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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโครงการระบบสูบน�้ำพลังงาน
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The Analysis of Financial Returns of Solar Water Pumping Systems for The
Nontoxic Vegetable Production of Farmer Groops in Buddhaisong District,
Buriram Province
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บทคัดย่อ

		 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
และเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการด�ำเนินงานของโครงการระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
ของกลุม่ เกษตรกร อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย์ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาได้จากการส�ำรวจกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
โดยการสุ่มตัวอย่างจากประธานกลุ่มและเกษตรกรร่วมโครงการจ�ำนวนรวม 10 ราย จากการผลิตผัก 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า
กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ รวมพื้นที่การผลิต จ�ำนวน 20 ไร่ ระยะเวลาโครงการลงทุน 20 ปี ปีการผลิต 2556
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี
		 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า การลงทุนปลูกผักโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 20 ไร่
ในระยะเวลา 20 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 714,143.47 บาท อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) เท่ากับ
ร้อยละ 14 และอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.16 ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทาง
การเงิน และผลการวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยนจากการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVT)C ณ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 ต่อปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.33 หมายความว่าต้นทุนสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยละ 16.33 และการทดสอบความ
แปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (SVT)B มีค่าเท่ากับร้อยละ 14.04 หมายความว่า ผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละ 14.04
จึงจะท�ำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนพอดี แสดงว่าความเสี่ยงภัยในโครงการอยู่ในระดับต�่ำ

ค�ำส�ำคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์, ผักปลอดสารพิษ, ระบบสูบน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,ผลตอบแทน
ทางการเงิน

Abstract

		 This study aims at investigating the factors which are affecting the financial analysis results. The
objective also included analysis of worthiness on operating the project of solar water pump system for
Pesticide residue free vegetable production of the farmers in Putthaisong district, Buriram province. The
analysis used survey data of the farmer group leader and the farmers who participated the project. 10
farmers who were producing 5 vegetables which were kale, Chinese cabbage, morning glory, chili, and
eggplant in the area 20 rais were selected. The analysis covered 20 years of investment and the data
based on the production year 2013 with 7% discount rate.
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		 Financial analysis showed that investment on vegetable production by using solar energy in the
area of 20 rais within 20 years period generated net present value 714,143.47 baht. The investment also
induced 14% of Internal Rate of Return (IRR) and 1.16 Benefit-Cost Ratio (BCR) which these indicated
the project’s financial worthiness. In addition, analysis results of switching value test of cost and
benefit at 7% discount rate indicated that the project could tolerate increasing of the cost up to
16.33% and decreasing of benefit up to 14.04% to maintain its worthiness. This implied that investment
risk of the project was in low level.
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อาทิตย์จะต่างจากระบบไฟฟ้าปกติ คือ สามารถผลิตไฟฟ้า
		 การสูบน�้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในบริ เ วณที่ จ ะใช้ ง านได้ เพื่ อ สร้ า งไฟฟ้ า ใช้ เ องในพื้ น ที่
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น มากของประชาชน การเกษตร แต่การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจ�ำกัด
ในชนบท โดยเฉพาะการท�ำการเกษตรในภาคตะวันออก คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง และการใช้งานต้องขึ้นอยู่กับ
เฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประสบปัญหา สภาพอากาศ แม้ว่าพลังงานของดวงอาทิตย์ไม่มีวันหมด
ฝนทิ้งช่วง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำ แต่ความเข้มของพลังงานนั้นไม่สูง ท�ำให้กรณีที่ต้องใช้ใน
ใต้ดินและเนื่องจากพื้นที่การเกษตรห่างไกลจากเขตการไฟฟ้า ปริมาณมากจ�ำเป็นต้องใช้จ�ำนวนเซลล์แสงอาทิตย์มาก
เกษตรกรจึงใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงในการขับเคลือ่ นเครือ่ งสูบน�ำ้ และพื้นที่มากตามไปด้วย
ซึ่งความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการเกษตรมีแนว 		 อย่างไรก็ตามการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อ
โน้มสูงขึ้น เช่น ในปี 2549 มีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง 32.6 การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษา
