
บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
      ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

      2.1.1 ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
              ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐกิจ  จําแนกไดเปน  2  ประเภทใหญ (สมคิด ทักษิณาวิสุทธ์ิ,  
2543) 

1) ตนทุนทางตรง (Direct  cost) เปนตนทุนท่ีมองเห็น ไดแกเปนตนทุนท่ีตองจายเปน
เงินสด หรือตนทุนชัดแจง (explicit cost) เชน คาจางแรงงาน  คาซอมแซมเคร่ืองจักร  คาวัตถุดิบ  คา
น้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน  ตนทุนทางตรงเหลานี้เม่ือมารวมเขาดวยกันแลวยังไมถือวาเปนตนทุนการ
ผลิตท้ังหมด  สําหรับตนทุนทางตรงนี้ยังถูกแบงเปนตนทุนสวนปลีกยอยไดอีก  2  ประเภท 

ก. ตนทุนคงที่ (fixed cost) เปนตนทุนท่ีใชในการดําเนินงานผลิตสินคาใด
สินคาหนึ่ง  กอนจะทําการผลิต และเปนตนทุนท่ีตองจายเปนเงินสด เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิต
ข้ึนมาในส้ินคานั้นๆเชนคาเชาท่ีดิน คาเชาโรงเรือน  คาเชาอุปกรณเปนตน   

ข. ตนทุนผันแปร (Variable cost) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
กระบวนการผลิต ในการผลิตสินคาใดๆก็ตาม ตนทุนนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความตองการที่จะ
ผลิตสินคาวาจะมีปริมาณมากนอยเพียงใด  และจะใชปจจัยปริมาณมากนอยเพียงใดในการผลิตแต
ละคร้ัง เชน คาน้ํา  คาไฟฟา  คาน้ํามัน  คาซอมแซมโรงเรือน เปนตน 

 
      2)  ตนทุนทางออม (indirect cost)  เกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตซ่ึง

ไมจายเปนเงินสดเพ่ือสินคาใดๆ ใหเกิดผลผลิตข้ึนมาและนําเขาสูตลาดได  ตนทุนทางออมนี้เปน
ตนทุนแอบแฝงอยู(implicit cost) เชน คาแรงงานตัวผูประกอบการเอง  หรือการใชท่ีอยูอาศัยเปนท่ี
ประกอบการเอง เปนตน 
      2.1.2  การวิเคราะหทางดานการเงิน (Financial  analysis) 

 การวิเคราะหทางการเงินถือวาเปนการประเมินคาของโครงการ  โดยเปนการเปรียบเทียบ 
ผลประโยชนหรือผลตอบแทน   และตนทุนของโครงการ   ซ่ึงผลประโยชนและตนทุน
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ของโครงการ จะเกิดข้ึนในระยะเวลาตางๆกัน ตลอดอายุโครงการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
การปรับคาของเวลาของโครงการเพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีไดรับและตนทุนท่ีเสียไปใน
ชวงเวลาท่ีตางกัน ใหเปนคาของผลประโยชนและตนทุนเดียงกัน  คือเวลาปจจุบันเสียกอน  แลวจึง
สามารถดําเนินการเปรียบเทียบไดอยางถูกตองแนนอนและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินคร้ังนี้ จะเปนการวิเคราะหถึงการ
หมุนเวียนของกระแสเงินสดตางๆของโครงการ  อันประกอบดวยกระแสเงินสดรับ  กระแสเงินสด
จาย  และกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อวิเคราะหวาโครงการท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ จะใหผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนหรือไม ซ่ึงจะอาศัยเกณฑในการตัดสินใจดังนี้ 

1)   ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุนหรือจํานวนป
ในการดําเนินการซ่ึงจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยท่ีสุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสด
สุทธิสะสม  หรืออาจกลาวไดวา  ระยะคืนทุน  คือ  จํานวนปในการดําเนินงาน  ซ่ึงทําใหผลกําไรที่
ไดรับในแตละปรวมกันแลว มีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก  ซ่ึงผลกําไรในท่ีนี้คือ  กําไรสุทธิ
หลังหักภาษี + ดอกเบ้ีย + คาเส่ือมราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถคํานวณไดจาก 

 

   ระยะเวลาคืนทุน  =                 เงินลงทุนเร่ิมแรก 
                                                                             ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป 

2) ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (Net  Present Value : NPV) ผลรวม
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  หมายถึง  ผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแสรายวัน
หรือผลตอบแทนและกระแสรายจาย  หรือตนทุนท่ีเกิดข้ึนตลอดชวงอายุของโครงการ  โดยการคิด
ลดดวยอัตราสวนลด ซ่ึงสามารถคํานวณไดตามสูตร 

                                                            n  
    NPV =        ∑         (Bt– Ct) 

 

