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บทคัดย่อ  

 ปัจจัยการผลิตและการจัดการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน นับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตต้องมี
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าใดๆ  โดยเฉพาะในการผลิตพืชสวน ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งส าหรับไม้ผลที่
มีช่วงอายุการผลิตยาวนาน และการปฏิบัติดูแลรักษาที่แตกต่างกันนั้นย่อมมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างเช่นกัน 
และพบว่าไม้ผลในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะในอ าเภอสามพราน และอ าเภอนครชัยศรี นั้นมีคุณภาพผลไม้ที่
ได้มาตฐาน และเกษตรกรมีทักษะในการผลิตไม้ผลเป็นอย่างดี จึงได้ท าการศึกษากระบวนการผลิต และการใช้
ปัจจัยการผลิต รวมถึงผลตอบแทนในระบบการผลิตไม้ผล ได้แก่ ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง และมะนาว ในพ้ืนที่อ าเภอสาม
พราน และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีการศึกษาเชิงส ารวจ (Exploration Research) และเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปแบบการใช้ปัจจัยการผลิต การดูแลรักษาของไม้ผลใน
แต่ละช่วงในการผลิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรค น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
วิเคราะห์การใช้ปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนต่อการลงทุน 

 ผลการศึกษาพบว่าได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ านวน 
65 ราย เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 38 ราย เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ จ านวน 46 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว 
จ านวน 15 ราย พ้ืนที่ปลูกไม้ผลเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวน อาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่ง
พบว่าต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิต ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง และมะนาว ในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตของปีแรก 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 51,257 บาท 33,566 บาท 38,106 บาท และ 41,640 บาท ต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ 
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และในปีที่ 2 ขึ้นไปมีต้นทุนการผลิต 38,288 บาท 19,712 บาท 20,777 บาท และ 22,879 บาท ต่อไร่ต่อปี 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่ และเมื่อน ามาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
(Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตไม้ผลในช่วงที่ยังไม่
สามารถให้ผลผลิตนั้นเมื่อถึงช่วงผลไม้ให้ผลผลิตเต็มทีไ่ด้แล้วพบว่า ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของการผลิต
ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง และมะนาว 209.98% 160.04% 74.49% และ 31.57% ตามล าดับ จึงแสดงให้เห็นว่าการลงทุน
ผลิตส้มโอ ชมพู่ นั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงอย่างยิ่ง ส าหรับฝรั่ง และมะนาว นั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนแต่
ไม่มากเม่ือเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืน 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ความคุ้มค่า 

Abstract 

 The management and the production factor for effective return on investment. It is 
important that producers must have before making a decision to produce any. Especially in the 
horticultural production have high production costs. The fruit for a long period of production 
and practice to take care have at different that also have to use different inputs as well. The 
fruit in Nakhornpathom Province especially at Sam Phran District and Nakhon Chai Si District 
have good quality of the fruit and farmers has the skill in the fruit production well. The study of 
process and production factor using include the returns in the fruit production system. Kinds of 
fruits namely, Pomelo, Rose apple, Guava, and lemon at the Sam Phran District and Nakhon 
Chai Si District, Nakhornpathom Province. The study by exploration research and the data was 
collected from primary and secondary data. The data was of the general farmers. Using of 
production factor format. The practice should look after of the fruit in period each in the 
production. Include an obstacle and a problem. The statistics used were frequencies, 
percentages, averages, and analyse the production factor using and return on investment.   
 The results of  study show that surway to collect the data from the farmers interview 
growing the pomelo 65 farmers,  the guava 38 farmers,  a rose apple 46 armers, and the lemon 
15 farmers. The area grows the low-land fruit basically and clay. The raised beds garden and 
using water from a nature place. Which was using costs of the production factors in Pomelo, 
Rose apple, Guava, and lemon. While can’t give a product first year yet. The farmers has costs 
of the production were 5 1 ,2 5 7  baht 3 3 ,5 6 6  baht 3 8 ,1 0 6  baht and 4 1 ,6 4 0  baht/rai/year 
respectively. And the second years has costs of the production were 38,288 baht 19,712 baht 
20,777 baht and 22,879 baht/rai/year respectively. Which were the variable costs include the 
fixed costs. The findings analyzed that return on investment (ROI). Shows that even though 
farmers have to invest in fruit production in the range can not yield when the fruit has been 
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found to yield fully. Rate of return on investment in Pomelo, Rose apple, Guava, and lemon 
were 209.98% 160.04% 74.49% and 31.57% respectively. It shows that the investment produces 
Pomelo, Rose apple, they have worth the investment especially for Guava, and lemon are 
worth the investment, but not much compared to other fruits. 
 
Keywords: production factor, cost, return on investment, worth 

 

 

ค าน า 

ในการผลิตพืชเป็นการค้า สิ่งส าคัญที่จะท าให้การผลิตประสบความส าเร็จ ปัจจัยการผลิตและการจัดการ
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน นับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตต้องมีข้อมูลก่อนการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้า
ใดๆ  โดยเฉพาะในการผลิตพืชสวน ที่มีต้นทุนการผลิตสูง และการผลิตพืชสวนแต่ละชนิดจะมีระดับการใช้ปัจจัย
การผลิตที่แตกต่างกัน หากเป็นไม้ผลจะมีอายุกว่าจะให้ผลผลิตยาวนาน แต่ละช่วงการเจริญเติบโตมีการปฏิบัติดูแล
รักษาแตกต่างกัน และยังขึ้นกับแหล่งปลูก   ในขณะที่ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตที่สูง มีการปฏิบัติ
พิถีพิถันกว่าพืชอ่ืนๆ อาจจะต้องมีอุปกรณ์และการปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือมีโรงเรือนเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลผลิต 
การศึกษาปัจจัยในระบบการผลิตพืชสวนท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนการผลิตพืชสวน รวมถึงหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ค านวณค่าทดแทนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติได้ต่อไป   

การใช้ปัจจัยการผลิต ในระบบการผลิตพืชสวนเราทราบดีว่าต้องมีความแตกต่างกัน การศึกษาจึงต้องให้
ครอบคลุม และมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพืช ตั้งแต่ลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร  การเข้ารวมกลุ่ม
ของเกษตรกร สภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต ท้ังด้านแรงงานและปัจจัยการผลิต ค่าเสื่อมราคา และค่าซ่อมแซมของ
เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิต รวมทั้งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของ
เกษตรกรท าให้ทราบถึงปัญหาด้านการผลิต ด้านการจ าหน่าย ผลตอบแทนของเกษตรกร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต้นทุนต่อหน่วยในระบบการผลิตพืชสวน  เป็นแนวทางส าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการในการตัดสินใจลงทุนผลิตพืชสวน นักวิจัยสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณางบประมาณงานวิจัย
ได้อย่างเหมาะสม และหน่วยงานภาครัฐสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการค านวณค่าทดแทนในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติได ้

การศึกษาต้นทุนการผลิตพืชสวน เคยได้มีการด าเนินการหลายพืช เช่น 
ธนภร (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษ กับการผลิตผัก

โดยใช่สารเคมี กรณีศึกษาในพื้นที่ ต าบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าต้นทุนทั้งหมดจากการผลิต
ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และผักกาดหอม ของเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าเกษตกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมี 
แต่รายได้ของการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมี และผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่า 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผักจากการใช้สารเคมี 
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ฐิตาภรณ์ (2552) วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนจุดคุ้มทุน และส่วนเกิท่ีปลอดภัยจาก
การผลิตมะนาวในฤดูกาล และนอกฤดูกาล พบว่าต้นทุนรวมของการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลมากกว่าการผลิต
มะนาวในฤดูกาล แต่รายได้จากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลมากกว่าการผลิตมะนาวในฤดูกาล และอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นตุนจากการผลิตมะนาวนอกฤดูกาลมากกว่ามะนาวในฤดูกาล  

