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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูก
สวนยางพาราในจังหวัดล าปาง โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในเนื้อท่ีเพาะปลูกจ านวน 150 
ไร่  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการสวนยางพาราในอ าเภอ
เมืองและอ าเภองาว  จ านวน 3 ราย  และศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของต้นทุนการผลิตและรายได้ ส าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนใช้วิธีวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากโครงการ (IRR) 

ผลการศึกษา พบว่า การลงทุนมีต้นทุนการผลิตรวม 51,359,144.25 บาท รายได้รวม 
82,598,036.93 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 8 เดือน 24 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ  
155,837.71 บาท มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากร้อยละ 20.47% ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที่ยอมรับได้ 
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Abstract 
 

 The main purpose of this study was to study the cost and return of para-
rubber project investment in Lampang by comparing the cost and return of the 150 
rais of cultivation.  The data from this study were collected by interviewing 3 
agriculturists who and cultivated from the rubber trees in Muang district and Ngao 
district. Studying academic references and  related research were included to get 
information about production cost and revenue for analyzing the return, using the 
payback period method, net present value method, and internal rate of return 
method. 

From the result, the production cost of the investment was 51,359,144.25 
baht and the total revenue was 82,598,036.93 baht. It could get pay back at an 
estimate of 12 years, 8 months, and 24 days. The net present value was 155,837.71 
baht and the internal rate of return was 20.47%, showing that this project could be 
accepted. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการวิจัย                          
 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและได้ถูกพัฒนา                  
จากพืชที่ปลูกกันทางภาคใต้กลายเป็นอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญที่สุดในภูมิภาค
เอเชียและเป็นผู้น าในการส่งออกยางพาราที่ส าคัญของโลก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัว              
ดีขึ้นการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ยางที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นนี้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต
ยางรถยนต์ที่ขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้น ประกอบกับกรอบข้อตกลงว่าด้วยเขต
การค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)  ก็มีส่วนช่วยผลักดันการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์            
ให้ขยายตัวขึ้น  นอกจากนี้ประเทศจีนและอินเดียมีการน าเข้ายางธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  ในขณะที่ปริมาณการผลิตยางภายในประเทศ                 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ นอกจากอุตสาหกรรมยางแล้วตลาดโลกยังมีความต้องการ
ยางพาราเพ่ือน าไปผลิตถุงมือยางและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากกระแสความวิตก
กังวลการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้นต่อการป้องกัน
โรคติดต่อ โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร  (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2554 : ออนไลน์)  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์เหมาะแก่การปลูกยางพารา โดยในอดีตนั้น             
การท าสวนยางพาราถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ แต่ในปัจจุบันยางพาราสามารถ 
ปลูกได้และให้ผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย การปลูกยางพารา
ในประเทศไทยได้ขยายออกไปทั่วทุกภาค  มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราตลอดจนมีผลผลิตจากยางธรรมชาติ
ทั้งประเทศกว่า 1,470,428 ตัน (สถาบันวิจัยยาง, 2557) โดยภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุด  
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามล าดับ  อีกทั้ง
ปัจจุบันความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารามีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดแรงจูงให้กับเกษตรกร
ในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคเหนือที่เริ่มมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นถึงจ านวน 1,042,475 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2555  (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)  ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ยางพาราตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกยางและการผลิตยางพาราโดยก าหนดให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับยางพาราส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ เหมาะสมแก่                  
การเพาะปลูกเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ    
 จังหวัดล าปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสนใจในการปลูกยางพารา โดยมีพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราเพ่ิมขึ้นในปี 2551-3553 จ านวน 25,866 ไร่ 27,597 ไร่ และ 29,332 ไร่ ตามล าดับ 
(ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2554 : ออนไลน์ ) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
จังหวัดล าปางมีแนวโน้มที่จะขยายพ้ืนที่ในการปลูกยางพาราเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยที่
ส าคัญคือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดล าปางมีพ้ืนที่โดยรอบเป็นเนินเขา สภาพดินและภูมิอากาศที่



เอ้ือและเหมาะสมกับการปลูกยางพารา จากพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้เกษตรกรมีแนวโน้มการเพ่ิม
ของรายได้ท่ีได้รับจากการกรีดยางพาราเพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่อไป 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวน
ยางพาราในจังหวัดล าปาง เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการปลูกยางพารา 
ตลอดจน เป็นแนวทางในการพิจารณาปลูกยางพาราส าหรับผู้ที่สนใจในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 
 
ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
  ขอบเขตการศึกษา 
 ด้านเนื้อหา  
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวน
ยางพาราในจังหวัดล าปาง เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสวนยางพาราในจังหวัด
ล าปาง ตลอดจนเพ่ือใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยใช้เกณฑ์การวัดผลการประเมิน
ได้แก่  ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็นต้น 
 ด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง จ านวน        
3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพารา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสวน
ยางพาราในจังหวัดล าปาง และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราจังหวัด
ล าปาง  และนอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีสวนยางพาราซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  และอ าเภอใกล้เคียง และ
เป็นพื้นที่ท่ีปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดล าปาง 
 
นิยามศัพท ์
 ต้นทุน  หมายถึง  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการปลูกสวนยางพาราได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต  
 ผลตอบแทน  หมายถึง  รายรับที่เกิดจากการประกอบกิจการและความสามารถของเงินทุนที่
จะก่อให้เกิดรายได้คุ้มกับเงินลงทุนนั้น โดยมีเครื่องมือในการวัด ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return)   
 การปลูกสวนยางพารา (Para Rubber) หมายถึง การปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ให้น้ ายาง            
สีขาวปนเหลือขุ่นข้น สามารถน าน้ ายางสดไปแปรรูปเป็นน้ ายางข้นและยางแห้ง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ  
 ยางแผ่นดิบ หมายถึง ยางแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ้นที่ยังไม่ผ่านการรมควัน หรือกระบวนการ
อ่ืนใด ปัจจุบันสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับการซื้อขายในตลาดยางแผ่นดิบ โดยแบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 ต้องมี  



เนื้อยางใสตลอดแผ่น มีความชื้นเพียง 2-3 เปอร์เซ็นต์ มีสีสม่ าเสมอและปราศจากฟองอากาศ สะอาด
ตลอดทั้งแผ่น ความหนาของแผ่นยาง 2.8-3.2 มิลลิเมตร ขนาดของแผ่นยาง 38-46 x 80 x 90 
เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม มีความยืดหยุ่นดี มีลายดอกของลูกกลิ้งบดเด่นชัด
ตลอดทั้งแผ่น และสามารถรมควันให้แห้งได้ภายใน 5 วัน 
 ยางก้อนถ้วย หรือยางก้อน คือ น้ ายางที่ถูกเติมสารเคมีลงไป ท าให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนยาง
จากนั้นน าไปจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่ายางแผ่นดิบ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบต้นทุนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 
 2. ท าให้ทราบผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 
 3. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจส าหรับผู้ที่มีความสนใจปลูกยางพารา 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากหนังสือ บทความ บทวิจัย ข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และจากแหล่งข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องดังรายละเอียด  ต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางพารา 
 2. ทฤษฎีต้นทุนการผลิต  
 3. ทฤษฎีผลตอบแทน 
 4. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยางพารา 

ต้นยางพาราเป็นต้นไม้ยืนต้น มีถิ่นก าเนิดบริเวณลุ่มน้ าอเมซอน ประเทศบราซิล และเปรู 
ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า คาอุท์ชุค (Caoutchouc) แปลว่าต้นไม้ร้องไห้ จนถึงปี         
พ.ศ. 2313 (1770) โจเซฟ พริสลี่ จึงพบว่า ยางสามารถน ามาลบรอยด าของดินสอได้ จึงเรียกว่า              
ยางลบหรือตัวลบ (Rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในอังกฤษและฮอลแลนด์เท่านั้น ในอเมริกาใต้                      
มีศูนย์กลางของการซื้อขายยางก็อยู่ที่เมืองท่าชื่อ พารา (Para) จึงมีชื่อเรียกว่า ยางพารา  

ยางพารา เป็นยางที่ได้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นยางพารา (เรียกตามภาษา
พฤกษศาสตร์ว่า Hevea brasiliensis) สามัญชนทั่วไป เรียกว่า ยางพารา หรือ ต้นยางพารา (para 
rubber) ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว ยางชนิดที่กล่าวนี้ซื้อขายกันที่เมืองพารา ประเทศ
บราซิล ทวีปอเมริกาใต้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพ่ือสะดวกแก่การซื้อขายกันในครั้งนั้นจึงเรียกยางชนิด
นี้ว่า "ยางพารา" ในระยะนั้นมียางที่ได้จากต้นไม้อยู่หลายชนิด เช่น ยางแคสติลลาในอเมริกันกลาง 
ยางพันทุเมียจากแอฟริกา และยางอินเดียรับเบอร์ในเอเชียตอนใต้ ถิ่นเดิมของต้นยางพาราอยู่ในทวีป
อเมริกาใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิล ต้นยางพาราเป็นไม้ป่าขึ้นกระจัดกระจายอยู่ห่างๆ กัน               
ทั้งในที่ดอนและที่ลุ่มของแม่น้ าอะเมซอน จนถึงประเทศเปรูชาวพ้ืนเมือง คือ ชาวอินเดียนแดงใน
อเมริกาใต้และอเมริกากลางรู้จักยางมานานแล้ว และได้น าเอามาใช้ท าประโยชน์มาหลายร้อยปี ก่อนที่
ชาวยุโรปจะไปพบโลกใหม่หรือทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นถิ่นเดิมของต้นยางพารา ชาวอินเดียนแดงได้ใช้ยาง
ท าลูกบอล ท าผ้ากันฝนและท าถุงเก็บน้ าปากแคบเป็นต้น 



ยางพารามีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัตถุธรรมชาติอ่ืนๆ คือ ยางพาราจะท าให้อ่อน ให้นุ่ม ยืดหยุ่นหรือแข็ง
ถึงขนาดใช้แทนโลหะบางชนิดก็ได้ เก็บน้ าได้อัดลมไว้ได้  ไม่รั่ว และยังเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย 
เนื่องจากยางพาราใช้ท าประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างความต้องการที่ใช้ยางเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปี
มาแล้วจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา แต่จ านวนยางพารารวมทั้งยางอ่ืนๆ ที่จะกรีดเก็บอามาจากป่าในครั้งนั้น 
มีทีท่าว่าจะเพ่ิมขึ้นได้ยาก เกรงกันว่าต่อไปจะขาดแคลนลง และประเทศต่างๆ ที่มียางก็คงจะไม่
จ าหน่ายให้หรือไม่ก็คงจ าหน่ายในราคาแพง ในระหว่างปี พ.ศ.2390 - 2420 หรือประมาณ 100 ปีนี้ 
จึงได้มีการพยายามที่จะหาทางปลูกต้นยางให้มากขึ้น ในที่สุดได้มีการน าเมล็ดต้นยางพาราจากลุ่ม
น้ าอะเมซอนมาปลูกในทวีปเอเชีย ในแหล่งที่มีดินฝนและความชื้นใกล้เคียงกับถิ่นเดิมของต้นยางพารา 
คือ แผ่นดินที่อยู่ในระหว่างเส้นขนานที่ 28 องศาเหนือ และ 28  องศาใต้ ผู้ที่ได้รับเกียรติในการน า
เมล็ดพันธุ์ยางพารามาจากลุ่มน้ าอะเมซอนอย่างเป็นล่ าเป็นสันเมื่อปี  พ.ศ. 2419 เป็นจ านวนถึง 
70,000 เมล็ด คือ มร. เฮนรี วิค แฮม ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์ "เซอร์" (Sir Henry A. Wickham) 
เมล็ดยางจ านวนนี้ได้ส่งไปเพาะที่อุทยานคิว (Roya botanic Gardens, Kew) ในกรุงลอนดอน             
ได้เมล็ดงอกและช าไว้ประมาณ 20,000 ต้น ได้ส่งมายังประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ. 2419 ส่วนมากตาย
หมด ในปี พ.ศ. 2420 ได้ส่งมาที่สิงคโปร์อีก 22 ต้นนี้ ได้แพร่พันธุ์เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 
2433 ปรากฏว่าในเอเชียมีการปลูกต้นยางพาราขึ้นเป็นจ านวนถึง 10,000 กว่าไร่ และในราวปี พ.ศ. 
2,444–2,445 ประเทศไทยก็ได้เริ่มปลูกสร้างสวนยางขึ้นด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าแหล่งปลูก
ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเอเชีย ส่วนที่ประเทศบราซิลมีการปลูกสร้างเป็นสวนน้อยมาก  

 

ลักษณะของต้นยางพารา  
ต้นยางพาราเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีอายุยาวนานเป็นร้อยๆ ปี ขณะนี้ยังมีต้นยางป่าอายุมากๆ 

ในป่าลุ่มน้ าอะเมซอนอีกเป็น 3 เมตร บางต้นล าต้นโตถึง 5 เมตรเศษก็มี ส าหรับความสูงนั้น ถ้าเป็น
ต้นที่สมบูรณ์และอยู่ในที่ที่ระบายน้ าได้ดี จะมีความสูงถึง 40 เมตร แต่ต้นที่เอามาปลูกในทวีปเอเชีย
เล็กลงมาก ล าต้นของต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดจะโตประมาณ 1-2 เมตร และถ้าเป็นต้นติดตา ล าต้นจะโต  
ไม่เกิน 1 เมตร ส่วนความสูงก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ 15-20 เมตรเท่านั้น ต้นยางมีเปลือกที่น้ ายาง
จะไหลออกได้หนาประมาณ 6.5-15 มิลลิเมตร ทรงต้นที่สมบูรณ์มักจะสูง ชะลูด กิ่งแยกมักแยกตั้งขึ้น
ไปประมาณ 45 องศาจากล าต้น ใบมักจะรวมเป็นพุ่มที่ส่วนปลายของกิ่ง แต่ละก้านใบแยกออกเป็น 3 
ใบ แต่ละใบใน 3 ใบกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ  10–20 เซนติเมตร ในทาง
พฤกษศาสตร์ได้จัดให้ต้นยางพาราอยู่ในวงศ์ยูฟอร์เบียซีอี (Family Euphorb iaceae) ในสกุลฮีเวีย 
(Genus hevea) ชนิดบราซิไลเอ็นซิส (Species brasiliensis) ต้นยางฮีเวีย มีประมาณ 20 ชนิด              
แต่ปรากฏว่าฮีเวียบราซิไลเอ็นซิส (Hevea brasiliensis) เป็นชนิดที่ให้น้ ายางมากที่สุด และเนื้อยางก็
มีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ดีกว่ายางชนิดอ่ืนๆ จึงปลูกกันแต่พันธุ์ฮีเวียบราซิไล เอ็นซิส ซึ่งเรียกว่า 
ต้นยางพารา เท่านั้น  



ต้นยางพาราชอบข้ึนในดินร่วน ซึ่งมีการระบายน้ าใต้ผิวดินดี และดินนั้นควรมีความเป็นกรดมี 
pH ระหว่าง 4-5.5 ต้องการฝนพอสมควร ขนาดปีละประมาณ 2,000–2,500 มิลลิเมตรหรือประมาณ 
80–100  นิ้ว เฉลี่ยตกได้สม่ าเสมอกันทุกเดือนได้มากเท่าใดยิ่งดี เพราะยางพาราต้องการความชื้นสูง 
อุณหภูมิอยู่ในระดับ 75-80 องศาฟาห์เรนไฮต์ จึงเหมาะที่จะปลูกในระหว่างเส้นขนาน  28  องศา
เหนือ และ 28 องศาใต้ เช่นเดียวกันกับที่ขึ้นอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้อันเป็นถิ่นเดิม ไม่ควร
ปลูกในที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,000 ฟุต รากของต้นยางมีรากแก้วค่อนข้างตื้น ลึกลงไปไม่เกิน 1.5-2 
เมตร มีรากเล็กแผ่หากินไปตามผิวดินเป็นส่วนใหญ่ ที่ใดมีลมจัดมักจะล้มง่าย  ต้นยางพาราทั้งที่ปลูก
ด้วยเมล็ดหรือต้นติดตา จะกรีดเอาน้ ายางได้ตั้งแต่อายุ 5-6 ปี ขึ้นไป ถ้ากรีดเปลือกด้วยความ
ระมัดระวังจะกรีดหาราย ได้นานกว่า 30 ปี สาเหตุที่ชอบปลูกต้นยางพารากันมา ก็คือ ต้นยางพาราให้
ผลิตผลสม่ าเสมอทุกปี และให้น้ ายางได้ทุกวัน แต่จะต้องรู้จักถนอมกรีด เพ่ือให้ได้น้ ายางมากและนาน
ปี ได้กล่าวมาแล้วว่าสวนยางของประเทศไทยที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพันธุ์ ไม่ดี
เพราะใช้เมล็ดที่เก็บจากโคนต้นมาท าพันธุ์ปลูกต่อๆ กันมาเป็นเวลาหลายสิบปี แม้จะกระทั่งปัจจุบันนี้ 
ก็ยังมีเจ้าของสวนยางอีกจ านวนมากยังปลูกด้วยเมล็ด หรือต้นกล้าที่เก็บมาจากใต้ต้นยาง ต้นยางพันธุ์
ไม่ดีให้ผลน้อยกว่าหลายเท่าถ้าเทียบกับต้นยางพันธุ์ดี ฉะนั้นในการปลูกสร้างสวนยางพาราจะต้อง
ปลูกด้วยยางพันธุ์ที่ดี  
 การปลูกยางในประเทศไทย 

การปลูกยางในประเทศไทยไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มมีการ
ปลูกในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี หรือคอซิมบี้         
ณ ระนอง เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น ได้น าเมล็ดยางพารามาปลูกที่อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นครั้ง
แรก ซึ่งชาวบ้านเรียกต้นยางชุดแรกนี้ว่า "ต้นยางเทศา"  และต่อมาได้มีการขยายพันธุ์ยางมาปลูกใน
บริเวณจังหวัดตรัง และนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการน าพันธุ์ยางมาปลูกในจังหวัดจันทบุรี              
ซึ่งเป็นภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยหลวงราชไมตรี หรือปูม ปุณศรี เป็นผู้น าพันธุ์ยางมาปลูก 
และนับจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการขยายพันธุ์ปลูกยางพาราไปทั่วทั้ง 14 จังหวัด ในภาคใต้ และสาม 
จั งหวัดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยั งมีการ ขยายพันธุ์ ย างมาปลูกในภาคกลาง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ยางพาราก็กลายเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และมีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

ยางพาราประเภทยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา สามารถท ารายได้การส่งออกเป็น
อันดับสองของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยและมีการส่งออก
ยางธรรมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งในปี 2543 มีผลผลิตจากยาง
ธรรมชาติประมาณ 2.4 ล้านตัน มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 124,000 ล้านบาท เดิมพ้ืนที่ที่มีการปลูกยาง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก แต่ในปัจจุบันมีการขยายการปลูกเพ่ิมขึ้นไปยังภาคเหนือ 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก โดยเฉพาะยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ จัดเป็นยางพาราคุณภาพดีไม่ต่างจากแหล่งผลิต
เดิมในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก พ้ืนที่ที่เหมาะแก่การปลูกยางทั่วประเทศมีทั้งหมด 55.1 ล้านไร่ 
แต่พ้ืนที่ปลูกจริง มีประมาณ 12.4 ล้านไร่เท่านั้น 
 การกรีดยาง 
 การกรีดยางเพื่อให้สะดวกต่อการกรีด และยังคงรักษาความสะอาดของถ้วยรองรับน้ ายางนั้น
ควรค านึงถึงระดับความเอียงของรอยกรีดและความคมของมีดที่ใช้กรีดซึ่งต้องคมอยู่เสมอ เวลากรีด
ยาง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางมากที่สุดคือ ช่วง 6.00-8.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
สามารถมองเห็นต้นยางได้อย่างชัดเจนและได้ปริมาณน้ ายางใกล้เคียงกับการกรีดยางในตอนเช้ามืด 
แต่การกรีดยางในช่วงเวลา 1.00-4.00 น. จะให้ปริมาณยางมากกว่าการกรีดยางในตอนเช้าอยู่ร้อยละ 
4-5 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้ปริมาณน้ ายางมากที่สุดด้วย แต่การกรีดยางในตอนเช้ามืดมีข้อเสีย คือ ง่ายต่อ    
การกรีดบาดเยื่อเจริญส่งผลให้เกิดโรคหน้ายางทั้งยังเป็นการสิ้น  เปลืองและไม่มีความปลอดภัยจาก
สัตว์ร้ายหรือโจรผู้ร้าย 
 การหยุดพักกรีดในฤดูแล้ง ใบไม้ผลัดใบหรือฤดูที่มีการผลิใบใหม่  จะหยุดพักการกรีดยาง
เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบและต้นยาง การกรีดยางในขณะที่ต้นยางเปียก จะท าให้เกิด
โรคเส้นด าหรือเปลือกเน่าได้ 
 การเพ่ิมจ านวนกรีด สามารถเพ่ิมจ านวนวันกรีดได้โดย  

1) การเพ่ิมวันกรีด สามารถกรีดในช่วงผลัดใบแต่จะได้น้ ายางในปริมาณน้อย ไม่ควรเร่งน้ า
ยางโดยใช้สารเคมีควรกรีดเท่าท่ีจ าเป็นและในช่วงฤดูผลิใบต้อง ไม่มีการกรีดอีก 
 2) การกรีดยางชดเชย วันกรีดที่เสียไปในฤดูฝนสามารถกรีดทดแทนได้แต่ไม่ควรเกินกว่า 2 
วันในรอยกรีดแปลงเดิม และสามารถกรีดสายในช่วงเวลา 6.00-8.00 น. หากเกิดฝนตกท้ังคืน 
 3) การกรีดสาย เมื่อต้นยางเปียกหรือเกิดฝนตกสามารถกรีดหลังเวลาปกติโดยการกรีดสาย   
ซ่ึงจะกรีดในช่วงเช้าหรือเย็นแต่ในช่วงอากาศร้อนจัดไม่ควรท าการกรีด 
 

พันธุ์ยางที่แนะน าส าหรับเกษตรกรทั่วไป    
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (2536) ได้แนะน าพันธุ์ยางปี 2536 ส าหรับเกษตรกร

ทั่วไปไว้ดังนี้    
พันธุ์ยางชั้น 1 ได้แก่  ยางพันธุ์ดีแนะน าให้เกษตรกรปลูกโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ปลูก    
พันธุ์ยางชั้น 2 ได้แก่ ยางพันธุ์ดีแนะน าให้เกษตรกรปลูกโดยจ ากัดพ้ืนที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกิน

ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ปลูกยางที่ถือครองแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่    
พันธุ์ยางชั้น 3 ได้แก่ ยางพันธุ์ดีแนะน าให้เกษตรกรปลูกโดยก าจัดพ้ืนที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ปลูกยางที่ถือครองแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่    



