
บทที ่2 
แนวคดิในการศึกษา งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง และความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกพค๊ีอก 

 
 ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีคอ๊ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอบแทน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ได้แก่ 
ความหมายของตน้ทุน การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ การจ าแนกตน้ทุนตาม
พฤติกรรมตน้ทุน และการวเิคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 3 วิธี คือ วิธีระยะเวลา
คืนทุน วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวถือเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงาน การควบคุม และการตดัสินใจ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุน 
 แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ความหมายของตน้ทุน 
การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ และการจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมตน้ทุน              
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ไพบูลย์ แย้มเผื่อน (2548) ได้กล่าวถึงต้นทุนและการจ าแนกต้นทุนออกเป็น                       
3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัการน าไปวเิคราะห์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ตน้ทุนเร่ิมแรก (First Costs) คือ ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกหรือขั้นตน้ทั้งหมดของการ
ลงทุน (Initial Investment) ของธุรกิจ ตวัอย่างเช่น ค่าก่อสร้างตวัโรงงาน ค่าเคร่ืองจกัร ค่าติดตั้ง                
ค่าฝึกอบรม ค่าขนส่ง ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเรียกว่าตน้ทุน
เร่ิมแรกหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกนั้นมี
ความส าคญัมาก บางโครงการตอ้งใช้เงินจ านวนมาก อาจเป็นประการแรกท่ีจะเลือกหรือไม่เลือก
โครงการนั้นก็ได ้ 

2. ตน้ทุนด าเนินการ (Operating Costs) คือ ตน้ทุนการด าเนินการจะเกิดข้ึนเม่ือเร่ิม
เปิดกิจการ ประกอบดว้ยค่าแรงทางตรง (Direct Labor) ค่าวสัดุทางตรง (Direct Material) และค่า
โสหุย้ (Factory Overhead) หรือเรียกวา่ค่าใชจ่้ายในการผลิต เป็นตน้ ตน้ทุนการด าเนินการจะเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการ ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นรายปี 

3. ตน้ทุนทดแทนทรัพยสิ์น (Replacement Cost) เม่ือทรัพยสิ์นใช้ไปไดร้ะยะหน่ึง 
อาจจะล้าสมยัหรือเส่ือมสภาพ ผลผลิตลดลง ความแม่นย  าลดลง และท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน              
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จึงจ าเป็นตอ้งทดแทนทรัพยสิ์นเก่าดว้ยทรัพยสิ์นใหม่ท่ีทนัสมยัข้ึน และช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายได้
ดีกวา่เดิม ตน้ทุนทดแทนหมายถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมด รวมทั้งค่าติดตั้งและสามารถด าเนินการได ้   
 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2550) ได้กล่าวถึงตน้ทุน และการจ าแนกตน้ทุนตาม
พฤติกรรมของตน้ทุน ไวด้งัน้ี 
 ต้นทุน (Cost) หมายถึง ทรัพยากรของกิจการท่ีสามารถก าหนดมูลค่าเป็นตวัเงินท่ี
จะตอ้งสูญเสียไปเพื่อแลกเปล่ียนเป็นสินคา้หรือบริการท่ีจะไดรั้บมา  
 การจ าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของ
กิจกรรม กล่าวคือ ไม่วา่กิจกรรม (การผลิต) จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในช่วงกิจกรรมท่ีอยู่ภายในก าลงั
การผลิตท่ีก าหนด (Relevant Range) ก็ไม่มีผลกระทบต่อตน้ทุนคงท่ีแต่อยา่งใด เช่น ค่าเช่าอาคาร 
เงินเดือนพนกังาน ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่าภาษีทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนชนิดต่าง ๆ ท่ีมีตน้ทุนรวม
เปล่ียนแปลงไปในสัดส่วนโดยตรงกบัการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง (Activities)  
เช่น วตัถุดิบทางตรงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนการผลิตสินคา้ ค่าเช้ือเพลิงท่ีข้ึนอยู่กบัระยะ
ทางการบินของเคร่ืองบิน เป็นตน้ ค าวา่ “กิจกรรม” หมายถึง ปริมาณของหน่วยวดัของสินคา้หรือ
บริการของกิจการท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ เช่น จ านวนหน่วยสินค้าท่ีผลิต จ านวน
หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวนชัว่โมงของเคร่ืองจกัรท่ีใช ้เป็นตน้ 
 ดวงมณี โกมารทัต (2551) ได้กล่าวถึงต้นทุน และการจ าแนกต้นทุนตาม
ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ไวด้งัน้ี  
 ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าท่ีวดัได้เป็นจ านวนเงินของสินทรัพย์หรือความ
เสียสละท่ีกิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สินค้า สินทรัพย์หรือบริการต่าง ๆ ซ่ึงกิจการคาดว่าจะ
น าไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ในภายหลงั 
 การจ าแนกต้นทุนตามส่วนประกอบของผลติภัณฑ์  สามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. วตัถุดิบ (Material) คือ วตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท าให้
ผลิตภณัฑน์ั้นส าเร็จรูป ตน้ทุนวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1.1 วตัถุดิบทางตรงหรือวตัถุดิบโดยตรง (Direct Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ี
น าไปใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการ โดยตรงสามารถค านวณไดง่้ายว่าตน้ทุนวตัถุดิบท่ีรวมอยู ่            
ในการผลิตสินคา้หน่ึงหน่วยเป็นเท่าใด เช่น ไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นเฟอร์นิเจอร์ กระดาษท่ีใชใ้นการพิมพ์
หนงัสือ ผา้ท่ีน ามาตดัเป็นเส้ือ เป็นตน้ 
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1.2 วตัถุดิบทางออ้มหรือวตัถุดิบโดยออ้ม (Indirect Materials) หมายถึง วตัถุดิบ
ท่ีน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้นั้นแต่ใชเ้ป็นจ านวนนอ้ย เป็นการยากท่ีจะทราบไดว้า่จะตอ้งใชว้ตัถุดิบ
เหล่าน้ีในการผลิตสินคา้หน่ึงหน่วยเท่ากบัเท่าใด ตวัอยา่งเช่น กาว ตะปู ดา้ย น ้ ามนัหล่อล่ืน เป็นตน้ 
กิจการบางแห่งอาจใชค้  าวา่วสัดุโรงงาน (Factory Supplies) หรือวสัดุส้ินเปลือง (Supplies) แยกเป็น
รายการอีกรายการหน่ึงต่างหากจากรายการวตัถุดิบทางออ้ม 

2. ค่าแรง (Labor) คือ จ านวนเงินท่ีกิจการจ่ายเป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิต
สินคา้หรือบริการ การจ่ายค่าแรงอาจจะอยูใ่นรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปของเงินเดือน ค่าแรงรายชัว่โมง 
ค่าแรงรายช้ิน (ตามหน่วยสินคา้ท่ีผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส
และเงินรางวลัจูงใจอ่ืนๆโดยปกติจะแยกค่าแรงเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) คือค่าแรงท่ีตอ้งเกิดข้ึนเพื่อเปล่ียนสภาพ
วตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป หรือเป็นค่าแรงท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้นั้นๆ โดยตรง และสามารถ
ค านวณตน้ทุนค่าแรงท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้แต่ละหน่วยไดโ้ดยง่าย ตวัอยา่งเช่น ค่าแรงของพนกังาน
คุมเคร่ืองจกัรในแผนกประกอบ ค่าแรงของช่างตดัเส้ือในกิจการผลิตเส้ือส าเร็จรูป เป็นตน้ 

2.2 ค่าแรงทางอ้อม (Indirect Labor) หมายถึงค่าแรงท่ีไม่ได้ใช้หรือไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง เช่น ค่าแรงหัวหน้าผูค้วบคุมงาน (Supervisors) เงินเดือนของยาม            
ภารโรงหรือพนกังานท าความสะอาด เงินเดือนของผูจ้ดัการโรงงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคล
เหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้โดยตรง ทั้งยงัเป็นการยากท่ีจะติดตามรายการดงักล่าวเขา้ในหน่วย              
ท่ีผลิต ท าให้ไม่สามารถค านวณต้นทุนค่าแรงเข้าในการผลิตสินค้าได้ นิยมจดัรายการน้ีไวใ้น
ค่าใชจ่้ายการผลิต 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิต หรือ โสหุย้การผลิต หรือ ค่าใชจ่้ายโรงงาน (Factory Overhead 
หรือ Manufacturing Overhead หรือ Indirect Manufacturing Costs) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนในการผลิตสินคา้หรือบริการ ซ่ึงนอกเหนือจากรายการวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง 
โดยปกติรายการตน้ทุนท่ีรวบรวมไวใ้นรายการค่าใชจ่้ายในการผลิตไดแ้ก่  

