมาแนวโนมการสงออกจะลดลง แตการคาดการณความ
ตองการใชยางพาราในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ตารางที่ 3.3) เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยางรถยนตทั้งในจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ตลาดสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก จีน ญี่ปุน 
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป (ตารางที่ 3.9) และคูแขงที่สําคัญของไทย ไดแก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และเวียดนาม 

4)  ตลาดยางพารา ปจจุบันการคายางพาราของโลกประมาณรอยละ 70 เปนการคาตรง 
(Direct trade) ระหวางผูใช หรือ บริษัทผูผลิตยางยานพาหนะ กับผูผลิต หรือ ผูสงออก ซ่ึง
อุสาหกรรมยางยานพาหนะใชยางประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการใชยางพาราของโลก 
บริษัทผูผลิตยางยานพาหนะจะซื้อยางจากผูผลิตหรือผูสงออก โดยการทําสัญญาซื้อขายยางระยะยาว 
(Long-term contract) ระยะเวลา 1 ป โดยใชราคาตลาดลวงหนาสิงคโปรเปนเกณฑในการกําหนด
ราคาซื้อขาย การซื้อขายที่ผานตลาดกลางของโลกที่ดําเนินการมีอยู 3 แหง คือ ตลาดซื้อขายลวงหนา
โตเกียว (Tokyo Commodity Exchange : TOCOM) ตลาดซื้อขายลวงหนาโอซากา (Osaka 
Mercantile Exchange : OME) และตลาดซื้อขายลวงหนาสิงคโปร (Singapore Commodity 
Exchange : SICOM) ซ่ึงมีบทบาทมากตอราคาในตลาดสงมอบยางจริง (Physical market) 
โดยเฉพาะราคายางรมควันชั้น 3ในตลาดซื้อขายลวงหนาโตเกียวมีบทบาทสําคัญตอราคายางซื้อขาย
ที่ตลาดซื้อขายลวงหนาสิงคโปรและตอราคายางแผนรมควันและยางแผนดิบของไทย ในการศึกษา
นี้แบงตลาดยางพาราในประเทศไทยเปน 3 ลักษณะ ไดแก ตลาดทองถ่ิน ตลาดกลางยางพารา ตลาด
ซ้ือขายลวงหนา (ขอมูลวิชาการยางพารา กรมวิชาการเกษตร, 2550 หนา 16-17) 

ตลาดทองถ่ิน(Local market) เปนตลาดที่ซ้ือขายโดยมีการสงมอบยางจริง
ภายในประเทศ สวนใหญชาวสวนยางจะนิยมขายยางแผนดิบผานตลาดทองถ่ิน ซ่ึงการซื้อขายผาน
ตลาดทองถ่ินมีกระจายอยูทั่วประเทศ ตลาดทองถ่ินยางพาราประกอบดวยพอคารับซ้ือยางหลาย
ระดับ เร่ิมจากระดับหมูบาน ตําบล ระดับอําเภอ และจังหวัด สวนมากโรงงานแปรรูปยางจะรับซื้อ
ยางจากพอคารายใหญระดับอําเภอหรือจังหวัดไมนิยมซื้อจากเกษตรกรรายยอยทั่วไปเนื่องจากเปน
การยุงยางในการจัดการ นอกจากเกษตรกรจะขายยางดวยตัวเองแลว ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมกลุมขายยางแผนดิบ และมีการผลิตยางแผนรมควันในรูปของ
สหกรณกองทุนสวนยางในบางจังหวัดทางภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต
การรวมกลุมดังกลาวมีไมมากนักเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญผลิตและขายยางเอง  

ตลาดกลางยางพาราของประเทศไทยมี 3 แหง อยูในภาคใต ไดแก ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ  จั งหวัดสงขลา  ตลาดกลางยางพาราสุราษฎรธานี  และตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช เปนตลาดที่ซ้ือขายโดยมีการสงมอบยางจริง เชนเดียวกับตลาดทองถ่ินทั่วไป และ
เปนการบริการซื้อขายยางประเภทตางๆ เชนยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางแผนผ่ึงแหง ยางกอน
ถวยและน้ํายางสด และยังใหบริการซื้อขายยางผานหองคายางตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แหง 
ใหบริการเก็บฝากยางแกเกษตรกร เอกชน และการเก็บฝากยางตามโครงการแทรกแซงตลาด
ยางพาราของรัฐบาลดวย และการใหบริการสารสนเทศขอมูลดานยาง บทบาทของตลาดกลาง
ยางพาราตอการซื้อขายยางภายในประเทศมีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆทําใหเกษตรกรมีทางเลือกในการ
ขายผลผลิต ผูซ้ือมีความมั่นใจในคุณภาพของยางที่ประมูลผานตลาดกลาง และตลาดกลางยังใชเปน
ราคาอางอิงชวยในการซื้อขายกับพอคาใหมีความเปนธรรมมากขึ้น  

ตลาดซื้อขายลวงหนา (The Agricultural Future of Thailand: AFET หรือ ต.ล.ส.) เปน
ตลาดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาพุทธศักราช 2542 เปด
ดําเนินการซื้อขายยางแผนรมควันชั้น 3 (RSS3) ครั้งแรกวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ซ้ือขายสัญญา
ลวงหนาระยะเวลา 2-6 เดือน ปจจุบันมีการนํายางแทงและน้ํายางขนเขามาทําการซื้อขายในตลาด ใน
ระยะแรกตลาดซื้อขายลวงหนามีปริมาณสัญญาซื้อขายไมมากแตปจจุบันปริมาณการซื้อขายเริ่มมาก
ขึ้นและบทบาทสําคัญในอนาคตของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาตอการคาและราคายางจะเพิ่มมากขึ้น 

5)  ราคายางพารา ในชวงป 2546-2550 ราคายางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายลวงหนา ราคายางแผนดิบคุณภาพ 3 ที่
ตลาดกลางหาดใหญ ยางแทง และน้ํายางขน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 15.77 ตอป 
(ตารางที่ 3.10) และถาจะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาจะเห็นวา ในป 2546 ราคายางแผน
ดิบชั้น 3 ที่ตลาดกลางหาดใหญกิโลกรัมละ 40.16 บาท เพิ่มเปนกิโลกรัมละ 72.14 บาทในป 2550 
จากการวิเคราะหผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พบวา ถาคาเงินบาทของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนถึงระดับ 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 30 บาท ราคาสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 
12.67 หรือ ราคายางสงออกจะลดลงจากกิโลกรัมละ 83.99 บาท เหลือกิโลกรัมละ 73.35 บาท และ
ราคาที่เกษตรกรขายไดจะลดลงเฉลี่ยรอยละ 13.61 ตอป หรือ ราคายางแผนดิบจะลดลงจากกิโลกรัม
ละ 72.66 บาท เหลือกิโลกรัมละ 62.77 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 หนา 7-12)  
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3.1.3  สถานการณดานการผลิตและราคายางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
1)  จังหวัดอุดรธานีเปนแหลงปลูกยางพาราแหลงใหมมีเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่กรีด

เพิ่มขึ้นทุกป ในชวงป 2546-2549 เนื้อท่ีปลูกไดเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 44,221 ไร เปน 101,986 
ไร ในป 2549 เนื้อที่ปลูกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 31.75 ตอป สาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกร
ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเพราะราคายางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังได
จัดทําโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยาง
ใหม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547-2549) ในชวง 4 ปที่ผานมา ผลผลิตไดเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 5,535 
ตัน เปน 13,470 ตัน ในป 2549 สาเหตุที่ผลผลิตยังเพิ่มขึ้นนอยเนื่องจากตนยางสวนใหญมีอายุนอย
ยังไมสามารถที่จะกรีดน้ํายางได ในดานผลผลิตเฉลี่ยตอไร ป 2546 ยางพาราในจังหวัดอุดรธานีให
ผลผลิตเฉลี่ยไรละ 296 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 281 กิโลกรัม ในป 2549 ในชวง 4 ปที่ผานมาผลผลิต
เฉลี่ยตอไรมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.70 สาเหตุสําคัญเพราะความแหงแลงที่เกิดขึ้นในป 2548 
และ 2549 

2)  ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได ในชวงป 2546-2550 ราคายางแผนดิบคุณภาพ 3 ที่
เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีขายไดที่ตลาดทองถ่ินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15.40 ตอป 
(ตารางที่ 3.10) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคาเปนรายปจะเห็นวา ในป 2546 ราคายางแผน
ดิบชั้น 3 ที่ตลาดทองถ่ินมีกิโลกรัมละ 38.85 บาท เพิ่มเปนกิโลกรัมละ 68.90 บาทในป 2550  

 
ตารางที่ 3.1  เนื้อที่ปลูกยางและปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศผูผลิตหลัก ป 2549 
 

ลําดับที่ ประเทศ เนื้อที่ปลูก (ลานไร) ปริมาณการผลิต (ลานตัน) 
1 ไทย 14.338 3.009 
2 อินโดนีเซีย 20.681 2.637 
3 มาเลเซีย 7.656 1.284 
4 อินเดีย 3.643 0.853 
5 เวียดนาม 3.226 0.553 
6 จีน 3.750 0.483 
7 ศรีลังกา 0.8056 0.1147 
8 อ่ืน ๆ 4.7640 0.7420 

รวม 58.864 9.6757 
ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551 และ IRSG, 2007   
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ตารางที่ 3.2  เนื้อที่เพาะปลูกของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวยีดนาม 
                    ในชวงป 2546-2550   
    หนวย : ลานไร 
                   ประเทศ 

                 ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

2546 12.619 8.219 20.563 2.812 
2547 13.021 8.013 20.388 2.818 
2548 13.420 7.813 20.494 2.960 
2549 14.338 7.656 20.681 3.226 
2550 14.792 7.500 21.250 3.438 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 4.23 -2.26 0.80 5.52 
     
ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551 

 
ตารางที่ 3.3  ผลผลิต ปริมาณการใชยาง การสงออก นําเขา สต็อคยางของโลก ป 2546-2550 
 
    หนวย : ลานตนั 

ป ผลผลิต ปริมาณการใช สงออก นําเขา สต็อค 
2546 8.033 8.033 5.638 5.893 1.752 
2547 8.748 8.715 6.172 6.124 1.785 
2548 8.882 9.082 6.418 6.440 1.585 
2549 9.676 9.224 6.941 6.343 1.792 
2550 9.067 9.459 6.872 6.470 1.831 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป  4.690 3.910 5.270 2.240 2.230 
 
ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551    
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ตารางที่ 3.4  ผลผลิตของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในชวงป 2546-2550           
    หนวย : ลานตนั 

     ประเทศ 
        ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

2546 2.831 0.986 1.792 0.363 
2547 2.970 1.169 2.066 0.419 
2548 2.920 1.126 2.271 0.468 
2549 3.009 1.284 2.637 0.553 
2550 3.059 1.231 2.728 0.539 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 1.70 5.52 11.45 11.25 
 

ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
 

ตารางที่ 3.5  ผลผลิตตอไรของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
                      ในชวงป 2546-2550 
    หนวย : กิโลกรัม 

              ประเทศ 
             ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

2546 286.00 205.00 124.00 225.00 
2547 290.00 208.00 134.00 229.00 
2548 282.00 213.00 138.00 237.00 
2549 282.00 218.00 155.00 248.00 
2550 281.00 216.00 156.00 245.00 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป -0.49 1.53 6.23 2.53 
 

ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
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ตารางที่ 3.6  ปริมาณการสงออกยางพาราของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
                   ในชวงป 2546-2550   
   หนวย : ลานตนั  

            ประเทศ 
             ป ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย  

2546 2.76 0.51 1.66  
2547 2.67 0.68 1.88  
2548 2.62 0.67 2.03  
2549 2.66 0.61 2.29  
2550 2.60 0.52 2.30  

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป -1.19 -0.70 8.87  
 

ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
 

ตารางที่ 3.7  พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไร ยางพาราของไทย ป 2546-2550 
 

ป พื้นที่เพาะปลูก 
 (ลานไร) 

ผลผลิต 
 (ลานตัน) 

ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม) 

2546 12.62 2.83 286.00 
2547 13.02 2.97 290.00 
2548 13.42 2.92 282.00 
2549 14.34 3.01 282.00 
2550 14.79 3.06 281.00 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป  4.23 1.70 -0.49 
 

ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
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ตารางที่ 3.8  การใชยางพาราในประเทศไทย แยกตามผลิตภัณฑ ป 2546-2550 
      หนวย : ลานตนั 

ป ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ รองเทา อ่ืนๆ รวม 
2546 0.146 0.055 0.027 0.026 0.011 0.034 0.299 
2547 0.150 0.057 0.040 0.027 0.011 0.034 0.319 
2548 0.164 0.058 0.043 0.025 0.011 0.034 0.335 
2549 0.159 0.052 0.068 0.016 0.005 0.021 0.321 
2550 0.160 0.055 0.070 0.017 0.005 0.038 0.345 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 2.440 -0.910 27.570 -12.060 -21.060 -2.560 2.970 
 
ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 
 
ตารางที่ 3.9  ตลาดสงออกยางพาราที่สําคัญของไทย ป 2546-2550 

  หนวย : ลานบาท 

ลําดับที่ ประเทศ 2546 2547 2548 2549 2550 อัตราเฉลี่ย
เพิ่มตอป 

1 จีน 29,610.00 31,416.00 33,399.00 51,313.00 53,922.00 18.41 
2 ญี่ปุน 22,610.00 26,889.00 30,516.00 37,980.00 30,689.00 10.04 
3 มาเลเซีย 15,037.00 20,214.00 22,216.00 30,645.00 31,513.00 20.87 
4 ยุโรป 11,786.00 15,246.00 15,917.00 23,098.00 24,000.00 20.17 
5 สหรัฐอเมริกา 10,505.00 13,227.00 13,124.00 15,506.00 15,695.00 10.10 

 
ที่มา  : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551 
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ตารางที่ 3.10  ราคายางแผนดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญและตลาดทองถ่ิน ป 2545-2550 
 
  หนวย : บาท/กิโลกรัม 

ราคายางแผนดิบคุณภาพ 3  ป 
ตลาดกลางหาดใหญ ตลาดทองถ่ิน 

2546 40.16 38.85 
2547 46.67 45.48 
2548 55.34 53.54 
2549 73.91 71.78 
2550 72.14 68.90 

 
อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 15.77 15.40 

 
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง,2550 กรมวิชาการเกษตร 
 
3.2   สถานการณออยโรงงาน 

3.2.1   สถานการณน้ําตาลโลก  
1)  การผลิตออยโรงงาน เปนพืชที่นํามาแปรรูปเปนน้ําตาลและนํามาบริโภคใน

ประเทศรวมทั้งสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได การผลิตน้ําตาลของโลกในชวง 5 ป ที่ผานมา 
(ปการผลิต 2545/46-2549/50) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.8 ตอป เนื่องจากประเทศผูผลิต
น้ําตาลที่สําคัญ เชน บราซิลและจีนขยายการผลิตอยางตอเนื่องแตการผลิตของไทยและอินเดียเขาสู
ภาวะปกติหลังจากที่ประสบกับภาวะความแหงแลง และราคาน้ําตาลในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นในชวง 
1-2 ปที่ผานมา ทําใหประเทศผูผลิตรายอื่นขยายการผลิต ทําใหผลผลิตน้ําตาลของโลกเพิ่มสูงขึ้น
จาก 150.20 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2548/49 เปน 166.0 ลานตัน ในปเพาะปลูก 2549/50 (ตารางที่ 
3.11) 

2)  การบริโภคน้ําตาล ในชวงป 2545/46-2449/50 การบริโภคน้ําตาลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 2.34 ตอป เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในกลุมประเทศตะวันออก
ไกล ตะวันออกกลาง อัฟริกา และเอเชียใต การบริโภคน้ําตาลในปการผลิต 2549/50 เทากับ 155.0 
ลานตันน้ําตาลดิบ เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2548/49 ซ่ึงมีปริมาณการบริโภคเทากับ 150.90 ลานตัน
น้ําตาลดิบ   
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3)  การสงออก ปริมาณการสงออกน้ําตาลของโลกปการผลิต 2545/46-2449/50 มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นไมมากนัก เฉลี่ยรอยละ 1.35 ตอป เนื่องจากบราซิลท่ีมีการใชออยในการผลิตเอทา
นอลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น และการที่ประเทศไทยและออสเตรเลียประสบความแหงแลงทําใหผลผลิต
น้ําตาลลดลง ขณะที่ผลผลิตของยุโรปลดลงตามโครงการปฏิรูปการผลิตน้ําตาล 

4)  สต็อคน้ําตาล ในปการผลิต 2545/46-2549/50 สตอคน้ําตาลของโลกมีแนวโนม
ลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 0.49 เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ําตาลของโลกนอยกวาการบริโภคของโลก
ติดตอกัน 3 ป แตในปการผลิต 2549/50 ผลผลิตน้ําตาลโลกเพิ่มขึ้นมากกวาทุกปที่ผานมาทําใหน้ําตาล
ที่เกินจากการบริโภคเพิ่มขึ้นเปน 11 ลานตันน้ําตาลทรายดิบ และสต็อคเพิ่มเปน 67.80 ลานตันน้ําตาล
ทรายดิบ (ตารางที่ 3.11) 

5)  ราคาน้ําตาล ในชวง 5 ปที่ผานมา ราคาน้ําตาลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 
15.60 เนื่องจากปริมาณการบริโภคมากกวาผลผลิตน้ําตาลเปนระยะเวลา 3 ปติดตอกัน (ชวงป 
2546/47-2548/49) สงผลใหราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 8.01 เซ็นตตอ
ปอนด (7.29 บาท/กิโลกรัม) ในป 2545/46 เปน 15.75 เซ็นตตอปอนด (13 บาท/กิโลกรัม) ในป 
2548/49 และลดลงเหลือ 11.67 เซ็นตตอปอนด (8.86 บาท/กิโลกรัม) ในป 2549/50 เนื่องจาก
ผลผลิตน้ําตาลกลับมามากกวาปริมาณการบริโภคอีกครั้ง (ตารางที่ 3.12)  

3.2.2   สถานการณออยและน้ําตาลในประเทศไทย 
1)  สถานการณดานการผลิต ออยโรงงานสวนใหญในประเทศปลูกในพื้นที่ที่อาศัย

น้ําฝน ความแปรปรวนของฝนมีอิทธิพลตอผลผลิต นอกจากนี้ราคาออยที่เกษตรกรขายไดยังมี
อิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ปลูกดวย จากตารางที่ 3.13 จะเห็นวาในปเพาะปลูก 2545/46 เนื้อที่
ปลูกในประเทศไทยมีทั้งส้ิน 7.10 ลานไร ลดลงเหลือ 6.3 ลานไรในปเพาะปลูก 2549/50 ในชวง 5 ป 
เนื้อที่ปลูกมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.94 ตอป ในดานการผลิตออย ในปเพาะปลูก 2545/46 การ
ผลิตออยของประเทศไทยไดผลผลิต 74.30 ลานตัน ลดลงเหลือ 64.40 ลานตัน ในปเพาะปลูก 
2549/50 สาเหตุสําคัญมาจากเนื้อที่เพาะปลูกออยลดลง และเกิดความแหงแลงในป 2548 ทําใหออย
ตอตายเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในชวง 5 ปทําใหผลผลิตมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.51 ตอป 
สําหรับผลผลิตตอไร ในปเพาะปลูก 2545/46 การผลิตออยของไทยไดผลผลิตตอไรเฉลี่ย 10.40 ตัน 
ลดลงเหลือ 10.20 ตันตอไร ในปเพาะปลูก 2549/50 ดังนั้นในชวงปเพาะปลูก 2545/46-2549/50 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.48 ตอป สาเหตุสําคัญคือความแหงแลงในปเพาะปลูก 
2547/48 และปเพาะปลูก 2548/49 เมื่อผลผลิตออยลดลงสงผลใหผลผลิตน้ําตาลทรายมีปริมาณ
ลดลงดวย คือ ลดลงจาก 7.30 ลานตัน ในปการผลิต 2545/46 เหลือ 4.70 ลานตัน ในปการผลิต 
2548/49 เนื่องจากมีการขาดแคลนน้ําตาลทรายในตางประเทศ ทําใหราคาน้ําตาลทรายใน
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ตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากกวาราคาควบคุมภายในประเทศ จึงมีการสงน้ําตาลทรายไปขายใน
ตางประเทศมากขึ้นเปนผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําตาลทรายในประเทศ รัฐบาลจึงประกาศขึ้นราคา
น้ําตาลทรายอีกกิโลกรัมละ 3 บาท เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําตาลทรายภายในประเทศ ในป
การผลิต 2549/50 ราคาออยปที่ผานมาเพิ่มสูงขึ้นมากกวา 900 บาทตอตัน สงผลใหพื้นที่เพาะปลูก
ออยเพิ่มขึ้นเปน 6.30 ลานไร และทําใหผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเปน 64.40 ลานตัน ทําใหผลผลิต
น้ําตาลเพิ่มเปน 6.70 ลานตัน เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต 4.70 ลานตันในปการผลิต 2548/49 
(ตารางที่ 3.13) ดังนั้น ในชวง 5 ป ทําใหผลผลิตน้ําตาลมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.12 ตอป  

2)  การใชในประเทศ ปริมาณออยที่ผลิตไดในชวงปการผลิต 2545/46-2549/50 ใชใน
การผลิตน้ําตาลบริโภคภายในประเทศรอยละ 33.80 ผลิตน้ําตาลเพื่อสงออกรอยละ 66.10 และผลิต
เอทานอลประมาณรอยละ 0.1 สวนการบริโภคน้ําตาลทรายในประเทศป 2545-2550 มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.0 ตอป ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2551)   

3)  การสงออก การสงออกน้ําตาลในชวงป 2546-2549 มีแนวโนมลดลง เนื่องจากการ
ลดลงของผลผลิตน้ําตาล ปริมาณการสงออกและมูลคาการสงออกลดลงจาก 5.10 ลานตัน มูลคา
43,551 ลานบาท ในป 2546 เปน 2.24 ลานตัน มูลคา 27,778 ลานบาท ในป 2549 สําหรับป 2550 
การสงออกน้ําตาลประมาณ 4.6 ลานตัน มูลคาประมาณ 43,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปน
รอยละ 109.10 และรอยละ 66.30 ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)   

4)  ราคาออยโรงงานที่เกษตรกรขายได ราคาออยโรงงานที่เกษตรกรขายไดในชวง 5 ป
ที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จากตารางที่ 3.14 ราคา
ออยขั้นสุดทายปการผลิต 2545/46 ตันละ 530.74 บาท เพิ่มเปนตันละ 702.19 บาทในปการผลิต 
2549/50 (ตารางที่ 3.14) แตจะเห็นวาราคาออยโรงงานในปการผลิต 2549/50 ต่ํากวาปการผลิต 
2548/49 เนื่องจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอเงินเหรียญ
สหรัฐฯมีคาแข็งขึ้น อยางไรก็ดี ในชวง 5 ป ราคาออยโรงงานที่เกษตรกรไดรับเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 7.25 
ตอป จากการวิเคราะหผลกระทบของคาเงินบาททีมีตอราคาออยที่เกษตรกรขายได พบวา จากการ
แข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ จาก 37 บาท เปน 34 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐ 
ในป 2550 สงผลใหราคาออยข้ันสุดทายไดลดลงเหลือ 783 บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาออยข้ันตนที่ตันละ 
800 บาท ทําใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายตองจายสวนตางระหวางราคาออยขั้นตนกับราคาออยขั้น
สุดทายใหกับโรงงานน้ําตาลแทนเกษตรกร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 หนา 5-5)     
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ตารางที่ 3.11  ผลผลิต ปริมาณการบริโภค การสงออก และสต็อคน้ําตาลของโลก  
                       ปการผลิต 2545/46-2549/50 
   หนวย : ลานตนั 

ปการผลิต ผลผลิต การบริโภค สงออก สต็อค 
2545/46 148.50 141.30 43.70 66.50 
2546/47 142.30 146.70 45.00 63.70 
2547/48 140.80 147.00 48.10 57.60 
2548/49 150.20 150.90 48.10 56.80 
2549/50 166.00 155.00 46.10 67.80 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย 
ตอป 2.82 2.34 1.35 0.49 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551 

 
 

ตารางที่ 3.12  ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนวิยอรค ปการผลิต 2545/46-2549/50 
 

ปการผลิต 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 
ราคา เซ็นต/ปอนด 8.01 7.90 10.50 15.80 11.70 
ราคา บาท/กิโลกรัม 7.29 6.89 9.59 13.14 8.86 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551 
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ตารางที่ 3.13  พื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไรออยโรงงาน และผลผลิตน้ําตาล ของไทย 
                       ปการผลิต 2545/46-2549/50 
      

ปการผลิต พื้นที่ปลูก 
(ลานไร) 

ผลผลิตออย 
(ลานตัน) 

ผลผลิตตอไร
(ตัน) 

ผลผลิตน้ําตาล 
(ลานตัน)  

2545/46 7.10 74.30 10.40 7.30  
2546/47 7.00 65.00 9.30 7.00  
2547/48 6.70 49.60 7.40 5.20  
2548/49 6.00 47.70 7.90 4.70  
2549/50 6.30 64.40 10.20 6.70  

อัตราเพิ่มเฉลี่ย 
ตอป -2.94 -3.51 -0.48 -2.12  

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551   

 
ตารางที่ 13.14  ราคาออยโรงงานของไทย ปการผลิต 2545/46-2549/50 

หนวย : บาท/ตัน 
ราคาออย  ปการผลิต 

ขั้นตน ขั้นสุดทาย 
2545/46 500.00 530.74 
2546/47 465.00 503.94 
2547/48 620.00 657.65 
2548/49 800.00 846.50 
2549/50 800.00 702.19 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 12.47 7.25 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550 
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บทที่ 4 
กระบวนการผลิตยางพาราและออยโรงงานในจังหวัดอุดรธานี 

 
4.1  สภาพทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจาก
กรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7.362 ลานไร เปน
จังหวัดที่มีพื้นที่ มากเปนอันดับ 4 ใน 19 จังหวัดของภาครองจาก จ.นครราชสีมา, อุบลราชธานีและ
ชัยภูมิ (ภาพที่ 2) 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดอุดรธานี 
ที่มา : เว็บไซดจังหวดัอุดรธานี
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อาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ 6 จังหวัด ดังนี ้
 
