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The objectives of this research were to compare the costs and return between greenhouse
and open-field cantaloupe production in in Thap Luang Subdistrict , Ban Rai District
, Uthai thani province. Data were collect by survey from 10 Open-field farmers in Thap Luang
Subdistrict and 2 Greenhouse farmers in Thap Luang Subdistict for analyzing the return. Using the
payback period method, net present value method and internal rate of return method. The Results
show that the rainy season is the most productivity for cultivating cantaloupe in Thap Luang
Subdistrict which is different from other areas because of the slope area in Thap Luang. The
greenhouse farmers in Thap Luang have average total cost 33,257.25 per rai and average return for
216,655.7 per rai while The open-field farmers in Thap Luang have average total cost 33,286.84 per rai
and average return for 154,726.44 per rai
The analytical results indicated that the net benefit or NPV of greenhouse farmers was over
open-field farmers when not borrowing. In Borrowing, NPV of open-fiend farmers was greater than
greenhouse farmers. The payback period of greenhouse farmers was 2 years 3 months and 2 days. IRR
was 26 %
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แคนตาลูป(Cantaloupe) เป็นพืชที่ชอบ อากาศอบอุ่นถึงร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสม สาหรับการเจริญเติบโต
อยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสาหรับ การงอกของราก แคนตาลูป อยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส
ความแตกต่างของ อุณหภูมิระหว่าง กลางวันกับกลางคืน มีอิทธิพลต่อ ความหวาน และคุณภาพของ แคนตาลูป ถ้าความ
แตกต่าง ยิ่งมากจะทา ให้ความหวาน และคุณภาพยิ่งสูง แต่สภาพที่หนาวเย็น จะทาให้ผลแคนตาลูปไม่โต การเจริญเติบโต
จะชะงัก แคนตาลูปเป็นพืชที่ ชอบแสงแดด ตลอดวัน ฉะนั้นในการเลือกพื้นที่ ปลูกควรเป็นพื้น ที่โล่งแจ้ง และไม่เคยปลูก
พืช ตระกูลแตงมาก่อน ควรเป็นดินร่วน ปนทรายระบายน้า ได้ดี มีความเป็น กรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.0-6.8 โดยในประเทศ
ไทยพบการปลูกมากในจังหวัดลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ปราจีนบุรี และสระแก้ว พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ฮันนี่ พันธุ์
ซันเลดี้ และพันธุ์ฮันนี่ดิว ถิ่นกาเนิดของแคนตาลูป มีการกล่าวถึงหลายพื้นที่ เช่น ทวีปแอฟริกา ประเทศอินเดีย แถบกึ่ง
อบอุ่น ซึ่งการปลูกแคนตาลูปโดยทั่วไปจาเป็นต้องได้รับการดูแลที่ค่อนข้างมากกว่าผลไม้ประเทศอื่นเนื่องจาก แคนตาลูป
เป็นพืชเมืองร้อน จึงชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมเิ ฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21-32 องศา เซลเซียส มีปริมาณน้าฝนพอสมควร ไม่มี
ฝนตกชุกตลอดทั้งปี เพราะจะทาให้แคนตาลูปเป็นโรคโคนเน่าได้ง่าย ส่วนดินนั้นชอบดินร่วน ดินปนทราย หรือดินค่อนข้าง
เหนียวก็ปลูกได้ดี แต่ดินต้องเป็นดินที่มีการระบายน้าและอากาศได้ดี ซึ่งในกรณีที่ดินมีการอุ้มน้ามากไป ก็จะทาให้ผลของ
แคนตาลูปมีรสหวานน้อยและเนื้อไม่ค่อยกรอบ
โดยจากปัญหาในการเพาะปลูกที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลที่มากกว่าผลไม้ชนิดอื่นโดยทั่วไป ทาให้เกษตรกร
ประสบปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูตามสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น จากการที่แคนตาลูปเป็นพืชที่ชอบ อากาศร้อน ทาให้
เกษตรมักจะได้ระดับของผลผลิตที่สงู กว่าในฤดูกาลอืน่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ตามมาซึ่งปัญหาระดับราคาที่ค่อนข้างต่ากว่าปกติ
อย่างมาก ส่งผลให้เกษตรไม่ได้รบั ผลตอบแทนเท่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่ฤดูฝน เกษตรกรจะประสบปัญหากับการมี
ปริมาณน้าฝนที่มากเกินความต้องการของแคนตาลูป ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคต่างๆ อย่างเช่นโคนเน่า โรคเหี่ยว เป็นต้น
เช่นเดียวกับฤดูหนาวที่เกษตรกรมักจะพบกับปัญหาผลแคนตาลูปไม่โตตามที่ต้องการ ส่งผลให้เกษตรได้รับผลตอบแทนต่า
กว่าที่ต้องการ ซึ่งทาให้เกษตรกรที่ปลูกแบบเปิดกลางแจ้งต้องหาพื้นทีภ่ ูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อลดการสูญเสีย
จากการผลิต โดยในจังหวัดอุทัยธานี ถือว่าได้ว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการผลิตแคนตาลูปสู่ตลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

6

ประเทศไทย เนื่องจากความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมโดยเฉพาะ อาเภอ บ้านไร่ ตาบลทัพหลวงซึ่งมีพื้นที่
แบบลาดชันและไม่กักเก็บน้าซึ่งเหมาะแก่การปลูกแคนตาลูป โดยเกษตรส่วนมากในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงประเทศ
ไทยยังคงมีการปลูกแคนตาลูปโดยการปลูกแบบเปิดมากกว่าการปลูกแบบโรงเรือน จากองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างจากัดและ
ต้นทุนในการลงทุนปลูกที่ค่อนข้างต่ากว่าการปลูกแบบโรงเรือนอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งจากการปลูกแบบเปิดของเกษตรในตาบลทัพหลวง ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหากับการ
รบกวนของแมลงหลายชนิดอย่างเช่นเพลี้ยไฟ เป็น และปัญหาโรครากเน่า เชื้อรา โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงฤดู
ฝน รวมไปถึงปัญหา ราน้าค้าง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในฤดูหนาว ทาให้เกษตรกร จาเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีเพื่อ
ป้องกันโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น ทาให้ผลผลิตแคนตาลูปดังกล่าวมีต้นทุนแปรผันที่สูงขึ้น รวมไปถึงมาตรฐานของคุณภาพที่ไม่
คงที่ ส่งให้คุณภาพของสินค้ามีทั้งขนาดคุณภาพและราคาที่สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่การปลูกแบบโรงเรือนของแคน
ตาลูป ถึงแม้ต้นทุนในการปลูกแบบโรงเรือนจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าในการปลูกแบบเปิด แต่การปลูกแบบโรงเรือนจะให้
คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่สูงกว่า มีปัญหาในการเจอกับแมลงและปัญหาจากสภาพแวดล้อมด้านนอกต่า
ซึ่งส่งให้ผลต้นทุนแปรผันของการปลูกแบบโรงเรือนอาจจะต่ากว่า
ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงผลตอบแทนของการโครงการลงทุนแบบโรงเรือนว่า มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการ
ปลูกแบบเปิดในระยะยาวหรือไม่ รวมไปถึงจุดคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน ว่าจะต้องขายแคนตา
ลูปในระดับราคาเท่าไหร่เพื่อพบกับจุดคุ้มทุน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการปลูกแคนตาลูปโดยทั่วไปในประเทศไทย
2. เปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุนปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนกับการปลูกแคนตาลูปแบบเปิด
3. เพื่อหาจุดคุ้มทุนในการสร้างโรงเรือนเพื่อทาการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน

ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกแคนตาลูป ภายในพื้นที่ ตาบลทัพหลวง
จังหวัดอุทัยธานี
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 เป็นเกษตรกรที่ทาการปลูกแคนตาลูป ภายในตาบล ทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี เท่านั้น
2.2 เป็นเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ในการปลูกอย่างน้อย 5 ไร่ต่อครั้ง
2.3 เป็นเกษตรกรที่ใช้เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ Sweet-D25 เท่านั้น
2.4 กาหนดให้ต้นทุนคงที่ของการปลูกแบบเปิดและแบบโรงเรือนเท่ากัน