พันธุ์ยางที่แนะน าให้ปลูกในแหล่งปลูกยางเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออก)    
พันธุ์ยางชั้น 1 BPM 24, สงขลา 36 2/, RRIM 600, GT 1, PR 255, PR 261    
พันธุ์ยางชั้น 2 PB 217, RRIC 110, RRIC 100, PB 260, PB 255, PB 235    
พันธุ์ยางชั้น 3 KRS 251, PR 305, PR 302, RRIC 101, BPM 1, RRIM 712, KRS 250, 

KRS 226, KRS 225, KRS 218, PB 311, RRIC 121   
พั น ธุ์ ย า ง ที่ แ น ะ น า ใ ห้ ป ลู ก ใ น แ ห ล่ ง ป ลู ก ย า ง ใ ห ม่  ( ภ า ค ต ะ วั น ออก แ ล ะภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)   
พันธุ์ยางชั้น 1 RRIM 600, GT 1, สงขลา 36, BPM 24, PR 255    
พันธุ์ยางชั้น 2 PB 235, PB 260 
     

การเตรียมพ้ืนที่ปลูกยาง  
ในพ้ืนที่ที่เป็นสวนยางเก่า ป่า หรือมีไม้ยืนต้นอ่ืนขึ้นอยู่ จะต้องโค่นไม้ เหล่านั้นเสียก่อน                

การโค่นจะใช้วิธีตัดต้นไม้ให้เหลือตอสูง 40-50 เซนติเมตร แล้วท าลายตอไม้เหล่านั้นให้ผุสลายใน
ภายหลัง โดยใช้สารเคมีไทรโคลเปอร์หรือการ์ลอน 4 (ชื่อการค้า) ในอัตรา 5 ซี.ซี. ผสมน้ า 95 ซี.ซี. 
ต่อตอ โดยทาก่อนหรือหลังตัดต้นไม้ 1-7 วันก็ได้ หรือจะใช้รถแทรกเตอร์ไถต้นไม้ออกจากแปลงให้
หมดก็ได้เช่นกัน หลังจากโค่นต้นยางเก่า หรือต้นไม้อ่ืนๆ แล้วต้องเก็บไม้ใหญ่ออก จากนั้นเก็บเศษไม้
รวมเป็นกองๆ เรียงเป็นแนวตามพ้ืนที่ ตากให้แห้ง ท าแนวกันไฟแล้วเผา หลังจากเผาเสร็จควรเก็บ
ปรนที่ยังไหม้ไม่หมดรวมกันเผาอีกครั้ง  

 

การเตรียมหลุมปลูก  
หลุมปลูกยางโดยทั่วไปจะมีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร            

การขุดหลุมปลูกควรแยกดินบนและดินล่างไว้คนละส่วน ตากดินทิ้งไว้ 10 -15 วัน จากนั้นย่อยดินบน
ให้ร่วนแล้วผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมต่อหลุม 

การปลูกซ่อม  
หลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นตายไปเนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและแมลง

ท าลาย หรือต้นที่ปลูกไม่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องปลูกซ่อม ซึ่งควรท าให้เสร็จภายในช่วงฤดูฝน ต้นพันธุ์ที่
เหมาะส าหรับปลูกซ่อม คือ ยางช าถุง เพราะจ าท าให้ต้นยางที่ปลูกในแปลงมีขนาดไล่เลี่ยกัน         
ส่วนต้นยางที่มีอายุเกิน 1 ปี ไปแล้วไม่ควรปลูกซ่อม เพราะจะถูกบังร่มไม่สามารถเจริญเติบโตทันต้น
อ่ืนได ้

การก าจัดวัชพืช สามารถด าเนินการได้ 3 วิธีคือ   
1. ใช้จอบถากหรือแทรกเตอร์ไถ วิธีนี้เกษตรกรนิยมใช้มากแต่มีข้อเสียคือจะกระทบกระเทือน

ต่อราก ท าให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต   



2. ใช้วิธีปลูกพืชคลุมดิน โดยน าเมล็ดพืชคลุมดินแต่ละชนิดมาผสมกันแล้วน าไปปลูกโดยใช้
เมล็ดพืชคลุมดินในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ปลูกยาง 1 ไร่ ยกเว้นในท้องที่แห้งแล้งใช้อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อไร่   

อัตราการผสมเมล็ดพืชคลุมดิน   
ภาคใต้และภาคตะวันออก   
- คาโลโปโกเนียม 2 ส่วน เซนโตรซีม่า 2 ส่วน เพอราเรีย 1 ส่วน   
- คาโลโปโกเนียม 5 ส่วน เซนโตรซีม่า 4 ส่วน เพอราเรีย 1 ส่วน   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
- คาโลโปโกเนียม 1 ส่วน  เพอราเรีย 1 ส่วน   
โดยก่อนปลูกควรน าเมล็ดพืชคลุมดินไปแช่ในน้ าอุ่น (น้ าร้อน 2 ส่วนผสมกับน้ า เย็น 1 ส่วน) 

ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วเทน้ าทิ้ง ปล่อยให้เมล็ดแห้งพอหมาด จากนั้นน าเมล็ดไปคลุกกับปุ๋ยร้อคฟอสเฟตใน
ปริมาณที่เท่ากันโดยน้ าหนัก แล้วจึงน าไปปลูกได้   

- วิธีการปลูกพืชคลุมดิน ให้ใช้จอบขุดดินเป็นร่องลึกประมาณ 2 -3 นิ้ว ให้เป็นแถว 3 แถว 
โดยให้แถวริม ที่อยู่ชิดแถวยางอยู่ห่างจากแถวยางข้างละ 2 เมตร ส่วนแถวกลางให้อยู่ระหว่างกลาง
ของแถวริมทั้งสอง น าเมล็ดพืชคลุมดิน โรยลงในร่องแล้วเกลี่ยดินกลบเมล็ด   

การปลูกพืชคลุมดินนี้ จะลงมือปลูกพืชคลุมดินก่อน หรือจะปลูกพร้อมๆกับ ปลูกยาง หรือ
หลังปลูกยางแล้ว ก็ได้ แต่เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการก าจัด วัชพืชควรปลูกพืชคลุมดินหลังจาก 
ได้เตรียมดินวางแนว และกะระยะปลูกยาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

หลังจากปลูกพืชคลุมดินจนกระท่ังเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเล็กๆ แล้ว ควรดูแลก าจัดวัชพืชอย่าง
สม่ าเสมอ จนกระทั่งพืชคลุมดินเริ่มทอดเถาเลื้อยไปคลุมดินจึงใส่ปุ๋ยร้อคฟอสเฟตในอัตรา 6 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพ่ือบ ารุงพืช คลุมดิน   

3. การใช้สารเคมี เป็นวิธีที่ให้ผลดี ประหยัดแรงงาน และเวลา นิยมใช้กับต้นยางที่มีอยายุ 1 
ปีขึ้นไป หรือต้นยางที่มีเปลือกบริเวณโคนต้นเป็นสีน้ าตาลสูงจากพ้ืนดินมากกว่า 75 เซนติเมตรไปแล้ว 
ส่วนต้นยางที่มีเปลือกบริเวณโคนต้นเป็นสีน้ าตาลสูงจากพ้ืนดินน้อยกว่า 75 เซนติเมตรไม่ควรใช้วิธีนี้   

การใช้สารเคมีก าจัดพืชส าหรับยางอ่อน    
การปลูกยางโดยใช้ต้นตอตาหรือยางช าถุง จะใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในแถวยางได้อย่าง

ปลอดภัยต่อเม่ือต้นยางมีเปลือก สีน้ าตาลที่บริเวณ โคนต้นสูงจากพ้ืนดิน 75 เซนติเมตร   
สารเคมีที่ใช้ในสวนยางอ่อนมีอยู่หลายสูตร แต่จะแนะน าเฉพาะบางสูตรที่หา ได้ง่ายเช่น   
สูตรที่ 1 ใช้พาราควอท 80 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 50 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ระวังอย่า

ให้สารเคมี ถูกใบหรือส่วนที่เป็นสีเขียวของต้น สูตรนี้จะเหมาะกับต้นยาง ที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป 



สามารถคุมวัชพืชได้นาน 3-5 สัปดาห์ โดยหลังจากพ่นสารเคมี แล้วยภายใน 2-3 ชั่วโมง จะต้องไม่มี
ฝนตก การใช้สารเคมีจึงจะได้ผลสมบูรณ์   

สูตรที่ 2 ใช้ดาลาพอน 800 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 50 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ฉีดพ่น 
และหลังจากนั้นอีก 21 วัน ให้พ่นซ้ าด้วยพาราควอท 40 กรัม (เนื้อสาร บริสุทธิ์) ผสมน้ า 50 ลิตรต่อ
พ้ืนที่ 1 ไร่ อีกครั้งหนึ่ง สูตรนี้เหมาะกับต้นยาง ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะใช้ก าจัด
วัชพืชพวกใบเลี้ยงเดี่ยว   

สูตรที่ 3 ใช้พาราควอท 60 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) และ 2, 4-ดี  150 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) 
ผสมน้ า 50 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ สุตรนี้จะเหมาะกับต้นยาง ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะใช้
ก าจัดวัชพืชพวกใบเลี้ยงคู่ รวมทั้งพืชคลุม ที่เลื้อยเข้าไปพันต้นยาง   

สูตรที่ 4 ใช้ไกลโฟเสท 205 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 50 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ สามารถ 
ก าจัดวัชพืชได้หลายชนิดโดยไม่มีพิษตกค้างในดิน สามารถคุมวัชพืช ได้นาน 2 เดือน สูตรนี้เหมาะกับ
ต้นยางที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยหลังจากพ่น สารเคมีแล้วภายใน 6 ชั่วโมง จะต้องไม่มีฝนตก การ
ใช้สารเคมีจึงจะได้ผลสมบูรณ์   

การใช้สารเคมีก าจัดพืชส าหรับสวนยางที่กรีดแล้ว    
ใช้พาราควอท 80 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 50 ลิตรฉีดพ่นในพ้ืนที่ 1 ไร่ โดยใช้หัวฉีดสี

เหลือง   
การก าจัดหญ้าคา    
การใช้สารเคมีก าจัดหญ้าคานับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ ผลดีกว่าวิธีอ่ืนๆ โดยมี

สูตรการใช้สารเคมีให้เลือก 3 สูตรคือ   
สูตรที่ 1 ใช้ดาราพอน 1.6 กิโลกรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 100 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ โดยใช้

หัวฉีดสีแดงหลังจากฉีดพ่นแล้ว 21 วัน ให้ใช้ดาลาพอนในอัตราเดิม ฉีดพ่นซ้ าอีกครั้ง จากนั้นประมาณ 
3-4 เดือน หากมีหญ้าคางอกหรือหลงเหลืออยู่ ควรฉีดพ่นสารเคมี อีกครั้งในอัตราเดิม   

สูตรที่ 2 ถ้าต้นยางมีอายุตั้งแต่ 2 ปี ลงมาและมีหญ้าคาขึ้นบริเวณโคนต้น ให้ฉีดพ่นด้วย             
ดาลาพอน 1.6 กิโลกรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 100 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ หลังจากฉีดพ่นแล้ว 21 วัน 
ให้ใช้พาราควอท 80 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 100 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ เพ่ือลดอันตรายของต้น
ยางอ่อนซึ่งอาจเกิดข้ึนจากดาลาพอน   

สูตรที่ 3 ใช้ไกลโฟเสท 410 กรัม (เนื้อสารบริสุทธิ์) ผสมน้ า 100 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ฉีดพ่นเพียง
ครั้งเดียว   

ข้อสังเกต การก าจัดหญ้าคาควรฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่หญ้าคาก าลัง เจริญเติบโต (ต้นฤดูฝน) 
จะได้ผลดีที่สุด การก าจัดหญ้าคาด้วยไกลโฟเสทให้ผลดีกว่า ดาลาพอน ซึ่งดาลาพอนต้องพ่นถึง 2 ครั้ง 
แต่เมื่อเปรียบเทียบทางด้านค่าใช้จ่ายแล้วการใช้ดาลาพอนจะประหยัดกว่า   



หมายเหตุ : เนื้อสารบริสุทธิ์ หมายถึง ปริมาณสารออกฤทธิ์ซึ่งจะต้องปรากฏ ในฉลาก           
ที่ภาชนะบรรจุเป็นภาษาไทย ตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 21  

บริเวณท่ีใส่ปุ๋ย  
ระยะแรกหลังจากปลูกยาง รากของต้นยางจะแผ่ออกเป็นวงกลมรอบล าต้น ประมาณ            

ปีที่ 4 รากจึงจะแผ่ขยายออกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยาง และเมื่อต้นยางมีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป 
รากก็จะแผ่ขยายเพ่ิมขึ้นและหนาแน่น อยู่ในบริเวณห่างจากล าต้น ประมาณ 60 เซนติเมตร จนถึง                  
3 เมตร ดังนั้นเพ่ือให้การดูดอาหารของต้นยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรใส่ปุ๋ยบริเวณ             
ที่มีรากดูดอาหารหนาแน่นคือเมื่อต้นยางยังเล็กควรใส่ปุ๋ยเป็นวงกลม รอบล าต้น ส่วนต้นยาง              
ที่มีอายุตั้งแต่ 17 เดือนข้ึนไป ให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ าเสมอเป็นแถบยาว ไปให้แถวยาง ห่างจาก โคน 
ต้นยางข้างละ 1 เมตร เมื่อยางมีอายุ 5 ปีขึ้นไปให้หว่านปุ๋ยเป็นแถบกว้างห่าง จากโคนต้นยางอย่าง
น้อย 50 เซนติเมตร และขยายออกไปถึง 3 เมตร ส าหรับยาง ที่ เปิดกรีด แล้วให้หว่านปุ๋ย              
ทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร 

การกรีดยาง  
การกรีดยางต้องยึดหลักท่ีว่า เมื่อกรีดแล้วจะต้องได้น้ ายางมากที่สุด เปลือกเสียหายน้อยที่สุด 

กรีดได้นาน 25-30 ปี และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด   
ขนาดของต้นยางที่เปิดกรีดได้   
1. ขนาดของต้นยางที่พร้อมเปิดกรีดต้องมีเส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ที่ความสูง

จากพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร   
2. เปิดกรีดครั้งแรกเมื่อมีจ านวนต้นยางที่พร้อมเปิดกรีดในสวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ              

ต้นยาง ทั้งหมดในสวน   
3. ต้นยางติดตา สามารถเปิดกรีดครั้งแรกได้ที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 50 , 75, 100, 125, 

หรือ 150 เซนติเมตรระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าเปิดกรีดต่ าจะได้รับผลผลิตมากกว่า   
วิธีติดรางและถ้วยรับน้ ายาง   
เวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง  ควรจะเริ่มกรีดยางตั้งแต่ตอนเช้า ประมาณ 06.00 -08.00 

น. เพราะจะท าให้ปฏิบัติงานได้สะดวก เนื่องจากมองเห็นชัดเจนกว่ากลางคืนและผลผลิตที่ได้ใกล้เคียง
กับการ กรีดในตอนกลางคืน   

ขนาดของงานกรีดยาง คนกรีดยาง 1 คน จะสามารถกรีดยางในสวนยางที่ปลูกในพ้ืนที่         
ราบตามระบบครึ่งล าต้นวันเว้นวันได้ประมาณ 400-450 ต้นต่อวัน   

วิธีการกรีดยาง   
ควรกรีดยางโดยใช้วิธีกระตุกข้อมือหรือการซอย พร้อมกับย่อตัวและสลับเท้าไปตามรอยกรีด 

ของต้นยาง อย่ากรีดโดยวิธีใช้ท่อนแขนลากหรือกระชากเป็นอันขาด การกรีดโดยวิธีกระตุกข้อมือจะ



ท าให้กรีดได้เร็ว ควบคุมการกรีดง่าย กรีดเปลือกได้บาง แม้จะกรีดบาดเนื้อไม้ก็จะบาดเป็นแผลเล็กๆ
เท่านั้น   

ระบบการกรีดยาง   
เนื่องจากในระยะ 2-3 ปีแรกของการกรีด ต้นยางยังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง 

การกรีดยาง มากเกินไปจะท าให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงควรกรีดยางในระบบครึ่งต้นวัน
เว้นวัน โดยหยุดกรีดในช่วงผลัดใบและไม่มีการกรีดชดเชยเพื่อทดแทนวันที่ฝนตกจนกระทั่งปีที่ 4 ของ
การกรีดเป็นต้นไป จึงสามารถกรีดชดเชยได้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันนี้ใช้ได้กับยาง เกือบทุกพันธุ์ 
ยกเว้นบางพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่ายเท่านั้นที่ควรใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นสองวัน   

ข้อควรปฏิบัติในการกรีดยาง   
1. ควรกรีดยางตอนเช้าหลังจากท่ีมีแสงสว่างแล้ว   
2. กรีดยางเฉพาะต้นที่ได้ขนาดแล้ว   
3. รอยกรีดจะต้องเริ่มจากซ้ายบนมาขวาล่าง เอียงประมาณ 30 องศากับแนวระดับ   
4. อย่ากรีดเปลือกหนา เพราะจะท าให้เปลือกงอกใหม่เสียหาย   
5. อย่ากรีดเปลือกหนา ภายใน 1 เดือน ไม่ควรกรีดให้เปลืองเปลือกเกิน 2.5 เซนติเมตร หรือ

ภายใน 1 ปี ไม่ควรกรีดให้เปลืองเปลือกเกิน 25 เซนติเมตร   
6. หยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบหรือเป็นโรคหน้ายาง   
7. มีดกรีดยางต้องคมอยู่เสมอ   
8. การเปิดกรีดยางหน้าที่สองและหน้าต่อไปให้เปิดกรีดที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 150 

เซนติเมตร    
การกรีดยางหน้าสูง    
การกรีดยางหน้าสูง หมายถึง การกรีดยางหน้าบนเหนือหน้ากรีด ปกติซึ่งเป็นส่วนที่ไม่เคย

กรีดยางมาก่อน ต้นยางที่เหมาะสมที่จะท าการกรีดยางหน้าสูงคือ ต้นยางก่อนโค่นซึ่งมีอายุมาก                
หรือหน้ากรีดปกติเสียหาย   

โดยทั่วไปการกรีดยางหน้าสูงจะต้องใช้สารเคมีเร่งน้ ายาควบคู่กันไปด้วย เพ่ือต้องการ        
ให้ได้รับยาง มากที่สุดก่อนที่จะโค่นยางเก่าเพ่ือปลูกแทน 2-4 ปี โดยใช้สารเคมีเร่งน้ ายางอีเทรล 2.5 
เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเร่ง   

การใช้สารเคมีเร่งน้ ายางกับรอยกรีดหน้าล่าง    
วิธีนี้เหมาะส าหรับต้นยางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยใช้สารเคมีเร่งน้ ายางเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ 

ทาเหนือรอยกรีดหน้าล่างทุก 3 สัปดาห์โดยไม่ต้องขูดเปลือกและลอกขี้ยาง แต่ต้องกรีดครึ่งต้นวันเว้น
สองวันโดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการเกิดอาการ โรคเปลือกแห้ง ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมี เร่งน้ ายายาง
กับยางท่ีเพ่ิงเปิดกรีดใหม่ ยกเว้นยางบางพันธุ์ที่มักจะให้น้ ายางน้อย ในช่วงแรก ของการเปิดกรีด เช่น 



พันธุ์จีที (GT) 1 อาจใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง 2.5 เปอร์เซ็นต์ทาในรอยกรีด โดยลอกขี้ยางออกก่อนจากที่
เปิดกรีดไปแล้ว 1 เดือนก็ได้และทาสารเคมีเร่งน้ ายางทุก 3-4 เดือน หรือปีละ 3-4 ครั้ง ใช้ระบบกรีด
ครึ่งล าต้นวันเว้นสองวัน แต่ในปีถัดไปถ้าผลผลิตสูงขึ้น แล้วควรหยุดใช้ สารเคมีเร่งน้ ายาง   
 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกยาง 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปลูกยาง เฉพาะอย่างยิ่งทาง
ภาคใต้และบางจังหวัดของภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางเดิม ต่อมาได้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยาง
ไปยังแหล่งปลูกยางใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการปลูกยาง เช่น การขาดความชื้น อุณหภูมิต่ า ลมแรง ประกอบกับในแหล่งปลูกยางดังกล่าวมี
สภาพพ้ืนที่เป็นที่สูง ลาดชัน ความลึกของดิน โครงสร้างเนื้อดิน การระบายน้ า และสมบัติทางเคมีของ
ดินต่ า แต่ยางพารามีคุณสมบัติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี จากการทดสอบ
การปลูกยางเมื่อปี 2521 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน
น้อยกว่าทางภาคใต้พบว่าต้นยางเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ และจากการทดสอบการปลูกยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเปรียบเทียบกับภาคใต้ พบว่าต้นยางในภาคใต้เปิดกรีดได้เร็วกว่า
ประมาณ 6 เดือน โดยต้นยางที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดกรีดได้เมื่ออายุ 7 ½ ปี ให้ผลผลิต
ยางเฉลี่ย 221 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตทางภาคเหนือเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตภาคใต้เฉลี่ย 
285 กิโลกรัมต่อไร่ แต่โดยทั่วไปผลผลิตยางในแปลงเกษตรกรเป็นเพียงร้อยละ 67 ของผลผลิตทาง
วิชาการ ทั้งนี้พบว่าการให้ผลผลิตของต้นยางไม่ว่าผลผลิตน้ ายางและหรือเนื้อไม้ขึ้นอยู่กับปัจจัย  3 
ประการ คือ พันธุ์ยาง ความเหมาะสมของพ้ืนที่ และการจัดการสวนยาง เพราะฉะนั้นในการปลูกสร้าง
สวนยางนอกจากพิจารณาเลือกพันธุ์ยาง และการจัดการสวนยางที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ส าหรับปลูกยางด้วย โดยพิจารณาจากปัจจัยทางดินและปัจจัยทางภูมิอากาศ ดังนี้ 
 ปัจจัยทางดิน 
 1. เป็นพื้นที่ท่ีความลาดชันไม่เกิน 35 องศา ถ้าความลาดชันเกินกว่า 15 องศา จ าเป็นต้องท า
ขั้นบันได 
 2. หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการระบายน้ าดี ไม่มีชั้นหิน หรือชั้นดินดาน 
 3. ระดับน้ าใต้ดินต่ ากว่าระดับผิวดินมากกว่า 1 เมตร 
 4. เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงร่วนทราย ไม่เป็นดินเกลือหรือดินเค็ม 
 5. ไม่เป็นพ้ืนที่นาหรือที่ลุ่มน้ าขัง สีของดินควรมีสีสม่ าเสมอตลอดหน้าตัดดิน 
 6. ดินไม่มีชั้นกรวดอัดแน่นหรือแผ่นหินแข็งในระดับสูงกว่า 1 เมตร เพราะจะท าให้ต้นยางไม่
สามารถใช้น้ าในระดับรากแขนงในฤดูแล้งได้ และหากช่วงแล้งยาวนานจะมีผลท าให้ต้นยางตายจาก
ยอด 