3.1 วตัถุดิบทางออ้ม วสัดุโรงงาน น ้ามนัหล่อล่ืน ฯลฯ 
3.2 ค่าแรงทางอ้อม และหรือเงินเดือนผู ้จ ัดการโรงงาน พนักงานจัดซ้ือ              

ยามผูค้วบคุมโรงงาน ฯลฯ 
3.3 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย วกับก า ร ใช้ส า ธ าร ณูปโภค  เ ช่ น  ค่ า น ้ า  ค่ า ไฟ ฟ้ า                         

ค่าโทรศพัท ์
3.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้อาคารสถานท่ี เช่น ค่าเช่า ค่าเบ้ียประกันภัย                  

ภาษีทรัพยสิ์น 
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3.5 ตน้ทุนค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีใชใ้นโรงงาน 
3.6 ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ของอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน 
3.7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นในโรงงาน 
3.8 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ ในโรงงาน 

  
 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ต้นทุนการปลูกดอกพีค๊อก หมายถึง รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนหรือ
จ านวนเงินท่ีเกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อกไดจ่้ายออกไป เพื่อให้ไดด้อกพีค๊อกพร้อมท่ีจะจ าหน่าย ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นอนาคต โดยไดน้ าวิธีการจ าแนกตน้ทุนตามทฤษฎีของไพบูลย ์แยม้เผื่อน (2548) 
มาประยุกต์เป็นวิธีการค านวณต้นทุนตามแบบการศึกษาน้ี ซ่ึงสามารถจ าแนกต้นทุนออกเป็น                     
2 ประเภทดว้ยกนั คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(Operating Cost) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ตั้ งแต่การเตรียมอุปกรณ์               
ไปจนถึงการปลูกแลว้เสร็จ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ได้แก่ เคร่ืองสูบน ้ า              
ไทมเ์มอร์ เคร่ืองพน่ยาฆ่าแมลง กรรไกรตดัก่ิง มีดดายหญา้ จอบ เสียม ถงัน ้า และสายยางรดน ้า 

1.2 ค่าปรับพื้นท่ี ค่าไถกลบท่ีดิน 
1.3 ค่าท่อนพนัธ์ุ  
1.4 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดรายได้ในรอบ

ระยะเวลาปัจจุบนั รายจ่ายประจ างวดส าหรับการปลูกดอกพีค๊อก ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีดอกพีค๊อกเร่ิม
ใหผ้ลผลิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา เช่น ค่าปุ๋ยคอก ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืช  

2.2 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2.3 ค่าแรงงานในการตดัดอกและห่อดอก 
2.4 ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา 
2.5 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
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แนวคิดเกีย่วกบัผลตอบแทน 
  เป้าหมายในการวิเคราะห์โครงการลงทุน คือ การวิเคราะห์นั้น ๆ จะตอ้งน าไปสู่
ขอ้สรุปในการเลือกลงทุนในโครงการต่าง ๆ วา่ควรลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่ โดยอาศยัเทคนิค
ในการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อช่วยให้มัน่ใจได้ว่าการลงทุนในโครงการลงทุนนั้นจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซ่ึงมีวธีิการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีผูเ้ขียนต ารานิยมใช้มีดงัน้ี 

1. Brigham และ Ehrhardt (2005) ; นภาพร นิลาภรณ์กุล และคณะ (2551) ไดใ้ช้
วิธีประเมินผลตอบแทนการลงทุน จ านวน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

2. ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2551) ไดใ้ช้วิธีประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน                 
4 วิธี ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) และดชันีก าไร (PI)  

3. สมนึก เอือ้จิระพงษ์พันธ์ (2551) ไดใ้ช้วิธีประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน 
จ านวน 5 วิธี ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) วิธีอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) ดชันีก าไร (PI) และอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย (ARR)  
  ซ่ึงการประเมินโครงการลงทุนของการปลูกดอกพีค๊อกในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ช้
วธีิการวเิคราะห์ผลตอบแทนทั้งหมด 3 วิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เน่ืองจากวิธีดชันีก าไร (PI) เป็นวิธีการประเมิน
ผลตอบแทนเฉพาะโครงการลงทุนระยะสั้ นเท่านั้ น และวิธีอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย (ARR)                   
ไม่ค  านึงถึงมูลค่าของเงินตามงวดเวลาท่ีแทจ้ริงในการค านวณและใชก้  าไรสุทธิแทนกระแสเงินสด
สุทธิในการค านวณ ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนท่ีได้ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง ดงันั้นการศึกษา               
ในคร้ังน้ีจึงใชว้ิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทน 3 วิธี (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2551 : 144-149) โดยแต่ละวิธี            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. วธีิระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method หรือ PB) 
ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาท่ีการลงทุนนั้นใช้ไปในการลงทุน เพื่อให้

กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีตอ้งลงทุนไป ระยะเวลาคืนทุนเป็นการ
ค านวณหาจุดคุม้ทุนของโครงการท่ีท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาวา่ เม่ือมีการลงทุนในโครงการ
นั้นแลว้จะใชร้ะยะเวลาก่ีงวดในการคืนทุน ซ่ึงโดยปกติแลว้ในการลงทุนมกัจะประมาณการกระแส
เงินสดในแต่ละงวดมีหน่วยเป็นปี สามารถค านวณหาได้โดยการค านวณหากระแสเงินสดสะสม
สุทธิในแต่ละงวดเวลา จนกระทัง่กระแสเงินสดสะสมสุทธิเป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสมสุทธิ
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เปล่ียนจากการติดลบมาเป็นบวกในงวดเวลาใด ก็จะหมายถึงวา่ระยะเวลาคืนทุนเกิดข้ึนภายในงวด
เวลานั้นนัน่เอง จึงสามารถแสดงการค านวณหาระยะเวลาคืนทุนไดด้งัสมการต่อไปน้ี  

 PB = จ านวนงวดก่อนคืนทุน   +          เงินส่วนท่ียงัไม่ไดคื้นทุน 
          กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีคืนทุน  
 

เกณฑ์การตัดสินใจ หากโครงการลงทุนใดท่ีมีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า
ระยะเวลาท่ีตั้งเกณฑ์ไว ้ผูว้ิเคราะห์สามารถยอมรับโครงการลงทุนนั้นได ้ในทางตรงกนัขา้ม หาก
โครงการลงทุนใดมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่าระยะเวลาท่ีตั้งเกณฑ์ไว ้ผูว้ิเคราะห์สามารถปฏิเสธ
โครงการนั้นได ้เช่นกนั 
 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method หรือ NPV)  
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

ลงทุนในแต่ละปี ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้หกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดออก โดยใชต้น้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของโครงการเป็นอตัราคิดลด เม่ือรวมกระแส
เงินสดท่ีคิดมูลค่าปัจจุบนัแลว้ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ สามารถค านวณหาไดจ้ากสมการ
ดงัน้ี 

ใชสู้ตร  NPV =  
   

ใชต้าราง NPV = 

 ก าหนดให ้
  Rt =  กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี 

C0 = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
t = ปีท่ีรับ (จ่าย) เงินสด (1 ถึง n) 
n = อายโุครงการ 
k = อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ 

   
 เกณฑ์ในการประเมินโครงการ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัน้ี สามารถสรุปได้ว่า หาก
โครงการลงทุนใดท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกว่าศูนย ์ผูว้ิเคราะห์สามารถยอมรับโครงการลงทุน            



10 

 

นั้นได้ ในทางตรงกนัขา้ม หากโครงการลงทุนใด มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิน้อยกว่าศูนย ์ผูว้ิเคราะห์
สามารถปฏิเสธโครงการนั้นได ้เช่นกนั  
 

3. วธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return Method หรือ IRR)  
วธีิอตัราผลตอบแทนภายใน เป็นการค านวณหาค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

อยา่งแทจ้ริงจากโครงการลงทุนหน่ึง ๆ อตัราผลตอบแทนภายในของการลงทุนหน่ึง ๆ นั้นคือ อตัรา
ผลตอบแทนท่ีท าให้ค่า NPV ของโครงการลงทุนนั้นมีค่าเท่ากบัศูนย ์หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
อตัราผลตอบแทนท่ีท าให้เงินท่ีลงทุนไปมีค่าเท่ากบัเงินท่ีไดรั้บกลบัคืนเม่ือพิจารณาดว้ยมูลค่าของ
เงินตามเวลา ซ่ึงอตัราผลตอบแทนภายในน้ีจดัว่าเป็น อตัราคิดลด ท่ีใช้ค  านวณมูลค่าของเงินตาม
เวลา เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบ้ีย ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดและอตัราผลตอบแทนภายใน
จึงสามารถแสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