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้อยู่ในช่วง เดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคมปี 2561 โดยแบ่งการปลูกออกเป็น 3 รอบรอบละ 2 เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาในครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงต้นทุนและระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนและ
ทราบถึงสภาพข้อมูลโดยทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
การลงทุนให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกแคนตาลูป รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางในการตัดสินใจและให้
ความรู้ในด้านการลงทุนปลูกแคนตาลูป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ( primary data )
โดยมีการสุ่มสารวจเพื่อหากลุ่มเกษตรกรที่จากัดการลงทุนปลูกแคนตาลูปทีอ่ ยู่ใน ตาบล ทัพหลวง
อาเภอบ้านไร่ และจะมีการสัมภาษณ์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรรวมไปถึงการใช้แบบสอบถามเพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูลในการลงทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) การแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชากรในการเก็บข้อมูล
จะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุม่ แรกคือกลุ่มเกษตรเก็บตัวอย่างเป็นแบบการเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 2 รายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีการนาแบบสอบถามข้อมูลโดยตรง และ เกษตรที่ปลูกแบบเปิด
เป็นการเก็บตัวอย่างโดยสุ่ม ( Random Sampling ) จานวน 10 รายจากกลุ่มเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดย
จานวนกลุ่มเกษตรที่ปลูกแคนตาลูปทั้งหมด 23 ครัวเรือนในตาบล ทัพหลวง จังหวัด อุทัยธานี และมีการปลูกแคนตาลูป
จานวนอย่างน้อย 5 ไร่ในแต่ละรอบการผลิต
1.2 การสอบถามข้อมูลต้นทุนการผลิต
มีการสัมภาษณ์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรรวมไปถึงการใช้แบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะต้นทุนในการ
ปลูกแคนตาลูปของผู้ลงทุนทั้งแบบการผลิตแบบโรงเรือนและแบบเปิด
1.3 การสอบถามข้อมูลผลตอบแทนในการผลิต
มีการสัมภาษณ์ผลตอบแทนในการผลิตของเกษตรกรทั้งในกลุ่มของเกษตรแบบโรงเรือนและแบบเปิด ถึง
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตของเกษตร รวมไปถึง ข้อมูลผลตอบแทนและข้อมูลระดับราคาของแคนตาลูปที่ขาย
ให้กับผู้บริโภคสุดท้าย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ( secondary data )
ใช้ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร ในการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงข้อมูลเกษตรกรที่มีการลงทุนปลูก
แคนตาลูป รวมไปถึง ศึกษาระดับราคาโดยทั่วไปของแคนตาลูป
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ที่ได้มาจากการทบทวน
เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก ปากกา และตัวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญในงานวิจัย รวมไปถึง
แบบสอบถามสาหรับการบันทึกข้อมูลในการนามาวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
1. การวิเคราะห์ต้นทุนรวม (total costs: TC) เพื่อหาจุด break-even ของการลงทุนปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนซึ่ง
เป็นต้นทุนที่ประกอบไปด้วย ต้นทุน คงที่รวม (total fixed cost: TFC) และต้นทุนผันแปรรวม (total variable
cost: TVC) TC = TVC+TFC
โดยที่ TC = ต้นทุนรวม (Total costs)
TVC = ต้นทุนผันแปรรวม (total variable cost)
TFC = ต้นทุนคงที่รวม (total fixed cost)
โดยโครงสร้างของต้นทุนในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิด ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรคือ ต้นทุนที่เกษตรกรผู้
ปลูกแคนตาลูป ต้องจ่ายตามปริมาณของผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป และต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตที่
2. ทฤษฎีผลตอบแทน
2.1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เป็น
การวัดมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของ โครงการ หรือเป็นการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
รวม (PVB) และมูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการโดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจ
ต้องการ หรืออัตราต้นทุนของเงินทุน มีสูตรใช้ในการคานวณดังนี้

โดย

NPV = มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ
B = มูลค่าผลตอบแทนในปี ที่ t
C = มูลค่าของต้นทุนในปี ที่ t
r = อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ย
t = ปี ของโครงการ คือปี ที่ 0,1,2,3,…,n โดย n คืออายุของโครงการ หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความ
เหมาะสมหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือค่าของ NPV ที่ค านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ
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มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB > PVC) โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ที่จะลงทุน

2.2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
เป็นเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราผลตอบแทน ภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
โดยค านวณหาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตรา ส่วนลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ โครงการมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอัตราส่วนลด
ดังกล่าวทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน
เกณฑ์อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยที่ IRR หมายถึง อัตราส่วนลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายหรืออัตราความสามารถของเงินทุนที่ทาให้ผลประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันหรืออัตราส่วนลดที่ทาให้ NPV = 0 โดย

IRR คือ r ที่ทาให้


n

Bt - Ct
=

(1+r)t

=0

การพิจารณาตัดสินใจลงทุนกระทาโดยนาค่า IRR ไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าเสียโอกาสของเงินทุน ซึ่ง
t=
อาจเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน อัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ธุรกิจยอมรับได้ หรืออัตราผลตอบแทนจากการ
0
ลงทุนในระยะยาวตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
หลักในการตัดสินใจลงทุนมีดังนี้
IRR > r คุม้ ค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR < r ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ
IRR = r เสมอตัว
การคานวณหาค่า IRR ให้ใช้วิธีลองผิดลองถูก ควบคู่กันกับเข้าสูตรบัญญัติไตรยางศ์ประมาณค่าในช่วง
(interpolation) โดยเราต้องดู NPV เป็นหลัก นั่นคือ เลือกอัตราส่วนลด (r) อัตราหนึ่งมาคานวณ
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ถ้าอัตราส่วนลด (r1 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV ติดลบแสดงว่า r1 ที่เลือกมามีค่าสูงเกินไป นั่นคือ
ต้องจ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนแพงมากไม่คุ้ม
ถ้าอัตราส่วนลด (r2 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV เป็นบวกแสดงว่า r2 ที่เลือกมามีค่าต่าเกินไป นั่นคือ
ต้องเสียดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนไปแล้วในอัตรา r2% ผลประโยชน์ยังคงมากกว่าค่าใช้จ่าย
ดังนั้น อัตราส่วนลด (r) ที่ทาให้ NPV เท่ากับศูนย์ได้นั้นน่าจะอยู่ระหว่าง r1 และ r2 โดยนาค่า r1 ,r2และ
NPV จาก r1 และ r2 มาเข้าสูตรประมาณค่าในช่วงดังนี้
( NPV ของ r ตัวต่า )

IRR = r ตัวต่า + ผลต่างของ r ทั้งสอง

ผลต่างของ NPV ที่ใช้ r ทั้งสอง

2.3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือระยะเวลาหรือจานวนปี การ
ดาเนินงานที่ทาให้ผลตอบแทน สุทธิจากโครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดีวิธีการหาระยะคืนทุนหรือหาจานวนปี
ที่จะ ได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุนสามารถคานวณได้ดังนี้ ระยะเวลาคืนทุน(ปี) = เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ/
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การปลูกแบบโรงเรือน ( green-house cultivating) คือ การปลูกโดยการสร้างโรงเรือนพื้นที่ เท่ากับ 7x36
ตารางวาในแต่ละโรงเรือนเพื่อควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างเช่นโรคจากแมลง สภาพอากาศ เป็นต้น
2. การปลูกแบบเปิด คือการปลูกโดยไม่มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อมาครอบคลุมในพื้นที่การปลูก หรือเป็นการปลูก
ในบริเวณกลางแจ้ง โดยปล่อยให้ผลผลิตอยู่กับสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้น
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา

เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดกับแบบ
โรงเรือนของเกษตรกรในตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ทาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับดังนี้
ส่วนที่ 1 ทฤษฎีต้นทุนการผลิต
ส่วนที่ 2 แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงการ
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีผลตอบแทน
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีต้นทุนการผลิต
ทฤษฎีการผลิต (theory of production)
จากการศึกษาฟังก์ชั่นการผลิตจะพบว่า ในการผลิตนั้นมีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดผสมผสานกัน
สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยคงที่ (fixed factors) หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่มีปริมาณคงที่ไม่แปรผัน
ตามผลผลิต เช่น ที่ดิน ขนาดของโรงงาน
ปัจจัยแปรผัน (variable factors) หมายถึง ปัจจัยที่มีปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณผลผลิต เช่น แรงงาน
วัตถุดิบ โดยทั่วไปเมื่อผู้ผลิตพบว่า สินค้าของตนขายได้มากขึ้นหรือลดลง ก็จะพยายามปรับจานวนการผลิตให้สอดคล้อง
กัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณปัจจัยการผลิตด้วย โดยที่ปัจจัยการผลิตบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที
ในขณะที่บางชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดจาเป็นต้องใช้เวลา ดังนั้นในการศึกษาเรื่องการผลิตจึงมีเรื่องของ
ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งสามารถแบ่งระยะเวลาการผลิตได้ 2 ระยะ ดังนี้
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การผลิตระยะสั้น (short-run production) หมายถึง ระยะเวลาที่การผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้
ทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยการผลิตในระยะสั้นจึงประกอบด้วยปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผัน
การผลิตระยะยาว (long-run production) หมายถึง ระยะเวลาที่การผลิตสามารถเปลีย่ นแปลงปัจจัยการผลิตได้ทั้งหมด
ดังนั้นปัจจัยการผลิตในระยะยาวจึงมีเฉพาะปัจจัยแปรผัน การตัดสินใจในการผลิตระยะสั้นและระยะยาวของผู้ผลิตนั้น
จะต้องพิจารณาถึงจานวนปัจจัยการผลิตที่ใช้
อย่างเหมาะสม จึงจะก่อให้เกิดกาไรสูงสุด ซึ่งในการตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด
นัน้ มีลักษณะที่แตกต่างกัน พิจารณาได้ดังนี้
1.
การผลิตระยะสั้น ปัจจัยการผลิตที่ใช้จะประกอบด้วยปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผัน ผลผลิตที่เกิดขึ้นในการ
ผลิตระยะสั้นจะเป็นไปตามกฎการลดน้อยถอยลงของการผลิต (law of diminishing return) อธิบายได้ว่าใน
กระบวนการผลิตที่มีปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผันเมื่อเพิ่มปัจจัยแปรผันต่อไปเรื่อยๆ ในระยะแรกผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
จากนั้นจะเพิ่มขึ้นน้อยลง และในที่สุดผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรเลือกใช้สดั ส่วนของปัจจัยการ
ผลิตคงที่และแปรผัน ในช่วงที่ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2.