                                                           t=0          (1+ i) t 
 

    NPV =    มูลคาปจจุบันของโครงการ 
    Bt =   ผลตอบแทนปท่ี  t 
    Ct =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี  t 
    i =  อัตราสวนลด 
    t =  ปของโครงการ คือปท่ี 0,1,2,3,……….,n 
    n =  อายุของโครงการ 
    ปท่ี 0    คือ     ปท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก ( initial  investment) 
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          3)  อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of  Return : IRR) อัตราสวนลดท่ีจะทํา
ใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีไดรับในอนาคตเทากับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธิของ
โครงการนั้นพอดี  หรือเปนการพิจารณาวาอัตราสวนลดตัวไหนท่ีจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา
เปนศูนย  เกณฑท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับการหามูลคาปจจุบันสุทธิ  จะตางกันตรงท่ีเปล่ียนจากอัตรา
ดอกเบ้ียใน  NPV มาเปนสัดสวน (i) ใน IRR เทานั้น 

 การหาคา IRR  เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกดวยคาใชจายเปนปๆ ไปตลอดอายุ
โครงการ  เพื่อใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในแตละป หลังจากนั้นก็หาอัตราสวนลดท่ีจะทําให
ผลรวมมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกันแลวมีคาเปน 0 โดยสามารถหาไดดวยการ
ทดลองแทนคา(trial and error) หรือวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ 

                                                                 n                         n  

         IRR(หรือr) ท่ีทําให   :  ∑     Bt       _     ∑       Ct
 

                                                               t=1 (1 + r) t         t=1    (1+ r) t                           
IRR =  อัตราผลตอบแทนภายใน 

   Bt =  ผลตอบแทนปท่ี  t 
   Ct =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี  t 
   Co = คาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก 
   r =  อัตราสวนลด 
   t =  ปของโครงการ คือปท่ี  1,2,3,……….,n 
   n =  อายุของโครงการ 

  ปท่ี 0 คือ   ปท่ีมีการลงทุนเริ่มแรก ( initial  investment) 
  ในการตัดสินใจน้ัน เม่ือได IRR มาแลวก็นําไปเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย ถา 

IRR ท่ีไดสูงกวาอัตราดอกเบ้ียจะเปนการลงทุนท่ีคุมคา ถาคา IRR ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยจะเปนการ
ลงทุนท่ีไมคุมคา 

             4)  อัตราสวนรายไดตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: B/C ratio)  เกณฑนี้แสดงถึง
อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของคาใชจายตลอดอายุโครงการ
คาใชจายในท่ีนี้คือ  คาใชจายดานตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา นั้นก็คือ
คาใชจายท่ีไมมีการแบงแยกวาเปนคาใชจายประเภทใดซ่ึงจะเปนการวัดทางดานตนทุนของโครงการ
นั้นเอง  แตรายไดของโครงการคือ  ผลประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน การวัดรายได
ตอตนทุนของโครงการลงทุนของหนวยธุรกิจ  สวนใหญจะเปนการวัดรายไดตอตนทุนท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงกับหนวยธุรกิจ  เปนการวัดผลทางดานเศรษฐกิจโดยมิไดมีการนําเอาผลท่ีจะมีตอทางดาน

                  
                      +  Co    =  0 
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สังคมเขาไปเกี่ยวของ  การวัดรายไดและตนทุนของหนวยธุรกิจนั้นการตีคาของรายไดและตนทุน
นั้น จะใชราคาตลาดเพียงอยางเดียวมิไดใหราคาเงามาวิเคราะหประกอบดวย 

                                                            n  
                                                 ∑                   Bt

 

                          B/C ratio   =        t=0               (1+ i) t 
                                                            n  
                                                       ∑               Ct

 

                                                           t=0          (1+ i) t 
 
   Bt =  ผลตอบแทนปท่ี  t 
   Ct =  เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปท่ี  t 
   i =  อัตราสวนลด 
   t =  ปของโครงการ คือปท่ี 0,1,2,3,……….,n 
   n =  อายุของโครงการ 
  ปท่ี 0  คือ   ปท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 
 
  เกณฑท่ีใชในการตัดสินใจ  คือเลือกโครงการตางๆ ท่ีมีคาอัตรารายไดตอตนทุน

เกินกวา 1  ซ่ึงหมายความวาผลตอบแทนท่ีไดจากโครงการจะมีมากกวาคาใชจายทีเสียไป 
 

5)  การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break-even Analysis) การวิเคราะหจุดคุมทุนจะชวยให
นักวิเคราะหสามารถกําหนดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองตนทุน  ปริมาณการผลิต และ
ราคาท่ีมีตอผลกําไร  เปนการคํานวณเพื่อหาความสัมพันธระหวางตนทุนคงท่ี  ตนทุนผันแปร รายรับ
จากการขาย และกําไร เพื่อช้ีใหเห็นถึงกําไรหรือขาดทุนในปริมาณการจําหนาย  ณ ระดับราคาตางๆ
โดยจุดท่ีทําใหรายรับเทากับตนทุนท้ังส้ิน เรียกวา “จุดคุมทุน” ซ่ึงไดแกจุด X ดังแสดงในรูปท่ี 1  
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                   ราคา 
 
                                                            
                                                           รายรับจากการขาย                 กําไร 
                                                        
                                                                          X 
                                                                       ตนทุนผันแปร  