พันบาร์เรล/วัน และในรอบ 5 ปี ต่อมา ปี 2554 มีการใช้ เพราะภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
น�้ำมันเพิ่มขึ้น เป็น 34.7 พันบาร์เรล/วัน (กองนโยบายและ ในการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ได้สูงสุดเฉลี่ยทั้งปี ข้อมูลจาก
แผนพลังงาน, 2542) โดยพบว่า น�้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง กรมพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พลั ง งานและคณะวิ ท ยาศาสตร์
หลักในภาคการเกษตร รองลงมาคือน�้ำมันเบนซิน ซึ่งในปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าการกระจายของความเข้ม
2541 มีการใช้น�้ำมันดีเซลถึงร้อยละ 95 ของการใช้พลังงาน รังสีดวงอาทิตย์ตามบริเวณต่างๆ ในแต่ละเดือนของประเทศ
ทั้งหมด และปี 2554 มีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 35.0 พัน ได้รับอิทธิพลส�ำคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
บาร์เรลน�้ำมันดิบ/วัน (กองนโยบายและแผนพลังงาน, 2542) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
		 ดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อความต้องการใช้น�้ำมันเชื้อ ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายน และ
เพลิงในภาคเกษตรสูงขึ้นประกอบกับราคาน�้ำมันมีแนวโน้ม พฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 24 MJ/m2 - day
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบการสูบน�้ำโดยการใช้น�้ำมัน เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวัน
เชื้อเพลิงก็มีอัตราสิ้นเปลืองสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงาน เฉลี่ยต่อปี พบว่าบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วน
ความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร ของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบการสูบน�้ำเพื่อเพาะ ยโสธร อุ บ ลราชธานี และอุ ด รธานี และบางส่ ว นของ
ปลูก เนือ่ งจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทีไ่ ม่มวี นั หมด ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี
ผลิตที่ไหนก็สามารถใช้ในที่ท�ำการผลิตได้เลย กล่าวคือ โดยได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 19 ถึง 20 MJ/m2-day
ระบบไฟฟ้าปกตินั้นแหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่ พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบท�ำการส่ง แต่เซลล์แสง ประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 50.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
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ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ในช่วง 18-19 MJ/m2-day
จากการค�ำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี
ของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2MJ/m2-day
		 จากผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง (กรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงานและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2542)
		 ดั ง นั้ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาผล
ตอบแทนทางการเงินโครงการระบบสูบน�้ำพลังงานแสง
อาทิ ต ย์ เ พื่ อ ผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของกลุ ่ ม เกษตรกร
อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเดิมเกษตรกรใช้
ที่ดินสาธารณะในการปลูกหม่อนและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
โดยใช้ วิ ธี สู บ น�้ ำ ด้ ว ยน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ในการเพาะปลู ก
แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสูบน�้ำสูงมาก และเกิดภาวะ
แห้งแล้งรุนแรงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไม่สามารถอาศัยน�้ำฝน
เพื่อเพาะปลูกได้ เกษตรกรจึงต้องสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำใกล้
เคียงเพื่อท�ำการเกษตร แต่ค่าใช้จ่ายในการสูบน�้ำสูงจึงไม่
สามารถสูบน�้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก ท�ำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรตกต�่ำ เกษตรกรจึงไปประกอบอาชีพอย่างอื่น
เช่น รับจ้างทั่วไปท�ำให้มีรายได้ไม่แน่นอนแล้วแต่ผู้ว่าจ้าง
จะจ้ า งงาน หรื อ บางรายอพยพถิ่ น ฐานไปท� ำ งานภาค
อุตสาหกรรม ท�ำให้ที่ดินดังกล่าวรกร้างว่างเปล่าเพราะไม่มี
การเข้าไปท�ำประโยชน์ บางรายไม่มีงานท�ำเกิดภาวะว่างงาน
หนี้สิน และปัญหาสังคมตามมา
		 องค์การบริหารส่วนต�ำบลพุทไธสง เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกับผู้น�ำชุมชน จัดประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน 20 ไร่ ให้แก่
ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษเพราะสามารถเก็บผลผลิต
ได้เร็ว และผักบางชนิดสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี รวมทั้ง
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เห็นถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
มากขึ้น ท�ำให้มีการบริโภคผักเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ความ
ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้
กับเกษตรกร ลดภาระหนี้สิน และการว่างงาน โดยร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดหาแหล่งน�้ำเพื่อท�ำการ
เพาะปลูกดังกล่าวพบว่าแหล่งน�้ำใต้ดินมีศักยภาพมากกว่า
แหล่งน�้ำผิวดิน กล่าวคือ น�้ำใต้ดินมีสภาพจืด มีปริมาณ
มากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบกับพื้นที่
ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ โ ล่ ง สามารถรั บ แสงแดดได้ เ ป็ น อย่ า งดี