     =  C0 
ก าหนดให ้

r  =  อตัราลดค่า  
R  =  กระแสเงินสดสุทธิรายปี  
C0 =  เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ  
t  =  ปีท่ีรับ (จ่าย) เงินสด  
n  =  อายโุครงการ  

   r = อตัราคิดลด หรือ ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุน 

  เกณฑ์ในการประเมินโครงการ โดยวิธีอตัราผลตอบแทนภายใน สามารถสรุป
ไดว้า่ ถา้อตัราผลตอบแทนภายในสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือตน้ทุนเงินทุน ผูว้ิเคราะห์
ควรลงทุนโครงการนั้น ในทางตรงกนัขา้ม หากโครงการลงทุนใดมีอตัราผลตอบแทนภายในน้อย
กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือตน้ทุนเงินทุน ผูว้เิคราะห์ควรปฏิเสธโครงการนั้น       
 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเ ร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ า เภอแม่ริม                     
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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กนกวลี  ขันตี (2545)  ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผลิตผลจากดอก
ดาวเรืองเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษา บริษทั ไซอะกรา จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนของผลิตผลจากดอกดาวเรืองเพื่อการส่งออก จากกรณีศึกษา บริษัท 
ไซอะกรา จ ากดั โดยศึกษาขอ้มูลจากตวัเลขขอ้มูลปริมาณการผลิต ตน้ทุนและรายไดจ้ากขอ้มูลการ
บนัทึกบญัชีของ บริษทั ไซอะกรา จ ากดั ในปี พ.ศ.2543-พ.ศ.2544 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหาร 
พนักงานแผนกบญัชีและการเงิน และพนักงานทุกแผนกท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ท าการศึกษาโดย
วเิคราะห์งบการเงินปี พ.ศ. 2543-พ.ศ.2544 วเิคราะห์โครงสร้างตน้ทุน และผลตอบแทนของผลิตผล
จากดอกดาวเรือง ในการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนได้ใช้หลักเกณฑ์ในการวดั คือ 
ระยะเวลาคืนทุน (Paypack Period)  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจาก
การลงทุน (IRR) ผลการศึกษาพบวา่การด าเนินงานโดยรวมของกิจการในปี พ.ศ. 2544 ดีข้ึนจากปี 
พ.ศ.2543 เน่ืองจากการขยายก าลงัการผลิต แต่อตัราส่วนทางการเงินดา้นการบริหารสินทรัพยอ์ยูใ่น
เกณฑ์ค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมีหน้ีสินจ านวนมาก โครงสร้างตน้ทุนของผลิตผลจากดอกดาวเรือง 
ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รวมทั้งส้ิน 778,548,673 บาท 
ไดรั้บรายไดท้ั้งส้ิน 1,102,546,165 บาท จากการประมาณกระแสเงินสดของโครงการพบวา่กระแส
เงินสดออกสุทธิเท่ากบั 758,516,639 บาท เม่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนพบว่ามีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน เพราะใช้ระยะเวลาคืนทุน 16 เดือน 17 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากับ 
258,666,859 บาท ซ่ึงมีค่ามากกวา่ศูนย ์ซ่ึงหมายถึงผลตอบแทนท่ีดีและอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
จากการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 59.28 ต่อปี ซ่ึงมีค่ามากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมประเภท MLR ณ 
วนัท่ี 2 มกราคม 2545 ของธนาคารแห่งหน่ึงท่ีบริษทัท าสัญญากูย้มืเงินไว ้คือ อตัราร้อยละ 8 ต่อปี  

ร่มรัฐ  กันธารักษ์ (2546)   ศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนการปลุกองุ่นในจังหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกองุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจลงทุนใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ และเพื่อเป็นขอ้มูลทางวิชาการใน
การศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต โดยท าการศึกษาจากเกษตรกรผูป้ลูกองุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมี
พื้นท่ีในการเพาะปลูกตั้งแต่ 4 ไร่ข้ึนไป ท่ีสามารเก็บเก่ียวผลผลิตและจ าหน่ายไดใ้นปี 2545 จ านวน
ทั้งส้ิน 7 ราย มีระยะเวลาด าเนินงาน 15 ปี การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร 
โดยแบ่งการศึกษาขอ้มูลออกเป็น 7 กลุ่ม คือ การปลูกองุ่นแบบมีเมล็ด ขนาดพื้นท่ี  4 ไร่  แบบเช่า
ท่ีดิน, ขนาดพื้นท่ี 4 ไร่ แบบไม่เช่าท่ีดิน, ขนาดพื้นท่ี 12 ไร่ แบบไม่เช่าท่ีดิน, ขนาดพื้นท่ี 17 ไร่ แบบ
เช่าท่ีดิน และขนาดพื้นท่ี 45 ไร่ แบบเช่าท่ีดิน การปลูกองุ่นแบบไร้เมล็ด ขนาดพื้นท่ี 10 ไร่ แบบไม่
เช่าท่ีดิน และขนาดพื้นท่ี 36 ไร่ แบบเช่าท่ีดินบางส่วน การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน
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พบวา่ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนปลูกองุ่นทั้ง 7 กลุ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสม
ต่อการลงทุน โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก 

1. รายจ่ายในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
2. รายไดท่ี้ไดรั้บทั้งหมดตลอดอายโุครงการ 
3. กระแสเงินสดคงเหลือเม่ือส้ินสุดโครงการ 
4. ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)  
5. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ีอตัราคิดลด 
6. อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR)  
7. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วิไลกุล  ศรีวิลัย (2551)  ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศ 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอก
เบญจมาศของเกษตรกรในเขตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรการผลิตดอกเบญจมาศ เพื่ อการค้า  ณ  ศูนย์ถ่ ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 30 ราย โดยมี
อายุโครงการ 5 ปี ผลการศึกษาพบวา่ การปลูกดอกเบญจมาศแบ่งขนาดการศึกษาเป็น 6 ขนาด คือ 
ขนาดการปลูก 40 โครง ขนาดการปลูก 55 โครง ขนาดการปลูก 80 โครง ขนาดการปลูก 105 โครง 
ขนาดการปลูก 160 โครง และขนาดการปลูก 180 โครง การจดัอนัดบัระยะเวลาคืนทุน กรณีท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม ขนาดท่ีไดรั้บการคืนทุนเร็วท่ีสุด มี 2 ขนาด คือ ขนาดการปลูก 80 โครงและขนาดการ
ปลูก 105 โครง ไดรั้บการคืนทุน 1 ปี 3 เดือน 22 วนั รองลงมาคือขนาดการปลูก 55 โครง ไดรั้บการ
คืนทุน 1 ปี 6 เดือน 18 วนั ขนาดการปลูก 40 โครงไดรั้บการคืนทุน 1 ปี 6 เดือน 25 วนั ขนาดการ
ปลูก 160 โครงและขนาดการปลูก 180 โครง ไดรั้บการคืนทุน 1 ปี 8 เดือน 12 วนั กรณีท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม ขนาดท่ีไดรั้บการคืนทุนเร็วท่ีสุด คือขนาดการปลูก 80 โครง ไดรั้บการคืนทุน 2 ปี 11 
เดือน 16 วนั รองลงมาคือขนาดการปลูก 105 โครง ไดรั้บการคืนทุน 3 ปี 18 วนั ขนาดการปลูก 40 
โครง ไดรั้บการคืนทุน 3 ปี 22 วนั ขนาดการปลูก 55 โครง ไดรั้บการคืนทุน 3 ปี 7 เดือน 28 วนั 
ขนาดการปลูก 160 โครง ไดรั้บการคืนทุน 4 ปี 4 เดือน 28 วนั และขนาดการปลูก 180 โครง ไดรั้บ
การคืนทุน 4 ปี 6 เดือน 14 วนั     

