
ทางรอดนักธุรกิจฟาร์มอ้อย : 
บริหารจัดการต้นทุนเพิ่มก าไร

ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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จะลดผลกระทบที่เผชิญอย่างไร
• จดบันทึกเพื่อทราบสถานการณ์ตนเอง 

• วิเคราะห์ผลส าเร็จของฟาร์มตนเอง ใช้หลักบริหารจัดการ

• เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนดูงาน ใช้แนวปฏิบัติที่ดี
และเหมาะสม

• ติดตามข่าวสารถึงราคาน ้าตาล ราคาย้อนหลังล่วงหน้า

• ติดตามข้อมูลรายงานสภาพภูมิอากาศ (เก็บข้อมูลตัวเองด้วย)

• ติดตามข่าวสารทั งในและต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
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วิเคราะห์ก าไรสุทธิ

ก้าไรสุทธิ = รายได้ทั งหมด – ค่าใช้จ่ายทั งหมด

รายได้ทั งหมด

ค่าใช้จ่ายผันแปร + ค่าใช้จ่ายคงที่

ราคาต่อตัน × ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

ค่าใช้จ่ายทั งหมด



ลบ

ลบ
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รายได้ทั้งหมด

รายได้เงินสดที่ได้จากการขายอ้อยและพันธุ์ และรายได้ที่ไม่เป็นเงินสด (มูลค่าอ้อยท่ีเก็บไว้ท าพันธุ์)
ค่าใช้จ่ายเงินสดผันแปร

ในการผลิตอ้อย
ค่าใช้จ่ายผันแปรเงินสด ได้แก่ ค่าแรงงานคน, แรงงานเครื่องจักร, ปุ๋ย, สารก้าจัดวัชพืช, ฮอร์โมน, 
สารปรับปรุงดิน,น ้ามันเชื อเพลิง, ไฟฟ้า, ค่าท้าแนวกันไฟ,ค่าอาหารคนงาน และอื่น ๆ

ส่วนเกินก่อนหักค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายคงท่ีเงินสด ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าแรงงานประจ้า ค่าประกันภัย ค่าซ่อม ค่าบ้ารุงรักษา และอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายคงท่ีไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน และอื่น ๆ

ส่วนเกินก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

ก าไรสุทธิจาก
การท าฟาร์มอ้อย

ค่าดอกเบี ย ค่าภาษี (ภาษีที่ดิน ภาษีรายได้)

ส่วนเกินก่อนหักค่าแรงงานครัวเรือน
และค่าการจัดการ

ลบ

ลบ ค่าเสียโอกาสแรงงานครัวเรือน และค่าการจัดการ

ลบ
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เหตุผลในการคิดค่าเสื่อม ค่าแรงงานครัวเรือน และการจัดการ (1)

• ค่าเสียโอกาสของแรงงานครัวเรือน ต้องคิดเพราะ
อะไร?...ถ้าไปท้าอย่างอ่ืนได้เงินเท่าไหร่

• เช่นรับจ้างนอกฟาร์มได้ 350 บาทต่อวัน 

• ท้าไมเราต้องคิดค่าการจัดการ?...

• ค่าการจัดการแตกต่างอย่างไรกับก้าไรสุทธิที่ได้ 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคา
• ท้าไมต้องคิดค่าเสื่อมราคา

• การคิดค่าเสื่อมราคาที่นิยม คือ แบบเส้นตรง (Straight-line)

= (มูลค่าซื อ-มูลค่าซาก)/ จ้านวนปืท่ีคาดว่าจะใช้งาน

• ส้าหรับเครื่องจักรกลเกษตรควรคิดค่าเสือ่มแบบลดสว่น (Double 
declining balance) 

= มูลค่าคงเหลือแต่ละปี*อัตราความเสือ่ม

การคิดอัตราความเสื่อม = (100%/จ้านวนปืท่ีคาดว่าจะใช้งาน)*2
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ค่าเส่ือมรถตัดอ้อย

การคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง การคิดค่าเสื่อมแบบลดส่วน

ลงทุนซื อมา 12,000,000.00 
อายุใช้งาน 15
ก้าหนดมูลค่าซากเท่ากับ ร้อยละ 30
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ข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์จะเอามาจากที่ใด

• จด....ไม่จดเพราะ ไม่อยากเห็นความจริง กลัวติดลบ 
หมดสภาพ....

• Excel ง่ายๆ ช่วยท่านได้ (ตัวอย่าง)

• ต้นทุนการใช้รถตัดอ้อย

https://d.docs.live.net/4b23ea803cfb355e/my%20book/farm%20business%20management_books/sugarcane%20farm%20management/Thanaporn_excel_depreciation.xlsx
https://d.docs.live.net/4b23ea803cfb355e/my book/farm business management_books/sugarcane farm management/production cost.docx
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ก าไรและความสามารถในการท าก าไร (1)

เหมือนหรือต่าง???