การผลิตระยะยาว ปัจจัยการผลิตที่ใช้จะมีเพียงปัจจัยแปรผันเพียงอย่างเดียว ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยน
สัดส่วนของปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสม โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นจะเป็นตามกฎผลได้ต่อขนาด (law of
returns to scale) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ผลได้ต่อขนาดคงที่ (constant return to scale)
หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตเท่ากับอัตราเพิ่มของปัจจัยการผลิตผลได้ต่อขนาดลดลง (decreasing return to
scale) หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราเพิ่มของปัจจัยการผลิตผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น (increasing
return to scale) หมายถึง การเพิ่มของผลผลิตมากกว่าอัตราการเพิ่มของปัจจัยการผลิต
ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรเลือกใช้ปัจจัยการผลิตในช่วงผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้น
( ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม )

ต้นทุนการผลิต (cost of production)
การที่ผู้ผลิตตัดสินใจผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ นั้น ย่อมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตเหล่านั้นมาทาการผลิต การประหยัดต้นทุนก็จะ
ส่งผลถึงการกาหนดราคาสินค้าและกาไรที่ได้รับด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงต้นทุนการผลิตชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถจาแนกได้
ดังนี้
1. ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝง

14

ต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) เป็นตัวเงินที่จ่ายเป็นค่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าจ้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าไฟฟ้า ค่า
วัตถุดิบและค่าประกัน เป็นต้น
ต้นทุนแฝง (implicit cost) หรือเรียกว่าต้นทุนไม่ชัดแจ้ง เป็นต้นทุนที่ประมาณขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ผลิต โดยไม่มีการจ่ายเป็นตัวเงิน แต่ถือเป็นต้นทุนการผลิตด้วย โดยทั่วๆ ไป สามารถประมาณได้
จากค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่มากที่สุดของการใช้ปัจจัยที่สละไป เนื่องจากนาปัจจัยการ
ผลิตนั้นมาทาการผลิต
2. ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน
ประกอบได้ด้วย ต้นทุนคงที่ (fixed cost, FC) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยไม่เปลี่ยนตามผลผลิตและต้นทุนผันแปร
(variable cost, VC) เป็นต้นทุนที่เกิดขึน้ โดยเปลี่ยนแปลงตามผลผลิต
3. ต้นทุนทางบัญชีกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนทางบัญชี (accounting cost) คือ ต้นทุนที่รวมเฉพาะต้นทุนชัดแจ้งในส่วนที่มีหลักฐานการจ่ายเงินต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic cost) คือ ต้นทุนที่รวมต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแฝงเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้ต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุนทางบัญชี

ในการวิเคราะห์กาหนดราคาของสินค้ามีความจาเป็นต้องรู้ถึงชนิดของต้นทุนประเภทต่างๆ สามารถแสดง
ได้ดังนี้
1. ต้นทุนรวม (total cost, TC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนคงที่ (fixed cost) และต้นทุนแปรผัน (variable
cost)
 TC

=

FC + VC

2. ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (average fixed cost, AFC) หมายถึง ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยหาได้จากต้นทุนคงที่หารด้วย
จานวนผลผลิต
 AFC

=

FC / Q
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3. ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (average variable cost, AVC) หมายถึง ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยหาได้จากต้นทุน
แปรผันหารด้วยจานวนผลผลิต
 AVC

=

VC / Q

4. ต้นทุนรวมเฉลี่ย (average total cost, ATC หรือ AC) หมายถึง ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย หาได้จาก
ต้นทุนรวมหารด้วยจานวนผลผลิต
 AC

=

TC / Q

 AC

=

AFC + AVC

5. ต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้าย (marginal cost, MC) หมายถึง ต้นทุนรวมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลิต
สินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย


MC

=

TC / Q

รายรับจากการผลิต (production revenue)
รายรับจากการผลิต (production revenue) หมายถึง รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิตในการ
วิเคราะห์รายรับจากการผลิต ได้แบ่งลักษณะของรายรับได้ 3 ประเภท คือ
1. รายรับรวม (total revenues, TR) หมายถึง รายได้รวมที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้า หาได้จาก
ปริมาณผลผลิตที่ขายได้คูณด้วยราคาผลผลิต
TR

=

P x Q

2. รายรับเฉลี่ย (average revenues, AR) หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยหาได้จาก รายรับรวมหารด้วย
จานวนผลผลิตที่ขายได้
AR

=

TR / Q

3. รายรับเพิ่มหรือรายรับหน่วยสุดท้าย (marginal revenues, MR) หมายถึง รายได้รวมที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากจานวนผลผลิตที่ขายได้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
MR

=

TR

/

Q
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2.2 แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างมีกับ
ไม่มโี ครงการ ที่เน้นหนักการคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าสมควรจะดาเนินงานตาม
โคราการนั้นหรือไม่ การวิเคราะห์มีหลายด้านที่สาคัญ คือ ด้านตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ( ประสิทธิ์
ตงยิ่งศิริ , 2542 )
การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ( Financial Analysis )
การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งหมายเพื่อหาผลตอบแทนทางการเงิน หรือความสามารถในการทา
กาไรจากการผลิตสินค้าและบริการจาหน่ายในตลาดของโครงการ รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับโครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าถ้ามีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ จะไม่มีปัญหาทางการเงิน ในทุกขั้นตอนตลอด
ช่วงอายุของโครงการ
การวิเคราะห์ทางการเงิน จัดทาขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า ถ้าการลงทุนเป็นไปตามแผนการขายและ
แผนการผลิตที่วางไว้ จะเกิดผลกาไรทางธุรกิจแก่ผู้ลงทุนหรือไม่ เพราะผู้ลงทุนอาจะเป็นเกษตรกร บริษทั เอกชน สหการณ์
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ คาว่าแผนการขาย หมายถึง ยอดขายที่กาหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตลาดและแผนการผลิต คือ
ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการขึ้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบด้วยค่าลงทุน และค่าดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายนีจ้ ะ
สอดคล้องกับยอดขาย ( บันเทิง มาแสง , 2536 )
จากการที่การปลูกแคนตาลูปในโรงเรือน ต้องมีการลงทุนในระยะยาวของเกษตร จาเป็นต้องประเมินผลตอบแทน
ทางการเงิน เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้แก่เกษตรกรว่าควรจะลงทุนหรือไม่

วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเกษตร
ฟาร์มหรือครัวเรือนเกษตร เป็นหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งที่ทาหน้าที่ในการผลิตสินค้าเกษตร ฟาร์มบางฟาร์มอาจมีกิจกรรมการ
ผลิต ( Activity ) เดียวหรือผลิตสินค้าอย่างเดียวเช่น ปลูกอ้อยโรงงานอย่างเดียว หรือปลูกมันสาปะหลังอย่างเดียว แต่
บางฟาร์มอาจเลือกทาการผลิตหลายอย่างเช่นปลูกข้าว ไม้ผล ถั่วเขียวหลังนา อ้อยโรงงาน พืชผัก และเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็น
ต้น แต่ฟาร์มจะเลือกผลิตสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและปัญหาของทรัพยากรที่มีอยุ่ในฟาร์มรวมทั้ง
ความต้องการของครัวเรือน โดยทั่วไป ถ้าสภาพของทรัพยากรเอื้ออานวย ฟาร์มจะผลิตสินค้าหลายอย่างเพื่อนาผลผลิตมา
บริโภค และลดความเสี่ยงจากการผลิตโครงการทางการเกษตรของรัฐโดยทั่วไปจะกาหนดวัตถุประสงค์ และเนื้อที่ หรือ
ครัวเรือนเป้าหมาย รวมทั้งคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกร
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และโครงการทาได้สองวิธีคือ การใช้แบบจาลองฟาร์ม ( Farm model ) และการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายต่อหน่วยของ
กิจกรรมการผลิต ( Unit activity budgets )
1 แบบจาลองฟาร์ม
แบบจาลองฟาร์มคือ ตัวแทนของฟาร์ม ซึง่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับฟาร์มในแต่ละกลุ่มของโครงการ แบบจาลองฟาร์ม
ในแต่ละโครงการ อาจมีมากกว่าหนึ่งแบบจาลองได้ขึ้นอยู่กับทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่โครงการเช่น ดิน น้า
ขนาดของเนื้อที่ถือครอง ระดับการจัดการฟาร์ม เชื้อชาติ และศาสนาเป็นต้น
องค์ประกอบสาคัญที่จะต้องมีในแบบจาลองก็คือที่ดิน แรงงานกิจกรรมการผลิต ( Activity ) และการพยากรณ์
จานวนการใช้ที่ดิน แรงงาน และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในแต่ละกิจกรรม การผลิตตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ
สาหรับที่ดินนั้นอาจเป็นที่ดินของฟาร์มเองหรือที่ดินเช่า ส่วนแรงงานก็เช่นกัน อาจเป็นแรงในครัวเรือนและแรงงานจ้าง
แบบจาลองฟาร์มที่สร้างขึ้นนามาใช้เปรียบเทียบระหว่างมีโครงการ ( with project ) กับไม่มีโครงการ ( without
project ) ตัวอย่างเช่น ฟาร์มมีที่ดิน 30 ไร่ กรณีไม่มีโครงการ ฟาร์มมีกิจกรรมการผลิต คือการปลูกแคนตาลูปแบบเปิด
เท่านั้น ในขณะเมื่อมีการลงทุนในการลงทุนโรงเรือน เกษตรมีการลงทุนแบบเปิดเหลือ 10 ไร่และมีการลงทุนปลูกใน
โรงเรือน 20 ไร่
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินทาได้ 2 ระดับคือ ระดับฟาร์ม และระดับโครงการ ในระดับฟาร์ม
นักวิเคราะห์จะตีค่าผลผลิตละปัจจัยการผลิตของแบบจาลองฟาร์มทั้งกรณีและไม่มีโครงการด้วยราคาตลาด ( market
prices ) สร้างกระแสเงินสดของแบบจาลองฟาร์ม ( Farm model cash flow ) ซึ่งประกอบด้วยกระแสเงินสดรับ กระแส
เงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธิ และจากกระแสเงินสดของแบบจาลองฟาร์มนี้ นักวิเคราะห์สามารถคานวณ NPV และ IRR
ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์วัดผลกาไรทางการเงินของฟาร์มตัวแทนได้ และถ้านักวิเคราะห์ต้องการวัดความสามารถในการทากาไรของ
โครงการ นักวิเคราะห์จะต้องสร้างตารางกระแสเงินสดขึ้นมาใหม่ โดยคูณกระแสเงินสดทุกรายการของแบบจาลองฟาร์มด้วย
จานวนฟาร์มของแต่ละแบบจาลองฟาร์มและบวกด้วยรายจ่ายของรัฐบาลเป็นรายปีซึ่งได้แก่ ค่าวิจัย ค่าบริหารจัดการ และค่า
ลงทุนเป็นรายปีตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครางการรวมเข้าไปในกระแสเงินสดจ่าย จากนั้นจึงคานวนหลักเกณฑ์ที่ใช้วัด
ความสามารถในการทากาไรของโครงการ เช่น NVP และ IRR เป็นต้น
วิธกี ารวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโดยใช้แบบจาลองฟาร์มนี้ Maxwell L. brown เรียกว่าการวิเคราะห์
รายได้รายจ่ายรวมของฟาร์ม ( Full budgeting ) ซึ่งถ้านักวิเคราะห์เลือกใช้วิธีนี้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินแล้ว
จะต้องจักเก็บข้อมูลทุกกิจกรรมการผลิตในฟาร์มตัวแทน รวมทั้งพยากรณ์ผลผลิตและปัจจัยการผลิตของทุกกิจกรรมการ
ผลิตตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครางการการวิเคราะห์วิธีนี้เหมาะสาหรับการปรับปรงกิจกรรมการผลิตทั้งหมดของฟาร์ม
ตัวแทนเมื่อเข้าร่วมโครงการ
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1. รายรับรายจ่ายต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิต
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโดยใช้แบบจาลองฟาร์มเป็นการวิเคราห์ผลตอบแทนจากการใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดของฟาร์ม ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่อีกทางเลือกหนึ่งของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงินก็คือ การวิเคราะห์รายรับรายจ่ายต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิตหรืออาจะเรียกสั้นๆว่า การวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนต่อหน่วย คาว่าหน่วยในทีนี้ ถ้าเป็นการปลูกพืช หน่วยที่ใช้อาจเป็นไร่ หรือเอเคอะ (Acre )
ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่หน่วยที่ใช้ก็คือตัว การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อหน่วยจะให้คาตอบแก่เกษตรกรผู้ลงทุนว่า การ
ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนหนึ่งไร่จะให้ผลกาไรเท่าไหร่ การปลูกแคนตาลูปแบบเปิดจะให้ผลกาไรเท่าไหร่ ตลอด
อายุทางเศรษฐกิจของพืช และสัตว์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิต อาจทาได้สองระดับเช่นเดียวกับการใช้แบบจาลองฟาร์มคือ
ระดับกิจกรรมการผลิต และระดับโครงการ ในการวิเคราะห์ระดับกิจกรรมการผลิต นักวิเคราะห์จะต้องพยากรณ์ผลผลิต
และการใช้ปัจจัยการผลิตต่อหน่วยตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ตีค่าผลผลิตและปัจจัยการผลิตด้วยราคาตลาด
สร้างกระแสเงินสด และคานวณหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลกาไรตลอดอายุทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิต ในกรณีที่
ต้องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ นักวิเคราะห์จะต้องคูณทุกรายการของกระแสเงินสดด้วยจาหนวน
หน่วยทั้งหมดเช่น โครงการมีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรปลูกแคนตาลูปทั้งหมด 100 ไร่ นักวิเคราะห์จะต้องคูณทุกรายการ
ของรายรับ ( ผลประโยชน์ ) และรายจ่าย ( ต้นทุน ) ด้วยเนื้อที่เป้าหมาย 100 ไร่ จากนั้นจึงรวมค่าใช้จ่ายของโครงการที่
รัฐบาลเป็นผู้จ่าย เช่น ค่าวิจัย ค่าบริหารจัดการ ค่าลงทุนด้านสาธารณูปโภคตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ไว้ใน
กระแสเงินสดจ่าย ( Out flow ) ของโครงการ สร้างกระแสเงินสดของโครงการซึ่งประกอบไปด้วย กระแสเงินสดรับ กระแส
เงินสดจ่าย กระแสเงินสดสุทธิ จากนั้นจึงคานวณ ผลกาไรของโครงการ NPV และ IRR
การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิตซึ่ง Maxwell L. Brown เรียกว่าการวิเคราะห์รายรับ
รายจ่ายบางส่วน ( Partial Budgeting ) การวิเคราะห์วิธีนี้มีข้อดีคือ จัดเก็บข้อมูลเพียงกิจกรรมการผลิตเดียวแทนที่จะ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดของฟาร์ม แต่มีข้อเสียคือการวิเคราะห์วิธีนี้ไม่ทราบค่าเสียโอกาสของทรัพยากร
เช่น ที่ดิน แรงงาน และเงินทุนที่ฟาร์มเป็นเจ้าของ ต่างจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองฟาร์ม ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างมีกับไม่มีโครงการ ค่าเสียโอกาสของทรัพยากร ซึ่งครัวเรือนเป็นเจ้าของนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการตีค่า แต่ ค่าเสียโอกาศ
นี้จะรวมอยู่ที่ผลตอบแทนสุทธิของฟาร์มที่เพิ่มขึ้นจากการมีโรงการ ( Incremental farm family net benefit ) ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ในรายละเอียดได้ว่าเป็นของทรัพยากรใด มีมูลค่ามากน้อยแค่ไหน ( บันเทิง มาแสง , 2536 )
สาหรับการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนกับการปลูกแบบ
เปิด การวิเคราะห์ใช้วิธีรายได้รายจ่ายต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิต ซึ่งมีข้อเสียดังกล่าวแล้วเพราะไม่มีการเปรียบเทียบ
ระหว่างมีกับไม่มีโครงการ แต่การศึกษานี้จะแก้ขอ้ เสียของการวิเคราะห์รายได้รายจ่ายต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิตโดย
การเปรียบเทียบระหว่าง ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนปลูกแคนตาลูปในโรงเรือน กับผลตอบแทนจากการปลูกแคน
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ตาลูปแบบเปิด เพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสของทรัพยากรที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของและไม่ได้นามาตีค่าเป็นต้นทุนในการผลิต
แบบเปิดกับแบบโรงเรือน ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการเมื่อนามาหักลบกันจะมีผลต่างน้อยที่สุด

