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บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    
  พริก จัดวาเปนพืชผักท่ีมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของไทย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแม
ริม ตําบลโปงแยง มี การปลูกพริกหวาน มาต้ังแตในป พ.ศ.2538 และมีการขยายการเพาะปลูกมาก
ยิ่งข้ึนในป 2540-2546  ปจจุบันตําบลโปงแยงมีการใชพื้นที่การเพาะปลูกพริกหวาน เพียงอยางเดียว
ท้ังหมด 180 ไร คิดเปนผลผลิตท้ังหมด 2,160 ตัน (ตาราง 1.1) โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดอยูท่ี 
หมู 1,2,3 และ 5  
  การผลิตดังกลาวสวนใหญภายในพื้นท่ีของเกษตรกรเปนไปในรูปแบบของระบบ Contract 
Farming โดยมีผูรับซ้ือคือสํานักวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโปงแยงเปนผูรับซ้ือทําหนาท่ีกําหนด
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตท่ีเกษตรกรจะปอนให และจะใหการประกันราคาผลผลิตพรอมท้ัง
ใหการสนับสนุนทุน พันธุพืช และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภายใตกติกาท่ีมีรวมกันในเร่ืองของ (1) 
การประกันราคาผลผลิตลวงหนา:( pre-agreed priced) (2) คุณภาพของผลผลิต: (quality) (3) 
ปริมาณของผลผลิต: (quantity) และ (4) เวลาในการสงมอบผลผลิต:( time) ซ่ึงเปนหลักประกัน
อยางหนึ่งท่ีช้ีใหเห็นวาเกษตรกรจะไมมีปญหาในเร่ืองการตลาดของพริกหวาน เพราะมีการรับซ้ือ
ท้ังหมดในแตละรอบของการผลิต เพราะฉะน้ันส่ิงหนึ่งท่ีเกษตรกรจําเปนจะตองใหความสําคัญและ
คํานึงถึงคือ ข้ันตอนท่ีจะชวยลดตนทุนในการผลิตพริกหวานของเกษตรกรลงไดอันจะทําให
สัดสวนของกําไรตอผลผลิตท่ีเกษตรกรจะไดรับเพิ่มสูงข้ึน 
     สวนใหญเกษตรกรผูผลิตพริกหวานปจจุบันท่ีตําบลโปงแยงนิยมปลูกพริกหวานในระบบ
การปลูกพืชไรดิน (substrate culture system) ภายใตสภาพโรงเรือน โดยใชกาบมะพราวสับหรือไย
มะพราวเปนวัสดุคํ้าจุนราก มีการใหน้ําและปุยไปพรอมๆ กัน (fertigation system) ดังนั้นเวลาและ
ปริมาณการใหน้ําและปุยจึงมีความสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนการประหยัดน้ําและปุยแลว การให
น้ําและปุยอยางถูกตองจะเปนการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพสามารถหลีกเล่ียงการเกิดสภาวะเครียด
ของพืช และยังสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตไดอีกดวย  อยางไรก็ตามในความเห็นของ
นักวิจัย (จิราพร ตยุติวุฒิกุลและคณะ,2550) เกษตรกรสวนใหญยังใชปุยไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทําใหตนทุนทางการผลิตเพิ่มสูงข้ึนท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการขาดความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการ
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น้ําและปุยและนอกจากนั้นแลวยังสงผลเสียตอสภาพของดินและส่ิงแวดลอมอีกดวยดังนั้นการศึกษา
หาแนวทางในการจัดการปุย เพื่อใหการใชปุยไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดตนทุนการ
ผลิตแทนท่ีการรับซ้ือปุยสําเร็จรูปมาใชเอง  จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและมีประโยชนอยางยิ่งกับ
เกษตรกรเพื่อเปนทางเลือกแกเกษตรกรผูปลูกพริกหวานในอนาคตตอไป  

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานใน
สภาพไรดินโดยเปรียบเทียบประสิทธิ ของการใชปุยในระบบเฟอรติเกช่ันในการเพ่ิมธาตุอาหาร 
แบบสําเร็จรูปจากบริษัท(Commercial fertilizer, CF) และ แบบผสมเตรียมเอง ซ่ึงนั่นจะแสดงให
เห็นถึงตนทุนและผลตอบแทนท่ีจะสะทอนออกมาเปนตัวเลขท่ีเกษตรกรจะไดรับเปนอยางไร 