 7. ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 600 เมตร หากสูงเกินกว่านี้อัตราการเจริญเติบโต
ของต้นยางจะลดลง 
 8. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ระหว่าง 4.5-5.5 ไม่เป็นดินด่างปัจจัยทางภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และมีจ านวนวันฝนตก 120-150 วันต่อปี 
 การปลูกยางในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ได้พิจารณาปัจจัยด้านภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านอุทกวิทยาเป็นเกณฑ์เบื้องต้น แล้วน าไปประเมิน
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ร่วมกับแผนที่ความเหมาะสมของดิน น ามาจัดแบ่งเขตภูมิอากาศส าหรับ
ยางพาราตามสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 6 เขต คือ 
 เขตท่ี 1 ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี เป็นพื้นที่ท่ีไม่แนะน าให้ปลูกยางพารา 
 เขตที่ 2 ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงฤดูแล้งประมาณ                
5 เดือนมีศักยภาพในการปลูกยางพาราต่ า 
 เขตที่ 3 ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงฤดูแล้งประมาณ 3-4 
เดือนเป็นเขตที่เหมาะสมปานกลางส าหรับยางพารา การกระจายตัวของน้ าฝนเป็นปัจจัยส าคัญ            
ต่อผลผลิตยาง 
 เขตท่ี 4 เป็นเขตที่เหมาะสมมากส าหรับยางพารา มีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,500-2,200 
มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงฤดูแล้งประมาณ 1-3 เดือน ปัจจัยด้านอุทกวิทยาไม่เป็นขีดจ ากัด 
 เขตท่ี 5 เป็นเขตที่มีปริมาณน้ าฝนสูงมาก ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 2,300-3,000 มิลลิเมตร
ต่อปีปริมาณน้ าฝนเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นขีดจ ากัดต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตยาง 
 เขตท่ี 6 เป็นเขตที่มีปริมาณน้ าฝนสูงมากเกินไป จนเป็นขีดจ ากัดที่รุนแรงส าหรับยางพาราทั้ง
ในด้านโรคและการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการขยายพ้ืนที่ปลูกยางตามโครงการปลูกยางพาราเพ่ือ
ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ จ านวน 1 ล้านไร่ แต่ความต้องการของเกษตรกรมีมากและมีความประสงค์ปลูกยางเอง   
ซึ่งบางพ้ืนที่อาจเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมประกอบกับในช่วงปี 2546-2547 ประเทศไทยประสบปัญหา
ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปลูกยาง  ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ทั้งสวนยางก่อนเปิดกรีดและ
สวนยางที่เปิดกรีดแล้วได้รับผลกระทบ ท าให้ต้นยางยืนต้นตาย ซึ่งพบทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ดังนั้นสวนยางที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการจัดการสวนยางอย่าง
ถูกต้องจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอันเป็นการ
เพ่ิมต้นทุน ซึ่งมีหลายวิธีการ ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก    
เพ่ือช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น มีความร่วนซุย สามารถอุ้มน้ าและรักษาความชื้นในดินได้ดี 



 2. ดูแลรักษาสวนยางก่อนเข้าฤดูแล้ง โดยการใช้วัสดุคลุมดินรอบโคนต้นยางในช่วงอายุ           
2 ปีแรกหลังจากปลูก จะช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้นไว้ได้ในช่วงฤดูแล้ง และทาปูนขาวบริเวณ        
ล าต้นเพ่ือป้องกันล าต้นไหม้จากแสงแดด 
 3. ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นยางด้วยปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ตามค าแนะน าเพ่ือให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรง 
 4. สวนยางที่เปิดกรีดแล้ว ไม่ควรไถพรวนในระหว่างแถวยาง 
 5. กรณีที่ปลูกยางในดินที่มีการระบายน้ าไม่ดี หรือเกิดน้ าท่วมขัง ควรขุดคูระบายน้ าก่อน           
ที่ต้นยางจะได้รับความเสียหาย โดยปกติควรขุดคูระบายน้ าให้ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกจากระดับผิวดิน
มากกว่า 2  เมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ าใต้ดิน  ต้นยางที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม จะมีผลท าให้
เจริญเติบโตช้า ไม่ต้านทานโรคและผลผลิตต่ า และยังอาจมีผลกระทบตามมาจากภัยธรรมชาติได้                
อีกด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจปลูกยางพารา เกษตรกรควรพิจารณาหลักเกณฑ์ส าหรับการปลูก
ยางพาราให้เหมาะสม เช่น การเลือกพ้ืนที่ปลูก พันธุ์ยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการจัดการสวนยาง
ที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ต้นยางสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทนต่อภาวะที่เกิดขึ้นจากความแห้งแล้งและภัย
ธรรมชาติอ่ืนๆ ได้การปลูกไม้สักร่วมยางพารา 
 การใช้ระบบวนเกษตรมาประยุกต์ใช้กับสวนยางพารา โดยการปลูกต้นสักแซมในระหว่างแถว
ยาง จะช่วยให้ชาวสวนยางมีไม้ใช้สอยที่มีคุณค่าทางการเศรษฐกิจ จะช่วยสร้างฐานะให้แก่เกษตรกรมี
ฐานะมั่นคงขึ้น หรือหากภายหลังที่สวนยางให้ผลผลิตน้อยลงและท าการตัดโค่นเพ่ือขายไม้ยางพารา 
แล้ว หากไม่ประสงค์จะโค่นต้นสัก ป่าสักก็จะคงอยู่เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ท าให้
สามารถท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สัก เป็นไม้ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม เลื่อยไสตกแต่งง่าย ยืดหดตัว
น้อยไม่ฉีกหรือแตกง่าย น้ าหนักเบาแข็งแรง มีความทนทานสูง ไม่ว่าจะต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ลม ฟ้า อากาศ หรือแมลงและเห็ดรา และที่ส าคัญที่สุด คือมีราคาแพงกว่าไม้ชนิดอ่ืน ดังนั้นพ้ืนที่ปลูก
ยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสมที่สุดส าหรับการปลูกไม้สักเป็นพืชร่วมยางเพราะ
สภาพแวดล้อมเอ้ือ อ านวย และโดยเฉพาะสภาพความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเลเหมาะสมต่อ
ความต้องการตาม ธรรมชาติของไม้สัก แต่เนื่องจากลักษณะดินหลายพ้ืนที่เป็นดินเวลาหรือค่อนข้าง
เลวซึ่งจะท า ให้คุณภาพของเนื้อไม้ไม่เป็นสักทองแต่อย่างน้อยก็เป็นสักขี้ควายหรือสักหิน ซึ่งมีคุณภาพ
ดีกว่าสักหยวกมาก และราคาก็แตกต่างกว่าค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน อีกประการหนึ่งสักเป็นไม้ป่า           
ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติในภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทยและไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์
ตามหลักพันธุ์กรรม เพื่อให้เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืนซึ่งสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ดังนั้น หากสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันมาก ลักษณะความเจริญเติบโตรูปร่างทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพของเนื้อไม้ก็จะ
แปรปรวนไป. 
 
 



ทฤษฎีต้นทุนการผลิต  
สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553 : 4) กล่าวถึงการบัญชีต้นทุน (Cost  Accounting) เป็น

หลักการบัญชีที่เก่ียวกับการสะสมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ทั้งเพ่ือการ
วางแผน ควบคุม และการตัดสินในเรื่องอ่ืนๆ โดยปกติแล้วการบัญชีต้นทุนจะท าหน้าที่หลักในการ
สะสมข้อมูลทางด้านบัญชีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต เพ่ือค านวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้
งบประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ  
   การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของต้นทุน          
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a Manufactured Product) ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็น
ส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย 

1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญของการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

   1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต            
และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด 
รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น ไม้แปรรูปจัดเป็นวัตถุดิบทางตรง
ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ยางดิบที่ใช้ในการผลิต ยางรถยนต์ แร่เหล็กที่
ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก กระดาษท่ีใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

   1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับ
การผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น ตะปู  กาว กระดาษทรายที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบของการท าเครื่องหนังหรือเฟอร์นิเจอร์ น ามันหล่อลื่นเครื่องจักร เส้นด้ายที่ใช้ในการตัด
เย็บเสื้อผ้า เป็นต้น โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูกเรียกว่า  “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็น
ค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง   

2. ค่าแรงงาน (Labor) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง          
หรือคนงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น                
2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 

   2.1  ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงาน
หรือลูกจ้างที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจ านวนมาก
เมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญ ใน 
การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น คนงานที่ท างานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตก็ควรถือเป็นแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เป็นต้น 



   2.2  ค่าแรงงานทางอ้อม ( Indirect labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานท าความ
สะอาดเครื่องจักร และโรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุง ตลอดจนต้นทุน                   
ที่เกี่ยวข้องกับคนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อม
เหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead)  ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่ง
รวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าน้ า 
ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงเงินเดือน  ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า             
ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในส านักงาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่างๆ (Cost pool of indirect manufacturing costs) นอกจากนี้          
ยังจะพบว่าในบางกรณีก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิต ในชื่ออ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory 
Overhead) โสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Burden) ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs)              
เป็นต้น 
 

ทฤษฎีผลตอบแทน 
 นภาพร  นิลาภรณ์กุล (2553) และคณะ ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทนจากโครงการ
ลงทุน  ดังนี้  

2.1  ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period :  PB) หมายถึง  ระยะเวลาที่ท าให้ผลรวมของ
กระแสเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ หรือก็คือจ านวนปีในการ
ด าเนินซึ่งท าให้ได้รับก าไรในแต่ละปีรวมกันแล้ว มีค่าเท่ากับจ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 
  
  ระยะเวลาคืนทุน   =    
               
  2.2  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (Net  Present  Value : NPV) เป็นการประเมิน
โครงการที่ค านึงถึงค่าของเงินตามงวดเวลาเนื่องจากการลงทุนในระยะยาว จ านวนเงินลงทุนที่จ่ายไป
กับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างกัน จึงต้องปรับมูลค่าของจ านวนเงิน
ลงทุนกับผลตอบแทนที่จะได้รับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีในอนาคต
ตลอดอายุโครงการกับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายออกไปของโครงการ ณ อัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ  โดยการลดค่าด้วยอัตราส่วนลด ซึ่งการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีการ
ค านวณดังนี้ 

เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 

เงินรับสุทธิรายปี 



   NPV =  R (PVIFA12%,1)  -   C0 

เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดๆ โดยดูจากค่า NPV ถ้าค่า NPV มีค่าเป็นบวกหรือ
เท่ากับศูนย์แสดงว่าโครงการนั้นยังคงน่าสนใจที่จะลงทุน แต่ถ้าค่า NPV ติดลบแสดงว่าอัตรา
ผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราส่วนลด  ซึ่งก็คือโครงการให้ผลขาดทุน  ดังนั้นจึงไม่ควรลงทุน 
                2.3  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  (Internal  Rate  of  Return  :  IRR) 
หมายถึง อัตราลดค่าที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด หรือหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่าของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  
ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์พอดีนั้นเอง 
 
  C0   =  R (PVIFAr%,n) 
หรือ 
  R (PVIFAr%,n)  =  

 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า          
ที่ต้องการถือว่าโครงการนั้นยังคงน่าลงทุน แต่ในทางกลับกันถ้าค่าที่ได้ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนขึ้นต่ า
ที่ต้องการ  โครงการนั้นก็ไม่น่าลงทุน 
 พูนศักดิ์  แสงสันต์และกิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ  (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ดังนี้  
  1. ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period :  PB)  ลักษณะเด่นของวิธีระยะเวลาคืนทุน คือ  
เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นวิธีที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจและเน้นในเ รื่องของความมี               
สภาพคล่องคือเน้นการยอมรับโครงการที่ให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วเป็นส าคัญ เป็นการช่วยขจัดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากกระแสเงินสดที่จะได้รับจากโครงการให้ปีหลังๆ วิธีระยะเวลาคืนทุนเป็นการวัด 
“จุดคุ้มทุน” (Break-even) อย่างหนึ่ง  เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ได้น าเรื่องค่าของเงินตามเวลามาคิด             
โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวคิดทางการบัญชี  
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present  Value) มักจะมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ือให้                
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าว่าควรจะลงทุนในโครงการหรือไม่ และมีเหตุผลมาสนับสนุนว่าเป็นเพราะเหตุใด
จึงตัดสินใจเช่นนั้น หนึ่งในเหตุผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะยอมรับโครงการหรือไม่ ก็คือการพิจารณา
จากผลต่างที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการกับต้นทุนในการ
ท าโครงการ ซึ่งเรียกว่าเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ถ้าโครงการนั้นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือมีมูลค่าที่ได้รับจาก
การลงทุนสูงกว่าต้นทุน  หรือมีค่า NPV เป็นบวก  ก็ยอมรับได้ว่าโครงการนั้นสามารถด าเนินการได้ 
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 3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  (Internal  Rate  of  Return  :  IRR)  เป็นวิธีที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิธี NPV  เพราะมีการรับรู้ในเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา IRR เป็นอัตราส่วน
ลดที่ท าให้ NPV มีค่าเป็นศูนย์  เท่ากับว่า  IRR  เป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในโครงการ  
เกณฑ์ในการตัดสินว่าจะยอมรับโครงการหรือไม่ตามวิธี IRR ก็คือเราจะยอมรับโครงการที่มีค่า IR               
สูงกว่าอัตราตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  ถ้า IRR ของโครงการต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวก็จะไม่ยอมรับ
โครงการนั้น   
 อัตราผลตอบแทนโครงการเป็นที่นิยมใช้กันมาก ทั้งนี้เพราะอัตราผลตอบแทน  ให้ค าตอบ
เป็นเปอร์เซน็ต์  ซึ่งง่ายต่อการท าความเข้าใจรวมถึงการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนได้ดีกว่าค าตอบที่
เป็นตัวเงินของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  อีกประการหนึ่งหากค านวณได้ว่าอัตราผลตอบแทนสูงมาก                 
ผู้ลงทุนอาจยอมรับโครงการนั้นได้เลย  เพราะเป็นอัตราที่สูงจนมีความพอใจ ที่จะท าโครงการนั้น  
และต้นทุนของโครงการคงจะไม่สูงมากหรือสูงกว่ากว่านั้นก็ได้ 
 ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
ผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในการลงทุนทุกข้อที่กล่าวมา  ยกเว้นดัชนีใน
การท าก าไร เนื่องจากดัชนีในการท าก าไรมีแนวทางในการตัดสินใจใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
และผู้ลงทุนอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ในกรณีที่มีหลายโครงการแต่สามารถเลือกท าได้เพียงโครงการ
เดียว  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชไมพร  ไชยลังกา (2545) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในพ้ืนที่

ภาคเหนือ : กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา จังหวัดพะเยา  โดยการสัมภาษณ์กับ 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่ได้มีการจ าหน่ายผลผลิตแล้วโดยใช้ข้อมูลด้านต้นทุน
และผลตอบแทนของเกษตรกรในช่วงระยะเวลา 10 ปี  นับตั้งแต่เริ่มมีการปลูก ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
คาดว่าเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน จากข้อมูลการสัมภาษณ์ได้มีการแยก
เกษตรกรออกเป็นสองกลุ่มคือเกษตรกรที่ท าสวนยางขนาดพ้ืนที่ 2-10 ไร่ และเกษตรกรที่ท าสวนยาง
ขนาดพ้ืนที่ 11 ไร่ขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรผู้ท าสวนยางขนาดพ้ืนที่ 2-10 ไร่  มีระยะเวลา
คืนทุน 7 ปี 2 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1 เท่ากับ 
26,566.39 บาท  ร้อยละ 7 เท่ากับ 14,843.88 บาท  ร้อยละ 8 เท่ากับ 13,468.88 บาท ร้อยละ 9 
เท่ากับ 12,216.46 บาท และร้อยละ 10 เท่ากับ 11,075.10 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่แท้จริงจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 35.69 ส าหรับเกษตรกรผู้ท าสวนยางขนาดพ้ืนที่ 11 ไร่
ขึ้นไป มีระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 10 เดือน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนด
ร้อยละ 1 เท่ากับ 4,424.08 บาท  ร้อยละ 7 เท่ากับ 428.56 บาท  ร้อยละ 8 เท่ากับ -14.53  บาท 
ร้อยละ 9 เท่ากับ -411.05 บาท และร้อยละ 10 เท่ากับ -766.06 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจาก



การลงทุนที่แท้จริงจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 7.96 บาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ท าสวนยาง
ขนาดพ้ืนที่ 2-10 ไร่  มีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกว่าเกษตรกรผู้ท าสวนยางขนาดพ้ืนที่ 11 ไร่ขึ้นไป  
เนื่องมาจากต้นทุนในการด าเนินงานของสวนยางมีความแตกต่างกันในส่วนของค่าแรงงานในการ
ด าเนินงาน ส่วนต้นทุนในด้านอื่นๆ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
 ศักดา  อัศวโกวิทพงศ์ (2553) ได้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกยางพาราในจังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ท าสวนยางพาราในจังหวัดเชียงราย จ านวน 3 ราย และ
สหกรณ์สวนยางเพ่ือเก็บข้อมูลมาประกอบการพิจารณาโครงการ ผลการศึกษา พบว่า ด้านการตลาด 
มีสภาวะการแข่งขันอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากความต้องการยางพาราธรรมชาติในตลาดมีสูง ผลผลิตที่ได้
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับซื้อ คือ ยางแผ่นดิบ น้ ายาง และขี้ยาง โดยจ าหน่ายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง การรับซื้อเป็นการซื้อโดยอ้างอิงราคากลางยางพารา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ทางด้านเทคนิค พบว่า พ้ืนที่โครงการเดิมเป็นสวนสับปะรดจึงต้องมีการปรับแต่งที่ดิน และวิเคราะห์
ธาตุอาหารของดินในพ้ืนที่โครงการ ก่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีขนาด 10 ไร่ ราคาที่ดินรวม 
2,800,000 บาท มีการก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารแปรรูป และเก็บผลิตภัณฑ์ในปีที่ 7 ของ
โครงการ มูลค่ารวม 144,000  บาท อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ จะท าการทยอยซื้อตามความจ าเป็น
ตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในโครงการมีมูลค่ารวม 44,471  บาท โครงการ
เลือกใช้พันธุ์ยาง สถาบัน วิจัยยาง 251 (RRIT251) ซึ่งให้ผลผลิตน้ ายางมาก มีความต้านทานโรค                 
เริ่มให้ผลผลิตน้ ายางในปีที่ 7 ด้านการจัดการพบว่า โครงการเป็นกิจกรรมขนาดเล็กจะด าเนินงานใน
รูปแบบเจ้าของคนเดียว การด าเนินงานไม่ยุ่งยาก ส าหรับการจ้างแรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงก่อนให้ผลผลิตน้ ายางพารา และในช่วงที่สวนยางให้ผลผลิตน้ ายางแล้ว จะต้องมีการจ้างแรงงาน
เพ่ือท าหน้าที่กรีดยางและดูแลรักษาสวนยางพารา โดยแบ่งรายได้จากการขายผลผลิตกับเจ้าของ ร้อย
ละ 60 และคนงานร้อยละ 40 ด้านการเงินพบว่า เงินลงทุนในโครงการเท่ากับ 3,550,000 บาท             
โดยจัดโครงสร้างทางการเงินในการลงทุนส่วนของเจ้าของคิดเป็นร้อยละ 69.01 และเป็นการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 30.99 จากการด าเนินการของโครงการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
โครงการมีการประเมินมูลค่าโครงการและค านวณหามูลค่าซากของโครงการ (Terminal Value)          
โดยวิธีการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) จากการค านวณมูลค่า
ซากของโครงการเท่ากับ 10,517,451.32 บาท และคาดว่าจะสามารถขายโครงการได้ที่ประมาณ 
50% ของมูลค่าซาก โดยจะสามารถขายโครงการได้ 5,258,725.66 บาท ณ อัตราคิดลดเท่ากับ 
12.56% และมีผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 12.91% ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย 



 พิชญา  กณิกนันต์ (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกกุหลาบโดยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์ของ เค.พี.โรส ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า  เค.พี.โรส ฟาร์ม มีขนาด
พ้ืนที่ปลูก  23 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อต้นในปีที่ 0 ถึงปีที่ 15  เท่ากับ 595.46 
บาท  มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยต่อต้นในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 เท่ากับ 89.08 บาท  
ถึง 116.51  บาท  มีรายได้จากการจ าหน่ายดอกกุหลาบโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์เฉลี่ยต่อต้นในระหว่างปีที่ 
1 ถึงปีที่ 15 เท่ากับ 94.32 บาท  ถึง 290.62 บาท  มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 1 เดือน 6 วัน                 
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 0.875 และร้อยละ 8.0  
เท่ากับ 1,278.24 บาท และ 454.17 บาท ตามล าดับ  และมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 
16.05 
 ล าพรรณ  คีรีแก้ว (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขต            
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โดยท าการศึกษากับเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ  จ านวน 147 ราย                
ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งพ้ืนที่ศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ พ้ืนที่ 1-7 ไร่  พ้ืนที่ 8-10 ไร่ พ้ืนที่ 11-14 ไร่  
และพ้ืนที่ 15 ไร่ขึ้นไป จากนั้นน ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยวิธีระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
และอัตราผลตอบแทนภายในโดยก าหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี ผลการศึกษา พบว่า พ้ืนที่ 1-7 ไร่                      
มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 7 เดือน 16 วัน และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 60,307.95 บาท  อัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 63.60 พ้ืนที่ 8-10 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 2 เดือน 27 วัน  
และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 68,822.84 บาท อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 83.15  
พ้ืนที่ 11-14 ไร่ มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 6 เดือน 28 วัน  และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 68,093.56 
บาท  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับ ร้อยละ 65.60 และพ้ืนที่ 15 ไร่ขึ้นไป มีระยะเวลาคืนทุน         
1 ปี 5 เดือน 18 วัน  และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 75,041.22 บาท  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เท่ากับ ร้อยละ 70.35 ดังนั้น  พื้นที่ ที่ได้รับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด คือ 8-10 ไร่  รองลงมาคือ พ้ืนที่ 
15 ไร่ขึ้นไป  พ้ืนที่ 11-14 ไร่ และพ้ืนที่ 1-7 ไร่ โดยทั้งหมดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกแสดง             
ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากกว่าเงินลงทุนที่จ่ายไป  
 สุทธิดา ช านาญนิล (2554) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเสาวรสขอ ง
เกษตรกรในอ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร จ านวน 20  ราย                 
ผลการศึกษา พบว่า  ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเสาวรสในขนาดพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่  มีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 38,209 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ใน
ระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3  เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 27,241.98 บาท 34,156.98 บาท และ 28,874.48 
บาท  ตามล าดับ  มีรายได้จากการจ าหน่ายเสาวรสเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 
27,081-127,440 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 29 วัน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในกรณีอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.63 ร้อยละ 7.00 เท่ากับ 84,153.57 บาท และ 67,919.94 