2.3 ทฤษฎีผลตอบแทน
2.1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เป็น
การวัดมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของ โครงการ หรือเป็นการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
รวม (PVB) และมูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการโดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจ
ต้องการ หรืออัตราต้นทุนของเงินทุน มีสูตรใช้ในการคานวณดังนี้

โดย

NPV = มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ
Bt = มูลค่าผลตอบแทนในปี ที่ t
Ct = มูลค่าของต้นทุนในปี ที่ t
r = อัตราคิดลด (Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ย
t = ปี ของโครงการ คือปี ที่ 0,1,2,3,…,n โดย n คืออายุของโครงการ หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความ
เหมาะสมหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ คือค่าของ NPV ที่คานวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB > PVC) โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ที่จะลงทุน

2.2) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นเกณฑ์
การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราผลตอบแทน ภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยคานวณหาอัตรา
ดอกเบี้ยหรืออัตรา ส่วนลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ โครงการมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอัตราส่วนลดดังกล่าวทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน ซึง่ การคานวณอัตราส่วนผลตอบแทน
ภายในของโครงการมีสูตรในการคานวณหาดังนี้
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โดย IRR = อัตราผลตอบแทนในการลงทุน
r = อัตราคิดลด
Ct = ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t
Co = ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0
Bt = ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t
t = ปี ของโครงการ คือ ปี ที่ 1,2,3,...,n n = อายุของโครงการ ปี ที่ 0 = ปี ที่มีการ
ลงทุนเริ่มแรก (initial investment) หลักในการตัดสินใจลงทุนในโครงการโดยนาค่าที่คานวณได้เปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ย หรืออัตราคิดลดที่กาหนด ถ้าค่าที่คานวณได้มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน โครงการนั้นคุ้ม
ค่าที่จะลงทุน แต่หากค่าที่ได้ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลด โครงการนั้นไม่ คุม้ ค่าทีจ่ ะลงทุน
2.3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือระยะเวลาหรือจานวนปี
การดาเนินงานที่ทาให้ผลตอบแทน สุทธิจากโครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดีวิธีการหาระยะคืนทุน
หรือหาจ านวนปีที่จะ ได้รับผลตอบแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุนสามารถค านวณได้ดังนี้ ระยะเวลาคืนทุน(ปี) = เงิน
ลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ/ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ( ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม )

2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การทบทวนเกี่ยวกับการศึกษาวิธี
การศึกษาถึงการวิเคราะห์การลงทุนในการทาการเกษตรและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้าน
ต่าง ๆที่เกีย่ วข้องกับแคนตาลูป
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งานวิจัยเกี่ยวกับศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนในการทาการเกษตร
เป็นการศึกษาการวิเคราะห์การลงทุนในการทาเกษตรโดยมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การลงทุนซึ่ง
สามารถการวิเคราะห์การลงทุนโดยมีการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน จากสูตร จุดคุม้ ทุน โดยแยก
ต้นทุนออกเป็นต้นทุนประเภทคงที่ และต้นทุนประเภทผันแปร กับวการวิเคราะห์ทางการเงินรวมไปถึงการใช้ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
(Net Present Value: NPV) และระยะเวลาในการคืนทุนในการวิเคราะห์
พิกุล พงษ์กลาง(2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้างต้นทุนการผลิตของ
การปลูกข้าว โดยการศึกษาประชากรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตาบลออนใต้ อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 28 ราย งานวิจัยนี้ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและการจัดเวที
ประชาคมเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยตรวจสอบ ความครบถ้วนของข้อมูลที่
ได้ตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนผลิตของการ ปลูกข้าวที่ประกอบด้วย วัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต โดยเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่า และจากการเข้าร่วมเวที ประชาคม สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน
การผลิตของการปลูกข้าว เพื่อคานวณผลกาไรขาดทุนจากการปลูก ข้าวได้ ส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการบริหาร
จัดการต้นทุนและนาไปสูก่ ารลดต้นทุนการผลิตในที่สุด
อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์. (2552). ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ผู้ทาการผลิต
อ้อยโรงงาน ใน ตาบล ดอนเจดีย์อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/2551 จานวนทั้งหมด 47
ราย ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดทีท่ าการผลิตในการวิเคราะห์ ได้แบ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
เกษตรรายใหญ่ และ กลุม่ เกษตรรายย่อย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ภาพรวมเชิงพรรณนา ผลการ ศึกษาข้อมูลด้านต้นทุน และรายได้จากการผลิตอ้อยรวมทั้งปี พบว่า ต้นทุน
การ เพาะปลูกอ้อย เฉลี่ยต่อไรของเกษตรกรรายใหญ่มีตน้ ทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 3,527 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่ รวม
เฉลี่ย 1,147 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 4,674 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ ของเกษตรราย
เล็กมีตน้ ทุนผันแปรรวมเฉลีย่ 4,625 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 477 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย
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5,003 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีตน้ ทุนผันแปรรวมเฉลี่ยต่อไร่ มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และค่าขนส่งมีอัตราสูง แต่เกษตรรายใหญ่ จะมีต้นทุนคงที่มากกกว่าเกษตรกรรายเล็ก
เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ และเครื่องจักรในอัตรา สูงกว่า
พบพร เศษฐพฤกษา (2558) ได้ทาการวิจยั เพือ่ วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาน้า
บาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้าเสริมสาหรับพื้นที่การเกษตรแบบพึงพาน้าฝน ในอาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
รวบรวมข้อมูลรูปแบบการปลูกพืช แล้ววิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชแต่ละรูปแบบเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีน้าบาดาลเพื่อการเกษตร วิเคราะห์ความคุ้มค่าการพัฒนาน้าบาลเพื่อการเกษตรจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
( Net Present Value ; NPV) อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน ( Benefit – Cost Ratio) และ IRR โดย
กาหนดให้การพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรมีอายุโครงการ 10 ปีและมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการใน 2
กรณี คือ กรณีที่ 1 หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างแล้วส่งมองให้กลุ่มเกษตรกรใช้นาร่
้ วมกัน กรณีที่ 2 คือ
เกษตรเป็นผูล้ งทุนสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนเศรษฐกิจคุม้ ค่าที่สดุ คือการปลูกข้าว
นาปี แล้วปลูกพืชผัก 2 ครั้ง ซึง่ ในกรณีที่ 1 จะมีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ( NPV ) 314,466.88 บาทต่อไร่ อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ( B/C ratio) เท่ากับ 1.91 IRR ร้อยละ 88.44 ในกรณีที่ 2 จะมี NPV ที่ 256,212. บาทต่อ
ไร B/C ratio คือ 1.78
IRR เท่ากับ 73.76

ธนสาร อทรักษ์ (2552 ) เป็นการวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนปลูกอ้อย กรณีศึกษา บริษัท
น้าตาลเอราวัณ จากัด จังหวัดหนองบัวลาภูจากเกษตร 2 ราย พื้นทีค่ นละ 20 ไรากการศึกษาการปลูกอ้อย ของ
เกษตรกรรายที่ 1 จากการคานวณจุดคุ้มและระยะเวลาคืน ทุนของการปลูกอ้อย ซึ่งมีตน้ ทุนการดาเนินการรวม
3,874,400 บาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนการปลูก พืช 3,546,800 บาท ต้นทุนการดูแลรักษาอ้อย 278,000 บาท ซึ่งต้นทุน
การเก็บเกีย่ วอ้อย 49,600 บาท และชาระเงินกู้ 500,000 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ของเงินกู้ (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร) คิดเป็นเงิน เท่ากับ 77,437.47 บาท ได้ผลลัพธ์ในตารางกระแสเงินสด ซึ่งมี
จุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 5,669.70 ตัน (ปริมาณอ้อย) รายรับ ณ จุดคุ้มทุน 4,815,435 บาท และระยะเวลาคืน ทุนใน 10 ปี
จากการศึกษาการปลูกอ้อย ของเกษตรกรรายที่ 2 จากการคานวณจุดคุม้ และระยะเวลาคืน ทุนของการปลูก ซึ่งมี
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ต้นทุนการดาเนินการรวม 3,229,675 บาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนการปลูกพืช 2,730,300 บาท ต้นทุนการดูแลรักษา
อ้อย 436,000 บาท ซึ่งต้นทุนการเก็บเกีย่ ว 63,375 บาท และ ชาระเงินกู้ 700,000 บาท คิดเป็นดอกเบีย้ เงินกูร้ ้อยละ
7 ของเงินกู้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร) คิดเป็นเงิน เท่า 153,617.51 บาท ได้ผลลัพธ์ในตาราง
กระแสเงินสด ซึ่งมีจดุ คุม้ ทุนอยู่ที่ 4,384.33 ตัน (ปริมาณอ้อย)รายรับ ณ จุดคุ้มทุน 7,343,323.32 บาท และ
ระยะเวลาคืนทุนใน 8.6 ปี

