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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนปลูกปาล์มน้ามัน
ในจังหวัดชลบุรี
An Analysis of the Financial in Oil Palm Planting Investments
in Chon Buri Province
พรรณิภา อนุรักษากรกุล1 ณรงค์ พลีรักษ์2 กฤษณะ อิ่มสวาสดิ3์ และภาสิรี ยงศิร4ิ
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
การปลูกปาล์มน้้ามันและจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับการจัดการการปลู ก
ปาล์มน้้ามันที่อยู่ในเขตเหมาะสมมากและไม่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันจังหวัดชลบุรีพบว่า
NPV (Net Present Value) ในเขตเหมาะสมมาก เท่ากับ 19,228,056.04 บาท เฉลี่ย
เท่ากับ 81,727.62 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่า NPV ในเขตไม่เหมาะสมที่ มีค่าเท่ากับ
9,537,643.38 บาท เฉลี่ยเท่ากับ 74,547.78 บาทต่อไร่ ท้าให้การลงทุนท้าสวนปาล์ม
น้้ามันในเขตเหมาะสมมากให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรสูงกว่าการลงทุนท้าสวนปาล์ม
น้้ามันเขตไม่เหมาะสม ส่วนตัวชี้วัด BCR (Benefit Cost Ratio) ในเขตเหมาะสมมาก
เท่ากับ 2.98 ซึ่งน้อยกว่าเขตไม่เหมาะสมที่มีค่าเท่ากับ 3.52 แสดงว่าการลงทุนในเขต
ไม่เหมาะสมให้ก้าไรมากกว่า ส่วน IRR (Internal Rate of Return) ในเขตเหมาะสมมาก
และไม่เหมาะสมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 4 เท่า ดังนั้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
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กับการลงทุนทั้งสองพื้นที่ เพื่อให้การปลูกปาล์มน้้ามันเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม
ควรมีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อน้าไปใช้ในการจัดการพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันใน
จังหวัดชลบุรี
ค้าส้าคัญ: ความคุ้มค่าทางการเงิน / ต้นทุนและผลตอบแทน / ปาล์มน้้ามัน
Abstract
This research was divided into two main parts which included analysis
of cost and return on investment from oil palm farms and suggestion of policy
for managing oil palm planting in the most suitable area compared with nonsuitable area in Chon Buri province. The analytical result showed that the oil
palm farming investment in the most suitable area of Chon Buri was
commercially worthwhile since NPV (Net Present Value) was 19,228,056.04
baht on average 81,727.62 baht per rais greater than in the non-suitable that is
9,537,643.38 baht on average 74,547.78 baht per rais. Make an investment in
oil palm farms in the most suitable area compensation to farmers is higher than
in the non-suitable area. The case of BCR (Benefit Cost Ratio) in the most
suitable area was 2.98 less than in the non-suitable area that is 3.52 shows that
the investments in the non-suitable area get more profit. The IRR (Internal Rate
of Return) both in the most suitable area and non-suitable area are higher than
interest rate loan about 4 times therefore worthiness the investment in both
areas. Finally, the policies for managing oil palm planting in the non-suitable
area were proposed namely, development of supply chain.
Keywords: Financial worthiness / Cost and return / Oil palm
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บทน้า
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จ้าเป็นต้องเน้นการผลิตสินค้าและบริการ
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสร้ างมู ลค่ าให้ กั บสิ นค้ าชนิ ดนั้ นๆ ท้ าให้ สามารถแข่ งขั นกั บ
ต่างประเทศ เพื่อที่จะน้ารายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรควรมีการ
จัดการพื้นที่เพาะปลูก ต้นทุนในการผลิตให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ อันน้ามาซึ่งการสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี ผลิตผลทาง
การเกษตรจึ งเป็นสิ นค้ าที่ มีความส้ าคัญและสร้ างรายได้ ให้กั บคนภาคเกษตรและ
ประเทศเป็นจ้านวนมาก เช่น ในประเทศไทยปาล์มน้้ามันนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิ จชนิด
หนึ่ งที่ ปลู กกั นมาก รองจากยางพารา ผลิ ตผลจากปาล์ มน้้ ามั นเป็ นสิ่ งที่ น้ าไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในสินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบกับกระทรวงพลังงาน
ต้องการน้้ามันไบโอดีเซลมาทดแทนการน้าเข้าน้้ามันดีเซลจากต่างประเทศ และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้ามันในอนาคตของโลก กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของ
กระทรวงเกษตรฯ ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศไทยมีจ้านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
มากกว่า 1.28 แสนครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 4.28 ล้าน
ไร่ สามารถผลิตน้้ามันปาล์มดิบได้ปีละ 1.9 ล้านตัน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) ทั้งนี้ การผลิตน้้ามันปาล์ม
ดิบของไทยในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5-7 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากภาครัฐได้มีการด้าเนินยุทธศาสตร์ปาล์มน้้ามันในช่วงปี 2551-2555 เพื่อเร่ง
ผลักดันให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน เพิ่มผลผลิต และผลิตภาพการ
ผลิตน้้ามันปาล์มดิบเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน และลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ประกอบกับราคาผลปาล์มดิบในช่วง
4 ปีที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาทในปี
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2552 ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 6 บาทในปี 2555 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) จึงเป็น
แรงจูงใจที่ท้าให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้น
รายงานทางสถิติ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2555 พื้นที่ปลูกปาล์ม
น้้ามันในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.01 ต่อปี กล่าวคือในปี พ.ศ.2528 มีพื้นที่
ปลูกปาล์มน้้ามัน 555,427 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 3,888,403 ไร่ ในปี พ.ศ.2552 ส่วนเนื้อที่
ให้ผลมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 ต่อปี กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2552 มีเนื้อที่ปาล์มน้้ามันที่
ให้ผลแล้ว 3,188,832 ไร่ ส้าหรับผลผลิตรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 11.49 ต่อ
ปี คือมีผลผลิตรวม 8,162,379 ตัน ในปี พ.ศ.2552 และผลผลิตเฉลี่ย 2,560 กิโลกรัม/
ไร่ /ปี ซึ่ งมี อั ตราเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 2.00 ต่ อปี (ศู นย์ สารสนเทศการเกษตร ส้ านั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา นราธิวาส และพังงา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม, 2555) รองลงมาเป็ นภาคตะวั นออก ได้ แก่ จั งหวั ดชลบุ รี ระยอง
จันทบุรี และตราด โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชส้าคัญของ
ภาคตะวันออก ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดชลบุรีมีมีเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันเป็นล้าดับ
ที่ 8 ของประเทศ เท่ากับ 86,614 ไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554ข) จากการ
ประกาศเขตเหมาะสมส้าหรับการปลู กปาล์มน้้ามันพบว่า พื้นที่ ปลูกปาล์มน้้ามันใน
จังหวัดชลบุรีมี 10 อ้าเภอ 29 ต้าบล นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556ข)
เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agricultural zoning) เป็นเขตการผลิตทางการเกษตร
ซึ่งรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกป่า ที่ก้าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ โดยค้านึงถึงสภาพที่คล้ายคลึงกันของปัจจัยหลัก เช่น
ดินฟ้าอากาศ แหล่งน้้า พืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยงประเภทของเกษตรกรรม และรายได้หลัก
ของเกษตรกร (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556ค) การก้าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
จัดเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่มีความส้าคัญมากอย่างหนึ่งที่น้ามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่
เพื่อให้เกิดอย่างยั่งยืน เป็นการรักษาและป้องกันพื้นที่ส้าหรับท้าการเกษตรให้คงอยู่
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ต่อไป รัฐบาลจึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ และด้าเนินการศึกษาเพื่อก้าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกิจโดยเริ่มจากศึกษาระบบการผลิตพืชในปัจจุบัน ความต้องการของตลาดใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต วิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพและปัจจัยการ
ผลิตของพืชแต่ละชนิด และวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556ข) จากนั้นจึงออกประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เรื่องการก้าหนดเขตเหมาะสมส้าหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ยางพารา อ้อยโรงงาน และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการวิ เคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิ น คุณสมบัติดิน ความ
ต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เขตเหมาะสม
ส้าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด ซึ่งสามารถน้าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนใจ
ของผู้ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้แก่ ภาครั ฐและเกษตรกร ท้าให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการท้ า
การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรได้ปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัย
การผลิ ตที่มีอยู่ ผลผลิตที่ได้ มีคุณภาพและมีปริมาณมากขึ้น (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2556ก)
จากการก้าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจน้าร่อง 6
ชนิ ด ที่ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศนี้ ในทางปฏิ บั ติ เป็ นไปได้ ยากที่
เกษตรกรจะท้าการปลูกพืชตามเขตเหมาะสมที่ก้าหนดไว้ เนื่องจากในการปลูกพืชของ
เกษตรกรจะค้านึงถึงผลตอบแทนเป็นหลัก หากพืชชนิดใดเป็นที่ต้องการของตลาดและ
ให้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรก็จะปลูกพืชชนิดนั้นโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของ
ปัจจัยการผลิตในพื้นที่และผลผลิตล้นตลาด ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแผนการด้าเนินงานเพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่โซนนิ่งดังกล่าว โดยการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง
และได้ผลผลิตต่้า (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556ค)
การลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูงซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่ให้ความส้าคัญในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลตอบแทนที่กลับมา ท้า
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ให้ไม่สามารถทราบได้ว่าก้าไรจากส่วนไหนมากกว่ากัน รวมทั้งการลงทุนปลูกปาล์ม
น้้ามันต้องใช้เวลาระยะนานจึงจะได้รับผลผลิต ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนที่
ได้รับอย่างแท้จริงนั้นจะช่วยให้เกษตรกรได้ตัดสินใจเลือกปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่
เหมาะสมมากและเขตพื้นที่ไม่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่เหมาะสมมากและไม่
เหมาะสม โดยเปรี ยบเที ยบผลตอบแทนจากสองพื้ นที่ เพื่อเป็นข้อมู ลประกอบการ
ก้ าหนดมาตรการที่ เหมาะสมส้ าหรั บ แนวทางในการควบคุ ม และสนั บสนุ น การ
เพาะปลูกปาล์มน้้ามันในเชิงพื้นที่เพื่อสอดคล้องกับสภาพต้นทุนและผลตอบแทนจาก
พืชดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วิ เคราะห์ ทางการเงิ น ในการลงทุ นปลู กปาล์ มน้้ ามั นที่ อยู่ ในเขตพื้ น ที่
เหมาะสมมากและไม่ เหมาะสมในจั งหวั ดชลบุ รี ที่ ก้ าหนดโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
2. จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับการจัดการการปลูกปาล์มน้้ามันที่
อยู่ในเขตพื้นทีเ่ หมาะสมมากและไม่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนทั้งกระแสทางการเงินและอัตราผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกปาล์มน้้ามัน
ในปีการผลิต 2556 ที่อยู่ภายในเขตพื้นที่เหมาะสมมากและไม่เหมาะสมที่ก้าหนดโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ขอบเขตด้ านพื้ นที่ จั งหวัดชลบุ รี พื้ นที่ เหมาะสมมากในการปลู กปาล์ ม
น้้ามันมีรายละเอียด ดังนี้
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1) อ้าเภอบ่อทองประกอบด้วย ต้าบลธาตุทองหมู่ 3, 7 และต้าบลบ่อทอง
หมู่ 4, 5, 6 และ 7
2) อ้าเภอหนองใหญ่ประกอบด้วย ต้าบลเขาซกหมู่ 2, 3 ต้าบลหนองเสือ
ข้าง หมู่ 1, 2 และ 3 และต้าบลหนองใหญ่หมู่ 2, 3, 4 และ 6
พื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) อ้าเภอบ่อทองประกอบด้วย ต้าบลบ่อทองหมู่ 1, 2 และ 3
2) อ้าเภอหนองใหญ่ประกอบด้วยต้าบลคลองพลู หมู่ 4 และต้าบลหนอง
ใหญ่ หมู่ 5
ทั้ งนี้ การจ้ าแนกพื้ นที่ ปลู กปาล์ มน้้ ามั นในเขตพื้ นที่ เหมาะสม (เขตพื้ นที่
เหมาะสมแบ่ งออกเป็ นพื้ น ที่ เหมาะสมมาก พื้ นที่ เหมาะสมปานกลาง และพื้ น ที่
เหมาะสมน้อย ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้พื้นที่เหมาะสมมากในการวิเคราะห์ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการปลูกปาล์มน้้ามันอย่างชัดเจนเมื่อ
เปรียบเทียบการเขตไม่เหมาะสม) และเขตไม่เหมาะสม ใช้การจ้าแนกพื้นที่ทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ
1) เตรียมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2548
และ 2552 และ ภาพถ่ายดาวเทียม HJ-1A (SMMS) ปี พ.ศ.2556
2) การจ้ า แนกพื้ น ที่ ใช้ วิ ธี ก ารจ้ า แนกเชิ ง วั ต ถุ (Object based
classification) โดยใช้วิธีอัลกอริทึมของดัชนีพืชพรรณ (Normalization Difference
Vegetation Index: NDVI) โดยจะมีการแบ่งส่วนภาพ (Segmentation) และการ
ก้าหนดค่า Scale parameter shape และ Compactness และน้าแผนที่ในการปลูก
ปาล์มน้้ามันปี พ.ศ.2548, 2552 และ 2556 จากศูนย์สารสนเทศทางเกษตร ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มาเป็นปัจจัยในการจ้าแนกเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3) การตรวจสอบความถูกต้องจากการจ้าแนกพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันจาก
ภาพถ่ ายดาวเที ยม โดยการออกส้ า รวจภาคสนามและตรวจสอบกั บแผนที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2556 ด้วยเครื่อง GPS (Global Positioning System) และใช้การ
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ประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) โดยท้าจุดตัวอย่าง (Sampling point)
กับพืน้ ที่จริง และค่า Kappa statistic ซึ่งการศึกษาของ Congalton and Green (1999)
อ้างถึงโดย ฐานิตย์ วงศ์วิเศษ (2548) กล่าวว่า ในกรณีสิ่ งปกคลุมดินที่มีการจ้าแนก
น้อยกว่า 12 ประเภท ต้องเก็บจุดตัวอย่างอย่างน้อยไม่ต่้ากว่า 50 จุดตัวอย่างในแต่ละ
ประเภทสิ่งปกคลุมดินและให้ค่าความถูกต้องทั้งหมด (Overall accuracy) ที่ระดับ
ร้อยละ 25 จึงถือว่าผลการศึกษายอมรั บได้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งจึงมีการเก็บจุด
ตัวอย่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 จุด และเมื่อตรวจสอบค่าความถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 เพื่อให้ได้แผนที่การปลูกปาล์มน้้ามันที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการปลูกปาล์มน้้ามันที่อยู่ในเขต
โซนนิ่งเหมาะสมมากและไม่เหมาะสม
2. สามารถน้าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจั ยไปใช้ วางแผนและจั ดการการปลู ก
ปาล์มน้้ามันในพื้นที่ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย
แนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน ใช้วิธีการการวิเคราะห์ทางการเงินของ
โครงการลงทุน (Financial analysis of investment project) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างและผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนของโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และความคุ้ มค่ าของโครงการ โดยใช้ กระแสการเงิ นของรายจ่ ายและผลตอบแทน
รวมทั้งอัตราผลตอบแทนของโครงการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การตัดสินใจในการประเมิน
โครงการการลงทุน 3 ประการ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
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สิ่งแรกที่จะต้องจัดท้า คือ การจัดท้างบเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุของโครงการ การจัดท้างบ
กระแสเงินสดมีสิ่งที่ต้องจัดท้า ได้แก่ ก้าหนดรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุน
(Costs) และรายได้หรือผลประโยชน์ของโครงการ (Benefits) (จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส,
2533) อธิบายได้ คือ
1. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, 2531) ประกอบด้วย
1) กระแสเงินเข้า (Inflows) คือผลตอบแทนหรือรายได้ที่เกิดขึ้นตลอด
อายุโครงการ ประกอบด้วย มูลค่ารวมของผลผลิตทั้งหมด เงินกู้และเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล มูลค่าเช่าของโรงเรือนฟาร์ม และมูลค่าซาก
2) กระแสเงินออก (Outflows) คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอด
อายุโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการที่เป็น
เงินสด ค่าจ้างแรงงานที่จ่ายเป็นของตอบแทน และเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายคืน
2. เกณฑ์การตัดสินใจการลงทุน ดังนี้ (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2540)
1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) แสดงถึงจ้านวนผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งอาจมีค่าเป็นลบ เป็นศูนย์ หรือเป็นบวกก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Present Value Benefits: PVB) หักออก
ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Present Value Cost: PVC) ของโครงการนั้น ค่า
NPV สามารถค้านวณได้ดังสมการที่ 1
n