กิตติพร (2544) วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ระหว่างปลอด
สารพิษโดยมีสัญญาซื้อขายและการผลิตที่ใช้สารเคมีโดยไม่มีสัญญาซื้อขาย ในจังหวัดนครปฐม พบว่าการผลิต
หน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรที่มีสัญญาซื้อขายสูงกว่าเกษตรไม่มีสัญญาซื้อขายเพียงเล็กน้อย และผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับส าหรับมีสัญญาซื้อขายจะต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณ ของเงื่อนไขในการท าสัญญา มีความ
เสี่ยงสูงกว่าเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยไม่มีสัญญาซื้อขาย 
 ฉัตร (2533) ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผักกางมุ้ง และไม่กางมุ้ง ในเขตพระโขนงภาษีเจริญ และบางบัวทอง 
พบว่าผักกางมุ้งให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่าการผลิตผักไม่กางมุ้ง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตที่แตกต่างกัน และท าเลการ
ปลูกผักท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน  
 เบญจมาศ (2538) ได้ท าการศึกษาเรื่องเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพ ระหว่าง
เกษตรกรที่ใช้ธรรมชาติและเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตผัก
แต่ละชนิดที่ท าการศึกษาที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ แรงงานที่ใช้ในการผลิตและดูแลรักษา มูลค่าปุ๋ย มูลค่า
สารเคมีป้องกันจ ากัดศัตรูพืช ทางด้านวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า เกษตรกรที่ใช้สารธรรมชาติจะได้
ก าไรสุทธิสูงกว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีมากเพราะมีต้นทุนที่ต่ ากว่า  

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางมีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดนครปฐม โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของ
ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 2 – 10 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่
ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้พ้ืนที่ทางตอนเหนือ  และทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอนส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางของ จังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็น
แห่ง ๆ และมีแหล่งน้ ากระจาย ส าหรับพ้ืนที่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน มีคลอง
ธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดข้ึนเพื่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเล 2 – 4 เมตร 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านา  ท าไร่และท าสวน แต่ก็มีบางส่วนของ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยว มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าท่าจีน นอกจากนั้นยังมีคลองธรรมชาติและ
คลองซอยที่ขุดขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนล าน้ าที่เรียกว่า Alluvial Soil 
โดยมากดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงดี จึงเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลเพราะ
ท าให้คุณภาพรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ ชมพู่ กล้วย 
มะพร้าวน้ าหอม ส้มเขียวหวาน ขนุน พุทรา องุ่น มะละกอ และมะม่วงพันธุ์ต่าง และเป็นที่ทราบกันดีว่าผลผลิตไม้ผล
จาก อ าเภอสามพราน และ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพได้มาตฐาน และเกษตรกรมีทักษะในการ
ผลิตไม้ผลเป็นอย่างดี จึงเหมาะส าหรับการเป็นต้นแบบในการศึกษากระบวนการผลิต จึงสมควรที่จะได้
ท าการศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต รวมถึงผลตอบแทนในระบบการผลิตไม้ผลในพ้ืนที่ดังกล่าว                                        

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม อุปกรณ์ในการสัมภาษณ์เกษตร 

การทดลองท่ี 1 การใช้ปัจจัยการผลิตส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง มะนาว รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับในระบบการผลิตใน
เขตอ าเภอสามพราน และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม         
แบบวิธีวิจัย  

     เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Exploration Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
ได้แก่รูปแบบการใช้ปัจจัยการผลิต การดูแลรักษาของไม้ผลในแต่ละช่วงในการผลิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
โดยการใช้แบบสอบถามด้านต้นทุนและผลตอบแทนจาการผลิต น ามาวิเคราะห์สถิติหากขั้นตอนใดต้องแก้ไขด้วย
การวิจัยจะได้น าเสนอนักวิจัยต่อไป  

ขั้นตอนการวิจัย 
 1. เตรียมแบบสอบถามที่ผู้ตอบสามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่  โดยแบบสอบถามจะมี 3 ส่วน ได้แก่ข้อมูล
ทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และปัญหาอุปสรรคในด้านการผลิต 
การตลาด และความต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ 

  2. เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่จะด าเนินการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ก าหนดกรอบเนื้อหาของ
แบบสอบถาม  

 3. เก็บรวบรวบข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ ทั้งแบบวิเคราะห์เชิงพรรณา วิเคราะห์เชิงอนุมาน วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์   
การบันทึกข้อมูล 

         - ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร)  
         - ข้อมูลทุติยภูมิ (สภาพอากาศ สังคม เศรษฐกิจ)  
         - ข้อมูลของส้มโอ 
          - ด้านต้นทุนและผลตอบแทนมีตัวแปรที่ท าการศึกษา คือ  
        1. ต้นทุน  
       1.1 ต้นทุนคงท่ี  

  1.2 ต้นทุนแปรผันแปร  
1.2.1 ค่าแรงงาน  

  1.2.2 ปัจจัยในการผลิต (พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ท่ีช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ 
         ฯลฯ)   
  1.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา ฯลฯ 

2. ผลตอบแทน  รายได้จากการขายผลผลิต 
               - ปัญหาในการผลิต และความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ   
  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ธนภร (2554) ได้อธิบายสูตรการค านวณต้นทุนการผลิตพอสรุปได้ดังนี้ 
 ต้นทุนทั้งหมด  = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
 (TC )  = (FC) + (VC) 
 ก) ต้นทุนคงท่ี (FC)  = ค่าเช่าที่ดิน + ค่าใช้ที่ดิน + ค่าภาษีที่ดิน + ค่าเสื่อมราคา 
 เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร + ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน
 ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ 
 ค่าเช่าที่ดิน  = จ านวนที่ดินที่เช่า X อัตราค่าเช่าที่ดิน 
 ค่าใช้ที่ดิน  = จ านวนที่ดินเป็นของตนเอง X อัตราค่าเช่าที่ดิน 
 ค่าภาษีที่ดิน  = จ านวนที่ดิน X อัตราค่าภาษีท่ีดิน 
 ค่าเสื่อมราคาต่อปี  = ราคามูลค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา – มูลค่าซาก 
                อายุการใช้งาน (ปี) 
ค่าเสียโอกาสอัตราเงินทุนซื้อ = มูลค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา + มูลค่าซาก Xดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
เครื่องมือและอุปกรณ์     2 
 
 ข) ต้นทุนผันแปร (VC)  = ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร + ค่าซ่อมแซม 
 เครื่องมืออุปกรณ์ + ค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ + ค่า
 ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต + ค่าใช้จ่ายในการตลาด + ค่าเสีย
 โอกาสในการใช้แรงงาน + ค่าเสียโอกาสของเงินทุน 
 ค่าแรงงาน  = ค่าจ้างแรงงานในการเตรียมดินเพาะปลูก การดูแลรักษาการ
   เก็บเก่ียว ค่าขนย้าย 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร = จ านวนวัสดุปัจจัยที่ใช้ X ราคาของวัสดุปัจจัย 
 ค่าเสียโอกาสในการใช้แรงงาน = มูลค่าแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ในการปลูกผลไม้ 
 ค่าเสียโอกาสเงินทุน  = ต้นทุนผันแปรทั้งหมด X อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 ค) ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย  = ต้นทุนทั้งหมด 
 จ านวนผลผลิต 
 วีรี (2549) ได้อธิบายสูตรการค านวณผลตอบแทนการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) เป็นการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบจานวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ ผลของ ROI จะช่วยให้สามารถประเมินการลงทุน
ว่าคุ้มค่าหรือไม่ สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
   อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน = ก าไรสุทธิ  X 100 
       เงินลงทุน  

