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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

ในประเทศไทยมีการเพาะเห็ดมานานแลว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศรอนชื้นเหมาะตอการ
การเจริญเติบโตของเห็ด และไดมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเพาะเห็ดโดยใชเทคนิคและกรรมวิธี
ใหมๆ โดยทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลไดกําหนดใหมีการวิจัยและพัฒนาเห็ดเพื่อเพิ่มการบริโภค
ภายในประเทศและขยายการสงออกไปยังตางประเทศโดยกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําแผนพัฒนาเห็ดรวมกัน โดยกรมวิชาการเกษตรจัดทํา
แผนงานการวิจัยและพัฒนาการผลิตการปรับปรุงพันธุ ตลอดจนวิจัยความตองการของตลาดทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะเห็ดเปนอาชีพหลัก
และอาชีพรองโดยมีเปาหมายสงเสริมการผลิตเห็ดชนิดตางๆ ในประเทศในป 2544/2545 มีปริมาณ
รวมทั้งหมด 121,900 ตัน คิดเปนมูลคา 5,446 ลานบาท (ตารางที่ 1) การผลิตเห็ดของไทยสวนใหญ
ใชเพื่อบริโภคภายในประเทศ ทําใหการผลิตขยายตัวในอัตราที่คอนขางต่ํา ประมาณวาการบริโภค
เห็ดฟางเพิ่มขึ้นปละประมาณรอยละ 2 สวนเห็ดนางรม เห็ดนางฟา และเปาฮื้อนั้นการผลิตคอนขาง
คงที่ เนื่องจากตลาดอิ่มตัว  สวนเห็ดแชมปญอง และเห็ดหอมนั้นยังผลิตเพิ่มไดอีกมากเนื่องจากยังมี
ตลาดรองรับอยูกวางขวาง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2537) 

 
เห็ดเปนอาหารที่สําคัญชนิดหนึ่งมาตั้งแตสมัยโบราณเนื่องจากเห็ดมีรสชาดอรอย นารับ

ประทานและมีคุณคาทางอาหารสูง กลาวคือเห็ดมีสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตและโปรตีนสูง
แตในเห็ดไมมีสารคอเลสเตอรอลซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการอุดตันในเสนเลือดเหมาะสําหรับผู
บริโภคที่มีปญหาเกี่ยวกับมีสารคอเลสเตอรอลในเสนเลือดสูงที่จะบริโภคเห็ดทดแทนโปรตีนที่ได
จากเนื้อสัตว รวมทั้งเห็ดยังมีวิตามินสูงดวย จากงานวิจัยทางการแพทยพบวา เห็ดบางชนิดมี
สรรพคุณทางยารักษาโรค เชน เห็ดหอมและเห็ดหูหนูขาว เปนตน  ถารับประทานเห็ดเปนประจําจะ
ชวยปองกันโรคการสะสมไขมันในเสนเลือด โรคความดันและมีสารตอตานเนื้องอก  นอกจากนี้
เห็ดยังสามารถทําการเพาะไดงายและสะดวกโดยสามารถนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรที่หาไดงาย
ในทองถ่ินมาใชเปนวัสดุในการเพาะและกรรมวิธีในการเพาะก็ไมยุงยากนัก (วัภลภ, 2541) 
 



 2

ตารางที่ 1  ประมาณการผลิตและมูลคาของเห็ดชนิดตาง ๆ ของประเทศไทย ป 2544/2545 
 

ชนิดเห็ด ผลผลิต 
(ตัน) รอยละ ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
เห็ดฟาง 84,000 68.9 45 3,780 
เห็ดสกุลนางรม 15,000 12.3 20 300 
เห็ดหูหนู 14,000 11.5 20 280 
เห็ดหอม 3,000 2.5 100 300 
เห็ดแชมปญอง 900 0.7 40 36 
เห็ดอื่น ๆ เชน เห็ดเข็มทอง 
เห็ดลม และเห็ดแครง 5,000 4.1 150 450 

รวม 121,900 100 - 5,446 
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร(2544) 
 

เห็ดหอมเปนเห็ดที่นิยมบริโภคและมีราคาแพงชนิดหนึ่ง ซ่ึงเห็ดหอมมีคุณประโยชนทั้งทาง
ดานอาหารและดานคุณสมบัติทางยา ทางดานอาหารเห็ดหอมใชเปนเปนตัวประกอบปรุงแตงรส 
เชน ซีอ้ิวเห็ดหอม เห็ดหอมมีกรดอะมิโนอยูถึง 21 ชนิดและกรดกลูตามิคเปนสารที่สําคัญตอรสชาด
ของเห็ดหอม  ประกอบกับเห็ดหอมยังมีคุณคาทางโภชนาการและวิตามินสูงอีกดวย  สวนทางดาน
คุณสมบัติทางยาเห็ดหอมมีสารหลายชนิดที่สามารถลดไขมันหรือสารคอเลสเตอรอลในเลือดได   
(วิเศษณ, 2543) 

 
สําหรับประเทศไทยนั้น การผลิตเห็ดหอมสวนใหญอยูในทางภาคเหนือ ซ่ึงปริมาณการ

ผลิตเห็ดหอมในประเทศของประเทศไทยไมยังเพียงพอตอความตองการในประเทศ ทําใหตองมีการ
นําเขาเห็ดหอมจากตางประเทศเปนจํานวนมากในรูปของเห็ดแหง ทําใหประเทศไทยตองเสียดุลการ
คาปละหลายสิบลานบาทและมีแนวโนมการนําเขาเห็ดแหงสูงขึ้น (ตารางที่ 2) ในปจจุบันจึงมีผูสน
ใจทําการผลิตเห็ดหอมเพื่อจําหนายเปนจํานวนมาก ประกอบกับการสงเสริมของภาครัฐที่มีแนวทาง
ในการขยายพื้นที่เพาะเห็ดหอมในพื้นที่ใหม (กรมสงเสริมการเกษตร, 2537) อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกับพื้นที่ทางภาคเหนือโดยมีภูเขาใหญนอยสลับซับซอน  มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 200-300 เมตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2532) และมีภูมิ
อากาศกึ่งเมืองหนาวพอที่จะปลูกพืชผักเมืองหนาวได จึงไดมีแนวทางการพัฒนาการเกษตรทดลอง
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การปลูกพืชเมืองหนาว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2532) และไดมีผูริเร่ิมนําเห็ดหอมมาทดลอง
เพาะและไดเร่ิมแพรหลาย ถึงแมเห็ดหอมจะสามารถเพาะไดในบางพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี แตประ
สิทธิภาพการผลิตอาจไมเทียบเทากับพื้นที่ภาคเหนือซ่ึงมีลักษณะบรรยากาศที่เหมาะสมกวา จึงควร
ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนผลิตเห็ดหอม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจใน
การลงทุนผลิตเห็ดหอมของผูที่สนใจ และการใหสินเชื่อของสถาบันทางการเงินตาง ๆ อีกทั้งยังเปน
การแนวทางของหนวยงานที่สงเสริมพัฒนาการเกษตรตอไป   
 
ตารางที่ 2  ปริมาณและมูลคาการนําเขาเห็ดแหงของไทย  ชวงป พ.ศ. 2538-2544 

 
ป พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 
2538 384 73.9 
2539 416 75.3 
2540 296 48.2 
2541 137.3 14.5 
2542 180 15.4 
2543 427 35.4 
2544 999 73.2 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2544) 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาถึงสถานภาพการผลิตเห็ดหอมและการจําหนายเห็ดหอม  
 
2. เพื่อศึกษาโครงสรางตนทุนและรายไดของการผลิตเห็ดหอม 

 
3. เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนการผลิตเห็ดหอม  

 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ทําใหทราบถึงลักษณะทั่วไปในการผลิตและจําหนายเห็ดหอม  รวมทั้งตนทุน  รายได  และ 
ความคุมทุนในการผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงผลจากการศึกษาดังกลาวจะ
เปนขอมูลใหกับผูที่สนใจในการลงทุน  รวมทั้งเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาของสถาบันทาง
การเงินในการปลอยสินเชื่อใหกับเกษตรกรและรัฐยังใชขอมูลดังกลาวเพื่อเปนแนวทางในการสง
เสริมใหกับผูสนใจที่จะลงทุนผลิตเห็ดหอมตอไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเห็ดหอมปการเพาะปลูก 
2546 โดยใชขอมูลประมาณการจากการสัมภาษณประธานชมรมเห็ดหอมภาคตะวันตกและ
เกษตรกรผูผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งหมดจํานวน 10 ราย 
 

นิยามศัพท 
 
 ฟารมขนาดใหญ หมายถึง ฟารมที่มีการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอมเองและทําการเปดดอก 
 
 ฟารมขนาดเล็ก  หมายถึง ฟารมที่มีการซื้อกอนเชื้อเห็ดหอมมาทําการเปดดอก 
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วิธีการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 
 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสอบถาม
สัมภาษณประธานชมรมเห็ดหอมภาคตะวันตกและเกษตรกรผูที่ทําการผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรีทั้งหมด โดยการสอบถามเกษตรกร จํานวนทั้งหมด 10 ราย โดยแบงตามลักษณะ
การผลิตเห็ดหอมไดดังนี้ คือ เกษตรกรฟารมขนาดใหญที่มีการผลิตกอนเชื้อเห็ดเอง จํานวน 2 ราย 
และเกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่ทําการซื้อกอนเชื้อเห็ดมาเปดดอกจํานวน 8 ราย  ซ่ึงสอบถามเกีย่วกบั
การผลิต ตนทุนการผลิต ปริมาณการผลิต การจัดจําหนาย รายไดที่ไดรับ และการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และปญหาของการผลิตเห็ดหอมเพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนการผลิตเห็ดหอม 
  
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่ทําการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงจะทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สมาคมผูวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนขอมูลทางสถิติ ทั้งจากกรมศุลกากร สํานักงานสถิติการเกษตร
ของประเทศไทย กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 1 
และ 2 โดยใชวิธีการสถิติอยางงายในรูปตาราง รอยละ คาเฉลี่ย ซ่ึงใชอธิบายเพื่อใหเขาใจถึงลักษณะ
ทั่วไปในการผลิตเห็ดหอม การจําหนายเห็ดหอมของเกษตรกรและโครงสรางตนทุนและรายไดของ
การผลิตเห็ดหอม รวมทั้งปญหาทางดานการผลิตและการจําหนายเห็ดหอมในการผลิตเห็ดหอม  
  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในขอ 2 การ 
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนผลิตเห็ดหอม  ใชวิธีการวิเคราะหทางการเงิน  (Financial 
Analysis) โดยนําตนทุนหรือคาใชจายและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตเห็ดหอมมาเปรียบเทียบ 
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เพื่อแสดงใหเห็นความสามารถของโครงการที่จะกอใหเกิดประโยชนไดหรือความคุมคาในการลง
ทุน โดยใชหลักเกณฑตัดสินใจทั้งแบบไมปรับมูลคาของเงินตามเวลา คือ การหาระยะเวลาคืนทุน 
และแบบปรับมูลคาของเงินตามเวลา คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ ดังนี้ 

 
 2.1  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 

2.2 อัตราผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
 

2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 

2.4  ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)  
 

นอกจากนี้ยังไดทําการทดสอบความออนไหวในการลงทุนผลิตเห็ดหอม (Sensitivity  
Test) เพื่อศึกษาความเสี่ยงและความไมแนนอนจากการผลิต วาจะมีผลตอการลงทุนผลิตเห็ดหอม
มากนอยเพียงใด ดังนั้นจึงทดสอบโดยสมมติใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและปริมาณผลผลิตลดลง 
และทําการวิเคราะหคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาความเสี่ยงภัย
ของโครงการอยูในระดับสูงหรือต่ํา 



บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสารและเคาโครงทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

ในบทนี้กลาวถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ และทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิเคราะหในบท
ตอไป 

 
การตรวจเอกสาร 

  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตเห็ดหอมมีดังนี้ 

 
อาชว (2528) ไดทําการศึกษาเรื่องตลาดเห็ดหอมในประเทศไทย โดยการสํารวจพอคาคน

กลาง จํานวน 37 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความตองการบริโภคและปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเห็ดหอม  ผลการศึกษาพบวาขนาดของตลาดเห็ดหอมในประเทศมีปริมาณ 250-350 
เมตริกตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 300 ลานบาท  เห็ดหอมที่เปนที่ตองการของตลาด คือ เห็ด
หอมที่มีกล่ินหอม ขนาดกลางที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด 2 นิ้ว ดอกเห็ดมีสีดําและที่มีลายขาว หมวก
เห็ดควรบานออกทั้งดอก ปลายขอบหมวกโคงงอเขาดานใน กานดอกสั้น และความชื้นต่ํา การตัด
สินใจซื้อเห็ดหอมของพอคาและผูใชจะพิจารณาใหความสําคัญกับคุณภาพของดอกเห็ดมากที่สุด 
รองลงมาเปนราคา แหลงผลิตเห็ดและยี่หอ ตามลําดับ 
 

วัลลภาและอารมณ (2531) ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดหอมในภาคใตของประเทศไทย 
โดยทําการเพาะเห็ดหอมสายพันธุทนรอนในถุงพลาสติกขนาด 7×12 นิ้ว จํานวน 50 ถุง (800 กรัม/
ถุง) โดยใชขี้เล่ือยไมยางพาราและอาหารเสริมเปนวัสดุเพาะ นําถุงกอนเชื้อไปบมภายใตอุณหภูมิ
หอง (25-34 °C) ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2530 (ความชื้นสัมพัทธ 72-85%) พบวา
สามารถทําการเพาะเห็ดหอมได โดยเสนใยเดินเต็มถุงใชเวลานาน 4 เดือน และบมนานตอไปอีก 2 
เดือน ใหเสนใยแกและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เมื่อนําถุงกอนเชื้อไปทําใหออกดอกในโรงเรือน 25-
28°C และมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 77-85 สามารถเก็บผลผลิตไดเปนน้ําหนักเฉลี่ยได 54.74 กรัม/
ถุง 
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กนกอร (2533) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะเห็ดหอมโดยวิธีเพาะ
ในไมกับวิธีเพาะในถุงพลาสติก จากการศึกษาพบวาสวนใหญฟารมที่เพาะเห็ดหอมในไมจะมีตน
ทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัม ต่ํากวาการเพาะในถุงพลาสติกและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลง
ทุนสูงกวาการเพาะในถุงพลาสติก อยางไรก็ตาม ฟารมที่เพาะเห็ดหอมรวมกับเห็ดชนิดอื่นและลง
ทุนมากประสบกับการขาดทุนเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลทําใหผลผลิตต่ํากวาฟารม
ลักษณะอื่น ๆ ปญหาที่สําคัญของการเพาะเห็ดหอมคือ การขาดสายพันธุที่มีคุณภาพ หาไมเพาะยาก 
มีโรคและศัตรูเห็ดรบกวน การจัดการฟารมไมมีประสิทธิภาพ การขาดความรูความชํานาญดาน
เทคโนโลยีการผลิต  ดานการตลาดและขาดเงินทุนหมุนเวียน   

 
ในการศึกษาไดแบงฟารมออกเปน 5 ลักษณะ ดังนี้คือ ฟารมที่ผลิตเห็ดหอมเพียงชนิดเดียว

และใชเงินลงทุนมาก พบวา ตนทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัมของวิธีการเพาะในถุงพลาสติก 
เทากับ 45.41 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 68 ฟารมที่ผลิตเห็ดหอมรวมกับ
เห็ดชนิดอื่นและใชเงินลงทุนมาก พบวา ตนทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัมของวิธีการเพาะในถุง
พลาสติก เทากับ 17.96 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 55 ฟารมที่ผลิตเห็ดหอม
เพียงชนิดเดียวและใชเงินลงทุนนอย พบวา ตนทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัมของวิธีการเพาะใน
ถุงพลาสติก เทากับ 63.38 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 48 ฟารมที่ผลิตเห็ด
หอมรวมกับเห็ดชนิดอื่นและใชเงินลงทุนนอย  พบวา  ตนทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัมของวิธี
การเพาะในถุงพลาสติก ซ่ึงเทากับ 28 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 377  และ
เกษตรกรที่เขารวมกับโครงการหลวง มีตนทุนการผลิตตอผลผลิต 1 กิโลกรัมในวิธีการเพาะในไม
เพียงอยางเดียว เทากับ 32.68 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 85 
 

นันทกร (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องการปรับปรุงวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเพื่อการเพาะ
เห็ดชนิดตางๆ โดยทําการทดลองเพาะเห็ดหอมในถุงขี้เล่ือยไมยางพาราและขี้เล่ือยไมรวม และได
ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดหอมสายพันธุตางๆ เพื่อหาสายพันธุเห็ดหอมที่เหมาะสมในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาพบวา ขี้เล่ือยไมยางพาราเหมาะสมมากกวา ดังนั้นจึงควรใชขี้เล่ือยไม
ยางพาราทําการเพาะเห็ดหอมถึงแมวาจะมีราคาแพงกวาขี้เล่ือยไมชนิดอื่นๆ แตราคาเห็ดหอมมีราคา
แพงจึงนับวาคุมที่จะนํามาใช และพันธุเห็ดหอมที่จะนํามาใชเพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมี
การคัดเลือกพันธุใหเหมาะสม จากการทดลองครั้งนี้พบวา เบอร 4 ของกรมวิชาการเกษตรใหผลดีที่
สุด 
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สุนทรีย (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องความเปนไปไดในการลงทุนผลิตเห็ดหอมเพื่อการคา
โดยทําการศึกษาดานการตลาด ดานเทคนิคในการผลิต ดานการเงิน และดานสิ่งแวดลอมในเขต
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และแบงฟารมออกเปน 3 ขนาด คือ ฟารมขนาดเล็กมีกําลังการ
ผลิตไมเกิน 2,000 กอนตอคร้ัง ฟารมขนาดกลางมีกําลังการผลิตตั้งแต 2,000 กอน แตไมเกิน 6,500 
กอนตอคร้ัง ฟารมขนาดใหญมีกําลังการผลิตตั้งแต 6,500 กอนตอคร้ังขึ้นไป   