                   ขาดทุน                                  ตนทุนคงท่ี                                   
                                                                                                                               ปริมาณผลผลิต              
                                                             รูปท่ี 1  แสดงจุดคุมทุน 
 

การคํานวณหาจุดคุมทุนสามารถทําไดโดยนิยามปริมาณท่ีจุดคุมทุน คือ  ปริมาณผลผลิตท่ี
ทําใหรายรับเทากับตนทุนท้ังส้ิน (ตนทุนคงท่ีบวกดวยตนทุนผันแปร) 

 
             Q   =             F                                                                          P – V 
 
                                                                    P  =  ราคาขายตอหนวย    
                                                                    Q =   ปริมาณท่ีผลิตและจําหนวยตอป 
                                                                    F =    ตนทุนคงท่ี 
                                                                    V=    ตนทุนผันแปร 
                                                                     

6)  การวิเคราะหความไหวตัว  ( Sensitivity  Analysis)  เม่ือไดการวิเคราะหโครงการ
วามูลคาปจจุบันสุทธิ  อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 
จุดคุมทุนมาแลว ตองทดลองวาถามีการเปล่ียนแปลงในผลตอบแทนหรือตนทุนแลวโครงการท่ีกําลัง
ศึกษายังนาลงทุนหรือไมโดยทําการวิเคราะหความไวตอเหตุเปล่ียนแปลง  เพื่อศึกษาวาโครงการมี
ผลกระทบอยางไรเม่ือมีเหตุเปล่ียนแปลงจากปจจัยตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน  ซ่ึงประโยชนท่ี
ไดจะชวยใหผูประกอบการดําเนินงานและหาทางปรับปรุงตามเหตุเปล่ียนแปลงตางๆที่อาจจะ
เกิดข้ึน  อันจะนําไปสูการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนท่ีคุมคามากยิ่งข้ึน 

 
 
 

ตนทุนคงท่ี     
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2.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กฤษณา  ภูรังษี(2551) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการผลิตไม

ดอกเมืองหนาวบางชนิดในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงเมื่อ
ตนทุนและผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการผลิตไมตัดดอกเมืองหนาว 3 ชนิด  ผลการ
วิเคราะหทางการเงินเม่ือกําหนดใหอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7.5 พบวาการผลิตไมดอกท้ัง 3 ชนิด มี
ความเหมาะสมและมีความคุมคาตอการลงทุน  โดยการผลิตดอกฟรีเซียมีความเหมาะสมและคุมคา
ในการลงทุนมากท่ีสุด กลาวคือ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) มีคาเทากับ 421,080.34 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน(IRR) มีคาเทากับรอยละ 121.43% อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) 
มีคาเทากับ 2.49 และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)เทากับ 0.63 ป รองลงมาคือ การผลิตวานส่ี
ทิศกระถาง และการผลิตไฮเดรนเยีย  ซ่ึงมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)มีคาเทากับ398,682.36 บาท 
62,344.15 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับรอยละ 235.12% และ 35.67% อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 2.33 และ 1.35 และระยะเวลาคืนทุน เทากับ 0.22 ป 
และ3.69 ป  ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา การผลิตไม
ดอกเมืองหนาว คือดอกฟรีเซีย มีความทนทานตอการเปล่ียนแปลงไดดีท่ีสุด รองลงมาคือวานส่ีทิศ
กระถาง และไฮเดรนเยีย ตามลําดับ 

 
 จิราพร ตยุติวุฒิกุล (2550) ทําการศึกษาถึงผลของการใชสารละลายธาตุอาหารที่แตกตางกัน 
2 ชนิด คือสารละลายธาตุอาหารท่ีมีจําหนายเปนการคา (สารละลายธาตุอาหารสูตร 1) และ
สารละลายธาตุอาหารที่เตรียมจากปุยผสม (สารละลายธาตุอาหาร สูตร 2) ตอการเจริญเติบโต และ
การดูดใชธาตุอาหารของพริกหวาน (Capsicum annum L.) ท่ีปลูกในระบบไรดิน ภายใตสภาพ
โรงเรือน จากการศึกษาพบวาการเจริญเติบโตของพริกหวาน การสะสมนํ้าหนักแหงในสวนเหนือ
วัสดุคํ้าจุนราก และนํ้าหนักผลผลิตรวมตอไร ของพริกหวานท่ีปลูกโดยใชสารละลายธาตุอาหารท้ัง
สองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามพริกหวานที่ปลูกโดยใชสารละลายธาตุ
อาหารท่ีเตรียมจากปุยผสมท่ีเตรียมเอง มีน้ําหนักผลเฉล่ียตอผล สูงกวาพริกหวานท่ีปลูกโดยใช
สารละลายธาตุอาหารที่เตรียมจากปุยผสมสําเร็จรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 11% 

 
ชัยยุทธ  จิตประสาร(2548) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ราคาท่ีคุมทุนเพื่อความอยูรอดจากการ

ปลูกกระเทียม  ภายใตการคาเสรีไทย-จีน โดยศึกษาในเกษตรกรที่เพาะปลูกกระเทียมในพื้นท่ีอําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดถึง 5,842 ไร 