NPV  PVB  PVC  
t 1

โดยที่

n

Bt

1  r 

t


t 1

Ct

n

1  r 

t


t 1

Bt  C t

1  r t

Bt คือ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t
Ct คือ ต้นทุนของโครงการปีที่ t
r คือ อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t คือ ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3, …, n)

(1)
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หลักการตัดสินใจ คือ โครงการจะมีความเหมาะสมทางการเงินหรือไม่
นั้น ให้พิจารณาที่ค่า NPV นั่นก็คือ เมื่อ NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ หรือมีค่าเป็นบวก
แสดงว่ า โครงการนั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะลงทุ น กล่ า วคื อ มู ลค่ า ปั จ จุ บั น ของ
ผลประโยชน์รวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม
2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) คือ
อัตราส่วนระหว่ างผลรวมของมู ลค่ าปัจจุบั นของผลประโยชน์กั บผลรวมของมูลค่ า
ปัจจุบันของต้นทุนรวมทั้งหมดของโครงการ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจตามวิธีการนี้คือ
ค่า BCR ต้องมากกว่า 1 หมายความว่า ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจะมีมากกว่า
ต้นทุนที่ต้องเสียไป สามารถหาได้จากการสมการที่ 2
Bt
t
t  1 1  r 
BCR  n
Ct

t
t  1 1  r 
n



โดยที่

(2)

Bt คือ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t
Ct คือ ต้นทุนของโครงการปีที่ t
r คือ อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t คือ ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3, …, n)
3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) คือ ผลตอบแทนคิดเป็น
ร้อยละต่อโครงการ หรือหมายถึงอัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ท้าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับขนาดของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ถ้าอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่ใช้
ในกระบวนการคิดลดแล้วท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก อัตราดอกเบี้ยระดับ
ใหม่ที่สูงกว่าจะท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าลดลง และลดลงต่อไปตราบเท่าที่อัตรา
ดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นตามล้าดับ ในท้ายที่สุดอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งท้าให้มูลค่า
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ปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์พอดี ซึ่งก็คือ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เมื่อ
ก้าหนดให้ r คือ IRR ค่า r หาได้จากการสมการที่ 3
n