ก าไร VS ความสามารถในการท าก าไร

ฟาร์มน้องภูผาก้าไร 

5,800 บาทต่อไร่

ฟาร์มน้องตุ๋มก้าไร 

5,800 บาทต่อไร่

ก าไรสุทธิ ≠ ความสามารถในการท าก าไร
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รายได้ฟาร์ม
เบื้องต้น

สูง

ต ่ำ

เช็คค่าใช้จ่ายคงท่ี

เช็คขนาดฟาร์ม

แต่ก าไรสุทธิน้อย

เล็ก

เหมำะสม เช็คผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่

สูง

ต ่ำ

เช็ครำคำ

ปรับแนวปฏิบัติ

เช็คความ
เป็นไปได้

เลิกปลูก

กลยุทธ์ตลาด

ขยายได้

ไม่ได้ 

สูง

ต ่ำ

ท างานนอกฟาร์มเสริม

สูง

ต ่ำ
เช็คค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อไร่ 
(ค่าใช้จ่ายผันแปร)

หาทางลด เช่น การจัดการแปลงส าหรับ
เคร่ืองจักร, ทักษะคนขับ, ขนาดฟาร์มเล็กไป
ต้องน าไปรับจ้างเพิ่ม และอื่นๆ

สูง

ต ่ำ

เช็คราคาปัจจัย และปริมาณท่ีใช้

เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ

หลักวิเคราะห์งบประมาณบางส่วน



ระยะเวลาการผลิต (จัดการ
ต้นทุนผันแปร)

ขนาดของฟาร์ม (การ
ประหยัดต่อขนาด)

ราคาของปัจจัยการผลิตและ
ราคาผลผลิต

เทคโนโลยี (หาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม)

ผลผลิตต่อไร่ 
ประสิทธิภาพการผลิต (ใช้

ปัจจัยให้น้อยที่สุด)
สถานที่ตั งของฟาร์ม (มีผล

ต่อหลายๆ อย่าง)
หาความได้เปรียบในการ

แข่งขัน

สถานะการณ์ด้านความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน เช่น นโยบายภาครัฐ นโยบาย

เศรษฐกิจต่างประเทศ สถานการณ์ความไม่
แน่นอนโรคระบาด สภาพภูมิอากาศ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
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หลักตัดสินใจในการบริหารจัดการต้นทนุ (1)

• มูลค่าผลผลติที่ไดเ้พิ่มขึ นมาจากการลงทุน จะต้องมากกว่า
เท่ากับมูลค่าของเงินท่ีลงทุนไป

สมมติอ้อยปลูกใหม่ ไม่ใช้ระบบน ้าหยด ไม่
ปรับปรุงดิน ไม่วิเคราะห์ดิน 

ใส่ปุ๋ย 3 กระสอบ ลงทุน 12,000 บาท 
ได้ผลผลิต 15 ตันต่อไร่ 

ราคาอ้อย 900 บาทต่อตัน 

สมมติอ้อยปลูกใหม่ ลงทุนในแหล่งน ้า ระบบ
น ้าหยด วิเคราะห์ดิน 

ใส่ปุ๋ย 4 กระสอบ ลงทุน 16,000 บาท 
ได้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่

ราคาอ้อย 900 บาทต่อตัน  

ทางเลือกที่สองได้รายได้เพิ่มขึ นเท่ากับ 13,500 บาท (900*(30-15)
ซึ่งมากกว่า

เงินลงทุนเพิ่มทั งหมด 4,000 บาท (16,000-12,000)  
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หลักตัดสินใจในการบริหารจัดการต้นทนุ (2)

เราจะใส่ปุ๋ยเพิ่มดีไหม เช่น เวลาเกิดภัยแล้ง ถ้าเราคาดว่าปุ๋ยที่ใส่ไป
จะท้าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มไม่มาก หากไม่มีความชื น

หากมูลค่าของผลผลิตอ้อยที่เพ่ิมขึ น
จากการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ น เท่ากับ 0

ค่าใช้จ่ายปุ๋ย 683.80 
บาทต่อไร่<

วิธีเกษตรกร กก/ไร่ ค่าใช้จ่ายต่อไร่ ผลผลิต (ตัน/ไร)่
ครั้งที่ 2 (16-16-8) 50 683.80 8
ครั้งที่ 3 (16-16-8) 50 683.80 8 9

900 >



การจัดการและการตัดสินใจด้านปัจจัยแรงงาน

• ปจัจยัแรงงาน กบั เครื่องทุ่นแรง เป็น ปจัจยัทดแทนกนั หรอืสนบัสนุนกนั

• วตัถปุระสงคใ์นการจดัการผสมผสานการใชเ้พือ่ ..(ใหเ้กดิประสทิธภิาพการผลติ
สูงสุด และมตีน้ทนุการผลติทีต่  า่ทีสุ่ด)

• ทางเลอืกในการผสมผสานการใช ้จะเลอืกทางเลอืกใด

• ลงทนุสูง, ใชแ้รงงานคนนอ้ย (High Investment  Low Labor)

• ลงทนุนอ้ย ใชแ้รงงานคนมาก (Low Investment  High Labor)



ประเด็นท่ีพจิารณา ลงทนุสูง ใชแ้รงงานคน

นอ้ย 

ลงทนุนอ้ย ใชแ้รงงานคนมาก 

ปรมิาณเงนิทนุ มจี  ากดั มเีงนิทนุมาก

ราคาเครื่องทนุแรง มรีาคาแพง มรีาคาไม่แพงมาก

แนวโนม้อตัราค่าจา้งงาน ไม่แพง สูงและเพิม่ขึ้น

ประมาณการแรงงานทีห่าได ้ หาไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ หายาก

ลกัษณะการถอืครองทีด่นิ เช่า ของตนเอง/เช่าระยะยาว

ขนาดฟารม์ เลก็ ใหญ่

แผนการด าเนินงานฟารม์ ระยะส ัน้ ระยะยาว

ระดบัเทคโนโลยทีีใ่ช ้ ด ัง้เดมิ ทนัสมยั

เป้าหมายการท าฟารม์ เพือ่การยงัชพี/กึ่งยงัชพี เพือ่การคา้
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ราคาอ้อยและปริมาณอ้อย

ปริมาณอ้อย (ล้านตัน) ราคาอ้อยขั นต้น บาท/ตัน
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