เวลาและสถานที่ด าเนินการ   
ตุลาคม  2556 สิ้นสุด กันยายน 2558    
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สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลการผลิตไม้ผลของจังหวัดนครปฐมในปี 2556 พบว่ามี่เนื้อที่ในการผลิตไม้ผลทั้งหมด 27,280 ไร่ 
โดยพบว่าการผลิตส้มโอในจังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรผู้ผลิตทั้งหมด 870 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูก 3,905 ไร่ ฝรั่ง มี
เกษตรกรผู้ผลิตทั้งหมด 1,749 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูก 9,219 ไร่ ชมพู่มีเกษตรกรผู้ผลิตทั้งหมด 1,123 ครัวเรือน มี
พ้ืนที่ปลูก 6,037 ไร่ และมะนาวมีเกษตรกรผู้ผลิตทั้งหมด 835 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูก 5,465 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ 
กรมส่งเสริมการเกษต, 2556)  
 การศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิตส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง มะนาว รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับในระบบการผลิตใน
เขตอ าเภอสามพราน และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  นั้นได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จ านวน 65 ราย เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จ านวน 38 ราย เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ จ านวน 
46 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว จ านวน 15 ราย      

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม 
จากการสัมภาษณ์เกษตกรผู้ปลูกส้มโอจ านวน 65 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 69 อยู่ในช่วงอายุ 45-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.5 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 61.5 ซึ่งมีอาชีพ
เกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการปลูกส้มโอมาแล้ว 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ 40-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 ใช้แรงงานในครอบครัวร่วมกับการจ้างแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานเป็นครั้งคราว
คิดเป็นร้อยละ 64.6  

ข้อมูลการผลิตส้มโอในจังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อ

ราย คือ 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ตนเองคิดเป็นร้อยละ 73.8 และเป็นพ้ืนที่เช่าคิดเป็นร้อยละ 
26.2 พ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 9 ไร่ต่อราย พันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูกคือ พันธุ์ขาวน้ าผึ้ง และทองดี ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกรวมกันใน
พ้ืนที่เดียว อายุของต้นส้มโอมีอายุประมาณ 2 ปี เพราะพ้ืนที่ส้มโอส่วนใหญ่ประสบภัยน้ าท่วมในปี 2554 อายุเริ่ม
ให้ผลผลิตคือ 5 ปี และผลผลิตจะให้คงที่คือ 6-7 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกร่วมกับพืชชนิดอ่ืน 2-3 ชนิด เช่น กล้วย 
หมาก เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 86.1 เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีสถานภาพเป็น
เจ้าของสวนและใช้ทุนตนเองเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 78.5 กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารภาครัฐคิดเป็น
ร้อยละ 21.5  

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตส้มโอ  
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ

ผลผลิต ได้แก่ 
1.1. ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์

ประจ างวด ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้ในการผลิตซึ่งเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
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ก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน หรือตามปริมาณการผลิต จากการสัมภาษณ์และน าข้อมูลมาบันทึ ก
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  

ตารางที ่1 แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตส้มโอ 

รายการ ราคาทุน (บาท) อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาซาก 
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา  
(บาท/ปี) 

เครือ่งสูบน้ า  22,466 15 2,000 1,364 

อุปกรณ์ส่งน้ า  19,865 14 - 1,419 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมือโยก  6,698 6 - 1,116 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมอร์เตอร์  17,000 8 - 2,125 

เรือพร้อมเครื่องพ่นสารเคมี 45,000 10 6,000 3,900 

รถยนต์ดูแลสวน 446,818 12 150,000 24,735 

รถมอเตอร์ไซด์ดูแลสวน  37,893 8 8,000 3,737 

เรือสแตนเลสดูแลสวน 24,000 10 5,000 1,900 

ค่าท่ีพักคนงาน  151,666 10 - 15,167 

ค่าโรงเรือนอุปกรณ์  121,821 13 - 9,371 

พลั่ว  450 5 - 90 

จอบ  250 5 - 50 

พร้า  200 5 - 40 

กรรไกรตัดกิ่ง  1,350 5 - 270 

เสียม  150 5 - 30 

ถังผสมยา  2,400 5 - 480 

รวม 898,027   171,000 65,794 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 1 การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตส้มโอของเกษตรกรนั้น มีมูลค่า
เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา จ านวนเงินรวม 898,027 บาท ค่าเสื่อมราคา 65,794 บาท/ปี เกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอมีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 15 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 4,368 บาท/ปี 

1.2. ค่าเช่าที่ดิน  
      ค่าเช่าที่ดินคิดเฉลี่ย ไร่ละ 3,500 บาท/ปี  

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนชนิดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรง
กับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใด้กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบด้วย ค่า
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วัสดุการเกษตรที่ใช้แล้วหมดไปในการผลิต ได้แก่ ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าไถพรวนค่ายกร่องสวน ค่าแรงก าจัดวัชพืช ค่าแรง
ดูแลรักษา(ใส่ปุ๋ย พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รดน้ า) ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ค่า
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

ตารางที ่2 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตส้มโอ 

ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก 
ปีท่ี 2 ขึ้น

ไป 
การเตรียมดิน  10,635 - 
ต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์ 40 กิ่งพันธุ์ 2,334 - 
การบ ารุงดูแลรักษา    

1. ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-16-16 จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 25-7-7 จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 46-0-0 (เฉพาะสวนท่ีขาดยูเรีย) 6-7 ครั้งๆละ 16 kg 

11,058 11,058 

2. ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยขี้วัว จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 30 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้ไก่ จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 10 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้หม ูจ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 10 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้ค้างคาว จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 6 กระสอบๆ ละ 10 kg 

( เกษตรกรสลับใช้ปุ๋ยแล้วแต่จะหาปุ๋ยนั้นๆได้) 

2,737 2,737 

3. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ า/
ฮอร์โมน 

ปุ๋ยน้ าสาหร่ายทะเล จ านวน 1 ครัง้ ๆละ 20 cc./ น้ า 20 ลิตร 
ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2-3 ครั้ง 20 cc./ น้ า 20 ลิตร 
ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมพ่นทางใบ จ านวน 3 ครั้ง  20 cc./ น้ า 
20 ลิตร 

3,295 3,295 

4. สารปราบวัชพืช สารปราบวัชพืช จ านวน 4-6 ครั้ง ครั้งละ 1 ลิตร 1,651 1,651 

5. สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและโรคพืช 

สารป้องกันก าจัดหนอน-แมลง จ านวน 12 ครั้งๆ ละ200 cc 
/น้ า 130 ลิตร (ครึ่งล าเรือ) 
สารป้องกันก าจัดโรคพืช  จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 1 kg   

7,456 7,456 

6. การตัดแต่งกิ่ง ปีละ 1 ครั้ง  2,100 2,100 

การเก็บเกี่ยว  - - 

น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

น้ ามันสูบน้ าเข้า-ออก สวน 10 ครั้งๆ ละ 4 ลิตร (น้ ามัน
เบนซิน) 
น้ ามันส าหรับเครื่องพ่นสารเคมี และให้น้ า 24 ครั้งๆ ละ 0.5 
ลิตร (น้ ามันเบนซิน) 

2,123 2,123 

รวม 43,389 30,420 
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ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที ่2 พบว่าต้นทุนผันแปรในการผลิตส้มโอของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายผันแปรเฉลี่ยในปีแรก 
ทั้งสิ้น 43,389 บาทต่อไร่ และในปีที่ 2 ขึ้นไป 30,420 บาทต่อไร่ 

ข้อมูลรายได้จากการผลิตส้มโอ 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดผลผลิตและรายได้จากการผลิตส้มโอ 

ช่วงอายุให้
ผลผลิต  

(ปี) 

คุณภาพ
ผลผลิต 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/ลูก) 

ผลผลิต 
(ลูก/ไร่) 

รายได้จากการ
ผลิตส้มโอ 

(บาท/ไร่/ปี) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่/ปี) 