Bt  C t

 1  r 
t 1

โดยที่

t

0

(3)

Bt คือ ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t
Ct คือ ต้นทุนของโครงการปีที่ t
r คือ อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
t คือ ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3, …, n)
หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าน่าลงทุนก็ต่อเมื่อ IRR มีค่า
สูงและต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของทุน
2. การก้าหนดอัตราคิดลด อัตราคิดลด (r) ใช้ปรับมูลค่าของผลประโยชน์และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อาจเลือกใช้อัตราใดอัตราหนึ่ง คือ ค่า
เสียโอกาสของเงินทุน (Opportunity cost capital) อัตราการกู้ยืม (Borrowing rate)
หรือดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกษตรกรกู้ยืมมา โดยสถาบันการเงินคิดเป็นผลตอบแทนจากการ
ให้กู้ยืมเงินและอัตราผลตอบแทนทางสังคม (Social rate of return) ทั้งนี้ผู้ผู้วิจัย
ก้าหนดอัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่ได้
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ
ส่วนการคิดมูลค่าคงเหลือของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรในการ
ลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง สามารถหาได้จากการ
สมการที่ 4
ค่าเสื่อมต่อปีของทรัพย์สิน = ราคาทรัพย์สินที่ซื้อมา – มูลค่าซาก
(4)
จ้านวนปีที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น
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องค์ประกอบของต้นทุนและผล ประโยชน์ของการลงทุนปลูกปาล์มน้ามัน
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Costs) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงทุน ซึ่งมีอายุการใช้งานติดต่อหลายปี เช่น เครื่อง
พ่นยาและสารเคมี เป็นต้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
พื้นที่เพาะปลูก เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ การวางระบบน้้า
2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน (Operating Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เมื่อมีการด้าเนินกิจกรรมการผลิต เช่น ค่าแรงงานในกิจกรรมต่างๆ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี
ปราบศัตรูพืช ค่าน้้ามันและเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร ค่าซ่อมบ้ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันประกอบด้วย
รายได้ที่ได้รับจากการปลูกปาล์มน้้ามัน ค้านวณจากการน้าราคาผลผลิตที่เกษตรกร
ได้รับคูณด้วยปริมาณผลผลิตและมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สินและมูลค่าซาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปั ญญา วิ ภั ทรเมธี กุ ล (2535) ได้ วิ เคราะห์ ผลตอบแทนและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดกระบี่โดยท้าการค้านวณต้นทุนและผลผลิต
ของปาล์มน้้ามัน แบ่งปาล์มน้้ามันออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 22 ปี
และปาล์มน้้ามันที่มีอายุมากกว่า 22 ปี ผลการวิเคราะห์พบว่า NPV เป็นบวกทั้งสอง
ช่วงอายุ ส่วน BCR มากกว่า 1 ทั้งสองช่วงอายุ นั่นคือผลตอบแทนจากการลงทุน
มากกว่าต้ นทุนที่เสียไป ส่วน IRR พบว่า เท่ากับร้ อยละ 22.48 และร้อยละ 22.49
ตามล้าดับผลการวิเคราะห์เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการ
ลงทุ นเท่านั้น และยั งไม่ มีการก้าหนดพื้นที่ในการเพาะปลู กมาเป็ นข้ อจ้ ากัดในการ
วิเคราะห์ ต่อมา จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า (2544) ท้าการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการ
เงินของการลงทุนระหว่างการปลู กยางพาราและปาล์มน้้ามันในอ้ าเภอหนองใหญ่
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จังหวัดชลบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่างปาล์มน้้ามันพันธุ์เทเนอร่า จ้านวน 44 ตัวอย่าง และ
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จ้านวน 68 ตัวอย่าง ขนาดสวนที่ใช้ในการวิเคราะห์ 50 ไร่
โดยก้าหนดให้ค่าเสียโอกาสของการลงทุนร้อยละ 12 ต่อปี ผลการวิเคราะห์พบว่า การ
ลงทุ นปลู กยางพาราให้ ผลตอบแทนที่ คุ้ มค่ าทางการเงิ น ซึ่ งมี ค่ า NPV เท่ ากั บ
383,099.15 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.16 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 13 ส่วนผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันพบว่า ให้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าทางการเงิน มีค่า NPV เท่ากับ 376,142.52 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.17 และค่า
IRR เท่ากับร้อยละ 13 เมื่อทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนเพื่อวัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
การลงทุ นปลู กยางพาราและในการลงทุ นปลู กปาล์ ม น้้ า มั น โดยสมมติ ว่ ามี การ
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนหรือต้นทุนในการลงทุน ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับความ
เสี่ ย งของการลงทุ น อยู่ ใ นระดั บ ต่้ า จากการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวพบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนปลูกยางพาราเป็นปาล์มน้้ามันดีกว่า ซึ่งจะท้าให้มีผลก้าไรจึง
สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเป็นการปลูกปาล์มน้้ามันจะท้าให้
มีผลก้าไรเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเกษตรกรปลูกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังให้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าจากการลงทุน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนทางการเงินที่มี
ลักษณะการวิเคราะห์เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า (2544) ส่วนที่
แตกต่างกันคือ พื้นที่ศึกษา ขนาดสวนในการปลูกพืชทั้งสองชนิด และการก้าหนดค่า
เสียโอกาสหรืออัตราคิดลดในอัตราที่ต่างกัน เป็นต้น ท้าให้ผลการวิเคราะห์มีความ
แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของหลายๆ ท่าน เช่น นัยนา หลงสระ (2546)
ท้ า การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนทางการเงิ น ของการลงทุ น ปลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนปลูกยางพาราในอ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวน 30 ตัวอย่าง และ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจ้านวน 30 ตัวอย่าง ขนาดสวน 30 ไร่ ก้าหนดค่าเสียโอกาส
ของเงินทุนร้อยละ 3 ต่อปี พบว่าการลงทุนปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามันมีความคุ้มค่า
ในการลงทุน เมื่อพิจารณายางพารา พบว่า ค่า NPV เท่ากับ 1,023,569.50 บาท ค่า
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BCR เท่ากับ 1.37 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 6.14 ส่วนปาล์มน้้ามันมีค่า NPV เท่ากับ
855,860.85 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.36 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 6.26 นอกจากนี้ยัง
ได้ท้าการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนยางพารา
พบว่าให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า แต่เมื่อท้าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการทดแทน
กันพบว่า ถ้าราคาปาล์มน้้ามันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.67 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 2.56 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือราคายางพาราลดลงจากกิโลกรัมละ 21.57 บาท เป็ น 16.35 บาท
การลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนการปลูกยางพาราจะมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
จากงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างยางพาราและปาล์มน้้ามันในลักษณะการปลูกทดแทน
กัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาคล้ายคลึงกัน ต่างกันตรงพื้นที่ ขนาดสวน จ้านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง อายุการท้าสวนปาล์มน้้ามันและยางพารา และเงื่อนไขทางการเงิน เช่น อัตรา
คิดลด และค่าเสียโอกาสในการลงทุน ส่วนใหญ่มีการก้าหนดอัตราคิดลดหรืออัตราค่า
เสียโอกาสในการลงทุนไว้ที่ร้อยละ 1 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 1) เป็นอัตราที่
ค่อนข้างต่้า ฉะนั้นควรมีการคิดอัตราคิดลดที่เหมาะสม โดยถ้าเกษตรกรมีการกู้ยืมเงิน
มาลงทุ นก็ ควรใช้ อั ตราคิ ดลดที่ เป็ นอั ตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ เข้ ามาร่ วมพิ จารณาด้ วย
นอกจากนี้ การศึ กษาที่ ผ่านมาท้ าการศึ กษาเพี ยงบางพื้ นที่ ซึ่ งมี สภาพภู มิ อากาศ
ภูมิประเทศ ปริมาณน้้าฝน และปัจจัยอื่นๆ แตกต่างกัน ท้าให้ผลการวิเคราะห์ได้เพียง
บางส่ ว น ดั ง นั้ น ควรน้ า ปั จ จั ย อื่ น เข้ า มาพิ จ ารณาด้ ว ย เช่ น ระบบตลาด และ
ประสิทธิภาพการผลิต เมื่อปัจจัยอื่นๆ เข้ามามีผลกระทบส้าคัญต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนทางการเงิน ท้าให้มีผู้วิจัยท่านอื่นได้ใช้วิธีศึกษา การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เช่น สุทธิจิตต์ เชิงทอง และคณะ (2551) ท้าการจัดท้า
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ศึกษาระบบตลาด และต้นทุนการตลาดปาล์มน้้ามันในจังหวั ด
สุราษฎร์ธานีได้สร้างแผนที่โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 9.2 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
พื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันได้อย่างเหมาะสม การศึกษาระบบตลาดได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเกษตรกร ลานเท และโรงสกัด ซึ่งเกษตรกรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือเกษตรกรมีพื้นที่
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ปลูกขนาดใหญ่ (40 ไร่หรือมากกว่า) เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขนาดกลาง (20-40 ไร่) และ
เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก (น้อยกว่า 20 ไร่) ทั้งนี้ระบบตลาดจะครอบคลุมเฉพาะ
การตลาดในรูปผลปาล์มสด กิจกรรมหลักทางการตลาดส้าหรับเกษตรกรคือการขนส่ง
ซึ่งต้นทุนค่าขนส่งร้อยละ 77 ของต้นทุนรวม ต้นทุนทางการตลาดของเกษตรกรเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 0.17 บาท โดยเป็นต้นทุนเงินสดเท่ากั บ 0.14 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิถี
การตลาดเริ่มจากเกษตรกรน้าปาล์มทะลายจากสวนไปจ้าหน่ายให้กับโรงงานสกัด
ร้อยละ 27 ของปริมาณผลผลิต อีกร้อยละ 73 จะจ้าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางคือ
ลานเท ซึ่งสามารถอ้านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เช่น สินเชื่อปุ๋ยหรือสินเชื่อเงิน
สด บริการรถบรรทุกปาล์มจากสวนเกษตรกร ราคารับซื้อของลานเทจะต่้ากว่าโรงงาน
สกัดประมาณ 0.05-0.10 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนทางการตลาดของลานเทประมาณ
0.25 บาทต่ อกิโลกรัม ซึ่ งเป็นต้นทุนเงินสด 0.14 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบด้วย
เงินเดือนและค่าแรง ค่าขนส่ง ส่วนที่เหลือจะเป็นต้นทุนที่ไม่ เป็นตัวเงิน เช่น ค่าเสื่อม
ราคา และค่าเสียโอกาส
พรรณี พรหมดวง และคณะ (2554) ศึกษาการตัดสินใจลงทุนในขนาดสวน
ปาล์มน้้ามันอ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การท้าสวนปาล์มน้้ามันตามขนาด โดยแบ่งเกษตรกรมีสวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็กมี
พื้นที่ต่้ากว่า 10 ไร่ สวนปาล์มน้้ามันขนาดกลางมีพื้นที่ 10-15 ไร่ และสวนปาล์มน้้ามัน
ขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ ผลการศึกษาพบว่า สวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็ก มีค่า
NPV เท่ากับ 69,829 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.19 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 31.82
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 7 ปี 3 เดือน และจุดคุ้มทุนผลผลิตปาล์มน้้ามันเท่ากับ 88,438
กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและ
มีความเสี่ยงน้อย ส่วนสวนปาล์มน้้ามันขนาดกลาง มีค่า NPV เท่ากับ 461,539 บาท
ค่า BCR เท่ากับ 1.53 และค่า IRR เท่ากับร้อยละ 23.67 ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี
2 เดือน และจุดคุ้มทุนผลผลิตปาล์มน้้ามันเท่ากับ 219,105 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว พบว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและมีความเสี่ยงน้อย และ
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สวนปาล์มน้้ามันขนาดใหญ่ มีค่า NPV เท่ากับ 58,722 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.01 และ
ค่า IRR เท่ากับร้อยละ 7.66 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 10 ปี 6 เดือน และจุดคุ้มทุน
ผลผลิตปาล์มน้้ามันเท่ากับ 1,339,170 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า
ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่มีความเสี่ยงสูงหากต้นทุนมีราคาสูงขึ้น ราคา
ขายปาล์มน้้ามันถูกลง
จากการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินในการ
ลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า การลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันต้องใช้เงินลงทุนสูง เพราะมี
ค่าใช้จ่ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงต้นทุนการปลูกที่สูงขึ้น งานวิจัยที่ผ่านมาน้อยมากที่มีการ
แบ่งการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ ส่วนใหญ่ท้าการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
เชิงขนาดของพื้นที่ และท้าการเปรียบเทียบผลตอบแทนว่าระหว่างการปลูกปาล์มน้้ามัน
และยางพารา ทั้งนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ท้าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก
ปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่เหมาะสมมากและเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้จะท้าให้
เห็นถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่ชัดเจนขึ้นว่า ถ้าเกษตรปลูกในพื้นที่ที่รัฐก้าหนดให้เป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมมากในการปลูกแล้ว จะท้าให้ต้นทุนในการปลูกลดลงหรือไม่ ในท้านอง
เดียวกัน เมื่อปลูกในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมมากแล้วจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกใน
เขตพื้นที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
วิธีการศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกรที่มีความรู้
และความช้านาญในการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิ ต
ต้นทุน และผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้้ามันตลอดอายุการปลูก
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการสอบถามเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มน้้ามันที่อยู่ภายในเขตโซนนิ่งเหมาะสมมากและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษา สามารถ
ค้านวณได้ดังสมการที่ 5 (เรวัติ ธรรมาอภิรมย์, 2543)
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n คือ จ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