12 

 

จากพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม 27,299 ไร จากการศึกษาพบวาเกษตรกร 
จํานวน 54 รายใหเหตุผลวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน  นั้นทําใหราคากระเทียมตกตํ่า และอีก 31 
รายใหเหตุผลวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน นั้นทําใหกระเทียมจากจีนทะลักเขามาในประเทศ แต
มี 15 รายท่ีเห็นวาการทํา FTA ระหวางไทย-จีน นั้นไมมีผลกระทบตอการปลูกกระเทียม โดยให
ความเห็นวากระเทียมมีราคาตกตํ่ามานานแลว แตเกษตรกรก็ยังเห็นวาการปลูกกระเทียมยังเปน
อาชีพท่ีทํารายไดดีอยูบาง และการปลูกเพิ่มหรือไมเพิ่มนั้นมีตัวเลขท่ีไมแตกตางกันมากนัก  
สวนมากไมคิดจะปลูกตอไป  มีสวนนอยท่ีคิดจะปลูกตอเนื่องจากมีความชํานาญในพืชชนิดนี้
มากกวาชนิดอ่ืน 

 
ณัฐพล  กาเกตุ(2550) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ตนทุน  รายได และอัตราผลตอบแทนจากการ

ปลูกกุหลาบตัดดอกในตําบลรองวัวแดง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  ปการผลิต 2549 โดย
ศึกษาจากเกษตรกรผูปลูกกุหลาบตัดดอกรายยอยในตําบลรองวัวแดง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต (1 มกราคม 2549-31 กันยายน 2547)  มีการวิเคราะหตนทุนและรายได คาเสีย
โอกาสของเงินลงทุน  คาเส่ือมราคาของทรัพยสิน จากการศึกษาพบวาตนทุนการปลูกกุหลาบตัด
ดอกมีผลการวิเคราะหดังนี้  ตนทุนท้ังหมด  89,418.84 บาท โดยแบงเปนตนทุนเงินสด 60,875.87 
บาท ตนทุนท่ีไมไดเปนเงินสด  28,442.77 บาท ตนทุนผันแปร 84,937.45 บาท ตนทุนคงท่ี  4,481.19 
เม่ือพิจารณาตนทุนท้ังหมดตอหอ เทากับ 21.74 บาท โดยตนทุนผันแปรแบงออกเปน  คาแรงงานใน
การดูแลและเก็บเกี่ยว 42,340 บาท คายารักษาโรคและแมลง 22,733.32 บาท และคาปุยเคมี 7,903.20 
บาท ตอไรตอป โดยคิดเปนรอยละ  47.35, 25.42 และ 8.84 ของตนทุนท้ังหมดตามลําดับ 

สําหรับอัตราผลตอบแทนตอไรตอปจากการปลูกกุหลาบตัดดอกของตําบลรองวัวแดง
ปรากฏวาไดรับผลผลิตเฉลี่ย  4,112.33 หอ/ไร/ป เม่ือคิดเปนรายไดเหนือตนทุนผันแปรเทากับ 
22,460.15 บาท รายไดเหนือตนทุนเงินสด  43,321.73 บาท และรายไดเหนือตนทุนท้ังหมดเทากับ  
17,979.96 บาท ซ่ึงคิดเปนอัตราผลตอบแทนตอการลงทุนปลูกกุหลาบตัดดอกเทากับรอยละ  20.11 
และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนผันแปรเทากับรอยละ 26.44 
 

ดวงเดือน ดวงคํา(2547) ทําการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการทําเกษตรอินทรียของเกษตรกร ตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดย
ทําการศึกษาเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบอินทรีย และแบบไมอินทรียในพ้ืนท่ี ตําบลบานปน อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซ่ึงศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีทําการเกษตร
และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําการเกษตรแบบอินทรีย จากการศึกษาพบวาการปลูกพืชแบบ



13 

 

อินทรียใชตนทุนต่ํากวาแบบไมอินทรีย เนื่องจากการปลูกพืชแบบอินทรียเกษตรกรสวนใหญผลิต
ปุยเอง ทําใหเสียตนทุนคาปุยตํ่า ในสวนตนทุนท่ีไมเปนเงินสดพบวาการปลูกพืชแบบไมอินทรียใช
ตนทุนที่ต่ํากวา ท้ังนี้เนื่องจากการปลูกพืชแบบอินทรียใชคาแรงงานในการดูแลรักษาที่สูงกวาแต
อยางไรก็ตามเม่ือรวมตนทุนท้ังหมด พบวาการปลูกพืชแบบอินทรียใชตนทุนท่ีต่ํากวาเม่ือเทียบกับ
การปลูกพืชแบบไมอินทรีย  สวนผลตอบแทนสุทธินั้น  พบวาการปลูกพืชแบบอินทรียให
ผลตอบแทนสุทธิต่ํากวาเม่ือกับพืชชนิดเดียวกันท่ีเกิดจากการปลูกพืชแบบไมอินทรีย เนื่องจากได
ผลผลิตตํากวายกเวนกระเทียมแบบอินทรียใหผลตอบแทนสุทธิท่ีสูงกวาการปลูกแบบไมอินทรีย 
เนื่องจากไดผลผลิตหัวเล็กวาซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาด 
 