4-5 เกรด A 60 800 48,000 64,000 
เกรด B 30 400 12,000 
ตกเกรด 20 200 4,000 

6-7 เกรด A 60 2,250 135,000 164,000 
เกรด B 30 600 24,000 
ตกเกรด 20 250 5,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 3 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพบว่า ช่วงอายุให้ผลผลิตส้มโอในช่วงเริ่มให้ผล
ผลิตนั้น ผลผลิตส้มโอจะน้อย ประมาณ 1,500 ลูกต่อไร่ต่อปี แต่เมื่อส้มโอมีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในช่วงอายุ 6-
7 ปี จะพบว่าให้ผลผลิตดี ประมาณ 3,000 ลูกต่อไร่ต่อปี 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลต้นทุนและรายได้ของการผลิตส้มโอ 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดต้นทุนและรายได้ของการผลิตส้มโอ 

รายการ 
ส้มโอช่วงอายุ 

1 ปี 
(บาท) 

ส้มโอช่วงอายุ 
2-3 ปี 
(บาท) 

ส้มโอช่วงอายุให้
ผลผลิต 4-5 ปี 

(บาท) 

ส้มโอช่วงอายุให้
ผลผลิต 6-7 ปี 

(บาท) 
รายได้จากการผลิตส้มโอ - - 64,000 164,000 
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หัก  ต้นทุนผันแปร 43,389 30,420 30,420 30,420 
ต้นทุนคงท่ี  7,868  7,868  7,868   7,868 
รวมต้นทุนทั้งหมด 51,257 38,288 38,288 38,288 
ก าไรสุทธิ -51,257 -38,288 25,712 125,712 

หมายเหตุ: ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อไร่/ต่อปี รวมกับค่าเช่าที่ดิน 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 4 พบว่าการปลูกส้มโอของเกษตกรจะมีช่วงส้มโอยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 1-3 ปี 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 51,257 บาท/ไร่/ปี ในปีแรก และ 38,288 บาท/ไร่/ปี ในปีที่ 2-3 ซึ่งเมื่อส้มโอให้
ผลผลิตในช่วงอายุ 4-5 ปีพบว่า มีก าไรสุทธิ 25,712 บาท/ไร่/ปี จนเมื่อส้มโอให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 6-7 ปี 
พบว่ามีก าไรสุทธิ 125,712 บาท/ไร่/ปี  

ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนในการผลิตส้มโอ 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) เป็นการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ ผลของ ROI จะช่วยให้สามารถประเมินการลงทุน
ว่าคุ้มค่าหรือไม่ สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
 
   อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน = ก าไรสุทธิ  X 100 
       เงินลงทุน  

ตารางที่ 5 แสดงการค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนผลิตส้มโอ 

อัตราผลตอบแทน ส้มโอช่วงอายุให้ผลผลิต 4-5 ปี  ส้มโอช่วงอายุให้ผลผลิต 6-7 ปี  

จากเงินลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

25,712   X 100 
59,868 

125,712 X 100 
59,868 

= 42.94% =209.98% 
หมายเหตุ: เงินลงทุนคือจ านวนเงินที่เกษตรกรลงทุนเริ่มแรกในการปลูกส้มโอคือ 898,027 บาท เกษตรกรผู้ปลูก
ส้มโอมีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 15 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 59,868 บาท 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

 จากตารางที่ 5 การค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้
เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตส้มโอในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1-3 ปี ถึง 127,833
บาท แต่เมื่อส้มโอให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 4-5 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 42.94% และเมื่อเข้าสู่
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ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 6-7 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 209.98% จึงแสดงให้เห็น
ว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างยิ่ง 

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ในจังหวัดนครปฐม 
จากการสัมภาษณ์เกษตกรผู้ปลูกชมพู่จ านวน 46 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในช่วงอายุ 45-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 58 ซึ่งมี
อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการปลูกชมพู่มาแล้ว 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมา 5-
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ใช้แรงงานในครอบครัวร่วมกับการจ้างแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานเป็นครั้งคราว
คิดเป็นร้อยละ 91.7  

ข้อมูลการผลิตชมพูใ่นจังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อ

ราย คือ 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.4 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ตนเองคิดเป็นร้อยละ 83.3 และเป็นพ้ืนที่เช่าคิดเป็นร้อยละ 
16.7 พ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 8 ไร่ต่อราย พันธุ์ชมพู่ที่นิยมปลูกคือ ทับทิมจันทร์ เพชรสามพราน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกรวมกันใน
พ้ืนที่เดียว อายุของต้นชมพู่มีอายุประมาณ 4 ปี อายุเริ่มให้ผลผลิตคือ 1-1½ ปี และผลผลิตจะให้คงที่คือ 3 ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นพืชชนิดเดียว เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีสถานภาพเป็นเจ้าของ
สวนและใช้ทุนตนเองเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 75 กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 25 
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตชมพู่  

1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ผลผลิต ได้แก่ 

1.1. ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์
ประจ างวด ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้ในการผลิตซึ่งเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
ก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน หรือตามปริมาณการผลิต จากการสัมภาษณ์และน าข้อมูลมาบันทึ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  

ตารางที ่6 แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตชมพู่ 

รายการ ราคาทุน  
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาซาก 
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา  
(บาท/ปี) 

เครื่องสูบน้ า  24,145 15 1,450 1,513 

อุปกรณ์ส่งน้ า  13,000 7 - 1,857 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมือโยก  794 4 - 199 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมอร์เตอร์  16,571 13 - 1,275 
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รายการ ราคาทุน  
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาซาก 
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา  
(บาท/ปี) 

เรือพร้อมเครื่องพ่นสารเคมี 38,000 10 6,000 3,200 

รถยนต์ดูแลสวน 558,454 10 150,000 40,845 

รถมอเตอร์ไซด์ดูแลสวน  35,666 10 8,000 2,767 

เรือสแตนเลสดูแลสวน 25,000 10 5,000 2,000 

ค่าโรงเรือนอุปกรณ์  45,000 6 - 7,500 

พลั่ว  350 5 - 70 

จอบ  250 5 - 50 

พร้า  300 5 - 60 

กรรไกรตัดกิ่ง  972 5 - 194 

เสียม  150 5 - 30 

ถังผสมยา  300 5 - 60 

รวม 758,952 170,450 171,000 61,620 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
จากตารางที่ 6 การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตชมพู่ของเกษตรกรนั้น มีมูลค่า

เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา จ านวนเงินรวม 758,952 บาท ค่าเสื่อมราคา 61,620 บาท/ปี เกษตรกรผู้
ปลูกชมพู่มีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 15 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 4,108 บาท/ปี 

1.2. ค่าเช่าที่ดิน  
       ค่าเช่าที่ดินคิดเฉลี่ย ไร่ละ 1,700 บาท/ปี  

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนชนิดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใด้กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
การเกษตรที่ใช้แล้วหมดไปในการผลิต ได้แก่ ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าไถพรวนค่ายกร่องสวน ค่าแรงก าจัดวัชพืช ค่าแรงดูแล
รักษา (ใส่ปุ๋ย พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รดน้ า) ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตชมพู่ 

ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก ปีท่ี 2 ขึ้นไป 

การเตรียมดิน  7,226  

ต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์ 100 กิ่งพันธุ์ 820  
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ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก ปีท่ี 2 ขึ้นไป 

การบ ารุงดูแลรักษา    

1. ปุ๋ยเคมี 
สูตร 17-17-17 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 8-24-24 (เร่งผล)จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 18-46-0 (เร่งดอก) 2 ครั้งๆละ 25 kg 

5,034 5,034 

2. ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยขี้ไก่ จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้นกกระทา จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 20 กระสอบๆ 
 ละ 10 kg 