บาท ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ  55.69  ขนาดพ้ืนที่ปลูกเสาวรส 2 ไร่  
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 35,934.50 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ย
ต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3  เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 29,086.46 บาท 38,202.46 บาท  และ 
31,354.46 บาท ตามล าดับ มีรายได้จากการจ าหน่ายเสาวรสเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึ งปีที่ 3 
เท่ากับ 28,121.40-132,336  บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 1 เดือน 3 วัน  มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิในกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.63  ร้อยละ 7.00 เท่ากับ 86,391.86 บาท  
และ 70,019.90 บาท  ตามล าดับ  และมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 58.42  ขนาดพ้ืนที่
ปลูกเสาวรส 3 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 37,799.08 บาท มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 30,805.81 บาท 
40,133.31 บาท และ 31,615.40 บาท  ตามล าดับ  มีรายได้จากการจ าหน่ายเสาวรสเฉลี่ยต่ อไร่ใน
ระหว่างปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 เท่ากับ 29,937.00 บาท ถึง 134,340.00  บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 
ปี 1 เดือน 10 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 1.63  ร้อยละ 
7.00  เท่ากับ 85,383.21 บาท และ 68,856.86 บาท ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายใน
เท่ากับร้อยละ 55.72 ขนาดพ้ืนที่ปลูกเสาวรส 4 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
34,048.28  บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เป็น
จ านวนเงินเท่ากับ 29,165.50 บาท 38,503.14 บาท และ 32,042.86 บาท ตามล าดับ มีรายได้จาก
การจ าหน่ายเสาวรสเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 28,883.00 บาท ถึง 135,920.00  
บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 18 วัน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในกรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่
ก าหนดร้อยละ 1.63 ร้อยละ 7.00  เท่ากับ 93,152.05 บาท  และ 76,210.23 บาท  ตามล าดับ  
และมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 64.50 ดังนั้นขนาดพื้นที่ปลูกเสาวรส 4 ไร่  มีระยะเวลา
คืนทุนเร็วสุด ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิทั้งในกรณีที่อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ  1.63 และ
ร้อยละ 7.00 มากท่ีสุด และมีอัตราผลตอบแทนภายในมากที่สุด 
 วรพรรณ  รัตนทรงธรรม (2555) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกองของ
เกษตรกร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ผลิตลองกองระบบน้ า                   
ธรรมชาติ ต าบลแม่พูล ขนาดพ้ืนที่ปลูก  1-3 ไร่ ขนาดพ้ืนที่ปลูก 4-7 ไร่  ต าบลนานกกก ขนาดพ้ืนที่
ปลูก 1-5 ไร่  ขนาดพ้ืนที่ปลูก 6-8 ไร่ และต าบลฝายหลวงขนาดพ้ืนที่ปลูก 1-6 ไร่  ขนาดพ้ืนที่ 7-12 
ไร่  มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ  12 ปี  5 เดือน 1 วัน, 12 ปี 7 เดือน 25 วัน, 12 ปี 3 เดือน 11 วัน, 
13 ปี 6 เดือน 26 วัน, 12 ปี 7 เดือน 25 วัน และ 13 ปี 4 เดือน 3 วัน ตามล าดับ มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ กรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนด ร้อยละ 2.50 เท่ากับ 143,437.28  บาท 132,376.94  
บาท  114,700.50 บาท  87,675.93 บาท 185,118.55 บาท และ 94,767.62 บาท ตามล าดับ               
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ  7 เท่ากับ 55,782.30 บาท 48,811.69  บาท 40,266.24 



บาท 21,438.34  บาท 68,855.38  บาท และ 24,319.19  บาท ตามล าดับ ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เป็นบวก  และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ  ร้อยละ 35 ร้อยละ 31 ร้อยละ 28  ร้อยละ 
20  ร้อยละ 42  และร้อยละ 21  ตามล าดับ  ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ  จึงสมควร
พิจารณาลงทุนในโครงการนี้ เกษตรกรที่ผลิตลองกองระบบน้ าดัน  ต าบลแม่พลูขนาดพ้ืนที่ 5-9 ไร่ 
ขนาดพ้ืนที่ 10-20 ไร่  ขนาดพ้ืนที่ 25-32 ไร่ ต าบลนานกกก ขนาดพ้ืนที่ 5-12 ไร่ ขนาดพ้ืนที่ 15-30 
ไร่ และต าบลฝายหลวง  ขนาดพ้ืนที่ 11-20 ไร่  มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ  11 ปี  10 เดือน 20 วัน, 
11 ปี 11 เดือน 23 วัน, 12 ปี 2 เดือน 13 วัน, 12 ปี 5 เดือน 20 วัน, 12 ปี 9 เดือน 24 วัน  และ 12 
ปี 4 เดือน 6 วัน ตามล าดับ  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ กรณีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ก าหนด ร้อยละ 2.50 
เท่ากับ 210,711.24 บาท 204,668.48  บาท  176,713.94 บาท 147,753.31 บาท 175,977.78 
บาท และ 211,832.37 บาท  ตามล าดับ  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 เท่ากับ 
87,081.68  บาท  80,165.46 บาท 65,837.64 บาท 44,995.54 บาท 62,997.13 บาทและ 
88,583.36 บาท ตามล าดับ  ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก  และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
เท่ากับ ร้อยละ42 ร้อยละ42  ร้อยละ 31  ร้อยละ 30  ร้อยละ 26  และร้อยละ 31  ตามล าดับ          
ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าท่ีต้องการ จึงสมควรพิจารณาลงทุนในโครงการนี้ 
 นฤมล  ภูหนองโองและศศิธร  ครองยุทธ (2555)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพาราต าบลบ้านตาด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีต้นทุนคงท่ี 2,924,365.25 บาท ต้นทุนการดูแลรักษาผันแปร 534,260 บาท ต้นทุนการกรีด
ยางผันแปร 437,950 บาท และต้นทุนการท ายางแผ่นดิบผันแปร 338,350 บาท จากตารางกระแส
เงินสด  โดยมีความคุ้มทุนท่ี 45,850.82 กิโลกรัม  (น้ ายางดิบ) และระยะเวลาคืนทุนที่ 16.7 ปี  
 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุน             
และผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง ผู้ศึกษา ได้สรุป                 
กรอบแนวความคิดการค้นคว้าแบบอิสระ  ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวความคิดการค้นคว้าแบบอิสระ 

ต้นทุนและผลตอบแทน 
ในการลงทุนโครงการปลกูสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 

การรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไป    4. ข้อมูลประมาณการยอดขาย 
2.  ข้อมูลเงินลงทุนเริ่มแรก  5.  ข้อมูลประมาณค่าใช้จ่าย 
3. ข้อมูลการผลิต   6.  ข้อมูลประมาณการด าเนินงาน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ต้นทุน 
1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
2.  ต้นทุนการผลิต 
     วัตถุดิบ+ค่าแรงงาน+    
     ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผลตอบแทน 
 รายได้จากการ 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
 

ประมาณการในอนาคต 
1.  ประมาณการรายได้ 
2.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
3.  ประมาณการด าเนินงาน 
      

การประเมินโครงการลงทุน 
1.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
2.  อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
3.  ระยะเวลาคืนทุน 
      

การพิจารณาโครงการลงทุน 
ยอมรับ  หรือ ปฏเิสธ 

      



บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูก
สวนยางพาราในจังหวัดล าปาง ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ภายใต้ขอบเขตการศึกษาที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหา
และขอบเขตประชากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย   
 1. การวิเคราะห์ต้นทุนในปลูกสวนยางพารา  

1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินที่ต้องจ่ายในการลงทุนเริ่มแรก ในการศึกษาครั้งนี้  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการปลูก                 
สวนยางพารา 

1.2 ต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต 

1.3  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เงินเดือนผู้ประกอบการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เป็นต้น 

 2.  การประเมินโครงการลงทุนปลูกสวนยางพารา 
  2.1 ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period : PB) 
  2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value : NPV) 
  2.3 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return : IRR) 
 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง จ านวน        
3 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพารา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสวน
ยางพาราในจังหวัดล าปาง และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราจังหวัด
ล าปาง  และนอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีสวนยางพาราซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  และอ าเภอใกล้เคียง และ
เป็นพื้นที่ท่ีปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัดล าปาง 
 
 



วิธีการศึกษา  
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
สวนยางพาราในจังหวัดล าปาง โดยเลือกเก็บแบบสัมภาษณ์จากเจ้าของสวนยางพาราที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับยางพารา  ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราจังหวัดล าปาง  และนอกจากนี้ ยังมี
พ้ืนที่สวนยางพาราซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง  และอ าเภองาว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกยางพารามากที่สุด
ในจังหวัดล าปาง  จากนั้นท าการเก็บข้อมูลเพ่ือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและการศึกษาค้นคว้าที่
เกี่ยวข้องมีแหล่งมาจากที่ต่างๆ ทั้งเอกสารทางวิชาการ หนังสือและการค้นคว้าผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. น าผลของการศึกษามาพัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
จุดประสงค์ของการศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการจัดท า
แบบสอบถามในครั้งนี้ ทั้งนี้แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน 
ลักษณะการด าเนินงาน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต กรรมวิธีการผลิต แหล่งที่มาของ
ความรู้ แหล่งที่มาของเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การจัดจ าหน่าย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกยางพารา เป็นต้น 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก  ในการศึกษาครั้งนี้  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการ
ปลูกยางพารา  เช่น วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร อาคารที่พักพนักงาน อาคารเก็บอุปกรณ์และ               
ยางก้อน เป็นต้น 
    2.2 ต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา   ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  
และค่าใช้จ่ายในการผลิต  ได้แก่  ค่าน้ า และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การในการปลูกยางพารา  เป็นต้น  
ทั้งนี้ในการปลูกจะท าการแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมพ้ืนที่ปลูกการปลูก           
การบ ารุงรักษา และการกรีดเก็บน้ ายาง 
 ส่วนที่ 3  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกสวนยางพารา  ประกอบด้วย  
ประมาณการยอดขาย  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ซึ่งจะบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน ราย
เดือน  รายไตรมาส  และรายปี  เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการลงทุนปลูกสวน
ยางพารา  ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value : NPV)  และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return : IRR)  เป็นต้น 



 ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3. ท าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา วิเคราะห์

หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ Cronbach’s alpha ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.85 ซึ่งถือว่ามีความ
น่าเชื่อถือและยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณนิยม อ่อนแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางพาราจังหวัดล าปาง คุณกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้าส านักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น และคุณกันตภณ ขจรอาชว์ เจ้าของสวนยางพารา
ในจังหวัดล าปาง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลในแต่ละ

ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง จะน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Method) 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้  ดังนี้   
    2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน
การด าเนินการปลูกยางพารา เช่น วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร อาคารที่พักพนักงาน อาคารเก็บ
อุปกรณ์และยางก้อน เป็นต้น เพ่ือค านวณหาเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ 
    2.2 ต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง  
และค่าใช้จ่ายในการผลิต เพ่ือค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยและกระแสเงินสดจ่าย 
    2.3  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปลูกสวนยางพารา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร เช่น เงินเดือนผู้ประกอบการ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เพ่ือค านวณหากระแส
เงินสดจ่าย    
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกสวนยางพารา ประกอบด้วย ประมาณการ
ยอดขาย ประมาณการค่าใช้จ่าย และการประมาณการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงรายได้ต่อหน่วย  
กระแสเงินสดรับ และค านวณหากระแสเงินสดสุทธิ สามารถวิเคราะห์โครงการโดย 
    3.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ควรมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่า
ระยะเวลาคืนทุนที่ต้องการหรือมีระยะเวลาคืนทุนเร็วเพ่ือให้ทราบว่าในการลงทุนครั้งนี้ จะต้องใช้เวลา
เท่าใดในการคืนทุนทั้งหมด 
     3.2 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  หากผลลัพธ์ที่ได้ออกมา              
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสูงกว่าจ านวนเงินลงทุน            
เพ่ือตัดสินใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ยอมรับได้  

   3.3 วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return : IRR)  อัตราผลตอบแทน
ที่ค านวณได้ควรเท่ากับหรือมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ คือร้อยละ  8                 
ซึ่งเป็นอัตรา ณ 31 ธันวาคม  2556  เพ่ือวัดความสามารถในการประเมินผลตอบแทนว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับนั้น มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารหรือไม่ จึงจะถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่
ยอมรับได ้



 ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Method) 
 

 



 
 

บทที่ 4   
ผลการวิจัย 

 
 การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพารา
ในจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัด
ล าปาง โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง    
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน    
       2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก   
       2.2 ต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา    
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกสวนยางพารา     
 ส่วนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง   
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพารา  พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย      
มีอายุระหว่าง  57 - 68 ปี  ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี  มีรายได้นอกเหนือจากการ
ปลูกยางพาราคือรับราชการ  มีขนาดพ้ืนที่ที่ถือครองทั้งหมดจ านวน 150 ไร่ มีขนาดพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราจ านวน 150 ไร่ เช่นกัน และไม่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างอ่ืน มีจ านวนต้นยางพาราที่ปลูก
จ านวน 75 ต้น ต่อไร่ พันธุ์ยางที่ใช้ปลูก คือ RRIM 600, RRIT251 และ RVP.80   
 ในการปลูกสวนยางพาราได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์สวน
ยางพารา จากการค้นคว้าต าราและบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ทั้งนี้
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปลูกยางพารา และศึกษาจากต าราที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานในพ้ืนที่อ่ืน ตามล าดับ 
 การปลูกสวนยางพาราไม่มีการปลูกพืชคลุมดินชนิดในสวนยางพารา แหล่งน้ าที่ใช้ในการปลูก
ยางพาราได้แก่ น้ าฝน และน้ าบาดาลลึก สาเหตุในการที่ผู้ประกอบการตัดสินใจปลูกยางพาราคือ  
เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ในการปลูกยางพารา ตลอดจนมีการจ าหน่าย
ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดล าปาง  
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา 
 การค านวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 1. งบประมาณในการลงทุน การปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง ใช้เงินลงทุนหมุนเวียน 
ในการปลูกยางพาราเพื่อจ าหน่าย ทั้งสิ้นจ านวน  7,159,000.00  บาท โดยใช้เงินลงทุนของตนเอง   
    1.1 ที่ดินและอาคาร พ้ืนที่ในการปลูกสวนยางพารา  ตั้งอยู่บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ประกอบด้วยที่ดินมีเนื้อที่ กว่า 150 ไร่ บ้านพักคนงาน และโรงเรือนที่ใช้ส าหรับกรีดยางและ
ตากยาง แสดงได้ตามตาราง 1 ดังนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของท่ีดินและอาคาร 

รายการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคาต่อปี 

ที่ดิน 150 ไร ่ 30,000.00 4,500,000.00 - 0.00 
บ้านพักคนงาน 1 หลัง 161,920.00 161,920.00 20 8,096.00 
โรงเรือนรีดยางและเก็บ
ยาง 

1 หลัง 366,600.00 366,600.00 20 18,330.00 

รวม - - - 5,028,520.00 - 26,426.00 
ที่มา  :  อ้างอิงจากราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2556 
 

 จากตาราง 1  แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของที่ดินและอาคาร พบว่า มีการลงทุนในที่ดิน
เท่ากับ 4,500,000 บาท บ้านพักคนงาน เท่ากับ 161,920.00 บาท และโรงเรือนกรีดยางและตากยาง  



เท่ากับ 366,600.00 บาท ระยะเวลาในการค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับอาคาร เท่ากับ 20 ปี                  
มีค่าเสื่อมราคาอาคารทั้งสิ้น 26,426.00 บาทต่อปี 
 - บ้านพักคนงานพ้ืนที่ 4*4 เท่ากับ 16 ตารางเมตร  ราคากลาง ตารางเมตรละ 10,120 
บาท/ตารางเมตร  ดังนั้น ราคากลางบ้านพักคนงาน เท่ากับ 10,120*16   = 161,920 บาท จ านวน 
2 หลัง เท่ากับ 323,840 บาท  
 -  โรงเรือนรีดยางและตากยาง พื้นที่ขนาด 5 เมตร * 12 เมตร เท่ากับ 60  ตารางเมตร ราคา
กลางตารางเมตรละ 6,110 บาท/ตารางเมตร ดังนั้น ราคากลางโรงเรือนตากยางเท่ากับ 60*6,110 = 
366,600 บาท 
 

    1.2 อุปกรณ์ในการปลูกสวนยางพารา มีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ 
เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกรวมมูลค่าเท่ากับ 1,386,650.00 บาท แสดงได้ตามตาราง 2       
 

ตาราง 2 แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของอุปกรณ์ 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

อายุการ 
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคา 
ต่อป ี

สินทรัพย์ถาวร      
เคร่ืองมือ อุปกรณ์การปลูก      
ถังรวบรวมน้ ายาง 
           - ขนาด 60   ลิตร 

 
20 

 
460.00 

 
9,200.00 

 
10 

 
920.00 

ตะแกรงกรองน้ ายาง  
เบอร์ 40,60 

 
20 

 
25.00 

 
500.00 

 
3 

 
166.67 

ตะกง 50 80.00 4,000.00 10 400.00 
ใบพายกวนน้ ายาง 10 100.00 1,000.00 2 500.00 
มีดกรีดยาง 15 180.00 2,700.00 2 1,350.00 
ชุดเก็บน้ ายาง 
 (ถ้วยรองน้ ายาง,  
ลวดแขวนถ้วน, ลิ้นลาง) 

 
 

11,250 

 
 

13.00 

 
 

146,250.00 

 
 

10 

 
 

14,625.00 
    จักรรีดยาง 2 35,000.00 70,000.00 10 7,000.00 
    รถแทกเตอร์ 1 80,000.00 80,000.00 10 8,000.00 
    รถมอเตอร์ไซด์ 1 7,000.00 7,000.00 5 1,400.00 
    รถกระบะ 1 400,000.00 400,000.00 10 40,000.00 
    เครื่องตัดหญ้า 4 2,000.00 8,000.00 5 1,600.00 
    เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 2 6,000.00 12,000.00 5 2,400.00 

รวมสินทรัพย์ถาวร   740,650.00  78,361.67 
 

 จากตาราง 2 แสดงต้นทุนเริ่มแรกในส่วนของอุปกรณ์ในการปลูกสวนยางพารา พบว่า            
มีการลงทุนในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกทั้งสิ้น 740,650.00 บาท   
 
 



   1.3  เงินทุนหมุนเวียน    
    มีเงินทุนหมุนเวียน 4,000,000 บาท ในการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง ใช้เงิน
ลงทุนหมุนเวียน ในการปลูกสวนยาพาราเพ่ือจ าหน่าย ทั้งสิ้นเท่ากับ 4,000,000 บาท   
 

2. ต้นทุนการปลูกสวนยางพารา (Production Cost) 
 การแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยใช้แรงงานคน เครื่องมือ เครื่องจักรและ
สิ่งจ าเป็นอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุน 3 รายการ คือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต 
 

สรุปขั้นตอนในการปลูกสวนยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่ปลูก 
ในการค านวณหาต้นทุนการปลูกยางพาราจะแบ่งตามส่วนประกอบของการผลิต ได้แก่ 

วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   
วัตถุดิบ  (Materials)  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากท่ีสุดของการผลิตสินค้า เนื่องจากเป็น

ส่วนประกอบหลักของสินค้า ความต้องการใช้จึงมีจ านวนมากและมูลค่าค่อนข้างสูงกว่าต้นทุนค่าแรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยวัตถุดิบสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง  วัตถุดิบหลักท่ีน ามาใช้ในการผลิตสินค้า
โดยตรง  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตสินค้าหรือแปรสภาพแล้วกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าส าเร็จรูป 1 หน่วยใช้วัตถุดิบในปริมาณเท่าใดและมีต้นทุนเท่าใด  
ในขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกจะไม่มีการใส่ต้นกล้ายางพารา เนื่องจากอยู่ในขั้นเตรียมการ และไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่มีเพียงค่าแรงงานในการจ้างเหมาเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และค่าไถพรวน   

การปลูกสวนยางพารา 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

ขั้นตอนที่ 2 การปลูกยางพารา 

ขั้นตอนที่ 3 การบ ารุงรักษา 

ขั้นตอนที่ 4 การกรีดเก็บน้ ายาง 

ต้นทุนการผลิต 
  1. วัตถุดิบ 
  2. ค่าแรงงาน 
  3. ค่าใช้จ่ายการผลิต 



ค่าแรงงานทางตรง (Labor)  หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง             
หรือคนงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะจ่ายเป็นรายชิ้น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์  
หรือรายเดือน สามารถจ าแนกค่าแรงงานจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ค่าแรงงานทางตรง                   
และค่าแรงงานทางอ้อม 

 

ตาราง 3 แสดงค่าแรงงานส าหรับการเตรียมพื้นที่ปลูกสวนยางพารา 
(หน่วย : บาท) 

การเตรียมพื้นที่ปลูกสวนยางพารา 
ต้นทุนค่าแรงงาน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนไร่ บาท/ไร่ 

ค่าบุกเบิกพ้ืนท่ีและคา่ไถพรวน 825,000.00 150 5,500.00 
รวม 825,000.00  5,500.00 

 

 จากตาราง 3 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่ามีค่าแรงงานในการจ้างเหมาเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และค่าไถพรวนในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกสวน
ยางพารา จ านวน 150 ไร่ คิดเป็นเงิน 825,000.00 บาท หรือ 5,500 บาทต่อไร่  
 

ตาราง 4 สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการเตรียมพื้นที่ปลูก  
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สรุปต้นทุนการเตรียมพื้นที่ปลูกยาพารา (ต่อไร่) 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ค่าบุกเบิกพ้ืนท่ีและคา่ไถพรวน 0.00 5,500.00 0.00 
รวม 0.00 5,500.00 0.00 

 

 จากตาราง 4  สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการเตรียมพ้ืนที่ปลูก จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง พบว่า  มีเพียงต้นทุนค่าแรงงานในการจ้าง
เหมาเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่และค่าไถพรวนในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกสวนยางพารา คิดเป็นเงิน 5,500.00  
บาทต่อไร่ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การปลูก 
 ส าหรับการปลูกนั้นจะท าการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ใช้ต้นยางช าถุงขนาด 1 –2 ฉัตร                 
ผู้ปลูกควรเลือกต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง  ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช  และให้รอยต่อระหว่างราก             
กับตาอยู่ระดับปากหลุม  ใช้มีดเฉือนก้นถุงประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร แล้วกรีดด้านข้างของถุงให้                
ขาดออกจากกันแต่ไม่ดึงถุงออก  น าไปวางในหลุมกลบดินแล้วดึงพลาสติกออกจากนั้น  กลบดินให้
เสมอปากหลุมและอัดดินให้แน่นโดยให้ดินบริเวณโคนต้นยางสูงกว่าเล็กน้อย เพ่ือป้องกันน้ าขังในหลุม
ปลูก   
 ในการปลูกสวนยางพารานั้น วัตถุดิบที่น ามาปลูกคือต้นยางพารา โดยทั่วไปจะใช้สายพันธุ์ 
RRIM 600, RRIT251 และ RVP.80  เป็นต้น  โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.9 – 2.5 
เซนติเมตร ปราศจากโรคยาง ทั้งใบ ล าต้น และราก และมีความเจริญเติบโต 1-2 ฉัตร รวมถึงต้นยาง
ต้องมียอดฉัตรที่แก่เต็มที่ มีความสูงจากรอยแตกตาถึงปลายยอด ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร  