จึงได้น� ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าใช้ ใ นระบบการสู บ น�้ ำ
(ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2554) จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงความคุ้มค่าของโครงการว่าต้นทุนที่เกษตรกร
ต้องลงทุนไปในการใช้ระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ และ
ต้องการศึกษาถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการด�ำเนิน
โครงการเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรว่าเกิด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทน
ทางการเงินโครงการระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโครงการระบบสูบน�้ำ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ผลิ ต ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของกลุ ่ ม
เกษตรกร อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการวิจัย

		 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต
ผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ (กรณีศึกษาผัก 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง
พริก และมะเขือ) ปีการผลิต 2556 โดยมีระยะโครงการ
20 ปี

การทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อ�ำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ
และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้
		 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต
1.2 แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของโครงการ
		 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Journal of the Association of Researchers
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบน�้ำและการ
ลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์
โครงการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) และอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (IRR)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนผล
ตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต
		 ทฤษฎีการผลิต (Production Theory) เป็นการ
ศึกษาลักษณะของฟังก์ชั่นการผลิต (Production Function)
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใส่เข้าไป
ในกระบวนการผลิต กับการผลิตที่ได้รับออกมา ซึ่งสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ X = f (a,b,c,…
…..n) หมายความว่าจ�ำนวนสินค้า X ที่ผลิตได้ จะมีจ�ำนวน
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนปัจจัย a, b, c,…..n ที่ใช้
ในการผลิต ถ้าสมมติว่า X คือ ผักปลอดสารพิษที่ผลิตได้
ในปีหนึ่งๆ จะมากแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่
ใช้ในการเพาะปลูก เช่น จ�ำนวนพื้นที่ เกษตรกร เครื่องมือ
ปุ๋ย เป็นต้น
		 แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ต้นทุนและผล
ตอบแทนของโครงการ
		 ชูชีพ พิพัฒน์ (2540) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ การก�ำหนดปริมาณ
และการตีราคาต้นทุนและผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการ
ในการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการอาจถูกก�ำหนดมูลค่าด้วยราคาตลาด (Market price)
ถ้าราคาตลาดสะท้อนถึงความหายากของทรัพยากร หรือ
มิฉะนั้นจะต้องก�ำหนดมูลค่าโดยราคาเงาหรือราคาทางบัญชี
(Shadow or Accounting price) แทน เพราะเป็นราคาที่
สะท้อนถึงราคาที่แท้จริงของทรัพยากร
พลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell)
		 ระบบสูบน�้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบ
สูบน�้ำจากบ่อหรือน�้ำบาดาล เหมาะส�ำหรับในที่ไฟฟ้าเข้า
ไม่ถึงเพื่อใช้ในการเกษตร ออกแบบตามความต้องการ
น�ำไปใช้งาน โดยมีอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องใช้ คือ
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		 1. SUBMERGE PUMP ชนิดพิเศษ (ส�ำหรับระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ)
		 2. เครื่องแปลงไฟ INVERTER
		 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
		 หลั ก การท� ำ งานคื อ เมื่ อ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
รับแดดจะท�ำงานทันทีโดยส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่
เครื่องแปลงไฟและท�ำการจ่ายให้กับตัวปั้มอีกที และตัวปั้ม
จะหยุ ด ท� ำ งานเองถ้ า น�้ ำ ในแหล่ ง จ่ า ยน�้ ำ แห้ ง หรื อ ไม่ มี
พลังงานพอ เช่น เวลาหลังอาทิตย์ตกดิน
ผักปลอดสารพิษ (Nontoxic  vegetable)
		 “ผักปลอดสารพิษ” หมายถึง ผักที่มีกระบวนการ
ผลิตมีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (เช่น ธาตุอาหาร ปุ๋ยเร่ง
การเจริญเติบโต ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ) เพียงแต่สารเคมีสังเคราะห์
ดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้จะไม่มีสารพิษ
ตกค้างอยู่ (เนื่องจากเป็นกลุ่มของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ ต่างๆ
ซึ่งมีอยู่ในใบพืชอยู่แล้ว) ส่วนค�ำว่า “ผักปลอดสาร” จะ
หมายถึง ผักที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีในการก�ำจัด
ศั ต รู พื ช หรื อ ยาฆ่ า แมลงในช่ ว งที่ มี แ มลงศั ต รู พื ช ระบาด
เพียงแต่จะต้องมีการก�ำหนดใช้อย่างเข้มงวด ต้องรู้ว่าควร
ฉีดยาฆ่าแมลงช่วงไหนและช่วงไหนไม่ควรฉีด ซึ่งตามหลัก
การก็คือจะต้องเว้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหลังจากฉีดยา
ฆ่าแมลงไปแล้ว แต่ทงั้ นีผ้ ลผลิตทีไ่ ด้จะต้องไม่มสี ารพิษตกค้าง
หรือมีไม่เกินมาตรฐานที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดไว้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสูบน�้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
		 ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร (2544) ได้กล่าวว่า งานวิจัย
นี้เป็นการศึกษาการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคนิค
ปั๊มฟอง โดยผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ไม่มีส่วน
เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
ในส่วนแรกเป็นการศึกษาสภาพการท�ำงานของระบบปั๊ม
และผลของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นแหล่งให้ความร้อนกับระบบอุปกรณ์ส�ำคัญ ผลการ
ศึกษาสมรรถนะการสูบน�้ำของระบบ ปรากฏว่าที่ค่าความ
ดันที่ตั้งไว้สูงจะให้ปริมาณน�้ำที่จ่ายออกมามากกว่าที่ค่า
ความดันที่ตั้งไว้ต�่ำ กรณีให้ค่าความสูงด้านสูบต่างกันและ
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ที่ค่าความดันที่ต้ังไว้เท่ากันจะให้ปริมาณน�้ำที่จ่ายออกมา
ต่างกันเล็กน้อย ผลการทดลองในกรณีแปรเงื่อนไขเฉพาะ
ความสูงด้านกับค่าความดันที่ตั้งไว้ ปรากฏว่าหากเพิ่มค่า
ความสูงรวมมากขึ้นจะให้ปริมาณน�้ำที่จ่ายออกมาลดลง
และปริมาณน�้ำจ่ายออกมามากขึ้นจะให้ค่าประสิทธิภาพ
ของระบบจะสูงขึ้นจนถึงค่าค่าหนึ่งแล้วประสิทธิภาพจะมี
แนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณน�้ำที่จ่ายมากขึ้นทั้งนี้เพราะต้อง
ใช้ความดันจ่ายน�้ำสูงขึ้นจึงต้องใช้พลังงานความร้อนมากขึ้น
		 ส่ ว นที่ ส องเป็ น การทดลองจริ ง โดยใช้ ตั ว รั บ รั ง สี
อาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ ขนาดพื้นที่รับแสง 1.8 ตาราง
เมตร ผลการศึกษาระบบในช่วงการให้ความร้อนปรากฏว่า
อุณหภูมิและความดันในถังระเหยจะเพิ่มขึ้นตามเวลาและ
อัตราการรับพลังงานความร้อนที่ถังระเหย และสามารถหา
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ความร้อนแก่น�้ำในถังระเหยผลการศึกษาสมรรถนะระยะ
ยาว ได้ประเมินปริมาณน�้ำรายวันเฉลี่ยในแต่ละวัน ตลอดปี
ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ ากแบบจ� ำ ลองทางคณิ ต ศาสตร์
ปรากฏว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดู
ร้อนท�ำให้ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตั้งรับรังสีอาทิตย์มีค่าสูง
จะให้ปริมาณน�้ำที่จ่ายออกมามีค่าสูง ในช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายนที่เป็นช่วงฤดูฝนท้องฟ้าส่วนใหญ่จะมืดครึ้ม
ท�ำให้ปริมาณแสงอาทิตย์ทตี่ กลงบนตัวรับรังสีอาทิตย์มคี า่ ต�ำ่
จึงท�ำให้ปริมาณน�้ำที่จ่ายออกมามีค่าต�่ำ
		