645 645 

3. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ า/
ฮอร์โมน 

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2-3 ครั้ง 20 cc./ น้ า 20 ลิตร 
ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมพ่นทางใบ จ านวน 3 ครั้ง  20 cc./ 
น้ า 20 ลิตร 

2,087 2,087 

4. สารปราบวัชพืช สารปราบวัชพืช จ านวน 4-6 ครั้ง ครั้งละ 1 ลิตร 1,193 1,193 

5. สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและโรคพืช 

สารป้องกันก าจัดหนอน-แมลง จ านวน 8 ครั้งๆ ละ200 
cc /น้ า 130 ลิตร (ครึ่งล าเรือ) 
สารป้องกันก าจัดโรคพืช  จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 1 kg   

5,103 5,103 

6. ถุงและกระดาษห่อผล 20,000 ถุง 2,700 2,700 

7. การตัดแต่งกิ่ง ปีละ 1 ครั้ง  1,650 1,650 

การเก็บเกี่ยว  - - 

น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

น้ ามันสูบน้ าเข้า-ออก สวน 10 ครั้งๆ ละ 4 ลิตร (น้ ามัน
เบนซิน) 
น้ ามันส าหรับเครื่องพ่นสารเคมี และให้น้ า 24 ครั้งๆ ละ 
0.5 ลิตร (น้ ามันเบนซิน) 

1,300 1,300 

รวม  27,758 19,712 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
จากตารางที่ 7 พบว่าต้นทุนผันแปรในการผลิตชมพู่ของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายผันแปรเฉลี่ยในปีแรก 

ทั้งสิ้น 27,758 บาทต่อไร่ และในปีที่ 2 ขึ้นไป 19,712 บาทต่อไร่ 

ตารางที ่8 แสดงรายละเอียดผลผลิตและรายได้จากการผลิตชมพู่ 

ช่วงอายุให้
ผลผลิต  

(ปี) 

คุณภาพ
ผลผลิต 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้จากการ
ผลิตชมพู ่

(บาท/ไร่/ปี) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่/ปี) 



15 
 

1-1½ เกรด A 40 800 32,000 34,750 
เกรด B 15 150 2,250 
ตกเกรด 10 50 500 

3 เกรด A 40 2,500 100,000 106,500 
เกรด B 15 300 4,500 
ตกเกรด 10 200 2,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
จากตารางที่ 8 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกชมพู่พบว่า ช่วงอายุให้ผลผลิตชมพู่ในช่วงเริ่มให้ผล

ผลิตนั้น ผลผลิตชมพู่จะน้อย ประมาณ 1,000 กก.ต่อไร่ต่อปี แต่เมื่อชมพู่มีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในช่วงอายุ 3 ปี 
จะพบว่าให้ผลผลิตดี ประมาณ 3,000 กก.ต่อไร่ต่อปี  

ข้อมูลต้นทุนและรายได้ของการผลิตชมพู่ 
ตารางที ่9 แสดงรายละเอียดต้นทุนและรายได้ของการผลิตชมพู่ 

รายการ ชมพู่ช่วงอายุ 1 ปี 
(บาท) 

ชมพู่ช่วงอายุให้ผลผลิต 
1-1½ ปี (บาท) 

ชมพู่ช่วงอายุให้ผลผลิต 
3 ปี (บาท) 

รายได้จากการผลิตชมพู่ - 34,750 106,500 
หัก  ต้นทุนผันแปร 27,758 19,712 19,712 

ต้นทุนคงท่ี   5,808   5,808   5,808 
รวมต้นทุนทั้งหมด 33,566 25,520 25,520 
ก าไรสุทธิ -33,566 9,230 80,980 

หมายเหตุ ต้นทุนคงที่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อไร่/ต่อปี รวมกับค่าเช่าที่ดิน 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
 จากตารางที่ 9 พบว่าการปลูกชมพู่ของเกษตกรจะมีช่วงชมพู่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 1 ปี 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 33,566 บาท/ไร่/ปี  และเมื่อชมพู่ให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1-1½ ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 
9,230 บาท/ไร่/ปี จนเมื่อชมพู่ให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 80,980 บาท/ไร่/ปี 

ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนในการผลิตชมพู่ 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) เป็นการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบจานวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ ผลของ ROI จะช่วยให้สามารถประเมินการลงทุน
ว่าคุ้มค่าหรือไม่ สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
   อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน = ก าไรสุทธิ  X 100 
       เงินลงทุน 
ตารางที ่10 แสดงการค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนผลิตชมพู่ 

อัตราผลตอบแทน ชมพู่ช่วงอายุให้ผลผลิต 1-1½ ปี  ชมพู่ช่วงอายุให้ผลผลิต 3 ปี  
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จากเงินลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงนิลงทุน  

 9,230   X 100 
50,597 

80,980 X 100 
50,597 

= 18.24% =160.04% 
หมายเหตุ: เงินลงทุนคือจ านวนเงินที่เกษตรกรลงทุนเริ่มแรกในการปลูกชมพู่คือ 758,952 บาท เกษตรกร

ผู้ปลูกชมพู่มีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 15 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 50,597 บาท 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
 จากตารางที่  การค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็น
ว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตชมพู่ในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1 ปี ถึงไร่ละ 33,566 
บาท แต่เมื่อชมพู่ให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 1-1½ ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 18.24% และเมื่อเข้า
สู่ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 160.04% จึงแสดงให้เห็น
ว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างยิ่ง 

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในจังหวัดนครปฐม 
จากการสัมภาษณ์เกษตกรผู้ปลูกฝรั่งจ านวน 38 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 61.5 อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 84.6 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 53.8 ซึ่งมีอาชีพ
เกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งมาแล้ว 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 40-50 
ปี คิดเป็นร้อย 23 ใช้แรงงานในครอบครัวร่วมกับการจ้างแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานเป็นครั้งคราวคิดเป็น
ร้อยละ 69.2  

ข้อมูลการผลิตฝรั่งจังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อ

ราย คือ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ตนเองคิดเป็นร้อยละ 61.5 และเป็นพ้ืนที่เช่าคิดเป็นร้อยละ 
38.5 พ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 5 ไร่ต่อราย พันธุ์ฝรั่งที่นิยมปลูกคือ กิมจู และแป้นสีทอง ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกรวมกันในพ้ืนที่เดียว 
อายุของต้นฝรั่งมีอายุประมาณ 5 ปี อายุเริ่มให้ผลผลิตคือ ½ - 1ปี และผลผลิตจะให้คงที่คือ 2 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปลูกร่วมกับพืชชนิดอ่ืน 2-3 ชนิด เช่น กล้วย หมาก มะละกอ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 40.8 เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีสถานภาพเป็นเจ้าของสวนและใช้ทุนตนเองเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 46.2 
กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 53.8 

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตฝรั่ง 
1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ

ผลผลิต ได้แก่ 
1.1. ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์

ประจ างวด ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้ในการผลิตซึ่งเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
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ก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน หรือตามปริมาณการผลิต จากการสัมภาษณ์และน าข้อมูลมาบันทึ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  

ตารางที ่11 แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตฝรั่ง 

รายการ ราคาทุน  
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาซาก 
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา  
(บาท/ปี) 

เครื่องสูบน้ า  12,258 11 2,000 933 

อุปกรณ์ส่งน้ า  7,742 10 - 774 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมือโยก  5,600 10 - 560 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมอร์เตอร์  15,500 12 - 1,292 

เรือพร้อมเครื่องพ่นสารเคมี 36,000 10 6,000 3,000 

รถยนต์ดูแลสวน 593,300 16 150,000 27,706 

รถมอเตอร์ไซด์ดูแลสวน  40,000 14 8,000 2,286 

เรือสแตนเลสดูแลสวน 22,000 10 5,000 1,700 

ค่าโรงเรือนอุปกรณ์  45,000 10 - 4,500 

พลั่ว  350 5 - 70 

จอบ  200 5 - 40 

พร้า  200 5 - 40 

กรรไกรตัดกิ่ง  1,220 7 - 174 

เสียม  150 5 - 30 

ถังผสมยา  3,900 6 - 650 

รวม 783,420   171,000 43,755 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 11 การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตฝรั่งของเกษตรกรนั้น มีมูลค่า
เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา จ านวนเงินรวม 783,420 บาท ค่าเสื่อมราคา 43,755 บาท/ปี เกษตรกรผู้
ปลูกฝรั่งมีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 8 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 5,469 บาท/ปี 