ตาราง 5 แสดงวัตถุดิบทางตรงส าหรับการปลูกสวนยางพารา 

การปลูกยางพารา 
ต้นทุนวัตถุดิบส าหรับปลูกยางพารา 

จ านวนต้น 
/ไร่ 

ราคา/ต้น 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
ค่าพันธุ์ยางปลูก 75 17.00 1,275.00 

รวม 75 17.00 1,275.00 
 

 จากตาราง  5 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่าในการปลูกยางพาราจะใช้ต้นยางทั้งหมด 75 ต้น รวมเป็นเงิน 1,275 บาทต่อไร่  

 
ค่าแรงงานทางตรง (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงาน

ที่ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะจ่ายเป็นรายชิ้น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน  
สามารถจ าแนกค่าแรงงานจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ค่าแรงงานทางตรงและค่าแรงงานทางอ้อม 
 ในส่วนของต้นทุนค่าแรงงานในการปลูกสวนยางพารา จะประกอบด้วย ค่าแรงงานในการวาง
แนว การขุดหลุม ใส่ปุ่ยและกลบหลุม ทั้งนี้จะมีการจ่ายค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยในแต่ละต้นยางพารา   
 

ตาราง 6 แสดงค่าแรงงานส าหรับการปลูกสวนยางพารา 

การปลูกยางพารา 
ต้นทุนค่าแรงงาน 

จ านวนต้น/ไร่ 
ค่าแรงงาน

ต่อต้น 
จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าแรงงาน (วางแนว, ขุดหลุม, ใสปุ่๋ยและกลบหลุม) 75 8.00 600.00 
รวม 75 8.00 600.00 

  

 จากตาราง 6 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่ามีค่าแรงงานในการจ้างเหมาเพ่ือวางแนว ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยและกลบหลุม จ านวน 75 ต้น คิดเป็น
เงิน 600.00 บาทต่อไร่  
 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  (Manufacturing  Overhead) หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในปัจจัย                
การผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิต  เนื่องจากปัจจัยการผลิตแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ ปัจจัยคงที่                 
และปัจจัยผันแปร  ดังนั้นค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตจึงมี 2 ประเภท  คือ 
    2.3.1 ต้นทนุผันแปร (Variable  Cost) หมายถึง  ต้นทุนที่ผันไปตามปริมาณ               
การผลิต  คือ  ถ้าผลิตมากก็เสียต้นทุนมาก  ถ้าผลิตน้อยก็จะเสียต้นทุนน้อย  และถ้าไม่ผลิตเลย       
ก็จะไม่เสียต้นทุนเลย  ต้นทุนประเภทนี้  ได้แก่  ค่าวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  ค่าไฟฟ้า  เป็นต้น  ต้นทุนผัน
แปรในการปลูกสวนยางพารา ได้แก่  ค่าวัสดุวางแนว   ค่าปุ๋ยรองก้นหลุม ค่าสารเคมีปราบวัชพืช ค่า
ปุ๋ยบ ารุงสวนยาง ค่าขนส่งน้ ายางพาราจากไร่ มาโรงกรีดยาง ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร   เป็นต้น   
 
 
 
 



ตาราง 7 แสดงใช้จ่ายการการผลิตปลูกสวนยางพารา 
(หน่วย : บาท) 

การปลูกยางพารา 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 

จ านวนต้น/ไร่ 
ค่าแรงงาน

ต่อต้น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ค่าวัสดุวางแนว 75 0.60 45.00 
ค่าปุ๋ยรองก้นหลมุ 75 3.00 225.00 

รวม 75 3.60 270.00 
 

 จากตาราง 7 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่ามีค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่ ค่าวัสดุวางแนว เท่ากับ 45.00 บาท และมีค่าปุ๋ยรองก้นหลุม เท่ากับ 
225.00 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
 
ตาราง 8   สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการปลูกยางพารา 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สรุปต้นทุนการปลูกยางพารา  

วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ค่าพันธุ์ยางปลูก 1,275.00 0.00 0.00 
ค่าแรงงาน (วางแนว, ขุดหลุม, ใสปุ่๋ยและกลบหลุม) 0.00 600.00 0.00 
ค่าวัสดุวางแนว 0.00 0.00 45.00 
ค่าปุ๋ยรองก้นหลมุ 0.00 0.00 225.00 

รวม 1,275.00 600.00 270.00 
  

 จากตาราง 8 สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพาราส าหรับการปลูกยางพารา  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง พบว่า มีค่าพันธุ์ยางปลูก เท่ากับ 1,275.00  
บาท ค่าแรงงานในการวางแนว ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยและกลบหลุมเท่ากับ 600.00 บาท ค่าวัสดุวางแนว 
เท่ากับ 45.00 บาท และค่าปุ๋ยรองก้นหลุมเท่ากับ 225.00 บาท ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การบ ารุงรักษา 
 ในการปลูกซ่อมยางพารานั้น  หากพบว่าต้นยางตายหลังปลูก  ควรปลูกซ่อมก่อนหมดฤดูฝน
อย่างน้อย 2 เดือน  และไม่ควรปลูกซ่อมเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี ขึ้นไป  และก่อนเข้าฤดูแล้งควรใช้เศษ
พืชที่หาได้คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร            
ต่างๆ ตามพ้ืนที่ปลูกยาง  ชนิดของเนื้อดินและอายุของต้นยาง  และควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินยังมี
ความชื้น  ไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแล้งหรือมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน   
 
 
 
 
 



ตาราง 9 แสดงวัตถุดิบทางตรงส าหรับการบ ารุงรักษา 
(หน่วย : บาท) 

การบ ารุงรักษา 
ต้นทุนวัตถุดิบส าหรับการบ ารุงรักษา 

จ านวนต้น 
/ไร่ 

ราคา/ต้น 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
ค่าพันธุ์ยางในการปลูกซ่อม 22 17.00 374.00 

รวม 22 17.00 374.00 
 

 จากตาราง  9   จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีต้นยางพาราที่ตายและท าการปลูกซ่อม จ านวน 22 ต้น  เป็นเงิน เท่ากับ 
374.00  บาทต่อไร่  
 
ตาราง 10 แสดงค่าแรงงานทางตรงส าหรับการบ ารุงรักษา 

(หน่วย : บาท) 

การบ ารุงรักษา 
ต้นทุนวตัถุดิบส าหรับการบ ารุงรักษา 

จ านวนต้น 
/ไร่ 

ราคา/ต้น 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกซ่อม 22 8.00 176.00 

รวม 22 8.00 176.00 
 
 จากตาราง  10 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีค่าแรงงานในการปลูกซ่อมต้นกล้ายางพารา เท่ากับ 176.00  บาทต่อไร่  
 
ตาราง 11 แสดงใช้จ่ายการการผลิตส าหรับการบ ารุงรักษา 

(หน่วย : บาท) 

การบ ารุงรักษา 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนไร่ 
จ านวนเงิน 
 (บาท/ไร่) 

ค่าสารเคมีปราบวัชพืช 45,000.00 150 300.00 
ค่าปุ๋ยบ ารุงสวนยาง 12,000.00 150 80.00 

รวม 57,000.00  380.00 
  
 จากตาราง  11 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่ามีค่าใช้จ่ายการผลิตได้แก่ ค่าสารเคมีปราบวัชพืช  เท่ากับ 300.00 บาท และมีค่าปุ๋ยบ ารุง              
สวนยาง เท่ากับ 80.00 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
 
 
 
 



ตาราง 12 สรุปต้นทุนในการบ ารุงรักษาสวนยางพารา  
(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สรุปต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา  

วัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายการ

ผลิต 
ค่าพันธุ์ยางในการปลูกซ่อม 374.00 0.00 0.00 
ค่าแรงงานในการปลูกซ่อม 0.00 176.00 0.00 
ค่าสารเคมีปราบวัชพืช 0.00 0.00 300.00 
ค่าปุ๋ยบ ารุงสวนยาง 0.00 0.00 80.00 

รวม 374.00 176.00 380.00   

 จากตาราง 12  สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการบ ารุงรักษาสวนยางพารา  
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  พบว่ามีค่าพันธุ์ยางในการปลูกซ่อม
เท่ากับ 374.00 บาท ค่าแรงงานในการปลูกซ่อมเท่ากับ  176.00 บาท ค่าสารเคมีปราบวัชพืชเท่ากับ 
300.00 บาท และ ค่าปุ๋ยบ ารุงสวนยางเท่ากับ 80.00  บาท ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การกรีดเก็บน้ ายาง 
 ระยะก่อนเปิดกรีดควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามพ้ืนที่ปลูกยาง  ชนิดของเนื้อดินและ
อายุของต้นยาง  และควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินยังมีความชื้น  ไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแล้งหรือมีฝนตกชุก
ติดต่อกันหลายวัน  และระยะหลังเปิดกรีดควรใส่ปุ๋ยโดยการหว่านหรือโรยเป็นบริเวณแถวยางแล้ ว
กลบ   
 เนื้อที่กว่า 150 ไร่ สามารถปลูกยางพาราได้ 75 ต้น รวมต้นยางพาราทั้งหมด 11,250 ต้น   
ในการกรีดยางปีที่ 7 หากกรีดยางพาราจ านวน 35 ต้น จะได้น้ ายางพารา เท่ากับ 1 กิโลกรัม ดังนั้น            
ได้น้ ายางพาราท้ังหมด 322 กิโลกรัม  เมื่อถัวเฉลี่ยต่อไร่ พบว่าได้น้ ายางพารา เท่ากับ 6.30  กิโลกรัม 
ต่อไร่ และมีจ านวนรอบในการกรีดยางพาราทั้งหมด 100 รอบต่อปี 
 -  ค่าแรงงานเตรียมเปิดกรีดและติดตั้งอุปกรณ์  ค่าแรงงานวันละ  300.00  บาท  แรงงาน               
1 คน เตรียมเปิดกรีดและติดตั้งอุปกรณ์ได้ 75 ต้น  และจากนั้น 1 ปี จะท าการย้ายอุปกรณ์ 1 ครั้ง              
ใน 1 ปี ต้นยางพารา 1 ต้น สามารถให้น้ ายางได้ 3.5 กิโลกรัม   
 
  ดังนั้น   ค่าแรงงาน  =  300 x    1       =  1.14 บาท/กิโลกรัม 
               75     3.5 
 

 -  ค่าแรงงานกรีดยางพารา  ต้นละ 0.40 บาท  ยางพารา 1 กิโลกรัมได้จากต้นยาง 35 ต้น             
ใน 1 ไร่ ใช้ปลูกต้นยางพารา 75 ต้น   ดังนั้น  ค่าแรงกรีดยาง  = 0.40 x 35 = 14 บาท/กิโลกรัม 
 -  ค่าแรงงานในการเก็บน้ ายางพารา  ใช้แรงงาน 9 คน  ท างาน1/2 วัน ค่าแรงงานทั้งสิ้ น
เท่ากับ 1,350 บาท (9x300x1/2)  สามารถเก็บยางพาราได้ 150 กิโลกรัม  ดังนั้นค่าแรงงานในการ
เก็บน้ ายางพารา  = 1,350/150 = 9 บาท/กิโลกรัม 



 -  ค่าแรงงานรีดยางพารา  จะใช้คนงานทั้งหมด 3 คน  ใช้เวลา ½ วัน สามารถรีดได้เท่ากับ 
150 กิโลกรัม  ดังนั้น ค่าแรงงานในการรีดยางพารา = 3x300x1/2x1/150  = 3.00 บาท/กิโลกรัม 
 -  ค่าแรงงานในการผึ่งแห้งและเก็บยางพาราเข้าโกดัง   ใช้คนงาน 1 คน เก็บยาง 150 
กิโลกรัม  ดังนั้น ค่าแรงงาน = 300x1/2x1/150 = 1.00 บาท/กิโลกรัม 
  

ตาราง 13 แสดงค่าแรงงานส าหรับการกรีดเก็บน้ ายาง                     
 (หน่วย : บาท) 

การกรีดเก็บน้ ายา ง 

ต้นทุนค่าแรงงานในการกรีดเก็บน้ ายาง 
ปริมาณ 

น้ า
ยางพารา/

กก. 

ค่าแรง 
/

กิโลกรัม 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวนคร้ัง 
ในการกรีด
ยางพารา 
(รอบ/ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค่าแรงงาน 
ต่อไร่ 

ค่าแรงงานเตรยีมเปดิกรีด  และ
ติดตั้งอุปกรณ ์

2.15 1.14 2.45 
- 299.25 

ค่าแรงงานกรีดยาง 2.15 14.00 30.10 100 3,010.00 
ค่าแรงงานเก็บน้ ายาง 2.15 9.00 19.35 100     1,935.00  
 ค่าแรงงานรีดยาง 2.15 3.00 6.45 100        645.00  
ค่าแรงงานผึ่งแห้งและเก็บเข้าห้อง                                                                                                                                                           2.15 1.00 2.15 100        215.00  

รวม  28.14 60.50  5,805.00 
  

 จากตาราง 13 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีค่าแรงงานในการกรีดเก็บน้ ายางทั้งสิ้น เท่ากับ 4,478.85 ประกอบด้วย  
ค่าแรงงานในการเตรียมเปิดกรีด และติดตั้งอุปกรณ์ เท่ากับ 299.25 บาท  ค่าแรงงานกรีดยาง เท่ากับ 
2,167.50  บาท  ค่าแรงงานเก็บน้ ายาง เท่ากับ 1,393.20 บาท ค่าแรงงานรีดยาง เท่ากับ 464.40 
บาท และค่าแรงงานผึ่งแห้งและเก็บเข้าห้อง เท่ากับ 154.80 บาทต่อไร่  ตามล าดับ   
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตในการกรีดเก็บน้ ายางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตฝันแปร  
ประกอบด้วย ค่าขนส่งน้ ายางจากไร่ มาโรงกรีดยาง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (น้ ากรด+สารกันบูด+              
สารฟอกสี) ค่าปุ๋ย  ค่าไฟฟ้า  ค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยาง เป็นต้น ในการค านวณค่าใช้จ่ายต่อไร่               
มีดังต่อไปนี้  
 - ค่าขนส่งน้ ายางพาราจากไร่มายังโรงรีดยางพารา เนื้อที่ในการขนส่งจะใช้ น้ ามันดีเซล
ประมาณ 1 ลิตร เท่ากับ 30 บาท  สามารถขนยางมาได้ 150 กิโลกรัม /ครั้ง ค่าขนส่งจากไร่มายังโรง
รีดยาง  = 30/150  = 0.20 บาท/กิโลกรัม ยางพารา 1 ไร่ ให้น้ ายางพารา จ านวน 2.15 กิโลกรัม  
ดังนั้น  ค่าขนส่งต่อไร่ = 0.20x2.15 = 0.43 บาทต่อไร่  
 
 
 
 



 -  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ประกอบด้วย น้ ากรด  สารกันบูด  และสารฟอกสี  มีการค านวณ
ปริมาณการใช้ ดังต่อไปนี้  
 น้ ากรด  7 กรัม/กิโลกรัม  = 7 x 350  =  0.49 บาท /กิโลกรัม 
                5,000 
 สารกันบูด  1 กรัม/กิโลกรัม =           1 x 40  =  0.49 บาท /กิโลกรัม 
                  1,000 
 สารฟอกสี  1 กรัม/กิโลกรัม =           1 x 40  =  0.49 บาท /กิโลกรัม 
          1,000 
 รวมปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองทั้งสิ้น 0.57 บาท/กิโลกรัม ยางพารา 1 ไร่ ให้น้ ายางพารา 
จ านวน 2.15 กิโลกรัม  ดังนั้น  ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่อไร่ = 0.49 x 2.15 = 1.23 บาทต่อไร่ 
 -  ค่าปุ๋ยในการบ ารุงต้นยางพารา  ในรอบ 1 ปี จะใส่ปุ๋ยบ ารุง 1 กระสอบต่อไร่ ราคาปุ๋ย  
กระสอบ เท่ากับ 800 บาท ดังนั้น ค่าปุ๋ยต่อไร่  เท่ากับ 800 บาท  
 -  ค่าไฟฟ้าในการรีดยาง  มิเตอร์จ่ายไฟ ขนาด 0.5 kw. เวลาใช้งาน 4 ชั่วโมง  หน่วยละ 
3.50 บาท  สามารถรีดยางได้ 150 กิโลกรัม  ดังนั้น ค่าไฟฟ้าต่อ 1 กิโลกรัม  = 0.5x4x3.5x1/150 = 
0.05 บาท/กิโลกรัม  ยางพารา 1 ไร่ ให้น้ ายางพารา จ านวน 2.15 กิโลกรัม  ดังนั้น  ค่าไฟฟ้าต่อไร่ = 
0.05 x 2.15 = 0.11 บาทต่อไร่ 
 -  ค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยาง โดยเฉลี่ยจะมีการซ่อมบ ารุงเพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ  
จะมีค่าใช้จ่ายต่อปี เท่ากับ 1,000 บาท พ้ืนที่ปลูกยางพารา 150 ไร่ ดังนั้นค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยางต่อ
ไร่ = 1,000/150  = 6.67 บาทต่อไร่ 
 

ตาราง 14 แสดงใช้จ่ายการการผลิตในการกรีดเก็บน้ ายาง 
(หน่วย : บาท) 

การกรีดเก็บน้ ายาง 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต   

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

จ านวน
ไร่ 

จ านวนเงิน 
 (บาท/ไร่) 

จ านวนคร้ัง 
ในการกรีด
ยางพารา 
(รอบ/ปี)                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ต่อไร่ 

ค่าขนส่งน้ ายางจากไร่              
มาโรงกรดียาง 

64.50 90 0.72 100 72.00 

ค่าวัสดสุิ้นเปลือง                        
(น้ ากรด+สารกันบูด+สารฟอกสี) 

184.50 90 2.05 100 205.00 

ค่าปุ๋ย 120,000.00 150 800.00 - 800.00 
ค่าไฟฟ้า 16.50 90 0.18 100 18.00 
ค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยาง 1,000.00 90 11.11  11.11 

รวม 121,265.50  814.06  1,106.11 
 จากตาราง  14 จากข้อมูลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
พบว่ามีค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรทั้งสิ้น เท่ากับ 1,106.11 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าขนส่งน้ า
ยางพาราจากไร่ มายังโรงกรีดยาง  เท่ากับ 72.00 บาท ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ากรด สารกันบูดและ



สารฟอกสี เท่ากับ 205.00  บาท ค่าปุ๋ย เท่ากับ 800 บาท  ค่าไฟฟ้า เท่ากับ 18.00 บาท ค่าซ่อม
บ ารุงจักรรีดยาง  11.11 บาทต่อไร่  ตามล าดับ   

 
ตาราง 15 สรุปต้นทุนในการกรีดเก็บน้ ายาง  

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
สรุปต้นทุนการกรีดเก็บน้ ายาง  

วัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่าย 
การผลิต 

ค่าแรงงานเตรยีมเปดิกรีด  และตดิตั้งอุปกรณ์ 0.00 299.25 0.00 
ค่าแรงงานกรีดยาง 0.00 3,010.00 0.00 
ค่าแรงงานเก็บน้ ายาง 0.00     1,935.00  0.00 
 ค่าแรงงานรีดยาง 0.00        645.00  0.00 
ค่าแรงงานผึ่งแห้งและเก็บเข้าห้อง                                                                                                                                                           0.00        215.00  0.00 
ค่าขนส่งน้ ายางจากไร่ มาโรงกรีดยาง 0.00 0.00 72.00 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (น้ ากรด+สารกันบูด+สารฟอกสี) 0.00 0.00 205.00 
ค่าปุ๋ย 0.00 0.00 800.00 
ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 18.00 
ค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยาง 0.00 0.00 11.11 

รวม 0.00 5,805.00 1,106.11 
 

 จากตาราง 15  สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการกรีดเก็บน้ ายางพารา               
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  พบว่า มีต้นทุนการผลิตส าหรับการ
กรีดเก็บน้ ายางทั้งสิ้น เท่ากับ 6,911.11 บาท ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการกรีดเก็บน้ ายาง         
รวมเท่ากับ 5,805.00  บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตรวม เท่ากับ 1,106.11  บาท ต่อไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 16 สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา 
(หน่วย : บาท) 

รายการ 

สรุปต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา  

วัตถุดิบ 
(1) 

ค่าแรงงาน 
(2) 

ค่าใช้จ่าย 
การผลิต  
(ผันแปร) 

(3) 

รวมต้นทุน 
การปลูก
ยางพารา 

(1)+(2)+(3) 
 

การเตรียมพื้นที่ปลูก     
ค่าบุกเบิกพ้ืนท่ีและคา่ไถพรวน   0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 
     รวมต้นทุนการเตรียมพื้นที่ 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 

การปลูกยางพารา     
ค่าพันธุ์ยางปลูก 1,275.00 0.00 0.00 1,275.00 
ค่าแรงงาน                                            
(วางแนว, ขุดหลุม, ใส่ปุ๋ยและกลบหลุม) 

0.00 600.00 0.00 600.00 

ค่าวัสดุวางแนว 0.00 0.00 45.00 45.00 
ค่าปุ๋ยรองก้นหลมุ 0.00 0.00 225.00 225.00 
รวมต้นทุนการปลูกยางพารา 1,275.00 600.00 270.00 2,145.00 

การบ ารุงรักษายางพารา     
ค่าพันธุ์ยางในการปลูกซ่อม 374.00 0.00 0.00 374.00 
ค่าแรงงานในการปลูกซ่อม 0.00 176.00 0.00 176.00 
ค่าสารเคมีปราบวัชพืช 0.00 0.00 300.00 300.00 
ค่าปุ๋ยบ ารุงสวนยาง 0.00 0.00 80.00 80.00 
รวมต้นทุนการบ ารุงรักษายางพารา 374.00 176.00 380.00 930.00 

การกรีดเก็บน้ ายาง     
ค่าแรงงานเตรยีมเปดิกรีดและติดตั้งอุปกรณ ์ 0.00 299.25 0.00 299.25 
ค่าแรงงานกรีดยาง 0.00 3,010.00 0.00 3,010.00 
ค่าแรงงานเก็บน้ ายาง 0.00    1,935.00  0.00     1,935.00 
 ค่าแรงงานรีดยาง 0.00      645.00  0.00       645.00  
ค่าแรงงานผึ่งแห้งและเก็บเข้าห้อง                                                                                                                                                           0.00      215.00  0.00        215.00  
ค่าขนส่งน้ ายางจากไร่ มาโรงกรีดยาง 0.00 0.00 72.00 72.00 

การกรีดเก็บน้ ายาง (ต่อ)     
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (น้ ากรด+สารกันบูด+สาร
ฟอกสี) 

0.00 0.00 205.00 205.00 

ค่าปุ๋ย 0.00 0.00 800.00 800.00 
ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 18.00 18.00 
ค่าซ่อมบ ารุงจักรรีดยาง 0.00 0.00 11.11 11.11 
รวมต้นทุนการกรีดเก็บน้ ายาง 0.00 6,104.25 1,106.11 7,210.36 