ทิศเหนือ                            ติดตอกับจังหวัดหนองคาย  
ทิศใต                   ติดตอกับจังหวัดขอนแกน และกาฬสินธุ 
ทิศตะวนัออก                        ติดตอกับจังหวัดสกลนคร  
ทิศตะวนัตก  ติดตอกับจังหวัดหนองบัวลําภูและเลย 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นที่ของ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง สูงกวา
ระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 ฟต พื้นที่เอียงลาดลงสูแมน้ําโขงทาง จังหวัดหนองคาย 
ประกอบดวยทุงนา ปาไมและภูเขา พื้นที่สวนใหญเปนดินทรายปนดินลูกรัง ไมเก็บน้ําหรืออุมน้าํใน
ฤดูแลง พื้นที่บางแหงเปนดินเค็ม ประกอบกสิกรรมไมคอยไดผลดี พื้นที่บางสวนเปนลูกคล่ืนลอน
ลาด มีพื้นที่ราบผืนเล็กๆ แทรกอยูกระจัดกระจาย พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีภูเขาและปาตดิตอกนั เปน
แนวยาว มีเทือกเขาสําคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเปนแนวยาว ตั้งแตเขตเหนือสุดไปจนจรดทางใต
สุดเขตจังหวัดอุดรธานีมี ลักษณะแบงจังหวัดอุดรธานีออกเปนสองสวน  มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 200-700 เมตร  
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีเทือกเขาลอมรอบทาง ดาน
ตะวันออกและดานใต ไดแก เทือกเขาเพชรบูรณและดงพญาเย็น อยูทางตะวันตก เทือกเขาสัน
กําแพงและ พนมดงรักอยูทางดานใต ทําใหฝนที่เกิดจากมรสุม ตะวันตกเฉียงใตมีนอย สวนมากเปน
ฝนที่ เกิดจากพายุดีเปรสชั่น ที่เคลื่อนผานเขามาในระหวาง เดือนสิงหาคม-กันยายน ในป 2548 
ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอุดรธานีเฉลี่ย ประมาณปละ 1,400-1,600 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝน
ตก 122 วัน สภาพอากาศคอนขางรุนแรง โดยจะรอนจัดในฤดูรอนและ อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 
ซ่ึงในฤดูรอนเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 43.9 องศาเซลเซียส และในชวนฤดูหนาวเคยมี อุณหภูมิต่ําสุด
ถึง 2.5 อาศาเซลเซียส ในชวงป พ.ศ. 2548 มีอุณหภูมิสูงสุด 42.50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสดุ 
9.80 องศาเซลเซียส  
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ลักษณะการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ 
การปกครองแบงออกเปน 18 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 156 ตําบล 1,880 หมูบาน ชุมชน 97 

ชุมชน มีเทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 27 แหง องคการบริหารสวนตําบล 
150 แหง และองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  

ในป 2549 จังหวัดอุดรธานีมีประชากรทั้งหมด 1,514,068 คน เปนชาย 756,430 คน เปน
หญิง 757,638 คน มีกําลังแรงงานรวม 672,117 คน เปนผูมีงานทําแลว 637,961 คน คิดเปนรอยละ 
94.92 เปนแรงงานในภาคเกษตรกรรม 249,382 คน และนอกภาคเกษตร 388,579 คน เดินทางไป
ทํางานตางประเทศ 10,283 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี) มีผลิตภัณฑจังหวัด 57,927 ลาน
บาท ในป 2549 และมีรายไดเฉล่ียตอคนหรือรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป เปน 39,906 บาท/คน/ป (สํานัก
บัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
  
 อุสาหกรรม 

ประชากรในจังหวัดที่ประกอบอาชีพอุตสากรรมมีจํานวนแรงงานกวา 5 หมื่นคน มี
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 3,269 โรงงาน ไดแก อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมขนสง 
อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมการเกษตร (เว็บไซดจังหวัดอุดรธานี) 

โรงงานอุตสาหกรรมใหญที่สําคัญในจังหวัดอุดรธานีมี 11 โรงงาน ไดแก 
- บริษัท น้ําตาลกุมภวาป จํากัด  
- บริษัท น้ําตาลเกษตรผล จํากัด 
- บริษัท น้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด  
- บริษัท ไบโอมาสเตอร จํากัด  
- บริษัท อุดรศิริไพศาล (1995) จํากัด 
- บริษัท ไทยแปงมันสําปะหลัง จํากัด 
- บริษัท อุตสาหกรรมปอและนุน จํากัด 
- บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม. อิเล็กตริกกรุป จํากัด 
- บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เฮลฟูด จํากัด 
- หางหุนสวน อุดรพัฒนากิจการเกษตร จํากัด 
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เกษตรกรรม 
 ในชวง 5 ป (2544-2548) จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตรลดลง 13,170 
ไร ลดลงจาก 3,695,807 ไรในป 2544 เปน 3,682,637 ไร ในป 2548 โดยเนื้อท่ีปลูกพืชไรลดลงใน
ขณะที่เนื้อที่ปลูกไมยืนตนและทุงหญาเล้ียงสัตวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.1) สวนการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีสวนใหญเกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ 
ขาวนาป ขาวนาปรัง ยางพารา ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และอ่ืนๆ   

สําหรับออยโรงงาน แหลงปลูกที่สําคัญ อยูที่ อําเภอกุมภวาป หนองแสง วังสามหมอ น้ํา
โสม ไชยวาน กุดจับ หนองหาน และโนนสะอาด แตเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากตนทุนในการผลิตสูง 
และเกษตรกรรายยอยสนใจเปลี่ยนไปปลูกยางพารามากขึ้นเพราะราคาดีกวา  
 สวนเนื้อทีก่ารปลูกยางพารามีมากขึน้อยางตอเนือ่งทกุป เนื่องจากแรงจงูใจทางดานราคา 
และการสงเสริมจากรัฐบาล พืน้ที่ปลูกยางพาราที่สําคัญ อยูใน อําเภอหนองววัซอ กดุจับ น้ําโสม และ
นายูง 
 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   ทรัพยากรน้ํา  

แหลงน้ําที่สําคัญมาจาก 3 แหลง ไดแก 
  1)  น้ําฝน ในจงัหวัดอุดรธานฤีดูฝนจะเริ่มตัง้แตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกป 

2)  แหลงน้ําผิวดิน พื้นที่จังหวัดอดุรธานตีั้งอยูในเขตลุมน้ําใหญของภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 2 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําชี และลุมน้ําโขง ซ่ึงสามารถแบงแตละกลุม ดงันี้ 
 2.1)  ลุมน้ําชี ไดแกพื้นทีใ่นเขตอําเภอกุมภวาป อําเภอหนองแสง อําเภอโนน
สะอาด อําเภอศรีธาตุและอําเภอวังสามหมอ ซ่ึงจะมีลําหวยสําคัญ เชน ลําหวยน้ําปาว และลําหวยน้าํ
พอง หวยสามพาด หวยน้ําฆอง หวยกองสี หวยไชยวาน และลําพันชาด  
 2.2)  ลุมน้ําโขง ไดแกพื้นที่เขตอําเภอเมือง อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอ
น้ําโสม อําเภอบานผือ อําเภอนายูง อําเภอเพ็ญ อําเภอบานดุง อําเภอสรางคอม อําเภอหนองหาน 
อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอไชยวาน และอําเภอทุงฝน ซ่ึงลําหวยที่สําคัญ ไดแก หวยหลวง หวยน้ําโสม 
หวยโพง และแมน้ําสงคราม 
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 3)  แหลงน้ําใตดิน ในบางพื้นที่จะขาดน้ําในการอุปโภคบริโภคจึงมีการขุดเจาะบาดาล
จํานวนมากในสวนตางๆของจังหวัด บอน้ําบาดาลไดจากแหลงน้ําในหินทรายและหินดินดานโดย
เฉล่ียแลวมีคุณภาพดี   
  ทรัพยากรดิน  
 ลักษณะดินสวนใหญของจังหวัดเปนดินปนทรายและดินลูกรังชั้นลางเปนดินดาน 
นอกจากนี้ดินบางสวนจะเปนดินเค็มหนาดินตื้น ลักษณะดินของจังหวัดอุดรธานีเหมาะสําหรับการ
ปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ไมยูคาลิปตัส ตนไมสัก ฯลฯ พืชไร ทําไรนาสวนผสม และเลี้ยงสัตว 
ลักษณะดินสวนใหญ ไดแก ชุดดินโคราช ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินสันปาตอง และชุดดินโพนพิสัย   
 ทรัพยากรปาไม  
 พื้นที่ปาไมในจังหวัดอุดรธานีเปนพื้นที่ปาสงวนรวม 21 ปา มีจํานวน 2,908,723.50 ไร 
และเปนพื้นที่ปาสมบูรณจํานวน 20 ปา มีจํานวนพื้นที่ 903,970.91 ไร คิดเปนรอยละ 15.74 ของ
พื้นที่จังหวัด (สํานักงานทรัพยากรแหงชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี, 2549) 
 
ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบเนื้อทีถื่อครองที่ดนิทางการเกษตร จงัหวดัอดุรธานีระหวางป 2544 และ ป 2548 

 หนวย : ไร 
ป 

ลักษณะถือครอง 
2544 2548 

ที่อยูอาศัย 63,073.00 63,912.00 
ที่นา 2,196,663.00 2,190,355.00 
พืชไร 1,089,237.00 1,038,660.00 
ปลูกไมผลและไมยนืตน 180,266.00 212,414.00 
ปลูกผักและดอกไม 13,476.00 11,260.00 
ทุงหญาเลี้ยงสัตว 32,794.00 36,569.00 
ที่รกราง 94,088.00 100,237.00 
อ่ืนๆ 26,210.00 29,230.00 
รวมท้ังหมด 3,695,807.00 3,682,637.00 
 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2549 
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4.2   กระบวนการผลิตยางพาราในจังหวดัอุดรธาน ี
  กระบวนการผลิตยางพารามีหลายขั้นตอนดวยกัน ในที่นี้จะกลาวถึงกระบวนการผลิต
ตั้งแตเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ลักษณะของดิน ภูมิอากาศ การเตรียมการและวิธีการปลูก ดูแล
รักษา การกรีด และการทํายางแผนดิบออกมาพรอมที่จะขาย การดําเนินการตามขั้นตอนการผลิตยาง
เร่ิมตั้งแตการเตรียมการปลูกไปจนกระทั่งการทํายางแผนดิบของเกษตรกรจะตองใชปจจัยการผลิต
ตางๆ คือ แรงงาน วัสดุการเกษตร เครื่องจักร และเครื่องมือตางๆ ดังนั้น การศึกษาถึงกระบวนการ
ผลิตจะทําใหทราบถึงแลงที่มาของคาลงทุนและคาดําเนินงานในการลงทุนปลูกยางพารา สําหรับ
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตมี ดังนี้ 
 
การเลือกแหลงปลูก 
 พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพาราควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน 600 
เมตร และควรเปนพื้นที่ราบหรือมีความลาดเทเล็กนอย ไมควรเกิน 35 องศา ไมเปนแหลงที่มีน้ํา
ทวมขัง อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการปลูกยางเฉลี่ยตลอดป 28 องศาเซลเซียส ไมควรปลูกยางใน
ที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส จะมีผลทําใหตนยางชะงักการเจริญเติบโต ปริมาณน้ําฝนไม
ต่ํากวา 1,250 มิลลิเมตรตอป ลักษณะดินเปนดินรวนเหนียวถึงรวนทราย หนาดินลึกไมนอยกวา 1 
เมตร และไมมีช้ันหินแข็ง หินโผล หรือช้ันดินดาน ระดับน้ําใตดินลึกกวา 1 เมตร การระบายน้ําและ
การถายเทอากาศดี มีคาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมประมาณ 4.5-5.5 ไมเปนดินเค็มหรือมีแหลง
เกลืออยูช้ันดินลาง (คําแนะนําการปลูกยางพาราในแหลงปลูกยางใหม สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) เกษตรกรที่ประสงคจะปลูกยางพาราจะไปขอคําแนะนําจากเจาหนาที่วาพื้นที่ของตน
มีความเหมาะสมตอการปลูกยางพาราหรือไม เมื่อเกษตรกรไดตัดสินใจที่จะลงทุนปลูกยางพารา 
เกษตรกรสวนใหญจะเขารับการอบรมวิธีการปลูกและดูแลรักษาสวนยางพารา หรือ ไปศึกษาหรือขอ
คําแนะนําจากเพื่อนบานที่ปลูกยางพาราอยูแลว ในการปลูกยางพาราเกษตรกรจะทําเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 
การเตรียมการปลูก และวิธีปลูก 
 การเตรียมการปลูก และวิธีปลูกมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.    การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง 
 การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง มีขั้นตอนที่สําคัญคือ การโคนไมและเศษไมในแปลงใหหมด 

และเผาไม เศษไม วัชพืชอ่ืนๆ ที่อยูในแปลงออก ทั้งนี้เพื่อเปนการขจัดแหลงแพรเชื้อโรค เกษตรกร
เร่ิมโคนในดูแลง เพื่อสะดวกในการเก็บเศษไมและตอไมออกจากพื้นที่ วิธีโคนที่เกษตรกรนิยมใช คือ 
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โคนดวยรถแทรกเตอรและโคนดวยแรงงานคน คาใชจายในการโคนประมาณไรละ 1,700-1,800 เมื่อ
เผาและเก็บเศษไมหมดแลวจะไถพรวนดินอยางนอย 2 คร้ัง มีคาใชจายประมาณไรละ 500-600 บาท  

2.   การวางแนวปลูก  
  เกษตรกรจะทําการกําหนดแถวปลูกวาจะปลูกยางในทิศทางใด การวางแนวปลูกที่
เกษตรกรทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่ หรือดูตัวอยางจากเพื่อนบานมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 การกําหนดระยะปลูก  

ระยะปลูกที่เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีนิยมปลูกในแหลงปลูกยางใหม คือ 3×6 
เมตร หรือ 3×7 เมตร โดยมีจํานวนตนยาง 88 ตน หรือ 76 ตนตอไร สําหรับโครงการปลูกยางพารา
เพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 (2547-2549) 
กําหนดใหเกษตรกรปลูกยางพาราไรละ 76 ตน หลังจากนั้นเกษตรกรจึงวางแนวปลูกพรอมทั้งปก
ชะมบตามระยะปลูกที่กําหนด  
  2.2   การขุดหลุมปลูก 
 เมื่อปกชะมบตามระยะปลูกเรียบรอยแลวจึงขุดหลุมโดยขุดดินดานใดดานหนึ่ง
ของไมชะมบโดยตลอด หลุมที่ขุดมีขนาด 50×50×50 เซนติเมตร ดินที่ขุดแบงเปน 2 ช้ัน เกษตรกร
จะนําดินชั้นบนใสไวกนหลุมและดินชั้นลางผสมหินฟอสเฟต ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร หรือ 
100-130 กรัมตอตน ใสไวดานบน และใสปุยอินทรียรองกนหลุมที่อัตรา 5 กิโลกรัมตอตนรวมกับ
ปุยหินฟอสเฟต การขุดหลุมปลูกของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีจะใชจอบขุดหลุม คาจางขุดหลุม
มีคาใชจายหลุมละ 4-5 บาท 

3.  วิธีปลูกตนยาง 
 การปลูกดวยการใชตนยางชําถุง เปนวิธีที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีใชปลูกมาก

ที่สุด เพราะเปนวิธีที่ทําใหตนยางเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ชวยลดชวงระยะเวลาดูแลรักษาตนยางออน
ใหส้ันลง สามารถกรีดยางไดเร็ว นอกจากนี้ตนยางชําถุงยังเหมาะใชเปนตนปลูกซอมไดดี พันธุที่
เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีนิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ RRIM 600 เกษตรกรสวนใหญปลูกในชวง
ตนฤดูฝน หรือประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ในป 2550 ยางชําถุงในจังหวัดอุดรธานีมีราคาตน
ละ 18-20 บาท  
 4.   การปลูกพืชแซม 

เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี จะปลูกพืชแซมในชวงที่ยางอายุได 1-3 ป สวนมากพืชแซม
จะเปนขาวไร พันธุขาวไรที่เกษตรกรใชกันมาก คือ พันธุซิวแมจันทร การปลูกใชวิธีหยอดหลุม โดย
ใชไมกระทุงดินใหพอเปนหลุมเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ ระยะหางของหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร 
และใชเมล็ดขาวหลุมละ 5-6 เมล็ด เมื่อตนขาวมีอายุประมาณ 2-3 เดือน เกษตรกรจะทําการ
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บํารุงรักษาโดยการใสปุย ดายหญา ไปพรอมกับตนยาง ขาวไรจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน ตุลาคม
ของทุกป ในปที่ 4 ตนยางจะสูงขึ้นทําใหขาวไรที่ปลูกไดผลผลิตนอยไมคุมทุนเพราะตนยางบัง
แสงแดด จากนั้น เกษตรกรจึงเริ่มปลูกพืชคลุมดินแทนในปที่ 4  

  
การดูแลรักษา  

 การดูแลรักษาตนยางมีหลายกิจกรรม คือ การปลูกซอม การปลูกพืชคลุมดิน การใหปุย 
การกําจัดวัชพืช ซ่ึงแตละกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1   การปลูกซอม 
  การปลูกซอมยางพารานับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง เพราะหลังจากปลูก

ยางไปแลว ไมวาจะใชวัสดุปลูกชนิดใดยอมมีตนยางตายบางเสมอ เกษตรกรปลูกซอมตนยางเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหตนยางเจริญเติบโตไดทันกัน สวนใหญเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีจะ
ปลูกซอมตนยางกอนหมดฤดูฝนอยางนอย 2 เดือน เพราะดินยังมีความชุมชื้นเพียงพอ 

2 การปลูกพืชคลุมดิน 
 การปลูกพืชคลุมดินเปนวิธีหนึ่งที่ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช ชวยรักษา

ความชื้นในดิน ลดการชะลางและการพังทลายของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เปนการปรับปรุง
โครงสรางของดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน  

 พืชคลุมดินที่เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีปลูกจะเปนพืชตระกูลถ่ัว เพราะเปน
แหลงของอินทรียวัตถุที่สําคัญของยางพารา หลังจากเก็บเกี่ยวพืชแซมในปที่ 3 แลวเสร็จ ในปที่ 4 
เกษตรกรจะปลูกพืชคลุมดิน เกษตรกรที่ปลูกพืชคลุมดินสวนใหญในจังหวัดอุดรธานีจะใชถ่ัวช่ือ
เพอราเรีย เปนพืชคลุมดิน สําหรับวิธีการปลูก เกษตรกรจะใชการหวานเมล็ดพันธุหรือหยอดเปน
หลุมๆ ตามพื้นที่ระหวางแถวยาง เมล็ดพืชคลุมดินที่เกษตรกรใชประมาณไรละ 1-2 กิโลกรัม ถึงแม
การปลูกพืชคลุมดินจะมีประโยชนตอตนยางพารามาก แตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไมนิยม
ปลูกพืชคลุมดินกันมากนัก เนื่องจากกลัวพืชคลุมดินที่ปลูกจะแยงอาหารจากตนยางพาราทําให
ยางพาราเจริญเติบโตชา 

 3   การใหปุย 
การใสปุยบํารุงตนยางจะทําใหตนยางเจริญเติบโตเร็วมีผลทําใหตนยางเปดกรีดได

เร็วขึ้น นอกจากจะชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษาในระยะที่ยางยังไมใหผลผลิตแลว เจาของ
สวนยางยังมีรายไดจากผลผลิตเร็วขึ้น ซ่ึงการใหปุยแบงเปน 2 ระยะ คือ 
   การใหปุยกับยางพารากอนการเปดกรีด ปุยสําหรับยางพารากอนการเปดกรีด คือ 
ปุยที่ใสตั้งแตเร่ิมปลูกจนตนยางโตไดขนาดกรีด ปุยที่ใชมี 2 ประเภท ไดแก ปุยรองกนหลุม ตามที่
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ไดกลาวมาแลว และปุยเคมีกับปุยอินทรียบํารุงตนยางกอนเปดกรีด (ปที่ 1-7) ปุยดังกลาวเปนปุยที่
ใสเพื่อเรงใหยางเจริญเติบโตเร็ว สามารถเปดกรีดไดเร็วขึ้น ปุยเคมีที่เกษตรกรใชเปนสูตร 20-10-12 
โดยในปที่ 1 และปที่2 เกษตรกรใสปุยเคมีปละ 3 คร้ัง ในปที่ 3-7 แบงใสปละ 2 ครั้งจํานวนปุยเคมีที่
เกษตรกรใชประมาณไรละ 30-50 กิโลกรัม นอกจากนี้เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานียังใสปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีดวยเพื่อเพิ่มความชุมชื้นตอดิน โดยในปที่ 1-2 ใสปุยอินทรียอัตรา 2 กิโลกรัมตอตน
ตอป ในปที่ 3-7 ใสปุยอินทรียอัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอป  

สวนการใชปุยเคมีและปุยอินทรียกับยางพาราหลังการเปดกรีด (ปที่ 8-22) เมื่อตน
ยางเปดกรีดไดแลวยังมีความจําเปนตองใสปุยตอไปทุกป เพื่อใหไดผลผลิตสูงสม่ําเสมอ สําหรับ
ปุยเคมีที่ใชกับยางพาราหลังการเปดกรีดเปนสูตร 30-5-18 และใชในอัตรา 70 กิโลกรัมตอไรตอป 
แบงใสปละ 2 คร้ังๆ ละ 35 กิโลกรัมตอไร คร้ังแรกใสในตนฤดูฝน หลังจากยางผลัดใบ และครั้งที่ 2 
ใสปุยประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน  
 4   ตัดแตงกิ่ง 
  เกษตรกรจะเริ่มตัดแตงกิ่งในชวงที่ยางยังออน เพื่อใหไดตนยางในชวง 2 เมตร ไม
แตกกิ่งกาน การตัดแตงกิ่งเปนการเตรียมพื้นที่เพื่อใชลําตนในการเปดกรีด เกษตรกรจะตัดแตงกิ่ง
ในชวงฤดูฝน หรือประมาณเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 
 5   การกําจัดวัชพืช 
 การปลูกพืชคลุมดินถือเปนกันปองกันวัชพืชที่ดีวิธีหนึ่ง แตถายังมีวัชพืชขึ้นอยาง
หนาแนนจะทําใหตนยางไมเจริญเติบโต เกษตรกรจะใชสารเคมีฉีดพนวัชพืชหรือการใชแรงงานคน
ในการถากหญา สวนสารเคมีที่เกษตรกรใช คือ สารไกลโฟเสท ประมาณไรละ 0.3-0.5 ลิตร 
 
 การกรีดยาง 
 ในการเริ่มเปดกรีด เจาของสวนยางจะคํานึงถึงขนาดของลําตนมากกวาอายุของยาง 
โดยทั่วไปยางที่เปดกรีดไดจะตองมีขนาดเสนรอบตนไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร แตในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด ยางสามารถเปดกรีดไดที่อายุ 8 ป กอนที่จะทํา
การเปดกรีด เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่จะไดรับการอบรมจากเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางดี 
 สําหรับอุปกรณที่เกษตรกรใชเปดกรีด ประกอบดวย 

1) ไมเปดกรีด  4)  ลวดรับถวยน้ํายาง 
2) มีดเจะบง  5)  ถวยน้ํายาง 

          3)  รางรองรับน้ํายาง  
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 การกรีดยางของเกษตรกรสวนใหญจะทําในชวง 03.00-06.00 น. เพราะทําใหไดน้ํายาง
มากกวาทุกชวงของเวลา จากนั้นในชวงเชาเกษตรกรจะเก็บน้ํายางในแตละสวนโดยใชเวลาเก็บไม
เกิน 1-2 ช่ัวโมง เกษตรจะเก็บน้ํายางใสถังรวมน้ํายางเพื่อรอทํายางแผนตอไป 
 
การทํายางแผนดิบ 
  ในการทํายางแผนดิบ เกษตรกรตองสรางโรงเรือนเพื่อใชในการผลิตยางแผน เก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ เก็บยางแผนหรือพักยางแผนเพื่อรอขาย ในการทํายางแผนดิบเกษตรกรตอง
ซ้ือเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใช ดังตอไปนี้ 
  1)  เครื่องรีดลื่น  2)  ถังรวมน้ํายาง 
  3)  ตะแกรงกรองน้ํายาง 4)  ลวดกรองน้ํายาง 
  5)  ตะกง  6)  กระปองตวงน้ํายาง 
  7)  ไมกวนน้ํายาง 8)  น้ํากรด 
  9)  โตะใชนวดยาง 10)  เครื่องรีดดอก 
 ในการกรีด เก็บน้ํายาง และการทํายางแผน ถาเจาของสวนมีเนื้อท่ีสวนยางมากกวา 10 ไร 
เจาของสวนจะจางแรงงาน โดยใหคาจางในอัตรา 40% ของมูลคายางแผนที่ได  
 
4.3   กระบวนการผลิตออยโรงงานในจังหวัดอุดรธานี 
  จังหวัดอุดรธานีมีการปลูกออยมาชานานแลวโดยปลูกครั้งแรกที่อําเภอกุมภวาป ซ่ึงใน
อดีตเกษตรกรจะปลูกออยไวเพื่อทําเปนน้ําตาลใชบริโภคในครัวเรือนและขายในทองถ่ิน (ลานออย) 
ตอมาเมื่อมีการตั้งโรงงานน้ําตาลขึ้นก็มีการขยายการปลูกไปทั่วทุกอําเภอในจังหวัด ปจจุบัน
เกษตรกรสวนใหญจะปลูกออยเพื่อขายเขาโรงงานน้ําตาล โดยโรงงานจะรับซ้ือออยโดยการใช
เกณฑดานความหวาน (CCS) และน้ําหนักในการรับซื้อ ดังนั้นในปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จึง
พัฒนาเทคนิคการปลูกออยใหดีขึ้นเรื่อยๆ สําหรับวงจรการปลูกออยโรงงานมีระยะเวลา 4 ป ออยใน
ปที่ 1 เรียกวาออยปลูก ออยในปที่ 2 เรียกวาออยตอ1 ออยปที่ 3 เรียกวาออยตอ2 และออยปที่ 4 
เรียกวาออยตอ3 กระบวนการผลิตออยจะเริ่มตั้งแตออยปลูก ประกอบดวยการเตรียมดิน การเตรียม
พันธุและการปลูก การดูแลรักษาออยปลูก การดูแลรักษาออยตอ และการเก็บเกี่ยว 
 
การเตรียมดิน 
 พื้นที่ที่ใชปลูกตองโลงเตียนไมมีตนไมใหญมากจนเกินไปเพราะจะทําใหออยไดรับ
แสงแดดไมเพียงพอทําใหออยไมเจริญเติบโต ดังนั้นเกษตรกรในจังวัดอุดรธานีจะทําการไถ 2-3 คร้ัง 
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โดยครั้งแรกเรียกวา “การไถตีหนาดิน” เปนการไถเพื่อร้ือออยตอเกาทิ้งไป การไถจะไถใหลึกอยาง
นอย 50 เซนติเมตร การไถครั้งที่สองเรียกวา “ไถดะ” เปนการไถเพื่อกําจัดวัชพืชโดยการใชผาน3 
หรือผาน4 ในการไถ สวนใหญจะนิยมไถเพื่อตากหนาดินประมาณ 1-2 เดือน เพื่อฆาเชื้อโรคในดิน 
เกษตรกรจะไถอยางนอย 2 คร้ัง และไถใหลึกอยางนอย 30 เซตรติเมตร การไถครั้งที่สามเรียกวา 
“การไถแปร” คือการไถกอนที่จะทําการชักรองปลูกจะใชไถผาน 7 หรือ ผานพรวน 10 จาน เพื่อให
ดินมีความละเอียดไมแนนกอนที่จะทําการชักรอง และขั้นตอนสุดทายในการเตรีอมดินเกษตรกรจะ
ทําการชักรองปลูก ความลึกในการชักรองประมาณ 25-30 เซนติเมตร เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
จะเสียคาใชจายในการเตรียมดินระหวางไรละ 1,000-1,200 บาท   
 