 
ผลการศึกษาดานการเงิน พบวา การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก พบวา การผลิตกอนเชื้อ

และเปดดอก ในฟารมขนาดเล็ก มีตนทุนคงที่ 99,036.67 บาทตอป และตนทุนผันแปร 2.64 บาทตอ
กอน ฟารมขนาดกลาง มีตนทุนคงที่ 178,965 บาทตอป และตนทุนผันแปร 2.57 บาทตอกอน ฟารม
ขนาดใหญ มีตนทุนคงที่ 278,103 บาทตอป และตนทุนผันแปร 2.49 บาทตอกอน สวนการซื้อกอน
เชื้อมาเปดดอก ฟารมขนาดเล็ก มีตนทุนคงที่ 47,766.67 บาทตอป และตนทุนผันแปร 6 บาทตอกอน 
ฟารมขนาดกลาง มีตนทุนคงที่ 85,830 บาทตอป และตนทุนผันแปร 6 บาทตอกอน ฟารมขนาด
ใหญ มีตนทุนคงที่ 133,493.33 บาทตอป และตนทุนผันแปร 6 บาทตอกอน  ฟารมขนาดใหญมีตน
ทุนผันแปรต่ําที่สุดเนื่องจากการที่ผลิตกอนเชื้อมาก 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเห็ดชนิดอื่นๆ 
 

ศิริกุล  คลองคํานวณการ (2528) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน
ในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟาและเห็ดเปาฮื้อเพื่อการคา  โดยออกสัมภาษณผูผลิตใน
เขตจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียง ไดแก สมุทรสาคร สมุทรปราการและนครปฐม ผลการ
ศึกษา พบวา  ตนทุนการผลิตหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดธัญพืชเทากับ 2.24 บาทตอขวด  ตนทุนการผลิต
กอนเชื้อเห็ดหูหนูถุงละ 1.65 บาท เห็ดนางรมและเห็ดนางฟาถุงละ 1.53 บาท และเห็ดเปาฮื้อถุงละ 
1.56 บาท  ตนทุนการเพาะเห็ดหูหนูเทากับ 10.44 บาทตอกิโลกรัม เห็ดนางรมเทากับ 11.19 บาทตอ
กิโลกรัม เห็ดนางฟาเทากับ 12.32 บาทตอกิโลกรัม และเห็ดเปาฮื้อเทากับ 17.59 บาทตอกิโลกรัม 

 
การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมแตละประเภท ไดแก การผลิตหัวเชื้อ

เห็ด การผลิตกอนเชื้อเห็ด และการเพาะดอกเห็ด มีอัตราผลตอบแทนคาขายเทากับรอยละ 12, 10.47 
และ 14.68 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนรอยละ 81.68, 46.48 และ 80.06 ตามลําดับ  และ
มีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 3 เดือน, 2 ป 2 เดือน และ 1 ป 3 เดือน ตามลําดับ  ซ่ึงจะเห็นวาการลงทุน
ผลิตหัวเชื้อเห็ดและการเพาะดอกเห็ดเปนกิจกรรมที่นาสนใจลงทุนกวาการผลิตกอนเชื้อเห็ด  เพราะ
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มีอัตราผลตอบแทนจากการจําหนาย อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน และระยะเวลาการคืนทุนที่ดีกวา 
แตเนื่องจากการผลิตหัวเชื้อเห็ดมีขอจํากัดมากกวาการเพาะดอกเห็ด ทั้งในดานการผลิตและการ
จําหนาย จึงสรุปไดวา การเพาะดอกเห็ดเปนกิจกรรมที่สมควรจะลงทุนมากที่สุด 

 
พรทิพย (2538) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตเห็ดในประเทศไทย ป 

2536 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผูผลิตเห็ด ตนทุน รายไดและกําไรจากการ
ผลิตเห็ดชนิดตางๆ รวมทั้งฟงกช่ันการผลิต และประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิตดอกเห็ด
นางรมและนางฟา จากการศึกษาพบวา ผูผลิตมีตนทุนของดอกเห็ดเฉลี่ยระหวางกิโลกรัมละ 5-8 
บาท  ตนทุนของกอนเชื้อเฉลี่ยประมาณกอนละ 3 บาท  ผูผลิตไดรับกําไรสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8-
22 บาท  และกําไรสุทธิเฉลี่ยกอนละ 0.08-1.45 บาท ขึ้นกับชนิดของเห็ด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การ
ผลิตดอกเห็ดขายเปนอาชีพที่ทํารายไดดีกวาการผลิตกอนเชื้อขาย และการกะประมาณฟงกช่ันการ
ผลิตแบบ Quadratic พบวา ปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบตอการผลิตเห็ดนางรมและนางฟา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ขี้เล่ือย และแรงงานคน คาความยืดหยุนรวมเทากับ 1.17 ซ่ึงอยูในระยะผล
ตอบแทนเพิ่มขึ้นและการที่จะไดกําไรสูงสุดจากการผลิตตองใชขี้เล่ือยเพิ่มขึ้นและควรลดการใน
แรงงานลง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการใชปจจัยทั้งสองอยางอยูในระดับที่เหมาะสม 

 
สุภาวดี (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการเพาะเห็ด

ฟางในโรงเรือนของเกษตรกรผูเขารวมโครงการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  โดยสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 20 รายทั้งที่เขารวม
โครงการและไมเขารวมโครงการที่ทําการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเพื่อการคา จํานวน 5 ฟารม ใน
เขตอําเภอเมือง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ในปการผลิต 2542 
  

ผลการศึกษา พบวา ฟารมในโครงการมีระยะเวลาคุมทุนในระยะเวลา 4 ป 9 เดือน และ
ฟารมนอกโครงการมีระยะเวลาคุมทุนในระยะเวลา 7 ป 6 เดือน การวิเคราะหความเปนไปไดทาง
การเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 พบวา ฟารมของเกษตรกรในโครงการและนอกโครงการมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 41,250.77 และ 18,752.60 บาท ตามลําดับ อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน (BCR) พบวา ฟารมในโครงการมีผลประโยชนตอตนทุนสูงกวาฟารมนอกโครงการเทากับ 
เทากับ 1.10 และ 1.05 ตามลําดับ  และฟารมในโครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR)สูงกวาฟารมนอกโครงการ เทากับรอยละ 46.13 และ 29.40 ตามลําดับ  ดังนั้นโครงการเพาะ
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เห็ดฟางในโรงเรือนทั้งสองกลุมมีความเปนไปไดในการลงทุน และฟารมในโครงการมีความนาลง
ทุนมากกวาฟารมนอกโครงการ 
 จากการวิเคราะหความออนไหวของโครงการที่มีผลกระทบตอรายได โดยวิเคราะหราคาที่
จําหนายไดเปนราคาต่ําสุดในป 2542 คือ 38 และ 35 บาทของราคาเห็ดฟางที่เกษตรกรในโครงการ
และนอกโครงการจําหนายได โดยกําหนดใหผลผลิตคงที่  พบวา ทั้งสองกลุมไมสามารถยอมรับได  
และวิเคราะหโดยใหผลผลิตเห็ดฟางของฟารมในโครงการและนอกโครงการลดลงเหลือ 1,206 และ 
904.50 กิโลกรัมตอป ตามลําดับ โดยที่ราคาเฉลี่ยคงที่  พบวา ทั้งสองกลุมไมสามารถยอมรับได  
สวนการวิเคราะหความแปรเปลี่ยนดานตนทุน  พบวา ตนทุนการผลิตเห็ดฟางในโครงการและนอก
โครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละ 9.68 และ 4.68 ตามลําดับ  และจากการวิเคราะหความแปร
เปล่ียนดานผลประโยชน  พบวาผลประโยชนที่ไดจากการผลิตเห็ดฟางในโรงเรือนของฟารมใน
โครงการและนอกโครงการสามารถลดลงไดรอยละ 8.82 และ 4.47 ตามลําดับ 
 

บัวทิพย (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเห็ดฟาง ในเขต
จังหวัดขอนแกน ป 2544 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการผลิต ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน การจัด
การระบบตลาด ปญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน จากการศึกษา พบวา ขนาดโรง
เรือนที่เพาะเห็ดฟางนั้นขนาดที่มากที่สุดคือ ขนาด 5 เมตร x 11 เมตร x 2.50 เมตร การผลิตเห็ดฟาง
ในรอบ 1 ป จะเพาะเห็ดฟางไดประมาณ 11 รุนตอป ตนทุนการผลิตเห็ดฟาง 1 รุนของโรงเรือน
ขนาด 5 เมตร x 11 เมตร x 2.50 เมตร มีรายไดทั้งหมด 4,846.72 บาทตอโรงเรือน มีตนทุนเงินสด 
1,527.81 บาทตอโรงเรือน  ตนทุนไมเปนเงินสด 1,366.06 บาทตอโรงเรือน ตนทุนการผลิตทั้งหมด 
2,893.78 บาทตอโรงเรือน กําไรสุทธิ 1,952.85 บาทตอโรงเรือน และตนทุนการผลิตทั้งหมด 19.11 
บาทตอกิโลกรัม กําไรสุทธิ 12.89 บาทตอกิโลกรัม  ปญหาที่สําคัญของเกษตรกรคือ ราคาเห็ดฟาง
ไมแนนอนและไมมีตลาดรองรับที่ดี กากมันสําปะหลังราคาแพง ขาดเงินทุน โรงเรือนชํารุดและพัง 

 
ฉันทนา (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องการผลิตและการตลาดเห็ดกระดาง บานโนนสูง ตําบล

โนนสูง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของเกษตรกร
ผูเพาะเห็ดกระดางตนทุนและผลตอบแทน การตลาด การจัดการธุรกิจตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ของการผลิตและการตลาดเห็ดกระดาง  จากการศึกษา พบวา ผูเพาะเห็ดกระดางในป 2544 มีตนทุน
การผลิตเฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 43.35 บาท  โดยไดรับผลผลิตเฉลี่ยตอโรงเรือนเทากับ 545.28 
กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยเทากับ 66.30 บาทตอกิโลกรัม กําไรสุทธิเทากับ 22.95 บาทตอกิโลกรัม  วิถีการ
ตลาดของครัวเรือนเกษตรกรมีชองทางจําหนาย 3 ชองทาง คือ ขายใหพอคาขายสง พอคาปลีก และ
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ผูบริโภค ตนทุนการตลาดของพอคาสงและพอคาปลีก เทากับ 3.16 และ 1.59 บาทตอกิโลกรัม กําไร
ของพอคาสงและพอคาปลีก เทากับ 10.54 และ 8.41 บาทตอกิโลกรัม และสวนเหลื่อมการตลาดทั้ง
หมดเทากับ 23.70 บาทตอกิโลกรัม  ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ ปญหาดานราคาจําหนายเห็ด
กระดาง ปญหาขี้เล่ือยราคาแพง ขาดเงินลงทุน เชื้อเห็ดไมมีคุณภาพ ปญหาโรคและแมลง และขาด
การประสานงานดานการตลาด 

 
ชุติมา (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนใน

การเพาะเห็ดหูหนูเพื่อการคาในเขตจังหวัดราชบุรี โดยแบงออกเปน 3 กลุมตามขนาดของโรงเรือน
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของการ
ผลิตเห็ดหูหนูของเกษตรกรทั้ง 3 กลุม พบวา ตนทุนในการกอสรางโรงเรือนและอุปกรณเกษตร 
48,000 70,600 และ 75,300 บาทตอโรงเรือน มีตนทุนการซื้อวัสดุเกษตรเพื่อใชในการผลิตเทากับ 
6,900 5,302 และ 6,6097 บาทตอรุน ไดรับผลผลิตเฉลี่ย 2,102 3,246 และ 4,326 กิโลกรัมตอรุน  
ขายเห็ดหูหนูไดราคาเฉลี่ย 17 17 และ 16 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีกําไรสุทธิเหนือตนทุนเงินสดเทา
กับ 25,422.83 43,401.60 และ 52,224.13 บาทตอรุน ตามลําดับ 

 
ผลการศึกษาการวิเคราะหทางการเงินในการเพาะเห็ดหูหนูในโรงเรือนของเกษตรกรทั้ง 3 

กลุม โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 6 พบวามีความเปนไปไดในการลงทุนในเชิงธุรกิจ เมื่อวิเคราะห
ความออนไหวในการลงทุน โดยใหราคาเห็ดหูหนูลดลงต่ําสุดเทากับกิโลกรัมละ 10 และ 9 บาท 
ตามลําดับ ใหผลผลิตเฉลี่ยคงที่ และผลผลิตที่ไดรับต่ําสุดเทากับ 5,130 8,100 และ 10,800 กิโลกรัม 
ตามลําดับ ใหราคาเฉลี่ยคงที่ เกษตรกรทั้ง 3 กลุมสามารถยอมรับได และผลจากการทดสอบคาความ
แปรเปลี่ยนทางการเงิน โดยพิจารณาราคาและผลผลิตเห็ดหูหนูลดลงต่ําสุดเทาใดจึงจะทําใหโครง
การลงทุนผลิตเห็ดหูหนูของเกษตรกรทั้ง 3 กลุมสามารถยอมรับได สรุปไดวาเกษตรกรโรงเรือน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตองขายเห็ดหูหนูไดในราคาที่ไมต่ํากวา 11.85 9.65 และ 9.73 
บาทตอกิโลกรัม และตองผลิตเห็ดหูหนูไดในปริมาณที่ไมต่ํากวา 4,395.28 5,529.24 และ 7,889.33 
กิโลกรัมตอป ตามลําดับ 
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เคาโครงทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 
 
แนวคิดโครงสรางตนทุน รายได และกําไร 
 
 โครงสรางตนทุนและรายได ตนทุนและรายไดเปนขอมูลสําหรับการศึกษาโครงสรางคาใช
จายและผลตอบแทนการผลิตและใชในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ โครงสรางตนทุน
การผลิตมีทั้งในรูปที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด  แบงออกไดเปนดังนี้ (สมศักดิ์, 2531) 
 

ตนทุนการผลิต ไดจากคาใชจายในการลงทุนและดําเนินการผลิต คาใชจายในการผลิตเห็ด 
หอมโดยองคประกอบของตนทุนการผลิต  แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงที่ และตนทุน
ผันแปร 
 
 1. ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนการผลิตที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต  ซ่ึงเปนคา
ใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิต หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดภาย
ในระยะเวลาของการผลิต  ตนทุนคงที่แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด และ
ที่ไมเปนเงินสด 
    
 1.1 ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตเห็ดหอมจะตองจายในรูปของ
เงินสดในจํานวนที่ไมเปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต ไดแก คาภาษีที่ดิน เปนตน 
 
 1.2 ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริงในรูป
ของเงินสด หรือเปนคาใชจายคงที่ที่ประเมิน ไดแก คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณการ
เกษตร เปนตน และการคํานวณคาเสื่อมราคาจะคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (Straight Line 
Method) โดยใชสูตร 
 
   คาเสื่อมราคา = มูลคาที่ซ้ือมา – มูลคาซาก 
       จํานวนป 
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 2.  ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตได ซ่ึง
เปนคาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยในการผลิต เชน ขี้เล่ือย รําละเอียด เปนตน ตนทุนผันแปร
สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด และที่ไมเปนเงินสด 
 

2.1  ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่จายจริงเปนเงินสด จาก 
การใชปจจัยผันแปรตางๆ ไดแก คาจางแรงงาน คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตเห็ดหอม ตลอดจน
คาซอมแซมโรงเรือนและอุปกรณตางๆ เปนตน 
 
  2.2  ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจายออก
ไปจริงเปนเงินสด เปนคาใชจายที่คิดใหกับปจจัยผันแปรตางๆ ที่เปนของผูผลิตเอง หรือไดรับมา
แลวก็ใชไปในรูปของสิ่งของ ไดแก คาแรงของบุคคลในครอบครัว เปนตน 
 

รายไดจากการผลิต หมายถึง รายไดทั้งหมดที่ไดรับจากการจําหนายเห็ดหอมในโรงเรือน 
ตอปการผลิต ซ่ึงจะเทากับผลคูณของปริมาณผลผลิตเฉลี่ยกับราคาจําหนายผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกร
ไดรับ 
 

กําไรจากการผลิต หมายถึง ผลตางระหวางรายไดจากการผลิตและตนทุนจากการผลิต 
 
 การวิเคราะหตนทุนและรายไดจากการผลิตเห็ดหอม สามารถแสดงความสัมพันธในรูปของ
สมการไดดังนี้ 
 
ตนทุนทั้งหมด  =  ตนทุนผันแปรทั้งหมด + ตนทุนคงที่ทั้งหมด 
 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด      = คาแรงงาน + คาวัสดุอุปกรณการเพาะเห็ด + คาซอมแซมโรง

เรือนและอุปกรณเพาะเห็ด 
 
ตนทุนคงที่ทั้งหมด           = คาใชที่ดิน + คาเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณเพาะเห็ด 
 
รายไดทั้งหมด =  ผลรวมของผลคูณระหวางปริมาณผลผลิตกับราคาผลผลิต 
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รายไดสุทธิ   =  รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปรทั้งหมด 
 
กําไรสุทธิ  = รายไดรวม – ตนทุนรวม 
 
ตนทุนตอหนวยการผลิต = ตนทุนทั้งหมด/ผลผลิตทั้งหมด 
 
กําไรตอหนวยการผลิต = กําไรสุทธิทั้งหมด/ผลผลิตทั้งหมด 
 
แนวคิดที่ใชในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
 
  ในการตัดสินใจวาโครงการใดเปนโครงการที่สามารถยอมรับไดนั้น มีเกณฑการตัดสินใจ 
2 แบบ คือ (ชูชีพ, 2540)  
 