1.2. ค่าเช่าที่ดิน  
       ค่าเช่าที่ดินคิดเฉลี่ย ไร่ละ 1,800 บาท/ปี  

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนชนิดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใด้กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
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การเกษตรที่ใช้แล้วหมดไปในการผลิต ได้แก่ ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าไถพรวนค่ายกร่องสวน ค่าแรงก าจัดวัชพืช ค่าแรงดูแล
รักษา (ใส่ปุ๋ย พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รดน้ า) ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 
 
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตฝรั่ง 

ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก ปีท่ี 2 ขึ้นไป 

การเตรียมดิน  8,088 - 
ต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์ 200 กิ่งพันธุ์ 1,972 - 
การบ ารุงดูแลรักษา    

1. ปุ๋ยเคมี 
สูตร 17-17-17 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 8-24-24 (เร่งผล)จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 18-46-0 (เร่งดอก) 2 ครั้งๆละ 25 kg 

5,364 5,364 

2. ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยขี้ไก่ จ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้นกกระทา จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 20 กระสอบๆ 

 ละ 10 kg 

717 717 

3. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ า/
ฮอร์โมน 

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2-3 ครั้ง 20 cc./ น้ า 20 ลิตร 
ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมพ่นทางใบ จ านวน 3 ครั้ง  20 cc./ 
น้ า 20 ลิตร 

2,258 2,258 

4. สารปราบวัชพืช สารปราบวัชพืช จ านวน 4-6 ครั้ง ครั้งละ 1 ลิตร 1,566 1,566 

5. สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและโรคพืช 

สารป้องกันก าจัดหนอน-แมลง จ านวน 12 ครั้งๆ ละ200 
cc /น้ า 130 ลิตร (ครึ่งล าเรือ) สารป้องกันก าจัดโรคพืช  
จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 1 kg   

4,835 4,835 

6. ถุงและกระดาษห่อผล 20,0000 ถุง 2,700 2,700 
6. การตัดแต่งกิ่ง ปีละ 1 ครั้ง  1,700 1,700 

การเก็บเกี่ยว  - - 

น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

น้ ามันสูบน้ าเข้า-ออก สวน 10 ครั้งๆ ละ 4 ลิตร (น้ ามัน
เบนซิน) 
น้ ามันส าหรับเครื่องพ่นสารเคมี และให้น้ า 24 ครั้งๆ ละ 
0.5 ลิตร (น้ ามันเบนซิน) 

1,637 1,637 

รวม  30,837 20,777 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
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จากตารางที ่12 พบว่าต้นทุนผันแปรในการผลิตฝรั่งของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายผันแปรเฉลี่ยในปีแรก 
ทั้งสิ้น 30,837 บาทต่อไร่ และในปีที่ 2 ขึ้นไป 20,777 บาทต่อไร่ 

ข้อมูลรายได้จากการผลิตฝรั่ง 

ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดผลผลิตและรายได้จากการผลิตฝรั่ง 

ช่วงอายุให้
ผลผลิต (ปี) 

คุณภาพ
ผลผลิต 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้จากการ
ผลิตฝรั่ง 

(บาท/ไร่/ปี) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่/ปี) 

½ - 1 ปี เกรด A 25 1,000 25,000 34,100 
เกรด B 10 700 7,000 
ตกเกรด 7 300 2,100 

2 เกรด A 25 3,500 87,500 101,000 
เกรด B 10 1,000 10,000 
ตกเกรด 7 500 3,500 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
จากตารางที่ 13 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งพบว่า ช่วงอายุให้ผลผลิตฝรั่งในช่วงเริ่มให้ผลผลิต

นั้น ผลผลิตฝรั่งจะน้อย ประมาณ 2,000 กก.ต่อไร่ต่อปี แต่เมื่อฝรั่งมีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในช่วงอายุ 2 ปี จะ
พบว่าให้ผลผลิตดี ประมาณ 5,000 กก.ต่อไร่ต่อปี 

ข้อมูลต้นทุนและรายได้ของการผลิตฝรั่ง 
ตารางที ่14 แสดงรายละเอียดต้นทุนและรายได้ของการผลิตฝรั่ง 

รายการ ฝรั่งช่วงอายุ ½ - 1 ปี 
(บาท) 

ฝรั่งช่วงอายุให้ผลผลิต 1 
ปี (บาท) 

ฝรั่งช่วงอายุให้ผลผลิต 2 
ปี (บาท) 

รายได้จากการผลิตฝรั่ง - 34,100 101,000 
หัก  ต้นทุนผันแปร 30,837 20,777 20,777 

ต้นทุนคงท่ี  7,269  7,269  7,269 
รวมต้นทุนทั้งหมด 38,106 28,046 28,046 
ก าไรสุทธิ -38,106 6,054 72,954 

หมายเหตุ ต้นทุนคงที่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อไร่/ต่อปี รวมกับค่าเช่าที่ดิน 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
 จากตารางที่ 14 พบว่าการปลูกฝรั่งของเกษตกรจะมีช่วงฝรั่งยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ ½ - 1 ปี 
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 38,106 บาท/ไร่/ปี และเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1 ปีพบว่ามีก าไรสุทธิอยู่ 6,054 
บาท/ไร่/ปี จนเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 2 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 72,954 บาท/ไร่/ปี  
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ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนในการผลิตฝรั่ง 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) เป็นการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบจานวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ ผลของ ROI จะช่วยให้สามารถประเมินการลงทุน
ว่าคุ้มค่าหรือไม่ สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
   อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน = ก าไรสุทธิ  X 100 
       เงินลงทุน  
ตารางที่ 15 แสดงการค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนผลิตฝรั่ง 

อัตราผลตอบแทน ฝรั่งช่วงอายุใหผ้ลผลิต 1 ปี ฝรั่งช่วงอายุให้ผลผลิต 2 ปี 

จากเงินลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

 6,054     X 100 
97,927 

72,954 X 100 
97,927 

= 6.18% =74.49% 
หมายเหตุ: เงินลงทุนคือจ านวนเงินที่เกษตรกรลงทุนเริ่มแรกในการปลูกฝรั่งคือ 783,420 บาท เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง
มีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 8 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 97,927 บาท 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
 จากตารางที่ 15 การค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้
เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตฝรั่งในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ ½ - 1 ปี ถึง 38,106 
บาท และเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 1 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนอยู่ 6.18% และเมื่อเข้าสู่
ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 2 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 74.49% จึงแสดงให้เห็นว่า
การลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดนครปฐม 
จากการสัมภาษณ์เกษตกรผู้ปลูกมะนาวจ านวน 15 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 66.7 อยู่ในช่วงอายุ 45-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.3 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 73.3 ซึ่งมีอาชีพ
เกษตรกรเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการปลูกชมพู่มาแล้ว 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.5รองลงมาคือ 10-15 
ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ใช้แรงงานในครอบครัวร่วมกับแรงงานจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานเป็นครั้งคราวคิดเป็น
ร้อยละ 66.7  

ข้อมูลการผลิตมะนาวจังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ปลูกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อ