ดํารงค สินไชย(2550) ศึกษาตนทุนการผลิตแตงโมโดยคํานึงถึงชนิดของปุยและอัตราการใช
ปุยท่ีมีผลตอการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลแตงโมผลจากการวิจัยพบวา ชนิดของปุยและอัตรา
การใชมีผลตอปริมาณผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใชปุยเคมีรวมกับปุยคอกและปุยเกล็ด
เปนอาหารเสริมทางใบใหผลผลิตสูงท่ีสุด 3,753.60 กิโลกรัม/ไร โดยมีรายไดสุทธิหลังจากหักคาปุย
ออกแลว 36,315.43 บาท ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 10,880.3 บาท /ไร หรือรอยละ 42.75 เม่ือ
เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีรวมกับใชปุยเกล็ดเปนอาหารเสริมแตเพียงอยางเดียว 

ทางดานคุณภาพผลแตงโม ผลการวิจัยพบวา การใชปุยเคมีรวมกับการใชปุยเกล็ดใชเปน
อาหารเสริมทางใบ ทําใหผลแตงโมเปลือกบางท่ีสุดคือ 0.78  เซนติเมตร  การใชปุยหมักรวมกับการ
ใชปุยอินทรียน้ํารดโคนตน มีปริมาณนํ้าตาลสูงสุดรอยละ 12.62 ความหนาของเปลือก และปริมาณ
เปอรเซ็นตน้ําตาลพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ สําหรับสีของเนื้อแตงโมทุกการทดลองมี สีแดง
สม ระดับ34 A 

การศึกษาตนทุนการผลิตแตงโมดวยปุยแตละชนิด พบวาการใชปุยหมักในปริมาณท่ีมากข้ึน
ทําใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึนมากกวาใชปุยเคมีหรือการใชปุยเคมีรวมกับปุยคอก งานวิจัยเร่ืองนี้มี
ประโยชนตอผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายไดใหเกษตรกร  

 
ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ (2548)ไดจัดทํารายงานผลการวิจัยโครงการวิเคราะหตนทุนและ

ปริมาณผลผลิตผัก  9  ตระกูล มูลนิธิโครงการหลวง ฉบับประจําป 2548 โดยศึกษาเฉพาะตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ีท่ีเกษตรกรสามารถขายได โดยจะครอบคลุมพืชผักเมือง
หนาวจํานวน  9  ตระกูล ท้ัง 3 ฤดูการผลิตในปเพาะปลูก 2546 – 2547 ซ่ึงผักดังกลาวประกอบดวย 
พืชตระกูลแตง  พืชตระกูลถ่ัว  พืชตระกูลหญา  พืชตระกูลสลัด  พืชตระกูลหอม  พืชตระกูลกะหลํ่า  



14 

 

พืชตระกูลพารสเลย  พืชตระกูลมะเขือเทศ  จากการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตเฉล่ียของพืชผักเมือง
หนาวท้ัง  9  ตระกูลนั้นจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับชนิดของพืชนั้นๆ  วาจะมีระยะเวลายาวนานเพียงใด  
ข้ึนอยูกับกระบวนการดูแลรักษาวาจะตองเอาใจใสมากนอยเพียงใด เพราะพืชบางชนิดตองเอาใจใส
ดูแลอยางใกลชิด  พืชบางชนิดตองทําคางหรือรานให  บางพืชไมจําเปน และข้ึนอยูกับฤดูการผลิตซ่ึง
สวนใหญแลวตนทุนการผลิตเฉล่ียตองานในฤดูฝนจะตํ่ากวาตนทุนการผลิตเฉล่ียตองานในฤดูหนาว
และฤดูแลง เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะในฤดูฝนตนทุนท่ีอยูในรูปของแรงงานใหน้ํา  แรงงานใสปุยเคมี  
แรงงานพนยาฆาแมลงและยาฆาแมลงหรือเชื้อรา จะมีนอยกวาในฤดูหนาวและฤดูแลง นั่นคือ  ถา
พืชผักชนิดใดมีระยะเวลาการผลิตยาวนาน  มีการดูแลรักษาอยางใกลชิดและตองทําคางหรือรานให
แนนอนพืชผักเหลานั้นจะตองมีตนทุนการผลิตเฉล่ียตองานสูงกวาพืชผักชนิดอ่ืนๆ  และใน
ขณะเดียวกันถาเปรียบเทียบเฉพาะพืชชนิดเดียวกันในแตละฤดูการผลิตเฉล่ีตองานสูงกวาพืชผักชนิด
อ่ืนๆ และในขณะเดียวกันถาเปรียบเทียบเฉพาะพืชชนิดเดียวกันในแตละฤดูการผลิตสวนใหญแลว
ตนทุนการผลิตเฉล่ียตองานในฤดูหนาและฤดูแลงจะมีมากกวาตนทุนการผลิตเฉล่ียตองานในฤดูฝน 