การเพิ่มผลผลิตตอพื้นท่ีนั้นปุยเคมีและยากําจัดโรคและแมลง ยังคงเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ
ของการผลิตท่ีเกษตรกรจําเปนตองใชและเปนตนทุนสําคัญท่ีเพิ่มข้ึนทุกปโดยเฉพาะอยางยิ่งปุยเคมี
ท่ีมีปริมาณการใชเพ่ิมสูงข้ึนทุกป(ฝายปุยเคมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2547)ความตองการใช
ปุยเคมีในภาคการเกษตรมีการนําเขาจากตางประเทศในอัตราท่ีสูงปจจุบันการปลูกพริกหวานใน
พื้นท่ีอําเภอโปงแยงมีการใหธาตุอาหารโดยระบบเฟอรติเกช่ันโดยรอยละ80ของเกษตรกรใชปุย
สําเร็จรูปของบริษัทและเกษตรกรบางรายใชปุยผสมเตรียมเอง(ตาราง1.2)ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบความ
เขมขนของธาตุอาหารในสารละลายธาตุอาหารของปุยสําเร็จรูปจากบริษัทกับปุยผสมเตรียมเอง
พบวาปุยสําเร็จรูปของบริษัทมีธาตุอาหารบางตัวท่ีมีปริมาณความเขมขนสูงกวาปุยผสมเตรียมเอง
(ตาราง1.3)ซ่ึงมากเกินความจําเปนตอการเจริญเติบโตของตนพริกหวานเมื่อพิจารณาจากการให
คุณภาพในเร่ืองของน้ําหนักและปริมาณผลผลิตของปุยทั้งสองชนิดท่ีเกษตรกรไดรับซ่ึงอาจหมาย
รวมถึงตนทุนสวนเพิ่มท่ีถูกยัดเยียดใหเกษตรกรตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน(ชาตรี สิทธิกุล 
และคณะ,2552) จึงตองศึกษาเปรียบเทียบกับการใชปุยผสมเตรียมเองในแงของการเติบโตทาง
กายภาพ กับตนทุนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนอันจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีชวยในการปรับเปล่ียนและ
ตัดสินใจในการดําเนินการลงทุนเพาะปลูกคร้ังตอไป   

 

ตาราง 1.1 สถิติการปลูกพริกหวานพื้นท่ีตําบลโปงแยง อําเภอแมริม ป 2553 

       ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

พริกหวาน ป 2552 ป 2553 

พื้นท่ีปลูก (ไร) 90 180 

ผลผลิต (ตัน) 1,070 2,160 
จํานวนราย 150 300 



3 

 

ตารางท่ี 1.2 องคประกอบของปุยเตรียมเองชนิดตาง ๆ ท่ีใชในการละลายเขมขน A และ B     
        (สําหรับปริมาตร 75 ลิตร)  
 

ชนิดปุย สารเคมี/ปุยท่ีใช* ปริมาณ หนวย 

ปุย A แคลเซียมไนเตรท (15 - 0 – 0) 16.0 กิโลกรัม 
 เหล็กอีดีทีเอ (Fe-EDTA) 209 กรัม 

ปุย B โพแทสเซียมไนเตรท (13 - 0 - 46) 10.1 กิโลกรัม 
 โพแทสเซียมฟอสเฟส (0  - 52 - 34) 3.3 กิโลกรัม 
 แมกนีเซียมซัลเฟต 6.0 กิโลกรัม 
 ซิงคซัลเฟต 22.3 กรัม 
 คอปเปอรซัลเฟต 3.0 กรัม 
 แมงกานีสซัลเฟต 26.6 กรัม 
 กรดบอริก 28.6 กรัม 
 แอมโมเนียมโมลิบเดท ((NH4)2Mo7O24) 1.3 กรัม 

        *สารเคมีหรือปุยเตรียมเองท่ีไดคําแนะนําจาก สกว.(สํานักงานสนันสนุนกองทุนการวิจัย) 
        