รวมต้นทุนทั้งสิ้น 1,649.00 12,380.25 1,756.11 15,785.36 
 



 จากตาราง 16  สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการปลูกสวนยางพารา               
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  พบว่า  มีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 
เท่ากับ 15,785.36  บาท  ประกอบด้วย  วัตถุดิบ เท่ากับ 1,649.00  บาท ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ 
12,380.25 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต เท่ากับ  1,756.11 บาท ต่อไร่ ตามล าดับ 
 
 2.3.2 ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost)  หมายถึง  ต้นทุนซึ่งมีจ านวนรวมเท่ากันตลอด                        
ช่วงกิจกรรมที่ผลิตอยู่  ไม่ว่ากิจการจะผลิตมาก ผลิตน้อย หรือไม่ผลิตเลย  ซึ่งได้แก่ ค่าเสื่อมราคา
อาคาร  และ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การผลิต  การคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรง (Straight-Line)               
ซึ่งค านวณจากมูลค่าต้นทุนหารด้วยจ านวนปีที่ใช้งาน 
 
ตารางท่ี 17 แสดงค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในการปลูกสวนยางพารา 

รายการ ต้นทุนรวม 
อายุ 

การใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อมราคา 
ต่อปี (บาท) 

1.  ที่ดิน 4,500,000.00 - 0.00 
2.  บ้านพักคนงาน 161,920.00 20 8,096.00 
3.  โรงเรือนรีดยางและตากยาง 366,600.00 20 18,330.00 
4. ถังรวบรวมน้ ายาง (ขนาด 60  ลิตร) 9,200.00 10 920.00 
5. ตะแกรงกรองน้ ายาง  (เบอร์ 40, 60) 500.00 3 166.67 

6. ตะกง 4,000.00 10 400.00 
7. ใบพายกวนน้ ายาง 1,000.00 2 500.00 
8. มีดกรีดยาง 2,700.00 2 1,350.00 
9. ชุดเก็บน้ ายาง                                            
(ถ้วยรองน้ ายาง, ลวดแขวนถ้วย, ลิ้นลาง) 

 
146,250.00 

 
10 

 
14,625.00 

10. จักรรีดยาง 70,000.00 10 7,000.00 
11. รถแทกเตอร์ 80,000.00 10 8,000.00 
12.  รถมอเตอร์ไซด์ 7,000.00 5 1,400.00 
13. รถกระบะ 400,000.00 10 40,000.00 
14. เครื่องตัดหญ้า 8,000.00 5 1,600.00 
15. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 12,000.00 5 2,400.00 

รวม 5,769,170.00 - 104,787.67 
 

 จากตาราง  17  แสดงค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในการปลูกสวนยางพารา   พบว่า                 
มีค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 104,787.67 บาทต่อปี 
 
 
 



 จะเห็นได้ว่าค่าเสื่อมราคาทั้งอาคารและอุปกรณ์ในการปลูกสวนยางพารา เท่ากับ 
104,787.67  บาทต่อปี  และเมื่อน าค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์มาเฉลี่ยเป็นต้นทุนคงที่ต่อไร่  โดยใช้สูตร
ค านวณคือ  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่   =  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท้ังหมด 
                            จ านวนไร ่
  

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาต่อไร่  =    104,787.67 
                    150 
  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่  =    698.58 บาทต่อไร่ 
 
 จากการค านวณจะท าการปันส่วนค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว เข้าเป็นต้นทุนใน
แต่ละขั้นตอนการปลูกสวนยางพารา โดยใช้เกณฑ์อัตราส่วนที่เหมาะสมจากการใช้ประโยชน์จาก
อาคารและอุปกรณ์การปลูก  สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
 
 1.   ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ปลูก ขั้นความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เท่ากับ 
20 %  จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด  
 

การปันส่วน   =  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่ x  ขั้นความส าเร็จขั้นเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
          ขั้นความส าเร็จทั้งหมด 
 
  = 698.58   x  20 
            100 
 
   =  139.72  บาทต่อปี 
 

 2.   ขั้นตอนการปลูก   ขั้นความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เท่ากับ 30 %  
จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด  
 

การปันส่วน   =  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่ x  ขั้นความส าเร็จขั้นการปลูก 
          ขั้นความส าเร็จทั้งหมด 
 
  = 698.58   x  30 
         100 
 
   =  209.57  บาทต่อปี 
 
 



 
 3. ขั้นตอนการบ ารุงรักษา ขั้นความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เท่ากับ 30 %  
จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด  

การปันส่วน   =  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่ x  ขั้นความส าเร็จขั้นการบ ารุงรักษา 
          ขั้นความส าเร็จทั้งหมด 
 
  = 698.58   x  30 
            100 
 
   =  209.57  บาทต่อปี 
 

 4. ขั้นตอนการกรีดเก็บน้ ายาง  ขั้นความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เท่ากับ 20 %  
จากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด  

การปันส่วน   =  ค่าเสื่อมราคาต่อไร่ x  ขั้นความส าเร็จขั้นการกรีดเก็บน้ ายาง 
                  ขั้นความส าเร็จทั้งหมด 
 
  = 698.58   x  20 
            100 
 

   =  139.72  บาทต่อปี 
 

ตาราง 18 สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพาราทั้งสิ้น  
(หน่วย : บาท) 

ต้นทุนการปลูกสวนยางพารา 

สรุปต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายการผลิต รวมต้นทุน
การปลูกสวน

ยางพารา ผันแปร คงที ่

การเตรียมพื้นที่ปลูก 0.00 5,500.00 0.00 139.72 5,639.72 
การปลูก 1,275.00 600.00 270.00 209.57 2,354.57 
การบ ารุงรักษา 374.00 176.00 380.00 209.57 1,139.57 
การกรีดเก็บน้ ายาง 0.00 6,104.25 1,106.11 139.72 7,350.08 

รวมต้นทุนการปลูกยางพารา 1,649.00 12,380.25 1,756.11 698.58 16,483.94 
 

 จากตาราง 18  สรุปต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ส าหรับการปลูกสวนยางพารา               
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  พบว่า  มีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 
เท่ากับ 16,483.94  บาท  ประกอบด้วย  วัตถุดิบ เท่ากับ 1,649.00  บาท ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ 
12,380.25 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร เท่ากับ  1,756.11 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ 
เท่ากับ 698.58.69 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
 



3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในการปลูกสวนยางพารา  มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการขายและบริหาร  โดยแยกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขายดังต่อไปนี้ 
 1.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งยางพาราไปจ าหน่ายยังสหกรณ์ 1,400  บาทต่อปี 
 2.  ค่าบรรจุภัณฑ์คือกระสอบปุ๋ยใส่ยางแผ่นดิบไปจ าหน่ายยังสหกรณ์ 260 บาทต่อปี 
       รวมค่าใช้จ่ายในการขาย  คิดเป็นปีละ 1,660  บาท 
 
ตาราง 19 แสดงค่าใช้จ่ายในการขายแผ่นยางพาราต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่าย 

ในการขายต่อปี 
(บาท) 

จ านวน 
 

(ไร่) 

ค่าใช้จ่าย 
ในการขายต่อไร่ 

(บาท) 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,400.00 90 15.56 
ค่าบรรจุภัณฑ์ 260.00 90 2.89 

รวม 1,660.00  18.45 
 

 จากตาราง  19  แสดงค่าใช้จ่ายในการขายแผ่นยางพารา พบว่า  มีค่าใช้จ่ายในการขายทั้งสิ้น  
เท่ากับ  1,660  บาทต่อปี  คิดเป็น 18.45 บาทต่อไร่    

 
 นอกจากค่าใช้จ่ายในการขายแผ่นยางพาราแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารในการปลูก
สวนยางพารา  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เงินเดือนเจ้าของสวนยางพารา  120,000  บาทต่อปี 
 2.  ค่าสาธารณูปโภค เช่น  ค่าโทรศัพท์  2,400 บาทต่อปี 
 3.  ค่าวัสดุส านักงาน  1,000 บาทต่อปี 
  4.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,200 บาทต่อปี 
 รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งสิ้น  เท่ากับ 125,600.00  บาทต่อปี 
 
ตาราง 20 แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่าย 

ในการขายต่อปี 
(บาท) 

จ านวน 
 

(ไร่) 

ค่าใช้จ่าย 
บริหารต่อไร่ 

(บาท) 
เงินเดือน 120,000.00 150 800.00 
ค่าสาธารณูปโภค 2,400.00 150 16.00 
ค่าวัสดุส านักงาน 1,000.00 150 6.67 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,200.00 150 14.67 

รวม 125,600.00    837.34 
 



 จากตาราง 20 แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหาร  พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งสิ้น เท่ากับ  
125,600.00 บาทต่อปี  คิดเป็น  837.34 บาทต่อไร่    
 
ส่วนที่  3  ข้อมูลผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายยางพารา  หมายถึง  รายได้จากการจ าหน่ายยางแผ่นดิบ               
และจากการจ าหน่ายขี้ยางซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากการรีดยางพารา ส าหรับเนื้อที่                 
การปลูกยางพารากว่า 150 ไร่ สามารถปลูกยางพาราได้ 75 ต้น รวมต้นยางพาราทั้งหมด 11,250 ต้น  
ส าหรับปีแรกในการกรีดยางพารา  จะได้น้ ายางพาราทั้งหมด 7 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการเปิดกรีดจ านวน 
90 ไร่ ได้น้ ายางพาราทั้งหมด 630 กิโลกรัม และจากข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสวน
ยาพาราพบว่า  น้ ายางจ านวน 3 กิโลกรัม  เมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตแล้ว จะได้ยางแผ่นดิบ ซึ่งมี
น้ าหนัก  1 กิโลกรัม  และมีจ านวนรอบในการกรีดยางพาราทั้งหมด 100 รอบต่อปี 
 ดังนั้น  รายได้จะค านวณจากมูลค่าสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด                
หักด้วยต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือค านวณหาก าไรขั้นต้น  โดยรายได้จากการจ าหน่ายสามารถ
ค านวณได้  ดังนี้ 
  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์   =  ปริมาณการผลิต x ราคาขาย 
สามารถค านวณแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้  ดังนี้   
 
ตาราง 21 แสดงรายได้จากการจ าหน่ายยางพารา ณ ปีเปิดกรีด (ปีท่ี 7) 

ผลิตภัณฑ ์
ปริมาณ

ยาง 
(กิโลกรัม) 

จ านวน 
รอบต่อ

ปี 

ปริมาณ
ยางท้ังสิ้น 
(กิโลกรัม) 

ราคา
จ าหน่าย 

(บาท:กก.) 

รายได้ 
ยางพารา 
(ต่อไร่) 

จ านวนไร่
ที่เปิดกรีด 

รวมรายได้ 
(บาท:ปี) 

ยางแผ่นดิบ 1.9298 100 192.98 90.00 17,368.20 90 1,563,138.00 
ยางก้อน 0.2202 100 22.02 58.50 1,288.17 90 115,935.30 

รวม 2.1500  215.00  18,656.37  1,679,073.30 
หมายเหตุ : ราคายางพาราอ้างอิงจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  
 

 จากตาราง 21  แสดงรายได้จากการจ าหน่ายยางพาราทั้งปีทั้งสิ้น 1,679,073.30 บาท  
แบ่งเป็นยางแผ่นดิบสามารถจ าหน่ายได้ท้ังสิ้น จ านวน 15,368.20 บาทต่อไร่  เป็นเงิน 1,563,138.00 
บาทต่อปี และยางก้อน จ านวน 1,288.17 บาทต่อไร่ เป็นเงิน 115,935.30 บาทต่อปี 
 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง นอกจาก              
ผู้ศึกษาได้ศึกษาผลตอบแทนแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์แล้วยังได้ศึกษาถึงการประมาณการกระแส         
เงินสดรับ  กระแสเงินสดจ่าย  รวมถึงการประเมินโครงการในระยะยาว โดยในการศึกษาครั้งนี้             
ผู้ศึกษาได้ก าหนดอายุโครงการ 25 ปี ดังนี้   
 
 
 



 การประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เจ้าของสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดจ าหน่ายและผู้ดูแลทางด้านการเงินและบัญชี  พบว่าในการจ าหน่ายยางพาราไม่ว่าจะเป็นยางแผ่น
ดิบและยางก้อนในแต่ละปี    มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนในการปลูกยางพาราเพ่ือให้เพียงพอต่อการส่งออกและผลิตสินค้าให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 
22  ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 22 รายละเอียดประมาณการน้ าหนักยางพารา  ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

 
 จากตาราง  22  แสดงรายละเอียดประมาณการน้ าหนักยางพารา  พบว่า เมื่อกรีดยางพารา
จะได้น้ ายางทั้งหมดจ านวน 8,654.40 กิโลกรัม และเมื่อกรีดยางจ านวน 100 ครั้งต่อปี จะได้                 
น้ ายางพาราท้ังหมดจ านวน 865,440.00 กิโลกรัม  
 
 

ปีที ่
เปิดกรีด 

น้ าหนักยางพารา
ทั้งหมด 
(กก.ไร่) 

จ านวนไร่ 
ที่เปิดกรีด 

รวมน้ าหนัก
ยางพารา 

(กก.) 

จ านวนรอบใน
การกรีดยาง 

น้ าหนัก 
ยางพาราท้ังสิ้น 

(กก.) 
7 2.15 90 193.50 100      19,350.00  
8 2.70 113 305.10 100      30,510.00  
9 3.38 135 456.30 100      45,630.00  
10 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
11 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
12 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
13 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
14 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
15 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
16 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
17 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
18 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
19 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
20 3.50 150 525.00 100      52,500.00  
21 3.15 150 472.50 100      47,250.00  
22 2.83 150 424.50 100      42,450.00  
23 2.55 150 382.50 100      38,250.00  
24 2.30 150 345.00 100      34,500.00  
25 2.00 150 300.00 100      30,000.00  
รวม 59.56 - 8,654.40     865,440.00  



 จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการปลูกสวนยางพาราพบว่าในการกรีดยางพาราเพ่ือผลิต  
ยางแผ่นดิบนั้น ในการกรีดยาง 1 ไร่ ในปีแรกที่เปิดกรีด จะได้น้ ายางพารา จ านวน 6.30 กิโลกรัม 
จากนั้นจะน ามาผ่านกระบวนการรีดเป็นแผ่นยางดิบ การตากยางพาราให้แห้งจึงท าให้น้ าหนักของ
ยางพาราระเหยไปในอากาศ  โดยเฉลี่ยแล้ว น้ ายางพารา 6.30 กิโลกรัม จะสามารถผลิตยางแผ่นดิบ 
ได้ ทั้งหมดประมาณ 2.15 กิโลกรัม ต่อไร่ ซึ่งจากการประมาณการในการผลิตพบว่า  ยางแผ่นดิบ           
จะมีน้ าหนักประมาณ 1.93 กิโลกรัม และยางก้อนจะมีน้ าหนักยางเท่ากับ 0.22 กิโลกรัมต่อไร่  ดังนั้น 
สัดส่วนในการผลิตระหว่างยางแผ่นดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือยางก้อนดังสัดส่วนต่อไปนี้   
 
   ยางแผ่นดิบ   =   1.93 x 100  = 89.76% 
               2.15 
 
   ยางก้อน  =   0.22 x 100  = 10.24% 
               2.15 
 
        รวม  สัดส่วน   100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 23 รายละเอียดประมาณการน้ าหนักยางพารา ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

 

 จากตาราง 23  แสดงรายละเอียดประมาณการน้ าหนักยางพารา พบว่า เมื่อกรีดยางพาราจะ
ได้ยางพาราทั้งหมดจ านวน 865,440.00 กิโลกรัม แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ จ านวน 776,818.94 กิโลกรัม 
และยางก้อนจ านวน 88,621.06 กิโลกรัม ตามล าดับ 
 

 จากการประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายยางพาราทั้งยางแผ่นดิบและยางก้อน                     
เมื่อค านวณจากปีฐานพบว่าแนวโน้มด้านราคารับซื้อยางพาราจากภาครัฐบาลประกอบกับความ              
ผันผวนทางเศรษฐกิจ จึงคาดการณ์ว่าราคายางพารามีแนวโน้มประมาณ 90 บาทต่อกิโลกรัม  
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่
เปิดกรีด 

น้ าหนัก 
ยางพาราท้ังสิ้น 

(กก.) (1) 

น้ าหนักยางแผ่นดิบ 
 (กก.) 

(1) x 89.76% 

น้ าหนักยางก้อน 
 (กก.) 

(1) x 10.24% 
7      19,350.00     17,368.56  1,981.44 
8      30,510.00     27,385.78  3,124.22 
9      45,630.00     40,957.49  4,672.51 
10      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
11      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
12      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
13      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
14      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
15      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
16      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
17      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
18      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
19      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
20      52,500.00     47,124.00  5,376.00 
21      47,250.00     42,411.60  4,838.40 
22      42,450.00     38,103.12  4,346.88 
23      38,250.00     34,333.20  3,916.80 
24      34,500.00     30,967.20  3,532.80 
25      30,000.00     26,928.00  3,072.00 
รวม    865,440.00    776,818.94  88,621.06 



 ตาราง 24 รายละเอียดประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายยางแผ่นดิบ  ตลอดระยะเวลา 25 ปี 
 

 

 จากตาราง 24 แสดงรายละเอียดประมาณการรายได้จาการจ าหน่ายยางแผ่นดิบพบว่า              
มีน้ าหนักยางพาราทั้งหมด 776,818.94 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ท้ังหมด 77,413,705.50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่
เปิดกรีด 

น้ าหนัก 
ยางแผ่น 
(กก.) 

ราคาจ าหน่าย 
ยางพาราเฉลี่ย

(ปี) 
รายได้  (ปี) 

ราคาซาก 
(50,000 x 150) 

รวมรายได้ 
 (บาท:ปี) 

7 17,368.56 90 1,563,170.40 0.00 1,563,170.40 
8 27,385.78 90 2,464,720.20 0.00 2,464,720.20 
9 40,957.49 90 3,686,174.10 0.00 3,686,174.10 
10 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
11 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
12 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
13 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
14 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
15 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
16 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
17 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
18 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
19 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
20 47,124.00 90 4,241,160.00 0.00 4,241,160.00 
21 42,411.60 90 3,817,044.00 0.00 3,817,044.00 
22 38,103.12 90 3,429,280.80 0.00 3,429,280.80 
23 34,333.20 90 3,089,988.00 0.00 3,089,988.00 
24 30,967.20 90 2,787,048.00 0.00 2,787,048.00 
25 26,928.00 90 2,423,520.00 7,500,000.00 9,923,520.00 
รวม 776,818.94  69,913,705.50 7,500,000.00 77,413,705.50 



ตาราง 25 รายละเอียดประมาณรายได้จากการจ าหน่ายยางก้อน ตลอดระยะเวลา 25 ปี 
 
 

 

 จากตาราง 25  แสดงรายละเอียดประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายยางก้อน พบว่า              
มีน้ าหนักยางพาราทั้งหมด 88,621.06 กิโลกรัม  คิดเป็นรายได้ท้ังหมด 5,184,331.43 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่
เปิดกรีด 

น้ าหนัก 
ยางก้อน 
(กก.) 

ราคาจ าหน่าย 
ยางพาราเฉลี่ย(ปี) 

รวมรายได้ 
จากการจ าหน่ายยางก้อน 

 (บาท:ปี) 
7 1,981.44 58.50 115,914.24 
8 3,124.22 58.50 182,766.87 
9 4,672.51 58.50 273,341.84 
10 5,376.00 58.50 314,496.00 
11 5,376.00 58.50 314,496.00 
12 5,376.00 58.50 314,496.00 
13 5,376.00 58.50 314,496.00 
14 5,376.00 58.50 314,496.00 
15 5,376.00 58.50 314,496.00 
16 5,376.00 58.50 314,496.00 
17 5,376.00 58.50 314,496.00 
18 5,376.00 58.50 314,496.00 
19 5,376.00 58.50 314,496.00 
20 5,376.00 58.50 314,496.00 
21 4,838.40 58.50 283,046.40 
22 4,346.88 58.50 254,292.48 
23 3,916.80 58.50 229,132.80 
24 3,532.80 58.50 206,668.80 
25 3,072.00 58.50 179,712.00 
รวม 88,621.06  5,184,331.43 



ตาราง 26 สรุปประมาณการรายได้จาการจ าหน่ายยางพาราทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

 

 จากตาราง 26  สรุปประมาณการรายได้จาการจ าหน่ายยางพารา พบว่ามีรายได้ทั้งหมด
จ านวน 82,598,036.93 บาท แบ่งเป็นยางแผ่นดิบจ านวน 77,413,705.50  บาท และยางก้อน
จ านวน 5,184,331.43 บาท ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่
เปิดกรีด 

รวมรายได้ 
จากยางแผ่นดิบ 

 (บาท:ปี) 
(1) 

รวมรายได้ 
จากยางก้อน 
 (บาท:ปี) 

(2) 

รวมรายได้จากการ
จ าหน่ายยางพาราท้ังสิ้น 

(บาท:ปี) 
(3) =  (1) + (2) 

7 1,563,170.40                        115,914.24  1,679,084.64 
8 2,464,720.20                       182,766.87  2,647,487.07 
9 3,686,174.10                        273,341.84  3,959,515.94 
10 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
11 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
12 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
13 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
14 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
15 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
16 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
17 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
18 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
19 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
20 4,241,160.00                        314,496.00  4,555,656.00 
21 3,817,044.00                        283,046.40  4,100,090.40 
22 3,429,280.80                        254,292.48  3,683,573.28 
23 3,089,988.00                        229,132.80  3,319,120.80 
24 2,787,048.00                        206,668.80  2,993,716.80 
25 9,923,520.00                        179,712.00  10,103,232.00 
รวม 77,413,705.50                    5,184,331.43  82,598,036.93 



 
 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย               
ในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้   
 

 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน  
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย  อาคาร  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  ซึ่งมีการจัดหามาตั้งแต่เริ่มโครงการและบางสินทรัพย์ ต้องมีการลงทุนเพ่ิม
เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 27 
 
ตาราง 27  แสดงงบประมาณการลงทุนการปลูกสวนยางพารา 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

แหล่งที่มา 

สินทรัพย์ถาวร ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้เงินกู้ 
ที่ดิน 4,500,000.00 4,500,000.00 - 
บ้านพักคนงาน 161,920.00 161,920.00 - 
โรงเรือนรีดยางและเก็บ 366,600.00 366,600.00 - 
ถังรวบรวมน้ ายาง ขนาด 60   ลิตร 9,200.00 9,200.00 - 
ตะแกรงกรองน้ ายาง เบอร์ 40,60 500.00 500.00 - 
ตะกง 4,000.00 4,000.00 - 
ใบพายกวนน้ ายาง 1,000.00 1,000.00 - 
มีดกรีดยาง 2,700.00 2,700.00 - 
ชุดเก็บน้ ายาง(ถ้วยรองน้ ายาง, ลวด
แขวนถ้วน, ลิ้นลาง) 

146,250.00 146,250.00 - 

จักรรีดยาง 70,000.00 70,000.00 - 
รถแทกเตอร์ 80,000.00 80,000.00 - 
รถมอเตอร์ไซด์ 7,000.00 7,000.00 - 
รถกระบะ 400,000.00 400,000.00 - 
 เครื่องตัดหญ้า 8,000.00 8,000.00 - 
 เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 12,000.00 12,000.00 - 