วชัรินทร์  กนัธะ (2553)  ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกมะลิในต าบล
แม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกดอกมะลิในหมู่ท่ี 10 หมู่บา้นศรีงามพฒันา ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
วธีิการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรตามแบบสอบถาม ตน้ทุนและผลตอบแทนของการ
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ปลูกดอกมะลิจ านวนทั้งส้ิน 36 ราย ท าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกมะลิ
ซ่ึงแบ่งขนาดพื้นท่ีปลูกออกเป็น 4 ขนาด ไดแ้ก่ 1 งาน 2 งาน 3 งาน และ 4 งานตามล าดบั โดยใช้
เกณฑใ์นการประเมิน คือ ระยะเวลาคืนทุน (PBP) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) ผลการศึกษาพบว่า การจดัอนัดบัระยะเวลาคืนทุน ขนาดพื้นท่ีปลูก 4 งาน จะให้
ระยะเวลาคืนทุนสูงท่ีสุด คือ 3 ปี 11 เดือน 10 วนั รองลงมา ไดแ้ก่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 3 งาน ขนาด
พื้นท่ีปลูก 2 งาน และขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งานตามล าดบั การจดัอนัดบัมูลค่าปัจจุบนัสุทธิในกรณีท่ี
อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีก าหนดร้อยละ 1.45 และร้อยละ 6.75 พบวา่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 4 งาน จะให้
อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าสูงท่ีสุด คือ 179,904.27 บาท และ 106,225.64 บาท รองลงมาไดแ้ก่ ขนาด
พื้นท่ีปลูก 3 งาน ขนาดพื้นท่ีปลูก 2 งาน และขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งานตามล าดบั และการจดัอนัดบั
ผลตอบแทนภายใน ขนาดพื้นท่ีปลูก 4 งาน จะให้อตัราผลตอบแทนภายในสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 
38.01 รองลงมาไดแ้ก่ ขนาดพื้นท่ีปลูก 3 งาน ขนาดพื้นท่ีปลูก 2 งาน และขนาดพื้นท่ีปลูก 1 งาน
ตามล าดบั  
 จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปวิธีประเมินผลการตอบแทนจากการลงทุนของ
โครงการต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยันิยมใชไ้ดด้งัน้ี 
 กนกวลี  ขันตี (2545)  ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผลิตผลจากดอก
ดาวเรืองเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษา บริษทั ไซอะกรา จ ากดั ไดใ้ชว้ิธีประเมินผลตอบแทนจากการ
ลงทุน จ านวน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และวิธีอตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
  ร่มรัฐ  กันธารักษ์ (2546)  ศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนการปลุกองุ่นในจงัหวดั
เชียงใหม่ ได้ใช้วิธีประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 3 วิธี ได้แก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน 
(PBP) วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
  วิไลกุล  ศรีวิลัย (2551)  ศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศ 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ใช้วิธีประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 3 วิธี ได้แก่               
วธีิระยะเวลาคืนทุน (PBP) วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และวธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
 วัชรินทร์  กันธะ (2553)   ศึกษาเร่ืองต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกมะลิใน            
ต  าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ชว้ิธีประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 
3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และวิธีอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดอกพีค๊อก เฉพาะในเขตต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีปลูกปริมาณมาก จ านวนทั้งหมด 91 ราย โดยเกษตรกรผูป้ลูก
จะด าเนินการปลูกและจ าหน่ายไดใ้นระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 โดยมี
กรอบแนวคิดในการศึกษา แสดงดงัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา โดนขั้นตอนแรกเร่ิมจากน าขอ้มูล
เบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากการสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลค่าใชจ่้ายใน
การปลูกดอกพีค๊อก  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีค๊อก และตอนท่ี 4 ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ มาท าการวเิคราะห์หาตน้ทุนในการปลูกดอกพีคอ๊ก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายได้
จากการด าเนินงาน และค านวณหากระแสเงินสดสุทธิ หลงัจากนั้นน าขอ้มูลดงักล่าวมาประเมิน

ข้อมูลเบือ้งต้นจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการปลูกดอกพีคอ๊ก 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลรายไดจ้ากการจ าหน่ายดอกพีคอ๊ก 
ตอนท่ี 4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

1. ตน้ทุนในการปลูกดอกพีคอ๊ก 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
3. รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
4. ค านวณหากระแสเงินสดสุทธิ 

ประเมนิผลตอบแทนด้วยเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

1. วธีิระยะเวลาคืนทุน 
2. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
3. วธีิอตัราผลตอบแทนภายใน 

สรุปผลการศึกษา 
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ผลตอบแทนดว้ยเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใช ้3 วิธี คือ 1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (PBP)   2. วิธีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV)   3. วธีิอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) และสรุปผลการศึกษา  
 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกพค๊ีอก  
 

เป็นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับดอกพีค๊อก ได้แก่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดอกพีค๊อก                
ชนิดและสายพนัธ์ุของดอกพีคอ๊ก  การขยายพนัธ์ุดอกพีค๊อก  วิธีการปลูกดอกพีค๊อก  การบ ารุงและ
ดูแลรักษาดอกพีค๊อก  การตัดดอกพีค๊อก  และโรคและแมลงท่ีส าคัญของดอกพีค๊อก  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี (จุฑามาศ  อ่อนวมิล, 2547 : 92 – 101 ; ไมตรี ปทุมวงษ,์ 2551 : 142 – 150)    
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ดอกพีค๊อกเป็นดอกไมส้ายพนัธ์ุหน่ึงของดอกแอสเตอร์ มีช่ือสามญัว่า Aster และ             
ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Callistephus Chinensis อยู่ในวงศ์ Compositae พบคร้ังแรกในประเทศจีน               
เม่ือ พ.ศ. 2474 ซ่ึงในขณะนั้นตน้แอสเตอร์มีความสูงประมาณ 2 ฟุต มีกลีบดอกชั้นเดียว สีม่วง แต่
ในปัจจุบนัมีการปรับปรุงพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุใหม่ ๆ ข้ึนมามากมายหลายพนัธ์ุ ดอกมีหลายสีและ
เป็นดอกซ้อน กลีบดอกเรียงซ้อนอดักนัแน่น มีทั้งพนัธ์ุตน้สูงและตน้เต้ีย ส าหรับการน าเขา้มาปลูก
ในประเทศไทยนั้นไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่เขา้มาในสมยัใด แต่ไดมี้การปลูกเล้ียงเพื่อถอนตน้ขายเป็น
จ านวนมากท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือประมาณ พ.ศ.2507 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  
 ดอกพีค๊อกเป็นพืชท่ีแตกก่ิงกา้นไดดี้ ใบเป็นใบเด่ียว สีเขียว ขอบใบเรียบ ดอกออก
ตามปลายยอดหรือปลายก่ิง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพของดินท่ีระบายน ้ าได้ดี อากาศ
ค่อนขา้งเย็นในทางภาคเหนือ ฤดูท่ีจะปลูกได้ผลดีท่ีสุดคือฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
มีนาคม แต่ปัจจุบนัพีคอ๊กสามารถปลูกไดท้ัว่ทุกภาคและทุกฤดู แต่ถา้ปลูกในฤดูร้อนควรมีการพราง
แสงบา้งเพื่อตน้จะไม่แคระแกรน ดอกพีค๊อกนอกจากจะปลูกเพื่อถอนตน้ขายแลว้ยงัเป็นไมต้ดัดอก
และไมก้ระถางก็ได ้การถอนข้ึนมาทั้งตน้นั้นเม่ือผูซ้ื้อน าไปปักแจกนัรากก็จะสามารถดูดน ้ าข้ึนไป
เล้ียงล าตน้และดอกไดดี้กวา่ไมด้อกท่ีตดัมาจากตน้ ท าให้ดอกพีค๊อกบานทนกวา่ไมด้อกชนิดอ่ืน ๆ 
จึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย  
 จงัหวดัเชียงใหม่มีการปลูกพีค๊อกเป็นไมต้ดัดอกและผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีส าคญัเป็น
ล าดบัหน่ึง (ประมาณร้อยละ 60 – 75 ของประเทศ) เพราะสภาพอากาศเหมาะสม ส่วนแหล่งปลูก    
ดอกพีคอ๊กอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรีและท่ีเขตตล่ิงชนั กทม. รวมทั้งท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศประมาณ 
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200 ไร่เศษ การผลิตส่วนใหญ่จะใชภ้ายในประเทศและไดมี้การส่งออกบา้งแลว้ แต่มีปริมาณนอ้ย 
ประเทศท่ีรับซ้ือคือ กรีกและซาอุดิอาระเบีย  
 

ชนิดและสายพนัธ์ุ 
 เน่ืองจากดอกพีค๊อกเป็นสายพนัธ์ุหน่ึงของดอกแอสเตอร์ ผูศึ้กษาจึงต้องการให้
ผูส้นใจมีความรู้เก่ียวกบัดอกแอสเตอร์ดงัน้ี แอสเตอร์ท่ีปลูกทัว่ไปมีอยูห่ลายพนัธ์ุ มีทั้งแอสเตอร์จีน 
(China Aster) และแอสเตอร์ท่ีน ามาจากประเทศอ่ืน ๆ หลงัจากปลูกในประเทศไทยแลว้เกิดการ
กลายพนัธ์ุเป็นพนัธ์ุใหม่ข้ึนมา ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมีขายขา้มปี (Perennial) แต่พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนัมากและ
ก าลงัไดรั้บการส่งเสริมจากทางราชการ มีดงัน้ี 