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ในระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์
		 กฤษณ์ คงเจริญ และ ธันวา จิตต์สงวน (2549)
ได้กล่าว่า การศึกษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ของการลงทุนโครงการผลิตน�้ำร้อนด้วยระบบผสมผสาน
พลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง จังหวัด
ระยอง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ใช้ข้อมูล
จากการตรวจวัดการท�ำงานจริงของระบบในช่วงระยะเวลา
6 เดือนนับตั้งแต่ติดตั้งระบบอายุโครงการเท่ากับ 16 ปี
อัตราคิดลดร้อยละ 8 พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) เท่ากับ 1,071,359.57 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.34 และอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 31.15 ผลการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการเนื่องจากปัจจัยต่างๆ

พบว่าโครงการยังคงมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การลงทุน และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของต้นทุน
และผลประโยชน์ของโครงการ พบว่าต้นทุนของโครงการ
สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 134.33 และผลประโยชน์
ของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 57.33 จึงจะท�ำให้
โครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถสรุปได้ว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และมีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษ
		 สาวิ ต รี แสงเกิ ด (2553) ได้ ก ล่ า วว่ า งานวิ จั ย
ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ผักปลอดสารพิษ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ของกลุ ่ ม เกษตรกร อ� ำ เภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
แบ่งตามชนิดที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีและฤดูกาล แยกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 ผักที่ปลูกได้ตลอดปี 2 ชนิด คือ ผักบุ้งจีน
และผักกาดเขียวกวางตุ้ง มีเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ
จ�ำนวน 10 ราย พื้นที่การเพาะปลูก 20 งาน ผลการศึกษา
พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 1.25 และ
ร้อยละ 6.75 เท่ากับ 10,441.48 บาท และ 8,238.75 บาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 59.82
		 กลุ่มที่ 2 ปลูกผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี 2 ชนิด
ผักคะน้าและผักกาดเขียวกวางตุ้ง มีปลูกผักปลอดสารพิษ
จ�ำนวน 12 ราย พื้นที่การเพาะปลูก 24 งาน ผลการศึกษา
พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 1.25 และ
ร้อยละ 6.75 เท่ากับ 16,987.53 บาท และ 13,796.25 บาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 87.45
		 กลุ่มที่ 3 ปลูกผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีและตามฤดูกาล
4 ชนิด คือ ผักบุ้งจีน ผักกาดเขียวกวางตุ้ง กะหล�่ำดอก
และปวยเล้ง มีปลูกผักปลอดสารพิษจ�ำนวน 9 ราย พื้นที่
การเพาะปลูก 18 งาน ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 1.25 และร้อยละ 6.75 เท่ากับ
20,142.33 บาท และ 16,500.57 บาท ตามล�ำดับ โดย
มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 103.25
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		 กลุ่มที่ 4 ปลูกผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีและตามฤดูกาล
4 ชนิด คือ ผักคะน้า ผักบุ้งจีน กะหล�่ำดอก และบร็อคโคลี่
มีปลูกผักปลอดสารพิษจ�ำนวน 11 ราย พื้นที่การเพาะปลูก
22 งาน ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิด
ลดร้อยละ 1.25 และร้อยละ 6.75 เท่ากับ 26,370.36 บาท
และ 21,801.04 บาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 128.65
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ระบบการผลิต การตลาด และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนิน
โครงการ
3.2 วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ก. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการก�ำหนดต้นทุนและผลตอบแทน ดังนี้
การก�ำหนดค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายโครงการ
ระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
ค่าลงทุน (Investment costs) เป็นต้น
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ทุนที่เกิดจากการลงทุน ค่าลงทุนที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
		 1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย
ลงทุน เช่น ค่าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ค่าเจาะบ่อน�้ำบาดาล
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น
โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน
ค่าด�ำเนินงานและค่าบ�ำรุงรักษา คือค่าใช้
ที่เกษตรกรได้รับ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประธานกลุ่มและ จ่ายเพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินงานไปได้ตามปกติ และ
เกษตรกรร่วมโครงการรวม 10 ราย จากการผลิตผัก 5 ชนิด บ�ำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ รวม 20 ไร่ ใช้งานตลอดอายุโครงการ เช่น ค่าซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์
1.2 ข้อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ ของพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน�้ำ เป็นต้น
รวบรวมเอกสารรายงานการศึกษา บทความ งานวิจัยต่างๆ
การก�ำหนดผลตอบแทน: รายได้ที่เกิดจาก
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรม การด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้ทางตรง เช่น การ
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำหน่ายผักปลอดสารพิษ และรายได้ทางอ้อม เช่น รายได้
พุทไธสง ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงาน จากผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน เป็นต้น
เศรษฐกิ จการเกษตร เกษตรจังหวัด บุรีรัม ย์ ส�ำนัก งาน
ก. การวิเคราะห์โครงการ: ใช้เกณฑ์การ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงานทรัพยากร ตัดสินใจแบบปรับค่าของเวลา ดังนี้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น
		 1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) =
		 2. รูปแบบโครงการ
NPV คือความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของรายได้
2.1 ก�ำหนดให้ระยะเวลาโครงการมีอายุ 20 ปี ที่ได้รับจากโครงการลงทุนและมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ตามอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์
ที่เกิดจากโครงการลงทุน ค�ำนวณจาก
2.2 อัตราคิดลดที่น�ำมาพิจารณา โครงการนี้
มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.0 ตามเงื่อนไขลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
ซึ่งเป็นอัตราเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ณ เดือนตุลาคม 2555 และก�ำหนดให้อัตราคิดลดที่น�ำมา โดยที่ NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
พิจารณามีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา
Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ 0, 1, 2, ………., n
2.3 การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
Ct = ค่าใช้จ่ายในปีที่ 0,1, 2, ………., n
ในอ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพื้นที่จ�ำนวน 25 ไร่
i = อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของทุน
แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผัก จ�ำนวน 20 ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง 5 ไร่
t = ปีของโครงการ คือ 0, 1, 2,…….., n
		 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
n = อายุของโครงการ (20 ปี)
		 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีการวิเคราะห์ ดังนี้ 		 2. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost
3.1 วิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ Ratio) = BCR คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
ลั ก ษณะการบริ ห ารจั ด การของการรวมกลุ ่ ม เกษตรกร รายได้ต่อมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ
ค�ำนวณจาก
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อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio) =BCR คืออัตราสวนระหวางมูลคา
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
บันของรายไดตอมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ คํานวณจาก
BCR =