การเตรียมพันธุและการปลูก 
 พันธุออยโรงงานที่ปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ พันธุอูทอง 1, พันธุเค 84-200 
พันธุอารโอซี 10 พันธุขอนแกน 1, และพันธุขอนแกน 2 แหลงพันธุสวนใหญเปนของเกษตรกรเอง 
และถาเกษตรกรที่เปนสมาชิกโรงงานน้ําตาลก็จะซื้อพันธุจากโรงงาน ในราคาตันละ 800-1,000 
บาท ซ่ึงพันธุที่ไดจากโรงงานจะเปนพันธุที่มีคุณภาพดีและเปนพันธุพัฒนาใหมๆ เกือบทุกป และ
เมื่อถึงเวลาปลูกยังไมมีพันธุออยปลูก เกษตรกรก็จะซื้อพันธุจากเพื่อนบานในราคาไรละ 8,000-
10,000 บาท พันธุที่ปลูกจะมีอายุออยประมาณ 8-10 เดือน 
  การปลูกออยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรนิยมปลูกออยขามชวงแลง คือ ประมาณ
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ซ่ึงในชวงนี้ดินยังมีความชุมชื้นเพียงพอจากชวงฤดูฝนที่พึ่งหมดไป การปลกู
สวนใหญใชรถปลูกมากขึ้นเนื่องจากปลูกไดเร็ว สม่ําเสมอ และรถปลูกยังสามารถทํางานไดหลาย
อยางพรอมๆกัน เร่ิมจากการชักรองปลูก ตัดออยทั้งลําออกเปนทอนๆ วางทอนพันธุ ใสปุยและไถ
กลบ การใชรถปลูกจะเสร็จสิ้นในการไถเพียงรอบเดียว การปลูกออยโดยใชรถมีคาใชจายไรละ 
400-450 บาท แตยังมีบางพื้นที่ที่ใชแรงงานคนปลูกซึ่งการใชแรงงานคนปลูกจะมีขั้นตอนในการ
ปลูกโดยเริ่มจากเมื่อชักรองปลูกแลวเกษตรกรจะปลูกทันทีในชวงที่ดินยังชุมอยูโดยการวางพันธุ
ออยลงในรองลําคู แลวใชมีดสับออยใหขาดประมาณ 30 เซนติเมตร แลวใสปุยเคมีไปพรอมเมื่อสับ
ออยเสร็จ ปุยเคมีที่เกษตรกรใชในพื้นที่ เปนปุยตรามิตรซุย สูตร 15-15-15 หลังจากนั้นจึงกลบดนิให
หนาอยางนอยประมาณ 15-20 เซนติเมตร การจางแรงงานคนปลูกสวนใหญจะจางเหมา คือ ไรละ 
300-350 บาท  
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การบํารุงรักษาออยปลูก 
  เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีเร่ิมที่จะมุงเนนเรื่องการดูแลรักษามากขึ้น เนื่องจากมีผลตอ
การเพิ่มผลผลิตตอไรและระดับความหวานของออย กิจกรรมการบํารุงรักษา ไดแก การใสปุยเคมี 
การกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 
 ในการใสปุยออย เกษตรกรจะใสปุยออยทั้งหมด 2 คร้ัง โดยเริ่มใสปุยเมื่อออยอายุได
ประมาณ 4 หรือ 5 เดือน หรือในชวงที่ออยสูงจากพื้นประมาณ 1-2 เมตร ถาดินยังมีความชื้นอยูก็ใส
ปุยและใชรถไถเดินตามไถกลบ แตถาหนาดินแหงเกษตรกรจะไถเบิกรองออกกอนแลวคอยใสปุย
และไถกลบ เกษตรกรจะใชปุยเคมีประมาณ 1 กระสอบ หรือ 50 กิโลกรัม ตอ 1 ไร การใสปุยในชวง
ที่สองคือใสเมื่ออายุออยได 7 หรือ 8 เดือน หรือใสกอนที่จะทําการเก็บเกี่ยว (ตัดออย) 3-4 เดือน
เพื่อใหไดออยที่เจริญเติบโตไดเต็มที่และมีน้ําหนักสูง  
  การกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช เมื่ออายุออยได 2-3 เดือน เกษตรกรยังไมฉีดสารเคมีปราบ
วัชพืชเนื่องจากออยยังออนอาจทําใหออยตายได แตจะใชแรงงานคนในการดายหญาหรือถากหญา 
เมื่ออายุออยได 6-7 เดือน เกษตรกรจะใชสารเคมีในการฉีดพน สารเคมีที่ใชในพื้นที่สวนใหญ คือ 
กรัมม็อคโซน สวนการกําจัดแมลงศัตรูพืชในชวงที่แมลงยังเปนหนอนในไรออย เกษตรกรในพื้นที่ที่
รับการอบรมจากสมาคมชาวไรออยจะใชแตนไปปลอยในไรออยเพื่อกําจัดหนอนกอนที่จะเปนแมลง  
 
การบํารุงรักษาออยตอ 
  ออยตอ คือ ออยที่เคยใหผลผลิตมาแลวและสามารถจะไวตอขึ้นใหมอีกไดเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในปตอๆไป แตตองทําการบํารุงรักษาใหดีเพื่อใหไดผลผลิตที่สูงขึ้นใหเทียบเทาออยปลูก ถา
เกษตรบํารุงรักษาออยตอดีจะทําใหไดผลผลิตสูง และทํากําไรใหเจาของไรออยไดมากขึ้น เนื่องจาก
ไมตองเสียคาใชจายในการปลูก การหาพันธุออยใหม ในการบํารุงรักษาออยตอ เกษตรกรทําทันที
หลังการเก็บเกี่ยวออย หากปลอยไวนานจะทําใหไถลําบากเนื่องจากความชื้นนอยทําใหตอออยตาย
ได การบํารุงรักษาออยตอเริ่มจากการแตงตอออยเนื่องจากผูรับจางบางรายตัดออยไมชิดดินทําให
หนอออยที่เกิดจากตออยูเหนือผิวดินเปนสาเหตุใหตนออยที่เกิดขึ้นมาไมแข็งแรง สําหรับเกษตรกร
ที่มีความสนใจบํารุงรักษาออยตอจะทําการแตงตอออยใหชิดติดดินโดยใชจอบหรือมีดตัดหรือสับ
ตอออยที่อยูเหนือดินใหชิดติดดิน จากนั้นไถพรวนดิน 1-2 ครั้ง โดยใชไถสิ่วลงระหวางแถวออยเพื่อ
ระเบิดดินบริเวณรากที่อัดแนนเนื่องน้ําหนักของรถบรรทุกหรือรถไถ การใชไถส่ิวจะชวยใหดิน
โปรงและงายตอการงอกใหมของรากออย จากนั้นใสปุยขางแถวออยและไถกลบเพื่อชวยรักษา
ความชื้นลดความรอนจากแสงแดดและปองกันโรคและแมลงที่จะเขามาทําลายตอออยระยะที่หนอ
ใหมยังไมเกิด สําหรับเกษตรกรเจาของไรบางรายที่มีทุนมากจะใชรถตีตอออยในการแตงตอออยให
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ชิดติดดินเพื่อใหหนอออยที่เกิดจากตอใตดินแข็งแรง จากนั้นไถพรวนดิน และไถสิ่วระหวางแถว
ออย จากนั้นจึงใสปุยและไถกลบ สวนเกษตรกรเจาของไรบางรายไมสนใจการบํารุงรักษาออยตอ
มากนักจึงทําใหไดผลผลิตจากออยตอนอย  
 สําหรับการใสปุย เกษตรกรบางรายที่สนใจบํารุงรักษาออยตอใสปุยเคมีใหกับออยตอใน
จํานวนที่มากกวาออยปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต และใสจํานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อออยอายุได 4-5 เดือน และ
ใสกอนเก็บเกี่ยว 2 เดือนหรือเมื่ออายุออยได 8-9 เดือน แตในบางรายใสปุยเคมีใหกับออยตอเพียง 1 
คร้ัง คือ ชวงที่อายุออยได 4-5 เดือน และในบางรายก็ไมสนใจใสปุยใหกับออยตอ  
 ในสวนของการกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เกษตรกรเจาของไร กําจัดวัชพืชครั้งแรก
เมื่อออยอายุได 4-5 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุออยได 7-8 เดือน ในการกําจัดวัชพืชเกษตรกรจะฉีด
สารเคมีกําจัดวัชพืชในจํานวนที่มากกวาออยปลูก เพราะออยตอจะมีวัชพืชข้ึนมากเนื่องจากเมล็ด
พันธุของวัชพืชในไรเดิมงอกขึ้นมาใหมมากขึ้น สวนการกําจัดหนอนและแมลงในไรออย เจาของไร
บางรายจะใชแตนไปปลอยในไรออยเพื่อกําจัดหนอนกอนที่จะเปนแมลง  
 
การเก็บเก่ียว 
  การเก็บเกี่ยวออย (ตัด) ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสวนใหญยังใชแรงงานคน 
มีบางพื้นที่ที่เร่ิมใชรถ แตการใชรถตัดมีนอยมากเนื่องจากพื้นที่ไมเหมาะสมที่จะใชรถ เกษตรกรจะ
เร่ิมตัดออยเมื่อฤดูเปดหีบออยของโรงงาน เริ่มจากเดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายน เกษตรกรที่จด
ทะเบียนเปนสมาชิกและตกลงซื้อขายออยตามปริมาณโควตาที่ตกลงไวกับโรงงานน้ําตาลจะ
สามารถขนออยเขาโรงงานไดทันเวลาฤดูปดหีบออย ดังนั้น เกษตรกรจะวางแผนกอนที่จะถึงฤดูเปด
หีบออย คือ การที่เกษตรกรตองหาแรงงานคนเพื่อที่จะตัดออยเขาโรงงานใหไดทันฤดูหีบออย 
โดยทั่วไปเกษตรกรเจาของไรสวนใหญจะใหเงินลวงหนากับแรงงานกอนที่จะถึงฤดูหีบออย 
เรียกวา “เงินเขียว” ถาไมทําวิธีนี้เมื่อถึงฤดูหีบออยจะมีการแยงแรงงานคนเพื่อที่จะตัดออยให
ทันเวลาปดหีบ  
 การตัดออยในพื้นที่มีทั้งการตัดออยสด และการตัดออยไฟไหม การตัดออยสด จะมีผลดี
ทั้งตอโรงงานและเกษตรกรเองเนื่องจากออยสดมีคาความหวานและน้ําหนักสูงกวาออยไฟไหม แต
ออยสดจะตัดยากและชา ในแตละวันการตัดออยสดจะตัดไดในปริมาณนอยกวาการตัดออยไฟไหม 
วิธีการตัดออยสด คือ ใชมีดลอกกาบออยหรือเปลือกออยออกกอนและตัดที่โคนตนใหชิดดินแลว
ตัดยอดทิ้งวางเรียงเปนกอง กองละ 15 ลําออย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การจางตัดออยสดจะหา
แรงงานไดยากกวาการตัดออยไฟไหม ดังนั้นเจาของไรจึงใหคาแรงสูงกวาเพื่อเปนแรงจูงใจ โดยจาย
คาแรงให 120 บาท ตอ 100 มัด หรือ มัดละ 1.20 บาท (1 มัดมี 15 ลําออย) การตัดออยสดจะตัดไดชา

DPU



  
 
  59

โดยทั่วไปผูรับจางตัดไดวันละ 80-100 มัด สําหรับออยสดที่สงเขาโรงงาน เจาของไรจะไดรับเงิน
พิเศษจากโรงงานเพื่อเปนแรงจูงใจ คือ ถาเปนรถพวง 18 ลอ เจาของไรจะไดรับเงินพิเศษเที่ยวละ 
200 บาท ถาเปนรถ 10 ลอ จะไดรับเงินพิเศษเที่ยวละ 100 บาท   
 สําหรับการตัดออยไฟไหม ออยที่ไฟไหมจะสกปรกและน้ําหนักออยลดลง อยางไรก็ตาม
เกษตรกรเจาของไรในพื้นที่ก็นิยมที่จะตัดออยไฟไหมมากกวาการตัดออยสดเนื่องจากความรวดเร็ว 
และงายตอการจางแรงงาน วิธีการตัด คือ เกษตรกรเจาของไรจะเผาออยกอนตัดในชวงเชามืดหาก
เผาออยตอนกลางวันจะยากตอการควบคุมเปลวไฟ การตัดก็เหมือนกับการตัดออยสดแตไมตองลอก
กาบและตัดใบทิ้งเนื่องจากโดนไฟไหมหมดแลว และเมื่อตัดแลวจะวางเปนกอง กองละ 15 ลําออย 
คาแรงจะถูกกวาการตัดออยสดมัดละ 1 บาท ผูรับจางจะตัดไดเร็ว คือ วันละ 150-200 มัด สําหรับ
ออยไฟไหมที่สงเขาโรงงาน ทางโรงงานจะหักคาไฟไหมตันละ 20 บาท เพื่อใหเกษตรกรเจาของไรใส
ใจตอการตัดออยสดเขาโรงงานมากขึ้น 
 การซื้อขายออย สําหรับเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ปลูกออยไมมากและผลผลิตไมมาก 
สวนใหญจะนิยมขายออยใหกับลานออยท่ีเปดซื้อออยในพื้นที่ ราคาขายที่ลานออยจะนอยกวาราคา
หนาโรงงานที่ ตันละ 10-20 บาท แตเกษตรกรก็ยอมที่จะขายกับลานออยเพราะไมเสียเวลาเดิน
ทางไกลหรือเสียคาใชจายในการเดินทางนอยกวาการนําไปขายที่หนาโรงงาน สําหรับเกษตรกรบาง
รายที่ไมไดเปนสมาชิกกับโรงงานแตมีผลผลิตมากก็จะขายออยใหกับโรงงานโดยเงินคาออยจะรับ
เปนเงินสด สวนเกษตรกรที่จดทะเบียนและทําสัญญาซื้อขายออยกับโรงงานน้ําตาลไว เมื่อตัดออย
และขนออยขึ้นรถเสร็จจะขนออยเขาโรงงาน เมื่อไปถึงโรงงานเกษตรกรจะรับใบคิว และรอคิว 
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะประกาศเรียกหมายเลขรถตามใบคิวเพื่อท่ีจะนําออยเขาเครื่องชั่งและเทออย 
หลังจากนั้นเกษตรกรจะไดรับใบรับออยสวนที่ 1 และเกษตรกรจะเก็บไวกอนเพราะการจายเงินออย
จะจายเปนรอบบิล (จายดวยเช็คธนาคาร) โดยเงินคาออยจะรับที่โรงงาน รอบบิลแตละรอบจะออก
ทุก 15 วัน ซ่ึงแลวแตโรงงานแตละโรงานจะกําหนด เชน ที่โรงงานน้ําตาลกุมภวาป รอบบิลแรกจะ
เปนวันที่ 7 ของเดือน และรอบที่สองเปนวันที่ 22 ของเดือน เปนตน  
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บทที่ 5 
การวิเคราะหทางการเงนิ 

 
การวิเคราะหทางการเงินตามแนวคิดของการศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินและ

เปรียบเทียบผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและ
ความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม กับการลงทุนปลูกออยโรงงานในจังหวัดอุดรธานี 
ผลจากการเปรียบเทียบจะใหขอมูลแกเกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานอยูเดิมวาจะตัดสินเปลี่ยนมาปลูก
ยางพาราตามโครงการฯ หรือไม หลักเกณฑที่นํามาใชวัดผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพาราตาม
โครงการปลูกยางพาราฯ และการลงทุนปลูกออยโรงงานของเกษตรกร คือ มูลคาปจจุบันสุทธิกอน
การจัดหาเงินทุน (NPV before financing) จากการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิกอนการจัดหา
เงินทุน ถาพบวามูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนปลูกออยโรงงานสูงกวามูลคาปจจุบันสุทธิของ
การปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราฯ เกษตรกรจะตัดสินใจเลือกปลูกออยโรงงานตอไป 
แตถามูลคาปจจุบันสุทธิจากการปลูกออยโรงงานต่ํากวามูลคาปจจุบันสุทธิจากการปลูกยางพารา
ตามโครงการปลูกยางพาราฯ แลวเกษตรกรจะตัดสินใจปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราฯ  และ
ขั้นตอนตอไปตามแนวคิดของการศึกษานี้ คือ จะใชมูลคาปจจุบันสุทธิหลังการจัดหาเงินทุน (NPV after 
financing) เพื่อประเมินผลกําไรจากการปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราฯ  

 
5.1   สมมติฐานและเงื่อนไขการวิเคราะห 
 การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนปลูกยางพาราและออยโรงงานในจังหวัด
อุดรธานีมีสมมติฐานและเงื่อนไข ดังนี้  
 (1)  การตีคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของการปลูกยางพาราและออยโรงงานใชราคาตลาด 
และเปนราคาคงที่ (Constant price) โดยใชป 2550 เปนปฐาน 
 (2)  ตนทุนของเงินทุน หรือ อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ใชในการวิเคราะหคืออัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ใหกับลูกคาทั่วไปที่อัตรารอยละ 7.5 
ตอป แตที่อัตรานี้ยังมีเงินเฟอปะปนอยู เมื่อกําจัดอัตราเงินเฟอป 2550 ที่รอยละ 2.3 จะไดอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับรอยละ 5 (7.5-2.3~5%) ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงใชอัตราคิดลดที่แทจริง
รอยละ 5 ซ่ึงอัตรานี้จะสอดคลองกับราคาตลาดซึ่งเปนราคาคงที่ 
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 (3)  การศึกษานี้เปนการเปรียบเทียบผลกําไรจากการลงทุนปลูกออยโรงงานกับการลงทุน
ปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราฯ แตอายุทางเศรษฐกิจของยางพาราเทากับ 22 ป แตอายุ
ทางเศรษฐกิจของออยโรงงาน เทากับ 4 ป คือ ออยปลูก ออยตอ1 ออยตอ2 และออยตอ3 การ
วิเคราะหจะใชชวงเวลาเทากับ 22 ป ตามอายุทางเศรษฐกิจของยางพารา ดังนั้น เพื่อใหระยะเวลาของ
การวิเคราะหเทากัน จึงตองปลูกออยโรงงานจํานวน 5 รอบ (20 ป) กับอีก 2 ป (ออยปลูก กับ ออยตอ1 
ในปที่ 21 และปที่ 22) 
 
5.2   การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
 การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนปลูกยางพารามีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
กําไรจากการลงทุนปลูกยางพาราตลอดอายุทางเศรษฐกิจ คือ 22 ป การวิเคราะหจะเริ่มจากการ
ประมาณการปจจัยการผลิตที่ใช ประมาณการคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายในการดําเนนิงาน 
ประมาณการผลผลิตและรายได สรางตารางกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ คํานวณหลักเกณฑที่
ใชในการประเมินผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพารา เพื่อใชในการเปรียบเทียบกับการลงทุนปลูก
ออยโรงงาน ดังนี้ 

5.2.1 จํานวนและมูลคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซม 
จํานวนและมูลคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซมตลอดชวงอายุ

ทางเศรษฐกิจของยางพารามี ดั้งนี้ 
 1)  พันธุยาง ในปแรกเกษตรกรใชพันธุยางในการปลูก 76 ตนตอไรและปที่ 2 ประมาณ
การวาจะใชพันธุยางในการปลูกซอม 14 ตนตอไร (ตารางที่ 5.1) พันธุที่ใช คือ พันธุ RRIM 600 
ราคาพันธุยางตนละ 16 บาท (ตารางที่ 5.3) มูลคาพันธุยางที่ใชในปแรกเปนเงิน 1,216 บาทตอไร 
และมูลคาพันธุยางที่ใชในการปลูกซอมในปที่ 2 เปนเงิน 224 บาทตอไร (ตารางที่ 5.2)  
 2)   เมล็ดพันธุขาวไร ในปที่ 1-3 ยางพารายังไมใหผลผลิต เกษตรกรจะปลูกพืชแซม 
ซ่ึงสวนใหญจังหวัดอุดรธานีจะปลูกขาวไรโดยใชเมล็ดพันธุขาวไร 2.4 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวไร
ใชพันธุซิวแมจันทรราคากิโลกรัมละ 15 บาท มูลคาพันธุขาวไรเปนเงิน 36 บาทตอไร  
 3)   เมล็ดพันธุพืชคลุมดิน หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชแซมในปที่ 3 แลว เกษตรกร
จะเริ่มปลูกพืชคลุมดินในปที่ 4 โดยใชเมล็ดพันธุ 1.50 กิโลกรัมตอไร เมล็ดพันธุที่ใชเปนพันธุเพอรา
เรียซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัวชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคากิโลกรัมละ 25 บาท 
มูลคาเมล็ดพันธุพืชคลุมดินเปนเงิน 37.50 บาทตอไร  
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จากปที่ 5 เปนตนไปเกษตรกรไมตองซื้อเมล็ดพันธุพืชคลุมดินใหม เพราะพืชคลุมดิน 
ประเภทพืชตระกูลถ่ัวเมื่อเมล็ดพันธุแกเต็มที่เมล็ดพันธุจะรวงและเกิดขึ้นใหมในปตอๆไป หรือ
เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุที่แกเต็มที่ไวปลูกเพิ่มในปตอๆไปไดถาเห็นวาพืชคลุมดินในสวนยางที่
เกิดขึ้นมาใหมมีนอยเกินไปในปตอไป 
 4)   ปุยรองกนหลุม เกษตรกรจะใชปุยรอกฟอสเฟตหรือปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม
กอนปลูกตนยาง และใชเฉพาะปแรกที่ปลูกยาง จํานวนปุยที่ใชเทากับ 5 กิโลกรัมตอไร ราคาปุย
กิโลกรัมละ 3 บาท มูลคาปุยรองกนหลุมเปนเงิน 15 บาทตอไร  
 5)   ปุยเคมี การใชปุยเคมีบํารุงตนยางของเกษตรกรจะใชในจํานวนที่แตกตางกันขึ้นอยู
กับชวงอายุของตนยาง โดยแบงการใชปุยเคมีตามอายุยาง 4 ชวง ดังนี้ 
  เกษตรกรใชปุยเคมีในปที่ 1 จํานวนไรละ 30 กิโลกรัม (ตารางที่ 5.1) ปุยที่ใชในการ
บํารุงตนยางของเกษตรกรเปนปุยสูตร 20-10-12 ราคากิโลกรัมละ 13 บาท หรือ 650 บาทตอ
กระสอบ (ตารางที่ 5.3) มูลคาปุยเคมีที่ใชในปแรกเปนเงิน 390 บาทตอไร (ตารางที่ 5.2)  
 ปที่ 2-3 เกษตรกรใชปุยเคมีจํานวนไรละ 35 กิโลกรัม มูลคาปุยเคมีที่ใชกับยางในชวงนี้ 
เปนเงิน 455 บาท ปที่ 4-7 เกษตรกรใชปุยเคมีจํานวนไรละ 40 กิโลกรัม มูลคาปุยเคมีที่ใชกับยาง
ในชวงนี้ เปนเงิน 520 บาท 
  ปที่ 8-22 เกษตรกรใชปุยเคมีจํานวนไรละ 70 กิโลกรัม ปุยที่ใชในการบํารุงตนยางชวง
หลังเปดกรีด (8-22) เกษตรกรใชปุยสูตร 30-5-18 ราคากิโลกรัมละ 13 บาท มูลคาปุยเคมีที่ใชกับยาง
ในชวงนี้ เปนเงิน 910 บาท 
 6)   ปุยอินทรียหรือปุยคอก การใสปุยอินทรียหรือปุยคอกบํารุงตนยางของเกษตรกรจะ
ใชแตกตางกันตามชวงอายุยางเชนเดียวกับการใสปุยเคมี ซ่ึงแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
  ปที่ 1-2 ในชวงนี้เกษตรกรจะใสปุยอินทรียมากกวาทุกปเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหกับดินในชวงปแรกที่ทําการปลูกยางและยังชวยใหตนยางมีความชุมชื้นในชวงที่ตนยางยังออน 
จํานวนปุยที่ใชเทากับ 152 กิโลกรัมตอไร ราคาปุยอินทรียจะแตกตางกันแลวแตพื้นที่ซ่ึงในจังหวัด
อุดรธานีราคาปุยอินทรียกิโลกรัมละ 1 บาท หรือ ตันละ 1,000 บาท มูลคาปุยอินทรียที่ใชกับยาง
ในชวงอายุปที่ 1-2 เปนเงิน 152 บาทตอไร ปที่ 3-22 เกษตรกรใชปุยอินทรียจํานวนไรละ 76 
กิโลกรัม มูลคาปุยเคมีที่ใชกับยางในชวงนี้ เปนเงิน 76 บาทตอไร 
 7)   สารเคมีปราบวัชพืช การใชสารเคมีปราบวัชพืชของเกษตรกรจะแตกตางกันตาม
ชวงอายุยาง ซ่ึงแบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 
  ปที่ 1-2 เกษตรกรใชสารเคมีจํานวนไรละ 0.4 ลิตร สารเคมีที่ใชคือสารไกลโฟเสท 
ราคาลิตรละ 110 บาท มูลคาสารเคมีปราบวัชพืชที่ใชในชวงนี้ เปนเงิน 44 บาท ปที่ 3-7 เกษตรกรใช
สารเคมีปราบวัชพืชจํานวนไรละ 0.3 ลิตร มูลคาสารเคมีที่ใชกับยางในชวงนี้ เปนเงิน 33 บาท 
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ตารางที่ 5.1  จํานวนวัสดุที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซมในจังหวัดอุดรธานี 
หนวย : ตอไร 

อายุยางพารา (ป) รายการ 
1 2 3 4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-22 

พันธุยาง (ตน) 76 14 - - - - - - - - 
พันธขาวไร (กก.)1/ 2.4 2.4 2.4 - - - - - - - 
พันธุพืชคลุมดิน (กก.)2/ - - - 1.5 - - - - - - 
ปุยรองกนหลุม (กก.) 5 - - - - - - - - - 
ปุยเคมีสําหรับตนยาง (กก.) 30 35 35 40 40 - - - - - 
ปุยเคมีสําหรับตนยาง (กก.) - - - - - 70 70 70 70 70 
ปุยอินทรีย (กก.) 152 152 76 76 76 76 76 76 76 76 
สารปราบวัชพืช (ลิตร) 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
น้ํากรด (ลิตร)3/ - - - - - 2.45 3.8 3.04 2.52 2.16 
ปุยเคมีสําหรับขาวไร (กก.)  20 20 20 - - - - - - - 
 
หมายเหตุ : 1/ พชืเสริมรายไดในสวนยางขนาดเลก็ ป 2534 สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
                 2/  คําแนะนําการปลูกพชืคลุมดินตระกูลถ่ัวในสวนยาง ป 2537 สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
                  3/  การทํายางแผนดบิจากขอมูลวิชาการยางพารา 2550 สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
ที่มา : อเนก กณุาละสิริและพัชรินทร ศรีวารินทร สวนเศรษฐกิจการยาง สถาบันวิจยัยาง 
 