1. พนัธ์ุพาวเดอร์พฟัฟ์ (Powder Puff) เป็นแอสเตอร์จีนพนัธ์ุตน้เต้ีย มีพุ่มตน้ขนาด
กลาง สูงประมาณ 15 – 24 น้ิว ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของดอกประมาณ 2 – 3 น้ิว กลีบดอกสั้น              
ซ้อนกันแน่นและบิดเล็กน้อย เจริญเติบโตได้ดีในท่ีมีอากาศเย็น โดยเฉพาะในฤดูหนาวของ
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะจะปลุกเพื่อถอนจ าหน่ายทั้งตน้ 
เป็นพนัธ์ุท่ีทนทานต่อโรคเห่ียวไดดี้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2  แสดงพนัธ์ุพาวเดอร์พฟัฟ์ 
 

2. พันธ์ุแดงไส้เหลือง เป็นแอสเตอร์จีนและเป็นพนัธ์ุเบา มีพุ่มตน้เต้ียสูงไม่เกิน 24 
น้ิว อายกุารเก็บเก่ียวสั้น ใหด้อกเร็ว ดอกมีขนาดเล็ก ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของดอกประมาณ 1 – 5 น้ิว 
กลีบดอกชั้นนอกมีสีแดงไส้กลางสีเหลือง ก้านช่อดอกและตน้มีสีเปลือกมงัคุด เป็นพนัธ์ุท่ีไม่มี
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ผลกระทบต่อช่วงแสงและอุณหภูมิ จึงสามารถปลูกไดต้ลอดปีและทุกภาคของประเทศ ติดเมล็ดดีจึง
นิยมปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

ภาพที ่3  แสดงพนัธ์ุแดงไส้เหลอืง 
 

3. แอสเตอร์ดาวเงิน หรือนิยมเรียกกนัว่า “พค๊ีอก” เป็นแอสเตอร์ท่ีนิยมปลูกกนัมาก
ท่ีสุด ดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อ ดอกชั้นนอกสีขาว ดอกชั้นในสีเหลือง ใบเรียวเล็ก ขอบใบเรียบ                 
แตกก่ิงกา้นสาขามากมาย เหมาะส าหรับปลูกเป็นไมต้ดัดอกไดดี้ ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 

ภาพที ่4  แสดงพนัธ์ุดาวเงิน หรือ พค๊ีอก 
 

4. แอสเตอร์ดาวทอง เป็นแอสเตอร์พนัธ์ุใหม่ท่ีน าเขา้มาปลูกในประเทศไทยและ
สามารถปลูกได้ดี แอสเตอร์ดาวทองเป็นลูกผสมขา้มระหว่างสร้อยทองและแอสเตอร์ เป็นพนัธ์ุ                
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ท่ีปลูกง่ายข้ึนไดดี้ในดินทุกชนิด ออกดอกเป็นช่อ แตกก่ิงกา้นสาขามากมาย ดอกมีขนาดเล็ก ดอกมี
สีเหลือง ทั้งดอกชั้นนอกและชั้นใน แต่เม่ือบานนาน ๆ สีดอกจะจางลงเป็นสีครีม ใบเรียวเล็ก                          
ขอบใบเรียบ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5  แสดงพนัธ์ุดาวทอง 
 

5. แอสเตอร์ดาวชมพู ดอกมีลกัษณะคลา้ยพีค๊อก แต่แตกต่างกนัท่ีดอกชั้นนอกจะมี
สีชมพูอ่อน ดอกชั้นในมีสีเหลือง เม่ือบานนาน ๆ ดอกจะซีดจางลง ดอกมีขนาดใหญ่กว่าพีค๊อก
เล็กนอ้ย ออกดอกเป็นช่อ แตกก่ิงกา้นสาขามากมาย ใบเรียวแต่มีขนาดใหญ่กวา่พีค๊อก ขอบใบเรียบ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 

ภาพที ่6  แสดงพนัธ์ุดาวชมพู 
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6. แอสเตอร์ดาวพระศุกร์ บางทีเรียกวา่มากาเร็ต เป็นพนัธ์ุท่ีมีดอกขนาดใหญ่ ดอก
ชั้นนอกมีสีม่วงแกมน ้าเงิน ดอกชั้นในสีเหลือง ช่อดอกแขง็แรงตั้งตรง แตกก่ิงยอ่ยสั้น ๆ ขนาดเท่า ๆ 
กัน ใบอ้วนกวา้ง ขอบใบหยกั นิยมปลูกประดับแปลง ปัจจุบนัสามารถปลูกเป็นไม้ตดัดอกได ้                
แต่อายกุารใชง้านสั้นกวา่พีคอ๊ก ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 

ภาพที ่7  แสดงพนัธ์ุดาวพระศุกร์ 
 

7. แอสเตอร์ดาวอังคาร ดอกมีขนาดกลาง ดอกชั้ นนอกมีสีชมพู ดอกชั้ นใน                    
มีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อ แตกก่ิงมากมาย ใบอว้นใหญ่ ขอบใบเรียบ ใช้ปลูกไดท้ั้งเป็นไมด้อก
ประดบัแปลงและไมต้ดัดอกไดแ้ต่บานไม่ทน แอสเตอร์ดาวองัคารปลูกในเมืองไทยมานานแล้ว 
โดยปลูกคู่กบัแอสเตอร์ดาวพระศุกร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 

ภาพที ่8  แสดงพนัธ์ุดาวองัคาร 
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8. แอสเตอร์ดาวจุฬา เป็นแอสเตอร์ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ มีช่ือว่า Pink Star              
มีช่อดอกยาว แตกก่ิงยอ่ยขนาดไล่เล่ียกนั ดอกมีขนาดเล็กกวา่แอสเตอร์ดาวพระศุกร์ ดอกชั้นนอกมี             
สีชมพูสวยงาม ดอกชั้นในสีเหลือง ใบเรียวเล็ก ขอบใบหยกั สามารถปลูกเป็นไม้ตดัดอกได้ดี                   
ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

 

ภาพที ่9  แสดงพนัธ์ุดาวจุฬา 
  
 ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อก
หรือแอสเตอร์ดาวเงิน (สายพนัธ์ุท่ี 3) เท่านั้น เน่ืองจากเป็นสายพนัธ์ุท่ีส าคญัและก าลงัไดรั้บความ
นิยมสูงในตลาดไมด้อกของประเทศไทย       
 