ในดานปริมาณผลผลิตเฉล่ียตองานในท่ีนี้เปนการพิจารณาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายไดเทานั้น 
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตองานของพืชผักแตละชนิดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดของพืชผักนั้นๆวา 
ผลผลิตมีน้ําหนักมากหรือไม เพราะวาพืชบางชนิดมีน้ําหนักเบา  พืชบางชนิดมีน้ําหนักมากจึงทําให
ผลผลิตท่ีไดมีคามแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับวาพืชชนิดนั้นดูแลยากหรือไม และใหผลผลิตยากหรือไม  
ถาดูแลรักษายากและใหผลผลิตยาก ผลผลิตเฉล่ียตองานท่ีไดจะมีคานอย ในดานปริมาณผลผลิตท่ี
เกษตรกรสามารถผลิตไดไมนาเปนหวงเพราะข้ึนอยูกับสภาพของพืชแตละชนิดซ่ึงสวนใหญ
ความสามารถของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตพืชผักจะอยูในเกณฑดี ยกเวนพืชผักบางชนิดเทานั้นซ่ึง
เปนสวนนอยท่ีมีการดูแลรักษาคอนขางยาก  เกษตรกรไมสามารถทําไดดีเทาท่ีควรและขึ้นอยูกับฤดู
การผลิต  เชน ถาเปนฤดูฝนผลผลิตพืชผักสวนใหญจะไดรับความเสียหายจากปริมาณนํ้าฝนทําใหผล
ผลิตของพืชผักในฤดูฝนสวนใหญมีคานอยกวาปริมาณผลผลิตในฤดูหนาวและฤดูแลง สวนตนทุน
การผลิตเฉล่ียตอกิโลกรัมของพืชผักจะมีคาสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับวาตนทุนการผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ี 1 งาน
มีคาสูงหรือไม ถาตนทุนการผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ีมีคาสูงและปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอพ้ืนท่ีมีคาตํ่า จะทํา
ใหตนทุนการผลิตเฉล่ียตอกิโลกรัมของพืชนั้นๆ มีคาคอนขางสูง  แตตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอพ้ืนท่ีมี
คาตํ่าและปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ีมีคาสูง  จะทําใหตนทุนการผลิตเฉล่ียตอกิโลกรัมของพืชนั้นๆ
มีคาตํ่าไปดวย 

 
 พัชรี  เนียมศรีจันทร(2550) ทําการศึกษาการผลิตพริกใหมีคุณภาพเพื่อการสงออกในเขต
พื้นท่ีภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรเขามามีสวนรวมวาง
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แผนการทดสอบ ซ่ึงเกษตรกรเปนผูลงมือปฏิบัติรวมกับนักวิชาการเกษตร การทดสอบคร้ังนี้ เปน
การพัฒนาการผลิตพริกใหมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ดําเนินงานในป 2549 และป 2550 
รวม 2 ป ปแรกเนนการใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสมใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร ในการสุมตัวอยางพริกสงวิเคราะห หาสารพิษตกคาง พบวา จังหวัดสุพรรณบุรี ไมพบ
สารพิษตกคางท้ังระบบเกษตรกรและระบบทดสอบ จังหวัดกาญจนบุรี ไมพบสารพิษตกคางแตพบ
สารพิษไมเกินคา MRL ท้ังระบบเกษตรกรและระบบทดสอบ แสดงวา เกษตรกรมีความเขาใจในการ
นําสารเคมีไปใชและ  ปท่ี 2 เนนความสมบูรณของพริกหรือใหพริกมีความแข็งดวยการกําหนดการ
ใชปุยหมักแหงชีวภาพ อัตรา 200 กิโลกรัม/ไร ผสมหรือใชรวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 
กิโลกรัม/ไร โดยใชอัตราดังกลาว ใสจํานวน 6 คร้ัง และใหธาตุอาหารเสริมจากน้ําหมักชีวภาพสูตร
ผลไมสุก และสูตรปลาหมัก ปองกันกําจัดแมลง พนพริกต้ังแตแรกจนส้ินสุดการเก็บเกี่ยว พบวา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ไมพบสารพิษตกคางแตพบสารพิษตกคางไมเกินคา MRL ท้ังระบบเกษตรกรและ
ระบบทดสอบแตในระบบทดสอบดานผลผลิตความยาวของผลพริกสูงกวาระบบเกษตรกรการ
ลงทุนหรือตนทุนระบบเกษตรกรสูงกวาระบบเกษตรกร พบวา จังหวัดกาญจนบุรี ไมพบสารพิษ
ตกคาง แตพบสารพิษตกคางไมเกินคา MRL ท้ังระบบเกษตรกรและระบบทดสอบ แตในระบบ
ทดสอบ ดานผลผลิตความยาวของผลพริกสูงกวาระบบเกษตรกร การลงทุนหรือตนทุนระบบ
เกษตรกรกับระบบทดสอบไมแตกตางกันแสดงใหเห็นวา  การดําเนินงานในปท่ี 2 ระบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพชวยลดการใชสารเคมีและลดตนทุนการผลิต  ในขณะท่ีผลพริกมีความปลอดภัยจาก
สารพิษตกคางมีพบแตไมเกินคา MRL  