คือ ค่ามาตรฐานเมื่อมีการกระจายแบบโค้งปกติในที่นี้ก้าหนด
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนั้นค่า Z จึงเท่ากับ 1.96
 คื อ ค่ า ความแตกต่ างจากค่ า สั ดส่ วนของประชากร หรื อค่ า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ระดับร้อยละ 0.05
Z

P̂ คื อ สั ด ส่ ว นของตั ว อย่ า งหรื อ สั ด ส่ ว นตั ว อย่ า งที่ ป ระมาณ

(สัดส่วนของจ้านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันของจังหวัดชลบุรี ต่อจ้านวนเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้้ามันรวมทั้งประเทศ พ.ศ. 2554 โดยที่จ้านวนเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามัน
รวมทั้ งประเทศเท่ ากั บ 188,226 ครัวเรื อน (ศู นย์สารสนเทศการเกษตร ส้านั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) และจ้านวนเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันจังหวัดชลบุรีเท่ากับ
868 ครัวเรือน (ส้านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, 2554)
จ้านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดชลบุรี ผลการ
ค้านวณได้ดังนี้
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=  Z 0.05 2  (868/188,2 26) * 100 1 - ((868/188, 226) * 100)   7.054


0.05



ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรในแต่ละจังหวัดที่ต้องท้าการสัมภาษณ์ คือ
เกษตรกรที่ปลูกยางปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดชลบุรี เท่ากับ 8 ตัวอย่าง เพื่อให้การ
วิจัยได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
จึงก้าหนดให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดเท่ากับ 30 ตัวอย่าง โดยมีวิธีการเลือกกลุ่ม
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ตั วอย่ างแบบบั งเอิ ญ (Accidental sampling) จ้ าแนกเป็ นเกษตรกรที่ อยู่ ในเขต
เหมาะสมมากและไม่เหมาะสมอย่างละ 15 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนรวมทั้งกระแสทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันในเขตโซนนิ่งเหมาะสมมากเปรียบเทียบกับใน
เขตไม่เหมาะสม ใช้ วิธี การการวิ เคราะห์ ทางการเงินของโครงการลงทุ น (Financial
analysis of investment project) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนของโครงการ อาศัยหลักเกณฑ์การตัดสินใจในการประเมินโครงการการ
ลงทุน 3 ประการ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) และ
ข้อสมมติทางการศึกษา
(1) ค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกปาล์ม
น้้ามันใช้วิธีการคิดแบบเส้นตรง โดยคิดตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรแต่
ละประเภท
(2) ราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกปาล์ม
น้้ามันราคาปัจจัยการผลิตรวมทั้งราคาปาล์มน้้ามันคงที่ตามปี พ.ศ. 2556 ตลอดอายุ
ของโครงการ
(3) สัดส่วนของปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรได้รับในแต่ละเกณฑ์คุณภาพ ก้าหนด
จากปริมาณผลผลิตจ้าแนกตามเกณฑ์คุณภาพเฉลี่ย และก้าหนดให้คงที่ทุกช่วงอายุ
ของปาล์มน้้ามัน
(4) อัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ก้าหนดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ
(5) ในการด้าเนินกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรต้องมีเงินลงทุนหมุนเวียนใน
ปีต่อไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน ดังนั้นในการช้าระคืนเงินกู้ของเกษตรกรจะช้าระคืนเมื่อ
มีเงินเหลือจากการคาดคะเนเงินลงทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในปีถัดไป
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(6) เกษตรกรเป็นสมาชิกและมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อน้าเงินมาลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน
ผลการวิจัย
กรณีที่ 1 พืนที่เหมาะสมมาก จากตารางที่ 1 ด้วยวิธีการวิเคราะห์งบ
กระแสเงินสด พบว่า ในช่วงแรกเกษตรกรจะยังไม่มีรายได้เลยเนื่องจากปาล์มน้้ามันยัง
ไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจึงต้องแบกภาระไปจนกว่าปาล์มน้้ามันจะให้ผลผลิตในปีที่ 4
ส่วนค่าใช้จ่ายแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงาน พบว่า ลักษณะการลงทุนในครั้งแรกนั้น มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,099,769.80 บาท/
ฟาร์ม (มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 ฟาร์ม) และยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน เมื่อ
เข้าปีที่ 1 ที่เริ่มด้าเนินกิจกรรมการผลิต พบว่ามีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 518,357.03 บาท/
ฟาร์ม เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 เกษตรกรคาดการณ์ว่าเงินลงทุนที่มีอยู่จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินการผลิต จึงได้กู้ยืมเงินเพื่อน้ามาใช้จ่ายหมุนเวียนในฟาร์มทั้งสิ้น 320,000
บาท/ฟาร์ม (ตามปริมาณเงินกู้เฉลี่ย/ฟาร์มที่ค้านวณได้) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อ
ปี แต่ถึงกระนั้นเงินทุนที่จะใช้จ่ายหมุนเวียนในปีที่ 2 ก็ยังไม่พอ ประกอบกับไม่มีรายได้
จากการขายผลผลิต เกษตรกรจึงควรมีเงินลงทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน คือ ประมาณ
300,000 บาท จึงได้กู้ยืมเงินเพิ่มอีกเป็นจ้านวน 300,000 บาท/ฟาร์ม ซึ่งเป็นการกู้ยืม
แต่เพียงเท่าที่จ้าเป็นต้องใช้จ่ายจริงเท่านั้น จนกระทั่งเข้าปีที่ 3 ปาล์มน้้ามันเริ่มโตขึ้น
พอเข้าปีที่ 4 เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตปีแรก ปีต่อๆ มาจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้วย ท้าให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิต แต่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ช้าระหนี้ได้ จนกระทั่งเข้าปีที่ 8 เกษตรกรมีรายได้มากพอที่จะช้าระหนี้ แต่เกษตรกรต้อง
เก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการผลิตในปีต่อไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน จวบ
จนเกษตรกรสามารถช้าระคืนได้หมดในปีที่ 10 ซึ่งจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนี้
ชี้ให้เห็นว่า ในช่ วงที่เกษตรกรรอให้ปาล์มน้้ ามันมี ผลผลิตนั้น เกษตรกรขาดเงินทุ น
หมุนเวียนส้าหรับที่จะใช้จ่ายจึงท้าให้ต้องกู้ยืมเงิน แต่เกษตรกรก็มีความสามารถในการ