การขยายพนัธ์ุ 
 การขยายพนัธ์ุดอกพีค๊อกสามารถท าได ้3 วิธีดว้ยกนั คือ การขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด 
การแยกหน่อ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ แต่วธีิท่ีนิยมมากท่ีสุด คือการขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด    
 การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
 ขนาดของเมล็ดพีค๊อกจดัอยู่ประเภทค่อนข้างเล็ก (ประมาณ 450 เมล็ด/กรัม)                 
ส่วนใหญ่แลว้จะหว่านเมล็ดลงบนแปลงปลูกหรือในกระบะเพาะ หรือแปลงเพาะก่อนแลว้จึงยา้ย         
ลงปลูกแปลง ท าการดูแลรักษาเช่นเดียวกบัการปลูกเพื่อถอนตน้ 
 ช่วงท่ีเหมาะสมเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุ คือตั้งแต่ปลายเดือนกนัยายนเป็นตน้ไป เมล็ดจะ
เร่ิมแก่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ เพราะช่วงดงักล่าวมกัจะไม่ค่อยมีฝนตกและอากาศหนาว 
ท าให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดมีสูง ซ่ึงสามารถปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุได้เฉพาะในภาคเหนือหรือ
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ทอ้งท่ีใกล้เคียงท่ีมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้น ส่วนในภาคอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีอากาศร้อนเปอร์เซ็นต ์         
การติดเมล็ดจึงต ่าไม่คุม้ต่อการคดัเลือกตน้เพื่อเก็บไวท้  าพนัธ์ุ 
 ส าหรับการคดัเลือกตน้ท่ีเหมาะสมไวท้  าพนัธ์ุ ควรมีลกัษณะตน้ท่ีสมบูรณ์ ดอกมี
ขนาดใหญ่ สีสด และมีการเรียงตวัของดอกอยูใ่นฟอร์มดี ดอกบานพร้อมกนัหมดทั้งตน้ เม่ือดอกแก่
เต็มท่ีแล้วปลายกลีบดอกจะแห้งและเกสรจะแยกออก สังเกตได้ง่ายคือท่ีใจกลางของดอกจะมี
ลกัษณะเป็นขุย ถ้าเอามือรูดดอกจากโคนก้านดอกจะหลุดร่วงง่าย เม่ือเก็บเมล็ดไดแ้ลว้น ามาตาก
แดดอ่อน ๆ ไว ้2 – 3 แดด แลว้จึงท าการคดัแยกเอาส่ิงเจือปนเช่น กลีบดอก ฐานรองดอก กา้นดอก
หรือเศษหญา้ออกให้หมด น าเมล็ดไปตากแดดอีกคร้ังหน่ึงให้เหลือความช้ืนเพียงเล็กนอ้ย แลว้เก็บ
บรรจุขวดหรือถุงพลาสติกปิดผนึกให้แน่นอยา่ให้อากาศเขา้ออกได ้แลว้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 9 – 10 องศาเซลเซียส จะท าให้เปอร์เซ็นตค์วามงอกลดลง สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 2 – 3 ปี 
หากเก็บไวใ้นท่ีร่มธรรมดาเมล็ดจะสูญเสียความงอกไดง่้าย 
 การเพาะเมลด็ 
 ในการเพาะเมล็ดพีคอ๊กท าไดโ้ดยการเพาะในภาชนะก่อนหรือเพาะในแปลงเพาะเลย
ก็ได ้การเพาะในภาชนะโดยใช้ตะกร้าพลาสติกโปร่งมีความลึกประมาณ 2.5 - 3 น้ิว ปูพื้นและ
ดา้นขา้งของตะแกรงด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์สองชั้น วสัดุเพาะให้ใช้ดินทรายและข้ีเถ้าแกลบ               
ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จากนั้นปรับหน้าดินให้เรียบ ตีร่องลึกประมาณคร่ึงเซนติเมตร แต่ละร่อง             
ห่างกันประมาณ 2.5 เซนติเมตร น าเมล็ดไปแช่น ้ าอุ่นอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส                   
นานประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง ทั้งน้ีเพื่อให้เมล็ดพีค๊อกงอกไดเ้ร็วและสม ่าเสมอกนั และเน่ืองจากเมล็ด
พีค๊อกมีขนาดเล็กจึงควรน าเมล็ดผสมกบัทรายละเอียดแห้งในอตัราส่วน 1 ต่อ 10 แลว้โรยเมล็ดลง
ในร่องบาง ๆ และกลบเมล็ดด้วยวสัดุเพาะบาง ๆ พอมิดเมล็ด แล้วปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ ์           
อีกชั้นหน่ึง รดน ้ าแล้วรดยากันราและยาฆ่าแมลง หลงัจากนั้นรดน ้ าวนัละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น 
ประมาณ 3 – 5 วนัเมล็ดก็จะเร่ิมงอก หลงัจากงอกแลว้ประมาณ 2 สัปดาห์หรือมีใบจริง 1 – 2 คู่                
จึงท าการยา้ยกลา้ลงในถุงช า ใชถุ้งขนาด 10 x 15 เซนติเมตร โดยใชว้สัดุปลูก คือ ดิน ทราย ปุ๋ยคอก
และข้ีเถา้แกลบในอตัราส่วน 2 : 2 : 1 : 1 เล้ียงไวป้ระมาณ 2 สัปดาห์จึงยา้ยปลูกลงแปลงอีกคร้ังหน่ึง 
การเพาะเมล็ดในภาชนะแลว้ยา้ยลงในถุงช านั้นจะเสียค่าใชจ่้ายและแรงงานเพิ่มข้ึนจึงไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยมมากนกั  
 ส่วนการเพาะเมล็ดลงในแปลงเพาะเป็นวิธีท่ีไดผ้ลดีเช่นเดียวกบัการเพาะในภาชนะ 
ถา้หากมีการปฏิบติัดูแลอยา่งใกลชิ้ด ส่วนวสัดุเพาะ การดูแลอ่ืน ๆ และการปฏิบติัก็เช่นเดียวกบัการ
เพาะเมล็ดในภาชนะ ต่างกนัตรงท่ีตอ้งท าการยกแปลงเพาะข้ึนมา การท าแปลงเพาะแบบน้ีเหมาะ
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ส าหรับเกษตรกรท่ีมีความช านาญแล้ว หลงัจากกล้างอกแล้วไม่ตอ้งยา้ยกล้าลงไปช าในถุงก่อน             
เม่ือตน้กลา้มีใบจริงประมาณ 4 ใบ จึงสามารถยา้ยลงปลูกไดเ้ลย 
 การแยกหน่อ  
 เป็นการขยายพนัธ์ุจากยอดหรือหน่อ แต่จะตอ้งช าให้ออกรากในกระบะพลาสติก
เสียก่อน วสัดุท่ีใช้คือ ดิน ทราย และข้ีเถ้าแกลบในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน หลังจากช าประมาณ                        
3 สัปดาห์จึงออกราก จากนั้นยา้ยแต่ละตน้ลงปลูกในถุงพลาสติก ประมาณ 2 สัปดาห์ก็สามารถ                
ยา้ยลงปลูกในแปลงปลูกได ้ 
 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
 เป็นวิธีการขยายพนัธ์ุท่ีสามารถเพิ่มปริมาณตน้พนัธ์ุท่ีปลอดโรคไดใ้นปริมาณมาก           
ในเวลาอนัรวดเร็ว เป็นวธีิท่ีเหมาะจะน าไปใชข้ยายพนัธ์ุใหม่ๆ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความรู้ความช านาญ
มากพอสมควร 
 