 
ผศ.ดร.โสภณ บุญลือ(2547) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปุยชีวภาพท่ีไดผลดี ตอถ่ัวลิสง ออย พริก 

มะละกอไดคนพบคุณสมบัติพิเศษของเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ซ่ึงเปนเช้ือราท่ีพบไดตามดิน
ท่ัวไป โดยมีคุณสมบัติทําใหเกิดความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันกับพืชอาศัย เช้ือราน้ี
ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารในดินใหกับพืชเศรษฐกิจหลาย
ชนิด เชน มะละกอ ออย พริก และถ่ัวลิสง  สําหรับแบคทีเรียละลายฟอสเฟต นํามาแยกโดยใชอาหาร
จําเพาะท่ีผสม ไตรแคลเซียมฟอสเฟต แลวเพาะเล้ียงในอาหารเหลว และผสมกับพาหะซ่ึงใชผงซี
โอไลท ทําใหแหงแลวนําไปใชทดลองตอไป และเม่ือได เช้ือจุลินทรียท้ัง 2 กลุมในปริมาณท่ี
เพียงพอแลว ก็จะนําไปทดสอบกับพืชเปาหมาย ในข้ันแรกจะนําไปทดสอบในระดับกระถางกอน 
โดยใชถ่ัวลิสงท่ีมีสายพันธุแตกตาง กัน มาทดสอบกับเช้ืออาบัสคูลาร ไมคอรไรซา รวมกับแบคทีเรีย
ละลายฟอสเฟต ในแตละชนิด ซ่ึงพบวาเช้ืออาบัสคูลาร ไมคอรไรซา ชนิดโกมัส คารลัม เปนเช้ือท่ีดี
ท่ีสุด สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของถ่ัวลิสงไดดีท่ีสุด สวนพันธุของถ่ัวท่ีมีใหผลการ
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เจริญเติบโตท่ีดีตอเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ชนิด โกมัส คารลัม นั้น คือพันธุไทยนาน 9 ซ่ึง
ตอนนี้ก็เปนพันธุถ่ัวท่ีเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหปลูกโดยการคัดสายพันธุถ่ัว รวมถึงการทดลอง
ในระดับแปลงไดรับความรวมมือจาก รศ.ดร.สนั่น จอกลอย อาจารยประจําภาควิชาพืชศาสตรและ
ทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร     

จากการศึกษาพบวา ตนถ่ัวลิสงพันธุไทยนาน 9 ท่ีใสเช้ือราอาบัสคูลาร ไมคอร ไรซา ชนิด 
โกมัส คารลัม รวมกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการปลูกถ่ัวทําใหถ่ัวลิสงมีเมล็ดโต น้ําหนักดี เม่ือ
เปรียบเทียบกับถ่ัวท่ี ไมไดใสปุยชนิดใดเลย และไดผลดีเทียบเทากับถ่ัวลิสงท่ีใสปุยเคมีเพียงอยาง
เดียว นอกจากน้ีเช้ือราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา ยังเปนกลุมจุลินทรียท่ีสามารถดูดซับฟอสฟอรัส
ใหกับพืชไดดี สวนแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ชวยละลายฟอสเฟตในรูปท่ีไมละลายนํ้าใหเช้ือราไม
คอรไรซา นําไปสูพืช ดังนั้นการใชเช้ือจุลินทรียท้ัง  2 กลุม จึงเปนการเสริมประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการเจริญเติบโตของถ่ัวลิสง เนื่องจากการทํางานของเช้ือรวมกันนี้และยังชวยรักษาสภาพดิน
ใหรวนซุยไดดีอีกดวย    