MFU Connexion, 5(1) || page 127

ช้ าระหนี้ ได้ ภายในเวลา 10 ปี จากผลการวิ เคราะห์ งบกระแสเงิ นสด ท้ าให้ ทราบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่เราต้อง
ค้านึงถึงในการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย จึงได้น้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งในด้านการลงทุน การ
ด้าเนินงาน รวมถึงค่าดอกเบี้ยจ่ายมาพิจารณาร่วมกัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปลูก
ปาล์มน้้ามันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 25 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีข้อมูล จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย
ในการปลูกปาล์มน้้ามันนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี ช่วงอายุปาล์มน้้ามันที่
มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ได้แก่ ปีที่ 15 ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 614,480.87 บาท/ฟาร์ม หาก
พิจารณาค่าใช้จ่ายหลักแล้ว พบว่า ประกอบไปด้วย ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารก้าจัดโรคและ
แมลง และค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากว่าปาล์มน้้ามันมีอายุมากแล้ว หากไม่
ดูแลรักษาให้ดี จะท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันไม่สามารถให้ผลผลิตต่อไปได้
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท้าสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม
จังหวัดชลบุรี
ปีที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
3,099,769.80
72,222.59
78,002.12
77,051.61
79,053.87
78,063.49
76,942.59
76,391.59
76,391.59
84,195.28

ค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงาน
0
446,134.44
446,894.29
457,193.68
457,125.59
450,747.99
456,730.70
455,181.15
455,181.15
494,052.21

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
ค่าใช้จ่าย
ค่าดอกเบียจ่าย
ทังหมด
0 3,099,769.80
0
518,357.03
22,400.00
547,296.41
21,000.00
555,245.29
21,000.00
557,179.46
21,000.00
549,811.48
21,000.00
554,673.29
21,000.00
552,572.74
21,000.00
552,572.74
10,500.00
588,747.49
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปีที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
81,364.83
86,954.36
87,421.21
88,239.35
90,132.73
87,311.68
86,899.34
90,662.00
89,621.91
88,583.35
95,424.19
86,022.59
88,502.12
87,851.61
79,053.87
80,163.49

ค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงาน
494,052.21
501,509.25
500,709.91
500,709.91
501,591.14
527,169.19
501,730.70
506,000.47
506,709.91
505,896.38
511,709.91
510,566.98
505,512.61
510,566.98
509,074.33
509,074.33

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
ค่าใช้จ่าย
ค่าดอกเบียจ่าย
ทังหมด
5,250.00
580,667.04
0
588,463.61
0
588,131.12
0
588,949.26
0
591,723.87
0
614,480.87
0
588,630.04
0
596,662.47
0
596,331.82
0
594,479.73
0
607,134.10
0
596,589.57
0
594,014.73
0
598,418.59
0
588,128.20
0
589,237.82

ที่มา จากการค้านวณ
องค์ประกอบของรายได้ รายได้ จากการท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั นจะได้ จากการ
จ้าหน่ายปาล์มน้้ามันในแต่ละปี ซึ่งค้านวณได้จากปริมาณปาล์มน้้ามันคูณกับราคา
ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรได้รับกล่าวคือ ปาล์มน้้ามันจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป
ส้าหรับปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีที่ 4 มีผลผลิตเฉลี่ย 3,044.21 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตที่ได้รับในแต่ละช่วงอายุนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเกษตรกร
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แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ จากข้อมูลที่ปรากฏ ช่วง
อายุปีที่ 11 เป็นปีที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ 4,969.90 กิโลกรัม/ไร่ ราคาปาล์มน้้ามันที่
เกษตรกรได้รับ จากการส้ารวจพบว่า ราคาปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรได้รับมีความแตกต่าง
กันออกไปตามคุณภาพของปาล์มน้้ามัน ราคาตลาด และความต้องการปาล์มน้้ามันใน
แต่ละช่วงเวลา ในช่วงที่ท้าการส้ารวจพบว่าราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 3.83 บาท
ต่อกิโลกรัม ลักษณะการจ้าหน่ายปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่มีการจ้าหน่ายแบบเป็นทะลาย
ร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นผลปาล์มร่วง แหล่งจ้าหน่ายปาล์ม คือ บริษัท
สุขสมบูรณ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของเกษตรกรทั้งหมดที่ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิต
รองลงมาร้อยละ 13 จ้าหน่ายให้กับโรงงานไทยอีสเทริน และร้อยละ 7 จ้าหน่ายให้กับ
โรงงานในเขตบ่อทอง (ตารางที่ 2) ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงก้าหนดราคาโดยพิจารณา
การจ้าหน่ายปาล์มน้้ามันในลักษณะทะลายคือเท่ากับ 3.83 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมูลค่า
ซากและมู ลค่ าคงเหลื อ ภายหลั งจากเสร็ จสิ้ นโครงการ ยั งมี อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อ
บางส่วนที่ยังไม่ หมดอายุการใช้งาน เช่น โรงเรือน บ่อบาดาล รถไถ มิ เตอร์ไฟเกษตร
รถกระบะเสริมอุปกรณ์และรถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถน้าไปขายเพื่อเป็น
รายได้ในปีสุดท้ายการท้าสวนปาล์มน้้ามัน รายได้ส่วนนี้จึงเป็นรายได้ในปีที่ 26 ดังนั้น
รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการขายผลผลิตปาล์มน้้ามัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
จะเห็นได้ว่า รายได้ที่เกษตรกรได้รับในแต่ละปีนั้นไม่แน่นอนตามปริมาณของผลผลิต
เนื่ องจากราคาที่ เกษตรกรได้ รั บเป็ นราคาคงที่ ดั งนั้ นปริ มาณผลผลิ ตและรายได้ ที่
เกษตรกรจะได้รับจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง
จากตารางที่ 2 พบว่า รายได้สุทธิของเกษตรกรจะมีค่าเป็นลบในช่วงปีที่ 0 ถึง
ปีที่ 3 เนื่องจากยังไม่มีผลผลิต จนกระทั่งในปีที่ 4 ที่เกษตรกรเริ่มมีรายได้ จนกระทั่งใน
ปีที่ 5 เกษตรเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้สุทธินั้นยังมีค่าเป็นลบอยู่ จวบจนปีที่ 6
เกษตรเริ่มมีรายได้สุทธิเป็นบวก หลังจากนั้นรายได้จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่วงอายุปาล์ม
น้้ามันที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คือ ปีที่ 11 มีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 3,889,834.25 บาท จะเห็น
ได้ว่า รายได้สุทธิที่เกษตรกรได้รับในแต่ละปีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่
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ได้รับในแต่ละปีแล้ว ยั งขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการท้าสวนปาล์มน้้ามันอีกด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากพฤติกรรมการผลิตที่ยังไม่มีแบบแผน และมีลักษณะของการลองผิดลองถูก
ส่ งผลให้ ปริ มาณผลผลิ ต ค่ าใช้ จ่ ายในการท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั น และรายได้ สุทธิ ที่
เกษตรกรจะได้รับในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน ณ อัตราคิด
ลด ร้อยละ 7 ต่อปี
ปีที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายได้ทังหมด
0
0
0
0
2,743,089.24
2,731,816.67
2,876,692.97
2,756,299.10
3,510,245.21
3,668,259.29
3,714,025.38
4,478,297.86
4,063,627.97
4,146,924.19
3,143,882.42
2,789,080.57
3,177,006.29

ค่าใช้จ่ายทังหมด
3,099,769.80
518,357.03
547,296.41
555,245.29
557,179.46
549,811.48
554,673.29
552,572.74
552,572.74
588,747.49
580,667.04
588,463.61
588,131.12
588,949.26
591,723.87
614,480.87
588,630.04