 ปที่ 8-22   เกษตรกรใชสารเคมีปราบวัชพืชจํานวนไรละ 0.5 ลิตร มูลคาสารเคมีที่ใชกับ
ยางในชวงนี้ เปนเงิน 55 บาท 
 8)   น้ํากรด การใชน้ํากรดในการทํายางแผนดิบเกษตรกรจะใชมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลผลิตในแตละชวงอายุของยาง (ตารางที่ 5.1) ในการใชน้ํากรดเกษตรกรจะเริ่มใชตั้งแตยาง
เร่ิมใหผลผลิตคือปที่ 8 เปนตนไป ซ่ึงแบงเปนชวงอายุที่ยางใหผลผลิต ดังนี้ 
  ปที่ 8-9 เกษตรกรใชน้ํากรดจํานวน 2.45 ลิตร น้ํากรดที่ใช คือกรดฟอรมิค ราคาลิตรละ 
48 บาท หรือ แกลลอนละ 240 บาท มูลคาน้ํากรดที่ใชในชวงนี้ เปนเงิน 117.60 บาท ปที่ 10-12 เปน
ชวงที่ยางใหผลผลิตสูงสุด เกษตรกรจึงใชน้ํากรดในจํานวนมากวาทุกป คือ 3.80 ลิตรตอไร มูลคา
น้ํากรดที่ใชในชวงนี้ เปนเงิน 182.40 บาท 
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ตารางที่ 5.2  มูลคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซมในจังหวดัอดุรธานี 
                           หนวย : ตอไร     

อายยุางพารา (ป) รายการ 
1 2 3 4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-22 

พันธุยาง  1,216 224 - - - - - - - - 
พันธขาวไร - - - 37.5 - - - - - - 
พันธุพืชคลุมดนิ 36 36 36 - - - - - - - 
ปุยรองกนหลุม 15 - - - - - - - - - 
ปุยเคมีสําหรับตนยาง  390 455 455 520 520 - - - - - 
ปุยเคมีสําหรับตนยาง  - - - - - 910 910 910 910 910 
ปุยอินทรียหรือปุยคอก  152 152 76 76 76 76 76 76 76 76 
สารเคมปีราบวชัพืช  44 44 33 33 33 55 55 55 55 55 
น้ํากรด  - - - - - 117.60 182.40 145.92 120.96 103.68 
คาปุยเคมีสําหรบัขาวไร  272 272 272 - - - - - - - 
 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
 ปที่ 13-15 เกษตรกรใชน้ํากรดจํานวน 3.04 ลิตร มูลคาน้ํากรดที่ใชในชวงนี้ เปนเงิน 
145.92 บาท ปที่ 16-18 เกษตรกรใชน้ํากรดจํานวน 2.52 ลิตร มูลคาน้ํากรดที่ใชในชวงนี้ เปนเงิน 
120.96 บาท และปที่ 19-22 เกษตรกรใชน้ํากรดจํานวน 2.16 ลิตร มูลคาน้ํากรดที่ใชในชวงนี้ เปน
เงิน 103.68 บาท 
 9)   ปุยเคมีที่ใชกับขาวไร เกษตรกรใสปุยเคมีใหขาวไรในปที่ 1-3 จํานวน 20 กิโลกรัม
ตอไร สูตรปุยเคมีที่ใช คือสูตร 16-20-0 ราคากิโลกรัมละ 13.60 บาทหรือกระสอบละ 680 บาท 
มูลคาปุยเคมีที่ใชในขาวไรเปนเงิน 272 บาท 
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ตารางที่ 5.3  ราคาปจจัยการผลิตและผลผลิตยางพาราและพืชแซม ในจังหวัดอุดรธานี 
 

รายการ หนวย ราคา (บาท) 
บุกเบิกที่ดนิ ไร 2,300 
พันธุยาง ตน 16 
เมล็ดพืชคลุมดิน  กิโลกรัม 25 
เมล็ดพันธขาวไร 1/ กิโลกรัม 15 
คาแรงทั่วไป  วันแรงงาน 130 
คาแรงในการกรีดยาง 4/ กิโลกรัม 15.20 
คาแรงเก็บน้ํายาง 4/ กิโลกรัม 7.60 
คาแรงทํายางแผนดิบ 4/ กิโลกรัม 4.34 
คาขุดหลุมปลูก หลุม 5 
ปุยรอกฟอสเฟตรองกนหลุม กิโลกรัม 3 
ปุยเคมีบํารุงตนยาง 2/ (สูตร 20-10-12) กิโลกรัม 13 
ปุยเคมีบํารุงตนยาง 2/ (สูตร 30-5-18) กิโลกรัม 13 
ปุยอินทรียหรือปุยคอก  กิโลกรัม 1 
ปุยเคมีใสขาวไร กิโลกรัม 13.60 
สารเคมีกําจัดวัชพืช  ลิตร 110 
น้ํากรด ลิตร 48 
ราคาผลผลิตยางพารา 3/ กิโลกรัม 67.84 
ราคาผลผลิตขาวไร 1/ กิโลกรัม 11.40 
 
หมายเหตุ :  1/ ศูนยเมล็ดพนัธุขาวจังหวัดอดุรธานี 
                   2/ สํานักงานการคาภายในจังหวัดอุดรธาน ี
                   3/ ศูนยสารสนเทศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                  4/  ปรับจากอเนก เหตุที่ปรับเนือ่งจากราคายางแผนดิบในป 2550 สูงมากขึ้น  
                     ทําใหคาแรงในการกรีดยาง เก็บน้ํายาง และทํายางแผนดบิสูงขึ้น 
ที่มา : สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวดัอุดรธาน ี
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5.2.2 จํานวนแรงงานและมูลคาแรงงานที่ใชในการผลิตยางพารา 
แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของการลงทุนการผลิตยางพารา จํานวนและมูลคา

คาแรงที่ใชในการลงทุนผลิตยางพารามีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)   วางแนวปกชะมบ ในปที่ 1 หลังจากที่เตรียมดินเสร็จเกษตรกรจะทําการวางแนว
ปกชะมบ จํานวนแรงงานที่ใช 0.5 แรงตอไร (ตารางที่ 5.4) คาแรงวันละ 130 บาท (ตารางที่ 5.3) 
คาแรงงานในการวางแนวปกชะมบเปนเงิน 65 บาท (ตารางที่ 5.5)  
 2)   ขุดเจาะหลุมปลูก ในปที่ 1 เกษตรกรจะทําการขุดหลุมปลูกหลังจากที่มีการวาง
แนวหลุมปลูกและปกชะมบเรียบรอยแลว จํานวนหลุมที่ขุดเทากับ 76 หลุม คาจางแรงงาน หลุมละ 
5 บาท คาแรงงานในการขุดหลุมปลูกเปนเงิน 380 บาท  
 3)   ปลูกตนยาง ในปที่ 1 เกษตรกรปลูกตนยางพาราโดยใชจํานวนแรงงาน 2 แรงตอไร 
คาแรงงานที่ใชปลูกเปนเงิน 260 บาทตอไรและในปที่ 2 เกษตรกรจะทําการปลูกซอมใชจํานวน
แรงงาน 0.5 แรง มูลคาแรงงานที่ใชปลูกเปนเงิน 65 บาท 
 4)   ปลูกพืชคลุมดิน ในปที่ 4 เกษตรกรจะทําการปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการชะ
ลางหนาดิน เพิ่มความชุมชื้นและเพิ่มปุยในดินทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ ใชจํานวนแรงงาน 1 
แรงตอไร คาแรงงานที่ใชปลูกพืชคลุมดินเปนเงิน 130 บาท  
 หลังจากปที่ 5 ไปแลวเกษตรกรไมตองใชแรงงานในการปลูกพืชคลุมดินอีกเพราะพืช
คลุมดินประเภทพืชตระกูลถ่ัวเมื่อเมล็ดพันธุแกเต็มที่เมล็ดพันธุจะรวงและเกิดขึ้นใหมในปตอๆไป 
 5)   ใสปุยบํารุงตนยางพารา การใสปุยบํารุงตนยางของเกษตรกรในปที่ 1-2 เกษตรกร
ใสปุยเคมีและปุยอินทรียบํารุงตนยาง ใชจํานวนแรงงาน 2 แรงตอไร คาแรงงานที่ใชในการใสปุย
เปนเงิน 260 บาท ปที่ 3-4 ใชจํานวนแรงงาน 1.5 แรงตอไร คาแรงงานในการใสปุย เปนเงิน 195 
บาท ปที่ 5-7 ใชจํานวนแรงงาน 1 แรงตอไร คาแรงงานที่ใชในการใสปุย เปนเงิน 130 บาท และปที่ 
8-22 ใชจํานวนแรงงาน 1.5 แรงตอไร คาแรงงานที่ใชในการใสปุย เปนเงิน 195 บาท  
 6)   กําจัดวัชพืช เกษตรกรจะทําการกําจัดวัชพืชใหกับตนยางโดยใชสารเคมีฉีดพนและ
การถากหญาซึ่งในปที่ 1-2 ใชจํานวนแรงงาน 4.5 แรงตอไร คาแรงงานในการกําจัดวัชพืช เปนเงิน 
585 บาท และจากปที่ 3-22 ใชจํานวนแรงงานในการกําจัดวัชพืช 2 แรงตอไร คาแรงงานในการ
กําจัดวัชพืช เปนเงิน 260 บาท 
 7)   ตัดแตงกิ่ง เกษตรกรจะทําการตัดแตงกิ่งตนยางพาราจากปที่ 1-3 ซ่ึงใชจํานวน
แรงงาน 2 แรงตอไร คาแรงงานในการตัดแตงกิ่งเปนเงิน 260 บาท 
 8)   กรีดยาง แรงงานที่ใชในการกรีดยางสวนใหญการจางแรงงานจะใชวิธีการแบง
ผลผลิต ซ่ึงไดคาจางเปนรอยละ 40 ของผลผลิต แตในการคิดตนทุนครั้งนี้คิดคาจางกรีด กิโลกรัมละ 
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15.20 บาท ดังนั้นคาแรงในการกรีดยางเมื่อคิดจากผลผลิตที่ไดในแตละชวงผลผลิตของยางพารา 
(ตารางที่ 5.8) ดังนี้ 
 ชวงอายุของยางปที่ 8-9 เกษตรกรเก็บเกี่ยวไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 245 กิโลกรัม คาแรงงาน
ที่ใชในการกรีดยางเปนเงิน 3,724 บาท ปที่ 10-12 เกษตรกรเก็บเกี่ยวไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 380 
กิโลกรัม คาแรงงานที่ใชในการกรีดเปนเงิน 5,776 บาท ปที่ 13-15 เกษตรกรเก็บเกี่ยวไดผลผลิต
เฉล่ียไรละ 304 กิโลกรัม คาแรงงานที่ใชในการกรีดเปนเงิน 4,620.80 บาท ปที่ 16-18 เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 252 กิโลกรัม คาแรงงานที่ใชในการกรีดเปนเงิน 3,830.40 บาท ปที่ 19-22 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 216 กิโลกรัม คาแรงงานที่ใชในการกรีดเปนเงิน 3,283.20 บาท 
 9)   เก็บน้ํายาง คาจางในการเก็บน้ํายางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.60 บาท คิดจากผลผลิตที่ได
ในแตละชวงอายุของยางพาราเหมือนกันการคิดคาจางกรีด โดยแบงเปนชวงอายุ ดังนี้ 
 ชวงอายุของยางปที่ 8-9 คาแรงงานเก็บน้ํายางเปนเงิน 1,862 บาท ปที่ 10-12 คาแรงงาน
เก็บน้ํายางเปนเงิน 2,888 บาท ปที่ 13-15 คาแรงงานเก็บน้ํายางเปนเงิน 2,310.40 บาท ปที่ 16-18 
คาแรงงานเก็บน้ํายางเปนเงิน 1,915.20 บาท และปที่ 19-22 คาแรงงานเก็บน้ํายางเปนเงิน 1,641.60 บาท 
 10)  ทํายางแผนดิบ คาจางแรงงานในการทํายางแผนดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.34 บาท ซ่ึง
คิดคาแรงจากผลผลิตที่ไดในแตละชวงอายุของยางพารา เปนคาแรงในการทํายางแผนดิบ ดังนี้ 
 ชวงอายุของยางปที่ 8-9 คาแรงงานในการทํายางแผนดิบเปนเงิน 1,063.30 บาท ปที่ 10-12 
คาแรงงานในการทํายางแผนดิบเปนเงิน 1,649.20 บาท ปที่ 13-15 คาแรงงานในการทํายางแผนดิบ
เปนเงิน 1,319.36 บาท ปที่ 16-18 คาแรงงานในการทํายางแผนดิบเปนเงิน 1,093.68 บาท และปที่ 
19-22 คาแรงงานในการทํายางแผนดิบเปนเงิน 937.44 บาท 
 11)  คาแรงในการผลิตขาวไร ปที่ 1-3 ซ่ึงแบงเปนคาไถและคราดไรละ 100 บาทตอป 
คาปลูกขาวไรใชแรงงาน 1 แรง เปนเงิน 130 บาทตอป คาใสปุยขาวไรใชแรงงานไรละ 0.25 แรง 
เปนเงิน 32.50 บาทตอป คาถากหญาและกําจัดวัชพืชใชแรงงานไรละ 1 แรง เปนเงิน 130 บาทตอป 
และคาเก็บเกี่ยวขาวไรใชแรงงานไรละ 1.50 แรง เปนเงิน 195 บาทตอป 
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ตารางที่ 5.4  จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซม ในจงัหวัดอดุรธาน ี
 

หนวย : วันแรงงาน 
อายุยางพารา (ป) รายการ 

1 2 3 4 5-7 8-22 
แรงงาน       
ยางพารา       
1. วางแนวปกชะมบ 0.5      
2. ขุดเจาะหลุมปลูก (หลุม/ไร) 76      
3. ปลูกตนยาง 2 0.5     
4. ปลูกพืชคลุมดิน    1   
5. ใสปุยเคมีและปุยอินทรีย 2 2 1.5 1.5 1 1.5 
6. พนสารเคมีกําจัดวัชพืช 4.5 4.5 2 2 2 2 
7. ตัดแตงกิ่ง 2 2 2    
ขาวไร       
1. ไถและคราด (บาท/ไร) 100 100 100    
2. ปลูกขาวไร 1 1 1    
3. ใสปุย 0.25 0.25 0.25    
4. ถากหญาและกําจดัวัชพืช 1 1 1    
5. เก็บเกีย่ว 1.5 1.5 1.5       
 
ที่มา : อเนก กณุาละสิริและพัชรินทร ศรีวารินทร สวนเศรษฐกิจการยาง สถาบันวิจยัยาง 
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ตารางที่ 5.5  มูลคาแรงงานที่ใชในการผลิตยางพาราและพืชแซมในพืน้ที่ 1 ไร ของจังหวัดอดุรธาน ี
     หนวย : บาท/ไร 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อายุยางพารา (ป) รายการ 
1 2 3 4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-22 

คาแรงงาน           
ยางพารา           
1. วางแนวปกชะมบ 65          
2. ขุดเจาะหลุมปลูก (บาท/ไร) 380          
3. ปลูกตนยาง 260 65         
4. ปลูกพืชคลุมดนิ    130       
5. ปุยเคมีและปุยอินทรีย 260 260 195 195 130 195 195 195 195 195 
6. พนสารเคมีกําจดัวัชพชื 585 585 260 260 260 260 260 260 260 260 
7. ตัดแตงกิ่ง 260 260 260        
8. กรีดยาง (บาท/ไร)      3,724.00  5,776.00  4,620.80  3,830.40  3,283.20  
9. เก็บน้ํายาง (บาท/ไร)      1,862.00  2,888.00  2,310.40  1,915.20  1,641.60  
10. ทํายางแผนดบิ (บาท/ไร)      1,063.30  1,649.20  1,319.36  1,093.68  937.44  
รวมคาแรง 1,810 1,170 715 585 390 7,104.30 10,768.20 8,705.56 7,294.28 6,317.24 
ขาวไร           
1. ไถและคราด (บาท/ไร) 100 100 100        
2. ปลูกขาวไร 130 130 130        
3. ใสปุย 32.5 32.5 32.5        
4. ถากหญาและกาํจัดวัชพืช 130 130 130        
5. เก็บเกี่ยว 195 195 195        
รวมคาแรง 895.5 895.5 895.5        
รวมทั้งหมด 2,398  1,757.50  1,302.50  585  390  7,104.30  10,768.20  8,705.56  7,294.28  6,317.24  
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 5.2.3   คาใชจายในการลงทุนการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
 คาใชจายในการลงทุน (Investment cost) การปลูกยางพาราเปนพืชยืนตนที่ตองใช
เวลานานกวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นคาใชจายที่เกิดขึ้นในชวงที่ยางพารายังไมใหผลผลิต คือ จาก
ปที่ 1-7 จึงคิดเปนคาใชจายในการลงทุนทั้งหมด (Brown Maxwell, 1979)  
 คาใชจายในการลงทุนประกอบดวย 3 สวน ไดแก คาบุกเบิกและเตรียมพื้นที่ คาแรงงาน 
และคาวัสดกุารเกษตร (ตารางที่5.6) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
 1)   คาบุกเบิกที่ดินและเตรียมพื้นที่ การบุกเบิกที่ดินและเตรียมพื้นที่ใชรถแทรกเตอร
ในการ ดัน โคน ลม เศษไมตอไม และทําการเผาเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ คาจางเปนเงินไรละ 1,750 
บาท หลังจากนั้นทําการไถดวยผาน3 คาจางไรละ 300 บาท และไถดวยผาน7 คาจางไรละ 250 บาท 
รวมมูลคาคาบุกเบิกที่ดินและเตรียมพื้นที่ เปนเงิน 2,300 บาท 
 2)   คาแรงงาน ประกอบดวย คาแรงในการวางแนวปกชะมบ คาขุดหรือเจาะหลุมปลูก 
คาปลูกตนยางและปลูกซอม คาปลูกพืชคลุมดิน คาใสปุย คากําจัดวัชพืช และคาตัดแตงกิ่ง เปน
คาแรงงานในปที่ 1 เปนเงิน 1,810 บาท คาแรงงานในปที่ 2 เปนเงิน 1,170 บาท คาแรงงานในปที ่3 เปน
เงิน 715 บาท คาแรงงานในปที่ 4 เปนเงิน 585 บาท และในปที่ 5-7 คาแรงงานเปนเงินปละ 390 บาท 
 3)   คาวัสดุการเกษตร  ประกอบดวย คาพันธุยาง คาเมล็ดพืชคลุมดิน คาปุยหิน
ฟอสเฟตรองกนหลุม คาปุยเคมีบํารุงตนยาง คาปุยอินทรียหรือปุยคอก และคาสารเคมีปราบวัชพืช 
รวมคาวัสดุการเกษตรในปที่ 1 เปนเงิน 1,817 บาท คาวัสดุการเกษตรในปที่ 2 เปนเงิน 875 บาท คา
วัสดุการเกษตรในปที่ 3 เปนเงิน 564 บาท  คาวัสดุการเกษตรในปที่ 4 เปนเงิน 666.50 บาท และคา
วัสดุการเกษตรในปที่ 5-7 เปนเงินปละ 629 บาท                       
 ดังนั้น คาใชจายในการลงทุนที่ประกอบดวย 3 คือ คาเตรียมที่ดิน คาแรงงาน และคาวัสดุ
การเกษตรรวมเปนคาใชจายในการลงทุนในปที่ 1 เปนเงินรวม 5,927 บาท เปนคาใชจายในการ
ลงทุนในปที่ 2 เปนเงินรวม 2,045 บาท เปนคาใชจายในการลงทุนในปที่ 3 เปนเงินรวม 1,279 บาท 
เปนคาใชจายในการลงทุนในปที่ 4 เปนเงินรวม 1,251.50 บาท และเปนคาใชจายในการลงทุนในป
ที่ 5-7 เปนเงินรวมปละ 1,019 บาท รวมคาใชจายในการลงทุนทั้งหมดในปที่ 1-7 เปนเงิน 13,559.50 
บาท 
 5.2.4   คาใชจายในการดําเนินงานการผลิตยางพารา  
  คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating cost) เปนคาใชจายในชวงที่ยางพาราเริ่มใหผลผลิต 
คือ ปที่ 8-22 (ตารางที่ 5.7) และในตารางนี้ยังแสดงถึงคาใชจายในการดําเนินงานของการผลิตขาวไร  
  คาใชจายในการดําเนินงานการผลิตยางพาราประกอบดวย 3 สวน และคาใชจายในการ
ดําเนินงานของการผลิตขาวไรประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
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  คาใชจายในการดําเนินงานการผลิตยางพารา 
  1)   คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณการเกษตร โดยทั่วไป เกษตรกรผูปลูกยางพาราจะ
ลงทุนในการสรางโรงเรือนและซื้ออุปกรณในการทํายางแผนดิบของครัวเรือนที่มีพื้นที่ปลูก
ยางพารามากกวา 1 ไร แตเนื่องจากการวิเคราะหนี้เปนการวิเคราะหการลงทุนตอหนวย หรือ
วิเคราะหการลงทุนปลูกยางพาราในพื้นที่ 1 ไร ดังนั้น จึงใชคาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณเฉล่ียตอไร
ในแตละปแทนคาลงทุนในการสรางโรงเรือนและอุปกรณในการทํายางแผนดิบ และคาเสื่อมราคานี้
มีมูลคา จากปที่ 8-22 เฉล่ียไรละ 225.24 บาทตอป 
 2)   คาแรงงาน ประกอบดวยคาแรงในการใสปุยเคมี คาแรงใสปุยอินทรีย คาฉีดพน
สารเคมีปราบวัชพืช คาแรงในการกรีดยาง คาแรงในการเก็บน้ํายางและการทํายางแผนดิบ ซ่ึง
แบงเปนคาใชจายตามชวงอายุยางพารา ดังนี้ คือ ในปที่ 8-9 คาแรงงานเปนเงินปละ 7,104.30 บาท ในปที่ 
10-12 คาแรงงานเปนเงินปละ 10,768.20 บาท ในปที่ 13-15 คาแรงงานเปนเงินปละ 8,705.56 บาท ในปที่ 
16-18 คาแรงงานเปนเงินปละ 7,294.28 บาท และในปที่ 19-22 คาแรงงาน เปนเงินปละ 6,317.24 บาท 
  3)   คาวัสดุการเกษตร ประกอบดวย คาปุยเคมีบํารุงตนยาง คาปุยอินทรียหรือปุยคอก 
คาสารเคมีปราบวัชพืชและคาน้ํากรดในการทํายางแผนดิบ ซ่ึงแบงเปนคาใชจายตามชวงอายุยางพารา 
ดังนี้ คือ ปที่ 8-9 คาวัสดุการเกษตรเปนเงินปละ 1,158.60 บาท ปที่ 10-12 คาวัสดุการเกษตรเปนเงินป
ละ 1,223.40 บาท ปที่ 13-15 คาวัสดุการเกษตรเปนเงินปละ 1,186.92 บาท ปที่ 16-18 คาวัสดุ
การเกษตรเปนเงินปละ 1,161.96 บาท  และปที่ 19-22 คาวัสดุการเกษตรเปนเงินปละ  1,144.68 บาท 
 ดังนั้น คาใชจายในการดําเนินงาน จากปที่ 8-9 ประกอบดวยคาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ
ในการทํายางแผนดิบ คาแรงงาน และคาวัสดุการเกษตรรวมเปนเงินปละ 8,488.14 บาท ในปที่ 10-12 
รวมคาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินปละ 12,216.84 บาท ในปที่ 13-15 รวมคาใชจายในการ
ดําเนินงานเปนเงินปละ 10,117.66 บาท ในปที่ 16-18 รวมคาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินปละ 
8,681.48 บาท และในปที่ 19-22 รวมคาใชจายในการดําเนินงานเปนเงินปละ 7,687.16 บาท 
 คาใชจายในการดําเนินงานของการผลิตขาวไร 
 1)   คาแรงงาน การปลูกขาวไรตั้งแตปที่ 1-3เกษตรกร ตองใชแรงงาน ประกอบดวย 
คาแรงในการไถและคลาด คาแรงในการปลูก คาแรงใสปุย คาแรงในการกําจัดวัชพืช และคาแรงในการ
เก็บเกี่ยว (ตารางที่ 5.7) รวมมูลคาคาแรงงานที่ใชในการผลิตขาวไรจากปที่ 1-3 เปนเงินปละ 587.50 บาท  
 2)   คาวัสดุการเกษตร ประกอบดวยคาเมล็ดพันธุขาวไร คาปุยเคมี รวม เปนเงินปละ 308 
บาท ดังนั้น คาใชจายในการดําเนินงานที่ประกอบดวย 2 สวน จากปที่ 1-3 รวมเปนเงินปละ 895.50 บาท 
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ตารงที่ 5.6  คาใชจายในการลงทุนการผลิตยางพาราและพืชแซม 
                                                                                                        หนวย : บาท/ไร 

อายุยางพารา (ป) รายการ 
1 2 3 4 5-7 

1. คาบุกเบิกและเตรียมพื้นที ่ 2,300     
2. คาแรง      
  2.1 วางแนวปกชะมบ 65     
  2.2 ขุดเจาะหลุมปลูก (76 ตน/ไร) 380     
  2.3 ปลูกและปลูกซอม 260 65    
  2.4  ปลูกพืชคลุมดิน    130  
  2.5 ใสปุยเคมีและปุยอินทรีย 260 260 195 195 130 
  2.6 ฉีดพนสารเคมีปราบวัชพืช 585 585 260 260 260 
  2.7 ตัดแตงกิง่ 260 260 260   
รวมคาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 585.00 390.00 
3. คาวัสดุการเกษตร      
  3.1 ปุยรองกนหลุม 15     
  3.2 ปุยเคมีบํารุงตนยาง 390 455 455 520 520 
  3.3 ปุยอินทรยีหรือปุยคอก 152 152 76 76 76 
  3.4. สารเคมีปราบวัชพืช 44 44 33 33 33 
  3.5 พันธุยาง 1,216 224    
3.6 เมล็ดพืชคลุมดิน    37.5  
  รวมคาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 

รวมท้ังหมด 5,927.00  2,045.00  1,279.00  1,251.50  1,019.00  
 
 
 
 
 
 

DPU



  
 
  73

ตารางที่ 5.7  คาใชจายในการดําเนินงานการผลิตยางพาราและพืชแซม ในจังหวดัอุดรธานี 
                       หนวย : บาท/ไร 

อายุยางพารา (ป) รายการ 
1 2 3 4-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-22 

ยางพารา          
1. คาเสื่อมโรงเรือนอุปกรณการเกษตร1/     225.24 225.24 225.24 225.24 225.24 
2. คาแรง          
   2.1 ใสปุยเคมี     130 130 130 130 130 
   2.2 ใสปุยอินทรยี     65 65 65 65 65 
  2.3 ฉีดพนสารเคมีปราบวัชพืช     260 260 260 260 260 
  2.4  กรีดยาง     3,724.00  5,776.00  4,620.80  3,830.40  3,283.20  
  2.5 เก็บน้ํายาง     1,862.00  2,888.00  2,310.40  1,915.20  1,641.60  
  2.6 ทํายางแผนดบิ     1,063.30  1,649.20  1,319.30  1,093.68  937.44  
3. คาวัสดุการเกษตร          
  3.1 ปุยเคมีสําหรับตนยาง     910 910 910 910 910 
  3.2 ปุยอินทรียหรือปุยคอก     76 76 76 76 76 
  3.3 สารเคมีปราบวัชพืช     55 55 55 55 55 
  3.4 น้ํากรด     117.60 182.40 145.92 120.96 103.68 
ขาวไร          
   1.1 คาแรงไถและคลาด (บาท/ไร) 100 100 100       
   1.2 คาแรงปลูก 130 130 130       
   1.3 คาแรงใสปุย 32.50 32.50 32.50       
   1.4 คาแรงถากหญาและกาํจัดวชัพืช 130 130 130       
   1.5 คาแรงเก็บเกี่ยว 195 195 195       
   1.6 คาปุยเคมีสําหรับขาวไร 272 272 272       
   1.7 คาเมล็ดพันธุขาวไร 36 36 36       
รวมทั้งหมด 895.5 895.5 895.5 0.00 8,488.14  12,216.84  10,117.66  8,681.48  7,687.16  