สินทรัพย์ถาวรรวม 5,769,170.00 5,769,170.00 - 
ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มด าเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียน 4,000,000.00 4,000,000.00 - 
รวมเงินลงทุนเริ่มต้น 9,769,170.00 9,769,170.00 - 



 
 

ตาราง 28  แสดงการค านวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกสวนยางพารา   

 
 
 
 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 
บ้านพักคนงาน 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 
โรงเรือนรีดยางและเก็บ 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 
ถังรวบรวมน้ ายาง  
ขนาด 60   ลิตร 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

 
920.00 

ตะแกรงกรองน้ ายาง เบอร์ 40,60 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 
ตะกง 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ใบพายกวนน้ ายาง 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
มีดกรีดยาง 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 
ชุดเก็บน้ ายาง 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 14,625.00 
จักรรีดยาง 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
รถแทกเตอร์ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
รถมอเตอร์ไซด์ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
รถกระบะ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
 เครื่องตัดหญ้า 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
 เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

รวม 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 104,787.67 



ตาราง   28   แสดงการค านวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกสวนยางพารา  (ต่อ) 

 
 
 
 

รายการ ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 
บ้านพักคนงาน 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 8,096.00 
โรงเรือนรีดยางและเก็บ 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 18,330.00 
ถังรวบรวมน้ ายาง  
ขนาด 60   ลิตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตะแกรงกรองน้ ายาง เบอร์ 40,60 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 
ตะกง 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ใบพายกวนน้ ายาง 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
มีดกรีดยาง 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 
ชุดเก็บน้ ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
จักรรีดยาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รถแทกเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รถมอเตอร์ไซด์ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
รถกระบะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 เครื่องตัดหญ้า 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
 เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

รวม 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 34,242.67 



ตาราง   28   แสดงการค านวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกสวนยางพารา  (ต่อ) 

 
 
 
 
 

รายการ ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 
บ้านพักคนงาน      
โรงเรือนรีดยางและเก็บ      
ถังรวบรวมน้ ายาง ขนาด 60   ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตะแกรงกรองน้ ายาง เบอร์ 40,60 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 
ตะกง 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
ใบพายกวนน้ ายาง 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
มีดกรีดยาง 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 
ชุดเก็บน้ ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
จักรรีดยาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รถแทกเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รถมอเตอร์ไซด์ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 
รถกระบะ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
 เครื่องตัดหญ้า 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 
 เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

รวม 47,816.67 47,816.67 47,816.67 47,816.67 47,816.67 



ประมาณการต้นทุนการผลิต   
 ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย  วัตถุดิบทางตรง  ค่าแรงงานทางตรง  และค่าใช้จ่ายในการผลิต  ซึ่งประมาณการจากข้อมูลตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจการและจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ปลูกสวนยางพาราพบว่าแนวโน้มของต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา ประมาณการตามสัดส่วนในการกรีดยางพารา ดังนี้   
 
ตาราง 29 รายละเอียดประมาณการต้นทุนการปลูกสวนยางพารา ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

ปีที ่

ต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา 

จ านวน 
ไร่ 

รวม 
ต้นทุน 

ผันแปรทั้งสิ้น 

 
ค้นทุนคงที ่

(ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์) 

 
รวมต้นทุน 

การผลิตทั้งสิ้น การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

การปลูก 
การบ ารุง 

รักษา 
การกรีด 

เก็บน้ ายาง 
รวม 

1 5,639.72 2,354.57 1,139.57 0.00 9,133.86 150 1,370,079.00 104,787.67 1,474,866.67 
2 0.00 0.00 1,139.57 0.00 1,139.57 150 170,935.50 104,787.67 275,723.17 
3 0.00 0.00 765.57 0.00 765.57 150 114,835.50 104,787.67 219,623.17 
4 0.00 0.00 765.57 0.00 765.57 150 114,835.50 104,787.67 219,623.17 
5 0.00 0.00 765.57 0.00 765.57 150 114,835.50 104,787.67 219,623.17 
6 0.00 0.00 765.57 0.00 765.57 150 114,835.50 104,787.67 219,623.17 
7 0.00 0.00 765.57 7,350.08 8,115.65 150 1,217,347.50 104,787.67 1,322,135.17 
8 0.00 0.00 765.57 9,187.60 9,953.17 150 1,492,975.50 104,787.67 1,597,763.17 
9 0.00 0.00 765.57 11,484.50 12,250.07 150 1,837,510.50 104,787.67 1,942,298.17 
10 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 104,787.67 2,803,635.67 

 



ตารางท่ี 29 รายละเอียดประมาณการต้นทุนการปลูกสวนยางพารา  ตลอดระยะเวลา 25 ปี (ต่อ) 

ปีที ่

ต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา 

จ านวน 
ไร่ 

รวม 
ต้นทุน 

ผันแปรทั้งสิ้น 

 
ค้นทุนคงที ่

(ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์) 

 
รวมต้นทุน 

การผลิตทั้งสิ้น การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

การปลูก 
การบ ารุง 

รักษา 
การกรีด 

เก็บน้ ายาง 
รวม 

11 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
12 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
13 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
14 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
15 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
16 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
17 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
18 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
19 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 
20 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 34,242.67 2,733,090.67 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 29 รายละเอียดประมาณการต้นทุนการปลูกสวนยางพารา  ตลอดระยะเวลา 25 ปี (ต่อ) 

ปีที ่

ต้นทุนการบ ารุงรักษาสวนยางพารา 

จ านวน 
ไร่ 

รวม 
ต้นทุน 

ผันแปรทั้งสิ้น 

 
ต้นทุนคงที ่

(ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์) 

 
 

รวมต้นทุนการ
ผลิตทั้งสิ้น 

การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

การปลูก 
การบ ารุง 

รักษา 
การกรีด 

เก็บน้ ายาง 
รวม 

21 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 47,816.67 2,746,664.67 
22 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 47,816.67 2,746,664.67 
23 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 47,816.67 2,746,664.67 
24 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 47,816.67 2,746,664.67 
25 0.00 0.00 765.57 17,226.75 17,992.32 150 2,698,848.00 47,816.67 2,746,664.67 
รวม 5,639.72 2,354.57 19,887.25 303,650.18 331,531.72  49,729,758.00 1,629,386.75 51,359,144.75 

 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 30 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

ปีที ่

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
จ านวน 

ไร่ 
รวม 

ต้นทุนทั้งสิ้น ค่าใช้จ่าย 
ในการขาย 

ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร 

รวม 

1 18.45 837.34 855.79 150 128,368.50 
2 23.06 837.34 860.4 150 129,060.00 
3 28.83 837.34 866.17 150 129,925.50 
4 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
5 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
6 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
7 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
8 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
9 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
10 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
11 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
12 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
13 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
14 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
15 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
16 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
17 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
18 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
19 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
20 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
21 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
22 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
23 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
24 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
25 43.24 837.34 880.58 150 132,087.00 
รวม 1,021.62 20,933.50 21,955.12  3,293,268.00 

   
ประมาณการงบการเงิน 
1.  ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
2.  ประมาณการงบดุล 
3.  ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 



ตาราง 31 งบประมาณการงบก าไรขาดทุน 
ประมาณการ 

งบก าไรขาดทุน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

รายได้ 0 0 0 0 0 0 1,679,084.64 2,647,487.07 3,959,515.94 4,555,656.00 
หัก  ต้นทุนการผลิต 1,474,866.67 275,723.17 219,623.17 219,623.17 219,623.17 219,623.17 1,322,135.17 1,597,763.17 1,942,298.17 2,803,635.67 
ก าไรขั้นต้น -1,474,866.67 -275,723.17 -219,623.17 -219,623.17 -219,623.17 -219,623.17 356,949.47 1,049,723.90 2,017,217.77 1,752,020.33 
หัก  ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

128,368.50 129,060.00 129,925.50 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 

ก าไรสุทธิ -1,603,235.17 -404,783.17 -349,548.67 -351,710.17 -351,710.17 -351,710.17 224,862.47 917,636.90 1,885,130.77 1,619,933.33 

 
ตาราง 31 งบประมาณการงบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ประมาณการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปีท่ี 11 ปีท่ี 12 ปีท่ี 13 ปีท่ี 14 ปีท่ี 15 ปีท่ี 16 ปีท่ี 17 ปีท่ี 18 ปีท่ี 19 ปีท่ี 20 

รายได้ 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 
หัก ต้นทุนการผลิต 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 
ก าไรขั้นต้น 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 1,822,565.33 
หัก  ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 

132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 

ก าไรสุทธิ 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 1,690,478.33 

 
 
 
 
 



ตาราง 31 งบประมาณการงบก าไรขาดทุน  (ต่อ) 
ประมาณการ 

งบก าไรขาดทุน 
ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 

รายได้           4,100,090.40         3,683,573.28         3,319,120.80            2,993,716.80          10,103,232.00  
หัก  ต้นทุนการผลิต 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 
ก าไรขั้นต้น           1,353,425.73          936,908.61           572,456.13              247,052.13            7,356,567.33  
หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 

ก าไรสุทธิ         1,221,338.73          804,821.61          440,369.13            114,965.13         7,224,480.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 32  ประมาณการงบดุล 
ประมาณการงบดุล ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

สินทรัพย์หมุนเวียน                     
     เงินสด 3,085,479.16 2,707,121.99 2,380,299.32 2,058,215.15 1,729,730.98 1,381,146.81 1,655,235.28 2,603,498.18 4,511,354.95 6,160,914.28 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,085,479.16 2,707,121.99 2,380,299.32 2,058,215.15 1,729,730.98 1,381,146.81 1,655,235.28 2,603,498.18 4,511,354.95 6,160,914.28 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     
ที่ดิน 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 
บ้านพักคนงาน 153,824.00 145,728.00 137,632.00 129,536.00 121,440.00 113,344.00 105,248.00 97,152.00 89,056.00 80,960.00 
โรงเรือนรีดยางและเก็บยาง 348,270.00 329,940.00 311,610.00 293,280.00 274,950.00 256,620.00 238,290.00 219,960.00 201,630.00 183,300.00 
อุปกรณ์ 78,361.67 78,361.67 82,061.67 78,861.67 82,061.67 105,361.67 82,561.67 78,361.67 82,061.67 78,861.67 
รวมที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ 5,080,455.67 5,054,029.67 5,031,303.67 5,001,677.67 4,978,451.67 4,975,325.67 4,926,099.67 4,895,473.67 4,872,747.67 4,843,121.67 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 8,165,934.83 7,761,151.66 7,411,602.99 7,059,892.82 6,708,182.65 6,356,472.48 6,581,334.95 7,498,971.85 9,384,102.62 11,004,035.95 
หนี้สิน                     
    เงินกู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมหนี้สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ส่วนของเจ้าของ                     
     ทุน 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 9,769,170.00 
     ก าไรสะสม -,603,235.17 -2,008,018.34 -2,357,567.01 -2,709,277.18 -3,060,987.35 -3,412,697.52 -3187835.05 -2270198.15 -385067.38 1,234,865.95 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,165,934.83 7,761,151.66 7,411,602.99 7,059,892.82 6,708,182.65 6,356,472.48 6,581,334.95 7,498,971.85 9,384,102.62 11,004,035.95 
รวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ 8,165,934.83 7,761,151.66 7,411,602.99 7,059,892.82 6,708,182.65 6,356,472.48 

             
6,581,334.95  

             
7,498,971.85  

             
9,384,102.62  

           
11,004,035.95  

 
 
 
 
 



ตาราง 32  ประมาณการงบดุล  (ต่อ) 
ประมาณการงบดุล ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่ 15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 ปีที่ 20 

สินทรัพย์หมุนเวียน                     
     เงินสด 3,817,192.61 5,568,796.94 7,281,501.27 9,002,605.60 10,715,809.93 12,408,914.26 14,149,618.59 15,870,222.92 17,582,927.25 19,304,031.58 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              

3,817,192.61  
             

5,568,796.94  
             

7,281,501.27  
             

9,002,605.60  
           

10,715,809.93  
           

12,408,914.26  
           

14,149,618.59  
           

15,870,222.92  
           

17,582,927.25  
           

19,304,031.58  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     
ที่ดิน 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 
บ้านพักคนงาน 80,960.00 72,864.00 64,768.00 56,672.00 48,576.00 40,480.00 32,384.00 24,288.00 16,192.00 8,096.00 
โรงเรือนรีดยางและเก็บยาง 183,300.00 164,970.00 146,640.00 128,310.00 109,980.00 91,650.00 73,320.00 54,990.00 36,660.00 18,330.00 
อุปกรณ์ 113,061.67 78,361.67 82,561.67 78,361.67 82,061.67 105,861.67 82,061.67 78,361.67 82,561.67 78,361.67 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ ์ 4,877,321.67 4,816,195.67 4,793,969.67 4,763,343.67 4,740,617.67 4,737,991.67 4,687,765.67 4,657,639.67 4,635,413.67 4,604,787.67 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 8,694,514.28 10,384,992.61 12,075,470.94 13,765,949.27 15,456,427.60 17,146,905.93 18,837,384.26 20,527,862.59 22,218,340.92 23,908,819.25 
หนี้สิน                     
    เงินกู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมหนี้สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ส่วนของเจ้าของ                     
     ทุน 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 
    ก าไรสะสม 2,925,344.28 4,615,822.61 6,306,300.94 7,996,779.27 9,687,257.60 11,377,735.93 13,068,214.26 14,758,692.59 16,449,170.92 18,139,649.25 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,694,514.28 10,384,992.61 12,075,470.94 13,765,949.27 15,456,427.60 17,146,905.93 18,837,384.26 20,527,862.59 22,218,340.92 23,908,819.25 
รวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ 

      
8,694,514.28  

    
10,384,992.61  

    
12,075,470.94  

    
13,765,949.27  

    
15,456,427.60  

           
17,146,905.93  

           
18,837,384.26  

           
20,527,862.59  

           
22,218,340.92  

           
23,908,819.25  

 
 
 
 
 



ตาราง 32  ประมาณการงบดุล  (ต่อ) 
ประมาณการงบดุล ปีท่ี 21 ปีท่ี 22 ปีท่ี 23 ปีท่ี 24 ปีท่ี 25 

สินทรัพย์หมุนเวียน           
     เงินสด 20,547,641.31 21,387,162.92 21,823,832.05 21,942,497.18 29,163,277.51 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,547,641.31 21,387,162.92 21,823,832.05 21,942,497.18 29,163,277.51 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           
ท่ีดิน 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 
บ้านพักคนงาน                  -            
โรงเรือนรีดยางและเก็บยาง             
อุปกรณ์ 82,516.67 47,816.67 51,516.67 47,816.67 51,516.67 
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 4,582,516.67 4,547,816.67 4,551,516.67 4,547,816.67 4,551,516.67 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 25,130,157.98 25,934,979.59 26,375,348.72 26,490,313.85 33,714,794.18 
หนี้สิน           
    เงินกู้ 0 0 0 0 0 
รวมหนี้สิน 0 0 0 0 0 
ส่วนของเจ้าของ           
     ทุน 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 5,769,170.00 
     ก าไรสะสม     19,360,987.98      20,165,809.59      20,606,178.72      20,721,143.85      27,945,624.18  
รวมส่วนของเจ้าของ 

25,130,157.98 25,934,979.59 26,375,348.72 26,490,313.85 33,714,794.18 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     25,130,157.98      25,934,979.59      26,375,348.72      26,490,313.85      33,714,794.18  

 
 
 
 
 



ตาราง 33  ประมาณการงบกระแสเงินสด 
ประมาณการ 

งบกระแสเงินสด 
ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 

กระแสเงินสดรับ                     
ทุน 5,769,170.00                   
เงินกู้ธนาคาร 0                   
เงินทุนหมุนเวียน   4,000,000.00                 
รายได้ 0 0 0 0 0 0 0 1,679,084.64 2,647,487.07 3,959,515.94 
  รวมเงินสดรับ 5,769,170.00 4,000,000.00 0 0 0 0 0 1,679,084.64 2,647,487.07 3,959,515.94 

กระแสเงินสดจ่าย                     
   ทีด่ิน 4,500,000.00                   
   อาคาร  528,520.00                   
   เครือ่งมอื อุปกรณ์การผลิต 740,650.00     3,700.00 500 3,700.00 27,000.00 4,200.00   3,700.00 
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

  
128,368.50 129,060.00 129,925.50 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 

ค่าใช้จ่ายปลูกยางพารา   1,474,866.67 275,723.17 219,623.17 219,623.17 219,623.17 219,623.17 1,322,135.17 1,597,763.17 1,942,298.17 
จ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ่ายคืนเงินกู ้   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ่ายภาษี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวมเงินสดจ่าย 5,769,170.00 1,603,235.17 404,783.17 353,248.67 352,210.17 355,410.17 378,710.17 1,458,422.17 1,729,850.17 2,078,085.17 
เงินสดสุทธ ิ 0 2,396,765.00 -404,783.17 -353,248.67 -352,210.17 -355,410.17 -378,710.17 220,662.47 917,636.90 1,881,430.77 
เงินสดคงเหลือตน้งวด     2,396,765.00 1,991,981.83 1,638,733.16 1,286,522.99 931,112.82 552,402.65 773,065.12 1,690,702.02 
เงินสดคงเหลือปลายงวด   2,396,765.00 1,991,981.83 1,638,733.16 1,286,522.99 931,112.82 552,402.65 773,065.12 1,690,702.02 3,572,132.79 

 
 
 
 
 



 

ตาราง 33 ประมาณการงบกระแสเงินสด  (ต่อ) 
ประมาณการ 

งบกระแสเงินสด 
ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 ปีที่15 ปีที่ 16 ปีที่ 17 ปีที่ 18 ปีที่ 19 

กระแสเงินสดรบั                     
ทุน                     
เงินกู้ธนาคาร                     
เงินทุนหมุนเวียน                     
รายได ้ 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 
  รวมเงินสดรบั 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 4,555,656.00 
กระแสเงินสดจา่ย                     

   ที่ดิน                     
   อาคาร                      
   เครื่องมือ อุปกรณ์
การผลิต 

 
500.00 34,700.00  4,200.00  3,700.00 

 
27,500.00 

 
3,700.00 

   
4,200.00 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 

ค่าใช้จ่ายปลกู
ยางพารา 

2,803,635.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 2,733,090.67 

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ่ายคืนเงินกู ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ่ายภาษ ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวมเงินสดจ่าย 2,936,222.67 2,899,877.67 2,865,177.67 2,869,377.67 2,865,177.67 2,868,877.67 2,892,677.67 2,868,877.67 2,865,177.67 2,869,377.67 

เงินสดสุทธ ิ 1,619,433.33 1,655,778.33 1,690,478.33 1,686,278.33 1,690,478.33 1,686,778.33 1,662,978.33 1,686,778.33 1,690,478.33 1,686,278.33 
เงินสดคงเหลือ                
ต้นงวด 

3,572,132.79 5,191,566.12 6,847,344.45 8,537,822.78 10,224,101.11 11,914,579.44 13,601,357.77 15,264,336.10 16,951,114.43 18,641,592.76 

เงินสดคงเหลือ  
ปลายงวด 

5,191,566.12 6,847,344.45 8,537,822.78 10,224,101.11 11,914,579.44 13,601,357.77 15,264,336.10 16,951,114.43 18,641,592.76 20,327,871.09 

 



 

ตาราง 33  ประมาณการงบกระแสเงินสด  (ต่อ) 
ประมาณการ 

งบกระแสเงินสด 
ปีที่ 20 ปีที่ 21 ปีที่ 22 ปีที่ 23 ปีที่ 24 ปีที่ 25 

กระแสเงินสดรบั             
ทุน             
เงินกู้ธนาคาร             
เงินทุนหมุนเวียน             
รายได ้ 4,555,656.00 4,100,090.40 3,683,573.28 3,319,120.80 2,993,716.80 10,103,232.00 
  รวมเงินสดรบั 4,555,656.00 4,100,090.40 3,683,573.28 3,319,120.80 2,993,716.80 10,103,232.00 

กระแสเงินสดจา่ย             
   ที่ดิน             
   อาคาร              
   เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต   34,700.00   3,700.00   3,700.00 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 132,087.00 
ค่าใช้จ่ายปลกูยางพารา 2,733,090.67 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 2,746,664.67 
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ 0 0 0 0 0 0 
จ่ายคืนเงินกู ้ 0 0 0 0 0 0 
จ่ายภาษ ี 0 0 0 0 0 0 
  รวมเงินสดจ่าย 2,865,177.67 2,913,451.67 2,878,751.67 2,882,451.67 2,878,751.67 2,882,451.67 
เงินสดสุทธ ิ 1,690,478.33 1,186,638.73 804,821.61 436,669.13 114,965.13 7,220,780.33 
เงินสดคงเหลือต้นงวด 20,327,871.09 22,018,349.42 23,204,988.15 24,009,809.76 24,446,478.89 24,561,444.02 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 22,018,349.42 23,204,988.15 24,009,809.76 24,446,478.89 24,561,444.02 31,782,224.35 



 

การประเมินโครงการลงทุน 
 จากข้อมูลผลตอบแทนจาการจ าหน่ายยางพาราในจังหวัดล าปาง ผู้ศึกษาได้น าข้อมูล                          
ของผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางก้อน มาประเมินโครงการลงทุน โดยมีวิธีการ
ประเมินโครงการ 3 วิธี  คือ  
 1.  ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period) 
 2.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value) 
 3.  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return) 
 

 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period : PB)  คือ  ระยะเวลาที่ท าให้ผลรวมของกระแสเงิน
สดรับสุทธิจากการด าเนินโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ หรือก็คือจ านวนปีในการด าเนินซึ่งท า
ให้ได้รับก าไรในแต่ละปีรวมกันแล้ว  มีค่าเท่ากับจ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 
 
  ระยะเวลาคืนทุน   =    
  
 

ระยะเวลาคืนทุน  สามารถค านวณได้  ดังนี้ 
เงินลงทุน             (9,769,170.00)    บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 1 2,396,765.00   บาท 
 (7,372,405.00)  บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 2                (404,783.17) บาท 
 (7,777,188.17)    บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 3 (353,248.67)    บาท 
 (8,130,436.84) บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 4                (352,210.17) บาท 
 (8,482,647.01) บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 5 (355,410.17) บาท 
 (8,838,057.18)     บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 6 (378,710.17)    บาท 
 (9,216,767.35) บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 7 220,662.47 บาท 
 (8,996,104.88) บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 8                917,636.90 บาท 
 (8,078,467.98)    บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 9 1,881,430.77 บาท 
 (6,197,037.21) บาท 

เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 

เงินรับสุทธิรายปี 
 



 

หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 10 1,619,433.33 บาท 
                 (4,577,603.88)      บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 11 1,655,778.33    บาท 
 (2,921,825.55)   บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 12 1,690,478.33   บาท 
 (1,231,347.22)      บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 13 1,686,276.33      บาท 
 454,929.11      บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 14 1,690,478.33 บาท 
 2,145,407.44    บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 15 1,686,778.83 บาท 
 3,832,186.27 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 16  1,662,978.33 บาท 
 5,495,164.60 บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 17 1,686,778.33 บาท 
 7,181,942.93    บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 18 1,690,478.33 บาท 
 8,872,421.26     บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 19 1,686,278.33 บาท 
 10,558,699.59     บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 20 1,690,478.33 บาท 
 12,249,177.92          บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 21                          1,186,638.73         บาท 
 13,435,816.65        บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 22 804,821.61 บาท 
 14,240,638.26            บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 23  436,669.13         บาท 
 14,677,307.39        บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 24 114,965.13 บาท 
 14,792,272.52            บาท 
หัก  กระแสเงินสดรับสุทธิปีที่ 25  7,220,780.33         บาท 
 22,013,052.85       บาท 
  
 



 

  ถ้าจ านวนเงิน  1,686,276.33  เท่ากับ 1 ปี 
  ดังนั้น  จ านวนเงิน 1,231,347.22 = 1,231,347.22 
        1,686,276.33 
       = 0.730  ปี 
  ระยะเวลา  0.730  ปี  เท่ากับ 12 ปี  8  เดือน  24  วัน  (0.730 x 365) 
  ดังนั้น  ระยะเวลาคืนทุนของการปลูกยางพารา  เท่ากับ 12 ปี  8  เดือน  24  วัน   
 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net  Present  Value : NPV) เป็นการประเมินโครงการที่ค านึงถึง 
ค่าของเงินตามงวดเวลาเนื่องจากการลงทุนในระยะยาว จ านวนเงินลงทุนที่จ่ายไปกับผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างกัน การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการลงทุน
ปลูกสวนยางพารา ก าหนดอัตราคิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปในที่นี้  
ผู้ศึกษาได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Miniumu  Retail  Rate 
: MRR)  ของธนาคารกสิกรไทย  เท่ากับร้อยละ 8.00  ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนธันวาคม 2556  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ สามารถค านวณได้ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 35 

   NPV =  R (PVIFA12%,1)  -   C0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง 34 แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสดเงินสดรับสุทธิของยางพารา 
ปีท่ี กระแสเงินสดรับสุทธิ อัตราคิดลดร้อยละ 8 มูลค่าปัจจุบัน 
0 -9,769,170.00 1.0000 -9,769,170.00 
1 2,396,765.00 0.9259 2,219,164.71 
2 - 404,783.17 0.8573 -347,020.61 
3 -353,248.67 0.7938 -280,408.79 
4 -352,210.17 0.735 -258,874.47 
5 -355,410.17 0.6806 -241,892.16 
6 -378,710.17 0.6302 -238,663.15 
7 220,662.47 0.5835 128,756.55 
8 917,636.90 0.5403 495,799.22 
9 1,881,430.77 0.5002 941,091.67 
10 1,619,433.33 0.4632 750,121.52 
11 1,655,778.33 0.4289 710,163.33 
12 1,690,478.33 0.3971 671,288.94 
13 1,686,278.33 0.3677 620,044.54 
14 1,690,478.33 0.3405 575,607.87 
15 1,686,778.33 0.3152 531,672.53 
16 1,662,978.33 0.2919 485,423.37 
17 1,686,778.33 0.2703 455,936.18 
18 1,690,478.33 0.2502 422,957.68 
19 1,686,278.33 0.2317 390,710.69 
20 1,690,478.33 0.2145 362,607.60 
21 1,186,638.73 0.1987 235,785.12 
22 804,821.61 0.1839 148,006.69 
23 436,669.13 0.1703 74,364.75 
24 114,965.13 0.1577 18,130.00 
25 7,220,780.33 0.146 1,054,233.93 

รวมผลตอบแทน 25 ปี 9,925,007.71 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 155,837.71 

*  หมายเหตุ  : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานข้ันต่ าของธนาคารกสิกรไทย ณ วันท่ี 31 เดือนธันวาคม 2556 
 
 3. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal  Rate  of  Return  :  IRR)  หมายถึง อัตราลด
ค่าที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย
ทั้งหมดหรือหมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่าของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) ของโครงการ              
มีค่าเท่ากับศูนย์พอดีนั้นเอง 



 

 การค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการ
ลงทุนปลูกสวนยางพารา  สามารถค านวณได้ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 36 ดังนี้ 
  C0   = R (PVIFAr%,n) 

หรือ 
  R (PVIFAr%,n)  =  

ตาราง 35 แสดงรายละเอียดการค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของการปลูกยางพารา 

ปีที ่ รายการ จ านวนเงิน 
อัตรา 
คิดลด 

ร้อยละ 20 
มูลค่าปัจจุบัน 

อัตราคิดลด 
ร้อยละ 24 

มูลค่าปัจจุบัน 

0 เงินลงทุน -9,769,170.00 1.0000 -9,769,170.00 1.0000 -9,769,170.00 
1 ผลตอบแทนสุทธ ิ 2,396,765.00 0.8333 1,997,224.27 0.8065 1,932,990.97 
2 ผลตอบแทนสุทธ ิ -404,783.17 0.6944 -281,081.43 0.6504 -263,270.97 
3 ผลตอบแทนสุทธ ิ -353,248.67 0.5787 -204,425.01 0.5245 -185,278.93 
4 ผลตอบแทนสุทธ ิ -352,210.17 0.4823 -69,870.96 0.423 -148,984.90 
5 ผลตอบแทนสุทธ ิ -355,410.17 0.4019 -142,839.35 0.3411 -121,230.41 
6 ผลตอบแทนสุทธ ิ -378,710.17 0.3349 -126,830.04 0.2751 -104,183.17 
7 ผลตอบแทนสุทธ ิ 220,662.47 0.2791 61,586.90 0.2218 48,942.94 
8 ผลตอบแทนสุทธ ิ 917,636.90 0.2326 213,442.34 0.1789 164,165.24 
9 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,881,430.77 0.1938 364,621.28 0.1443 271,490.46 
10 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,619,433.33 0.1615 261,538.48 0.1164 188,502.04 
11 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,655,778.33 0.1346 222,867.76 0.0938 155,312.01 
12 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,690,478.33 0.1122 189,671.67 0.0757 127,969.21 
13 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,686,278.33 0.0935 157,667.02 0.061 102,862.98 
14 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,690,478.33 0.0779 131,688.26 0.0492 83,171.53 
15 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,686,778.33 0.0649 109,471.91 0.0397 66,965.10 
16 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,662,978.33 0.0541 89,967.13 0.032 53,215.31 
17 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,686,778.33 0.0451 76,073.70 0.0258 43,518.88 
18 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,690,478.33 0.0376 63,561.99 0.0208 35,161.95 
19 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,686,278.33 0.0313 52,780.51 0.0168 28,329.48 
20 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,690,478.33 0.0261 44,121.48 0.0135 22,821.46 
21 ผลตอบแทนสุทธ ิ 1,186,638.73 0.0217 25,750.06 0.0109 12,934.36 
22 ผลตอบแทนสุทธ ิ 804,821.61 0.0181 14,567.27 0.0088 7,082.43 
23 ผลตอบแทนสุทธ ิ 436,669.13 0.0151 6,593.70 0.0071 3,100.35 
24 ผลตอบแทนสุทธ ิ 114,965.13 0.0126 1,448.56 0.0057 655.30 
25 ผลตอบแทนสุทธ ิ 7,220,780.33 0.0105 75,818.19 0.0046 33,215.59 
 - 6,533,754.28  -7,209,710.80 

3,235,415.72  2,559,459.20 
 
 
 
 
 

C0 
R 



 

 จากตาราง 35  แสดงรายละเอียดการค านวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของการปลูก         
สวนยางพารา พบว่า  อัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ( IRR) ของโครงการต้องเป็น
อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) เท่ากับ 0  ดังนั้น  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  ( IRR)      
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 24  
 การค านวณ      อัตราคิดลด ร้อยละ 20  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   =      3,235,415.72 
            อัตราคิดลด ร้อยละ 24  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   =      2,559,459.20 
 
 
 
 ผลต่างของผลรวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  3,235,415.72  + 2,559,459.20 = 5,794,874.92 
 อัตราคิดลดต่างกัน  ร้อยละ 4   
 
           ผลต่าง = 4 x 675,956.52       
     5,794,874.92 
 
    = 0.47 
 
 ดังนั้น  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  เท่ากับร้อยละ  20 + 0.47 = 20.47    



 บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราใน
จังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเจ้าของสวนยางพาราใน
จังหวัดล าปาง รวมถึงการใช้ข้อมูลจากการจดบันทึกในระหว่างปี  และจากการศึกษาค้นคว้า  รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปของการวิเคราะห์วิธี
ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period : PB)  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Persent Value : NPV) 
และวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return : IRR)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการสวนยางพารา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง  57-68 ปี  ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  มีรายได้นอกเหนือจาก
การปลูกยางพาราคือรับราชการ  มีขนาดพ้ืนที่ ที่ถือครองทั้งหมดจ านวน  150 ไร่ มีขนาดพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราจ านวน 150 ไร่ เช่นกันและไม่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างอ่ืน  มีจ านวนต้นยางพาราที่ปลูก
จ านวน 75 ต้น ต่อไร่  พันธุ์ยางที่ใช้ปลูก  คือ RRIM 600, RRIT251 และ RVP.80   
 ในการปลูกสวนยางพาราได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่จากส านักงานกองทุนสงเคราะห์             
สวนยางพารา  จากการค้นคว้าต าราและบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกยางพารา    
การปลูกสวนยางพาราไม่มีการปลูกพืชคลุมดินชนิดในในสวนยางพารา  แหล่งน้ าที่ใช้ในการปลู ก
ยางพาราได้แก่ น้ าฝนและน้ าบาดาลลึก สาเหตุในการที่ผู้ประกอบการตัดสินใจปลูกยางพาราคือเป็น
ทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมอาชีพ  และเพ่ิมรายได้ในการปลูกยางพารา ตลอดจนมีการจ าหน่ายให้แก่
สหกรณ์ในจังหวัดล าปาง  
 ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการปลูกสวนยางพารา  ประกอบด้วย 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  แบ่งเป็นที่ดิน บ้านพักคนงาน และโรงเรือนรีดยางและเก็บยางรวมถึง
อุปกรณ์การปลูกยางพารา  โดยรวมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนปีแรกเท่ากับ  9,769,170.00  บาท   
 ต้นทุนการปลูกสวนยางพาราแยกเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ยาง
แผ่นดิบและยางก้อนมีต้นทุนการผลิตปีแรกเท่ากับ  1,474,866.67  บาท  รวมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 
25  เท่ากับ 51,359,144.75  บาท   
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นดิบและยางก้อนมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารปีแรกเท่ากับ 128,368.50 บาท รวมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 25 เท่ากับ 3,293,268  
บาท   



 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสวนยางพารา 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัดล าปาง แต่ละประเภทสามารถค านวณได้
จากราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทคูณด้วยจ านวนหน่วยผลิตที่ผลิตได้  ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นดิบมีปริมาณการผลิตทั้งหมดจ านวน 19,350  กิโลกรัม และยางแผ่นดิบ  
จ านวน 17,368.56 กิโลกรัม และยางก้อน จ านวน 1,981.44 กิโลกรัม  จ าหน่ายในราคา 90 บาท 
และ 58.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  มีรายได้จากการจ าหน่ายยางแผ่นดิบ เท่ากับ 1,563,170.40  
บาท รายได้จากการจ าหน่ายยางก้อนเท่ากับ 115,914.24  บาท รวม 1,679,084.64 บาท  และมี
ประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลา  25  ปี เท่ากับ 82,598,036.93 บาท 
 ตาราง 36 สรุปผลการค านวณผลตอบแทนจากการปลูกสวนยางพารา 

ผลตอบแทน ผลตอบแทนที่ได้รับ สรุปโครงการลงทุน 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PP) 12  ปี 8 เดือน 24 วัน    ยอมรับการลงทุน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
(Net Present Value : NPV) 

155,837.71  บาท ยอมรับการลงทุน 

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  
(Internal Rate of Return : IRR) 

20.47 % ยอมรับการลงทุน 

 

 จากผลการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  พบว่า             
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PP) เท่ากับ 12  ปี 8 เดือน 24 วัน ซึ่งน้อยกว่าระยะของการ
ลงทุนในโครงการทั้ง 25 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เท่ากับ 155,837.71  
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ 
20.47 % ซึ่งมากกว่าอัตราที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 8   
 ดังนั้นจากผลตอบแทนดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
เป็นโครงการที่ควรพิจารณายอมรับการลงทุนปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัด
ล าปาง โครงการปีที่ 0 ถึงปีท่ี 25  สามารถอภิปรายผลการศึกษา  ดังนี้ 
 การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า ผลิตภัณฑ์ยางพารามีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 12 ปี            
8 เดือน 24 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 8 เท่ากับ 155,837.71  
บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 20.47ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ คือมี
ผลตอบแทนที่ดี มีระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสมแสดงถึงการมีผลการด าเนินงานที่ดี 
 ในการศึกษาครั้งนี้วิธีการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตมี
ทั้งสิ้น 3 ประเภท  ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีของศักดา  อัศวโกวิทพงศ์  (2553) ได้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกยางพาราใน
จังหวัดเชียงราย  ซึ่งผลการศึกษาด้านการเงินพบว่าเงินลงทุนในโครงการเท่ากับ 3,550,000 บาท  
ภายหลังสิ้นสุดโครงการมีการประเมินมูลค่ามูลค่าโครงการและค านวณหามูลค่าซากของโครงการ 



(Terminal Value) โดยวิธีการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)               
จากการค านวณมูลค่าซากของโครงการเท่ากับ 10,517,451.32 บาท โดยจะสามารถขายโครงการได้ 
5,258,725.66 บาท ณ อัตราคิดลดเท่ากับ 12.56% และมีผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 
เท่ากับ 12.91% ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราในจังหวัด
เชียงราย  และสอดคล้องกับนฤมล  ภูหนองโอง  และศศิธร  ครองยุทธ (2555) ที่ ได้ศึกษา                   
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพาราต าบลบ้านตาด  อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีต้นทุนคงที่ 2,924,365.25 บาท  ต้นทุนการดูแลรักษาผันแปร 
534,260 บาท ต้นทุนการกรีดยางผันแปร 437,950 บาท และต้นทุนการท ายางแผ่นดิบผันแปร 
338,350 บาท  จากตารางกระแสเงินสดโดยมีความคุ้มทุนที่ 45,850.82 กิโลกรัม  (น้ ายางดิบ) และ
ระยะเวลาคืนทุนที่ 16.7 ปี และสอดคล้องกับชไมพร  ไชยลังกา (2545) ที่ได้ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในพ้ืนภาคเหนือ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา  
จังหวัดพะเยาเกษตรกรผู้ท าสวนยางขนาดพ้ืนที่ 2-10 ไร่  มีระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกว่าเกษตรกรผู้ท า
สวนยางขนาดพ้ืนที่ 11 ไร่ขึ้นไป  เนื่องมาจากต้นทุนในการด าเนินงานของสวนยางมีความแตกต่างกัน
ในส่วนของค่าแรงงานในการด าเนินงาน ส่วนต้นทุนในด้านอื่นๆ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัด
ล าปางในครั้งนี้   ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทาง            
ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ยางพารา  ดังนี้ 
 ด้านการเพ่ิมปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่ยางพาราไม่สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตได้ตาม
ต้องการเนื่องจาก ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ ายางในการกรีดแต่ละครั้ง ผู้ศึกษาเห็นว่า                
ควรเน้นไปที่คุณภาพของยางพาราที่ต้องคงคุณภาพในการผลิต เพ่ือส่งผลดีต่อการจ าหน่ ายยางพารา
ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 
 ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ ายางเป็นยางแผ่นดิบหรือยางก้อน  ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการ
ผลิตยางแผ่นดิบให้มีปริมาณมากกว่ายางก้อนซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากราคายางแผ่นดิบ มีมูลค่าที่สูงกว่ายางก้อน 
   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเฉพาะยางแผ่นดิบและยาง
ก้อน โดยศึกษาจากองค์ประกอบหลักคือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตเท่านั้น                  
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบอ่ืนเพ่ือความ
หลากหลายของตัวสินค้าและการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ  หรือมีการค านวณต้นทุนโดยการน า
กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนมาเป็นแนวทางในการค านวณต้นทุนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมี
ประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่อไป  
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แบบสัมภาษณ์ 
  เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ในครั้งนี้จะเป็นความลับและใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวม  
ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ  
เพ่ือความสมบูรณ์ของการสัมภาษณ์  เนื่องจากข้อมูลที่สมบูรณ์นี้  จะช่วยให้การสรุปผลการศึกษามี
ความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ได้ 
 2.  แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนยางพารา 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา 
      - ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
            - ต้นทุนการปลูกสวนยางพารา     

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกสวนยางพารา 
      - การประมาณการรายได ้
          -การประมาณการต้นทุนในการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 4     ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
     ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
 
      นางสาวสุวิมล  ศิริวัล 
                         นักศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ   
      มหาวิทยาลัยเนชั่น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ ์
  เรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลกูสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง 

 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล.......................................................... 
บ้านเลขที่......................หมู่ที่.........................ต าบล...........................อ าเภอ......................จังหวัด............... 
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1.  เพศ    (  )  ชาย (  ) หญิง 
 

 2.  อายุ..........................ปี 
 

 3.  ระดับการศึกษาสูงสุด.......................................... 
 

 4.  รายได้นอกเหนือการเกษตร 
  (  ) เงินเดือน   ....................................... บาท/ปี 
  (  ) ค้าขาย   ....................................... บาท/ปี 
  (  ) รับจ้างทั่วไป   ....................................... บาท/ปี 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ   ....................................... บาท/ปี 
 

 5.  ขนาดพื้นที่ถือครองทั้งหมด  จ านวน ........................................ไร่ 
 

 6.  ขนาดพื้นที่ปลูกยางพารา      จ านวน         ........................................ ไร่ 
 

 7.  ขนาดพื้นที่ที่ท าการเกษตรอย่างอื่น ........................................ไร่ 
 

 8.  จ านวนต้นยางพาราที่ปลูกต่อไร่  ........................................ ตน้/ไร่ 
 

 9. พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก............................................................................................................. 
 

 10. ท่านได้รับค าแนะน าให้ปลูกยางพาราจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) ส านักงานกองทุนสวนยางพาราฯ   
  (  ) ส านักงานเกษตร 
  (  ) ศูนย์วิจัยยาง   
  (  ) อื่น ๆ ระบุ.....................  
 

 11. การสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการปลูกยางพารา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) เงินสนับสนุน  เป็นเงิน.................................บาท/ปี   
  (  ) การฝึกอบรม, ให้ความรู้ 
  (  ) การแจกพันธุ์ยาง, ปุ๋ย 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................... 
 

 12. ท่านปลูกพืชคลุมดินชนิดใดในสวนยางพารา  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) พืชตระกูลถั่ว 
  (  ) พืชตระกูลหญ้า 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................... 



 13.  แหล่งน้ าที่ใช้ในการปลูกยางพารา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) น้ าจากคลองชลประทาน  (  ) อาศัยน้ าฝน 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................... 
 

 14.  การตัดสินใจในการปลูกยางพาราเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมอาชีพ  และเพิ่มรายได้ 
  (  ) ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................... 
 

 15. สถานที่จ าหน่ายยางของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) พ่อค้าที่มารับซื้อตามสวน  (  ) ลานรับซื้อยาง 
  (  ) สหกรณ์    (  ) โรงงานแปลรูปยาง 
  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพารา 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 

รายการ จ านวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
คาดว่าจะใช้งาน

ได้นาน (ป)ี 
1. ที่ดิน โรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ์    
   1.1  ที่ดิน (ราคาพึงประเมินโดยเจ้าพนักงาน)    
   1.2  บ้านพักคนงาน    
   1.3  โรงเรือนกรีดยาง    
   1.4  โรงตากยาง    
   1.5  ถังรวบรวมน้ ายาง 
           - ขนาด 60   ลิตร 

   

   1.6  ตะแกรงกรองน้ ายาง เบอร์ 40, 60    
   1.7  ตะกง    
   1.8  ใบพายกวนน้ ายาง    
   1.9  กระป๋องตวงน้ ายาง    
   1.10  มีดกรีดยาง    
    1.11 ชุดเก็บน้ ายาง 
            - ถ้วยรองน้ ายาง 
            - ลวดแขวนถ้วย 
            - ลิ้นราง 

   

2.  เงินทุนหมุนเวียน    
3.  อื่น ๆ (ระบุ) 
   3.1   ………………………….. 
   3.2   ........................................ 

   

รวม    
 
 



  2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกสวนยางพาราในแต่ละขั้นตอน 

รายการ 
ปีท่ีด าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

                         

1. ค่าบุกเบิกพื้นท่ี                          
2. ค่าไถพรวน                            
3. อื่น ๆ (ระบุ)                          
การปลูก                          

 1. ค่าวัสดุวางแนว                          
 2. ค่าปุ๋ยรองก้นหลุม                          
 3.  ค่าพันธุ์ยาง                          
 4. ค่าแรงงานในการ
ปลูกยางพารา 

                         

 5. อื่น ๆ (ระบุ)                          
การบ ารุงรักษา                          
 1.ค่าพันธุ์ยาง              
ในการปลูกซ่อม 

                         

 2. ค่าสารเคมีปราบ
วัชพืช 

                         

 3. ค่าปูนทาหน้ายาง                          

  



รายการ 
ปีท่ีด าเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
การกรีดเก็บยาง                          
 1. ค่าแรงงาน        
(กรีดยาง ใส่ปุ๋ย 
ทายา ก าจัดวัชพืช 
ป้องกันไฟ กวาดใบ) 

     

                    

 2. ค่าปุ๋ย                          
 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
( น้ า ก รด ,หิ นลั บมี ด    
น้ ากรดฟอร์มิก) 

     
                    

 4. อื่น ๆ (ระบุ)                          
รวม                          

 
ส่วนที่ 3     ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกสวนยาง 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการรายได้ 

รายการ 
รายได้จากการจ าหน่ายยางพารา (ตัน/ปี) 

ปีท่ีกรีด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. รายได้จากยางก้อนถ้วย                          
2. รายได้จากการขาย     
ยางแผ่น 

                         

3. รายได้จากการขายขี้ยาง                          
4. รายได้อื่น ๆ (ระบุ)                          

รวม                          
 

 



3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการต้นทุนในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน (บาท/ปี) 

ปีท่ีกรีด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1.  ค่าน้ ามัน                          
2.  ค่าซ่อมแซม                          
3.  ค่าเสื่อมราคารถยนต์                          
4.  ค่าบรรจุภัณฑ์                          
5.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (ระบุ)                          

รวม                          
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน (บาท/ปี) 

ปีท่ีกรีด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. เงินเดือนผู้ประกอบการ                          
2. ค่าสาธารณูปโภค                          
3. วัสดุส านักงาน                          
4.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                          
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (ระบุ)                          

รวม                          



ส่วนที่ 4     ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

 
 



 
 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ   นางสาวสุวิมล  ศิริวัล 
 
วันเดือนปีเกิด  30 ตุลาคม 2526 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัทล าปางเซรามิค จ ากัด 
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ   
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ   
คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2549 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยโยนก 
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