รายได้สุทธิ
-3,099,769.80
-518,357.03
-547,296.41
-555,245.29
2,185,909.78
2,182,005.19
2,322,019.68
2,203,726.36
2,957,672.47
3,079,511.80
3,133,358.34
3,889,834.25
3,475,496.85
3,557,974.93
2,552,158.55
2,174,599.70
2,588,376.25

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
รายได้สุทธิสะสม
-3,099,769.80
-3,618,126.83
-4,165,423.24
-4,720,668.53
-2,534,758.75
-352,753.56
1,969,266.12
4,172,992.48
7,130,664.95
10,210,176.75
13,343,535.09
17,233,369.34
20,708,866.19
24,266,841.12
26,818,999.67
28,993,599.37
31,581,975.62
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปีที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายได้ทังหมด
2,847,425.76
2,716,768.56
2,928,523.33
3,196,298.50
2,726,374.12
2,793,739.15
2,807,111.25
2,748,387.59
2,817,789.10
704,262.18

ค่าใช้จ่ายทังหมด
596,662.47
596,331.82
594,479.73
607,134.10
596,589.57
594,014.73
598,418.59
588,128.20
589,237.82
0

รายได้สุทธิ
2,250,763.29
2,120,436.74
2,334,043.60
2,589,164.40
2,129,784.55
2,199,724.42
2,208,692.66
2,160,259.39
2,228,551.28
704,262.18

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
รายได้สุทธิสะสม
33,832,738.91
35,953,175.65
38,287,219.25
40,876,383.65
43,006,168.20
45,205,892.62
47,414,585.28
49,574,844.67
51,803,395.95
52,507,658.13

ที่มา จากการค้านวณ
ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่เหมาะสม
มาก การลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันในขนาดพื้นที่ 235.27 ไร่ อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี
ก้ าหนดมาจากค่ าเฉลี่ ยของอั ตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ของเกษตรกรกลุ่ มตั วอย่ าง ท้ าให้
สามารถค้านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่เกษตรกรได้รับในเวลา 25 ปี เท่ากับ
19,228,056.04 บาท อั ตราส่ วนผลตอบแทนมู ลค่าปั จจุ บั นของผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.98 และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR) เท่ากับ
ร้อยละ 28.75 เมื่อพิจารณาค่าตัวชี้วัดแต่ละตัว ได้แก่ NPV มีค่าเป็นบวก หมายความ
ว่า ในการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน สามารถให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรเมื่อคิดเป็น
มูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุการปลูกปาล์ม
น้้ามัน 25 ปี ตัวชี้วัด BCR มีค่าเท่ากับ 2.98 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่า ต้นทุนในการปลูก
ปาล์มน้้ามัน 1 บาท จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ 2.98 บาท หรือมีก้าไรเท่ากับ 1.98
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บาท และตัวชี้วั ด IRR ที่ได้ เท่ากับ 28.75 หมายความว่า อัตราผลตอบแทนที่ท้ าให้
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการ
และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกษตรกรต้องจ่ายคืนให้กับสถาบัน
การเงินที่ร้อยละ 7 ต่อปี จะพบว่า ค่า IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยประมาณ 4 เท่า จากผล
การวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนท้าสวนปาล์ม
น้้ามันในเขตพื้นที่เหมาะสมมากให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนรายได้สุทธิ
สะสมนัน้ มีค่าเป็นบวกในปีที่ 6 แสดงว่าเกษตรกรจะคุ้มทุนในปีที่ 6 นั่นเอง (ตารางที่ 2)
กรณีที่ 2 พืนที่ไม่เหมาะสม จากตารางที่ 3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์งบกระแส
เงินสด พบว่า ในช่วงแรกเกษตรกรจะยังไม่มีรายได้เลยเนื่องจากปาล์มน้้ามันยังไม่ให้
ผลผลิต เกษตรกรจึงต้องแบกภาระไปจนกว่าปาล์มน้้ามันจะให้ผลผลิตในปีที่ 4 ส่วน
ค่ าใช้ จ่ า ยแยกออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ค่ าใช้ จ่ ายในการลงทุ นและค่ าใช้ จ่ า ยในการ
ด้าเนินงาน พบว่า ลักษณะการลงทุนในครั้งแรกนั้น มีมูลค่าทั้งสิ้น 705,330.07 บาท/
ฟาร์ม และยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน เมื่อเข้าปีที่ 1 ที่เริ่มด้าเนินกิจกรรมการ
ผลิต พบว่ามีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 282,973.75 บาท/ฟาร์ม เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 เกษตรกร
คาดการณ์ว่าเงินลงทุนที่มีอยู่จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการผลิต เพราะเริ่มจะ
มีผลผลิตเต็ มที่ที่ จะสามารถเก็ บเกี่ ยวได้ในปีที่ 4 จึ งได้กู้ยื มเงินเพื่อน้ ามาใช้ จ่าย
หมุนเวียนในฟาร์มทั้งสิ้น 256,666 บาท/ฟาร์ม (ตามปริมาณเงินกู้เฉลี่ย/ฟาร์มที่ค้านวณ
ได้) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี แต่ถึงกระนั้นเงินทุนที่จะใช้จ่ายหมุนเวียนในปีที่ 4
ก็ยังไม่พอ แม้จะมีรายได้จากการขายผลผลิตแล้วก็ตาม เนื่องจากว่า ปาล์มน้้ามั น
สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรจึงควรมีเงินลงทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน คือ
ประมาณ 176,000 บาท จึงได้กู้ยืมเงินเพิ่มอีกเป็นจ้านวน 100,000 บาท/ฟาร์ม ซึ่งเป็น
การกู้ยืมแต่เพียงเท่าที่จ้าเป็นต้องใช้จ่ายจริงเท่านั้น จนกระทั่งเข้าปีที่ 6 ปาล์มน้้ามันให้
ผลผลิตมากขึ้น รายได้จากการขายผลผลิตจึงเพิ่มขึ้นด้วย ท้าให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิต แต่ ยังไม่ เพียงพอที่จะช้าระหนี้ได้ จนกระทั่งเข้ าปีที่ 8
เกษตรกรมีรายได้มากพอที่จะช้าระหนี้ แต่เกษตรกรต้องเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
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ด้าเนินการผลิตในปีต่อไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อน จวบจนเกษตรกรสามารถช้าระคืนได้
หมดในปีที่ 10 ซึ่งจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนี้ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงที่เกษตรกรรอ
ให้ปาล์มน้้ามันมีผลผลิตนั้น เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนส้าหรับที่จะใช้จ่ายจึงท้าให้
ต้องกู้ยืมเงิน แต่เกษตรกรก็มีความสามารถในการช้าระหนี้ได้ภายในเวลา 10 ปีจากผล
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ท้าให้ทราบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดอกเบี้ยจ่าย ซึ่ง
นับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่เราต้องค้านึงถึงในการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย จึงได้
น้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งในด้านการลงทุน การด้าเนินงาน รวมถึงค่าดอกเบี้ยจ่าย มา
พิจารณาร่วมกันในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นค่ าใช้จ่ายทั้งหมดในการท้าสวนปาล์ม
น้้ามันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 25 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีข้อมูล จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ท้าสวนปาล์มน้้ามันนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี ช่วงอายุปาล์มน้้ามันที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ได้แก่ ปีที่ 14 ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 320,950.63 บาท/ฟาร์ม
รายได้จากการท้าสวนปาล์มน้้ามันจะได้จากการจ้าหน่ายปาล์มน้้ามันในแต่
ละปี ค้ านวณจากปริ มาณปาล์ มน้้ ามั นคู ณกั บราคาปาล์ มน้้ ามั นที่ เกษตรกรได้ รั บ
กล่าวคือ ปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีที่ 4 มีผลผลิตเฉลี่ย 2,587.58 กิโลกรัม/ไร่ ช่วงอายุ
ปีที่ 13 เป็ นปีที่ ให้ ผลผลิ ตสูงที่ สุด คื อ 4,562.37 กิ โลกรัม/ไร่ ราคาปาล์ มน้้ ามั นที่
เกษตรกรได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตามคุณภาพของปาล์มน้้ามัน ราคาตลาด
และความต้องการปาล์มน้้ามันในแต่ละช่วงเวลา ลักษณะการจ้าหน่ายปาล์มน้้ามันใน
พื้นที่ที่เหมาะสมจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีการจ้าหน่ายแบบเป็นทะลายถึงร้อยละ 90
ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นผลปาล์มร่วง ดังนั้นในการวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงก้าหนดราคา
โดยพิ จารณาการจ้ าหน่ ายปาล์มน้้ามั นในลักษณะทะลาย เนื่องจากนิยมใช้ในการ
จ้าหน่ายปาล์มน้้ามันมากกว่า โดยราคาที่เกษตรกรได้รับตามเกณฑ์คุณภาพ ในช่วงที่
ท้าการส้ารวจพบว่าราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 3.83 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกร
จ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามันให้กับบริษัทสุขสมบูรณ์มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 66.67
ของเกษตรกรทั้งหมดที่ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตรองลงมา ร้อยละ 33.33 จ้าหน่ายให้กับ
โรงงานไทยอีสเทริน ส่วนมูลค่าซากและมูลค่าคงเหลือ ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือบางส่วนที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน เช่น โรงเรือน บ่อบาดาล
รถไถ มิเตอร์ไฟเกษตร รถกระบะเสริมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถน้าไปขาย
เพื่อเป็นรายได้ในปีสุดท้ายของการท้าสวนปาล์มน้้ามัน รายได้ส่วนนี้จึงเป็นรายได้ในปี
ที่ 26 (ตารางที่ 4)
ส้ าหรั บรายได้ สุทธิ ของเกษตรกรจะมี ค่ าเป็ นลบในช่ วงปี ที่ 0 ถึ งปี ที่ 3
เนื่องจากยังไม่มีผลผลิต จนกระทั่งในปีที่ 4 ที่เกษตรกรเริ่มมีรายได้ จนกระทั่งในปีที่ 5
ที่เกษตรกรเริ่มมีรายได้ แต่รายได้สุทธินั้นยังมีค่าเป็นลบอยู่ และรายได้สุทธิเริ่มมีค่าเป็น
บวกในปีที่ 6 หลังจากนั้นจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ช่วงอายุปาล์มน้้ามันที่มีรายสุทธิสูงสุด
คือ ปีที่ 13 มีรายได้สุทธิทั้งสิ้น 2,235,607.81 บาท (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ค่ าใช้ จ่ ายทั้ งหมดในการท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั นของเกษตรกรในพื้ นที่ ไม่
เหมาะสม จังหวัดชลบุรี
(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
ปีที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
705,330.07
52,986.36
55,829.26
53,578.62
56,169.82
55,849.13
55,486.17
55,307.75
55,307.75
67,834.66
66,918.14
68,728.08