 
ดร.ฮิเดโอะ อิคาดะ (2549) ทําการศึกษาเร่ืองการปลูกพืชโดยไมใชดินท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมและการใหปุยแกพืชทางระบบนํ้า (Environment-friendly Soilless Culture and 
Fertigation Technique)ศึกษาการจัดการสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพืชโดยไมใชดินในระบบ
ปดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ท่ีพยายามไมใหมีการระบายของเสียออกมานอกฟารม หรือมีนอยท่ีสุด 
จึงตองมีการจัดการสารลายธาตุอาหารที่เปนพิเศษกวาการปลูกแบบธรรมดาท่ัวไป อาทิเชน มีการให
สารละลายธาตุอาหารโดยประหยัดเพื่อไมใหเหลือตกคางมาก  การใหปริมาณธาตุอาหารใหพอเพียง
ตอหนึ่งชวงเวลา โดยอาจไมตองควบคุม EC ใหคงทีตั้งแตใชความเขมขนสารละลายธาตุอาหารให
สัมพันธกับการดูดใชธาตุอาหารของพืช เพื่อควบคุมการเปล่ียนแปลง คา EC และ pH ของ
สารละลายใหเกิดอยางชา   การวนสารละลายกลับมาใชอีกหลังการปลูก โดยทําใหสารละลายมีธาตุ
อาหารเหลืออยูนอยท่ีสุด พืชท่ีปลูกในในสารละลายหรือท่ีปลูกในดินท่ีมีการใหปุยทางน้ํา 
(Fertigation) เติบโตไดเร็วกวาการปลูกในดินแบบดั้งเดิมท่ีไดรับปุยเม็ดใสใหทางดินและไดรับน้ํา
จากฝนธรรมชาติ และการใหปุยทางน้ํายังสามารถลดปริมาณการใสปุยลงเม่ือเปรียบเทียบกับการใส
ปุยทางดินในการเจริญเติบของพืช รากพืชไดอาศัยดูดธาตุอาหารท่ีมาสัมผัสกับรากขนออนไป
พรอมๆกับการดูดน้ํา ดังนั้นเม่ือเวลาผานไป ความเขมขนของธาตุอาหารในบริเวณรอบๆราก จึง
นาจะคอยๆลดลง และถาไมมีการเคล่ือนท่ีของสารละลายในนํ้าหรือในดินนําพาธาตุอาหารใหม
มายังราก จะทําใหรากพืชไดรับอาหารท่ีไมเพียงพอและเกิดภาวะเครียดสงผลใหการเจริญเติบโต
ลดลง แตถามีการเคล่ือนท่ีของน้ําหรือสารละลายธาตุอาหารมายังรากอยางสมํ่าเสมอ ดังเชนวิธีการ
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ของการปลูกโดยพืชไมใชดินและการใหปุยทางน้ําแกพืช (Fertigation) ก็จะทําใหบริเวณรอบๆรากมี
ธาตุอาหารมาทดแทนอยางตอเนื่อง รากพืชจึงไดรับปริมาณธาตุอาหารและยังไดรับรออกซิเจนท่ี
ละลายอยูในน้ําท่ีเคล่ือนท่ีเขามาสัมผัสกับรากอยางเพียงพอสงผลใหมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา  ในป 
ค.ศ. 2002 ไดอาศัยกลองจุลทัศนอิเลตรอนท่ีมีรังสีเอกสเรยถายภาพใหเห็นวาเม่ือเวลาผานไปรอบๆ
รากแตงกวามีความเขมขนของธาตุอาหารที่ลดลง เม่ือเทียบกับระยะท่ีหางออกไป  ความจริงในเร่ือง
นี้ยังไดรับการยืนยันจากผลการทดลองท่ีเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช 12 ชนิดในระบบการ
ปลูก 4 แบบ คือ ระบบเอ็น เอฟ ที (NFT), ระบบ ดี เอฟ  ที (DFT), ระบบปลูกพืชในน้ําท่ีไมเคล่ือนท่ี
และไมมีการใหออกซิเจน (non-aeration system), และระบบเลียนแบบการปลูกพืชในดิน โดยการ
ใหน้ําและปุยทางใตดินใหคอยๆซึมข้ึนมาหารากพืช (Capillary force) ผลการเปรียบเทียบพบวา
วิธีการปลูกแบบ NFT และ DFT ใหการเจริญเติบโตของพืชท่ีดีท่ีสุด รองลงมาไดแก การปลูกในน้ํา
นิ่งท่ีไมมีการใหออกซิเจน ในขณะท่ีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกในดินใหการเจริญเติบโตท่ี
ต่ําสุด  ผลการทดลองนี้ไดยืนยันวา เม่ือการเคล่ือนท่ีของน้ําในดินหยุดลง บริเวณรอบๆรากพืชจะเกิด
โซนท่ีมีปริมาณธาตุอาหารและออกซิเจนท่ีต่ําลงและมีผลเสียตอการเติบโตของพืช  

วิธีการใหปุยทางน้ําแกพืชแลว วิธีการใสปุยท่ีมีความประหยัดแบบอ่ืนๆ อีก คือการใชปุย
ควบคุมการปลดปลอย ใชคําวา Slow released fertilizer (ปจจุบันมีศัพทอีกคําท่ีบริษัทผูผลิตปุย
ประเภทนี้ใชเรียก คือ Controlled release fertilizer)  รวมกับการใหน้ําแบบน้ําหยด การใสปุยชนิดนี้
ใหกับดินเพียงคร้ังเดียวต้ังแตกอนยายปลูกพืช และใหเพียงน้ําตลอดระยะเวลาการปลูก  ธาตุอาหารที่
อยูในเม็ดปุยจะคอยๆถูกปลดปลอยออกมาใหพืชไดใชตลอดระยะเวลาการปลูก ปริมาณการ
ปลดปลอยถูกควบคุมโดยอุณหภูมิอากาศและความถ่ีในการใหน้ํา  ในการนําเทคนิคของการใหปุยท่ี
กลาวมาขางตน ท้ังแบบการใหปุยทางระบบน้ําและปุยควบคุมการปลดปลอย มาใชปลูกพืชให
ไดผลดีนั้น ตองคํานึงความสามารถในการระบายนํ้าของดิน หรือวัสดุปลูกท่ีใชดวย  หากดินหรือ
วัสดุปลูกมีสมบัติในการระบายนํ้าไมดีพอจะทําใหรากพืชขาดออกซิเจนได 