1. เกณฑการตัดสินใจแบบไมคิดลดรายไดและตนทุนตามเวลา 
 
เกณฑการตัดสินใจแบบไมคิดลดรายได และตนทุนตามเวลามี่นิยมใชกันอยางหนึ่ง คือ 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาที่รายไดสะสมของโครงการคุมกับตนทุน
สะสม วิธีการนี้พิจารณาถึงจํานวนปที่จะไดรับผลตอบแทนคุมกับตนทุน เปนวิธีการที่ใชกันมากใน
วงธุรกิจโดยเฉพาะในกรณีที่มีอัตราการเสี่ยงภัยสูง  ดังสูตร 

 
  ระยะเวลาคืนทุน  =  คาใชจายในการลงทุน 
               ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป 
 
2. เกณฑการตัดสินใจแบบคิดลดรายไดและตนทุนตามเวลา  โดยจะนําตนทุนและผล 

ตอบแทนที่ไดจากโครงการมาคํานวณหาตัวช้ีวัดความคุมคาโครงการที่มีการปรับคาของเวลาแลว  
ซ่ึงมีวิธีที่แพรหลายอยู 3 วิธี คือ 
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1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบ 
แทนสุทธิ ที่บงชี้ถึงจํานวนผลประโยชนสุทธิที่ไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงอาจจะมีคา
เปนลบ  เปนศูนย หรือเปนบวกก็ได  ขึ้นอยูกับขนาด  (magnitude) ของมูลคาปจจุบันของผล
ประโยชนรวม (PVB) หักลบดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) ของโครงการนั้น 
   

NPV  = PVB – PVC 
    n 

    = ∑  (Bt –Ct) / (1+ r)t 

                t = 1 
 
  เมื่อ Bt   หมายถึง  ผลประโยชนของโครงการในปที่ t 
   Ct  หมายถึง  ตนทุนของโครงการในปที่ t 
   r    หมายถึง  อัตราคิดลดที่เหมาะสม 
   t    หมายถึง  ระยะเวลาของโครงการ (1,2,...,n) 
   n   หมายถึง  จํานวนปทั้งส้ินของโครงการ 
 
 กฎในการตัดสินใจ คือโครงการจะมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและการเงินหรือไม
นั้น ใหดูที่  NPV คือเมื่อ NPV > 0 หรือมีคาเปนบวกหรือมีคาเทากับศูนย แสดงวาโครงการนั้นๆ มี
ความเหมาะสมที่จะลงทุนไดควรไดรับหรืออนุมัติโครงการ กลาวคือ มูลคาปจจุบันของผล
ประโยชนรวมมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVC)  แตถา NPV ติดลบหรือต่ํากวา 0 
ก็ไมควรรับหรืออนุมัติโครงการเนื่องจากผลประโยชนที่ไดรับไมคุมกับการลงทุน 
 

2. อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คือ อัตราสวนระหวาง 
มูลคาปจจุบันของกระแสผลประโยชนกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุน หาจากมูลคาปจจุบันของ
ผลประโยชนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม 
 
 ผลประโยชนจะเกิดขึ้นตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการถึงแมวาเมื่อการลงทุนโครง
การผานพนไปแลว ในขณะที่ตนทุนในการกอสรางจะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้นสวน
ตนทุนที่อยูในรูปของคาใชจายในการดําเนินงาน ซอมแซมบํารุงและลงทุนทดแทนอุปกรณที่เสื่อม
สภาพจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ จากนั้น จึงนําเอากระแสผลประโยชนและ
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กระแสตนทุนของโครงการที่ไดปรับคาไปตามเวลาหรือคิดเปนมูลคาปจจุบันแลวมาเปรียบเทียบกัน
เพื่อหาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) ดังนี้ 
 
  BCR  =   PVB / PVC 
       n 
     ∑ Bt (1+ r)-t   

     t = 1 
    =   n 
         ∑ Ct (1+ r)-t 

    t = 1 
 
ขนาดของ BCR อาจจะเทากับหนึ่งมากกวาหนึ่ง หรือนอยกวาหนึ่ง  ก็ไดแตหลักการตัดสิน

ใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสมและคุมคาทางการเงินควรรับหรืออนุมัติ คือ เมื่อ BCR เทา
กับ 1 หรือมีคามากกวา 1 นั้นคือมูลคาปจจุบันของผลประโยชนมีคามากกวาตนทุน แตถา BCR มีคา
ต่ํากวา 1 ควรปฏิเสธโครงการเพราะผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน 
 
 การตัดสินใจวาแตละโครงการมีความคุมคาทางการเงินหรือไม โดยอาศัยมูลคาปจจุบัน
สุทธิและอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนที่เปนตัวช้ีวัดนั้น จะสามารถสรุปไดดวยความสอดคลอง
ตองกันคือ หากวาโครงการมีความเหมาะสมและคุมคาทางการเงินเมื่อพิจารณาตัดสินใจโดยมูลคา
ปจจุบันสุทธิแลว ก็จะมีความเหมาะสมและคุมคาทางการเงินเมื่อพิจารณาตัดสินโดยอัตราสวนผล
ประโยชนตอตนทุนดวย  
 

จากสองเกณฑที่ไดกลาวมาแลว จะสามารถแสดงความสัมพันธระหวางมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) กับอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) ดังนี้ 

 
  ถา  NPV  =  0  จะได  BCR  =  1 
  ถา  NPV  >  0  จะได  BCR  >  1 
  ถา  NPV  <  0  จะได  BCR  <  1 
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2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ ผลตอบแทน 
เปนรอยละตอโครงการ หรือหมายถึงอัตราคิดลด ที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทา
กับศูนย ซ่ึงความสัมพันธระหวางอัตราคิดลดกับขนาดของมูลคาปจจุบันสุทธิเปนดังนี้ ถาอัตราคิด
ลดระดับหนึ่งที่ใชในกระบวนการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก อัตราคิดลดระดับ
ใหมที่สูงกวาจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลงและลดลงตอไปตราบเทาที่อัตราคิดลดยังคงเพิ่ม
สูงขึ้นตามลําดับ ในทายที่สุดจะมีอัตราคิดลดระดับหนึ่งที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนย
พอดี ซ่ึงก็คืออัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เมื่อกําหนดให r คือ IRR แลวคาของ r จะสามารถ
หาไดจากการแกสมการขางลางนี้ 
   n 
  ∑ [(Bt – Ct) / (1+ r)t]   =   0 
             t = 1 
  เมื่อ  r  หมายถึง  IRR 
 
 หลักในการตัดสินใจวาโครงการมีความคุมคานาลงทุนทางดานการเงิน ก็ตอเมื่อ IRR มีคา
สูงและตองสูงกวาอัตราคิดลด หรือคาเสียโอกาสของทุน 
 
 IRR เปนวิธีการประเมินที่ไดรับความนิยมจากนักวิชาการบางกลุม เพราะวามีความสอด
คลองกับอัตราผลกําไรของโครงการดังนั้นจึงทําใหเขาใจงายและเหมือนกับการวัดอัตราผลตอบ
แทนของนักธุรกิจ ทั้งยังสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางโครงการถึงการใชทุนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดไดอีกดวย และนอกจากนี้ IRR ก็ใชไดกับสถานการณที่มีความไมแนนอนอยูดวยวาควรใช
อัตราคิดลดตัวที่ถูกตองตัวใด ในการคิด IRR ไมตองการกําหนดอัตราสวนไวกอนดังเชน NPV และ 
BCR เนื่องจากการคํานวณ IRR ไมขึ้นกับการเลือกอัตราสวนลด หากแตเปนอัตราสวนลดที่ทําให
โครงการมีความคุมทุน 
 
การกําหนดอัตราคิดลด 
 

อัตราคิดลดที่ใชปรับมูลคาของผลประโยชน และคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหเปนมูล
คาในปจจุบันนั้น Gittinger (1982) กลาววา ผูวิเคราะหจะตองตัดสินใจเลือกใชอัตราใดอัตราหนึ่งใน 
3 อัตรา ไดแก 1) คาเสียโอกาสของทุน  (Opportunity Cost of Capital) 2) อัตรากูยืม (Borrowing 
Rate) 3) อัตราผลตอบแทนของสังคม (Social Rate of Return) ทั้งนี้ในการเลือกอัตราสวนลดที่
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เหมาะสมจะตองใชอัตรากูยืมในการวิเคราะหทางการเงิน สําหรับโครงการที่ตองกูยืมเงินมาลงทุน  
สวนในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ กําหนดใหคาเสียโอกาสของทุนโดยปกติกําหนดใหอยูระหวาง  
8-15 เปอรเซ็นตสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา แตตองขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันดวย  
ทั้งนี้ในการวิเคราะหทางการเงินนี้จะกําหนดอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่โครงการตอง
ชําระใหแกแหลงเงินกู  ซ่ึงในที่นี้จะกําหนดอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูในเขตทองที่อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเทากับรอยละ 8  

 
การกําหนดอายุโครงการ 
 
 ในการวิเคราะหทางการเงินในการลงทุนผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนนี้ กําหนดใหระยะเวลา
ในการลงทุนเทากับ 10 ป ตามอายุการใชงานของโรงเรือนไมที่ใชในการผลิตเห็ดหอมเปนหลัก  
 
การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
 
 การวิเคราะหโครงการในภาวะปกติไดผลการวิเคราะหตามตัวช้ีวัด คือ NPV, BCR และ 
IRR การวิเคราะหดังกลาวเปนการวิเคราะหผลที่ถือวาอยูภายใตสภาวะที่แนนนอน แตเนื่องจาก
ธุรกิจทางเกษตรโดยทั่วไปแลวจะมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของอยูดวยเสมอ เชน ราคา และปริมาณ
ผลิตผลไมเปนไปตามที่คาดการณไว เมื่อเปนเชนนี้ก็ยอมมีผลทําใหการวิเคราะหโครงการเปลี่ยน
แปลงไป ดังนั้นถาจะใหสมบูรณแลวจะตองดูถึงความออนไหวของโครงการดวย โดยในที่นี้หมาย
ถึงวาหากรายได และคาใชจายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะทําใหผลตอบแทนของโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซ่ึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ คือ ผลตอบแทน 
และตนทุน  โดยพิจารณาตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงในกรณีที่ 
 

1. กรณีที่ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมลดลง เนื่องจากการเกิดโรคระบาดในโรงเรือนหรือการ 
เกิดภัยธรรมชาติ โดยกําหนดใหปริมาณเห็ดหอมสดลดลงต่ําสุดเหลือ 300 กิโลกรัมตอโรงเรือนโดย
กําหนดใหราคาเห็ดหอมคงที่ 
 

2. กรณีที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น โดยกําหนดใหคาใช 
จายในการซื้อปจจัยการผลิตสูงขึ้นในอัตรารอยละ 25 โดยกําหนดใหปริมาณเห็ดหอมคงที่ 
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3. กรณีที่ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมลดลงและมีตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากกรณีทั้ง 2 โดย 
กําหนดใหราคาเห็ดหอมคงที่ 
 
 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการยังคงตองพิจารณาวาผลตอบแทนเปนไปตาม
หลักเกณฑของตัวช้ีวัดทั้ง 3 ในการที่จะบอกถึงความเปนไปไดของการลงทุน  
 
การทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) 
 
 เปนการทดสอบความไวอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงจะพิจารณาวาตัวแปรที่สําคัญจะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางที่ไมพึงประสงคมากนอยเพียงใด โดยที่โครงการยังพอยอมรับไดในระดับต่ําสุด ซ่ึงชี้วัดจาก
เกณฑวัดคาโครงการเกณฑใดเกณฑหนึ่ง เชน ผลตอบแทนลดลงไดมากที่สุดเทาใด ตนทุนเพิ่มสูง
ขึ้นไดมากที่สุดเพียงใด หรือโครงการสามารถชะลอการเริ่มโครงการไดนานกี่ป เปนตน โดยมีสูตร
การคํานวณดังนี้ (ประสิทธิ์, 2544) 

 
1. การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานตนทุน (SVTC) หมายความวาตนทุนของโครง

การสามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละเทาใด กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย 
 
สูตร  SVTC  =  NPV  * 100 

PVC 
 

2.  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลประโยชน (SVTB)  หมายความวา  ผล 
ประโยชนของโครงการสามารถลดลงไดรอยละเทาใด กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย 
   

สูตร  SVTB  =  NPV  * 100 
      PVB 
 
 ถา SVTC หรือ SVTB ที่คํานวณไดมีคาสูงก็หมายความวา ความเสี่ยงภัยในโครงการอยูใน
ระดับต่ํา และในทํานองเดียวกันถาคาต่ําแสดงวาความเสี่ยงภัยของโครงการมีมาก 
 
 



บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปของพื้นที่และการผลิตเห็ดหอมในจังหวัดราชบุรี 
 

สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี 
 
 จังหวัดราชบุรีอยูในภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 5,196 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร ทางทิศเหนือติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใตติดตอกับจังหวัด
เพชรบุรี ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ทิศ
ตะวันตกติดตอกับ ประเทศสหภาพพมา 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 

สภาพพื้นที่แบงได 2 ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่งเปนเทือกเขาสูงทางดานตะวันตก มีอาณา
เขตติดตอกับประเทศสหภาพพมา ประกอบดวยเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขานอยใหญสลับซับซอน
แผกระจายเขาไปในเขตอําเภอสวนผ้ึง อําเภอจอมบึงและอําเภอปากทอ อีกลักษณะหนึ่งเปนที่ราบ
ต่ําแผกระจายเขาไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอวัดเพลง 
อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพและอําเภอบานโปง 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 

จังหวัดราชบุรีตั้งอยูในเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตเนื่องจากมี
เทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู จึงทําใหไดรับลมมรสุมจากอินเดียไมเต็มที่ โดยเฉพาะอําเภอติดตอกับ
เทือกเขาตะนาวศรี ไดแก อําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบานคา จึงมีปริมาณฝนตกนอย ฝนสวนใหญ
จะถูกพัดเลยไปตกในบริเวณแมน้ําแมกลอง แมน้ํ าแควนอย และแมน้ํ าแควใหญในจังหวัด
กาญจนบุรี ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,250 มิลลิเมตร ตอป โดยจะมีปริมาณฝนตกหนกัใน
ชวงเดือนกันยายน ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดราชบุรีไมรอนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิโดย
เฉล่ียต่ําสุดประมาณ 20 องศาเซลเชียส และสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเชียส 
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สภาพพื้นที่ทั่วไปอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอยูหางจากอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 50 กิโลเมตร (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพอําเภอตางๆ ในจังหวัดราชบุรี 
ที่มา: สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2546) 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ภูมิประเทศของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีประกอบดวยแนวเทือกเขาสูงทางดานทิศ
ตะวันตกซึ่งปกคลุมดวยปาไมติดตอลงมาตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรีถึงเพชรบุรี เปนสวนหนึ่งของ
เทือกเขาตะนาวศรีซ่ึงกั้นพรมแดนระหวางไทยกับสหภาพพมา มียอดสูงสุด 1,158 เมตร ที่เทือกเขา
ลันตา เขาใหญ สูง 1,050 เมตร และเขากองเทาสูง 963 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ลักษณะ
ภูมิประเทศแบบนี้ปกคลุมประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ ในระหวางเทือกเขาสูงมีที่ราบลุมเชิงเขาอัน
เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ําลําธารตางๆ มีการทับถมตัวของตะกอน ลักษณะของที่ราบคอนขาง
แคบ สวนพื้นที่ที่เหลือประมาณรอยละ 20 ปรากฏอยูทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนเนินเขา เขาโดด มีความสูง 100-400 เมตร และพื้นที่ราบอันเนื่องมาจากการผุพังทลาย
ตัวของหินทองที่ความสูงเฉลี่ย 60 เมตร  
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 
 อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้นหรือแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
 

1. ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม รอนที่สุดในเดือน 
เมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย 32 องศาเซลเซียส 

 
2. ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฝนตกมากที่สุดในเดือน 

กันยายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 200 มิลลิเมตร 
 

3. ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ หนาวที่สุดในเดือน 
มกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย 22 องศาเซลเซียส 
 
แหลงน้ําธรรมชาต ิ
  

1. แมน้ําภาชี  มีกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี  
โดยจะไหลจากทิศใตขึ้นไปทางทิศเหนือประกอบดวยลําธารหลายสาย ไหลผานเขตอําเภอสวนผึ้ง 
และอําเภอจอมบึง แลวไปบรรจบลําน้ําแควนอยที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี  ความยาวเฉพาะที่อยูใน
เขตจังหวัดราชบุรี ประมาณ 80 กิโลเมตร มีน้ําไหลตลอดป  แมน้ําสายนี้กอใหเกิดประโยชนใน
การกสิกรรม การอุปโภค และบริโภค แกประชากรที่อาศัยอยูสองฝงน้ําอยางมาก แตไมสามารถใช
เปนเสนทางคมนาคมทางน้ําได เนื่องจากมีความคดเคี้ยวและทองน้ําเต็มไปดวยแกงหิน 
 

2. หวยคอกหมู มีตนกําเนิดมาจากเขากองเทาซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอสวนผึ้ง ไหล 
ไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับแมน้ําภาชีที่บานบอหวี 
 