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคนตาลูป
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคนตาลูปในประเทศไทย ถึงปัจจัยทั้งในด้านการ
ผลิต ด้านการลงทุนผลิต รวมไปถึงวิเคราะห์ปจั จัยในขั้นตอนต่าง ๆ ในขั้นตอนการเพาะปลูกที่เกิดขึ้นกับแคนตาลูป
ผลงานวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ( 2553 ) เป็นการศึกษาการตลาดของแคนตาลูปใน
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ศกึ ษาการผลิตการตลาดแคนตาลูปในจังหวัดสระแก้ว โดยทาการศึกษาแคนตาลูปทุก
สายพันธุ์ที่ปลูกในจังหวัดปี 2553 จากผลการศึกษา พบว่า ภาคการผลิตแคนตาลูปจังหวัดสระแก้วจะออกสู่ตลาดได้
เกือบทั้งปีสามารถปลูกได้ถึง 6 รุ่นต่อปี โดยหมุนเวียน สับเปลี่ยนพืน้ ทีก่ ันไปในแต่ละรุน่ ลักษณะแปลงที่ปลูกแคน
ตาลูปมี 2 ลักษณะโดยจะเป็นแปลงที่ปลูกผสมแคนตาลูป 2-4 พันธุ์ มากกว่าแปลงที่ปลูกแคนตาลูปพันธุ์เดียวกันทัง้
แปลง นิยมปลูกพันธุ์ซันเลดีม้ ากที่สุดและมีการใช้เมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยไร่ละ 4.49 กระป๋อง ส่วนต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่
ละ 23,991.27 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 23,036.23 บาท ต้นทุนคงทีเ่ ฉลี่ยไร่ละ 955.04 บาท ผลผลิต
ต่อไร่เฉลี่ย 3,402.38 กิโลกรัม หรือต้นทุนเฉลีย่ กิโลกรัมละ 7.05 บาท ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 37,596.29 บาท
ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 13,605.02 บาท หรือกาไรกิโลกรัมละ 4.00 บาท
สุนารี โสภาคาและคณะ (2560 ) ในการวิจัยครั้งนี้มีจดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาการต้นทุน ผลตอบแทน และ
ระยะเวลาคืนทุนในการปลูกแคนตาลูป ในระบบโรงเรือน ซึง่ เก็บข้อมูลโดยใช้ทั้งวิธีการสัมภาษณ์กลุม่ และสอบถาม
โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ผู้ปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนของจังหวัดอุดรธานี จานวน 2 ราย ผล
การศึกษา พบว่า การปลูกแคนตาลูปแบบใช้ดินใน โรงเรือนของเกษตรกรรายแรก มีต้นทุนรวมเท่ากับ 231,316.63
บาทและมีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.42 รอบการผลิต ส่วน การปลูกแคนตาลูปแบบในวัสดุปลูกของเกษตรกรรายที่ 2 มี
ต้นทุนรวมทั้งหมดเท่ากับ 162,970.94 บาทและมีระยะคืน ทุนเท่ากับ 2.50 รอบการผลิต
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จริยา ชูเอกวงศ์ (2552) ได้ทาการวิจยั เพือ่ ทาการศึกษาการยอมรับการใช้พลาสติกคลุมดินในการปลูก
แคนตาลูป ความสัมพันธ์ของรายได้และรายจ่ายของเกษตรกร และลักษณะภูมหิ ลังบางประการของเกษตรผู้ปลูก
แคนตาลูป โดยจากการศึกษาพบว่า พื้นที่ปลูกเฉลี่ยในการปลูกแคนตาลูปอยู่ที่ 1.1 ไร่มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3
คน และพบว่าเกษตรกรร้อยละ 76.53 มีการใช้พลาสติกคลุมดินในปลูกแคนตาลูป
อารักษ์ ธีรอาพน (2542) การเปรียบเทียบพันธุแ์ ตงแคนตาลูปที่เหมาะสาหรับการปลูกในโรงเรือน 8
พันธุไ์ ด้แก่ พันธุ์ Honda 541 , Supersalmon , Sunlady , Goldenlady , Emerald Sweet , Sunnet 858 ,
Neon 022 และ Arko 434 ณ โรงเรือนมุ้งตาข่ายหลังคาพลาสติก ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีจ.นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2542 ถึง 4 มกราคม 2543 จะพบว่า แตงแคนตาลูป จาแนกได้เป็น
2 ชนิด คือ ชนิดที่มรี ่างแหที่ผิวของผล (netted type) ได้แก่พนั ธุ์ Emerald Sweet , Arko 434 และชนิดที่มีผิว
เรียบ (non-netted type) ได้แก่ พันธุ์ Honda 541 , Supersalmon, Sunlady , Goldenlady , Sunnet 858
และ Neon 022 (กมล และคณะ, 2534) พิสุทธิ หนักแน่น (2550 ) ได้ทาการศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อคุณภาพแคน
ตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง โดยปัจจัยที่ทาการศึกษาได้แก่ ศึกษาผลการใช้สารกลุ่มแคลเซียมต่อคุณภาพของชิน้ แคนตาลูป
และศึกษาผลของวิธีการออสโมซิสต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง และศึกษาผลของการใช้น้าตาซูโครส
ร่วมกับสารดูดความชื้นต่อคุณภาพแคนตาลูปแช่อิ่มพบว่าแคนตาลูปที่ผ่านกระบวนการออสโมซิสแบบช้ามีค่าความ
แข็งน้อยกว่าการออสโมซิสแบบเร็ว สรุปได้ว่าการใช้สารดูดความชื้นสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แคนตา
ลูปแช่อิ่มอบแห้งได้
โดยจากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ทาให้ทราบถึงวิธีการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยวิธีการใช้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิในการคานวณรวมไปถึงต้นทุนโดยเฉลี่ยของการ
ปลูกแคนตาลูปในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีผลตอบแทนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ทราบถึงแนวทางและการ
สร้างตัวแปรในการศึกษาและวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลตอบแทนและต้นทุนระหว่างการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดและแบบ
โรงเรือนของเกษตรกรในตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ 1

ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกวิธีการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดและแบบโรงเรือนของเกษตรกรในตาบล ทัพหลวง อาเภอ
บ้เกษตรใน
านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สวนแคนตาลูป

การปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน
1. ต้นทุน

การปลูกแคนตาลูปแบบเปิด
การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทางเลือก

1. ต้นทุน

2. ผลตอบแทน

2. ผลตอบแทน

3. รายได้สุทธิ

3. รายได้สุทธิ

ข้อเสนอแนะ

ภาพที่1 : กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
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บทที่ 3
สภาพทั่วไป
สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดอุทยั ธานี
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา –
16 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 90 – 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,734 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,208,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัด
นครสวรรค์ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรีทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และชัยนาททิศ
ตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และกาญจนบุรี ตามรูปที่ โดย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่
ทั้งหมด 6,730 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,206,404 ไร่ พื้นที่ทางการเกษตร 2,034,290 ไร่ นอกจากนั้น เป็นพื้นที่ที่มี
สภาพเป็นพื้นที่คุ้มครองเช่น ป่าสงวนแห่งชาติ 9 หาง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1
แห่ง โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ลาดเอียงจากตะวันตกลงมาทางตะวันออก ตอนกลางของพื้นที่
จังหวัดเป็นที่ดอนคล้ายลูกคลื่น
ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)
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สภาวะอากาศทั่วไป
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางแต่ในฤดูร้อนจะร้อนจัดและในฤดูหนาวจะหนาว
จัด ความแตกต่างของอุณหภูมิตั้งแต่ 6 – 43 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริม่ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดู
หนาวเริม่ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่ม ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดย
ข้อมูลจากสถานีวัดน้าฝน จานวน 15สถานี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าสะแกกรัง มีช่วงพิสัยจานวน วันฝนตกรายปีเฉลี่ย 53.7
– 113.5 มิลลิเมตร
จังหวัดอุทัยธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจาเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ พัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ทาให้จังหวัดอุทัยธานีมีอากาศหนาว
เย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน
ทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป ( ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)

ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดอุทัยธานี ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้
ฤดูหนาว จะเริม่ ต้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทาให้มี
อากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวจัดระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมจะมีลมจากทิศใต้และ
ทิศตะวันออกตกใต้พักปกคลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
มากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรอินเดีย
เป็นลมร้อนและชื้นจึงทาให้มีฝนชุกทั่วไป
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ฝน
จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ฝนอยู่ในเกณฑ์ต่า อากาศจึงค่อนข้างแห้งแล้ง และมีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี
1100-1200 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 105-110 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตก 220-240
มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 15-20 วัน (ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)