Bt

t
t 0 (1  i)
n

Ct

t
t 0 (1  i)
n

		 3. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return) = IRR คืออัตราผลตอบแทนที่ท�ำให้
มูลค่าปัจจุบันของรายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่าย
ของโครงการ ค�ำนวณจาก IRR คืออัตราคิดลด (i) ที่ท�ำให้
NPV = 0

ผลการศึกษา

		 1. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
			 ในการวิเคราะห์มีข้อก�ำหนดดังนี้
1.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักปลอดสารพิษ จ�ำนวน 5 ชนิด
ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ โดยก�ำหนด
อายุโครงการลงทุนเท่ากับ 20 ปี ตามอายุการใช้งานของ
แผงโซล่าเซลล์
1.2 ก�ำหนดพื้นที่ของโครงการ เท่ากับ 25 ไร่
โดยแบ่งเป็นพื้นที่การปลูกผักปลอดสารพิษจ�ำนวน 20 ไร่
และพื้นที่ส่วนกลาง 5 ไร่

ตาราง 1 สรุปหลักเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการ
NPV
1. เป็นบวก
2. เท่ากับศูนย์
3. เป็นลบ

BCR
>1
=1
<1

IRR
> อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
< อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

		 ข. การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของโครงการ
เป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ค่ า ความแปรเปลี่ ย นหรื อ
ความไม่แน่นอนในการลงทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิต
หรือรายได้เปลี่ยนแปลงไป แล้วจะมีผลก�ำไรเดิมเปลี่ยนไป
อย่างไร
		 การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน เพื่อให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้มากที่สุดหรือ
รายได้จากการผลิตที่ลดลงได้มากที่สุดเท่าไรที่เกษตรคง
สามารถผลิตได้ การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน Switching
value test (SVT) สามารถแยกได้เป็น 2 วิธี คือ
		 1. การทดสอบค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้ า นต้ น ทุ น
(SVT)C หมายความว่า ต้นทุนโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้
ร้อยละเท่าไหร่ ก่อนที่จะท�ำให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์
มีสูตรค�ำนวณ คือ
(SVT)C= (NPV/PVC)x100 , Present Value Cost : PVC
		 2. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน
(SVT)B หมายความว่า ผลตอบแทนของโครงการสามารถ
ลดลงได้ร้อยละเท่าไร ก่อนที่จะท�ำให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์
มีสูตรค�ำนวณ คือ
(SVT)B= (NPV/PVC)x100

ผลตอบแทนในการลงทุนของโครงการ
มีก�ำไร
คุ้มทุน
ไม่คุ้มทุน

1.3 เครื่ อ งมื อ และอุ ปกรณ์ ก ารเกษตรต่ า งๆ
ทีใ่ ช้ในการปลูกผัก จะใช้วธิ คี ดิ ค่าเสือ่ มแบบเส้นตรง คิดตาม
อายุการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรในแต่ละประเภท
และก� ำ หนดให้ ไ ม่ มี มู ล ค่ า ซากเหลื อ อยู ่ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด อายุ
การใช้งาน
1.4 ราคาที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นราคาเฉลี่ย
ในการส�ำรวจซึ่งเป็นราคาคงที่
ด้านต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกผัก แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
		 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost) เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ที่มีอายุ
หลายปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมในปีที่ 1-20
		 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน (Operating Cost)
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรงในการท�ำกิจกรรมและค่าวัสดุ
ต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น
		 ค่าใช้จ่ายในการในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
การเกษตร (Maintenance Cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์การเกษตรที่มีอายุการใช้งาน
หลายปีให้มีสภาพที่ใช้งานให้มีสภาพใช้งานได้ดีในแต่ละปี
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ผลตอบแทนหรือรายได้จากการลงทุนโครงการระบบสูบ
น�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
		 ผลตอบแทนหรื อ รายได้ จ ากการลงทุ น ปลู ก ผั ก
ได้จากการขายผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต และ
ราคาผลผลิตที่เกษตรได้รับจากการขายในพื้นที่ท�ำการผลิต
จากการผลิตผัก 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก
และมะเขือ ในเนื้อที่การผลิตทั้งหมด 20 ไร่ ดังนี้
		 1. ปริมาณผลผลิตผักทั้ง 5 ชนิด โดยแบ่งการผลิต
ชนิดละ 4 ไร่ รวมทั้งหมด 20 ไร่ เริ่มด�ำเนินการผลิตและ
ให้ผลผลิตในปีที่ 2 โดยคะน้าปลูกได้ 4 รอบต่อปี ให้ผลผลิต
รวมทั้งปี 2,560 กิโลกรัม กวางตุ้งปลูกได้ 6 รอบ ต่อปีให้
ผลผลิตรวมทั้งปี 5,760 กิโลกรัม ผักบุ้งปลูกได้ 12 รอบต่อปี
ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 14,400 กิโลกรัม พริกปลูกได้ 8 รอบ
ต่อปี ให้ผลผลิตทั้งปี 1,280 กิโลกรัม และมะเขือปลูกได้
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6 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 1,920 กิโลกรัม ผลผลิตที่
ได้จากการผลิตผัก 5 ชนิดในเนื้อที่ 20 ไร่ จ�ำนวน 25,920
กิโลกรัม
		 2. ราคาผักแต่ละชนิดแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตาม
ราคาตลาด โดยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดให้ราคาผักแต่ละชนิด
คงที่ในระยะที่ด�ำเนินการวิจัย โดยราคาคะน้า 20 บาท
ต่อกิโลกรัม กวางตุ้ง 15 บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้ง 20 บาท
ต่อกิโลกรัม พริก 30 บาท ต่อกิโลกรัม และมะเขือ 10 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยราคาเฉลี่ยของผักทั้ง 5 ชนิด อยู่ที่ 19 บาท
ต่อกิโลกรัม (ตาราง 2)
		 3. ผลตอบแทนหรือรายได้จากการจ�ำหน่ายผัก
หาได้ จ ากผลคู ณ ของปริ ม าณผลผลิ ต กั บ ราคาเฉลี่ ย ที่
เกษตรกรได้รับ ซึ่งเท่ากับ 492,480 บาท (ตาราง 2)