ค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงาน
0
229,987.39
229,987.39
237,175.89
202,131.63
197,986.19
201,874.96
193,108.69
193,108.69
216,431.33
206,728.72
210,830.09

ค่าดอกเบียจ่าย

ค่าใช้จ่ายทังหมด

0
0
0
17,966.62
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
3,500.00
1,750.00
0

705,330.07
282,973.75
285,816.65
308,721.13
265,301.45
260,835.32
264,361.13
255,416.44
255,416.44
287,765.99
275,396.86
279,558.17
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
ปีที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน
68,879.25
69,144.17
69,757.27
78,843.78
78,710.26
79,928.65
79,591.86
79,255.56
81,470.69
78,426.36
79,229.26
79,018.62
76,169.82
76,529.13

ค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงาน
210,390.45
210,390.45
251,193.36
224,943.05
231,124.96
233,900.31
234,361.44
233,832.65
237,611.44
236,868.54
233,583.20
236,868.54
235,898.31
235,898.31

ค่าดอกเบียจ่าย

ค่าใช้จ่ายทังหมด

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

279,269.70
279,534.62
320,950.63
303,786.83
309,835.22
313,828.96
313,953.30
313,088.21
319,082.13
315,294.90
312,812.46
315,887.16
312,068.13
312,427.44

ที่มา จากการค้านวณ
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน ณ อัตราคิด
ลดร้อยละ 7 ต่อปี
ปีที่
0
1
2
3

รายได้ทังหมด
0
0
0
0

ค่าใช้จ่ายทังหมด
705,330.07
282,973.75
285,816.65
308,721.13

รายได้สุทธิ
-705,330.07
-282,973.75
-285,816.65
-308,721.13

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
รายได้สุทธิสะสม
-705,330.07
-988,303.82
-1,274,120.47
-1,582,841.60
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปีที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายได้ทังหมด
1,267,939.85
1,262,729.32
1,642,565.17
1,543,843.82
1,622,542.85
1,695,581.79
1,716,736.30
2,070,006.46
1,878,333.30
2,235,607.81
1,982,973.27
1,289,198.45
1,468,509.59
1,316,167.40
1,339,075.39
1,751,786.47
1,477,427.06
1,260,213.63
1,291,351.79
1,297,532.80
1,270,388.94
1,302,468.44
411,248.57

ที่มา จากการค้านวณ

ค่าใช้จ่ายทังหมด
265,301.45
260,835.32
264,361.13
255,416.44
255,416.44
287,765.99
275,396.86
279,558.17
279,269.70
279,534.62
320,950.63
303,786.83
309,835.22
313,828.96
313,953.30
313,088.21
319,082.13
315,294.90
312,812.46
315,887.16
312,068.13
312,427.44
0.00

รายได้สุทธิ
1,002,638.40
1,001,894.00
1,378,204.04
1,288,427.38
1,367,126.41
1,407,815.80
1,441,339.44
1,790,448.29
1,599,063.60
1,956,073.19
1,662,022.64
985,411.62
1,158,674.37
1,002,338.44
1,025,122.09
1,438,698.26
1,158,344.93
944,918.73
978,539.33
981,645.64
958,320.81
990,041.00
411,248.57

(หน่วย: บาท/ฟาร์ม)
รายได้สุทธิสะสม
-580,203.20
421,690.80
1,799,894.84
3,088,322.22
4,455,448.63
5,863,264.43
7,304,603.87
9,095,052.16
10,694,115.76
12,650,188.95
14,312,211.59
15,297,623.21
16,456,297.58
17,458,636.02
18,483,758.11
19,922,456.37
21,080,801.30
22,025,720.03
23,004,259.36
23,985,905.00
24,944,225.81
25,934,266.81
26,345,515.38
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เมื่อวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน ในเขตพื้นที่ไม่
เหมาะสม ขนาดพื้นที่ 127.94 ไร่ โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งก้าหนดมาจาก
ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ท้าให้สามารถค้านวณหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่เกษตรกรได้รับในเวลา 25 ปี เท่ากับ 9,537,643.38 บาท
อัตราส่วนผลตอบแทนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 3.52
และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 29.67 เมื่อพิจารณา
ค่าตัวชี้วัดแต่ละตัว ได้แก่ NPV ซึ่งมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ในการลงทุนท้าสวน
ปาล์มน้้ามัน สามารถให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่า
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุการปลูกปาล์มน้้ามัน 25 ปี ส้าหรับตัวชี้วัด
BCR มีค่าเท่ากับ 3.52 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่า ต้นทุนในการปลูกปาล์มน้้ามัน 1 บาท
จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ 3.52 บาท หรือมีก้าไรเท่ากับ 2.52 บาท และตัวชี้วัด IRR ที่
ได้เท่ากับ 29.67 หมายความว่า อัตราผลตอบแทนที่ท้าให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
เท่ า กั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผลตอบแทนตลอดอายุ ข องโครงการ และเมื่ อ น้ า ไป
เปรี ยบเที ยบกับอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ที่ เกษตรกรต้องจ่ ายคืนให้กั บสถาบันการเงินที่
ร้อยละ 7 ต่อปี จะพบว่า ค่า IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยประมาณ 4 เท่า จากผลการ
วิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน
ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม ขนาด 127.94 ที่จังหวัดชลบุรี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการ
ลงทุน ส่วนรายได้สุทธิสะสมนั้นมีค่าเป็นบวกในปีที่ 4 แสดงว่าเกษตรกรจะคุ้มทุนในปีที่
4 นั่นเอง (ตารางที่ 4)
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ ทางการเงิ นของโครงการลงทุ นท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั นใน
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคุ้มค่าในการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามัน
ในช่วงระยะเวลา 25 ปี โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากโครงการวิจัย จ้านวน 30 ราย แบ่งเป็น
เกษตรกรในเขตเหมาะสมมาก 15 ราย และเขตไม่เหมาะสม 15 ราย ผลการวิเคราะห์
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ทางการเงินของการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันในจังหวัดชลบุรีใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 7
ต่อปี (ในส่วนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้วิธี วิเคราะห์ผลตอบแทนต่อฟาร์ม แต่เมื่อสรุปผล
และเปรียบเทียบทั้งสองพื้นที่ ผู้วิจัยน้าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาท้าการวิเคราะห์
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่เพื่อให้เห็นผลตอบแทนทางการเงินชัดเจนยิ่งขึ้น) สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้
มูลค่าปั จจุ บั นสุ ทธิ (NPV) ในเขตเหมาะสมมากมีค่ ามากกว่ าในเขตไม่
เหมาะสม เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่าการลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันเขตไม่
เหมาะสม ท้ าให้ การลงทุ นท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั นในเขตพื้ นที่ เหมาะสมมากมี ความ
เหมาะสมที่จะลงทุนมากกว่าเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม ส้าหรับตัวชี้วัดผลตอบแทนต่อการ
ลงทุ น (BCR) ในเขตเหมาะสมมากมี ค่ าเท่ ากั บ 2.98 ส่ วนในเขตไม่ เหมาะสมมี ค่ า
เท่ากับ 3.52 แสดงว่าการลงทุนในเขตไม่เหมาะสมให้ก้าไรมากกว่า ส่วนผลตอบแทน
ภายในของการลงทุน (IRR) ทั้งในเขตเหมาะสมมากและไม่เหมาะสมต่างมี IRR สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยประมาณ 4 เท่า ดังนั้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนทั้งสองพื้นที่
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 สรุปการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกปาล์มน้้ามัน ในเขตพื้นที่
เหมาะสมมากและเขตไม่เหมาะสม
เขตพืนที่เหมาะสมมาก
- การถือครองที่ดินเฉลี่ยฟาร์มละ 235.27 ไร่
- NPV 19,228,056.04 บาท (81,727.62 บาท
ต่อไร่)
- BCR 2.98
- ถ้าต้นทุน 1 บาท จะมีก้าไรเท่ากับ 1.98 บาท
- IRR ร้อยละ 28.67
- คุ้มทุนจากการท้าสวนยางพาราในปีที่ 6