 
หมายเหตุ : 1/  ศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ที่มา : จากการคํานวณ 
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5.2.5   การประมาณการผลประโยชนจากการปลูกยางพารา 
 การประมาณการผลผลิตและรายไดของการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี ใชการ
ประมาณการจากผลผลิตของชาวสวนยางขนาดเล็กเฉลี่ย (อเนก กุณาละสิริ และพัชรินทร ศรีวาริ
นทร สวนเศรษฐกิจการยาง สถาบันวิจัยยาง, 2550) สําหรับจังหวัดอุดรธานี ยางที่ปลูกเริ่มกรีดไดตั้งแต
อายุ 8 ป เปนตนไปและจากชวงเปดกรีดตั้งแตปที่ 8-22 ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย (ตารางที่ 5.8) ดังนี้ 
 ยางพาราอายุ 8-9 ป ใหผลผลิตเปนยางแผนดิบ 245 กิโลกรัมตอไร แสดงไวในตารางที่ 
5.8 ราคายางแผนดิบที่เกษตรกรขายไดที่จังหวัดอุดรธานีป 2550 เฉลี่ยเทากับ 67.84 บาทตอกิโลกรัม 
(ตารางที่ 5.3) ดังนั้นรายไดจากการผลิตยางพาราอายุ 8-9 ป เปนเงินปละ 16,620.80 บาท (ตารางที่ 5.9) 
 ยางพาราอายุ 10-12 ป ใหผลผลิตเปนยางแผนดิบ 380 กิโลกรัมตอไร เปนชวงที่ยางพารา
ใหผลผลิตสูงสุด ใหรายไดจากการผลิต เปนเงินปละ 25,779.20 บาท ยางพาราอายุ 13-15 ป ให
ผลผลิตเปนยางแผนดิบ 304 กิโลกรัมตอไร ใหรายไดจากการผลิต เปนเงินปละ 20,623.36 บาท 
ยางพาราอายุ 16-18 ป ใหผลผลิตเปนยางแผนดิบ 252 กิโลกรัมตอไร ใหรายไดจากการผลิต เปนเงิน
ปละ 17,095.68 บาท และยางพาราอายุ 19-22 ป ใหผลผลิตเปนยางแผนดิบ 216 กิโลกรัมตอไร ให
รายไดจากการผลิต เปนเงินปละ 14,653.44 บาท ในปสุดทายของการผลิตยางพาราคือปที่ 22 
เกษตรกรจะทําการโคนตนยางพาราเพื่อปลูกใหม ซ่ึงในปนี้เกษตรกรจะมีรายไดจากการขายไม
ยางพารา เปนเงิน 16,405.76 บาท (สถาบันวิจัยยางหนองคาย, 2550 ) 
 ในดานการผลิตขาวไรซ่ึงเปนพืชแซมยาง ปที่ 1-3 ขาวไรใหผลผลิตปละ 240 กิโลกรัมตอ
ไร (ตารางที่ 5.8) ราคาผลผลิตขาวไรที่จังหวัดอุดรธานีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.40 บาท (ตารางที่ 5.2) 
รายไดจากการผลิตขาวไร เปนเงินปละ 2,736 บาท (ตารางที่ 5.9) 

5.2.6 กระแสเงินสดทางการเงินของการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
  กระแสเงินสดทางการเงิน (Cash Flow) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก กระแสเงินสดเขา 
(Inflows) หรือ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดออก (Outflows) หรือกระแสเงินสดจาย และกระแส
เงินสดสุทธิ (Net cash flow) (ตารางที่ 5.10) ซ่ึงแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)   กระแสเงินสดรับ คือ รายรับของเกษตรกรจากการผลิตยางพาราจากปที่ 1-22 
รายรับประกอบดวย 4 สวน ไดแก รายรับจากมูลคาผลผลิตยางพารา รายรับจากผลผลิตขาวไร 
รายรับจากมูลคาไมยางพารา และรายรับจากเงินอุดหนุน (พันธุยาง)  
  ปที่ 1 รายรับจากเงินอุดหนุน เกษตรกรจะไดรับพันธุยางในปแรก 76 ตน ราคา
พันธุยางตนละ 16 บาท รายรับจากเงินอุดหนุนเปนเงิน 1,216 บาท และรายรับจากผลผลิตขาวไร
เปนเงิน 2,736 บาทตอไร รวมรายรับในปที่ 1 เปนเงิน 3,952 บาท ปที่ 2 เกษตรกรจะไดรับพันธุยาง 
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 ตารางที่ 5.8  ประมาณการผลผลิตยางพาราและพืชแซม ในจังหวัดอุดรธานี 
หนวย : กิโลกรัม/ไร 

ผลผลิต ผลผลิต ปที่ 
ยางพารา ขาวไร 1 (พืชแซม) ยางพารา ขาวไร (พืชแซม) 

1 - 240 380 - 
2 - 240 304 - 
3 - 240 304 - 
4 - - 304 - 
5 - - 252 - 
6 - - 252 - 
7 - - 252 - 
8 245 - 216 - 
9 245 - 216 - 
10 380 - 216 - 
11 380 - 216 - 

 
หมายเหตุ : 1  พืชเสริมรายไดในสวนยางขนาดเล็ก ป 2534 สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
ที่มา : อเนก กณุาละสิริ และพัชรินทร ศรีวารินทร สวนเศรษฐกิจการยาง สถาบันวิจยัยาง 
 
เพื่อสํารองไวปลูกซอมจํานวน 14 ตน คิดเปนเงินอุดหนุน 224 บาท และในปที่ 2 เกษตรกรมีรายรับ 
จากการผลิตขาวไรเปนเงิน 2,736 บาท รวมรายรับในปที่ 2 เปนเงิน 2,960 บาท ปที่ 3 เกษตรกรมี
รายรับจากการผลิตขาวไรอยางเดียวเปนเงิน 2,736 บาท ปที่ 4-7 เปนชวงที่ยางพารายังไมใหผลผลิต 
ตารางกระแสเงินสดรับจะไมมีรายรับเขา ปที่ 8-9 เปนชวงที่ยางพาราเริ่มใหผลผลิต ในชวงนี้
เกษตรกรจะไดรับรายไดจากการผลิตยางพาราเปนเงินปละ 16,620.80 บาท (ตารางที่ 5.9) ปที่ 10-12 
เกษตรกรไดรับรายไดจากการผลิตยางพารา เปนเงินปละ 25,779.20 บาท ปที่ 13-15 เกษตรกรไดรับ
รายไดจากการผลิตยางพารา เปนเงินปละ 20,623.36 บาท ปที่ 16-18 เกษตรกรไดรับรายไดจากการ
ผลิตยางพารา เปนเงินปละ 17,095.68 บาท ปที่ 19-21 เกษตรกรไดรับรายไดจากมูลคาผลผลิต
ยางพารา เปนเงินปละ  14,653.44 บาท และปที่ 22 เกษตรกรไดรับรายไดจากการผลิตยางพารา เปน
เงิน 14,653.44 บาท และมูลคาไมยางพาราเปนเงิน 16,405.76 บาท รายรับในปที่ 22 รวมเปนเงิน 
31,059.20 บาท 
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ตารางที่ 5.9  ประมาณการรายไดจากการผลิตยางพาราและพืชแซม ในจังหวดัอุดรธานี 
       หนวย : บาท/ไร 

รายได รายได ปที่ 
ยางพารา1/ ขาวไร 2/ (พืชแซม) 

ปที่ 
ยางพารา ไมยาง3/ 

1 - 2,736.00  12 25,779.20 - 
2 - 2,736.00 13 20,623.36 - 
3 - 2,736.00 14 20,623.36 - 
4 - - 15 20,623.36 - 
5 - - 16 17,095.68 - 
6 - - 17 17,095.68 - 
7 - - 18 17,095.68 - 
8 16,620.80  - 19 14,653.44 - 
9 16,620.80 - 20 14,653.44 - 

10 25,779.20 - 21 14,653.44 - 
11 25,779.20 - 22 14,653.44 16405.76  

 
หมายเหตุ : 1/  ราคายางแผนดิบที่จังหวัดอดุรธานี ป 2550 กิโลกรัมละ 67.84 บาท 
          จากศูนยสารสนเทศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
      2/  ราคาขาวไรที่จังหวัดอุดรธานี ป 2550 กิโลกรัมละ 11.40 บาท 
           จากศูนยเมล็ดพันธุขาวจังหวัดอดุรธานี 
      3/  รายไดไมยางจากการโคนสวนยาง ป 2550 ในจังหวดัหนองคาย  

        เฉล่ียไรละ 16,405.76 บาท จากสถาบันวิจยัยางหนองคาย  
ที่มา : จากการประมาณการ 
 
  2)   กระแสเงินสดจาย คือ คาใชจายของเกษตรกรจากการผลิตยางพาราตั้งแตปที่ 1-22 
ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน ไดแก คาใชจายในการลงทุน และคาใชจายในการดําเนินงาน    
  ปที่ 1 คาใชจายในการลงทุนปลูกยางพาราเปนเงิน 5,927 บาท และคาใชจายในการผลิต
ขาวไร เปนเงิน 895.50 บาท รวมคาใชจายทั้งหมดในปที่ 1 เปนเงิน 6,822.50 บาท ปที่ 2 คาใชจาย
ในการลงทุนปลูกยางพารา เปนเงิน 2,045 บาท และคาใชจายในการผลิตขาวไร เปนเงิน 895.50 
บาท รวมคาใชจายทั้งหมดในปที่ 2 เปนเงิน 2,940.50 บาท ปที่ 3 คาใชจายในการลงทุนปลูก
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ยางพารา เปนเงิน 1,279 บาท และคาใชจายในการผลิตขาวไร เปนเงิน 895.50 บาท รวมคาใชจาย
ทั้งหมดในปที่ 3 เปนเงิน 2,174.50 บาท ปที่ 4 คาใชจายในการลงทุนปลูกยางพารา เปนเงิน 1,251.50 
บาท และคาใชจายในการดําเนินงานไมมีในกระแสเงินสดจาย รวมคาใชจายทั้งหมดในปที่ 4 เปน
เงิน 1,251.50 บาท ปที่ 5-7 คาใชจายในการลงทุนปลูกยางพารา เปนเงินปละ 1,019 บาท และ
คาใชจายในการดําเนินงานไมมีในกระแสเงินสดจาย รวมคาใชจายทั้งหมดในปที่ 5-7 เปนเงินปละ 
1,019 บาท ปที่ 8-22 กระแสเงินสดจายประกอบดวยคาใชจายในการดําเนินงาน หรือคาใชจายใน
การผลิต สําหรับคาใชจายในการลงทุนก็คือคาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณทํายางแผนดิบ รวม
คาใชจายทั้งหมดในปที่ 8-9 เปนเงินปละ 8,488.14 บาท คาใชจายทั้งหมดในปที่ 10-12 เปนเงินปละ 
12,216.84 บาท คาใชจายทั้งหมดในปที่ 13-15 เปนเงินปละ 10,117.66 บาท คาใชจายทั้งหมดในปที่ 
16-18 เปนเงินปละ  8,681.48 บาท และคาใชจายทั้งหมดในปที่ 19-22 เปนเงินปละ 7,687.16 บาท  
  3)   กระแสเงินสดสุทธิ คือ รายไดสุทธิจากการนํารายรับในแตละปตั้งแตปที่ 1-22 มา
ลบดวยคาใชจายทั้งหมดในแตละปตั้งแตปที่ 1-22 จะไดเปนรายไดสุทธิในแตละป ดังนี้ 
  ปที่ 1 กระแสเงินสดสุทธิมีคาติดลบคือ -2,870.50 บาท เนื่องจากในปที่ 1-7 ยางพารายัง
ไมใหผลผลิต รายรับที่ไดมาจากขาวไรและเงินอุดหนุนพันธุยางซึ่งในปนี้กระแสเงินสดจายมี
มากกวากระแสเงินสดรับจึงทําใหกระแสเงินสดสุทธิติดลบ ปที่ 2 กระแสเงินสดสุทธิมีคาเทากับ 
19.50 บาท ในปนี้รายรับที่ไดมาจากขาวไรและเงินอุดหนุนพันธุยาง กระแสเงินสดรับมากกวา
กระแสเงินสดจายทําใหกระแสเงินสดสุทธิไมติดลบ ปที่ 3 กระแสเงินสดสุทธิมีคาเปน 561.50 บาท
ตอไร ในปนี้รายรับที่ไดมาจากขาวไร กระแสเงินสดรับมากกวากระแสเงินสดจายทําใหกระแสเงิน
สดสุทธิมีคาเปนบวก ปที่ 4 กระแสเงินสดสุทธิมีคาเปน -1,251.50 บาท ในปนี้ไมมีกระแสเงินสดรับ 
จึงทําใหกระแสเงินสดสุทธิติดลบเทากับคาของกระแสเงินสดจาย ปที่ 5-7 กระแสเงินสดสุทธิมีคา
เปนเงินปละ -1,019 บาท ในปนี้ไมมีกระแสเงินสดรับ จึงทําใหกระแสเงินสดสุทธิติดลบเทากับคา
ของกระแสเงินสดจาย ปที่ 8-9 กระแสเงินสดสุทธิเปนเงินปละ 8,132.66 บาท ในปนี้เปนปที่
ยางพาราเริ่มใหผลผลิตจะเห็นวากระแสเงินสดรับมากกวากระแสเงินสดจายจึงทําใหกระแสเงินสด
สุทธิมีคาเปนบวก ปที่ 10-12 กระแสเงินสดสุทธิเปนเงินปละ 13,562.36 บาท ในปนี้เปนปที่
ยางพาราใหผลผลิตสูงสุด (ไมรวมปที่ 22 ปที่รวมมูลคาไมยางพารา) จึงเปนปที่กระแสเงินสุทธิมี
คาสูงสุด ปที่ 13-15 กระแสเงินสดสุทธิเปนเงินปละ 10,505,70 บาท ปที่ 16-18 กระแสเงินสดสุทธิ
เปนเงินปละ 8,414.70 บาท ปที่ 19-21 กระแสเงินสดสุทธิเปนเงินปละ 6,966.28 บาท ปที่ 22 
กระแสเงินสดสุทธิเปนเงิน 23,372.04 บาท ในปสุดทายนี้กระแสเงินสดสุทธิจะคิดเปนเงินสูงสุด
เนื่องจากในกระแสเงินสดรับรวมมูลคาไมยางพาราดวย 
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ตารางที่ 5.10  กระแสเงนิสดทางการเงินการผลิตยางพารากอนมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
หนวย : บาท/ไร 

โครงการปที ่รายการ 
1 2 3 4 5-7 

กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอดุหนนุ (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรบั 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทนุ      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดนิและพื้นที ่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดกุารเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดกุารเกษตร      
  3. คาเสื่อม      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดกุารเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดาํเนนิงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทัง้หมด 6,822.50  2,940.50  2,174.50  1,251.50  1,019.00  
กระแสเงินสดสทุธิ -2,870.50  19.50  561.50  -1,251.50  -1,019.00  
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ตารางที่ 5.10 (ตอ)                หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 16,620.80 25,779.20 20,623.36 17,095.68 14,653.44 14,653.44 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 16,620.80  25,779.20  20,623.36  17,095.68  14,653.44  31,059.20  
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทัง้หมด 8,488.14  12,216.84  10,117.66  8,681.48  7,687.16  7,687.16  
กระแสเงินสดสทุธิ 8,132.66  13,562.36  10,505.70  8,414.20  6,966.28  23,372.04  
NPV 71,836.43 SVB 45.79    
IRR 39 SVC 84.45       
 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 5.2.7   เกณฑที่ใชในการประเมินโครงการลงทุนปลูกยางพารา 
  เนื่องจากการวิเคราะหการลงทุนปลูกยางพาราเปนการวิเคราะหทางการเงิน ดังนั้นเกณฑ
ที่ใชในการประเมินการลงทุนจึงเลือกใชมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) รวมทั้งวิเคราะหความไว (Sensitivity analysis) ผลที่ไดจากการวิเคราะหเปน ดังนี้ 
  ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ผลการวิเคราะหได มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการ
ปลูกยางพารามีคาเทากับ 71,836.43 บาท จากผลดังกลาวเห็นวาคา NPV มีคามากกวา 0 หรือมีคา
เปนบวก แสดงวาผลตอบแทนเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันแลวสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอด
อายุโครงการทําใหเกิดกําไร ดังนั้นการปลูกยางพาราใหผลคุมคาตอการลงทุน 
  อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) ที่ไดจากการคํานวณไดเทากับรอยละ 39 ซ่ึง
เปนอัตราที่ผลตอบแทนที่ทําใหมูลคาปจจุบันของรายไดเทากับมูลคาปจจุบันของคาใชจาย หรือเปน
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ทําใหมูลคาปจจุบัน NPV มีคาเทากับศูนย ดังนั้นที่คา IRR เทากับรอยละ 39 
เปนคาที่สูงกวาอัตราคิดลดที่แทจริงซ่ึงเทากับรอยละ 5 ทําใหการปลูกยางพารามีความเปนไปได  
  ผลการวิเคราะหความไวดานผลประโยชน (SVB) ไดเทากับรอยละ 45.79 แสดงวารายได
จากการปลูกยางพาราสามารถลดลงไดสูงสุดเทากับรอยละ 45.79 รายไดจะลดลงมากกวานี้ไมได ถา
รายไดลดลงมากกวานี้โครงการปลูกยางพาราจะขาดทุน 
  ผลการวิเคราะหความไวดานตนทุน (SVC) ไดเทากับรอยละ 84.45 แสดงวาตนทุนการ
ปลูกยางพาราสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดเทากับรอยละ 84.45 ตนทุนจะเพิ่มขึ้นมากกวานี้ไมได ถา
ตนทุนเพิ่มมากกวานี้โครงการปลูกยางพาราจะขาดทุน  
 
5.3   การวิเคราะหทางการเงินในการปลูกออยโรงงานในจังหวัดอุดรธานี  
 การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกออยโรงงาน เริ่มจากการประมาณการคาลงทุน ผลผลิต 
และรายไดจากการปลูกออยโรงงานในแตละรอบการผลิต (4 ป) สรางตารางกระแสเงินสดทาง
การเงิน คํานวณ NPV ซ่ึงเปนเกณฑที่ใชวัดผลกําไรจากการปลูกออยโรงงานตลอดชวงเวลา 22 ป 
เพื่อเปรียบเทียบผลกําไรจากการปลูกยางพาราในชวงอายุทางเศรษฐกิจที่เทากัน การวิเคราะหมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 5.3.1  การประมาณการคาลงทุนในการผลิตออยโรงงาน 
  การประมาณการตนทุนการผลิตออยโรงงานในครั้งนี้ใชตนทุนการผลิตออยโรงงาน ป
เพาะปลูก 2546/47 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม แต
ไดปรับใหเปนมูลคาตนทุนปเพาะปลูก 2549/50 โดยใชดัชนีผูบริโภค (Consumer price index) ซ่ึง
ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ เนื่องจากการปลูกออยโรงงานในแตละคร้ังสามารถ
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เก็บเกี่ยวไดเปนเวลา 4 ป จากนั้นจึงร้ือทิ้งแลวปลูกใหม ออยท่ีเก็บเกี่ยวในปที่ 1 เรียกวา ออยปลูก 
ออยที่เก็บเกี่ยวในปที่ 2-4 เรียกวาออยตอ1 ออยตอ2 ออยตอ3 การที่จะใหออยตอ1 ออยตอ2 และออย
ตอ3 มีผลผลิตที่ดีขึ้นนั้น จะตองมีคาใชจายหรือตนทุนในการดูแลรักษา สําหรับตนทุนที่นําไป
ประมาณคาใชจายมี ดังนี้  
  ออยโรงงานปที่ 1 หรือ ออยปลูก 
  ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน และคาวัสดุ ดังนี้ 
 1)   คาแรงงานในการผลิตออยปลูก ประกอบดวย คาเตรียมดิน คาปลูก คาดูแลรักษา 
และคาเก็บเกี่ยว เปนเงิน 2,173.75 บาท (ตารางที่ 5.11)   
 2)   คาวัสดุในการผลิตออยปลูก ประกอบดวย คาพันธุออย คาปุยเคมี คาสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชและวัชพืช คาอุปกรณการเกษตร เปนเงิน 1,466.86 บาท 
 เมื่อรวมตนทุนผันแปรของออยปลูก เปนเงิน 3,640.61 บาท 
 ตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเชาที่ดิน คาเสื่อมวัสดุอุปกรณการเกษตร และอ่ืนๆ ดังนี้   
  1)   คาเชาที่ดิน ในการประมาณการตนทุนการผลิตออยโรงงานในจังหวัดอุดรธานีครั้ง
นี้คาเชาเปนศูนย เนื่องจากที่ดินเปนของเกษตรกรเองไมมีการเชาที่ดินปลูกออย  
  2)   คาเสื่อมวัสดุอุปกรณการเกษตรของออยปลูก เปนเงิน 141.85 บาท  
  3)   คาใชจายอ่ืนๆ ของออยปลูก เปนเงิน 15.57 บาท 
 เมื่อรวมตนทุนคงที่ของออยปลูก เปนเงิน 157.42 บาท  
 ดังนั้นตนทุนรวมตอไรของออยปลูก ที่ประกอบดวยตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ เปน
เงิน 3,798.03 บาท 
 ออยโรงงานปที่ 2 หรือ ออยตอ1 
 ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน และคาวัสดุ ดังนี้ 
  1)   คาแรงงานในการผลิตออยโรงงานของออยตอ1 ประกอบดวย คาดูแลรักษา และคา
เก็บเกี่ยว เปนเงิน 1,285.47 บาท 
 2)   คาวัสดุในการผลิตออยโรงงานของออยตอ1 ประกอบดวย คาปุยเคมี คาสารเคมี
ปราบศัตรูพืชและวัชพืช คาอุปกรณการเกษตร เปนเงิน 856.14 บาท 
 เมื่อรวมตนทุนผันแปรของออยตอ1 เปนเงิน 2,141.61 บาท 
 ตนทุนคงที่ของออยตอ1 ประกอบดวย คาเชาที่ดิน คาเสื่อมวัสดุอุปกรณการเกษตร และ
อ่ืนๆ เปนเงิน 157.42 บาท ดังนั้น ตนทุนรวมการผลิตออยตอ1 เปนเงิน 2,299.03 บาท  
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 ออยโรงงานปที่ 3 หรือ ออยตอ2 
 ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน และคาวัสดุ ดังนี้ 
 1)   คาแรงงานในการผลิตออยตอ2 ประกอบดวย คาดูแลรักษา และคาเก็บเกี่ยว เปน
เงิน 1,109.80 บาท 
 2)   คาวัสดุในการปลูกออยตอ 2 ประกอบดวย คาปุยเคมี คาสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
วัชพืช คาอุปกรณการเกษตร เปนเงิน 513.81 บาท 
 การผลิตออยตอ2 มีตนทุนผันแปร เปนเงิน 1,623.61 บาท สําหรับตนทุนคงที่ของออยตอ
2 ประกอบดวยคาเสื่อมอุปกรณการเกษตรและอื่นๆ เปนเงิน 157.42 บาท 
 ดังนั้น ตนทุนรวมการผลิตออยตอ2 ซ่ึงประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ เปน
เงิน 1,781.03 บาท  
 ออยโรงงานปที่ 4 หรือ ออยตอ3 
 ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน และคาวัสดุ ดังนี้ 
 1)   คาแรงงานในการผลิตออยตอ3 ประกอบดวย คาดูแลรักษา และคาเก็บเกี่ยว เปน
เงิน 1,309.32 บาท 
 2)   คาวัสดุในการผลิตออยตอ3 ประกอบดวย คาปุยเคมี คาสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
วัชพืช คาอุปกรณการเกษตร เปนเงิน 931.82 บาท 
 การผลิตออยตอ3 มีตนทุนผันแปร เปนเงิน 2,241.14 บาท ตนทุนคงที่ของออยตอ3 
ประกอบดวยคาเสื่อมอุปกรณฑการเกษตรและอื่นๆ เปนเงิน 157.42 
 ดังนั้น ตนทุนรวมตอไรของการผลิตออยตอ3 ซ่ึงประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุน
คงที่ เปนเงิน 2,398.56 บาท  
 จากการประมาณการตนทุนดังกลาวเปนการประมาณการตนทุนใน 1 รอบการผลิต ซ่ึง
แตละรอบการผลิตเปนเวลา 4 ป 
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ตารางที่ 5.11  ตนทุนการผลิตออยโรงงาน 1 รอบการผลิต ในจังหวัดอุดรธานีปเพาะปลูก 2549/50 
หนวย : บาท/ไร 

อายุออย (ป) รายการ 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 

1. ตนทุนผันแปร 3,640.61 2,141.61 1,623.61 2,241.14 
  1.1 คาแรงงาน 2,173.75 1,285.47 1,109.80 1,309.32 
    (1) เตรียมดนิ 381.49    
    (2)  ปลูก 359.81    
    (3)  ดูแลรักษา 136.33 286.15 185.50 298.85 
    (4)  เก็บเกีย่ว 1,296.12 999.32 924.30 1,010.47 
  1.2  คาวัสด ุ  1,466.86 856.14 513.81 931.82 
    (1)  คาพันธุออย 692.51    
    (2)  คาปุยเคมี 605.00 598.56 367.98 415.03 
    (3)  คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 118.35 146.05 133.46 507.13 
    (4)  คาอุปกรณการเกษตร 51.00 111.53 12.37 9.66 
    (5)  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร - -  - 
2.  ตนทุนคงท่ี 157.42 157.42 157.42 157.42 
  2.1  คาเชาที่ดิน - - - - 
  2.2  คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 141.85 141.85 141.85 141.85 
  2.3 อ่ืนๆ 15.57 15.57 15.57 15.57 
รวมตนทุนรวมตอไร 3,798.03 2,299.03 1,781.03 2,398.56 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  
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 5.3.2   การประมาณการผลประโยชนการผลิตออยโรงงาน 
  การประมาณการผลประโยชนการปลูกออยโรงงานครั้งนี้ เปนการประมาณการ ใน 1 
รอบการผลิต การประมาณการใชขอมูลผลผลิตตอไรจากออยปลูก ออยตอ1 ออยตอ2 และออยตอ3 
ขอมูลนี้เปนขอมูลจากการสํารวจ ปเพาะปลูก 2546/47 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย กระทรวงอุตสาหกรรม รวมมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในสวนของราคาที่จะใชตีคาของผลผลิตเปนราคาที่เกษตรกรขายได ป 2550 ตันละ 800 
บาท (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม) ผลจากการประมาณ
การผลประโยชนจากการผลิตออยโรงงาน ปรากฏในตารางที่ 5.12 เชน ออยปลูกไดผลผลิตไรละ 
10.10 ตัน ราคาที่เกษตรกรขายไดตันละ 800 บาท ดังนั้น รายไดที่ไดจากกออยปลูก หรือออยปที่ 1 
เปนเงิน 8,080 บาท และถาเปนออยตอ3 ไดผลผลิตไรละ 7.84 ตัน ราคาที่เกษตรกรขายไดตันละ 800 
บาท ดังนั้น รายไดจากออยตอ3 เปนเงิน 6,272 บาท   
 