3. หวยทาคลุม มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาคางคาวซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอสวนผึ้ง  
ไหลขึ้นเหนือไปรวมกับแมน้ําภาชีที่บานทาคลุม 
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ความเปนมาในการผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 
 การผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้ง ไดเร่ิมมีมาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2535 โดยผูชํานาญการ
เพาะเห็ดพบวา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศคลายกับจังหวัด
เชียงใหม จึงไดทดลองเพาะเห็ดหอมจํานวนหนึ่งปรากฏวาสามารถออกดอกได ตอมาไดศึกษาวิธี
การเพาะเห็ดหอมอยางจริงจังและหาสายพันธุที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี  จึงไดขยายเปนการผลิตเชิงพาณิชยและไดสงเสริมใหชาวบานผลิตเห็ดหอมตลอดจนมีการ
จัดตั้งชมรมเห็ดหอมภาคตะวันตก เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันดานการตลาดและการผลิต ปจจุบันมี
สมาชิกที่ผลิตเห็ดทั่วไป 50 คน และสมาชิกที่เพาะเห็ดหอม 10 คน 
 

สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูผลิตเห็ดหอม 
 
 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูผลิตเห็ดหอม จํานวนทั้งหมด 10 ราย ที่ทําการผลิตเหด็หอมใน
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  พบวาเกษตรกรผูผลิตเห็ดหอมสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
ฟารมขนาดใหญ 2 ราย เปนฟารมที่มีลักษณะการผลิตกอนเชื้อเห็ดและทําการเปดดอกเอง และ
ฟารมขนาดเล็ก 8 ราย เปนฟารมที่ซ้ือกอนเชื้อเห็ดมาเปดดอก เกษตรกรผูผลิตเห็ดหอมมีลักษณะทั่ว
ไปดังนี้ 
 
เพศและอายุของเกษตรกร 
 
 จากการสํารวจ พบวา เกษตรกรฟารมขนาดใหญเปนเพศชายทั้ง 2 ราย คิดเปนรอยละ 100 
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 5 ราย และเปนเพศหญิงจํานวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ 63 และ 37 ตามลําดับ  ดานอายุของเกษตรกรผูผลิตเห็ดหอม พบวา เกษตรกรฟารม
ขนาดใหญมีอายุเฉล่ีย 52 ป และฟารมขนาดเล็กมีอายุเฉล่ีย 45 ป (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  เพศและอายุของเกษตรกรฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญปการผลิต 2546 
 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ  
จํานวนราย รอยละ จํานวนราย รอยละ 

เกษตรกรรวม 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
อายุ 
    31-40 ป 
    41-50 ป 
    51-60 ป 

8 
 
3 
5 
 
2 
4 
2 

100 
 

37.5 
62.5 

 
25 
50 
25 

2 
 
2 
- 
 
- 
1 
1 

100 
 

100 
- 
 
- 

50 
50 

เฉล่ีย (ป) 45  52  
ที่มา: จากการสํารวจ 
 
ระดับการศึกษาและประสบการณในการผลิตเห็ดหอม 
 
 จากการสํารวจพบวา เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาฟารมขนาดเล็ก
โดยเกษตรกรฟารมขนาดใหญจบปริญญาตรีทั้ง 2 ราย และเกษตรกรในฟารมขนาดเล็กมีระดับการ
ศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 17 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 33 และระดับประถมศึกษาจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 50 ใน
ทํานองเดียวกันประสบการณในการผลิตเห็ดหอมของเกษตรกรฟารมขนาดใหญก็มากกวาเกษตรกร
ฟารมขนาดเล็ก โดย พบวา ประสบการณในการผลิตเห็ดหอมของเกษตรกรฟารมขนาดใหญและ
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กเฉลี่ยประมาณ 5 และ 1.25 ป ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  ระดับการศึกษาและประสบการณในการผลิตเห็ดหอมของเกษตรกร ปการผลิต 2546 
 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ  
จํานวนราย รอยละ จํานวนราย รอยละ 

เกษตรกรทั้งหมด 
ระดับการศึกษา 
    ช้ันประถมศึกษา 
    ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
    ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ปริญญาตรี/อนุปริญญา 

8 
 
4 
3 
1 
- 

100 
 

50 
33.33 
16.67 

- 

2 
 
- 
- 
- 
2 

100 
 
- 
- 
- 

100 
ประสบการณในการผลิตเห็ดหอมเฉลี่ย 1.25 ป 5 ป 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 
การถือครองที่ดินและขนาดพื้นที่ที่ใชในการผลิตเห็ดหอม 
 

จากการสํารวจการถือครองที่ดินพบวา  เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีทั้งเปนเจาของที่ดินเอง 
และเชาสวนเกษตรกรฟารมขนาดเล็กเปนเจาของที่ดินทั้งหมดและบางรายไดทํากินฟรี โดย
เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีที่ดินเปนของตนเองจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 50 และเชาจํานวน 1 
ราย คิดเปนรอยละ 50  เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีที่ดินเปนของตนเองจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 
75 และที่ดินที่ไดทําเปลาจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 25  ในดานขนาดพื้นที่ถือครองนั้น เกษตรกร
ฟารมขนาดใหญใชพื้นที่มากกวาเกษตรกรฟารมขนาดเล็กประมาณสองเทา โดยเกษตรกรฟารม
ขนาดใหญมีพื้นที่ในการผลิตเห็ดหอมเฉลี่ย 4.5 ไร  เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีพื้นที่ในการผลิตเห็ด
หอมเฉลี่ย 1.6 ไร  ดานขนาดของโรงเรือนที่ใชผลิตเห็ดหอมพบวา ฟารมทั้ง 2 ขนาด มีขนาดของ
โรงเรือนเทากัน คือ 9x25x5  และเกษตรกรฟารมขนาดใหญมีจํานวนในการผลิตเห็ดหอมเฉลี่ย 5 
โรงเรือน เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีจํานวนโรงเรือนในการผลิตเห็ดหอมเฉลี่ย 1.25 โรงเรือน (ตา
รางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  การถือครองที่ดินและขนาดพื้นที่ที่ใชในการผลิตเห็ดหอม ปการผลิต 2546 
 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ  
จํานวนราย รอยละ จํานวนราย รอยละ 

จํานวนเกษตรกรทั้งหมด 
การถือครองที่ดิน 
     ตนเอง 
     เชา 
     ทําเปลา 

8 
 
6 
- 
2 

100 
 

75 
- 

25 

2 
 
1 
1 
- 

100 
 

50 
50 
- 

ขนาดของที่ดินเฉลี่ย (ไร) 1.6 4.5 
ขนาดของโรงเรือน (ตร.ม.) 9x25x5 9x25x5 
จํานวนโรงเรือน (หลัง) 1.25 5 
ที่มา: จากการสํารวจ 
 
ภาวะการกูยืมและแหลงเงินกูของเกษตรกร 
 
 จากการสํารวจภาวะการกูยืมของเกษตรกรพบวา สัดสวนเกษตรกรฟารมขนาดใหญที่กูยืม
นอยกวาเเกษตรกรฟารมขนาดเล็ก กลาวคือ เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีการกูยืมจํานวน 1 ราย คิด
เปนรอยละ 50 ไมไดกูยืมจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 50 เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีการกูยืม
จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 87.5 ไมไดกูยืมจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 12.5ทางดานแหลงเงินกู 
พบวา เกษตรกรฟารมขนาดใหญกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส) 1 ราย สวน
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กสวนใหญกูจากกองทุนหมูบานจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 70 และกูจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 30 (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6  ภาวะการกูยืมและแหลงเงินกูของเกษตรกร ปการผลิต 2546 
 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ  
จํานวนราย รอยละ จํานวนราย รอยละ 

จํานวนเกษตรกรทั้งหมด 
ภาวะการกูการยืม 
    ไมไดกู 
     กู 
แหลงเงินกูยืม 
      ธ.ก.ส. 
    กองทุนหมูบาน 

8 
 
1 
7 
 
2 
5 

100 
 

12.5 
87.5 

 
28.57 
71.43 

2 
 
1 
1 
 
1 
- 

100 
 

50 
50 
 

100 
- 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

การผลิตเห็ดหอมของเกษตรกรที่ทําการศึกษา 
 
 การผลิตเห็ดหอมในพื้นที่อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เปนการเพาะในถุงพลาสติก โดยทั่ว
ไปลักษณะการผลิตเห็ดหอมในถุงพลาสติกจะมีความคลายคลึงกับการผลิตเห็ดชนิดอื่นๆ แตมีขอ
แตกตางจากการผลิตเห็ดชนิดอื่นพอสมควร เชน ลักษณะการวางกอนเชื้อในโรงเรือนและเปดดอก
เห็ด เปนตน การผลิตเห็ดหอมในพื้นที่ที่ทําการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
โรงเรือน 
 

โรงเรือนที่ใชผลิตเห็ดหอมของเกษตรกรที่ทําการศึกษา มีรูปแบบและขนาดใกลเคียงกันทั้ง
ฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญ เนื่องจากสวนใหญเปนการเรียนรูจากประสบการณของเกษตรกรใน
พื้นที่และในกลุมเดียวกัน คือ เปนสี่เหล่ียมหนาจั่ว แตละโรงเรือนมีความยาว 25 เมตร กวาง 9 เมตร 
ตรงกลางสูงจากพื้นดิน 5 เมตร สวนดานขางโรงเรือนสูง 2 เมตร โรงเรือนหนึ่งสามารถจุกอนเชื้อได 
ประมาณ 10,000 กอน โดยใชผาพลาสติกพรางแสง ไดประมาณรอยละ 90 คลุมโรงเรือนทั้งหมด 
พื้นโรงเรือนปูดวยทรายใหมีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร โดยจะวางกอนเชื้อไวบนดินเปน
แถวยาวแถวละ 8-10 กอน หางกันประมาณ 0.5 เมตร และติดตั้งระบบสปริงเกอรเอาไวทั่วทั้งโรง
เรือน เพื่อความสะดวกในการใหน้ํา  หลักสําคัญในการทําโรงเรือนเพาะเห็ดอยางหนึ่งคือ การทําให
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โรงเรือนโปรง โลง อากาศถายเทไดสะดวก ซ่ึงจะทําใหเห็ดมีคุณภาพดี  การเตรียมโรงเรือนและซื้อ
อุปกรณเพื่อการผลิตเห็ดหอมจะใชเวลาประมาณ 4 เดือน  

 
กอนเชื้อเห็ด 
 
 ในการผลิตเห็ดนั้น นอกจากโรงเรือนแลว สวนประกอบที่สําคัญอีกสองอยางคือ เชื้อเห็ด
และการทํากอนเชื้อเห็ด สําหรับการพัฒนาพันธุเชื้อเห็ดหอมนั้นนําสายพันธุมาจากเชียงใหม แลว
ทดลองคัดเลือกหาสายพันธุที่เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ โดยปจจุบันมีเชื้อเห็ดหอมอยูหลายสายพันธุ
สําหรับสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อใหมีเห็ดหอมออกมาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป สวนการผลิตกอนเชื้อ
นั้นมีสวนผสมหลักๆ ดังนี้คือ ขี้เล่ือย รํา ยิปซัม ภูไมท ดีเกลือ ปูนขาว น้ําตาลทราย แปงขาวเหนียว 
นําสวนผสมตางๆ มาคลุกเคลาใหเขากัน แลวเติมน้ําใหมีความชื้นประมาณรอยละ 65 จากนั้นนํา
วัสดุเพาะที่ผสมดีแลวบรรจุใสถุงสําหรับเพาะเห็ด ขนาด 6x12.5 นิ้ว ถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม แลว
ทุบหรืออัดใหแนนเสร็จแลวสวมคอขวดพลาสติก จากนั้นปดดวยขี้ฝายกอนที่จะนําไปอบฆาเชื้อใน
เตานึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง แตในการอบจริงๆ นานประมาณ 6 ช่ัวโมง 
เพราะกวาอุณหภูมิในเตาจะสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ก็ใชเวลา 2 ช่ัวโมงไปแลว หากอุณหภูมิไมถึง
กําหนดจะทําใหกอนเชื้อเห็ดเสียได  กอนเชื้อเห็ดที่นึ่งฆาเชื้อเสร็จเรียบรอยแลว จะถูกนําออกมาจาก
เตาแลวเอามาทิ้งไวใหเย็นในที่รม 1 วันกอนที่จะนําเขาไปในหองเขี่ยเชื้อซ่ึงรักษาความสะอาดอยาง
เขมงวด กอนจะลงมือถายเชื้อลงใสกอนเชื้อจะตองมีการใชแอลกอฮอลกําจัดเชื้อที่ปนเปอนตางๆ 
ตามอุปกรณและรางกายใหสะอาด เชื้อเห็ดหนึ่งขวดสามารถจะถายใสกอนเชื้อได 40 กอน 
 
การควบคุมคุณภาพ 
 

ขั้นตอนการผลิตเห็ดทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแตการผสม การนึ่ง และการเขี่ยเชื้อจะตองทําดวย
ความสะอาดละเอียดออนถาผิดพลาดในจุดใดสามารถสังเกตเห็นไดทันที กลาวคือ หากมีราเขียวเกดิ
ขึ้นในกอนเชื้อทั้งกอนแสดงวาเขี่ยเชื้อไมดี เชื้อเดินไมเสมอกันทั้งถุงแสดงวาผสมอาหารไมเขากัน 
หรือถามีเชื้อราเกิดขึ้นในขวดเชื้อแสดงวานึ่งขาวฟางไมสุก ดังนั้นผูเพาะเห็ดจะตองคอยสังเกตความ
เสียหายเหลานี้แลวปรับปรุงแกไขไมใหเกิดความเสียหายเกินรอยละ 10 แตถากอนเชื้อเสียมีเทคนิค
ในการจัดการเพื่อไมใหทิ้งไปเปลา ๆ โดยจะนํามานึ่งใหมอีกรอบแลวใชเพาะเห็ดฮังการีแทน เมื่อ
ใสเชื้อเห็ดหอมเสร็จเรียบรอยจะนํากอนเชื้อไปบมไวในโรงเรือนเพื่อใหเชื้อเจริญกอน โดยวางไว
กับพื้นหางกันเล็กนอยเพื่อใหอากาศถายเท ชวงที่รอการเปดดอกตองคอยปองกันการรบกวนของมด
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แมลง  กอนเชื้อเห็ดเปล่ียนเปนสีน้ําตาลเปลือกไมก็ลงมือเปดดอกได การเปดดอกเริ่มดวยการกรีด
ปากถุงฉีดน้ําลางหนากอนประมาณ 5 วันเห็ดก็เร่ิมออกดอก ในระยะนี้ตองควบคุมระบบถายเท
อากาศในโรงเรือนใหเหมาะสม ในชวงที่อุณหภูมิสูงเชนหนารอนหรือหนาฝนเห็ดหอมออกดอก
ยาก เกษตรกรสามารถกระตุนใหเห็ดหอมออกดอกโดยการช็อกน้ํา คือการใหน้ําเพิ่มอยางเขมขนทุก
วัน  เห็ดกอนหนึ่งจะสามารถเก็บเห็ดหอมสดไดประมาณ 50 – 260 กรัม  
 
 เมื่อกอนเชื้อหมดอายุ กอนจะนํากอนเชื้อเห็ดใหมมาเพาะตองทําความสะอาดโรงเรือนดวย
น้ําปูนขาวและฉีดยาฆาเชื้อจุลินทรียและแมลงใหทั่วบริเวณโรงเรือน จากนั้นพักโรงเรือนโดยการ
เปดประตูทิ้งไวใหอากาศถายเทไดสะดวกประมาณ 15 วัน จึงสามารถนํากอนเชื้อเห็ดหอมรุนใหม
ใสเขาไปได  โดยใน 1 รุนการผลิตใชเวลาทั้งหมดประมาณ 8-9 เดือน ซ่ึงเกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่
ทําการซื้อกอนเชื้อมาเปดดอกทําการผลิตเห็ดหอม ปละ 1 คร้ัง  สวนฟารมขนาดใหญสามารถทําการ
เปดดอกไดปละ 2 คร้ัง เนื่องจากมีโรงบมกอนเชื้อไวเตรียมที่จะเพาะเปดดอกตอไดทันที 
 
การจําหนาย 
 

เห็ดหอมสดที่เก็บมาแลวจะถูกนํามาตัดโคนออกแลวแยกออกเปนสามขนาด คือใหญ กลาง 
และเล็ก กอนจะนําใสตูเย็นที่อุณหภูมิ 2–4 องศาเซลเซียส โดยท่ีอุณหภูมิดังกลาวสามารถเก็บรักษา
เห็ดหอมสดไวรอการจําหนายไดเปนเดือน เห็ดหอมสดที่ผลิตไดจะสงใหกับลูกคาประจําอาทิตยละ
คร้ังและมีการบรรจุใสกลองโฟมอยางดี ซ่ึงมีลูกคาหลากหลายทั้งพอคาตามตลาดและรานอาหาร
แถวจังหวัดใกลเคียงเชน ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพ ชุมพร เพชรบุรี รวมทั้งนักทองเที่ยวที่เดินทาง
เขามาทองเที่ยวในจังหวัด  
 
ผลผลิตของเกษตรกรที่ทําการผลิตเห็ดหอม 
 
 ผลผลิตเห็ดหอมสดที่ไดจากการเปดดอกของเกษตรกรฟารมขนาดใหญโดยเฉลี่ยกอนเชื้อ
เห็ดหนึ่งกอนสามารถใหผลผลิตได 50-260 กรัมตอกอน โดยจะไดผลผลิตเฉลี่ยเทากันทุกปเนื่อง
จากมีการทดสอบการสายพันธุเห็ดหอมใหเหมาะสมกับชวงระยะเวลาการเปดดอก โดยเกษตรกร
ฟารมขนาดเล็กและเกษตรกรฟารมขนาดใหญมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมตอโรงเรือนตอ
รุน 
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การใชแรงงานจาง/แรงงานครอบครัวในการผลิตเห็ดหอม 
 
 ในทองที่ที่ทําการศึกษามีการจางแรงงานประจําตลอดทั้งปในกิจกรรมการดูแลรักษา การ
เก็บดอก และกิจกรรมการทําความสะอาด สวนในการทํากอนเชื้อมีการใชแรงงานเหมามาทํากอน
เชื้อ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7) 
 