ที่มา จากการค้านวณ

เขตพืนที่ไม่เหมาะสม
- การถือครองที่ดินเฉลี่ยฟาร์มละ 127.94 ไร่
- NPV 9,537,643.38 บาท (74,547.78 บาท
ต่อไร่)
- BCR 3.52
- ถ้าต้นทุน 1 บาท จะมีก้าไรเท่ากับ 2.52 บาท
- IRR ร้อยละ 29.67
- คุ้มทุนจากการท้าสวนยางพาราในปีที่ 5
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จากการวิ เคราะห์ ทางการเงิ นของการลงทุ นท้ าสวนปาล์ มน้้ ามั น ในเขต
เหมาะสมมากและเขตไม่เหมาะสมมีความแตกต่างกันน้อยมาก เพราะพื้นที่ที่ท้าการ
ส้ารวจอยู่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือเป็นพื้นที่ในต้าบลและอ้าเภอเดียวกัน ต่างกันเพียง
หมู่ บ้ าน ดังนั้ นรู ปแบบการผลิ ตและการใช้ ปั จจั ยการผลิ ตจึ งมี ความคล้ายคลึ งกั น
ประกอบกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นใกล้เคียงกันจะมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
ปัญหาการผลิ ต ท้ าให้ รู ปแบบและวิ ธี การผลิ ตจึ งเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั นอี กทั้ ง
ประกอบกับที่ดินที่เกษตรกรน้ามาเพาะปลูกนั้นเป็นที่ดินของบรรพบุรุษที่เป็นมรดกตก
ทอดจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก
เนื่องจากผู้วิจัยใช้ข้อมูลแผนที่ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผนวกกับข้อมูล
จากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาท้าการแบ่งเขตเหมาะสมมากและไม่เหมาะสม
ท้าให้การส้ารวจข้อมูลมีจ้ากัดในเชิงพื้นที่ ผู้วิจัยไม่สามารถส้ารวจพื้นที่ที่ไกลกัน และมี
วิถีการผลิตที่ต่างกันได้ เพราะต้องให้ความส้าคัญกับพื้นที่การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
จากส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเป็นพื้นที่ในการส้ารวจวิจัยเป็นส้าคัญ เป็นที่น่า
สังเกตว่าผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรกรในเขตไม่เหมาะสมมีค่าสูงกว่า แสดง
ว่ามีก้าไรมากกว่าเกษตรกรที่ลงทุนท้าสวนปาล์มน้้ามันในเขตเหมาะสมมาก ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน เช่น ค่าปุ๋ย และค่าพลังงาน พบว่าเกษตรกรในเขต
ไม่เหมาะสมมีอัตราการใช้ปัจจัยการผลิ ตและจ้างแรงงานน้อยกว่าเกษตรกรในเขต
เหมาะสมมาก ส่งผลท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลงไปด้วย
ปัญหาการปลูกปาล์มน้้ามันจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
ท้าให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดของเกษตรกร โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านการผลิต จากการส้ารวจพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันใน
เขตพื้นที่เหมาะสมมาก ประสบปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาโรคและ
แมลง คือ แมงกัดใบ ด้วงเจาะไส้ หนูแทะต้นปาล์ม รองลงมา ได้แก่ ปัญหาขาดน้้าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ที่เหลือเป็นปัญหากิ่งพันธุ์, ผลผลิตไม่ได้
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คุณภาพ และขาดความรู้ในการผลิต ส่วนปัญหาในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสมพบว่าประสบ
ปัญหาโรคและแมลง คือ หนอนเจาะ หนูแทะต้นปาล์ม รองลงมา ได้แก่ ปัญหาขาดน้้า
เพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่ต่้า ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และขาด
ความรู้ในการผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาหลักในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ขาดน้้าเพื่อ
ใช้ในการเกษตรพื้นที่ต่้า และปัจจัยการผลิตราคาสูงนั้นส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร
2. ปัญหาด้านการตลาด ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่เหมาะสม
มากและไม่เหมาะสม ต่างก็ประสบปัญหาเดียวกันคือ ราคาผลผลิตตกต่้า อยากให้มี
การประกันราคา ดูแลราคาปัจจัยการผลิตในท้องตลาดไม่ให้สูงเกินไป เช่น ราคาปุ๋ย
ราคาน้้ามัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า จากปัญหาหลักดังกล่าว ท้าให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้้ามันมีศักยภาพด้านการตลาดค่อนข้างต่้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านการผลิตควรมีการด้าเนินนโยบายเขตปลูกปาล์มน้้ามันให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เพราะผู้วิจัยได้ลงส้ารวจและสอบถามเกษตรกรแล้วพบว่า เกษตรกรไม่ทราบ
ว่าตนเองอยู่ในหรือนอกเขตเกษตรเศรษฐกิจ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรจังหวัด หรือเกษตรอ้าเภอควรก้าหนดแนวทางกึ่งบังคับกึ่ง
สมัครใจเพื่อก้าหนดเป็นข้อเสนอให้เกษตรกรปลูกพืชในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม
โดยอาจเสนอการรับซื้อผลผลิตในราคาขั้นต่้าเมื่อเกษตรกรเลือกชนิดพืชที่ปลูกตามเขต
เกษตรเศรษฐกิจ หรือให้เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตในราคาถูก เช่น ปุ๋ย น้้ามัน หรื อ
อุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งแนวทางเหล่านี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมา
เลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้นอกจากนี้เมื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถ
ก้าหนดพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามันได้แล้ว ก็จะสามารถควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้้ามันได้อีกด้วย ประโยชน์ที่ส้าคัญ คือ ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องมากจาก
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ค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และต้นทุนการด้าเนินงาน รวมถึงควบคุมปริมาณปาล์มน้้ามัน
ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
2. ด้านการตลาด เกษตรกรผู้ปลู กปาล์ มน้้ ามันควรมี การรวมกลุ่ มกั นเพื่ อ
ก่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันหรือสหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อมี
การรวมกลุ่มแล้วก็สามารถขายผลผลิตผ่านตลาดกลางหรือตลาดท้องถิ่น หรือจ้าหน่าย
โดยตรงสู่โรงงาน เพราะผู้วิจัยได้สอบถามกับเกษตรกรแล้วพบว่า เกษตรกรต่างคนต่าง
ขนส่งผลผลิตปาล์มน้้ามันไปยังโรงงานหรือพ่อค้าคนกลางเอง โดยไม่มีการรวมกลุ่ม ซึ่ง
พบว่าสวนปาล์มกับโรงงานอยู่ห่างไกลกันประมาณ 10-20 กิโลเมตร ค่าขนส่งต่อเที่ยว
ประมาณ 1,000-1,500 บาท ท้ าให้แต่ละฟาร์มต้ องแบกรับภาระค่าขนส่งที่สูง ใน
ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมการเข้ามาของพ่อค้าคนกลางเพื่อท้าหน้าที่ทางการตลาดใน
บางพื้นที่ที่ห่างไกล เพื่อลดต้นทุนค่ าขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด โดย
ผลผลิตทั้งหมดต้องเคลื่อนย้ ายสู่ตลาดกลางหรือตลาดท้ องถิ่น เพื่ อให้โรงงานหรื อ
บริษัทรับซื้อเข้ามาก้าหนดราคาซื้อ นอกจากนี้การเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรในท้องถิ่นเข้ากับโรงงานหรือบริษัทรับซื้อ จะท้าให้ราคาที่เกษตรกรขายได้
เป็นราคาหน้าโรงงานหรือตลาดกลาง และเป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันใน
พื้นที่ ซึ่งการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานปาล์มน้้ามันตั้งแต่ระดับสวนปาล์มไปยังโรงงานหรือ
ตลาดรับซื้อ ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งเกษตรกร พ่อค้นคนกลาง และเจ้าหน้าที่
รัฐ จากการส้ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาด้านการผลิตปาล์มน้้ามันน้อยมาก จึงไม่มีการประสานงานที่ดีเกิดขึ้น เมื่อ
เกิดปัญหาด้านการผลิตเกษตรกรจะท้าการแก้ไขปัญหาเอง ท้าให้การปรับปรุงระบบ
การผลิตและการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท้าได้ยาก ดังนั้ นหากมีการจัดการห่วงโซ่
อุปทานปาล์มน้้ามันที่ดี โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างอ้านาจต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง หรือตลาดกลาง หรือโรงงาน โดยกลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลผลิต
ให้ กั บพ่ อค้ าคนกลางหรื ออาจส่ งขายโดยตรงไปยั งโรงงาน ตลาดกลาง หรื อตลาด
ท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ดีหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากกว่าปัจจุบัน ทั้งการ
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ก้าหนดราคาผลผลิต สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน เพื่อลดต้นทุนในการ
ขนส่ง และท้าให้เกษตกรขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย รูปแบบการจัดการห่วง
โซ่อุปทานปาล์มน้้ามันที่เหมาะสม
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2556ก) เขตความเหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว
มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, จาก
http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=10804&filename=index
[ค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2556]
กระทรงเกษตรและสหกรณ์. (2556ข) ประเด็นเชื่อมโยง zoning, จาก
http://www.moac.go.th/downloa/zoning/livestock/report25551107.pdf
[ค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2556]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2556ค) การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่
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