ตารางท่ี 1.3 คา pH EC และความเขมขนของธาตุอาหารในสารละลายธาตุอาหารเฉล่ีย ของ   
                   สารละลายธาตุอาหาร 

 

สูตรปุย pH 
EC 

mS/ 
cm 

ความเขมขนธาตุอาหารในสารละลายธาตุอาหาร (mg/L)* 

N P K Ca Mg S Fe Cu Zn Mn B 

ปุยบริษัท 6.85 2.32 236.0 52.2 308.8 209.1 46.0 37.3 0.73 0.29 0.26 0.64 0.61 

ปุยผสม
เตรียมเอง 

6.64 2.37 246.0 43.8 308.1 217.4 39.7 27.0 1.30 0.10 0.21 0.39 0.46 

* ปุยบริษัท (ปุยสําเร็จรูปจากรานคา) 
* ปุยผสมเตรียมเอง (ไดจากคําแนะนําของ สกว.) 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
     1.2.1   ศึกษาเปรียบเทียบตนทุน – ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตพริกหวานในสภาพ

ไรดินโดยเปรียบเทียบการใชปุยในระบบเฟอรติเกชันระหวางปุยผสมสําเร็จรูปจากบริษัท
(commercial fertilizer, CF) และ ปุยผสมเตรียมเอง 

     1.2.2   เพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนดานปุยสําหรับระบบเฟอติเกช่ัน 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1  ทําใหทราบถึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูกพริก
หวานในสภาพไรดินโดยมีการเปรียบเทียบปจจัยดานตนทุนและผลผลิตระหวางการใชปุยสําเร็จรูป
จากบริษัทกับปุยผสมเตรียมเอง 

1.3.2  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนสําหรับเกษตรกร ผูปลูกพริก
หวานแบบไมใชดิน และนักลงทุน เพื่อเพ่ิมกําไรจากการลดตนทุนการผลิตลงได 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกพริกหวาน
ในสภาพไรดินในการใหปุยตางชนิดกัน ระหวางปุยสําเร็จรูปของบริษัท และปุยผสมเตรียมเอง ณ  
ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนแหลงการผลิตใหญ ในการศึกษาคร้ังนี้จะใช
จํานวนเกษตรกรที่ปลูกพริกหวานจํานวน 18 รายโดยประชากรศึกษาถูกแบงเปน 

1. กลุมวิสาหกิจชุมชน 
2. กลุมเกษตรกรบานมวงคํา 
3. กลุมเกษตรกรสมาชิกบริษัทลานนา 
4. กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับของโครงการหลวงแมสาใหม 
5. กลุมเกษตรกรผูปลูกพริกหวานอิสระ 

       สําหรับระยะเวลาของโครงการท่ีทําการวิเคราะหหาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 10 ป คือตั้งแต พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2562 
1.5 นิยามศัพท 

ในการศึกษาในคร้ังนี้ กําหนดให 

พริกหวาน (Capsicum annuum var annuum L.  Grossum Group) หมายถึง พริกท่ีอยูใน
ตระกูล Solanaceae ซ่ึงเปนตระกูลเดียวกับมะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝร่ัง มีช่ือสามัญภาษาอังกฤษ
เรียกวา Chile, chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum เปนพืชขามป แตท่ีปลูกเปนการคา
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สวนใหญจะปลูกฤดูเดียว ทําใหมีสายพันธุใหมจํานวนมาก มีความแตกตางกันท้ังในดานความสูง 
ขนาดทรงพุม ขนาดของใบ จํานวนดอกตอชอ ลักษณะ ขนาด สีของผล ตลอดจน รสชาติและความ
เผ็ด 

พริกหวานในระบบการปลูกพืชไรดิน(Substrate culture system)   หมายถึง  การเพาะปลูก
ภายใตสภาพโรงเรือนโดยใชกาบมะพราวสับหรือไยมะพราวเปนวัสดุคํ้าจุนราก มีการใหน้ําและปุย
ไปพรอมๆ กัน (fertigation system)    

ผลตอบแทน  หมายถึง  รายไดท่ีไดจากการปลูกพริกหวานในสภาพไรดิน 
ตนทุน  หมายถึง  คาใชจายหรือตนทุนในการปลูกพริกหวานในสภาพไรดิน ประกอบดวย 

ตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร 