ตาราง 2 จ�ำนวนผลผลิตและมูลค่าผลผลิตในการผลิตผัก 5 ชนิด ปีการผลิต 2556
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ปริมาณผลผลิต
(กก./20 ไร่)
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920

ราคาผลผลิตเฉลี่ย
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

มูลค่าผลผลิต
(บาท/20 ไร่)
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
492,480
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ผลตอบแทนสุทธิจากผลการวิเคราะห์ถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิในการผลิตผัก 5 ชนิด ปีการผลิต 2556
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผลได้
-		
483,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000
531,000

ต้นทุน
1,362,650
293,820
293,820
359,420
293,820
323,750
359,420
293,820
293,820
359,420
377,050
293,820
359,420
293,820
293,820
389,350
293,820
293,820
359,420
293,820

หมายเหตุ:
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ณ อัตราดอกเบี้ย 7%				
อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR)					
อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) ณ อัตราดอกเบี้ย 7%
		 จากตาราง 3 แสดงผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกร
ได้ รั บ จากการปลู ก ผั ก ปลอดสารพิษโดยใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ในระบบสูบน�้ำจะเห็นว่าในปีที่ 1-7 ผลตอบแทน
สุทธิที่เกษตรกรได้รับจะติดลบ เท่ากับ -1,362,650,-1,173,
470, -936,200, -764,710, -527,530, -320,280 และ
-148,700 จากเนื้อที่การผลิตทั้งหมด 20 ไร่ ตามล�ำดับ
เนื่องจากการลงทุนในช่วงแรกต้องใช้เงินลงทุนสูง ท�ำให้
ผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าต้นทุนการผลิต ตั้งแต่ปีที่ 8
เป็นต้นไปจนถึงปีที่ 20 ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับเป็นบวกตลอด
และมีค่าสูงสุดในปีที่ 20 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,559,080 บาท

ผลตอบแทนสุทธิ
-1,362,650
-1,173,470
-936,200
-764,710
-527,530
-320,280
-148,700
88,480
325,660
497,240
651,190
888,370
1,059,950
1,297,130
1,534,310
1,675,960
1,913,140
2,150,320
2,321,000
2,559,080
= 714,143.47
= 14%
= 1.16