 กิจกรรมเตรียมวัสด ุ
 
 การเตรียมวัสดุเพาะเปนกิจกรรมที่เร่ิมตั้งแตการผสมขี้เล่ือยบรรจุใสถุงเพาะ นึ่งกอนเชื้อ
และเขี่ยหัวเชื้อลงในกอนเพาะเห็ด ในฟารมเห็ดที่มีการทํากอนเชื้อเองจะมีลักษณะการจางแรงงาน
แบบเหมาโดยคิดอัตราคาจาง 25 บาทตอ 100 กอน ซ่ึงสามารถหาแรงงานไดจากแรงงานในทองถ่ิน
โดยทําการจางประมาณ 5 คน ในหนึ่งโรงเรือนมี 10,000 กอน จํานวนวันงานประมาณ 2.77 วัน ได
คาแรง 2,500 บาท สวนฟารมเห็ดที่ไมมีการผลิตกอนเชื้อจะทําการซื้อกอนเชื้อเห็ดจากฟารมที่ผลิต
มาทําการเปดดอกเอง 
 
 กิจกรรมดูแลรักษา 
 
 การดูแลรักษากอนเชื้อเห็ดในระหวางการบมเชื้อและการดูแลรักษาในชวงการเปดดอกเห็ด 
สวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือนทั้งสองลักษณะฟารม ทําหนาที่ในการฉีดพนยาปราบศัตรูเห็ด
และการรดน้ํา โดยการฉีดพนยานั้นทําเดือนละครั้งใชเวลาประมาณ 15 นาที ในระหวางบมกอนเชื้อ
หรือ 4 คร้ังในแตละรุน และทําการฉีดพนปูนขาวปองกันแมลงในระหวางการเปดดอกเดือนละ 2 
คร้ัง ประมาณ 8 คร้ังตอรุน การดูแลรักษายังรวมถึงการกรีดกอนเชื้อเห็ดที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มกอนและ
พรอมที่จะเปดดอกโดยทําการจางแรงงาน 2 คน  
 
 กิจกรรมการเก็บดอกเห็ด 
 
 การเก็บดอกเห็ดสําหรับฟารมที่ทําการผลิตกอนเชื้อเองใชทั้งแรงงานตนเองและแรงงาน
จาง โดยแตละเก็บแตละครั้งใชเวลาในการเก็บและตัดแตงใชแรงงานจํานวน 5 คน ในหนึ่งรุน
สามารถเก็บดอกเห็ดไดประมาณ 8-10 ครั้ง หรือจนกวากอนเชื้อจะเบาและไมสามารถใหดอก สวน
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ฟารมที่ทําการซื้อกอนมาเปดดอกจะใชทั้งแรงงานตนเองจํานวน 2 คน โดยการเก็บในแตละครั้งใช
เวลา 5-7 วัน ซ่ึงจะเลือกเก็บดอกเห็ดหอมสดที่บานเต็มที่ 
 
 กิจกรรมทําความสะอาดโรงเรือน 
 
 ในชวงที่พักโรงเรือนระหวางรุนหลังจากที่เก็บดอกเห็ดหอมสดหมดเรียบรอยแลว 
เกษตรกรจะฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูเห็ดและเปดโรงเรือนทิ้งไวใหอากาศถายเทไดสะดวก ฟารมที่
ผลิตกอนเชื้อเองจะใชแรงงานจางในการฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูเห็ดและทําความสะอาด 2 คน 
สวนฟารมที่ทําการซื้อกอนมาเปดดอกจะใชแรงงานในครัวเรือน 2 คน  
 
ตารางที่ 7  การใชแรงงานในการผลิตเห็ดหอมตอโรงเรือนตอรุนปการผลิต 2546 
 

ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ 

 
กิจกรรม 

แรงงาน
ครัว 
เรือน 
(คน) 

แรง 
งาน 
จาง 

(คน) 

จํานวน 
วัน 

คาจาง 
(บาท) 

แรงงาน
ครัว 
เรือน 
(คน) 

แรง 
งาน 
จาง 

(คน) 

จํานวน 
วัน 

คาจาง
(บาท) 

เตรียมวัสดุเพาะ 
ทํากอนเชื้อ - - - - - - - 2,500 

(เหมา) 
ดูแลรักษา 2 - 270 54,000 0.2 0.8 180 18,000 

รวม   270 54,000    20,500 
หมายเหตุ: คาแรง เทากับ 100 บาทตอวัน 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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การใชปจจัยการผลิตในการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอม 
 
 ปจจัยการผลิตเห็ดหอมเปนปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอมในกิจกรรมการเตรียม
วัสดุ โดยจากการสํารวจ พบวา การผลิตกอนเชื้อเห็ดหอมมีเฉพาะฟารมขนาดใหญ ปจจัยการผลิต
ใชสวนผสมเปนขี้เล่ือยไมยางพารา ซ่ึงในการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอมตอโรงเรือนตองใชปริมาณขี้
เล่ือย 10,000 กิโลกรัม เปนมูลคา 8,000 บาท  อาหารเสริมซ่ึงไดแก ปูนขาว ยิปซัม พุไม รํา น้ําตาล
ทราย แปงขาวโพด และดีเกลือ รวมเปนมูลคา 3,000 บาท และวัสดุส้ินเปลืองไดแก กระดาษ
หนังสือพิมพ สําลี หนังยาง คอขวด เปนตน  วัสดุส้ินเปลืองรวมเปนมูลคา 1,100 บาท    หัวเชื้อเห็ด
หอม 250 ขวด โดย 1 ขวดสามารถหยดหัวเชื้อได 40 กอน คิดเปนมูลคา 3,000 บาท ถุงเพาะจํานวน 
10,000 ถุง มูลคา 5,000 บาท และคาฟน 1.6 เขง มูลคา 320 บาท  รวมคาใชจายในการใชปจจัยการ
ผลิตทั้งหมด เทากับ 20,420 บาทตอรุน (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 8  การใชปจจัยการผลิตในการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอมตอโรงเรือนตอรุนการผลิตของฟารม 

    ขนาดใหญ ปการผลิต 2546 
 

ปจจัยการผลิต ปริมาณ ราคา 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ขี้เล่ือย 
อาหารเสริม 
หัวเชื้อเห็ดหอม 
ถุงเพาะ 
วัสดุส้ินเปลือง 
คาฟน 

10,000 กก. 
- 

250 ขวด 
10,000 ถุง 

- 
1.6 เขง 

0.8 
- 

12 
0.5 
- 

200 

8,000 
3,000 
3,000 
5,000 
1,100 
320 

รวม - - 20,420 
หมายเหตุ: วัสดุส้ินเปลือง ไดแก กระดาษหนังสือพิมพ สําลี หนังยาง คอขวดเปนตน 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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การลงทุนสรางโรงเรือนและซื้อเครื่องมืออุปกรณ  คาเสื่อมราคา  และคาซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ
ที่ใชในการผลิตเห็ดหอม เฉล่ียตอโรงเรือน 
 
 การลงทุนในการสรางโรงเรือนของทั้งสองลักษณะฟารมมีคลายคลึงกัน แตฟารมขนาดเล็ก
ไมมีการผลิตกอนเชื้อเห็ดทําใหไมมีการลงทุนในการซื้อเครื่องมือในการผลิตกอนเชื้อเห็ดและไมมี
โรงบมกอนเชื้อแตจะบมกอนเชื้อที่ซ้ือมาในโรงเรือนเพาะแทน 
 
ตารางที่ 9  คาโรงเรือนและคาเครื่องมืออุปกรณ คาเสื่อมราคา และคาซอมแซมเครื่องมืออุปกรณ 

    เฉล่ียตอโรงเรือนของฟารมขนาดเล็ก ปการผลิต 2546 
         (หนวย: บาท) 

รายการ มูลคา อายุการใชงาน
(ป) 

คาซอมแซม 
ตอรุน 

คาเสื่อมราคา
ตอรุน 

โรงเรือน 
อุปกรณ 
- เครื่องสูบน้ํา 
- เครื่องพนยา 
- ตะกรา 
- ตาชั่ง 
- รถเข็น 
- มีด 
- สายยาง 
- ชุดสายไฟ 

50,000 
6,080 
2,700 
350 
180 
800 

1,200 
150 
200 
500 

10 
- 

20 
5 
2 
10 
10 
2 
5 
5 

800 
500 
300 

- 
- 
- 

150 
- 

50 
50 

5,000 
710 
135 
70 
90 
80 
120 
75 
40 
100 

รวมทั้งหมด 56,080 - 1,300 5,710 
หมายเหตุ: โรงเรือนขนาดเล็กผลิตเห็ดหอมไดปละ 1 รุน 
ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 10  คาโรงเรือนและคาเครื่องมืออุปกรณ คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ 
      เฉล่ียตอโรงเรือนของฟารมขนาดใหญ ปการผลิต 2546 

(หนวย: บาท) 

รายการ มูลคา อายุการใชงาน
(ป) 

คาบํารุงรักษา
ตอรุน 

คาเสื่อมราคา
ตอรุน 

โรงเรือน 
- โรงเพาะ 
- โรงบม 
- ที่ทําการ 
อุปกรณ 
- เตานึ่งแบบลูกทุง 
- เตานึ่งความดัน 
- เครื่องสูบน้ํา 
- เครื่องพนยา 
- ตะแกรง 
- ตะกรา 
- เขง 
- พล่ัวผสม 
- ตาชั่ง 
- รถเข็น 
- มีด 
- สายยาง 
- ชุดสายไฟ 

80,000 
50,000 
24,000 
6,000 
25,954 
13,200 
3,600 
2,700 
140 

4,400 
162 
80 
132 
960 
480 
60 
40 
500 

- 
10 
20 
20 
- 

10 
10 
20 
5 
10 
2 
2 
2 
10 
10 
2 
5 
5 

635 
400 
200 
35 
486 
210 

- 
150 

- 
70 
- 
- 
- 
- 

28 
- 
3 
25 

3,205 
2,500 
600 
105 

1,008.5 
462 
126 
67.5 
14 
154 
28 
14 
23 
34 
17 
15 
4 
50 

รวมทั้งหมด 105,954 - 1,121 4,213.5 
หมายเหตุ: โรงเรือนขนาดใหญผลิตเห็ดหอมไดปละ 2 รุน 

สัดสวนการผลิตกอนเพื่อเปดดอก เทากับ รอยละ70 โดยหักจากคาเสื่อมราคาและคา 
บํารุงรักษาอุปกรณ ไดแก อาคารสํานักงาน เตานึ่งความดันแบบลูกทุง ตะแกรง รถเข็น
และสายยาง 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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วิถีการตลาดเห็ดหอมสด 
 

จากการศึกษาวิธีการจําหนายเห็ดหอมสดโดยการสัมภาษณสอบถามประธานชมรมเห็ด
หอมตะวันตกและเกษตรกรผูผลิตเห็ดหอมซึ่งเปนสมาชิก พบวา 

 
เกษตรกรจําหนายเห็ดหอมสดผานทางชมรมเห็ดหอมภาคตะวันตกเปนสวนใหญคิดเปน

รอยละ 80 และขายใหกับผูบริโภคซ่ึงเปนนักทองเที่ยวแวะเขามาซื้อที่ฟารมรอยละ 20 ในรอยละ 80 
นั้นทางชมรมเห็ดหอมภาคตะวันตกจะนําเห็ดหอมที่ไดจากสมาชิกมาคัดขนาดโดยบรรจุในถุง
พลาสติกเพื่อกันการกระทบกระเทือนและแชในถังเย็นเพื่อรอการจําหนาย ชมรมเห็ดหอมภาคตะวนั
ตกจําหนายเห็ดหอมสดใหกับพอคาสงและพอคาปลีกในทองถ่ินที่มารับซื้อเห็ดหอมสดประเภทละ
ประมาณรอยละ 25 ในราคากิโลกรัมละ 160 บาท โดยไมมีการทําสัญญาผูกพันการซื้อขายแตอยาง
ใด และที่เหลือจําหนายใหกับผูบริโภคที่เขามาซื้อที่ชมรมเห็ดหอมโดยตรง (รอยละ 30) ทั้งนี้ ชมรม
เห็ดหอมภาคตะวันตกกําหนดราคาจําหนายคงที่ที่ 160 บาท (ภาพที่ 2) 

 
 

25% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การจําหนายเห็ดหอมสดในอําเภ
ที่มา: จากการสํารวจ 
เกษตรกรผูเพาะเห็ดหอม

 

80% 
 

อสว
ชมรมเห็ดหอม
30% 
25% 

50% 

 

ง 

ีก 

น

ผูบริโภค
พอคาส
พอคาปล
100% 

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
20%
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ปญหาจากการประกอบกิจการผลิตเห็ดหอม 
 
 จากการสัมภาษณประธานชมรมเห็ดหอมและเกษตรกรที่ประกอบกิจการผลิตเห็ดหอมใน
โรงเรือน พบวามีปญหาดังนี้  
 
ปญหาของฟารมขนาดใหญ 
 

1. ปญหาราคาวัสดุเพาะที่มีสูงขึ้น โดยราคาของขี้เล่ือยไมยางพาราที่มีตนทุนสูงขึ้นจากคา 
ขนสง  ทําใหตนทุนการผลิตเห็ดหอมสูงขึ้นตาม 
 

2. ปญหาคุณภาพของหัวเชื้อเห็ดหอมต่ํา เนื่องจากหัวเชื้อเห็ดหอมที่ส่ังซ้ือมาจากจังหวัด 
กรุงเทพมหานครทําใหหัวเชื้อเห็ดหอมเสื่อมคุณภาพหรือเหลืออายุการใชงานนอย ทําใหกอนเชื้อ
เห็ดหอมที่ผลิตไดไมสามารถใหผลผลิตไดดี 
 

3. ปญหาดานการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการผลิตกอนเชื้อและการดูแลรักษา แรง 
งานในพื้นที่สวนใหญยังขาดความรูและความชํานาญ 
 
ปญหาของฟารมขนาดเล็ก 
 

1. ปญหาดานความรูและทักษะในเทคนิคการผลิตเห็ดหอมและการดูแลรักษาหลังการ 
เก็บดอกเห็ดหอมสดเพื่อคงคุณภาพไวรอจําหนายตอไป 
 

2. ปญหาดานการจัดการเรื่องโรคและแมลงที่เปนศัตรูเห็ด  เนื่องจากเกษตรกรฟารมขนาด 
เล็กสวนใหญมีประสบการณในการผลิตเห็ดหอมนอย  
 



บทที ่4 
 

การวิเคราะหทางการเงินในการลงทุนผลิตเห็ดหอม 
 

ในบทนี้แบงการศึกษาออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของเกษตรกร สวนที่สองเปนการวิเคราะหทางการเงินของโครงการ
ผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน และสวนที่สามเปนการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 

ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดหอมใน
โรงเรือน ซึ่งประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ โดยพิจารณาทั้งในกรณีที่เปนเงินสดและ
ไมเปนเงินสด จากการใชปจจัยการผลิตตางๆ ของเกษตรกร  
 
 ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนนั้น คิดคาภาษ ีคาเสื่อมราคาและคาแรงงาน ดังน้ีคือ คา
ภาษีที่ดิน คิดจากอัตราภาษีที่เกษตรกรในทองที่ที่ทําการศึกษาไดจายคาภาษีที่ดินไปจริงในอัตราไร
ละ 50 บาท คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณการเกษตรใชวิธีคิดคาเสื่อมแบบเสนตรงและ 
คาแรงงานในครอบครัว ประเมินจากคาแรงงานในทองที่ที่ทําการศึกษา ในอัตราคาจางวันละ 100 
บาท 
 
ตนทุนการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของเกษตรกร 
 
 เกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่ทําการซื้อกอนเชื้อเห็ดมาเปดดอกมีตนทุนในการผลิตเห็ดหอม
ทั้งหมดเทากับ  102,750 บาทตอโรงเรือนตอรุน  ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนผันแปรและ
ประกอบดวยตนทุนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดในสัดสวนที่ตางกันเล็กนอย โดยมีตนทุนที่เปน
เงินสด เทากับ 43,040 บาทตอโรงเรือน และตนทุนที่ไมเปนเงินสด เทากับ 59,710 บาทตอโรงเรือน 
โดยสามารถแยกเปนตนทุนผันแปรทั้งหมดและตนทุนคงที่ทั้งหมดเทากับ 96,965 บาทและ 5,785 
บาท หรือรอยละ 94 และ 6 ของตนทุนรวม ตามลําดับ ตนทุนผันแปรสวนใหญเปนคาจางแรงงาน
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ครัวเรือนและคาใชจายในการซื้อกอนเชื้อเห็ดหอม คิดเปนรอยละ 53 และ 39 ของตนทุนทั้งหมด 
(ตารางท่ี 11)  
 
ตารางท่ี 11  ตนทุนการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กปการผลิต 2546 

(หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1.ตนทุนผันแปร 42,965 54,000 96,965 94.37 
1.1 คาแรงงาน     
- แรงงานครัวเรือน - 54,000 54,000 52.55 
1.2 คาวัสดุเกษตร     
- ราคากอนเชื้อที่ซื้อ 40,000 - 40,000 38.93 
1.3 คาใชจายอื่นๆ 2,965 - 2,965 2.89 
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 800 - 800 0.78 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณ 500 - 500 0.49 
- คาน้ําและคาไฟฟา 1,500 - 1,500 1.46 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 165 - 165 0.16 
2. ตนทุนคงท่ี 75 5,710 5,785 5.63 
- คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง - 5,000 5,000 4.87 
- คาเสื่อมราคาอุปกรณ - 710 710 0.69 
- คาภาษีที่ดิน 75 - 75 0.07 
รวมตนทุนท้ังหมด 43,040 59,710 102,750 100.00 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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 เกษตรกรฟารมขนาดใหญที่ทําการผลิตกอนเชื้อเห็ดเองและทําการเปดดอกมีตนทุนในการ
ผลิตเห็ดหอมทั้งหมดตอรุนเทากับ 48,932 บาทตอโรงเรือนตอรุน โดยคิดเปนตนทุนที่เปนเงินสด 
เทากับ 41,118.5 บาทตอโรงเรือน และตนทุนที่ไมเปนเงินสด เทากับ 7,813.5 บาทตอโรงเรือน โดย
สามารถแยกเปนตนทุนผันแปรทั้งหมดและตนทุนคงที่ทั้งหมดเทากับ 44,606 บาทและ 4,326 บาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 91 และ 9 ตามลําดับ ตนทุนผันแปรสวนใหญเปนคาจางแรงงานและคา
วัสดุการเกษตรท่ีใชสําหรับทํากอนเช้ือเห็ดรอยละ 41.9 และ 41.7 ของตนทุนทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่ง
ตนทุนทั้งหมดคิดจากการผลิตกอนเพื่อเปดดอกเองโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของปริมาณการ
ผลิตกอนเชื้อทั้งหมดเพื่อหักตนทุนการผลิตกอนเชื้อเพื่อขายออกไป ซึ่งรวมทั้งคาเสื่อมราคาของ
อุปกรณและคาบํารุงรักษาอุปกรณ และคาเสื่อมและคาบํารุงรักษาอาคารสํานักงานดวย (ตารางท่ี 12) 
 
 ฟารมทั้ง 2 ขนาดมีตนทุนผันแปรที่สูงมากเมื่อเทียบกันตนทุนรวมทั้งหมด และฟารมขนาด
ใหญมีตนทุนรวมเฉลี่ยตอโรงเรือนตอรุนตํ่ากวาฟารมขนาดเล็ก เน่ืองจากมีการผลิตเปนจํานวนมาก 
ซึ่งทําใหเกิดการประหยัดทางขนาดในการผลิตเห็ดหอม 
 
ผลตอบแทนในการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน 
 
 จากการสาํรวจ พบวา ในป 2546 ฟารมขนาดเล็กสามารถทําการผลิตเห็ดหอมไดปละ 1 รุน 
ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมเฉล่ีย 1,200 กิโลกรัมตอโรงเรือนตอรุน หรือคิดเปน 120 กรัมตอกอนตอรุน 
และราคาเห็ดหอมสดที่เกษตรกรไดรับเทากับ 160 บาทตอกิโลกรัม โดยเกษตรกรที่มีฟารมขนาด
เล็กไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายเห็ดหอมสด เทากับ 192,000 บาทตอโรงเรือนตอรุน เมื่อหัก
ตนทุนผันแปรท้ังหมดทําใหมีรายไดสุทธิตอโรงเรือนตอรุน 95,035 บาท และเมื่อหักตนทุนทั้งหมด 
จะไดกําไรสุทธิ เทากับ 89,250 บาท สวนกําไรสุทธิเหนือตนทุนเงินสด เทากับ 148,960 บาทตอ
โรงเรือนตอรุน  โดยเฉลี่ยแลวเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กมีตนทุน  เทากับ 85.63 บาทตอกิโลกรัม 
และมีกําไรเทากับ 74.38 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 13) ซึ่งนับวามีผลตอบแทนที่ดีมาก 
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ตารางท่ี 12  ตนทุนการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดใหญปการผลิต 2546  
        (หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
1.ตนทุนผันแปร 41,006 3,600 44,606 91.16 
1.1 คาแรงงาน 16,900 3,600 20,500 41.89 
- เตรียมวัสดุ(เหมา) 2,500 - 2,500 5.11 
- แรงงานจาง 14,400 - 14,400 29.43 
- แรงงานครัวเรือน - 3,600 3,600 7.36 
1.2 คาวัสดุเกษตร 20,420 - 20,420 41.73 
- ข้ีเล่ือย 8,000 - 8,000 16.35 
- คาอาหารเสริม 3,000 - 3,000 6.13 
- คาหัวเช้ือเห็ด 3,000 - 3,000 6.13 
- คาถุงเพาะ 5,000 - 5,000 10.22 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 1,100 - 1,100 2.25 
- คาเชื้อเพลิง 320 - 320 0.65 
1.3 คาใชจายอื่นๆ 3,686 - 3,686 7.53 
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 635 - 635 1.30 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณ 486.0 - 486 0.99 
- คาน้ําและคาไฟฟา 2,400 - 2,400 4.90 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 165 - 165 0.34 
2. ตนทุนคงท่ี 112.5 4,213.5 4,326 8.84 
- คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง - 3,205 3,205 6.55 
- คาเสื่อมราคาอุปกรณ - 1,008.5 1,008.5 2.06 
- คาภาษีที่ดิน 112.5 - 112.5 0.23 
รวมตนทุนท้ังหมด 41,118.5 7,813.5 48,932 100.00 
หมายเหตุ: คิดจากสัดสวนรอยละ 70 ของการผลิตกอนเช้ือท้ังหมด 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 13  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญ 
      ปการผลิต 2546 

(หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
ตนทุนและผลตอบแทน ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ 

ผลผลิต(กก.) 1,200 1,200 
ราคาผลติ(บาท/กก.) 160 160 
รายได 192,000 192,000 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด 96,965 44,606 
- ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด 42,965 41,006 
- ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด 54,000 3,600 
ตนทุนคงที่ทั้งหมด 5,785 4,326 
- ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด 75 112.5 
- ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด 5,710 4,213.5 
ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด 43,040 41,118.5 
ตนทุนท้ังหมด  102,750 48,932 
รายไดสุทธิ1 95,035 147,394 
กําไรเหนือตนทุนเงินสด2 148,960 150,881.5 
กําไรสุทธิ3  89,250 143,068 
ตนทุนตอหนวยการผลิต4(บาท/กก.) 85.63 40.78 
กําไรตอหนวยการผลิต5(บาท/กก.)   74.38 119.22 
หมายเหตุ:  1  รายไดสุทธ ิ= รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปร 

        2 กําไรเหนือตนทุนเงินสด = รายไดทั้งหมด - ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด 
        3 กําไรสุทธ=ิ รายไดทั้งหมด – ตนทุนท้ังหมด 
        4 ตนทุนตอหนวยการผลิต = ตนทุนท้ังหมด / ผลผลิตทั้งหมด 
        5 กําไรตอหนวยการผลิต = กําไรทั้งหมด / ผลผลิตทั้งหมด 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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 ในป 2546 ฟารมขนาดใหญผลิตเห็ดหอมได 2 รุน มีผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมตอ
โรงเรือนตอรุน หรือคิดเปน 120 กรัมตอกอนตอรุน ราคาเห็ดหอมสดที่เกษตรกรไดรับเทากับ 160 
บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรฟารมขนาดใหญไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายเห็ดหอมสด เทากับ 
192,000 บาทตอโรงเรือนตอรุน เมื่อหักตนทุนผันแปรทั้งหมดทําใหมีรายไดสุทธิตอรุน 147,394 
บาท และเมื่อหักตนทุนทั้งหมด จะไดกําไรสุทธิ เทากับ 143,068 บาท สวนกําไรสุทธิเหนือตนทุน
เงินสด เทากับ 150,881 บาทตอโรงเรือนตอรุน เห็ดหอมของฟารมขนาดใหญมีตนทุนการผลิต 
เทากับ 40.78 บาทตอกิโลกรัม และมีกําไรเทากับ 119.22 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 13) 
 
 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอโรงเรือนตอรุนของฟารมทั้ง 2 ขนาด มีปริมาณเทากันคือ 1,200 
กิโลกรัม แตพบวา ฟารมขนาดใหญมีตนทุนตอผลผลิตตํ่ากวาฟารมขนาดเล็ก คือ 41 และ 86 บาท
ตอกิโลกรัม เน่ืองจากฟารมขนาดใหญมีตนทุนเฉลี่ยที่ตํ่ากวา ทําใหฟารมขนาดใหญมีกําไรสุทธิ
มากกวาฟารมขนาดเล็กคือ 119 และ 74 บาทตอกิโลกรัม  ตามลําดับ 
 

การวิเคราะหโครงการทางการเงิน 
 
 การวิเคราะหโครงการทางการเงิน เปนการวิเคราะหที่มุงหาผลตอบแทนทางการเงินหรือ
ความสามารถในการทํากําไรของโครงการ รวมถึงการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับโครงการ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา  ถามีการดําเนินงานตามโครงการน้ีแลว  จะไมมีปญหาทางการเงินใด ๆ 
ตลอดอายุโครงการ  ซึ่งการวิเคราะหทางการเงินจะแตกตางจากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  ใน
การวิเคราะหทางการเงินจะไมนําคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตทุกชนิดที่ใชกับโครงการ  ซึ่ง
รวมถึงผลตอบแทนแกเจาของทุน  และผลตอบแทนจากการใชแรงงานของเจาของกิจการมารวมใน
คาใชจายของโครงการ  (ประสิทธ,ิ 2544) 
 
 การวิเคราะหโครงการทางการเงินในคร้ังน้ีจะอยูภายใตขอสมมติ  ดังน้ี 
 

1. เกษตรกรมีระยะเวลาในการสรางโรงเรือนและจัดซ้ืออุปกรณการเกษตรในปท่ี 1 และ 
ทําการผลิตในปที ่1 

 
2. ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมคงที่ทุกป  เนื่องจากมีการปรับปรุงและทดลองสายพันธุให 

เหมาะสมกบัชวงระยะเวลาในการออกดอกเห็ดหอม  ทําใหมีปริมาณดอกเห็ดที่สม่ําเสมอ 
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3. โครงการการลงทุนมีคาใชจายสูงขึ้นทุกปในอัตรารอยละ 3 ตามแนวโนมของภาวะ 
อัตราเงินเฟอภายในประเทศ ในสวนของคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการลงทุน และ
คาใชจายในการดูแลรักษา 
 

4. ราคาของเห็ดหอมไมเปล่ียนแปลงตลอดอายุโครงการโดยมีการประกันราคาตํ่าสุดไวท่ี 
กิโลกรัมละ 160 บาท 
 
งบกระแสเงินสด 
 
 แบงเปนกระแสเงินสดรับ (Cash Inflow) และกระแสเงินสดจาย (Cash Outflow) การสราง
กระแสเงินสดมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลตอบแทนสุทธิที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําไปใชในการคํานวณหา
อัตราผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งแบงออกไดดังนี ้
 

1. กระแสเงินสดรับ  คือ  ผลตอบแทนหรือรายไดท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการของ 
เกษตรกรท่ีเพาะเห็ดหอม ประกอบดวย รายไดจากการขายผลผลิตเห็ดหอม รายไดจากการขายมูลคา
ซากและมูลคาคงเหลือของอุปกรณการเกษตร  
 

2. กระแสเงินสดจาย  คือ  ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการของเกษตรกร 
ท่ีเพาะเห็ดหอม  ประกอบดวย  คาใชจายในการลงทุน  คาใชจายในการดําเนินงานที่เปนเงินสด 
 
โครงสรางตนทุนและรายไดในการลงทุนผลติเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็ก 
 
 ตนทุนในการลงทุนผลิตเห็ดหอมประกอบดวย (ตารางท่ี 14) 
 

1. ที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีท่ีดินเปนของตนเองและขนาด 
ในการถือครองเฉล่ีย 1.5 ไร โดยราคาที่ดินในพื้นที่ที่ทําการศึกษา มีราคาประเมินเฉลี่ย 50,000 บาท
ตอไร คิดเปนคาใชจาย 75,000 บาท 
 

2. สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือน  จากการสาํรวจพบวา  เกษตรกรมีคาใชจายในการสราง 
โรงเรือนเฉล่ีย 50,000 บาทตอโรงเรือน  โดยโรงเรือนมีอายุการใชงาน 10 ป  
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ตารางท่ี 14  กระแสรายรับและรายจายในการผลติเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็ก ระยะเวลา 10 ป 
        (หนวย: บาท/โรงเรือน) 

รายการ ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที ่4 ปที ่5 
รายได      
รายไดจากการจําหนายเห็ด 96,000 144,000 192,000 192,000 192,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ      
รวมรายได 96,000 144,000 192,000 192,000 192,000 
กระแสเงินสดจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน 75,000     
- คาสิ่งกอสราง 50,000     
- คาอุปกรณการเกษตร 6,080  361  383 
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 54,000 55,620 57,289 59,007 60,777 
- คากอนเชื้อเห็ด 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020 
- คาน้ําและคาไฟฟา 1,500 1,545 1,591 1,639 1,688 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 165 182 200 220 242 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 800 824 849 874 900 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 500 515 530 546 450 
- คาภาษีที่ดิน 75 75 75 75 75 
รวมรายจาย 228,120 99,961 103,331 106,071 109,536 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ -132,120 44,040 88,669 85,929 82,464 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 14  กระแสรายรับและรายจายในการผลติเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็ก ระยะเวลา 10 ป(ตอ) 
(หนวย: บาท/โรงเรือน) 

รายการ ปที ่6 ปที ่7 ปที ่8 ปที ่9 ปที ่10 
รายได      
รายไดจากการจําหนายเห็ด 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ     76,350 
รวมรายได 192,000 192,000 192,000 192,000 268,350 
กระแสเงินสดจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน      
- คาสิ่งกอสราง      
- คาอุปกรณการเกษตร 1,217 406  431  
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 62,601 64,479 66,413 68,406 70,458 
- คากอนเชื้อเห็ด 46,371 47,762 49,195 50,671 52,191 
- คาน้ําและคาไฟฟา 1,739 1,791 1,845 1,900 1,957 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 266 292 322 354 389 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 927 955 984 1,013  
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 580 597 615 633  
- คาภาษีที่ดิน 75 75 75 75 75 
รวมรายจาย 113,776 116,358 119,448 123,483 125,070 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ 78,224 75,642 72,552 68,517 143,280 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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3. เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร เปนการลงทุนซ้ือในการผลิตเห็ดหอมในปแรกของ 
การลงทุนและมีการซื้อมาเพิ่มตามอายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
 

4. การดําเนินงาน เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับคาแรงงานที่จายไปเปนเงินสด  คากอนเชื้อที่ซื้อ 
มาผลิตดอกเอง รวมท้ัง คาใชจายเกี่ยวกับ คาไฟฟา คาน้ํา และคาสารปราบศัตรูเห็ด เปนตน  
 

5. การดูแลบํารุงรักษา เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณการ 
เกษตร สิ่งกอสรางและภาษีที่ดิน  ซึ่งมีรายการดังน้ี 

 
5.1  การบํารุงรักษาสิ่งกอสราง  ไดแก  โรงเรือนเพาะเห็ด  ซึ่งมีการซอมแซมทุกป 

ของปการลงทุน มีคาใชจายเฉลี่ยปละ 800 บาทตอป 
 

5.2 คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร จากการสาํรวจ พบวา  
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีคาใชจายในการซอมแซมเคร่ืองสูบนํ้า สายยาง ชุดสายไฟ และรถเข็น 
เฉลี่ยปละ 500 บาทตอป 

 
5.3 คาภาษีที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  ฟารมขนาดเล็กมีพื้นที่เฉลี่ย 1.5 ไร และม ี

จํานวนโรงเรือน 1 โรง มีคาภาษีที่ดินเฉลี่ย 75 บาทตอป 
 
 รายไดจากการลงทุนผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กประกอบดวยรายไดจากการจําหนาย
เห็ดหอม ในปแรกของการลงทุนเทากับ 96,000 บาทตอโรงเรือนในปที่สองเกษตรกรมีรายได
เทากับ 144,000 บาทตอโรงเรือน สวนปที่สามถึงปที่สิบมีรายไดจากการจําหนายเห็ดหอมคิดเปน
รายไดเฉลี่ย 192,000 บาทตอโรงเรือน  สวนปสุดทายของการลงทุนมีรายไดจากการจําหนาย
เห็ดหอมและจากมูลคาซากของเคร่ืองมืออุปกรณการเกษตรและการจําหนายเห็ด เทากับ 268,350
บาท โดยมูลคาซากคงเหลือของอุปกรณการเกษตรและที่ดินเทากับ 76,350 บาท ทางดานคาใชจาย
ในการเพาะเห็ดหอมมีคาใชจายสูงสุดในปแรกของการลงทุน เน่ืองจากคาใชจายในการสราง
โรงเรือนและจัดซื้ออุปกรณการเกษตร ซึ่งมีคาใชจายเทากับ 131,080 บาท และในปถัดไปจะมี
คาใชจายในสวนของการบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณการเกษตรและการซื้ออุปกรณการเกษตรมา
เพ่ิมเติม  และมีรายไดสุทธิเพิ่มเมื่อสิ้นสุดโครงการในปที ่10 เทากับ 143,280 บาท 
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โครงสรางตนทุนและรายไดในการลงทุนผลติเห็ดหอมของฟารมขนาดใหญ 
 
 ตนทุนในการลงทุนผลิตเห็ดหอมประกอบดวย (ตารางท่ี 15) 
 

1. ที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีท่ีดินเปนของตนเองและขนาด 
ในการถือครองเฉล่ีย 4.5 ไร โดยราคาที่ดินในพื้นที่ที่ทําการศึกษา มีราคาประเมินเฉลี่ย 50,000 บาท
ตอไร คิดเปนคาใชจาย 225,000 บาท 
 

2. สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือน โรงบมกอนเช้ือและอาคารสํานักงาน  
 

  2.1 โรงเรือน  จากการสํารวจพบวา  เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีโรงเรือนเฉลี่ย 5 
โรงเรือน มีคาใชจายในการสรางโรงเรือนท้ังหมด 50,000 บาท โดยโรงเรือนมีอายุการใชงาน 10 ป  
 