พายุหมุนโซนร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้าสู่บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชั่นที่อ่อนกาลังจาก
พายุโซนร้อนและความรุนแรงมีไม่มากนัก แต่ส่งผลให้มีฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว และบางครั้งที่อาจเกิด
น้าท่วมได้โดยฉับพลัน รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ ช่วงต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมบางปีอาจ
ได้รับอิทธิพลจากพายไซโคลนในอ่าวเบงกอลที่เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือขึ้นฝั่งประเทศพม่า ส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
พายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้และมีบางส่วนเกิดทางมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือ
ด้านตะวันตก เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามและลาวมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หากพายุดังกล่าว
ยังคงมีกาลังแรงอาจเคลื่อนตัวเลยไปถึงภาคเหนือหรือตรงมายังภาคกลางโดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคม
จากสถิติในคาบ 66 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494-2560 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมด 12 ลูก
ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีกาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือน พฤษภาคม 2 ลูก (2504(2)) เดือน
กรกฎาคม 1 ลูก (2495) เดือนกันยายน 5 ลูก ( 2502. 2515. 2522.2528.2548) เดือนตุลาคม 3 ลูก ( 2503 , 2526 ,
2533 ) และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก ( 2517 )
ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)

การปกครองและประชากร
จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดในเขตภาคเหนืออยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงสาย
เอเชียประมาณ 230 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 326,997 คน เป็นชาย 161,772 คน เป็นหญิง 165,225
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คน ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีร้อยละ 6.01 ของประชากรทั้งหมด และที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีประมาณร้อย
ละ 93.99 ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 48.25 คนต่อตารางกิโลเมตร
จังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 566 หมู่บ้าน 69 ตาบล 8 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมือง อาเภอหนอง
ขาหย่าง อาเภอหนองฉาง อาเภอทัพทัน อาเภอสว่างอารมณ์ อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก และอาเภอห้วยคต การปกครอง
ท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และสุขาภิบาล 9 แห่ง
ตารางที่ 1 : สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับจังหวัด ข้อมูล ณ จังหวัดอุทัยธานี ของเดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2561

ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)
โดยจากสถิติในตารางที่ 1 จะพบว่าอาเภอบ้านไร่มีจานวนประชากรมากที่สุดที่จานวน 69,112 ราย โดยแบ่งเป็นเพศหญิง
จานวน 34,771 คน และเป็นเพศชายจานวน 34,341 คน โดยจานวนประชากรรองลงเป็นของอาเภอลานสักที่ 59,286 ราย
อาเภอเมืองอุทัยธานีที่ 50,363 คน และประชากรที่น้อยสุดเป็นของอาเภอ หนองขาหย่างที่จานวน 16,090 คน

สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดอุทัยธานี
สาหรับสภาพเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดอุทัยธานีในปี 2561 สรุปได้ว่า จังหวัดอุทยั ธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเท่ากับ 11,334 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากภาคนอกการเกษตร 11,334 ล้านบาท โดยเฉพาะสาขาการ
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ขายส่ง ขายปลีกฯ 2,535 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 36,562 บาทต่อปี (3,046 บาทต่อเดือน) โดยมีเส้นความ
ยากจนระดับจังหวัดต่ากว่าระดับประเทศ (882 บาทต่อคนต่อเดือน) คือ 812 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนการจ้างงานในพื้นที่
พบว่า จังหวัดอุทัยธานีมีกาลังแรงงานรวม 169,886 คน โดยเป็นผู้ว่างงานจานวน 683 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ
0.4 ซึ่งต่ากว่าอัตราการว่างงานทั้งประเทศ (ร้อยละ 2.60) และการสาธารณสุข มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ
1 : 5,956 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดทางสังคมที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่
กาหนดให้มีอัตราส่วนระหว่างแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1 : 3,300
ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. พื้นที่สูงและภูเขา ประกอบไปด้วยพื้นที่ประมาณสองในสามของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในบริเวณทางด้านตะวันตก
ในพื้นที่อาเภอห้วนคต อาเภอบ้านไร่ และอาเภอลานสัก ซึ่งเป็นบริวารของทิวเขาถนนธงชัย ซีกตะวันออกมี
เทือกเขาสลับซับซ้อนที่สาคัญได้แก่ เขาปลาห้วยขาแข้ง เขาปลาห้วยจักจั่น เขาปลาห้วยยอดทั่ง เขากระแทก เขา
ปลาร้า เขาทองไผ่เขียว เป็นต้น เทือกเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่มีป่าอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ เทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ของแมน้า สะแกกรัง ลาห้วยพลับพลา ลาห้วยแม่เปินน ลา
ห้วยกระเสียว และลาห้วยขาแข้ง
2. พื้นที่ราบ จากพื้นที่ภูเขาและที่สูงทางด้านตะวันตก พื้นที่จะลาดเอียงลงสู่ทางด้านตะวันออกจนจรดแม่นา้
เจ้าพระยา พื้นที่ราบจะมีความสูงโดยเฉลี่ย 100 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นที่ราบที่เกิดจากตะกอนลา
น้าสะแกกรัง และแม่น้าเจ้าพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว
พื้นที่ราบมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่จังหวัด ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองอุทัยธานี อาเภอหนองขา
หย่าง อาเภอหนองฉาง อาเภอทัพทันและอาเภอสว่างอารมณ์

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้าที่สาคัญ
จังหวัดอุทัยธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 9 แห่ง รวมเป็นพื้นทีท่ ั้งสิ้น 4,525.10 ตารางกิโลเมตร หรือ
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ประมาณ 2,828,185 ไร่ จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2531 สภาพป่าทีค่ งเหลืออยู่จริงมีประมาณ 1,695,250 ไร่ มีเขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งมีเนื้อทีป่ ระมาณ 1,631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,019,375 ไร่สภาพป่า
ส่วนมากยังสมบูรณ์ เป็นป่าดิบชื้น มียอดเขาสูงและเป็นเนินป่าเต็งรังสลับกันกับทุ่งหญ้าหย่อม เล็ก ๆมีพื้นทีต่ ดิ ต่อ
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรีแหล่งน้าทีส่ าคัญจังหวัดอุทยั ธานีประกอบด้วยลาน้าที่สาคัญคือ
ลุ่มน้าแม่วงค์ เป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าสะแกกรัง เกิดจากเทือกเขาแม่วงศ์ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชรไหลผ่านอาเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และไหลมาบรรจบลาคลองห้วยโพธิ์กลายเป็นแม่น้าสะแกรังและไหลมาบรรจบแม่น้า
เจ้าพระยาทีจ่ ังหวัดอุทัยธานียาวประมาณ 180 กิโลเมตร
ลาห้วยคลองโพธิ์ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอสว่างอารมณ์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี ไหล
ผ่านป่าเขาและหมู่บ้านเล็ก ๆ ลงมาบรรจบแม่น้าสะแกกรังทีอ่ าเภอสว่างอารมณ์ มีความยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร
ลาห้วยทับเสลา เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอบ้านไร่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทยั ธานีไหลผ่านอาเภอลานสักลง
มาถึงบ้านทับเสลา อาเภอหนองฉางและแยกเป็นสองสาย สายหนึ่งไหลผ่านอาเภอทัพทันไปบรรจบแม่น้าสะแกกรังที่
บ้านโคกหม้อ อาเภอทัพทันส่วนอีกสายหนึ่งไหลผ่าน อาเภอหนองฉาง อาเภอหนองขาหย่างไปบรรจบแม่น้าสะแกกรัง
ที่บ้านปากกะบาด อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร
ห้วยขุนแก้ว เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอบ้านไร่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดอุทยั ธานี ไหลผ่านหมู่บ้านใน
เขตอาเภอบ้านไร่ อาเภอหนองฉางและไปบรรจบแม่น้ามะขามเฒ่า ที่อาเภอวัดสิงห์ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดอุทัยธานีมีการคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัดต่าง ๆ ได้ 2 ทาง คือ ทางรถยนต์และทาง
น้า การคมนาคมทางน้าไม่เป็นที่นิยม แต่มีลาน้าที่สามารถใช้สัญจรติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ได้ คือ ลาน้าสะแกกรังไหล
ผ่านตัวจังหวัดไปบรรจบแม่น้าเจ้าพระยาที่ อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การขนส่ง มีการขนส่งทางรถยนต์ทั้งของบริษัทเอกชน และ ร.ส.พ. ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดอุทัยธานีกับ
จังหวัดต่าง ๆ ส่วนบริษัทขนส่งจากัด และรถร่วม (เอกชน) บ.ข.ส. ให้บริการโดยสารระหว่างอุทัยธานีกบั อาเภอต่าง
ๆ ในจังหวัด และติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ
ที่มา : สานักงานจังหวัดอุทัยธานี (2561)