		 ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
ของการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ระบบสูบน�้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ เมื่อก�ำหนดอัตราคิดลดร้อยละ 7 (อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้) สามารถค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ในระยะ
เวลา 20 ปี เท่ากับ 714,143.47 บาทต่อพื้นที่การผลิต,
ในโครงการ 20 ไร่ อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน
(IRR) เท่ากับร้อยละ 14 และอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.16 เมื่อพิจารณา
ค่าตัวชี้วัดแต่ละตัว ได้แก่ NPV ซึ่งมีค่าเป็นบวก หมายความ
ว่ า ในการลงทุ น ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ให้ ผ ลตอบแทน
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แก่เกษตรกรเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่ามูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ 20 ปี ซึ่งจะ
ท�ำให้เกษตรกรได้ก�ำไร ส�ำหรับตัวชี้วัด BCR มีค่ามากกว่า 1
แสดงว่า ต้นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ 1 บาท จะได้
ผลตอบแทนเท่ากับ 1.16 บาท หรือมีก�ำไรเท่ากับ 0.16 บาท
และตัวชี้วัด IRR ที่ได้เท่ากับร้อยละ 14 หมายความว่า
อัตราผลตอบแทนที่ท�ำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับ
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดโครงการ และเมื่อน�ำ
ไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ที่เกษตรกรจ่ายให้
กับสถาบันการเงิน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี จะพบว่า
ค่าตัวชี้วัด IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 2 เท่า
		 2. การวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยน
		 ค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละของปัจจัยที่เชื่อว่า
มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการ เช่น ต้นทุนในการผลิต
หรือรายได้จากการผลิตซึ่งท�ำให้ค่าของมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 0 อัตราส่วนมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่าเท่ากับ 1 วิธี
การดังกล่าวจะช่วยประเมินความเสี่ยงและขีดความสามารถ
ในการรั บ ผลกระทบจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของต้ น ทุ น หรื อ
จากการลดลงของรายได้ว่าจะสามารถรับผลกระทบได้
มากน้อยเพียงใด โดยที่การลงทุนยังคงให้ผลตอบแทน
ทางการเงินคุ้มค่ากับการลงทุน
		 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรเปลี่ยนจากการทดสอบ
ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVT)C ณ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 ต่อปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.33 หมายความว่า
ต้นทุนสามารถเพิ่มได้ถึงร้อยละ 16.33 และการทดสอบ
ความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน (SVT)B มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 14.04 หมายความว่าผลตอบแทนสามารถลดลงได้
ร้อยละ 14.04 จึงจะท�ำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับ
มูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนพอดี แสดงว่าความเสีย่ งของ
โครงการอยู่ในระดับต�่ำ
		 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โดยการรวมกลุ่มได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการการรวมกลุ่ม
เกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
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		 การบริหารจัดการน�ำ้ เมือ่ สมาชิกเริม่ เข้าท�ำประโยชน์
ในแปลงเกษตรแล้ว มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้นำ�้ ร่วมกัน
เพื่อให้น�้ำที่มีปริมาณจ�ำกัดเพียงพอต่อการใช้ในการท�ำการ
เกษตรส�ำหรับสมาชิกทุกคน โดยมีการจัดแบ่งโซนการรดน�้ำ
จะติดตั้งวาล์ว เปิด-ปิด แต่ละราย เมื่อรดน�้ำได้ประมาณ
2 ชั่ ว โมงครึ่ ง ระบบจะตั ด น�้ ำ อั ต โนมั ติ รวมถึ ง ก� ำ หนด
หลักเกณฑ์การบ�ำรุงรักษาระบบและหลักเกณฑ์การเก็บเงิน
เข้ากองกลางของกลุ่มเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ของกลุ่ม
		 ระบบการผลิต พืน้ ทีก่ ารด�ำเนินโครงการครอบคลุม
25 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการผลิตจ�ำนวน 20 ไร่ และ
พื้นที่ส่วนกลาง จ�ำนวน 5 ไร่ การแบ่งพื้นที่ปลูกผัก ใช้วิธี
การจับฉลากโดย ให้จัดสรรให้ครัวเรือนละ 2 งานมีการ
แบ่งแปลงพื้นที่ปลูกผักเป็น 5 แปลง/ 2 งาน และสมาชิก
จึ ง เริ่ ม ต้ น ท� ำ การเพาะปลู ก พื ช ผั ก ตามความถนั ด หรื อ
ตามความสนใจ การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผักจ�ำนวน
5 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ
โดยคะน้าปลูกได้ 4 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 2,560
กิโลกรัม กวางตุ้งปลูกได้ 6 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี
5,760 กิโลกรัม ผักบุ้งปลูกได้ 12 รอบต่อปี ให้ผลผลิต
รวมทั้งปี 14,400 กิโลกรัม พริกปลูกได้ 8 รอบต่อปีให้
ผลผลิตทั้งปี 1,280 กิโลกรัม และมะเขือปลูกได้ 6 รอบ
ต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 1,920 กิโลกรัม
		 ระบบการตลาด การจ�ำหน่ายพืชผักสวนครัวจะมี
พ่อค้า/แม่ค้าประจ�ำ ทั้งในและนอกพื้นที่มารับซื้อถึงแปลงผัก
ทุกวันไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะมีค�ำสั่งซื้อระบุว่าจะซื้อ
ผั ก ชนิ ด ใดผ่ า นประธานกลุ ่ ม ประธานกลุ ่ ม ก็ จ ะแจ้ ง ให้
เกษตรกรที่มีผักชนิดนั้นๆ ที่ให้ผลผลิตน�ำมาจ�ำหน่าย ซึ่งใน
แต่ละวันจะสามารถจ�ำหน่ายได้เกือบทุกครัวเรือน
		 ปัญหาและอุปสรรค จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม
พบว่า การผลิตผักไม่มีการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ดังนั้น
จึงเกิดการท�ำลายพืชผักจากแมลงศัตรูพืชตลอดเวลา และ
สภาพอากาศมี ผ ลต่ อ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ของเซลล์
แสงอาทิตย์หากไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ท�ำให้ไม่สามารถใช้ระบบสูบน�้ำได้
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สรุป
		 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนโดยใช้ระบบ
สูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่ม
เกษตรกรอ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มและเกษตรตัวอย่างรวม 10 ราย จากผล
การส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถตอบค�ำถามใน
วัตถุประสงค์ ดังนี้
		 การวิ เ คราะห์ ท างการเงิ น ของโครงการลงทุ น ,
เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข องการใช้ ร ะบบสู บ น�้ ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ปลูกผักปลอดสารพิษ จ�ำนวน 5 ชนิด
ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง พริก และมะเขือ โดยใช้อัตรา
คิดลดเท่ากับร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะใช้เกณฑ์ในการวัด
ความเป็นไปได้ 3 หลักเกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (B/C) และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) พบว่า การลงทุนมีศักยภาพที่ดี
คุ้มค่าในการลงทุนทั้งการวิเคราะห์ในระยะสั้นต่อปีและ
ระยะยาว (อายุโครงการ 20 ปี) เมื่อก�ำหนดอัตราคิดลด
ร้อยละ 7 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) สามารถค�ำนวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) ในระยะเวลา 20 ปี เท่ากับ 714,143.47
บาท ต่อพื้นที่การผลิตในโครงการ 20 ไร่ อัตราผลตอบแทน
ภายในการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 14 และอัตราส่วน
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ
1.16 เมื่อพิจารณาค่าตัวชี้วัดแต่ละตัว ได้แก่ NPV ซึ่งมีค่า
เป็นบวก หมายความว่าในการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษ
ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว
สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ
20 ปี ซึ่งจะท�ำให้เกษตรกรได้ก�ำไร ส�ำหรับตัวชี้วัด BCR
มีค่าเท่ากับ ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่า ต้นทุนในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 1 บาท จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 1.16 บาท
หรือมีก�ำไรเท่ากับ 0.16 บาท และตัวชี้วัด IRR ที่ได้เท่ากับ
ร้อยละ 14 หมายความว่าอัตราผลตอบแทนที่ท�ำให้มูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ตลอดโครงการ และเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ (ที่เกษตรกรจ่ายให้กับสถาบันการเงิน) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 7 ต่อปี จะพบว่าค่าตัวชี้วัด IRR สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 2 เท่า