ราย คือ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ตนเองคิดเป็นร้อยละ 66.7 และเป็นพ้ืนที่เช่าคิดเป็นร้อยละ 
33.3 พ้ืนที่เช่าเฉลี่ย 5 ไร่ต่อราย พันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกคือ พันธุ์แป้นร าไพ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่เดียว อายุของ
ต้นมะนาวมีอายุประมาณ 4 ปี อายุเริ่มให้ผลผลิตคือ 1 ½ - 2 ปี และผลผลิตจะให้คงท่ีคือ 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูก
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เป็นพืชชนิดเดียว เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีสถานภาพเป็นเจ้าของสวนและใช้ทุน
ตนเองเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 80 กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 20 

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตมะนาว 
1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ

ผลผลิต ได้แก่ 
1.1. ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์

ประจ างวด ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้ในการผลิตซึ่งเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง
ก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน หรือตามปริมาณการผลิต จากการสัมภาษณ์และน าข้อมูลมาบันทึ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  

ตารางที ่16 แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตมะนาว 

รายการ ราคาทุน 
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาซาก 
(บาท) 

ค่าเสื่อมราคา  
(บาท/ปี) 

เครื่องสูบน้ า  24,000 12 2,000 1,833 

อุปกรณ์ส่งน้ า  16,800 8 - 2,100 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมือโยก  5,750 5 - 1,150 

เครื่องพ่นสารเคมีแบบมอร์เตอร์  12,000 5 - 2,400 

เรือพร้อมเครื่องพ่นสารเคมี 36,000 10 5,000 3,100 

รถยนต์ดูแลสวน 455,000 10 150,000 30,500 

รถมอเตอร์ไซด์ดูแลสวน  34,500 10 8,000 2,650 

เรือสแตนเลสดูแลสวน 23,500 10 5,000 1,850 

ค่าโรงเรือนอุปกรณ์  45,000 10 - 4,500 

พลั่ว  450 5 - 90 

จอบ  250 5 - 50 

พร้า  200 5 - 40 

กรรไกรตัดกิ่ง  1,850 5 - 370 

เสียม  150 5 - 30 

ถังผสมยา  3,500 5 - 700 

เครื่องคัดขนาดมะนาว 30,000 8 5,000 3,125 

รวม 688,950   175,000 54,488 
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ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 16 การค านวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตมะนาวของเกษตรกรนั้น มีมูลค่า
เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา จ านวนเงินรวม 688,950 บาท ค่าเสื่อมราคา 54,488 บาท/ปี เกษตรกรผู้
ปลูกมะนาวมีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 8 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 6,811 บาท/ปี 

1.2. ค่าเช่าที่ดิน  
       ค่าเช่าที่ดินคิดเฉลี่ย ไร่ละ 2,100 บาท/ปี  
2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนชนิดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรงกับ

การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใด้กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบด้วย ค่าวัสดุ
การเกษตรที่ใช้แล้วหมดไปในการผลิต ได้แก่ ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าไถพรวนค่ายกร่องสวน ค่าแรงก าจัดวัชพืช ค่าแรงดูแล
รักษา (ใส่ปุ๋ย พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช รดน้ า) ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ฮอร์โมน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

ตารางที่ 17 แสดงรายละเอียดต้นทุนผันแปรในการปลูกมะนาว 

ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก ปีท่ี 2 ขึน้ไป 

การเตรียมดิน  8,500  
ต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์ 45 กิ่งพันธุ์ 1,350  
การบ ารุงดูแลรักษา    

1. ปุ๋ยเคมี 
สูตร 16-16-16 จ านวน  12 ครั้ง ครั้งละ 5 kg 
สูตร 25-7-7 (บ ารุงต้น) จ านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 25 kg 
สูตร 8-24-24 (เร่งดอก) 2 ครั้งๆละ 25 kg 

5,316 5,316 

2. ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยขี้ไก่ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 20 กระสอบๆ ละ 10 kg 

ปุ๋ยขี้นกกระทา จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 20 กระสอบๆ 

 ละ 10 kg 

1,013 1,013 

3. ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ า/
ฮอร์โมน 

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2-3 ครั้ง 20 cc./ น้ า 20 ลิตร 
ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมพ่นทางใบบังคับการออกผล จ านวน 6 
ครั้ง  20 cc./ น้ า 20 ลิตร 

8,100 8,100 

4. สารปราบวัชพืช สารปราบวัชพืช จ านวน 4-6 ครั้ง ครั้งละ 1 ลิตร 1,400 1,400 

5. สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและโรคพืช 

สารป้องกันก าจัดหนอน-แมลง จ านวน 12 ครั้งๆ ละ200 
cc /น้ า 150ลิตร (ครึ่งล าเรือ) สารป้องกันก าจัดโรคพืช  
จ านวน 12 ครั้งๆ ละ 1 kg   

4,050 4,050 

6. การตัดแต่งกิ่ง ปีละ 1 ครั้ง  1,500 1,500 

การเก็บเกี่ยว  - - 
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ปัจจัยการผลิต  
(ต้นทุนผันแปร) 

ปริมาณการใช้ต่อไร่/ปี 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท)/ปี 

ปีแรก ปีท่ี 2 ขึน้ไป 

น้ ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น 

น้ ามันสูบน้ าเข้า-ออก สวน 10 ครั้งๆ ละ 4 ลิตร (น้ ามัน
เบนซิน) 
น้ ามันส าหรับเครื่องพ่นสารเคมี และให้น้ า 24 ครั้งๆ ละ 
0.5 ลิตร (น้ ามันเบนซิน) 

1,500 1,500 

รวม  32,729 22,879 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 
จากตารางที่ 17 พบว่าต้นทุนผันแปรในการผลิตฝรั่งของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายผันแปรเฉลี่ยในปีแรก 

ทั้งสิ้น 32,729 บาทต่อไร่ และในปีที่ 2 ขึ้นไป 22,879บาทต่อไร่ 
ข้อมูลรายได้จากการผลิตมะนาว 
ตารางที ่18 แสดงรายละเอียดผลผลิตและรายได้จากการผลิตมะนาว 

ช่วงอายุให้
ผลผลิต (ปี) 

คุณภาพ
ผลผลิต 

ราคาขายเฉลี่ย 
(บาท/ผล) 

ผลผลิต 
(ผล/ไร่) 

รายได้จากการ
ผลิตมะนาว
(บาท/ไร่/ปี) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่/ปี) 

1 ½ - 2 เกรด A 2.5 8,000 20,000 21,750 
เกรด B 1 1,500 1,500 
ตกเกรด 0.5 500 250 

3 เกรด A 2.5 20,000 50,000 59,000 
เกรด B 1 8,000 8,000 
ตกเกรด 0.5 2,000 1,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 18  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวพบว่า ช่วงอายุให้ผลผลิตมะนาวในช่วงเริ่ม
ให้ผลผลิตนั้น ผลผลิตมะนาวจะน้อย ประมาณ 10,000 ผลต่อไร่ต่อปี แต่เมื่อมะนาวมีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่
ในช่วงอายุ 3 ปี จะพบว่าให้ผลผลิตดี ประมาณ 30,000 ผลต่อไร่ต่อปี  

ข้อมูลต้นทุนและรายได้ของการผลิตมะนาว 
ตารางที ่19 แสดงรายละเอียดต้นทุนและรายได้ของการผลิตมะนาว 

รายการ 
มะนาวช่วงอายุ 1 ปี 

(บาท) 
มะนาวช่วงอายุให้
ผลผลิต 1 ½ - 2 ปี 

(บาท) 

มะนาวช่วงอายุให้
ผลผลิต 3 ปี  

(บาท) 
รายได้จากการผลิตมะนาว - 21,750 59,000 
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หัก  ต้นทุนผันแปร 32,729 22,897 22,897 
ต้นทุนคงท่ี   8,911   8,911   8,911 
รวมต้นทุนทั้งหมด 41,640 31,808 31,808 
ก าไรสุทธิ -41,640 -10,058 27,192 

หมายเหตุ: ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อไร่/ต่อปี รวมกับค่าเช่าที่ดิน 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