การปลูก 
 ดินปลูก 
 ดินท่ีใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย มีอินทรียวตัถุสูง เป็นดินท่ีสามารถระบายน ้ าได้ดี              
ไม่อุม้น ้ ามากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดโรคไดง่้าย ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยูร่ะหวา่ง 6.5 – 
7.0 การเตรียมดินก่อนปลูกควรใช้ปุ๋ยคอกเก่า ปุ๋ยหมกั เปลือกถัว่ลิสงเก่าหรือปุ๋ยเทศบาลผสม
คลุกเคลา้กบัดินปลูก จะท าใหดิ้นปลูกโปร่ง  
 เตรียมแปลงท่ีใช้ปลูกกวา้งประมาณ 1 เมตร ส่วนความยาวแลว้แต่ความเหมาะสม
ของพื้นท่ีปลูก การปลูกพีค๊อกเพื่อจ าหน่ายดอกควรใชร้ะยะปลูก 20 x 20   25 x 25 หรือ 25 x 30 
เซนติเมตร ส่วนการปลูกพีค๊อกเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุควรใชร้ะยะปลูก 20 x 20 เซนติเมตร เพราะจะได้
จ  านวนตน้เพิ่มข้ึน รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ ปุ๋ยร็อคฟอสเฟตปริมาณ         
1 ชอ้นชา ปุ๋ยคอก 1 ก ามือ คลุกเคลา้ให้เขา้กบัดินจะท าให้ดินโปร่ง ท าให้รากเจริญเติบโตดี จากนั้น
น าตน้กล้าจากถุงช าหรือจากแปลงเพาะมาปลูก ถ้ายา้ยปลูกลงแปลงเลยควรยา้ยในช่วงตอนเย็น              
การปลูกไม่ควรปลูกลึกเพราว่าเวลาให้น ้ าจะท าให้ดินกลบยอดตน้กล้าจนเน่าตายในภายหลงัได ้
หลงัจากปลูกเสร็จให้รดน ้ าให้ชุ่ม ช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมคือช่วงฤดูหนาว จะสามารถตดัดอกได้
ในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีตลาดตอ้งการมากท่ีสุด  
 ส าหรับการปลูกเล้ียงพีค๊อกเป็นไมก้ระถาง ควรเตรียมดินปลูกดงัน้ี ดินร่วน 2 ส่วน 
ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมกั 1 ส่วน และเปลือกถัว่ลิสงผุ 1 ส่วน ผสมดินปลูกให้เขา้กนัดีแลว้จึงน าใส่             
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ในกระถางเพื่อใชป้ลูก กระถางท่ีใชค้วรเป็นกระถางขนาด 6 น้ิว ส่วนวิธีปลูกก็ปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การปลูกในแปลงปลูก 
 ฤดูปลูก 
 พีค๊อกสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีอากาศค่อนขา้งเยน็พอสมควร ฤดูท่ีปลูกไดดี้
ท่ีสุดคือ ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นตน้ไปจนถึงเดือนมีนาคม 
 วธีิปลูก 
 การปลูกพีค๊อกนั้น อาจท าการเตรียมตน้กลา้ก่อนปลูกโดยเพาะเมล็ดในกระบะก่อน 
วสัดุท่ีใช้เพาะเมล็ดใช้ขุยมะพร้าวผสมกบัทรายในอตัรา 1:1 คลุกเคล้าให้เขา้กนั ผสมน ้ าให้ช้ืน
พอเหมาะ กระบะเพาะเมล็ดอาจจะใช้ตะกร้าพลาสติกโปร่ง ๆ บรรจุเคร่ืองปลูกลงในกระบะ
ประมาณ 2/3 ของกระบะ เกล่ียผิวหน้าให้เรียบเพื่อไม่ให้น ้ าขงั ท าร่องตามทางยาวของกระบะ
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยแต่ละช่องห่างกนัประมาณ 1 น้ิว หยอดเมล็ดให้สม ่าเสมอตลอดแนว 
กลบแต่ละร่องดว้ยเคร่ืองปลูกแลว้ตบเบา ๆ ดว้ยท่อนไมเ้ล็ก ๆ รดน ้ าดว้ยฝักบวัฝอยละเอียด ปิดดว้ย
กระดาษหนงัสือพิมพ ์รดน ้ าเชา้เยน็บนกระดาษ น ้ าจะซึมผา่นกระดาษไปยงัเคร่ืองปลูกท าให้เคร่ือง
ปลูกไดรั้บความช้ืนอยา่งสม ่าเสมอ เมล็ดจะงอกภายใน 3 – 5 วนั เม่ือเมล็ดงอกแลว้ให้เอากระดาษ
หนงัสือพิมพอ์อก หลงัจากเพาะเมล็ดไปแลว้ 15 วนัหรือเม่ือมีใบจริง 3 – 4 ใบ ตน้กลา้จะโตพอท่ีจะ
ยา้ยได้ ควรยา้ยต้นกล้าลงในถุงพลาสติก รอให้ต้นกล้าท่ียา้ยตั้ งตวัและเจริญเติบโตพอสมควร
ประมาณ 15 วนั จึงยา้ยปลูกลงในแปลงปลูก 
 การปลูกอีกวิธีหน่ึงคือ การหว่านเมล็ดลงไปในแปลงปลูกโดยตรง ซ่ึงนิยมกนัมาก
ในการปลูกเล้ียงแบบเป็นร่องสวน เม่ือเตรียมดินปลูกให้ดีแลว้ใช้ฟางขา้วแห้งปิดคลุมแปลงปลูก
บาง ๆ ใหท้ัว่ตลอดทั้งแปลง ท าการหวา่นเมล็ดบาง ๆ อยา่งสม ่าเสมอบนแปลงปลูก เม่ือหวา่นเมล็ด
เรียบร้อยแลว้รดน ้ าให้โชก เมล็ดท่ีหวา่นจะงอกภายใน 3 – 5 วนั เม่ือตน้กลา้เร่ิมแตกใบแลว้หาก
สังเกตเห็นว่าแน่นเกินไป ให้ถอนข้ึนมาน าไปปลูกตามขา้ง ๆ แปลงท่ีไม่ค่อยมีพีค๊อกข้ึน แลว้จึง
บ ารุงรักษาจนกระทัง่ออกดอกต่อไป  
 ระยะปลูก 
 กรณีท่ีปลูกพีค๊อกเพื่อถอนตน้ขาย ควรใชร้ะยะห่างกนัประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร 
ส่วนการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุ ตน้ควรห่างกนัประมาณ 20 เซนติเมตร 
 ในกรณีปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติก ควรใชก้ระถางหรือถุงพลาสติกขนาด 6 น้ิว 
บรรจุวสัดุปลูกประกอบดว้ย ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยเทศบาล 1 ส่วน และ
เปลือกถัว่หรือใบไมผ้ ุ1 ส่วน 
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ภาพท่ี 10 หลงัปลูก 1 สัปดาห์   ภาพท่ี 11 หลงัปลูก 1 เดือน 

  

ภาพท่ี 12 หลงัปลูก 2 เดือน   ภาพท่ี 13 หลงัปลูก 3 เดือน 

  

ภาพท่ี 14 หลงัปลูก 4 เดือน   ภาพท่ี 15 หลงัปลูก 4 เดือน 
 
 จากภาพท่ี 10 ถึงภาพท่ี 15 แสดงการเจริญเติบโตของการปลูกดอกพีค๊อกในแปลง
ปลูก ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน  
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การบ ารุงและดูแลรักษา 

 การให้น า้ 
 การให้น ้ าในระยะตน้กลา้ไม่ควรให้มากเกินไป หากน ้ าท่วมขงัอาจท าให้ตน้กลา้เน่า
ตายได ้หลงัจากยา้ยปลูกลงในกระถางหรือลงแปลงปลูกแลว้ควรรดน ้ าให้โชก และถ้าเป็นไปได ้
ควรรดน ้าวนัละ 1 คร้ังในตอนเชา้ เม่ือพีค๊อกเร่ิมบานดอกแลว้ไม่ควรรดน ้ าให้โดนดอก เพราะจะท า
ใหด้อกเน่าและเป็นโรคไดง่้าย ส่วนการปลูกพีค๊อกเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุนั้นหลงัจากท่ีดอกเร่ิมแก่ ควร
ใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ เพราะถา้พีคอ๊กขาดน ้าในช่วงน้ีจะท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารติดเมล็ดลดลง 
 การใส่ปุ๋ย 
 ในการปลูกพีค๊อกเพื่อให้ไดด้อกท่ีมีคุณภาพและตน้สมบูรณ์นั้น นอกเหนือจากการ
ให้ปุ๋ยคอกและอินทรีย์ว ัตถุในขณะเตรียมดินปลูกแล้ว ควรจะมีการให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อีก                      
โดยในขณะท่ีตน้กลา้ยงัเล็กอยูค่วรใชปุ๋้ยยเูรียละลายน ้ าในอตัรา 1 – 2 ชอ้นแกงต่อน ้ า 20 ลิตร รดให้
ทัว่แลว้รดน ้ าตามอีกคร้ัง ควรรดปุ๋ยยเูรียทุก ๆ 5 – 7 วนั จะท าให้ตน้กลา้เจริญเติบโตเร็ว ตน้อวบ
อว้น หลงัจากยา้ยกลา้แลว้ประมาณ 1 เดือนควรให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12, 15-15-15 หรือ 15-30-15                  
ในอตัรา 1 ชอ้นชาต่อตน้ โดยโรยรอบโคนตน้แนวรัศมีทรงพุ่มแลว้กลบดว้ยดิน และใส่หลงัจากน้ี
ทุก ๆ 15 วนั จนกวา่ดอกจะเร่ิมบาน และในระยะแทงดอก ควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อีกดว้ย 
 นอกจากน้ีควรให้ปุ๋ยทางใบ เช่น ปุ๋ยเกล็ดเซลล์ เวลโกร ไบโฟลานหรือราพีด ใน
อตัรา 1 ชอ้นชาต่อน ้ า 5 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดไปบนตน้ทุก 3 วนัต่อคร้ัง ท าให้พีค๊อกเจริญเติบโตและ
สมบูรณ์มากข้ึน แต่มีขอ้ควรระวงัคือ ถา้พีคอ๊กเร่ิมบานดอกแลว้ไม่ควรรดปุ๋ยให้ถูกดอก เพราะจะท า
ใหด้อกมีสีซีดลง กา้นดอกอ่อนและบานไม่ทน   
 

การตัดดอก 
 พีค๊อกเป็นพืชอายุสั้นจะให้ดอกทนัทีเม่ืออายุครบ 60 – 90 วนัหรือประมาณ 3 – 4 
เดือน นิยมเก็บเก่ียวโดยการถอนข้ึนมาทั้งตน้เพื่อจ าหน่าย เวลาท่ีเหมาะสมคือเช้าตรู่หรือตอนเยน็ 
โดยสังเกตจากดอกท่ีเกิดจากส่วนยอดของตน้เจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ ส่วนดอกท่ีเกิดจากก่ิงแขนง
อาจจะตูมอยู่เล็กน้อย โดยจะเลือกถอนเป็นรุ่น ๆ ห่างกนัประมาณ 5 – 7 วนั หรือแลว้แต่ความ
ตอ้งการของตลาด หลงัจากถอนข้ึนมาแลว้น าตน้ไปลา้งเอาดินท่ีติดรากออกให้หมดและเด็ดใบท่ี
โคนตน้ออก 5 – 6 ใบ ก่อนท่ีจะน ามาบรรจุหีบห่อเป็นก าเล็ก ๆ ใน 1 ก า มี 2 – 3 ตน้ แลว้มดัรวมเป็น
มดัใหญ่อีกคร้ังหน่ึง จากนั้นห่อดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพใ์ห้มิดชิด เพื่อน าส่งตลาดคา้ปลีกหรือส่ง
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ให้พ่อคา้คนกลางมารับต่อไป การบรรจุหีบห่อเช่นน้ีจะสามารถขนส่งพีค๊อกไดน้านประมาณ 12 
ชัว่โมง โดยจะท าใหพ้ีคอ๊กเห่ียวเพียงเล็กนอ้ย แต่เม่ือน าไปแช่น ้าดอกพีคอ๊กก็จะสดเหมือนเดิม  
 ส าหรับกรณีการตดัอกจ าหน่าย ในการตดัควรสังเกตจากดอกท่ีเกิดจากส่วนยอดของ
ตน้เจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ ส่วนดอกท่ีเกิดจากก่ิงแขนงอาจจะตูมอยู่เล็กน้อย หลงัจากนั้นใช้กระดา
หนงัสือพิมพหุ์้มทบั เพื่อเตรียมส่งตลาดต่อไป หลงัจากตดัดอกคร้ังแรกแลว้ควรงดให้น ้ าเพื่อให้ดิน
แหง้แลว้ท าการตดัตน้ออกใหถึ้งโคนและให้น ้ าตามปกติ เม่ือเร่ิมแตกหน่อใหม่จึงเพิ่มการให้น ้ ามาก
ข้ึน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ก็จะใหด้อกอีกรุ่นหน่ึง เม่ือไดด้อกรุ่นท่ี 2 แลว้ให้ปฏิบติัเหมือนเดิมก็จะได้
ดอกรุ่นท่ี 3 และ 4 ต่อไป     
 