		 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลการวิ เ คราะห์ ผ ล
ตอบแทนทางการเงิน พบว่า การบริหารจัดการการใช้น�้ำ
เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ เมื่อสมาชิกเริ่มเข้าท�ำประโยชน์
ในแปลงเกษตรแล้ว มีการก�ำหนดการใช้น�้ำร่วมกันเพื่อให้น�้ำ
ที่มีอยู่จ�ำกัดเพียงพอต่อการน�ำไปใช้ท�ำการเกษตร โดยการ
ห้ามสมาชิกน�ำน�้ำไปใช้ในการเกษตรอย่างอื่น และสมาชิก
ต้องกักเก็บน�้ำเติมใส่โอ่งให้เต็มทุกวัน เพราะหากน�้ำจากถัง
คอนกรีตเสริมเหล็กหมดลงยังสามารถใช้น�้ำส�ำรองจากโอ่งได้
รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการบ�ำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
หากช� ำ รุ ด เสี ย หายสมาชิ ก ในกลุ ่ ม ต้ อ งช่ ว ยกั น ซ่ อ มแซม
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
		 ระบบการผลิต พื้นที่ด�ำเนินโครงการครอบคลุม 25
ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการผลิต จ�ำนวน 20 ไร่ และพื้นที่
ส่วนกลาง จ�ำนวน 5 ไร่ การแบ่งพื้นที่ปลูกผัก ใช้วิธีการจับ
ฉลากโดยจัดสรร ให้ครัวเรือนละ 2 งาน โดยมีการแบ่งแปลง
พื้นที่ปลูกผักเป็น 5 แปลง/ 2 งาน และสมาชิกท�ำการเพาะ
ปลูกพืชผักตามความถนัดหรือตามความสนใจ เริ่มด�ำเนิน
การผลิตและให้ผลผลิตในปีที่ 2 โดยคะน้าปลูกได้ 4 รอบ
ต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 2,560 กิโลกรัม กวางตุ้งปลูกได้
6 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 5,760 กิโลกรัม ผักบุ้ง
ปลูกได้ 12 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 14,400 กิโลกรัม
พริกปลูกได้ 8 รอบต่อปี ให้ผลผลิตทั้งปี 1,280 กิโลกรัม
และมะเขือปลูกได้ 6 รอบต่อปี ให้ผลผลิตรวมทั้งปี 1,920
กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้จากการผลิตผัก 5 ชนิดในเนื้อที่ 20 ไร่
จ�ำนวน 25,920 กิโลกรัม
		 ระบบการตลาด การจ�ำหน่ายพืชผักสวนครัวจะมี
พ่อค้า/แม่ค้าประจ�ำ ทั้งในและนอกพื้นที่มารับซื้อถึงแปลงผัก
ทุกวันไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะมีค�ำสั่งซื้อระบุว่าจะซื้อ
ผั ก ชนิ ด ใดผ่ า นประธานกลุ ่ ม ประธานกลุ ่ ม ก็ จ ะแจ้ ง ให้
เกษตรกรที่มีผักชนิดนั้นๆ ที่ให้ผลผลิตน�ำมาจ�ำหน่าย

ข้อเสนอแนะ

		 1. รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อป้องกันความขาดแคลนพลังงาน และควรมีการจัด
อบรมท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เกษตรกรได้รับทราบก่อนเพี่อประกอบการ
ตัดสินใจเนื่องจากการลงทุนต้องใช้เงินทุนสูงในระยะแรก

Journal of the Association of Researchers
		 2. รัฐควรสนับสนุนขยายการลงทุนไปสู่พื้นที่อื่นๆ
เนื่องจากผลการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการใช้ระบบ
สูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่าสามารถสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรได้ในระยะยาวซึ่งอาจจะเปลี่ยนการปลูกเป็น
พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้ น ที่ นั้ น ๆ
เพื่อท�ำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้น
		 3. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการบริหารโครงการ เช่น
ปริมาณการใช้น�้ำเฉลี่ยต่อวันจะได้ทราบถึงความต้องการ
ใช้น�้ำกับปริมาณน�้ำที่มีอยู่ เพื่อให้การผลิตผักปลอดสารพิษ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
		 4. จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า เกษตรกร
บางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการผลิต
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และการใช้ปัจจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เนื่องจาก
การปลูกผักไม่ได้ใช้สารเคมีจึงเกิดการท�ำลายพืชผักจาก
แมลงศัตรูพืช ดังนั้น จึงควรเพิ่มการอบรมส่งเสริมความรู้
ด้านการผลิต การดูแลรักษา รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตร
ปลูกผักที่เป็นความต้องการของตลาดและสามารถปลูกได้
ตลอดทั้งปี ดูแลรักษาง่าย เพื่อให้เกษตรกลุ่มนี้ได้รับผลผลิต
เพิ่มขึ้น
		 5. ควรส่งเสริมด้านการตลาด เช่น ศึกษารูปแบบ
ในการเก็บรักษาให้สามารถจ�ำหน่ายได้นานวันขึ้น ศึกษา
รู ป แบบการบรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ พ่ อ ค้ า
ในตลาดกลางหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายให้กับเกษตรกร
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