จากตารางที่ 19 พบว่าการปลูกมะนาวของเกษตกรจะมีช่วงมะนาวยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 1 
ปี เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 41,640 บาท/ไร่/ปี และเมื่อมะนาวให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1 ½ - 2 ปีพบว่าขนาดทุน
สุทธิ 10,058 บาท/ไร่/ปี จนเมื่อมะนาวให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 27,192 บาท/ไร่/ปี  

ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนในการผลิตมะนาว 
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) เป็นการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบจานวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ ผลของ ROI จะช่วยให้สามารถประเมินการลงทุน
ว่าคุ้มค่าหรือไม ่สามารถค านวณโดยใช้สูตรได้ดังนี้ 
   อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน = ก าไรสุทธิ  X 100 
       เงินลงทุน  
ตารางที่ 20 แสดงการค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนผลิตมะนาว 

อัตราผลตอบแทน 
มะนาวช่วงอายุให้ผลผลิต  

1 ½ - 2 ปี 
มะนาวช่วงอายุให้ผลผลิต  

3 ปี 

จากเงินลงทุน (ROI) 

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

ก าไรสุทธิ  X 100 
เงินลงทุน  

-10,058 X 100 
 86,118 

27,192  X 100 
86,118 

= -11.68% =31.57% 
หมายเหตุ: เงนิลงทุนคือจ านวนเงินที่เกษตรกรลงทุนเริ่มแรกในการปลูกมะนาวคือ 688,950 บาท เกษตรกรผู้ปลูก
มะนาวมีพ้ืนที่เฉลี่ยปลูกต่อราย คือ 8 ไร่ หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่คือ 86,118 บาท 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ 

 จากตารางที่ 20 การค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้
เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตมะนาวในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1 ปี ถึง 41,640 
บาท แต่เมื่อมะนาวให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 1 ½ - 2 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน ขาดทุน 11.68% 
และเม่ือเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพียงแค่ 31.57% จึง
แสดงให้เห็นว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ไม่มากเม่ือเทียบกับการผลิตไม้ผลชนิดอื่น 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดนครปฐม 
จากการสัมภาษณ์เกษตกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ซึ่ง

มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก และมีประสบการณ์ในการปลูกไม้ผลมาแล้วอย่างน้อย 20 -30 ปี ส่วนใหญ่ใช้
แรงงานในครอบครัวร่วมกับการจ้างแรงงาน ซึ่งจะจ้างแรงงานเป็นครั้งคราว  

ข้อมูลการผลิตไม้ผลในจังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ปลูกไม้ผลเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ดินเหนียว ปลูกแบบยกร่องสวนอาศัยน้ าจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็น

พ้ืนที่ตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลรวมกันในพ้ืนที่เดียว และจะปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่น 2-3 ชนิด เช่น กล้วย หมาก 
เป็นต้น เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย มีสถานภาพเป็นเจ้าของสวนและใช้ทุนตนเองเป็น
หลัก และมีการกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคารภาครัฐบ้างเพียงเล็กน้อย    

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน และผลตอบแทนในการผลิตไม้ผล  
ต้นทุนการผลิตไม้ผลพบว่า การผลิตส้มโอมีของเกษตกรจะมีช่วงส้มโอยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 

1-3 ปี พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 51,257 บาท/ไร่/ปี ในปีแรก และ 38,288 บาท/ไร่/ปี ในปีที่ 2-3 ซึ่งเป็น
ต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่ และเมื่อส้มโอให้ผลผลิตในช่วงอายุ 4-5 ปีพบว่ามีก าไรสุทธิ 25,712 บาท/ไร่/ปี 
จนเมื่อส้มโอให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 6-7 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 125,712 บาท/ไร่/ปี และเมื่อน ามาค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการ
ผลิตส้มโอในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1-3 ปี ถึง 127,833 บาท แต่เมื่อส้มโอให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 
4-5 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 42.9% และเมื่อเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 6-7 ปี พบว่า
ให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 209.98% จึงแสดงให้เห็นว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน
อย่างยิ่ง ถึงแม้จะต้องลงทุนในช่วงการผลิตระยะแรก แต่เกษตกรสามารถมีรายได้จากการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับ
การปลูกส้มโอระยะแรก เช่น กล้วย หมาก เป็นต้น 

การผลิตปลูกชมพู่ของเกษตกรพบว่า จะมีช่วงชมพู่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 1 ปี เกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิต 33,566 บาท/ไร่/ปี ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรรวมกับต้นทุนคงที่ และเมื่อชมพู่ให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1-
1½  ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 9,230 บาท/ไร่/ปี จนเมื่อชมพู่ให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 80,980 
บาท/ไร่/ปี และเมื่อน ามาค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็น
ว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิตชมพู่ในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1 ปี ถึงไร่ละ 33,566 
บาท แต่เมื่อชมพู่ให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 1-1½ ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน 18.24% และเมื่อเข้า
สู่ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 160.04% จึงแสดงให้เห็น
ว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างยิ่ง ซึ่งการผลิตชมพู่จะมีการลงทุนในช่วงยังไม่มีผลิตเพียงแค่ 1 ปี
เท่านั้นแต่เมื่อชมพู่ให้ผลผลิตพบว่าเกษตรกรจะคุ้มค่าต่อการลงทุน 

การผลิตฝรั่งของเกษตกรพบว่า จะมีช่วงฝรั่งยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ ½ - 1 ปี เกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิต 38,106 บาท/ไร่/ปี และเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1 ปีพบว่ามีก าไรสุทธิอยู่ 6,054 บาท/ไร่/ปี 
จนเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 2 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 72,954 บาท/ไร่/ปี และเมื่อน ามาค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เกษตรกรจะต้องลงทุนในการ
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ผลิตฝรั่งในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ ½ - 1 ปี ถึง 38,106 บาท และเมื่อฝรั่งให้ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 
1 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนอยู่ 6.18% และเมื่อเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 2 ปี พบว่า
ให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงถึง 74.49% จึงแสดงให้เห็นว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่ง
การผลิตฝรั่งถึงแม้ในระยะแรกในการผลิตจะขาดทุนแต่ก็เพียงระยะสั้นแค่ 1 ปีเท่านั้นแต่เมื่อฝรั่งให้ผลผลิตพบว่า
เกษตรกรจะคุ้มค่าต่อการลงทุน 

การผลิตมะนาวของเกษตกรพบว่า จะมีช่วงมะนาวยังไม่สามารถให้ผลผลิตคือช่วงอายุ 1 ปี เกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิต 41,640 บาท/ไร่/ปี และเมื่อมะนาวให้ผลผลิตในช่วงอายุ 1 ½ - 2 ปีพบว่า พบว่าขนาดทุนสุทธิ 
10,058 บาท/ไร่/ปี จนเมื่อมะนาวให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่ามีก าไรสุทธิ 27,192 บาท/ไร่/ปีและเมื่อ
น ามาค านวณอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return On Investment: ROI) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เกษตรกร
จะต้องลงทุนในการผลิตมะนาวในช่วงที่ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้คืออายุ 1 ปี ถึง 41,640 บาท แต่เมื่อมะนาวให้
ผลผลิตได้ในช่วงอายุ 1 ½ - 2 ปี พบว่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนนั้นขาดทุน 11.68% และเมื่อเข้าสู่ช่วง
ให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงอายุ 3 ปี พบว่าให้เงินอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพียงแค่ 31.57% จึงแสดงให้เห็นว่า
การลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับการผลิตไม้ผลชนิดอื่น 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านต้นทุนต่อหน่วยในระบบการผลิตพืชสวน นักวิจัยสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ

พิจารณางบประมาณงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
2. เป็นแนวทางส าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการในการตัดสินใจลงทุนผลิตพืชสวน 
3. หน่วยงานภาครัฐสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการค านวณค่าทดแทนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติได้ 
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ภาพที่ 3: ปัจจัยการผลิตไม้ผล 