ตารางที่ 5.12  ผลผลิตตอไร ราคา และรายไดการผลิตออยโรงงานใน 1 รอบการผลิต  
             ในจังหวัดอุดรธานี 
 

อายุของออย ผลผลิต 1/ (ตัน/ไร) ราคา 1/ (บาท/ตัน) รายได (บาท/ไร) 
ป 1 (ออยปลูก) 10.10 800.00 8,080.00  
ป 2 (ออยตอ1) 7.61 800.00 6,088.00  
ป 3 (ออยตอ2) 7.17 800.00 5,736.00  
ป 4 (ออยตอ3) 7.84 800.00 6,272.00  

 
หมายเหต:ุ 1/ ปริมาณผลผลิต และราคาไดจากสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

      กระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 5.3.3   กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตออยโรงงาน 
  กระแสเงินสดทางการเงินของการผลิตออยโรงงานสรางขึ้นมาจากตารางตนทุนการ
ผลิต (ตารางที่ 5.11) และรายไดจากการผลิตออยโรงงานใน 1 รอบการผลิต (ตารางที่ 5.12) 
เนื่องจากจุดมุงหมายของการศึกษานี้ตองการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินระหวางการลงทุน
ปลูกยางพารากับการลงทุนปลูกออยโรงงานโดยใชชวงเวลาเทากัน คือ 22 ป ตามอายุทางเศรษฐกิจ
ของยางพารา แตเนื่องจากการปลูกออยโรงงาน 1 รอบการผลิต ใชชวงเวลา 4 ป ดังนั้น ในการศึกษา
นี้จึงตองสรางกระแสเงินสดทางการเงินของการปลูกออยโรงงานจํานวน 5 รอบ กับอีก 2 ป (ออย
ปลูก กับออยตอ1) ของรอบการผลิตที่ 6 จึงครบ 22 ป  
  กระแสเงินสดทางการเงินของการผลิตออยโรงงานที่สรางขึ้น (Cash Flow) ประกอบดวย 
3 สวน ไดแก กระแสเงินสดเขา (Inflows) หรือ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดออก (Outflows) 
หรือกระแสเงินสดจาย และกระแสเงินสดสุทธิ (Net cash flow) (ตารางที่ 5.13) ซ่ึงแตละสวนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1)  กระแสเงินสดรับ คือ รายรับของเกษตรกรจากการผลิตออยโรงงานในปที่ 1-22 ซ่ึง
รายรับ ปที่ 1-4 เปนเงิน 8,080 บาท 6,080 บาท 5,736 บาท และ 6,272 บาท ตามลําดับ ซ่ึงรายรับนี้
มาจากรายไดในรอบการผลิตที่ 1 (ตารางที่ 5.12)  
  2)  กระแสเงินสดจาย คือ รายจายของเกษตรกรจากการผลิตออยโรงงานตั้งแตปที่ 1-22 
ประกอบดวย คาใชจายในการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว พันธุออย ปุยเคมี คา
สารเคมีปราบศัตรูพืชและวัชพืช คาอุปกรณการเกษตร คาเสื่อมวัสดุอุปกรณการเกษตร และอื่นๆ 
กระแสเงินสดจาย ปที่ 1-4 เปนเงิน 3,798.03 บาท 2,299.03 บาท 1,781.03 บาท และ2,398.56 บาท 
ตามลําดับ มาจากตนทุนการผลิตของออยปลูก ออยตอ1 ออยตอ2 และออยตอ3 (ตารางที่ 5.11) 
กระแสเงินสดจาย ปที่ 5-8 มาจากตนทุนการผลิตออยในรอบการผลิตที่ 2 สวนกระแสเงินสดจายใน
ปที่ 21-22 เปนเงิน 3,798.03 บาท และ 2,299.03 บาท มาจากตนทุนการผลิตออยปลูก และออยตอ1 
ในรอบที่ 6  
  3)  กระแสเงินสดสุทธิ คือ รายไดสุทธิจากผลตางระหวางกระแสเงินสดรับกับกระแสเงิน
สดจาย ในแตละปตั้งแตปที่ 1-22 เชน กระแสเงินสดสุทธิในปที่ 1 เทากับ 4,281.97 ไดจากผลตาง
ระหวางกระแสเงินสดรับในปที่ 1 กับกระแสเงินสดจายในปที่ 1 (8,080-3,798.03= 4,281.97) 
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ตารางที่ 5.13  กระแสเงนิสดการผลิตออยโรงงานปที่ 1-22 ในจังหวดัอุดรธานี 
                       หนวย : บาท/ไร 

โครงการปที่ รายการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

กระแสเงินสดรับ         
1. มูลคาผลผลิตออยโรงงาน 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 
รวมรายรับท้ังหมด 8,080.00 6,088.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,088.00 5,736.00 6,272.00 
กระแสเงินสดจาย         
    เตรียมดิน 381.49    381.49    
    ปลูก 359.81    359.81    
     ดูแลรักษา 136.33 286.15  185.50  298.85  136.33 286.15  185.50  298.85  
    เก็บเกี่ยว 1,296.12 999.32  924.30  1,010.47  1,296.12 999.32  924.30  1,010.47  
    คาพันธุออย 692.51    692.51    
    คาปุยเคมี 605.00 598.56  367.98  415.03  605.00 598.56  367.98  415.07  
    คาสารเคมีปราบวัชพืช 118.35 146.05  133.46  507.13  118.35 146.05  133.46  507.13  
    คาอุปกรณการเกษตร 51.00 111.53  12.37  9.66  51.00 111.53  12.37  9.66  
    คาเสื่อมฯ 141.85 141.85  141.85  141.85  141.85 141.85  141.85  141.85  
    อ่ืน  ๆ 15.57 15.57  15.57  15.57  15.57 15.57  15.57  15.57  
รวมคาใชจายท้ังหมด 3,798.03 2,299.03  1,781.03  2,398.56  3,798.03 2,299.03  1,781.03  2,398.56  
กระแสเงินสดสุทธิ 4,281.97 3,788.97 3,954.97 3,873.44 4,281.97 3,788.97 3,954.97 3,873.44 
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ตารางที่ 5.13 (ตอ)                                 หนวย บาท/ไร 

โครงการปที่ รายการ 
9 10 11 12 13 14 15 16 

กระแสเงินสดรับ         
1. มูลคาผลผลิตออยโรงงาน 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 
รวมรายรับท้ังหมด 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 
กระแสเงินสดจาย         
    เตรียมดิน 381.49    381.49    
    ปลูก 359.81    359.81    
     ดูแลรักษา 136.33 286.15  185.50  298.85  136.33 286.15  185.50  298.85  
    เก็บเกี่ยว 1,296.12 999.32  924.30  1,010.47  1,296.12 999.32  924.30  1,010.47  
    คาพันธุออย 692.51    692.51    
    คาปุยเคมี 605.00 598.56  367.98  415.07  605.00 598.56  367.98  415.07  
    คาสารเคมีปราบวัชพืช 118.35 146.05  133.46  507.13  118.35 146.05  133.46  507.13  
    คาอุปกรณการเกษตร 51.00 111.53  12.37  9.66  51.00 111.53  12.37  9.66  
    คาเสื่อมฯ 141.85 141.85  141.85  141.85  141.85 141.85  141.85  141.85  
    อ่ืน  ๆ 15.57 15.57  15.57  15.57  15.57 15.57  15.57  15.57  
รวมคาใชจายท้ังหมด 3,798.03 2,299.03  1,781.03  2,398.60  3,798.03 2,299.03  1,781.03  2,398.60  
กระแสเงินสดสุทธิ 4,281.97 3,780.97 3,954.97 3,873.40 4,281.97 3,780.97 3,954.97 3,873.40 
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ตารางที่ 5.13 (ตอ)                 หนวย บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

17 18 19 20 21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตออยโรงงาน 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,080.00 
รวมรายรับท้ังหมด 8,080.00 6,080.00 5,736.00 6,272.00 8,080.00 6,080.00 
กระแสเงินสดจาย       
    เตรียมดิน 381.49    381.49  
    ปลูก 359.81    359.81  
     ดูแลรักษา 136.33 286.15  185.50  298.85  136.33 286.15  
    เก็บเกีย่ว 1,296.12 999.32  924.30  1,010.47  1,296.12 999.32  
    คาพันธุออย 692.51    692.51  
    คาปุยเคม ี 605.00 598.56  367.98  415.07  605.00 598.56  
    คาสารเคมีปราบวัชพืช 118.35 146.05  133.46  507.13  118.35 146.05  
    คาอุปกรณการเกษตร 51.00 111.53  12.37  9.66  51.00 111.53  
    คาเสื่อมฯ 141.85 141.85  141.85  141.85  141.85 141.85  
    อ่ืนๆ 15.57 15.57  15.57  15.57  15.57 15.57  
รวมคาใชจายทั้งหมด 3,798.03 2,299.03  1,781.03  2,398.60  3,798.03 2,299.03  
กระแสเงินสดสุทธิ 4,281.97 3,780.97 3,954.97 3,873.40 4,281.97 3,780.97 

NPV 52,449.52       
SVB 60.30      
SVC 151.88           

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 5.3.4   เกณฑที่ใชในการประเมินโครงการลงทุนปลูกออยโรงงาน 
  ผลการวิเคราะหโครงการปลูกออยโรงงาน ไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุน
ปลูกออยโรงงานเทากับ 52,449.52 บาท ซ่ึง NPV มีคาเปนบวก แสดงวาผลตอบแทนเมื่อคิดเปน
มูลคาปจจุบันแลวสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจาตลอดอายุโครงการทําใหเกิดกําไร ดังนั้นการ
ลงทุนปลูกออยโรงงานมีความคุมคาตอการลงทุน สําหรับ IRR ของโครงการนั้นไมสามารถคํานวณ
ได เพราะวา ไมมีกระแสเงินสดสุทธิปใดมีคาเปนลบตามหลักของคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหความไวดานผลประโยชน (SVB) ไดเทากับรอยละ 60.30 แสดงวารายไดจาก
การลงทุนปลูกออยโรงงานสามารถลดลงไดสูงสุดเทากับรอยละ 60.30 รายไดจะลดลงมากกวานี้
ไมได ถารายไดลดลงมากกวานี้โครงการปลูกออยโรงงานจะขาดทุน  
  การวิเคราะหความไวดานตนทุน (SVC) ไดเทากับรอยละ 151.88 แสดงวาการปลูกออย
โรงงานตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดที่รอยละ 151.88 ตนทุนจะเพิ่มขึ้นมากกวานี้ไมได ถาตนทุน
เพิ่มมากกวานี้โครงการปลูกออยโรงงานจะขาดทุน  
 
5.4   การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราและออยโรงงาน 
 จากผลการคํานวณหาคา NPV ของการลงทุนทั้ง 2 ทางเลือก คือลงทุนปลูกยางพาราตาม
โครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับการลงทุนปลูกออยโรงงานที่เกษตรกรปลูกอยูเดิม 
จากผลการวิเคราะหทางการเงินของทั้งสองทางเลือกพบวา การลงทุนปลูกยางพารามีคา NPV 
เทากับ 71,836.43 บาท สูงกวาคา NPV ของการลงทุนปลูกออยโรงงาน ที่มีคาเทากับ 52,449.52 
บาท เมื่อเปรียบเทียบ NPV ของทั้งสองทางเลือกแลว คา NPV ของทั้งสองทางเลือกมีคามากกวา
ศูนยหรือมีคาเปนบวก แตคา NPV ของการปลูกยางพาราสูงกวาคา NPV ของการลงทุนปลูกออย
โรงงาน ดังนั้น จากผลการวิเคราะหนี้เกษตรกรควรจะเลือกลงทุนปลูกยางพารา  
 
5.5   การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกยางพาราหลังมีเงนิกู 
 หลังจากที่เกษตรกรเลือกลงทุนปลูกยางพาราแทนออยโรงงานแลว จากการศึกษาพบวา
ยางพาราที่ปลูกในจังหวัดอุดรธานีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีรายไดในปที่ 8 ในชวงที่ยังไมมี
รายไดจากยางพารา คือ ในปที่ 1-7 เกษตรกรตองการกูเงินมาลงทุน ดังนั้นการศึกษาตองทําการ
วิเคราะหผลกําไรหรือผลตอบแทนหลังจากที่มีการกูเงินมาลงทุน (After financing) ซ่ึงมีขั้นตอนการ
วิเคราะห ดังนี้ 
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 5.5.1   สมมติฐานและเงื่อนไขการใหเงินกู 
   1)   เกษตรกรที่เขารวมโครงการนี้จะไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําจาก ธกส. วงเงินกู
ไมเกินไรละ 5,360 บาท โดย ธกส. แบงจายใหเกษตรกรเปนงวดๆ ในระยะเวลา 7 ป 
  2)   กําหนดระยะปลอดหนี้ 7 ป แตในชวง 7 ปนี้เกษตรกรยังตองจายดอกเบี้ย แตดอกเบี้ย
จะเขาไปทบกับเงินตน 
  3)   กําหนดใหเกษตรกรคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหหมดภายใน 5 ป หลังจากมีรายได
จากการกรีดยางพารา โดยเริ่มจากอายุยางพาราปที่ 8-12 
 4)   อัตราดอกเบี้ยเงินกูจาก ธกส. รอยละ 7.5 แตเกษตรกรจายดอกเบี้ยที่อัตรารอยละ 3.75 
เนื่องจากโครงการนี้รัฐจายคาดอกเบี้ยใหครึ่งหนึ่ง 

5.5.2   วิธีการคํานวณเงินกูรับและเงินกูจาย 
 ในการศึกษานี้จําแนกการจัดการสินเชื่อเปน 4 สวน คือ เงินกูรับ เงินกูคงเหลือ เงินกูจาย 
และเงินกูสุทธิ ดังนี้ 

  1)   เงินกูรับ 
  ตามเงื่อนไขของโครงการนี้ ธกส. จะจายเงินกูใหเกษตรกรเปนรายปเปนเวลา 7 ป 
ตามสัดสวนของตนทุนที่ใชจริง จากปที่ 1-7 ดังนั้น เงินกูรับของเกษตรกรไรละ 5,360 บาท จึงกระจาย
ไปยังปตางๆ ดังตารางที่ 5.14 คือ ในปที่ 1 เกษตรกรจะไดรับเงินกู เปนเงิน 2,090.40 บาท ในปที่ 2 
เกษตรกรจะไดรับเงินกู เปนเงิน 804.00 บาท ในปที่ 3-4 เกษตรกรจะไดรับเงินกู เปนเงิน 589.60 บาท 
และ 536.00 บาท ตามลําดับ สวนในปที่ 5-7 เกษตรกรจะไดรับเงินกูปละ 428.80 บาท    
   2)   เงินกูคงเหลือปลายป 
   เนื่องจากโครงการกําหนดระยะปลอดหนี้ไว 7 ป ซ่ึงในชวง 7 ปนี้เกษตรกรยังตอง
จายคืนเงินตน แตเกษตรกรยังไมสามารถที่จะจายดอกเบี้ยได ดังนั้น เงินกูคงเหลือปลายปจึงพอกพูน
ขึ้น เชน เงินกูในปที่ 1 เปนเงิน 2,090.40 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ดอกเบี้ยของเงินจํานวนนี้
จึงเทากับ 78.39 บาท ทําใหปที่ 2 มีเงินตนคางชําระ เปนเงิน 2,168.79 บาท (2,090.40+78.39 = 
2,168.79) และเงินกูในปที่ 1 จํานวน 2,090.40 บาทนี้ เมื่อยังไมจายดอกเบี้ยทําใหเงินกูคงเหลือในป
ที่ 7 เปนเงิน 2,607.10 บาท สําหรับเงินกูคงเหลือในปที่ 8 เปนเงิน 2,123.22 บาท ซ่ึงนอยกวาเงินกู
คงเหลือใน ปที่ 7 เพราะในปที่ 8 ไดมีการจายคืนเงินตนเปนเงิน 483.88 บาท (เงินกูจายคืน 581.64 
เปนเงินตนเทากับ 483.88 บาท เปนดอกเบี้ย 97.77 บาท) 
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 3)   เงินกูจาย  
  ในระยะปลอดหนี้ปที่ 1-7 ถาเกษตรกรยังไมจายดอกเบี้ยเงินกูดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะ
รวมที่เงินตนและจะทบตนไปเรื่อยๆในทุกๆ ป เมื่อส้ินระยะปลอดหนี้แลวจะตองทําการจายคืน
เงินกูงวดละเทาๆ กันทุกป ในการศึกษานี้ การจายคนเงินกู (เงินตน+ดอกเบี้ย) จะใชวิธี Equal 
installments with interest capitalized (Price Gittinger, 1982, P 433) คือ ในชวงปลอดหนี้เกษตรกร
ไมจายดอกเบี้ยและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไปรวมกับเงินตน การจายคืนเงินกู วิธีนี้จะตองใช Capital 
Recovery Factor (CRF)  

CRF =      i(1+i)n  
          (1+i)n – 1 
   เมื่อ i = 3.75% เปนอัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรจาย 
    n = 5 ป เปนเงื่อนไขใหเกษตรกรจายคืนเงินตน 
                       และดอกเบี้ยใหหมดภายใน 5 ป (จากปที่ 8-12) 
 จากการคํานวณไดคา  CRF = 0.2231 
  ดังนั้น เงินกูจายงวดละเทาๆ กัน (เงินตน+ดอกเบี้ย) คํานวณโดย 
 

CRF × เงินตนรวมดอกเบีย้ทีค่างชําระ 
 

  ผลการคํานวณปรากฏในรายการเงินกูจาย (ตารางที่ 5.14) ตัวอยาง เชน เงินกูจาย
คืนงวดละเทาๆ กัน ของเงินกูปที่ 1 เทากับ 581.64 บาท ตอป (0.2231×2,607.10 = 581.64) และเงนิกู
จายคืนงวดละเทาๆ กันของเงนิกูปที่ 7 เทากับ 95.67 บาท ตอป (0.2231×428.80 = 95.67) 
 4)   เงินกูสุทธิ  
  เงินกูสุทธิ คือ ผลตางระหวางเงินกูรับรายปกับเงินกูจายรายป เชน ในปที่ 1 ของ
โครงการมีเงินกูรับเปนเงิน 2,090.40 บาท และเงินกูจายมีคา = 0 ดังนั้น เงินกูสุทธิเทากับ 2,090.40 
บาท (2,090.40-0 = 2,090.40) ในปที่ 8 เงินกูรับ = 0 แตเงินกูจาย เทากับ 1,381.11 
(581.64+215.62+152.41+133.55+102.97+99.25+95.67 = 1,381.11) ดังนั้น เงินกูในปที่ 8 เทากับ  
-1,381.11 (0-1,381.11 = -1,381.11) เงินกูสุทธิที่คํานวณขึ้นนี้จะนําไปสรางกระแสเงินสดทาง
การเงินหลังมีเงินกู เพื่อคํานวณ NPV และ IRR หลังมีเงินกูตอไป  
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 ตารงที่ 5.14  การจายคืนเงินกูของโครงการปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี 
หนวย : บาท/ไร 

 
 
 5.5.3   กระแสเงินสดทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราหลังมีเงินกู 
 กรณีที่เกษตรกรขาดแคลนเงินออมที่จะนํามาใชในการลงทุน และตองกูยืมจากสถาบัน
การเงินมาลงทุน กระแสเงินสดทางการเงินที่สรางขึ้น เพื่อคํานวณเกณฑที่ใชประเมินความเปนไป
ไดของโครงการจะเปนกระแสเงินสดทางการเงินหลังมีเงินกู รายการเงินกูที่เขาไปในกระแสเงินสด
ทางการเงินอาจเปนเงินกูรับ เงินกูจาย หรือเงินกูสุทธิ สําหรับรายการเงินกูที่สําคัญ คือ เงินกูสุทธิ 
เพราะรายการเงินกูสุทธิจะนําไปรวมกับกระแสเงินสดสุทธิกอนมีเงินกูเพื่อใหไดกระแสเงินสดสุทธิ
หลังมีเงินกู สําหรับรายการเงินกูรับและเงินกูจายเปนรายการที่แสดงใหเห็นวาเงินกูรับเกิดขึ้นในป
ใด จํานวนเทาไร และมีการจายเงินกูอยางไร ในปใด จํานวนเทาไร แตเนื่องจากเงื่อนไขของการกู

โครงการปที่ รายการ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เงินกูรับ 2,090.40  804.00  589.60  536.00  428.80  428.80     428.80  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. เงินกู
คงเหลือ
ปลายป             
    ปที่ 1 2,090.40 2,168.79 2,250.12 2,334.50 2,422.04 2,512.87 2,607.10 2123.22 1621.2 1100.35 559.97 0.00 
    ปที่ 2  804.00 834.15 865.43 897.88 931.55 966.49 787.11 601 407.92 207.59 0.00 
    ปที่ 3   589.60 611.71 634.65 658.45 683.14 556.35 424.8 288.33 146.73 0.00 
    ปที่ 4    536.00 556.10 576.95 598.59 487.49 372.23 252.64 128.57 0.00 
    ปที่ 5     428.80 444.88 461.56 375.9 287.02 194.81 99.14 0.00 
    ปที่ 6      428.80 444.88 362.31 276.64 187.77 95.55 0.00 
    ปที่ 7       428.80 349.21 266.64 180.98 92.1 0.00 
3. เงินกูจาย             
    ปที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.64 581.64 581.64 581.64 581.64 
    ปที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.62 215.62 215.62 215.62 215.62 
    ปที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.41 152.41 152.41 152.41 152.41 
    ปที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.55 133.55 133.55 133.55 133.55 
    ปที่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.97 102.97 102.97 102.97 102.97 
    ปที่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 
    ปที่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67 
4. เงินกูสุทธ ิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 428.80 428.80 -1381.11 -1381.11 -1381.11 -1381.11 -1381.11 
             

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 3.75 
ที่มา : จากการคํานวณ         
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เงินตามโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดให ธกส. จายเงินใหเกษตรกรเปนรายป 
เปนเวลา 7 ป ตามความมากนอยของคาลงทุนปลูกยางในแตละป ทําใหรายการเงินกูรับและเงินกู
จายมีรายละเอียดคอนขางมาก ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงไดจัดทําแผนการจัดการเงินกูไวใน ตารางที่ 
5.14 ตามที่ไดกลาวมาแลว และนําเอาเฉพาะรายการเงินกูสุทธิเทานั้นมาลงในตารางกระแสเงินสดทาง
การเงินหลังมีเงินกู (ตารางที่ 5.15)  จากตารางที่ 5.15 กระแสเงินสดทางการเงินหลังมีเงินกูมีรายการ
ที่เพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดทางการเงินกอนมีเงินกูเพียงสองรายการ คือ รายการเงินกูสุทธิซ่ึงยกมา
จากตารางที่ 5.14 กับรายการกระแสเงินสดสุทธิหลังมีเงินกู ซ่ึงไดจากผลบวกระหวางกระแสเงินสด
สุทธิกอนมีเงินกูกับเงินกูสุทธิ (กระแสเงินสดสุทธิกอนมีเงินกู+เงินกูสุทธิ) ตัวอยาง เชน ในปที่ 1 
กระแสเงินสดสุทธิกอนมีเงินกู เทากับ -2,870.50 บาท และเงินกูสุทธิ เทากับ 2,090.40 บาท ดังนั้น 
ในปที่ 1 กระแสเงินสดสุทธิหลังมีเงินกูจึง เทากับ -780.10 บาท (-2,870.50+2,090.40 = -780.10) ในชวงป
ที่ 8-9 กระแสเงินสดสุทธิหลังมีเงินกูปละ 6,751.55 บาท [8,132.66+(-1,3811.11) = 6,751.55] กระแสเงิน
สดสุทธิหลังมีเงินกูรายการนี้จะนําไปคํานวณเกณฑที่ใชประเมินโครงการลงทุนปลูกยางพารา ตอไป 
 5.5.4   เกณฑที่ใชประเมินโครงการลงทุนปลูกยางพาราหลังมีเงินกู 
  เกณฑที่ใชประเมินโครงการลงทุนปลูกยางพาราหลังมีเงินกู คือ NPV และIRR กรณีฐาน 
(Base case) กับการวิเคราะหความไว และที่กรณีฐานนี้ยางพาราที่เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 67.84 
บาท และอัตราคิดลดที่แทจริงเทากับรอยละ 5 ถาผลการวิเคราะหกรณีฐานปรากฏวา ได NPV 
มากกวาศูนย และ IRR มากกวารอยละ 5 การวิเคราะหความไวจะใชกรณีเลวราย (Worst case) คือ
กําหนดใหราคายางลดลง และอัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้น แตถาผลการวิเคราะหกรณีฐานไดคา 
NPV นอยกวาศูนย และ IRR นอยกวารอยละ 5 การวิเคราะหความไวจะใชกรณีมองในแงดี 
(Optimistic case) คือ กําหนดใหยางพาราเพิ่มขึ้น และอัตราคิดลดที่แทจริงลดลง  
 จากผลการคํานวณ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
พบวาไดคา IRR เทากับรอยละ 88 และที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ไดคา NPV เทากับ 
72,218.01 บาท แสดงวาการลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีตามเงื่อนไขของ
โครงการปลูกยางพาราฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเปนไปได นอกจากนี้ การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางดานตนทุนไดคา (SVC) เทากับรอยละ 80.86 และการวิเคราะหความเสี่ยง
ดานผลประโยชน ไดคา (SVB) เทากับรอยละ 44.71 แสดงวา ตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นไดสูงสุดเทากบั
รอยละ 80.86 และผลประโยชนสามารถลดลงไดสูงสุดเทากับรอยละ 44.71 สรุปวา การลงทุนปลูก
ยางพาราในจังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงต่ํา (ตารางที่ 5.15) 
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  เนื่องจากการคํานวณ NPV และ IRR กรณีฐานไดคา NPV มากกวาศูนย และ IRR 
มากกวารอยละ 5 ดังนั้น การวิเคราะหความไวของโครงการนี้จึงใชกรณีเลวราย (Worst case) คือ 
การกําหนดให  

(1) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางพาราลดลงรอยละ 10 
(2)  ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางพาราลดลงรอยละ 20 
(3)  ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางพาราลดลงรอยละ 30 
(4) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางพาราลดลงรอยละ 40 
(5) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางพาราลดลงรอยละ 50 
(6) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 และราคายางพาราลดลงรอยละ 10 
(7) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 และราคายางพาราลดลงรอยละ 20 
(8) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 และราคายางพาราลดลงรอยละ 30 
(9) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 และราคายางพาราลดลงรอยละ 40 

   (10) ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 และราคายางพาราลดลงรอยละ 50 
ผลการคํานวณปรากฏดังตารางที่ 5.16 
ผลจากการวิเคราะหความไว พบวา ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 แตราคายางพาราที่