โรคและแมลงทีส่ าคัญ 
1. โรคเหี่ยว  

 สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Fusarium Conglatinan Callistephus เป็นโรคท่ีพบมากและ
ร้ายแรงท่ีสุดของพีค๊อก โดยเฉพาะพีค๊อกท่ีปลูกในแปลงท่ีเคยปลูกดอกเบญจมาศมาก่อน ตน้ท่ีเป็น
โรคจะมีอาการเห่ียวเฉาอย่างรวดเร็ว เป็นมากในระยะท่ีพีค๊อกโตเต็มท่ีหรือก่อนออกดอกหรือดอก
เร่ิมตูม โดยเช้ือจะเขา้ท าลายในส่วนล่างของล าตน้ โดยจะปรากฏเป็นสีส้มตรงโคนตน้ใกลพ้ื้นดิน 
หากตดัล าต้นท่ีเป็นโรคน้ีตามขวางจะพบว่ามีวงแหวนสีน ้ าตาลแดงอยู่ในบริเวณท่อส่งน ้ าและ
อาหาร สามารถป้องกนัไดโ้ดยการใชส้ารกนัเช้ือรา เช่น เทอราคลอร์ ราดลงไปในดินก่อนปลูก 

2. โรคโคนเน่า 
 เกิดจากเช้ือรา Rhizoctonia spp. จะพบในระยะท่ีเป็นตน้กลา้เท่านั้น ซ่ึงเช้ือรา
พวกน้ีอาจติดมากบัเมล็ดหรือตกคา้งอยู่กบัดินเพาะเมล็ด ท าให้เกิดอาการเน่าท่ีโคนตน้กล้าและ              
ท าใหต้น้กลา้ตายเป็นกลุ่ม ๆ และลุกลามไปอยา่งรวดเร็ว สามารถป้องกนัและก าจดัไดโ้ดยใชย้าพวก
เทอราคลอร์ เทอราโซล และอบดินฆ่าเช้ือก่อนการเพาะเมล็ด  

3. โรครากปม 
 สาเหตุเกิดจากไส้เดือนฝอย โดยปกติแล้วพีค๊อกท่ีปรากฏอาการของโรคน้ี            
มกัจะไม่ตายเพียงแต่ตน้จะไม่เจริญเติบโตตามปกติ มีลกัษณะอาการคือ ตน้จะแคระแกร็น ในตอน                
กลางวนัท่ีมีอากาศร้อนจดัจะแสดงอาการเห่ียวเฉาและจะฟ้ืนตวัในตอนกลางคืน ถ้าถอนตน้มาดู     
จะพบวา่ตรงบริเวณรากจะบวมและเป็นปมเล็ก ๆ เน่ืองจากมีไส้เดือนฝอยชนิดหน่ึงเขา้ไปอาศยัอยู ่
หากปล่อยไวร้ากจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลหรือด า รากจะผุและเป่ือยเร็วกวา่ปกติ เม่ือน าเอารากท่ีเป็น
ปมไปตรวจจะพบวา่มีถุงสีขาวนวลเป็นกอ้นกลมเล็ก ๆ ฝังอยูภ่ายในรากถุงดงักล่าวน้ี ก็คือไส้เดือน
ฝอยนัน่เอง โรคน้ีสามารถแพร่ระบาดไดโ้ดยทางน ้ า ติดไปกบัดินหรือตน้ท่ีเป็นโรค และติดไปกบั
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เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเกษตร สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชเ้ทมมิค 10 จีหรือฟูราดานหรือคูราแทร์ 
ฝังลงไปในดิน  

4. โรคดอกเขียว 
 สาเหตุเกิดจากเช้ือไมโครพลาสม่า ซ่ึงถ่ายทอดมาจากวชัพืช โดยมีเพล้ียจัก๊จัน่
เป็นพาหะ ซ่ึงพีค๊อกท่ีเป็นโรคน้ีดอกจะมีสีเขียว ขอบกลีบดอกมีสีแดงปะปน รูปร่างดอกจะ                  
ไม่เปล่ียนแปลงแต่ตน้จะแคระแกร็นเล็กนอ้ย สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชย้าแลนเนท อินเดร็กซ์ และ
เอนดริน ฉีดพน่ก าจดัเพล้ียจกัจัน่ 

5. โรคราสนิม 
 สาเหตุเกิดเช้ือรา ระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือฤดูท่ีมีน ้าคา้งมาก มกัพบในขณะท่ี
ตน้ก าลงัออกดอก โดยมีลกัษณะอาการคือ จะมีสีส้มคลา้ยสนิมเหล็กเกิดข้ึนท่ีใตใ้บ สามารถป้องกนั
ได้โดยขณะรดน ้ าควรระวงัอย่าให้น ้ าถูกตน้และใบ เพราะจะท าให้เช้ือราน้ีระบาดได้ง่าย และใช้
สารประกอบของก ามะถนัหรือเฟอเมทฉีดพน่เป็นคร้ังคราว 

6. เพลีย้อ่อน 
 เป็นแมลงปากดูด ชอบเกาะเพื่อดูดกินน ้ าเล้ียงบริเวณส่วนอ่อนของตน้พีค๊อก            
ท าใหเ้ป็นสาเหตุของดอกและใบบิดเบ้ียว สามารถป้องกนัและก าจดัไดโ้ดยฉีดพ่นดว้ยสารฆ่าแมลง 
เพื่อก าจดัมดซ่ึงเป็นพาหะของเพล้ียอ่อน 

7. เพลีย้ไฟ 
 เป็นแมลงซ่ึงท าอนัตรายแก่ใบอ่อนของพีค๊อก ท าให้ใบมีอาการหงิกงอและใตใ้บ
จะเป็นสีเทา เพล้ียไฟนอกจากจะท าลายพีคอ๊กโดยตรงแลว้ ยงัเป็นพาหะแพร่เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคเห่ียวแก่ตน้พีค๊อกอีกดว้ย สามารถป้องกนัและก าจดัไดโ้ดยใชส้ารเคมีโตกุไธออนฉีดพ่นทุก ๆ     
1 – 2 สัปดาห์ นอกจากน้ีอาจใชเ้ซฟวนิ เคลเทนหรือมาลาไธออน ก าจดั 

8. หนอนเจาะดอก 
 ท าลายพีค๊อกโดยการกดักินยอดอ่อนและเมล็ดท่ีเร่ิมจะติด ท าให้ดอกเสียหาย 
เมล็ดไม่สมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดน้อยลง สามารถป้องกนัและก าจดัได้โดยใช้สารเคมี 
เช่น อโซดริน มาลาไธออน แลนเนทหรือเซฟวนิ 85 ฉีดพน่ทุก ๆ 1 – 2 สัปดาห์ 

9. ไรแดง 
 เป็นแมลงท่ีชอบท าลายยอดอ่อนพีค๊อก ท าให้ดอกไม่สมบูรณ์ มีลกัษณะแคระ
แกร็น ในบางคร้ังจะพบว่าท าลายใบโดยการดูดน ้ าเล้ียงจากใบ ท าให้ใบร่วง สามารถป้องกนัและ
ก าจดัไดโ้ดยใชส้ารเคมี เช่น แคลเทนฉีดพน่เม่ือพบไรแดงเขา้ท าลาย 
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