2.2 โรงบมกอนเช้ือ โดยมีอายุการใชงาน 20 ป ราคาสรางประมาณ 24,000 บาท  
 

  2.3 อาคารสํานักงาน โดยมีอายุการใชงาน 20 ป มีคาใชจายในการกอสรางเฉลี่ย 
6,000 บาท  

 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร เปนการลงทุนซ้ือในการผลิตเห็ดหอมในปแรกของ 

การลงทุนและมีการซื้อมาเพิ่มตามอายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
 
4. การดําเนินงาน เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับคาแรงงานที่จายไปเปนเงินสด คาปจจัยการผลิต 

กอนเช้ือ รวมท้ัง คาใชจายเกี่ยวกับ คาไฟฟา และคาสารปราบศัตรูเห็ด เปนตน 
 

5. การดูแลบํารุงรักษา เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณการ 
เกษตร สิ่งกอสรางและภาษีที่ดิน  ซึ่งมีรายการดังนี ้
 

5.1 คาบํารุงรักษาโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนบมกอนเช้ือเห็ดและอาคารสํานัก 
งานซึ่งมีการซอมแซมทุกป โดยมีคาใชจายเฉลี่ยปละ 800 บาท 400 บาท และ 70 บาท ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15  กระแสรายรับและรายจายในการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดใหญเฉลี่ยตอโรงเรือน  
      ระยะเวลา 10 ป 

(หนวย: บาท/โรงเรือน) 
รายการ ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที ่4 ปที ่5 

รายได      
รายไดจากการจําหนายเห็ด 192,000 288,000 384,000 384,000 384,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ      
รวมรายได 192,000 288,000 384,000 384,000 384,000 
รายจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน 225,000     
- คาสิ่งกอสราง 80,000     
- คาอุปกรณการเกษตร 25,954  460  488 
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 41,000 42,230 43,497 44,802 46,146 
- คาวัสดุการเกษตร 40,840 42,065 43,327 44,627 45,966 
- คาน้ําและคาไฟฟา 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 330 340 350 361 371 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 1,270 1,308 1,347 1,388 1,429 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 973 1,002 1,032 1,063 1,095 
- คาภาษีที่ดิน 225 225 225 225 225 
รวมรายจาย 420,392 92,114 95,331 97,710 101,123 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ -228,392 195,886 288,669 286,290 282,877 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด โรงบมและอาคารสาํนักงาน 
     ฟารมขนาดใหญสามารถผลิตเห็ดหอมไดปละ 2 รุน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 15  กระแสรายรับและรายจายในการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดใหญเฉลี่ยตอโรงเรือน  
       ระยะเวลา 10 ป (ตอ) 

(หนวย: บาท/โรงเรือน) 
รายการ ปที ่6 ปที ่7 ปที ่8 ปที ่9 ปที ่10 

รายได      
รายไดจากการจําหนายเห็ด 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ     241,350 
รวมรายได 384,000 384,000 384,000 384,000 625,350 
รายจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน      
- คาสิ่งกอสราง      
- คาอุปกรณการเกษตร 788 518  550  
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 47,530 48,956 50,425 51,938 53,496 
- คาวัสดุการเกษตร 47,345 48,765 50,228 51,735 53,287 
- คาน้ําและคาไฟฟา 5,565 5,731 5,903 6,080 6,263 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 383 394 406 418 431 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 1,472 1,516 1,562 1,609  
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 1,128 1,162 1,197 1,233  
- คาภาษีที่ดิน 225 225 225 225 225 
รวมรายจาย 104,435 107,268 109,946 113,787 113,701 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ 279,565 276,732 274,054 270,213 511,649 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด โรงบมและอาคารสาํนักงาน 
     ฟารมขนาดใหญสามารถผลิตเห็ดหอมไดปละ 2 รุน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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5.2 คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร จากการสาํรวจ พบวา   
เกษตรกรฟารมขนาดใหญมีคาใชจายในการบํารุงรักษา เตานึ่งความดัน เคร่ืองสูบนํ้า ตะแกรง สาย
ยาง ชุดสายไฟและรถเข็น เฉลี่ยปละ 973 บาท 
 

5.3 คาภาษีที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  ฟารมขนาดใหญมีพื้นที่เฉลี่ย 4.5 ไร และ 
มีจํานวนโรงเรือน 5 โรง มีคาภาษีที่ดินเฉลี่ย 225 บาทตอป 
 
 รายไดจากการลงทุนผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดใหญประกอบดวยรายไดจากการ
จําหนายเห็ดหอม ในปแรกของการลงทุนเทากับ 192,000 บาทตอโรงเรือน ในปที่สองเกษตรกรมี
รายไดเทากับ 288,000 บาทตอโรงเรือน สวนปที่สามถึงปที่สิบมีรายไดจากการจําหนายเห็ดหอม คิด
เปนรายไดเฉลี่ย 384,000 บาทตอปและในปสุดทายของโครงการมีซากที่เหลือจากการผลิต ไดแก 
ที่ดิน โรงบม อาคารสํานักงาน และอุปกรณการเกษตรตางๆ เทากับ 241,350 บาทตอโรงเรือน เมื่อ
รวมรายไดจากการจําหนายเห็ดหอมและมูลคาซากแลวจะมีรายไดเทากับ 625,350 บาทตอโรงเรือน  
ทางดานคาใชจายในการเพาะเห็ดหอมมีคาใชจายสูงสุดในปแรกของการลงทุน เน่ืองจากคาใชจาย
ในการสรางสิ่งกอสรางและจัดซื้ออุปกรณการเกษตร ซึ่งมีคาใชจายเทากับ 330,954 บาทตอ
โรงเรือน และในปถัดไปจะมีคาใชจายในสวนของการซอมแซมเคร่ืองมืออุปกรณการเกษตรและ
การซื้ออุปกรณการเกษตรมาเพิ่มเติม  และมีรายไดสุทธิเพิ่มเมื่อสิ้นสุดโครงการในปที่ 10 เทากับ 
511,649 บาทตอโรงเรือน 
  

ผลการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน 
 
 จากการประเมินคาในเชิงการเงินของการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญ 
โดยวิเคราะหตนทุนและรายไดของโครงการ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียของ
เงินกองทุนหมูบาน พบวา มูลคาปจจุบันของผลประโยชน เทากับ 1,193,659 และ 2,428,380 บาท
ตามลําดับ มูลคาปจจุบันของคาใชจาย เทากับ 855,292 และ 981,933 บาท ตามลําดับ ทําใหมีมูลคา
ปจจุบันสุทธ ิเทากับ 338,367 และ 1,446,477 บาท ตามลําดับ  อัตราผลประโยชนตอตนทุน เทากับ 
1.40 และ 2.47 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน เทากับ  36.65 และ 41.15
ตามลําดับ  ระยะเวลาในการคืนทุน เทากับ  3 ป 10 เดือน และ 2 ป 3 เดือน ตามลําดับ(ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน ณ  
                   อัตราคิดลดรอยละ 8 

        (หนวย: บาท/โรงเรือน) 
รายการ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ 

มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 1,193,659 2,428,380 
มูลคาปจจุบันของคาใชจาย 855,292 981,933 
มูลคาปจจุบันสุทธ ิ 338,367 1,446,447 

อัตราผลประโยชนตอตนทุน 1.40 2.47 
อัตราผลตอบแทนภายในของ

การลงทุน 
36.65 41.15 

ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ป 10 เดือน 2 ป 3 เดือน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
 
 จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การลงทุนผลิตเห็ดหอมใหอัตราผลตอบแทนท่ีดีมาก
ทั้งฟารมขนาดใหญและขนาดเล็ก เกษตรกรจะไดผลประโยชนสุทธิมากกวาการลงทุนเปนเทาตัว
และถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยมากกวารอยละ 40 ก็ยังคุมทุน นอกจากนี้พบวาการลงทุนผลิตเห็ดหอม
ในฟารมขนาดใหญมีความสามารถในการคืนทุนไดอยางรวดเร็วมากกวาการลงทุนในฟารมขนาด
เลก็ 
 
 เมื่อพิจารณาการลงทุนผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เปรียบเทียบกับการ
ผลิตเห็ดหอมทางภาคเหนือ พบวา ฟารมขนาดเล็กทางภาคเหนือมีตนทุนการผลิตเห็ดหอม เทากับ 
63.38 ซึ่งเปนตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาทางอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีท่ีมีตนทุนตอผลผลิต เทากับ 
85.63  สวนฟารมขนาดใหญ พบวา ทางภาคเหนือมีตนทุนตอผลผลิตท่ีสูงกวาทางอําเภอสวนผ้ึง 
เทากับ 45.41 และ 40.78 ตามลําดับ  สวนผลผลิตที่ไดพบวา ทางภาคเหนือมีผลผลิตที่มากกวาโดยมี
ผลผลิตเฉลี่ย 170 – 220 กรัมตอกอน อยางไรก็ด ีราคาเห็ดหอมของภาคเหนือคอนขางตอคือมีราคา
จําหนายเห็ดหอมเพียงกิโลกรัมละ 100 บาท เมื่อเทียบกับ 160 บาทที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(กนกอร, 2533) 
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของฟารมขนาดเล็ก กรณีที่ผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป 
 
 ในการวิเคราะหขางตน กําหนดใหฟารมขนาดเล็กมีความประหยัดทางขนาดนอยกวาฟารม
ขนาดใหญ ในกรณีนี ้กําหนดใหฟารมขนาดเล็กสามารถผลิตเห็ดหอมเปน 2 รุนตอป ดังน้ันจึงไดทํา
การวิเคราะหตนทุนของการผลิตเห็ดหอมตอรุนตอโรงเรือนดังน้ี (ตารางท่ี 17) 
 
ตารางท่ี 17  ตนทุนของฟารมขนาดเล็กกรณีที่สามารถผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป 

        (หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1.ตนทุนผันแปร 42,415 36,000 78,415 95.85 
1.1 คาแรงงาน     
- แรงงานครัวเรือน - 36,000 36,000 44.01 
1.2 คาวัสดุเกษตร     
- ราคากอนเชื้อที่ซื้อ 40,000 - 40,000 48.90 
1.3 คาใชจายอื่นๆ 2,315 - 2,315 2.95 
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 500 - 500 0.61 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณ 250 - 250 0.31 
- คาน้ําและคาไฟฟา 1,500 - 1,500 1.83 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 165 - 165 0.20 
2. ตนทุนคงท่ี 37.5 2,855 3,392.5 4.15 
- คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง - 3,000 3,000 3.67 
- คาเสื่อมราคาอุปกรณ - 355 355 0.43 
- คาภาษีที่ดิน 37.5 - 37.5 0.05 
รวมตนทุนท้ังหมด 42,352.5 38,855 81,807.5 100.00 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 
 จากตาราง พบวา ฟารมขนาดเล็กเมื่อผลิตเห็ดหอมได 2 รุน จะมีตนทุนตอรุนตอโรงเรือน
ทั้งหมด เทากับ 81,807.5 บาท แบงเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ เทากับ 78,415 และ 3,392.5 
บาท คิดเปนรอยละ 96 และ 4 ตามลําดับ 
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 เมื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากกรณีที่สามารถผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป พบวา 
ฟารมขนาดเล็กมีรายไดสุทธิเทากับ 113,585 บาทตอโรงเรือน โดยมีกําไรเหนือตนทุนเงินสดเทากับ 
149,547.5 บาทตอโรงเรือน และมีกําไรสุทธิเทากับ 110,192.5 บาทตอโรงเรือน ซึ่งสามารถคิดเปน
ตนทุนตอหนวยเทากับ 68.17 บาทตอกิโลกรัม และมีกําไรตอหนวยเทากับ 91.83 บาทตอกิโลกรัม 
(ตารางท่ี 18) 
 
 อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบตนทุนฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญ พบวา เมื่อฟารมขนาดเล็ก
สามารถผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป  ตนทุนของฟารมขนาดใหญยังคงต่ํากวาฟารมขนาดเล็กอยูมาก
และทําใหมีกําไรตอหนวยสูงกวาฟารมขนาดเล็ก 
 
โครงสรางตนทุนและรายไดในการลงทุนผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็ก กรณีผลิตเห็ดหอมได 2 
รุนตอป 
 
 ตนทุนในการลงทุนผลิตเห็ดหอมประกอบดวย (ตารางท่ี 19) 
 

1. ที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีท่ีดินเปนของตนเองและขนาด 
ในการถือครองเฉล่ีย 1.5 ไร โดยราคาที่ดินในพื้นที่ที่ทําการศึกษา มีราคาประเมินเฉลี่ย 50,000 บาท
ตอไร คิดเปนคาใชจาย 75,000 บาท 
 

2. สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือน  จากการสาํรวจพบวา  เกษตรกรมีคาใชจายในการสราง 
โรงเรือนเฉล่ีย 50,000 บาทตอโรงเรือน และโรงบมกอนเช้ือราคา 10,000 บาท โดยโรงเรือนและโรง
บมมีอายุการใชงาน 10 ป 
 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร เปนการลงทุนซ้ือในการผลิตเห็ดหอมในปแรกของ 
การลงทุนและมีการซื้อมาเพิ่มตามอายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
 

4. การดําเนินงาน เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับคาแรงงานที่จายไปเปนเงินสด  คากอนเชื้อที่ซื้อ 
มาผลิตดอกเอง รวมท้ัง คาใชจายเกี่ยวกับ คาไฟฟา คาน้ํา และคาสารปราบศัตรูเห็ด เปนตน  
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ตารางท่ี 18  ตนทุนและผลตอบแทนของฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญกรณีที่มีการผลิตเห็ดหอมได  
       2 รุนตอป 

(หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
ตนทุนและผลตอบแทน ฟารมขนาดเล็ก ฟารมขนาดใหญ 

ผลผลิต(กก.) 1,200 1,200 
ราคาผลติ(บาท/กก.) 160 160 
รายได 192,000 192,000 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด 78,415 44,606 
- ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด 42,415 41,006 
- ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด 36,000 3,600 
ตนทุนคงที่ทั้งหมด 3,392.5 4,326 
- ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด 37.5 112.5 
- ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด 3,355 4,213.5 
ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด 42,452.5 41,118.5 
ตนทุนท้ังหมด  81,807.5 48,932 
รายไดสุทธิ 113,585 147,394 
กําไรเหนือตนทุนเงินสด 149,547.5 150,881.5 
กําไรสุทธ ิ 110,192.5 143,068 
ตนทุนตอหนวยการผลิต (บาท/กก.) 68.17 40.78 
กําไรตอหนวยการผลิต (บาท/กก.)   91.83 119.22 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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5. การดูแลบํารุงรักษา เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณการ 
เกษตร สิ่งกอสรางและภาษีที่ดิน  ซึ่งมีรายการดังน้ี 

 
5.1 การบํารุงรักษาสิ่งกอสราง  ไดแก  โรงเรือนเพาะเห็ดและโรงบม ซึ่งมีการ 

ซอมแซมทุกปของปการลงทุน มีคาใชจายเฉลี่ยปละ 1,000 บาทตอป 
 

5.2 คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตร จากการสาํรวจ พบวา  
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กมีคาใชจายในการซอมแซมเครื่องสูบน้ํา สายยาง ชุดสายไฟ และรถเข็น 
เฉลี่ยปละ 500 บาทตอป 

 
5.3 คาภาษีที่ดิน  จากการสาํรวจพบวา  ฟารมขนาดเล็กมีพื้นที่เฉลี่ย 1.5 ไร และม ี

จํานวนโรงเรือน 1 โรง มีคาภาษีที่ดินเฉลี่ย 75 บาทตอป 
 
 รายไดจากการลงทุนผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กประกอบดวยรายไดจากการจําหนาย
เห็ดหอม ในปแรกของการลงทุนเทากับ 192,000 บาทตอโรงเรือนในปที่สองเกษตรกรมีรายได
เทากับ 288,000 บาทตอโรงเรือน สวนปที่สามถึงปที่สิบมีรายไดจากการจําหนายเห็ดหอมคิดเปน
รายไดเฉลี่ย 384,000 บาทตอโรงเรือน  สวนปสุดทายของการลงทุนมีรายไดจากการจําหนาย
เห็ดหอมและจากมูลคาซากของเคร่ืองมืออุปกรณการเกษตรและการจําหนายเห็ด เทากับ 460,350 
บาท โดยมูลคาซากคงเหลือของอุปกรณการเกษตรและที่ดินเทากับ 76,350 บาท ทางดานคาใชจาย
ในการผลิตเห็ดหอมมีคาใชจายสูงสุดในปแรกของการลงทุน เน่ืองจากคาใชจายในการสราง
โรงเรือนและจัดซื้ออุปกรณการเกษตร ซึ่งมีคาใชจายเทากับ 141,080 บาท และในปถัดไปจะมี
คาใชจายในสวนของการบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณการเกษตรและการซื้ออุปกรณการเกษตรมา
เพ่ิมเติม  และมีรายไดสุทธิเพิ่มเมื่อสิ้นสุดโครงการในปที ่10 เทากับ 257,257 บาท 
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ตารางท่ี 19  กระแสรายรับและรายจายในการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กกรณีที่ผลิตเห็ดหอม 
      ได 2 รุนตอป ระยะเวลา 10 ป  

(หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
รายการ ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที ่4 ปที ่5 

รายได      
รายไดจากการจําหนายเห็ด 192,000 288,000 384,000 384,000 384,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ      
รวมรายได 192,000 288,000 384,000 384,000 384,000 
กระแสเงินสดจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน 75,000     
- คาสิ่งกอสราง 60,000     
- คาอุปกรณการเกษตร 6,080  361  383 
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 72,000 74,160 76,385 78,676 81,037 
- คากอนเชื้อเห็ด 80,000 82,400 84,872 87,418 90,041 
- คาน้ําและคาไฟฟา 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 330 363 399 439 483 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 500 515 530 546 450 
- คาภาษีที่ดิน 75 75 75 75 75 
รวมรายจาย 297,985 161,633 166,866 171,526 176,971 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ -105,985 126,367 217,134 212,474 207,029 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ดและโรงบม 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี 19  กระแสรายรับและรายจายในการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กกรณีที่ผลิตเห็ดหอม 
      ได 2 รุนตอป ระยะเวลา 10 ป (ตอ) 