เกษตรกรขายไดลดลงรอยละ 50 หรือ ราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดลดลงจาก กิโลกรัมละ 67.84 
บาท เหลือ กิโลกรัมละ 33.92 บาท การลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรยังมีความเปนไปได กรณี
ที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 และราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดลดลงรอยละ 40 
หรือเกษตรกรขายยางพาราได กิโลกรัมละ 40.70 บาท การลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรยังมี
ความเปนไปไดแตความเสี่ยงดานตนทุนและผลประโยชนสูงมาก คือ มีคา SVC และ SVB เทากับ 
รอยละ 1.10 และ 1.09 เทานั้น และถาอัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางพารา
ลดลงรอยละ 50 หรือเกษตรกรขายยางพาราได กิโลกรัมละ 33.92 บาท รายไดจากการลงทุนปลูก
ยางพาราจะต่ํากวาตนทุนที่เกษตรกรจายไปในการลงทุนผลิตยางพารา   
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



  
 
  95

ตารางที่ 5.15  กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
หนวย : บาทตอไร 

โครงการปที ่รายการ 
1 2 3 4 5-7 

กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอดุหนนุ (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรบั 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทนุ      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดนิและพื้นที ่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดกุารเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดกุารเกษตร      
  3. คาเสื่อม      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดกุารเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดาํเนนิงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทัง้หมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสทุธิ(กอนมีเงนิกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสทุธิ(หลงัมีเงนิกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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 ตารางที่ 5.15 (ตอ)             หนวย : บาทตอไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 16,620.80 25,779.20 20,623.36 17,095.68 14,653.44 14,653.44 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 16,620.80  25,779.20  20,623.36  17,095.68  14,653.44  31,059.20  
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทัง้หมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสทุธิ(กอนมีเงินกู) 8,132.66 13,562.36 10,505.70 8,414.20 6,966.28 23,372.04 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสทุธิ(หลงัมีเงนิกู) 6,751.55 12,181.25 10,505.70 8,414.20 6,966.28 23,372.04 
NPV = 72,218.01    IRR =     88%  SVB = 44.71%  SVC =      80.86% 

 
 ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 5.16  การวิเคราะหความไว เมื่อราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดลดลง และอัตราคิด 
          ลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นจากกรณีฐาน 
 

รายการ NPV IRR  SVB  SVC 
กรณีฐาน (Base case) 72,218.01  88.00  44.71  80.86  
วิเคราะหความไว     
  (1) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ราคายางพาราลดลงรอยละ 10 (61.06 บาท/กก.) 57,978.89  83.00  39.36  64.92  
  (2) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ราคายางพาราลดลงรอยละ 20 (54.27 บาท/กก.) 43,718.57  77.00  32.86  48.95  
  (3) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ราคายางพาราลดลงรอยละ 30 (47.49 บาท/กก.) 29,478.49  68.00  24.82  33.01  
  (4) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ราคายางพาราลดลงรอยละ 40 (40.70 บาท/กก.) 17,441.36  51.00  16.34  19.53  
  (5) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ราคายางพาราลดลงรอยละ 50 (33.92 บาท/กก.) 980.39  7.00  1.09  1.10  
  (6) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 ราคายางพาราลดลงรอยละ 10 (61.06 บาท/กก.) 29,844.14  83.00  35.79  55.73  
  (7) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 ราคายางพาราลดลงรอยละ 20 (54.27 บาท/กก.) 22,150.74  77.00  29.26  41.36  
  (8) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 ราคายางพาราลดลงรอยละ 30 (47.49 บาท/กก.) 14,468.93  68.00  21.27  27.02  
  (9) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 ราคายางพาราลดลงรอยละ 40 (40.70 บาท/กก.) 7,936.67  51.00  12.91  14.82  
  (10) กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 10 ราคายางพาราลดลงรอยละ 50 (33.92 บาท/กก.) -906.28  7.00  -1.72  -1.69  
 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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บทที่ 6 
สรุปและเสนอแนะ 

 
6.1 สรุป 

ปจจุบันเกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานตองเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงดานราคา 
ในชวงป 2547-2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 โครงการนี้รัฐใหการ
สนับสนุนคาพันธุยางฟรี จายคาดอกเบี้ยใหกึ่งหนึ่งและใหคําแนะนําทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อตองการ
ใหเกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกพืชเดิมมาปลูกยางพาราทดแทน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะ
ศึกษาสถานการณยางพาราและออยโรงงานศึกษากระบวนการผลิตยางพาราและออยโรงงาน และ
วิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราและออยโรงงานของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกยางพาราฯ ในจังหวัดอุดรธานี การศึกษาสถานการณยางพาราและ
ออยโรงงานใชวิธีพรรณนาโดยมีขอมูลประกอบการอธิบาย สวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกยางพาราแทนออยโรงงานใชการวิเคราะหทางการเงิน 
(Financial analysis) โดยเลือกวิธีการวิเคราะหรายรับรายจายตอหนวยของกิจกรรมการผลิต (Unit 
activity budgets) ซ่ึงในการศึกษานี้ กําหนดใหเกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานมีสองทางเลือก คือ ปลูก
ออยโรงงานตอไป กับการปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน และใชมูลคาปจจุบันสุทธิกอนการจัดหา
เงินทุน (NPV before financing) เปนเกณฑในการเลือก และถาเกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูก
ยางพาราแทนออยโรงงานแลว ตามแนวคิดของการศึกษานี้จะใชมูลคาปจจุบันสุทธิหลังการจัดหา
เงินทุน (NPV after financing) ประเมินผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรตอไป 
การศึกษาสรุปได ดังนี้ 

 
6.1.1   สถานการณยางพารา และ ออยโรงงาน 

ในป 2549 เนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกมีทั้งสิ้น 58.86 ลานไร และไดผลผลิตรวมทั้งสิ้น 
9.61 ลานตัน ประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางมากเปนอันดับ 1-5 ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย จีน และ
อินเดีย แตประเทศที่ไดผลผลิตมากเปนอันดับ 1-5 ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดียและ
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เวียดนาม ประเทศที่มีการสงออกมากเปนอันดับ 1-3 ไดแก ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ในชวง 5 
ปที่ผานมา (ป 2546-2550) ผลผลิต ปริมาณการใช การสงออก นําเขา และสตอคยางของโลกเพิ่มขึ้น
เฉล่ียตอปรอยละ 4.69, 3.91, 5.27, 2.24 และ 2.23 ตามลําดับ  

สําหรับประเทศไทย ในป 2549 เนื้อท่ีปลูกยางพาราของประเทศมีทั้งสิ้น 14.34 ลานไร 
ไดผลผลิต 3.01 ลานตัน สงออก 2.66 ลานตัน ใชภายในประเทศ 0.32 ลานตัน ในชวง 5 ปที่ผานมา
เนื้อที่ปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.23 ตอป เปนเพราะรัฐบาลไดสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกยางพารา
อยางตอเนื่องในทุกภาคของประเทศ จากการเพิ่มขึ้นของเนื้อท่ีปลูกทําใหผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เฉล่ียรอยละ 1.70 ตอป นอกจากนี้ในชวงดังกลาว ปริมาณการใชภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เฉล่ียรอยละ 2.97 ตอป เพราะการขยายตัวของการผลิตยางยานพาหะนะในประเทศ และจากการใช
ยางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหการสงออกยางพาราลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.19 ตอป 

สวนราคายางพาราของโลก ในชวงป 2546-2550 ราคายางรมควันชั้น 3 ที่ตลาดซื้อขาย
ลวงหนาสิงคโปรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 18.03 ตอป โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.55 บาท
ในป 2546 เปนกิโลกรัมละ 82.48 บาท ในป 2550 การเพิ่มขึ้นของราคายางในตลาดโลกเกิดจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีน รัสเซีย และ
อินเดีย ในสวนของราคายางแผนดิบในประเทศ จากการศึกษาพบวา ราคายางแผนดิบเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ถาพิจารณาเปนรายปจะเห็นวา ราคายางแผนดิบคุณภาพ 3 ที่ตลาดกลางหาดใหญเพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 40.16 บาท ในป 2546 เปน 72.14 บาท ในป 2550 และในชวง 5 ปที่ผานมา ราคา
ยางแผนดิบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15.77 ตอป 

ในดานสถานการณของออยและน้ําตาลทราย การผลิตน้ําตาลจากออยข้ึนอยูกับสภาพ
ความแหงแลงที่เกิดขึ้นในประเทศผูผลิตออย ในชวงป 2546-2550 ผลผลิตน้ําตาลทรายของโลกผัน
ผวนไปตามสภาพภูมิอากาศ แตอยางไรก็ดี ผลผลิตน้ําตาลทรายของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอย
ละ 2.82 ตอป ในดานการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ และในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.34 ตอป การสงออกและสตอคของน้ําตาลของโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.35 
และ 0.49 ตอป ตามลําดับ 

สําหรับการผลิตออยและน้ําตาลทรายในประเทศไทย ในชวงป 2546-2550 เนื้อที่ปลูก
และผลผลิตออยมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.94 และ 3.51 ตอป ตามลําดับ สาเหตุที่เนื้อท่ีปลูก
และผลผลิตลดลงเพราะความแหงแลงและความผันผวนของราคาออยที่เกษตรกรขายได ทําให
เกษตรกรเปลี่ยนจากออยไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ในสวนของผลผลิตน้ําตาลทราย ในชวง 5 ปที่ผาน
มา ผลผลิตน้ําตาลทรายมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.12 ตอป ทั้งนี้เพราะผลผลิตออยลดลง 
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ราคาออยและน้ําตาลทรายเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการผลิตออยและน้ําตาล
ทราย ในชวง 5 ปที่ผานมา ราคาน้ําตาลในตลาดโลกผันผวนขึ้นลงปตอป สําหรับราคาออยโรงงานที่
เกษตรกรขายไดในประเทศไทย ถาจะพิจารณาเฉพาะราคาออยข้ันสุดทาย จะเห็นวา ราคาออยข้ัน
สุดทายจะผันผวนขึ้นลงตามราคาตลาดโลกเชนเดียวกัน 

 
6.1.2   ผลการวิเคราะหการลงทุนปลูกยางพาราและออยโรงงาน 

การวิเคราะหการลงทุนปลูกยางพาราและออยโรงงานใชราคาคงที่ (Constant prics) ตีคา
ปจจัยการผลิตและผลผลิต ใชอัตราคิดลดที่แทจริง (Real discount rate) รอยละ 5 ทอนคาเงินอนาคต
เปนเงินปจจุบัน และที่อัตราคิดลดรอยละ 5 นี้ มาจากอัตราดอกเบี้ย ธกส. รอยละ 7.5 แตไดปรับ
อัตราเงินเฟอออกไปแลว สําหรับการวิเคราะหการลงทุนปลูกยางพาราหลังมีเงินกูนั้นกําหนดใหมี
ระยะปลอดหนี้ 7 ป เกษตรกรรับเงินกูเปนรายปตามสัดสวนของตนทุนการผลิตในแตละป และการ
จายเงินกูคืน ธกส. นั้น กําหนดใหเกษตรกรจายคืนเงินกูงวดละ หรือ ปละเทาๆกัน สวนดอกเบี้ยที่
เกษตรกรจายนั้นคิดรอยละ 3.75 ตามเงื่อนไขของโครงการฯ 

ผลการวิเคราะหทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราตามโครงการฯ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณในเนื้อที่ 1 ไร ตลอดระยะเวลา 22 ป พบวา ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ได
มูลคาปจจุบันสุทธิกอนมีเงินกู (NPV before financing) เทากับ 71,836.43 บาท ไดคาอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ รอยละ 39 การวิเคราะหความไวดานผลประโยชน (SVB) ไดคา 
SVB เทากับ รอยละ 45.79 และจากการวิเคราะหความไวดานตนทุน (SVC) ไดคา SVC เทากับ รอย
ละ 84.45 ดังนั้น ผลการวิเคราะหทางการเงินในการปลูกยางพาราสรุปไดวา การปลูกยางพาราใน
จังหวัดอุดรธานีมีความเปนไปไดทางการเงิน และการลงทุนมีความเสี่ยงต่ํา  

สําหรับผลการวิเคราะหทางการเงินในการลงทุนปลูกออยโรงงานในเนื้อท่ี 1 ไร ตลอด
ระยะเวลา 22 ป พบวา ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 ไดมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 
52,449.52 บาท แตอัตราผลตอบแทนภายในไมสามารถคํานวณได เพราะไมมีกระแสเงินสดสุทธิ 
(Net cash flow) ของปใดที่มีคาเปนลบ จากการวิเคราะหความไวดานผลประโยชนไดคา SVB 
เทากับ รอยละ 60.30 และจากการวิเคราะหความไวดานตนทุนไดคา SVC เทากับ รอยละ 151.88 ผล
การวิเคราะหสรุปไดวา การลงทุนปลูกออยของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานียังคงมีความเปนไปได  

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนปลูกยางพารากับการลงทุนปลูกออยโรงงานในชวงเวลาการ
ลงทุนที่เทากันคือ 22 ป ตามอายุทางเศรษฐกิจของยางพารา โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ 
หรือ คา NPV สรุปไดวา การปลูกยางพาราใหผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกออยโรงงาน ดังนั้น 
ทางเลือกของเกษตรกรคือ ลงทุนปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน 
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 เมื่อเกษตรกรตัดสินใจที่จะลงทุนปลูกยางพาราแทนออยโรงงาน ส่ิงแรกที่เกษตรกร
จะตองทําก็คือ การจัดหาเงินทุน ซ่ึงอาจเปนเงินออมในครัวเรือนหรือเงินกูจากสถาบันทางการเงิน 
แตถากูจาก ธกส. รัฐบาลจะจายดอกเบี้ยใหกึ่งหนึ่ง และเกษตรกรจะตองจายดอกเบี้ยและเงินตนตาม
เงื่อนไขของโครงการ ดังนั้น การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกยางพาราจึงเปนการวิเคราะห
หลังการจัดหาเงินทุน หรือ การวิเคราะหหลังมีเงินกู การวิเคราะหกรณีนี้เปนการวิเคราะหเพื่อ
ประเมินผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพารา ผลการวิเคราะหพบวา ที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 
ไดมูลคาปจจุบันสุทธิหลังมีเงินกู (NPV after financing) เทากับ 72,218.01 บาท และไดอัตรา
ผลตอบแทนภายใน หรือ อัตราผลกําไรจากการลงทุนปลูกยางพาราเทากับรอยละ 88 นอกจากนี้ผล
การวิเคราะหความไวดานผลประโยชน ไดคา SVB เทากับ รอยละ 44.71 และ ผลการวิเคราะหความ
ไวดานตนทุน ไดคา SVC เทากับ รอยละ 88.86 ดังนั้น จึงสรุปไดวาการลงทุนปลูกยางพารา 1 ไร 
ตลอดชวงเวลา 22 ป ของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีใหผลกําไรสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
   
6.2   ขอเสนอแนะ  

6.2.1   ขอเสนอแนะดานนโยบาย   
 (1)  จากผลการวิเคราะหพบวา การลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานีให

ผลตอบแทนทางการเงินสูงกวาการลงทุนปลูกออยโรงงาน นอกจากนี้ จากการศึกษาสถานการณ
ดานราคายางพาราของโลกยังพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพราะวา เศรษฐกิจของประเทศที่มีพลเมือง
มากอยางจีน อินเดีย และรัสเซีย กําลังขยายตัว ความตองการยางธรรมชาติจึงสูงขึ้น ดังนั้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงควรขยายการดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและ
ความมั่นคงในแหลงปลูกยางใหมตอไป โดยสนับสนุนใหเกษตรกรที่ปลูกออยโรงงานในแลงปลูก
ที่อาศัยน้ําฝนซ่ึงมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนออยโรงงานตอไป  
 (2)  จากการวิเคราะหคาลงทุนปลูกยางพารา (ปที่ 1-7) ในจังหวัดอุดรธานี พบวา คา
ลงทุนในการปลูกยางพาราตลอดระยะเวลา 7 ป เปนเงิน 13,559.50 บาท แตโครงการนี้มีเงื่อนไขให
เกษตรกรกูเงินมาลงทุนปลูกยางพาราเปนเงิน 5,360 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 40 ของคาลงทุน ดังนั้น 
เมื่อมีการขยายโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงในแหลงปลูกยางใหม ควร
จะไดปรับวงเงินกูใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยไมควรจะต่ํากวารอยละ 80 ของคาลงทุน เพราะราคาปจจัย
การผลิตสูงมากขึ้น  
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 (3)  จากการศึกษาหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการปลูกยางพาราฯ พบวา 
โครงการไมไดกําหนดระยะปลอดหนี้ไว แตในการศึกษานี้ไดกําหนดระยะปลอดหนี้ไว 8 ป คือให
คืนเงินตนในปที่ 8 ซ่ึงเปนปแรกที่เกษตรกรเริ่มกรีดยางได แตเนื่องจากในปที่ 8-9 ผลผลิตยางที่ได
ยังต่ํา ดังนั้น โครงการปลูกยางพาราฯ ควรกําหนดระยะปลอดหนี้เปน 10 ป เพราะตั้งแตปที่ 10 เปน
ตนไป ยางใหผลผลิตสูง เกษตรกรสามารถจายคืนเงินกูได   
 (4)  จากการศึกษากระบวนการผลิตยางพาราในจังหวัดอุดรธานีโดยการสัมภาษณเชงิ
ลึกกับเกษตรกรผูนําพบวา เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานีบางรายยังเขาใจผิดวาการ
ปลูกพืชคลุมดิน จะทําใหพืชคลุมดินแยงอาหารกับตนยางทําใหยางเติบโตชา ทําใหเกษตรกรไมให
ความสําคัญกับการปลูกพืชคลุมดิน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูและเปลี่ยนทัศนคติที่
ถูกตองแกผูปลูกยางพาราตอไป 
 
 6.2.2   ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาทําการศึกษาโดยใชการวิเคราะหรายรับรายจายตอหนวย
ของกิจกรรมการผลิต (Unit activity budgets) ซ่ึงมีขอเสีย คือ ไมทราบคาเสียโอกาสของทรัพยากร 
เชน ที่ดิน แรงงาน และเงินทุนที่ครัวเรือนเปนเจาของ ผูที่สนใจจะศึกษาตอควรจะใชแบบจําลอง
ฟารม (Farm model) และควรใชขอมูลจากการสํารวจ    
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ตารางภาคผนวก ก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1  ดัชนีผูบริโภค ป 2545-2550 
 

ป ดัชน ี  ป 2550 เปนปฐาน (ปรับแลว) 
2545 87.40 0.85 
2546 89.00 0.87 
2547 91.40 0.89 
2548 95.50 0.93 
2549 100.00 0.98 
2550 102.30 1.00 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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ตารางภาคผนวกที่ 2  ตนทุนการผลิตออยโรงงานปเพาะปลูก 2546/47 แยกตามอายุ จงัหวัดอดุรธาน ี
 

หนวย : บาท/ไร 
ออยโรงงาน (ป) รายการ 

ออยปลูก   ออยตอ1   ออยตอ2   ออยตอ3 
1. ตนทุนผันแปร 3,499.85   2,058.81   1,560.83   2,154.51  
  1.1 คาแรงงาน 1,891.14   1,118.35   965.51   1,139.10  
    (1) เตรียมดนิ 331.89   -  -  - 
    (2)  ปลูก 313.03   -  -  - 
    (3)  ดูแลรักษา 118.61   248.95   161.38   260.00  
    (4)  เก็บเกีย่ว 1,127.61   869.40   804.13   879.10  
  1.2  คาวัสด ุ  1,276.15   744.83   447.01   810.68  
    (1)  คาพันธุออย 602.48   -  -  - 
    (2)  คาปุย 526.34   520.74   320.14   361.08  
    (3)  คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 102.96   127.06   116.11   441.20  
    (4)  คาอุปกรณการเกษตรและอื่นๆ 44.37   97.03   10.76   8.40  
    (5)  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร -  -  -  - 
  1.3  คาดอกเบี้ย 332.57   195.63   148.31   204.73  
2.  ตนทุนคงท่ี 462.55   476.97   351.57   193.34  
  2.1  คาเชาที่ดิน 462.55   476.97   351.57   193.34  
รวมตนทุนรวมตอไร 3,962.40    2,535.78    1,912.40    2,347.85  
ตนทุนรวมตอตัน 392.18   333.25   266.59   299.47 
ผลผลิตตอไร 10.10   7.61   7.17   7.84 
 
ที่มา : การสํารวจตนทนุการผลิตออยโรงงาน ปเพาะปลกู 2546/47 ของ สอน. โดย สศก. 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที่ 3  ตนทนุการผลิตออยโรงงานในจงัหวดัอุดรธาน ีที่ปรบัโดยใชดัชนีผูบริโภค ป 2550  
 

DPU



  
 
  111

หนวย : บาท/ไร 
อายุออย (ป) 

รายการ ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 
1. ตนทุนผันแปร 3,640.60 2,141.61 1,623.61 2,241.14 
  1.1 คาแรงงาน     
    (1) เตรียมดนิ 381.49    
    (2)  ปลูก 359.81    
    (3)  ดูแลรักษา 136.33 286.15 185.5 298.85 
    (4)  เก็บเกีย่ว 1,296.12 999.32 924.3 1,010.47 
  1.2  คาวัสด ุ      
    (1)  คาพันธุออย 692.51    
    (2)  คาปุยเคมี 605 598.56 367.98 415.03 
    (3)  คายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 118.35 146.05 133.46 507.13 
    (4)  คาอุปกรณการเกษตร 51 111.53 12.37 9.66 
    (5)  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร - -  - 
2.  ตนทุนคงท่ี 157.43 157.42 157.42 157.42 
  2.1  คาเชาที่ดิน - - - - 
  2.2  คาเสื่อมวัสดุอุปกรณการเกษตร 141.85 141.85 141.85 141.85 
  2.3 อ่ืนๆ 15.57 15.57 15.57 15.57 
รวมตนทุนรวมตอไร 3,798.03 2,299.03 1,781.03 2,398.56 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางภาคผนวก ข 
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ตารางภาคผนวกที่ 1: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางลดลงรอยละ 10 (61.06 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 

โครงการปที่ รายการ 
1 2 3 4 5-7 

กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)     หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 14,959.70 23,202.80 18,562.24 15,387.12 13,188.96 13,188.96 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76 
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 14,959.70 23,202.80 18,562.24 15,387.12 13,188.96 29,594.72 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 6,471.56 10,985.96 8,444.58 6,705.64 5,501.80 21,907.56 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 5,090.45 9,604.85 8,444.58 6,705.64 5,501.80 21,907.56 

NPV 57,978.89 SVB 39.36%    
IRR 83% SVC 64.92%    

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ 2: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางลดลงรอยละ 20 (54.27 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)                     หนวย : บาท/ไร 

โครงการปที่ รายการ 
8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 

กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 13,296.00 20,622.60 16,498.08 13,676.04 11,722.32 11,722.32 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 13,296.00 20,622.60 16,498.08 13,676.04 11,722.32 28,128.08 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 4,807.86 8,405.76 6,380.42 4,994.56 4,035.16 20,440.92 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 3,426.75 7,024.65 6,380.42 4,994.56 4,035.16 20,440.92 

NPV 43,718.57 SVB 32.86%    
IRR 77% SVC 48.95%    
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ตารางภาคผนวกที่ 3: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางลดลงรอยละ 30 (47.49 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ)                   หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 11,635.05 18,046.20 14,436.20 11,967.48 10,257.84 10,257.84 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 11,635.05 18,046.20 14,436.20 11,967.48 10,257.84 26,663.60 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 3,146.91 5,829.36 4,318.54 3,286.00 2,570.68 18,976.44 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 1,765.80 4,448.25 4,318.54 3,286.00 2,570.68 18,976.44 

NPV 29,478.49 SVB 24.82%    
IRR 68% SVC 33.01%    
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ตารางภาคผนวกที่ 4: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางลดลงรอยละ 40 (40.70 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ตอ)                         หนวย : บาท/ไร  
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 9,971.50 15,466.00 13,838.00 10,256.40 8,791.20 8,791.20 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 9,971.50 15,466.00 13,838.00 10,256.40 8,791.20 25,196.96 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 1,483.36 3,249.16 3,720.34 1,574.92 1,104.04 17,509.80 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 102.25 1,868.05 3,720.34 1,574.92 1,104.04 17,509.80 

NPV 17,441.36 SVB 16.34%    
IRR 51% SVC 19.53%    
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ตารางภาคผนวกที่ 5: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงรอยละ 5 และราคายางลดลงรอยละ 50 (33.92 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 (ตอ)                         หนวย : บาท/ไร  
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 8,310.40 12,889.60 10,311.68 8,547.84 7,326.72 7,326.72 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 8,310.40 12,889.60 10,311.68 8,547.84 7,326.72 23,732.48 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -177.74 672.76 194.02 -133.64 -360.44 16,045.32 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -1,558.85 -708.35 194.02 -133.64 -360.44 16,045.32 

NPV 980.39 SVB 1.09%    
IRR 7% SVC 1.10%    
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ตารางภาคผนวกที่ 6: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางลดลงรอยละ 10 (61.06 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 6 (ตอ)                    หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 14,959.70 23,202.80 18,562.24 15,387.12 13,188.96 13,188.96 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 14,959.70 23,202.80 18,562.24 15,387.12 13,188.96 29,594.72 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 6,471.56 10,985.96 8,444.58 6,705.64 5,501.80 21,907.56 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 5,090.45 9,604.85 8,444.58 6,705.64 5,501.80 21,907.56 

NPV 29,844.14 SVB 35.79%    
IRR 83% SVC 55.73%    
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ตารางภาคผนวกที่ 7: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางลดลงรอยละ 20 (54.27 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 (ตอ)                     หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 13,296.00 20,622.60 16,498.08 13,676.04 11,722.32 11,722.32 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 13,296.00 20,622.60 16,498.08 13,676.04 11,722.32 28,128.08 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 4,807.86 8,405.76 6,380.42 4,994.56 4,035.16 20,440.92 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 3,426.75 7,024.65 6,380.42 4,994.56 4,035.16 20,440.92 

NPV 22,150.74 SVB 29.26%    
IRR 77% SVC 41.36%    
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ตารางภาคผนวกที่ 8: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางลดลงรอยละ 30 (47.49 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 (ตอ)                          หนวย : บาท/ไร  
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 11,635.05 18,046.20 14,436.20 11,967.48 10,257.84 10,257.84 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 11,635.05 18,046.20 14,436.20 11,967.48 10,257.84 26,663.60 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 3,146.91 5,829.36 4,318.54 3,286.00 2,570.68 18,976.44 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 1,765.80 4,448.25 4,318.54 3,286.00 2,570.68 18,976.44 

NPV 14,468.93 SVB 21.27%    
IRR 68% SVC 27.02%    
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ตารางภาคผนวกที่ 9: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางลดลงรอยละ 40 (40.70 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 (ตอ)                          หนวย : บาท/ไร  
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 9,971.50 15,466.00 13,838.00 10,256.40 8,791.20 8,791.20 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 9,971.50 15,466.00 13,838.00 10,256.40 8,791.20 25,196.96 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) 1,483.36 3,249.16 3,720.34 1,574.92 1,104.04 17,509.80 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) 102.25 1,868.05 3,720.34 1,574.92 1,104.04 17,509.80 

NPV 7,936.67 SVB 12.91%    
IRR 51% SVC 14.82%    
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ตารางภาคผนวกที่ 10: กระแสเงินสดทางการเงินการผลิตยางพาราหลังมีเงินกู ในจังหวัดอุดรธานี 
กรณีที่อัตราคิดลดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และราคายางลดลงรอยละ 50 (33.92 บาท/กก.) 