(หนวย: บาท/โรงเรือน/รุน) 
รายการ ปที ่6 ปที ่7 ปที ่8 ปที ่9 ปที ่10 

รายได  
รายไดจากการจําหนายเห็ด 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 
มูลคาซากและมูลคาคงเหลือ     76,350 
รวมรายได 384,000 384,000 384,000 384,000 460,350 
กระแสเงินสดจาย      
คาใชจายในการลงทุน      
- คาซื้อที่ดิน      
- คาสิ่งกอสราง      
- คาอุปกรณการเกษตร 1,217 406  431  
คาใชจายในการดําเนินงาน      
- คาแรงงาน 83,468 85,972 88,551 91,207 93,944 
- คากอนเชื้อเห็ด 92,742 95,524 98,390 101,342 104,382 
- คาน้ําและคาไฟฟา 3,478 3,582 3,690 3,800 3,914 
- คาสารปราบศัตรูเห็ด 531 585 643 707 778 
คาใชจายในการดูแลรักษา      
- คาบํารุงรักษาสิ่งกอสราง 1,159 1,194 1,230 1,267  
- คาบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตร 580 597 615 633 450 
- คาภาษีที่ดิน 75 75 75 75 75 
รวมรายจาย 183,250 187,935 193,193 199,463 203,093 
รายได(รายจาย)สุทธ ิ 200,750 196,065 190,807 184,537 257,257 
หมายเหตุ: สิ่งกอสราง ไดแก โรงเรือนเพาะเห็ด 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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ผลการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน กรณีผลิต 2 รุนตอป 
 
 จากการประเมินคาในเชิงการเงินของการผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญ 
โดยวิเคราะหตนทุนและรายไดของโครงการ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียของ
เงินกองทุนหมูบาน พบวา มูลคาปจจุบันของผลประโยชน เทากับ 2,351,954 และ 2,428,380 บาท
ตามลําดับ มูลคาปจจุบันของคาใชจาย เทากับ 1,316,835 และ 981,933 บาท ตามลําดับ ทําใหมีมูลคา
ปจจุบันสุทธ ิ เทากับ 1,035,118 และ 1,446,477 บาท ตามลําดับ  อัตราผลประโยชนตอตนทุน 
เทากับ 1.79 และ 2.47 ตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน เทากับ 43.02 และ 
41.15ตามลําดับ  ระยะเวลาในการคืนทุน เทากับ  1 ป 4 เดือน และ 2 ป 3 เดือน ตามลําดับ (ตารางท่ี 
20) 
 
ตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดหอมในโรงเรือน ณ  
                   อัตราคิดลดรอยละ 8 กรณีท่ีผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป 

        (หนวย: บาท/โรงเรือน) 
รายการ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ 

มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 2,351,954 2,428,380 
มูลคาปจจุบันของคาใชจาย 1,316,835 981,933 
มูลคาปจจุบันสุทธ ิ 1,035,118 1,446,447 

อัตราผลประโยชนตอตนทุน 1.79 2.47 
อัตราผลตอบแทนภายในของ

การลงทุน 
43.02 41.15 

ระยะเวลาในการคืนทุน  1 ป 4 เดือน 2 ป 3 เดือน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
 
 จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา กรณีที่ฟารมขนาดเล็กสามารถผลิตเห็ดหอมได 2 รุน
ตอป เกษตรกรฟารมขนาดเล็ก การลงทุนผลิตเห็ดหอมมีอัตราผลตอบแทนที่ดีมากเพิ่มขึ้นกวาเดิม
และไดผลประโยชนสุทธิมากกวาการลงทุนเปนเทาตัว แตก็ยังตํ่ากวาฟารมขนาดใหญ นอกจากน้ี
พบวาการลงทุนผลิตเห็ดหอมในฟารมขนาดเล็กมีความสามารถในการคืนทุนไดอยางรวดเร็ว
มากกวาการลงทุนในฟารมขนาดใหญเนื่องจากไมตองลงทุนในอุปกรณที่ผลิตกอนเชื้อ 
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การวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของโครงการ 
 
 การวิเคราะหโครงการในภาวะปกติไดผลการวิเคราะหตามตัวชี้วัด คือ NPV, BCR และ 
IRR การวิเคราะหดังกลาวเปนการวิเคราะหผลที่ถือวาอยูภายใตสภาวะที่แนนนอน แตเน่ืองจาก
ธุรกิจทางเกษตรโดยทั่วไปแลวจะความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของอยูดวยเสมอ เชน ราคา และปริมาณ
ผลิตผลไมเปนไปตามที่คาดการณไว เมื่อเปนเชนน้ีก็ยอมมีผลทําใหการวิเคราะหโครงการ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นถาจะใหสมบูรณแลวจะตองดูถึงความออนไหวของโครงการดวย โดยในที่นี้
หมายถึงวาหากรายไดและคาใชจายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะทําใหผลตอบแทนของ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ซึ่งปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ คือ 
ผลตอบแทน และตนทุน  โดยพิจารณาตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงในกรณีดังน้ี 
 

1. กรณีที่ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมลดลง เน่ืองจากการเกิดโรคระบาดในโรงเรือนหรือการ 
เกิดภัยธรรมชาติ โดยกําหนดใหปริมาณเห็ดหอมลดลงตํ่าสุดเหลือ 300 กิโลกรัมตอโรงเรือนในปที ่
4 และ8 โดยกําหนดใหราคาเห็ดหอมคงท่ี 
 

2. กรณีที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น โดยกําหนดใหคาใช 
จายในการซื้อปจจัยการผลิตสูงขึ้นในอัตรารอยละ 25 โดยกําหนดใหปริมาณเห็ดหอมคงท่ี 
 

3. กรณีที่ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมลดลงและมีตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากกรณีทั้ง 2 โดย 
กําหนดใหราคาเห็ดหอมคงท่ี 
 
 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการยังคงตองพิจารณาวาผลตอบแทนเปนไปตาม
หลักเกณฑของตัวชี้วัดทั้ง 3 ในการที่จะบอกถึงความเปนไปไดของการลงทุน  
 
เกษตรกรฟารมขนาดเลก็ 
 
 การวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของโครงการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของ
เกษตรกรฟารมขนาดเลก็ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา หากปริมาณผลผลิตลดลงในบางปหรือ
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น การผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาดเล็กก็ยังมีความเปนไปไดอยู แตหาก
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ปริมาณผลผลิตลดลงและตนทุนเพิ่มขึ้นพรอมกันจะเห็นวาฟารมขนาดเล็กไมสามารถที่จะลงทุน
ผลิตเห็ดหอมตอไปได เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนมีคาเปนลบ (ตารางท่ี 21) 
 
ตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของ 
       เกษตรกรฟารมขนาดเลก็ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8  

(หนวย: บาท/โรงเรือน) 

รายการ 
PVB 

(บาท) 
PVC 

(บาท) 
NPV 
(บาท) 

BCR 
IRR 

(รอยละ) 
Pay 

Back period 
กอนการเปลี่ยนแปลง 1,193,659 855,292 338,367 1.40 36.65 3 ป 10 เดือน 
ปริมาณผลผลิตลดลง 1,010,016 855,292 154,724 1.18 30.50 8 ป 6 เดือน 
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 25 

1,193,659 1,035,967 157,692 1.15 28.67 8 ป 4 เดือน 

เกิดทั้ง 2 กรณ ี 1,010,016 1,035,967 -25,951 0.97 -7.72 - 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
 
เกษตรกรฟารมขนาดเล็กกรณีผลิตได 2 รุนตอป 
 
 หากเกษตรกรฟารมขนาดเล็กสามารถผลิตเห็ดหอมได 2 รุนตอป การวิเคราะหความ
ออนไหวทางการเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา เมื่อมีการกําหนดใหปริมาณผลผลิตลดลงและ
ตนทุนเพิ่มขึ้น พบวา ฟารมขนาดเล็กยังสามารถที่จะลงทุนผลิตเห็ดหอมตอไปได เน่ืองจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนมีคาเปนบวก และมีระยะเวลาคืนทุนที่นานขึ้น (ตารางที่ 22) ถึงแมวา
ปริมาณผลผลิต จะลดลงพรอมกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นพรอมกัน การลงทุนผลิตเห็ดหอมของฟารมขนาด
เล็กก็ยังคุมอยู 
 
เกษตรกรฟารมขนาดใหญ 
 
 การวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของโครงการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของ
เกษตรกรฟารมขนาดใหญ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามกรณีตางๆ 
ฟารมขนาดใหญสามารถที่จะลงทุนผลิตเห็ดหอมตอไปได เน่ืองจากการลงทุนผลิตเห็ดหอมของ
ฟารมขนาดใหญมีความคุมคามาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนและการลดลงของปริมาณผลผลิตมีผล
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ทําใหระยะเวลาคืนทุนนานมากขึ้นหรือมีผลตอบแทนนอยลงซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนนอย 
(ตารางท่ี 23) 
 
ตารางท่ี 22  ผลการวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของ 
       เกษตรกรฟารมขนาดเล็กกรณีที่ผลิต 2 รุนตอป ณ อัตราคิดลดรอยละ 8  

(หนวย: บาท/โรงเรือน) 

รายการ 
PVB 

(บาท) 
PVC 

(บาท) 
NPV 
(บาท) 

BCR 
IRR 

(รอยละ) 
Pay 

Back period 
กอนการเปลี่ยนแปลง 2,351,954 1,316,835 1,035,118 1.79 43.02 1 ป 4 เดือน 
ปริมาณผลผลิตลดลง 1,984,667 1,316,835 667,832 1.51 42.15 2 ป 1 เดือน 
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 25 

2,351,954 1,610,234 741,720 1.46 40.86 1 ป 11เดือน 

เกิดทั้ง 2 กรณ ี 1,984,667 1,610,234 374,434 1.23 37.74 3 ป 9 เดือน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 23  ผลการวิเคราะหความออนไหวทางการเงินของการผลิตเห็ดหอมในโรงเรือนของ 
       เกษตรกรฟารมขนาดใหญ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8  

(หนวย: บาท/โรงเรือน) 

รายการ 
PVB 

(บาท) 
PVC 

(บาท) 
NPV 
(บาท) 

BCR 
IRR 

(รอยละ) 
Pay 

Back period 
กอนการเปลี่ยนแปลง 2,428,380 981,933 1,446,447 2.47 41.15 2 ป 3 เดือน 
ปริมาณผลผลิตลดลง 2,061,094 981,933 1,079,161 2.10 40.08 3 ป 1 เดือน 
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 25 

2,428,380 1,146,093 1,282,287 2.12 40.28 2 ป 7 เดือน 

เกิดทั้ง 2 กรณ ี 2,061,094 1,146,093 976,856 1.80 38.76 3 ป 7 เดือน 
ที่มา:  จากการคํานวณ 
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การทดสอบความแปรเปลี่ยน 
 
ฟารมขนาดเล็กทั้งผลิต 1 รุนและ 2 รุนตอป 
 
 การทดสอบความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) พบวา เกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่ผลิต 1 
รุนตอปและ 2 รุนตอป สามารถเพิ่มตนทุนขึ้นไดรอยละ 39.56 และ 78.61 ตามลําดับ  สวนการ
ทดสอบการแปรเปลี่ยนดานผลประโยชน (SVTB) พบวา เกษตรกรฟารมขนาดเล็กที่ผลิต 1 รุนและที่
ผลิตได 2 รุนตอป สามารถลดลงไดรอยละ 28.35 และ 44.01 ตามลําดับ 
 
ฟารมขนาดใหญ 
  
 การทดสอบความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVTC) พบวา เกษตรกรฟารมขนาดใหญสามารถ
เพ่ิมตนทุนไดอีกรอยละ 147.31 หรือสามารถท่ีจะลดผลตอบแทนไดรอยละ 59.56 จึงจะทําให
โครงการไมสามารถลงทุนตอไปได  
 
 กลาวไดวาคาความแปรเปลี่ยนทั้งดานตนทุนและผลประโยชนมีคาสูง ดังนั้นความเสี่ยงภัย
ของโครงการการลงทุนผลิตเห็ดหอมอยูในระดับต่ํา โครงการลงทุนผลิตเห็ดหอมจึงมีความนาสน 
ใจในการลงทุนมาก  
 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางความแปรเปลี่ยนดานตนทุนและผลประโยชน พบวา การ
แปรเปลี่ยนดานผลประโยชนมีผลกระทบตอการลงทุนผลิตเห็ดหอมมากกวาการเเปรเปลี่ยนดาน
ตนทุน  และเม่ือเปรียบเทียบของฟารมท้ัง 2 ขนาด พบวา ฟารมขนาดใหญมีความสามารถทนตอ
การแปรเปลี่ยนของตนทุนและผลตอบแทนมากกวาฟารมขนาดเล็กทั้งที่ผลิตได 1 และ 2 รุน 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 24) 
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ตารางท่ี 24  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) ของการผลิตเห็ดหอมในโรง 
       เรือนของเกษตรกรฟารมขนาดเลก็และขนาดใหญ ป 2546 
 

รายการ SVTC SVTB 
ฟารมขนาดเล็ก 1 รุนตอป 39.56 28.35 
ฟารมขนาดเล็ก 2 รุนตอป 78.61 44.01 
ฟารมขนาดใหญ 147.31 59.56 
ที่มา:  จากการคํานวณ 



บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
 การศึกษาการเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี ปการผลิต 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการผลิตและการตลาดทั่วไปของการ
ผลิตเห็ดหอม และวิเคราะหโครงสรางตนทุนและผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะหความคุมคาในการ
ลงทุนผลิตเห็ดหอม  ใชขอมูลจากการประมาณการและสัมภาษณเกษตรกรทั้งหมด 10 ราย แบงเปน
ฟารมขนาดเล็ก 8 ราย และฟารมขนาดใหญ 2 ราย  ในเขตอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยฟารม
ขนาดเล็กเปนฟารมที่ซ้ือกอนเห็ดหอมมาเปดดอก และฟารมขนาดใหญเปนฟารมที่มีการผลิตกอน
เชื้อเห็ดหอมเอง 
 
 ผลการศึกษา ฟารมขนาดเล็กมีประสบการณในการผลิตเห็ดหอมนอยกวาฟารมขนาดใหญ  
ฟารมทั้งสองขนาดมีขนาดของโรงเรือนเทากันแตจํานวนไมเทากัน ทําใหฟารมขนาดเล็กผลิตเห็ด
หอมไดปละ1 รุน ในขณะที่ฟารมขนาดใหญผลิตไดปละ 2 รุน ผลผลิตเห็ดหอมสดที่ไดจําหนายให
กับพอคาขายสงและขายปลีกรวมทั้งผูบริโภคทั้งในลักษณะจําหนายโดยตรงและผานชมรมเหด็หอม
ภาคตะวันตก ปญหาที่พบคือเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการผลิตเห็ดหอมและ
ปญหาของหัวเชื้อที่มีราคาสูงขึ้นแตคุณภาพต่ําลง 
 
 ในดานตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเห็ดหอมของเกษตรกรทั้ง 2 กลุม สรุปไดวา  ตน
ทุนการผลิตของ เกษตรกรฟารมขนาดเล็กสวนใหญเปนตนทุนแรงงานในครัวเรือน รองลงมาเปน
คาใชจายในการซื้อกอนเชื้อมาเปดดอก  สวนตนทุนการผลิตของเกษตรกรฟารมขนาดใหญสวน
ใหญเปนคาจางแรงงานในการผลิตเห็ดหอม  รองมาเปนคาวัสดุในการผลิตกอนเชื้อเห็ดหอม  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา ฟารมทั้ง 2 
ขนาดมีความคุมคาในการลงทุนเปนอยางมาก อัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับรอยละ 37 และ 41 
ตามลําดับ  และระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3 ป 10 เดือน และ 2 ป 3 เดือน ตามลําดับ  หากฟารมขนาด
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เล็กสามารถลงทุนผลิตเห็ดหอมไดปละ 2 รุน อัตราผลตอบแทนการลงทุนจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
43.02 และระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1 ป 4 เดือน และมีระยะคืนทุนเร็วกวาฟารมขนาดใหญอีกดวย 
 
 จากอัตราผลตอบแทนที่สูงมาก การผลิตเห็ดหอมจึงมีความออนไหวตอความเสี่ยงดานการ
ผลิตหรือการตลาดต่ํามากโดยสามารถรองรับตนทุนที่เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวหรือผลตอบแทนที่ลดลงได
มากถึงรอยละ 40 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการผลิตเห็ดหอมในอําเภอสวนผึ้งจังหวัด
ราชบุรี ทําใหไดขอเสนอแนะที่เปนแนวทางในการปฏิบัติและแนวทางแกไขตางๆ รวมท้ังขอเสนอ
แนะในงานวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
 

1. ขอเสนอแนะการลงทุน  เมื่อพิจารณาในการลงทุนผลิตเห็ดหอมที่อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี ฟารมขนาดใหญมีความคุมทุนนาสนใจในการลงทุนมากกวาฟารมขนาดเล็ก ถา
ตองการประกอบอาชีพผลิตเห็ดหอมอยางจริงจังควรลงทุนในโครงการฟารมขนาดใหญมากกวา
ฟารมขนาดเล็ก สวนฟารมขนาดเล็กเหมาะสําหรับการประกอบเปนอาชีพเสริม 
 

2. ควรมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาผลผลิตใหมีการแปรรูปเห็ดหอมสด ใหมีมูลคาเพิ่มและ 
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