หนวย : บาท/ไร 
โครงการปที่ รายการ 

1 2 3 4 5-7 
กระแสเงินสดรับ      
1. มูลคาผลผลิตยางพารา      
2. มูลคาผลผลิตขาวไร 2,736.00 2,736.00 2,736.00   
3. มูลคาไมยางพารา - - -   
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง) 1,216.00 224.00    
รวมรายรับ 3,952.00 2,960.00 2,736.00   
กระแสเงินสดจาย      
 คาใชจายในการลงทุน      
ยางพารา      
  1. คาเตรียมดินและพื้นที่ 2,300.00     
  2. คาแรง 1,810.00 1,170.00 715.00 445.00 390.00 
  3. คาวัสดุการเกษตร 1,817.00 875.00 564.00 666.50 629.00 
 รวมคาใชจายในการลงทุน 5,927.00 2,045.00 1,279.00 1,251.50 1,019.00 
 คาใชจายในการดําเนินงาน      
ยางพารา      
  1. คาแรง      
  2. คาวัสดุการเกษตร      
  3. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ      
ขาวไร      
  1. คาแรงงาน 587.50  587.50  587.50    
  2. คาวัสดุการเกษตร 308.00  308.00  308.00    
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 895.50  895.50  895.50    
รวมคาใชจายทั้งหมด 6,822.50 2,940.50 2,174.50 1,251.50 1,019.00 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -2,870.50 19.50 561.50 -1,251.50 -1,019.00 
เงินกูสุทธิ 2,090.40 804.00 589.60 536.00 428.80 
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -780.10 823.50 1,151.10 -715.50 -590.20 
          
 

DPU



  
 
  132

ตารางภาคผนวกที่ 10 (ตอ)                        หนวย : บาท/ไร  
โครงการปที่ รายการ 

8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 
กระแสเงินสดรับ       
1. มูลคาผลผลิตยางพารา 8,310.40 12,889.60 10,311.68 8,547.84 7,326.72 7,326.72 
2. มูลคาผลผลิตขาวไร       
3. มูลคาไมยางพารา      16,405.76  
4. เงินอุดหนุน (พันธุยาง)       
รวมรายรับ 8,310.40 12,889.60 10,311.68 8,547.84 7,326.72 23,732.48 
กระแสเงินสดจาย       
 คาใชจายในการลงทุน       
ยางพารา       
  1. คาเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 รวมคาใชจายในการลงทุน 225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  225.24  
 คาใชจายในการดําเนินงาน       
ยางพารา       
  1. คาแรง 7,104.30  10,768.20  8,705.50  7,294.28  6,317.24  6,317.24  
  2. คาวัสดุการเกษตร 1,158.60  1,223.40  1,186.92  1,161.96  1,144.68  1,144.68  
ขาวไร       
  1. คาแรงงาน       
  2. คาวัสดุการเกษตร       
 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,262.90 11,991.60 9,892.42 8,456.24 7,461.92 7,461.92 
รวมคาใชจายทั้งหมด 8,488.14 12,216.84 10,117.66 8,681.48 7,687.16 7,687.16 
กระแสเงินสดสุทธิ(กอนมีเงินกู) -177.74 672.76 194.02 -133.64 -360.44 16,045.32 
เงินกูสุทธิ -1,381.11 -1,381.11     
กระแสเงินสดสุทธิ(หลังมีเงินกู) -1,558.85 -708.35 194.02 -133.64 -360.44 16,045.32 

NPV -906.28 SVB -1.72%    
IRR 7% SVC -1.69%    
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ภาคผนวก ค 
 

โครงการปลูกยางพารา 
เพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม 

ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2547-2549) 
.................................................................... 

1.  ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยกรมวิชาการเกษตร ดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 (ป 2547-2549) และอนุมัติใหกรมวิชาการเกษตรให
เงินกองทุนโครงการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 1,440 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินการผลิตพันธุยาง จํานวน 90 ลานตนใหโครงการฯ และใหกระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) 
จัดสรรเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ วงเงิน 5,360 ลานบาท เพื่อเปนสินเชื่อใน
การปลูกสรางสวนยาง มีพื้นที่ปลูกยาง 1,000,000 ไร แบงออกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
700,000 ไร และภาคเหนือ 300,000 ไร ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2547-2549) โดยใหกรมวิชาการ
เกษตรรับผิดชอบการกําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสม การตรวจสอบ ควบคุมิและจัดหาพันธุยาง ให 
ส.ก.ย. รับผิดชอบ การฝกอบรม การควบคุม กํากับ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปลูก
ยางของโครงการ และใหกระทรวงการคลังรับผิดชอบการจัดหาสินเชื่อ 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหเกษตรกรที่เขารมโครงการประมาณ 142,850 ราย มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการปลูก
มันสําปะหลัง 3,720 บาทตอไร และปลูกขาว 1,620 บาทตอไร เปนรายไดจากยาง 6,600 บาทตอไร 
ทําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น 2,880 บาทตอไร และ 4,980 บาทตอไร หรือมี
รายไดเพิ่มขึ้นครอบครัวละ 20,160-34,860 บาทตอป ตามลําดับ 
 2.2  เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการและแรงงานภาคเกษตรไมนอยกวา 150,000 คน ซ่ึง
สวนใหญเปนแรงงานกรีดยาง มีรายไดดี และสม่ําเสมอทั้งป 
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3.  แผนการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
 เกษตรกรผู เขารวมโครงการฯมีสิทธิไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณในวงเงินกูไมเกินไรละ 5,360 บาท โดยแบงจายเปนงวดๆ ในระยะเวลา 6 ป 
โดย ธ.ก.ส. จัดสรรเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ วงเงิน 5,360 ลานบาท เปน
สินเชื่อในการปลูกสรางสวนยาง 
 
4.  ระยะเวลาของโครงการ 
 ป 2547-2549 
 
5.  พื้นที่ปลูกยาง 
 

ป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวม 
2547 140,000 60,000 200,000 
2548 210,000 90,000 300,000 
2549 350,000 150,000 500,000 

2547-2549 700,000 300,000 1,000,000 
 
 5.1  การกําหนดพื้นท่ีเปาหมายโครงการ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีประกาศเรื่องกําหนดพื้นที่เปาหมายโครงการปลูก
ยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 โดย
กําหนดเปาหมาย 1,000,000 ไร เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด พื้นที่ 700,000 
ไร และจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด พื้นที่ 300,000 ไร มีเปาหมายรายปเปน 200,000 ไร 300,000 
ไร และ 500,000 ไร ในป 2547 2548 และ 2549 
 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กาฬสินธุ บุรีรัมย มุกดาหาร เลย นครพนม 
สกลนคร สุรินทร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแกน ชัยภูมิ 
หนองบัวลําภู นครราชสีมา รอยเอ็ด มหาสารคาม 
 จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา นาน ลําปาง แพร ลําพูน แมฮองสอน 
ตาก อุทัยธานี นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย และเพชรบูรณ 
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6.  เงื่อนไขการใหความชวยเหลือ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณจะทําการคัดเลือกเกษตรกรที่ขอเขารับการชวยเหลือเพื่อใหอยู
ในโครงการฯโดยเกษตรกรตองมีพื้นที่ที่อยูในเขตจังหวัดที่อยูในโครงการฯและเปนพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการปลูกยางซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบแลว โดยเกษตรกรไดรับตนยางชําถุง
จํานวน 90 ตน รายละไมเกิน 10 ไร 
 
7.  การเขารวมโรงการ 
 7.1  คุณสมบัติของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
  - เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
  - มีที่ดินเปนของตัวเอง หรือเปนที่ดินที่รัฐจัดสรรให หรือที่ดินที่เชาจากรัฐ และมี
หลักฐานแสดงการครอบครองหรือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ หรือสัญญาเชา ซ่ึงทางราชการ
ออกให 
 7.2  หลักเกณฑในการใหความชวยเหลือ 
  - ที่ดินตองอยูในเขตเหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา และเปาหมายที่กรมวิชาการ
เกษตรกําหนด 
  - พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราใน 30 ตารางกิโลเมตร ตองมีพื้นที่ปลูกยาง
รวมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯไมนอยกวา 5,000 ไร 
  - เกษตรกรผูเขารวมโครงการที่ไมเคยมีสวนยางมากอนจะไดรับอนุมัติใหปลูกยาง
รายละไมนอยกวา 7 ไร และไมเกิน 30 ไร กรณีเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯเคยมีสวนยางมากอน
จะไดรับอนุมัติใหปลูกยางตามจํานวนเนื้อที่สวนยางที่มีอยูแลว ตองไมเกิน 30 ไร 
  - เกษตรกรผูเขารวมโครงการฯจะไดรับตนยางชําถุงจํานวน 90 ตน/ไร เพื่อ
เกษตรกรใชปลูกจํานวน 76 ตน/ไร ที่เหลือ 14 ตน/ไร ไวสํารองในการปลูกซอม ซ่ึงกรมวิชาการ
เกษตรเปนผูจัดสรรให สําหรับการสงมอบและการรับมอบตนยางชําถุงขางตนใหเปนไปตาม
แผนการกระจายตนยางชําถุง ที่กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
กําหนด 
  - ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เปนผูกระจายและแจกจายตนยาง
ชําถุง ใหเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ 
  - เกษตรกรผูเขารวมโครงการ มีสิทธิไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ ในวงเงินกูไมเกิน 5,360 บาท/ไร โดยแบงจายเปนงวดๆ ในระยะเวลา 6 ป 
ตามหลักเกณฑการจายเงินกูที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางกําหนด 
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  - ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเปนหนวยงานหลักในการให
คําแนะนําวิชาการ การปลูกยาง การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยาง และการดูแลรักษาสวนยาง
ตลอดจนระยะเวลาเขารวมโครงการ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ 
และกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดเกษตรกร ใหสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ 
เปนผูรวมใหการสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อพัฒนาดานการผลิต แปรรูป และการตลาด 
 
8.  หนวยงานที่ดําเนินการ 
 8.1  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
 1.1  เปนผูตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของหลักฐาน และใบสมัคร และ
คุณสมบัติของเกษตรกรผูเขารวมโครงการและเปนผูรวบรวมหลักฐานและการครอบครองที่ดินสง
จังหวัดหรือคณะกรรมการที่จังหวัดแตงตั้งเปนผูตรวจสอบ และรับรองความถูกตองของหลักฐาน 
และกําหนดใหจังหวัดเปนผูพิจารณาจัดสรรเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติเขารวมโครงการฯ ในป 2547 
จํานวน 20% ป 2548 จํานวน 30% และป 2549 จํานวน 50% 
 1.2  เปนผูกระจายและแจกจายตนยางชําถุงใหเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 
 1.3  เปนหนวยงานหลักในการใหคําแนะนําวิชาการการปลูกยาง การถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกยาง และการดูแลรักษาสวนยาง ตลอดจนระยะเวลาเขารวมโครงการฯโดยมี 
กรมวิชาการการเกษตรเปนหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ และกรมสงเสริมการเกษตรเปน
หนวยงานสนับสนุนการเกษตรกร 
 1.4  เปนผูรวมใหการสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อพัฒนาดานการผลิต แปรรูป และ
การตลาด โดยรวมมือกับกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ 
 8.2  กรมวิชาการเกษตร มีหนาที่กําหนดเขตปลูกยางที่เหมาะสม การตรวจสอบ ควบคุม 
และจัดหาพันธุยางใหเกษตรกร 
 8.3  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานหลักในการติดตามและประเมิน
โครงการฯและใหกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง เปนหนวยงานสนับสนุน 
 
9.  งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 
 9.1  คาพันธุยาง 90 ลานตนๆละ 16 บาท ณ ศูนยกระจายพันธุยาง เปนเงิน 1,440 ลานบาท 
โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) ใชเงินกองทุนโครงการชวยเหลือ
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เกษตรกร (คชก.) ปลอดดอกเบี้ย และใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางชําระเงิน
ทั้งหมดคืน คชก. โดยใชรายไดจากคาธรรมเนียมสงออกยาง cess ในระยะเวลา 10 ป นับจากปที่
สวนยางพาราใหผลผลิตในแตละป 
 9.2  คาดูแลรักษาและปฏิบัติในสวนยางของเกษตรกรที่เขาโครงการในระยะเวลา 6 ป ใน
อัตรา 5,360 บาท/ไร รวมเปนเงิน 5,360 ลานบาท โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร เปนผูจัดสรรเงินใหเกษตรกรกู และรัฐบาลจายดอกเบี้ยใหกึ่งหนึ่งของที่เกษตรกรตอง
จาย โดยเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯมีสิทธิไดรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําจากในวงเงินกูไมเกินไร
ละ 5,360 บาท โดยแบงจายเปนงวดๆในระยะเวลา 6 ป 
 
10.  การผลิตพันธุยางของกรมวิชาการเกษตร 
 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณใชเงิน 
คชก. ปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 1,440 ลานบาท เพื่อดําเนินการผลิตพันธุยาง จํานวน 90 ลานตน ให
โครงการนั้น กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการประกวดราคาจางเหมาผลิตตนยางชําถุง เพื่อจางเหมา
ผลิตตนยางชําถุงขนาดความเจริญเติบโต 1 ฉัตร ตามพันธุยางที่ กรมวิชาการเกษตรแนะนํา ป 2546 
จํานวน 90 ลานตน ผลการประกวดราคา ปรากฏวา บริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ไดรับ
การพิจารณาที่ราคา ตนละ 15.53 บาท รวมเปนเงิน ทั้งส้ิน 1,397,700,000 บาท (หนึ่งพันสามรอยเกา
สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนบาทถวน) กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับอนุมัติรับราคาจางเหมาผลิตตน
ยางชําถุง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 และกรมวิชาการเกษตรไดทําสัญญาจางบริษัทเจริญโภค
ภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 
 
11.  การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตยางชําถุงและความถูกตองของพันธุยาง 
 กรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบการจางผลิตยางชําถุงใน 4 ขั้นตอนการผลิตหลัก คือ การ
ตรวจสอบคุณภาพตนกลายาง  การตรวจสอบความถูกตองของพันธุในแปลงกิ่งตายาง การ
ตรวจสอบความสมบูรณของตนตอตายาง และการตรวจสอบคุณภาพของยางชําถุงตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยที่กอนสงมอบใหแกเกษตรกร จะไดรับการตรวจสอบความถูกตองของพันธุยางซึ่งได
ดําเนินการเปน 2 วิธี 
 
11.1  ผลการตรวจสอบความถูกตองของพันธุยาง 
 - ตรวจสอบโดยสายตา พบวา ตนยางชําถุงที่ผานการตรวจสอบพันธุและจายใหแก
เกษตรกรเปนพันธุยางชั้น 1 ตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง ผลการตรวจสอบพบวา ผาน
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ประมาณ 99.82 % โดยสวนใหญไดแกพันธุ RRIM 600 สําหรับตนยางชําถุงที่ตรวจแลวไมผานมี
ประมาณ 0.18 % ซ่ึงสวนใหญเกิดจากตนที่ไมไดงอกมาจากแผนตาพันธุดีที่ติด แตเกิดจากการปลิด
แขนงตนเดิมไมหมด 
 - ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร (DNA fingerprint) โดยสุมตัวอยางตนยางจํานวน 28.717 
ตัวอยาง โดยมี Micro satellite primer จํานวน 3 คู MnSOD. Mt.65 และ M574 เปรียบเทียบกับ
รูปแบบลายพิมพ DNA มาตรฐาน ผลการตรวจสอบ พบวา เปนพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 
ตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง ทั้งหมด 
11.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพตนยางชําถุง   
 กรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนการผลิตยางชําถุงในป 2547 และป 
2548 ไดผล ดังนี้  

2547 2548 
รายการ จํานวน 

 
รอยละ 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
บริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพนัธุ จํากัด สงตนตอตา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพกอนลงชําถุง 

29.57 
ลานตน 

100.00 53.57 
ลานตน 

100.00 

กรมวิชาการเกษตรตรวจผานคุณภาพ ชําถุงได 22.51 
ลานตน 

76.12 48.09 
ลานตน 

89.77 

ผานการตรวจรับเปนยางชําถุง 15.17 
ลานตน 

67.39 29.86 
ลานตน 

62.09 

 
12.  การตรวจสอบสาเหตุตนยางตายในปปลูก 2547  
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงสาเหตุที่ทําใหตนยางชําถุงตายมากกวาปกติ ในปปลูก 2547 กรม
วิชาการเกษตร และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดสงเจาหนาที่ออกตรวจสาเหตุ
ของตนยางตาย (X-ray) โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรของโครงการ 18,219 ราย ใน 36 จังหวัด 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2548 รายละเอียด ดังนี้ 
 - ในชวง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2547 เกษตรกร 13,497 ราย จาก 18,219 ราย รับตน
ยางชําถุง 10,818 ลานตน พบตนยางตาย 2,296 ลานตน คิดเปนรอยละ 21.23 แยกเปนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือรอยละ 10 สําหรับเกษตรกรที่เหลืออีก 4,342 ราย รับตนยาง
ในชวง 1-15 กันยายน 2547 
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 - สาเหตุการตายของตนยาง เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 93.48 แจงวาเปนเพราะตนยาง
กระทบแลง ในจํานวนนี้รอยละ 45.66 ไดขอความชวยเหลือภัยแลงจากจังหวัดแลว 
 - กรมวิชาการเกษตร ไดแจงผลการตรวจสอบตอกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณา
เห็นชอบใหจังหวัดชวยเหลือเกษตรกรปลูกยางที่ประสบภัยแลงตอไป 
 - ในทางวิชาการ ผลจากการดําเนินงานวิจัย การปลูกยางในเขตปลูกยางใหม เพื่อหา
ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม โดยปลูกยางเดือนเมษายน-ตุลาคม 2 ป ติดตอกัน (2524-2525) ทําการ
เก็บสถิติตนยางตายหลังปลูกแลว 6 เดือน มีตนยางตายเฉลี่ย ดังนี้ 
 
 เดือนปลูก       ความสําเร็จ(%)         ตนยางตาย(%) 
 เมษายน    83.50   16.50 
 พฤษภาคม   74.25   25.75 
 มิถุนายน   86.50   13.50 
 กรกฎาคม   83.50   12.00 
 สิงหาคม   84.50   15.50 
 กันยายน   87.25   12.75 
 ตุลาคม    82.00   18.00 
 
13.  จํานวนตนยางและเกษตรกรที่ไดรับมอบตนยางชําถุง 
 เมื่อกรมวิชาการเกษตรไดตรวจคุณภาพตนยางชําถุงเรียบรอยแลว ไดสงมอบตนยางชําถุง
ใหแกเกษตรกร โดยความรวมมือและดูแลของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ไดสง
มอบตนยางชําถุง ใหแกเกษตรกรในป 2547 และ 2548 จํานวน 15.17, 29.86 ลาตน ตามลําดับ 
 ผลงานในภาพรวมของป 2547 ตํากวาเปาหมายคือ สําเร็จรอยละ 85.50 ซ่ึงนับวาประสบ
ความสําเร็จในระดับคอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการดานการเกษตร ทั้งนี้เปนเพราะกรม
วิชาการเกษตรไดเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพตนยางชําถุง จึงทําใหตนยางชําถุงที่บริษัทฯ ผลิต
ไดครบจํานวนตามสัญญา แตผานคุณภาพเพียง รอยละ 85.50 เทานั้น สําหรับป 2548 บริษัทฯ ได
ปรับปรุงวิธีการผลิตดีขึ้น มีตนยางผานคุณภาพเปนจํานวนมากกวาเปาหมาย จึงทําใหไดผลงานรวม
ในรอบ 2 ป เกินกวาเปาหมายของโครงการ 
14.  แผนการดําเนินงานป 2549  
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  14.1  พื้นที่ที่ตองดําเนินการในป 2549 ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการระดับจังหวัดมีอํานาจพิจารณาอนุมัติพื้นที่เพิ่มเติมใหครบตาม
เปาหมายของแตละจังหวัด โดยมอบหมายใหคณะกรรมการระดับจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  ตรวจสอบเกษตรกรและพื้นที่ที่ไดรับอนุมัติเขารวมโครงการปลูกยางฯที่พรอม
ดําเนินการปลูกยางในป 2549 
  2.  กรณีมีพื้นที่พรอมจะดําเนินการไมครบตามจํานวนพื้นที่จะตองดําเนินการในป 
2549 ของแตละจังหวัด ใหคณะกรรมการที่จังหวัดแตงตั้งดําเนินการจัดหาพื้นที่ใหครบตาม
เปาหมายโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 พิจารณาเพิ่มพื้นที่ใหเกษตรกรรายเดิมที่ไดรับอนุมัติไมครบตามเนื้อที่
ที่ยื่นขอตามความเหมาะสมทั้งนี้รวมเนื้อที่ที่ไดรับอนุมัติเดิมแลวตองไมเกิน 30 ไร และหรือ 
   2.2 พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนเขารวม
โครงการฯ รายละไมเกิน 30 ไร 
  3.  ประกาศรายชื่อเกษตรกรและจํานวนพื้นที่ ตามขอ 2.1 และหรือ 2.2 ทั้งนี้
จํานวนพื้นที่จะตองไมเกินจํานวนพื้นที่ที่จังหวัดไดรับการอนุมัติไวแลว พรอมจัดลําดับเกษตรกร
และสํารองไวดวย และรายงานใหกรมวิชาการเกษตรทราบ เพื่อนําเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณทราบตอไป 
 14.2  การอบรมเกษตรกรกอนรับมอบตนยางชําถุง กรมวิชาการเกษตรไดประสานงานกับ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในเรื่องการเตรียมความพรอมของเกษตรกร โดย
กําหนดใหเกษตรกรตองรับการอบรมเรื่องการปลูกยางและดูแลรักษาตนยางกอนรับมอบตนยางชําถุง 
 14.3  กรมวิชาการเกษตรและสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รวมจัดทําแผนการ
ติดตามผลการปลูกยางของเกษตรกรทุกรายเพื่อใหคําแนะนําการดูแลตนยางหลังปลูกทุกๆ 3 เดือน 
  
15.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 15.1  สําหรับผลผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นจากการปลูกยางของโครงการจํานวน 220,000 ตัน
ตอป นับจากป 2554 เปนตนไปนั้น คิดเปนมูลคายาง 7,700 ลานบาทตอป (ราคายาง F.O.B. 35 บาท/
กิโลกรัม) ซ่ึงหากนํายางทั้งหมดไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑและสงออกแลวจะมีรายไดสงออก 38,500 
ลานบาท 
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 15.2  รัฐมีรายไดจาก cess ประมาณปละ 198-308 ลานบาท (อัตรา 0.90-1.40 บาท/
กิโลกรัม) 
 15.3  การปลูกยางทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้นเห็นไดจากการปลูกยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ที่ปลูกยางมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นจากเดิม 150-200 มิลลิเมตรตอปและ
มีการกระจายของฝนดีขึ้น 
 
File : สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนองาน 12 มค. 49/ยางลานไร ป 2549 
 

สรุปยอดการสงมอบยางชําถุง ป 2547-2549 (ณ 31 ส.ค.2549) 
 
ภาคเหนือ ป 2547 ป 2548 ป 2549 รวม 3 ป 
ลําดับท่ี 

จังหวัด 
จํานวนตน จํานวนตน จํานวนตน จํานวนตน จํานวนไร 

1 กําแพงเพชร 117,270 212,850 514,080 844,200 9,380.00 
2 เชียงราย 2,669,040 1,159,333 1,071,630 4,900,003 54,444.48 
3 เชียงใหม 277,830 292,050 729,810 1,299,690 14,441.00 
4 ตาก 213,210 115,200 442,890 771,300 8,570.00 
5 นครสวรรค 80,820 156,690 126,450 363,960 4,044.00 
6 นาน 220,410 255,240 752,490 1,228,140 13,646.00 
7 พะเยา 441,980 451,620 1,696,725 2,590,325 28,781.39 
8 พิจิตร 31,410 18,990 90,450 140,850 1,565.00 
9 พิษณุโลก 162,270 340,110 404,910 907,290 10,081.00 
10 เพชรบูรณ 53,610 124,560 246,690 424,860 4,720.67 
11 แพร 190,350 193,770 318,240 702,360 7,804.00 
12 แมฮองสอน 14,040 37,260 22,410 73,710 819.00 
13 ลําปาง 150,390 116,640 225,540 492,570 5,473.00 
14 ลําพูน 163,530 137,700 330,750 631,980 7,022.00 
15 สุโขทัย 193,590 187,470 616,590 997,650 11,085.00 
16 อุตรดิตถ 40,320 98,580 216,540 355,440 3,949.33 
17 อุทัยธาน ี 79,110 193,860 304,290 577,260 6,414.00 
รวมภาคเหนือ 5,099,180 4,091,923 8,110,485 17,301,588 192,239.87 
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สรุปยอดการสงมอบยางชําถุง ป 2547-2549 (ณ 31 ส.ค.2549) 
 
 
ภาคอีสาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 รวม 3 ป 
ลําดับท่ี 

จังหวัด 
จํานวนตน จํานวนตน จํานวนตน จํานวนตน จํานวนไร 

1 กาฬสินธุ 1,256,663 411,750 593,100 2,262,513 25,127.92 
2 ขอนแกน 139,050 312,210 602,460 1,053,720 11,708.00 
3 ชัยภูมิ 109,530 196,200 440,820 746,550 8,295.00 
4 นครพนม 629,960 1,183,230 936,630 2,749,820 30,553.56 
5 นครราชสีมา 64,710 226,980 210,330 502,020 5,578.00 
6 บุรีรัมย 748,890 2,060,460 1,299,690 4,109,040 45,656.00 
7 มหาสารคาม 5,130 21,600 20,790 4,520 528.00 
8 มุกดาหาร 358,200 1,014,910 505,710 1,878,820 20,875.78 
9 ยโสธร 172,890 593,730 305,910 1,072,530 11,917.00 
10 รอยเอ็ด 69,120 102,960 268,290 440,370 4,893.00 
11 เลย 893,520 4,153,500 2,494,530 7,541,550 83,795.00 
12 ศรีสะเกษ 876,730 3,292,920 1,124,100 5,293,750 58,819.44 
13 สกลนคร 454,860 1,071,090 791,460 2,317,410 25,749.00 
14 สุรินทร 461,670 1,160,410 523,530 2,145,610 23,840.11 
15 หนองคาย 1,863,840 4,705,200 4,921,290 11,490,330 127,670.33 
16 หนองบัวลําภ ู 306,330 488,790 1,314,000 2,109,120 23,434.67 
17 อํานาจเจริญ 182,340 813,510 377,190 1,373,040 15,256.00 
18 อุดรธานี 682,470 1,237,250 1,993,410 3,913,130 43,479.22 
19 อุบลราชธานี 738,000 2,762,370 2,007,810 5,508,180 61,202.00 
รวมภาคอีสาน 10,013,903 25,809,070 20,731,050 56,554,023 628,378.03 
รวมท้ัง 2 ภาค 15,113,083 29,900,993 28,841,535 73,855,611 820,617.90 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	Chap_6
	App-bip
	App