32

สภาพทั่วไปของการปลูกแคนตาลูป
แคนตาลูป เป็นพืชที่ชอบ อากาศอบอุ่นถึงร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสม สาหรับการเจริญเติบโต อยู่ระหว่าง
25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสาหรับ การงอกของราก แคนตาลูป อยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส ความ
แตกต่างของ อุณหภูมิระหว่าง กลางวันกับกลางคืน มีอิทธิพลต่อ ความหวาน และคุณภาพของ แคนตาลูป ถ้าความแตกต่าง
ยิ่งมากจะทา ให้ความหวาน และคุณภาพยิ่งสูง แต่สภาพที่หนาวเย็น จะทาให้ผลแคนตาลูปไม่โต การเจริญเติบโตจะชะงัก
แคนตาลูปเป็นพืชที่ ชอบแสงแดด ตลอดวัน ฉะนั้นในการเลือกพื้นที่ ปลูกควรเป็นพื้น ที่โล่งแจ้ง และไม่เคยปลูกพืช
ตระกูลแตงมาก่อน ควรเป็นดินร่วน ปนทรายระบายน้า ได้ดี มีความเป็น กรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.0-6.8
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการหยอดเมล็ดแคนตาลูป
พื้นที่ปลูก 1 ไร่ เตรียมเมล็ดพันธุ์อัตรา 0-100 กรัม
นาเมล็ดเมล็ดพันธุ์บรรจุลงในถุงพลาสติก หรือถุงซิบที่เจาะรูพรุน หรือถุงเน็ต ลงแช่ในน้าสะอาดนาน 4-6 ชม. จากนั้นนา
เมล็ดออกมาสลัดน้าทิ้งใช้ผัาขนหนูที่เปียกพอหมาดๆ ห่อ และนาไปบ่มในอุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซียส โดยใช้หลอดไฟ
ขนาด 40-60 W. บ่มนาน 24 ชม. เมล็ดแคนตาลูปจะเริ่มงอกรากยาวประมาณ 0.5 ชม. ก็สามารถนาไปหยอด ลงในถุงดิน
หรือถาดเพาะกล้าต่อไป
การเตรียมถุงดินสาหรับเพาะเมล็ด ใช้ดนิ ร่วน 2-3 บุ้งกี๋ ปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้ว 1 บุ้งกี๋ ปุ๋ย 0-46-0 กามือ ผสมให้เข้ากัน
กรอกลงในถุงพลาสติกขนาด 4× 4 นิ้ว หรือ 4× 6 นิ้ว โดยเจาะรูที่ก้นถุงทั้ง 2 ข้าง เพื่อระบายน้า และนาถุงดินไปวางเรียง
ในแปลงเพาะ ขนาดกว้าง 1.0-1.5 เมตร โดยวางเรียงประมาณ 12-15 ถุงต่อแถว จากนั้นรดน้าถุงดินให้ชุ่ม นาเมล็ดที่งอก
ราก แล้วหยอดลงไปถุงละ 1 เมล็ด หลังหยอด 2-3 วัน เมล็ดจะเริ่มชูใบเลี้ยงขึ้นมา ช่วยแกะเอาเปลือกของเมล็ดออกด้วย
รดน้าต้นกล้าทุกเช้าเย็น อายุต้นกล้าที่เหมาะสม 10-12 วัน มีใบจริง 2-4 ใบ ก็สามารถย้ายลงปลูกในแปลงได้

การเตรียมแปลงปลูกแคนตาลูป
ไถดินตากไว้ 1-2 อาทิตย์ จากนั้นไถพรวนให้ละเอียดทาการยกร่องแปลง โดยใช้ปุ๋ยคอก (ขี้ไก่ 800-1,000 กก./ไร่) ปุ๋ย 1515-15 อัตรา 50 กก./ไร่ ฟูราดาน 2-3 กก./ไร่ ถ้าสภาพดินที่มี pH ต่า ควรใช้ปูนขาวอัตรา 100-200 กก./ไร่ การเตรียม
แปลงถ้าเป็นแบบขึ้นค้างให้ห่างกัน 1.2-1.5 เมตร ความกว้างของร่องน้า 60-70 ซม. หลังแปลงกว้าง 80-90 ซม. ใช้พลาสติก
คลุม(พลาสติก 2 สี สีบรอนซ์และสีดา) แล้วทาการเจาะหลุมปลูกห่างกัน 40-45 ซม.
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ถ้าเป็นแปลงแบบเลื้อย ใช้ขนาดแปลงกว้าง 3-4 เมตร เตรียมแปลงคู่(แบบเดียวกับแตงโม) ร่องน้ากว้าง 60-70 ซม.

การย้ายปลูก หลังเตรียมแปลงเสร็จก่อนย้ายปลูก 1-2 วัน ให้ฉีดพ่นยาต้นกล้า หรืองดการให้น้าต้นกล้า เพื่อให้ต้นกล้าชะงัก
การเจริญเติบบโต(Harddening) ใช้ระยะปลูก 40-45 ซม. รดน้าหลุมให้ชุ่ม แล้วนาต้นกล้าปลูกลงไปหลุมละ 1 ต้นหลัง
ปลูกเสร็จรดน้าตามอีก 1 รอบ

การดูแลรักษาแคนตาลูป
การให้ปุ๋ย
ครั้งที่ 1 หลังปลูก 7-10 วัน ให้ยูเรีย อัตรา 1 ช้อนแกงต่อนา 10 ลิตร รดที่โคนต้น ระวังอย่าให้ถูกใบ
ครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก 20-30 วัน ให้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ โดยวิธีฝังระหว่างต้นหรือโรยที่ร่องน้า
ครั้งที่ 3 หลังย้ายปลูก 40 วัน ให้ปุ๋ย 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 25 กก./ไร่ โดยวิธีฝังระหว่างต้น หรือโรยตามร่องน้า
ครั้งที่ 4 เพิ่มปุ๋ยโปแตส เพื่อเพิ่มความหวานและสีสรร อาจใช้ปุ๋ยยูเรียผสมในอัตรา 1:1 โดยหว่านตามร่องน้าก่อนการเก็บ
1-2 สัปดาห์
การให้น้า ควรให้น้าอย่างสม่าเสมอ จะทาให้แคนตาลูปเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ อย่าให้ขาดน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการติด
ผล ซึ่งจะทาให้ผลแคนตาลูปอาจไม่โต การให้น้าไม่สม่าเสมอนอกจากระทาให้การเจริญเติบโตชะงักแล้ว อาจทาให้ผลปริแตก
ได้
การไว้ผลและการตัดแต่งกิ่ง กิ่งแขนงที่เกิดตั้งแต่ข้อที่ 1 จนถึงข้อที่ 8 ให้ตัดแต่งออกให้หมด และเริ่มไว้ผลข้อที่ 9-10,1112 ให้เลือกผลที่ดีที่สุดไว้ 1 ผล แล้วทาการห้อยผลไว้กับราวไม้เพื่อป้องกันมิให้ผลวางกับพื้น ซึ่งจะทาให้ผลเน่าเสียหายได้
ส่วนกิ่งแขนงตั้งแต่ข้อที่ 13 ขึ้นไป ให้ตัดแต่งออกให้หมดและทาการเด็ดยอดข้อที่ 30-35
การเก็บเกี่ยว ให้เลือกเก็บเกี่ยวผลคนตาลูปที่สุกไม่น้อยกว่า 80% ขึ้นไป และใช้หลักในการพิจารณาเก็บแคนตาลูป ดังนี้
นับอายุ หลังจากดอกบานแล้วประมาณ 30-35 วัน
สังเกตรอยแตกปริของขั้วผล
สังเกตจากสีผิว ถ้าเป็นพันธุ์ผิวเรียบ ผิวจะเป็นมันเรียบสีนวลตามสายพันธุ์ แต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีตาข่าย จะสังเกตเห็นตาข่าย
นูนเด่นชัดเจน
สังเกตจากกลิ่น ถ้าเป็นแคนตาลูปพันธุ์ที่มีกลิ่นหอม ถ้าสุกกลิ่นจะเริ่มหอมขณะเดินไปแปลงจะได้กลิ่น
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การเพาะเมล็ดเพื่อเตรียมต้นกล้า
การเพาะเมล็ด แคนตาลูป เมล่อน ควรใช้วัสดุสาหรับเพาะกล้าโดยตรง เพราะวัสดุเพาะเหล่านี้มีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมและ
ผ่านการฆ่าเชือ้ มาแล้ว จึงเป็นวัสดุที่สะอาดปราศเชื้อโรคและแมลง ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายจากเชื้อโรคเข้าทาลาย
โดยเฉพาะโรครากเน่า โคนเน่าหรือเน่าคอดินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้เมล็ดมีอัตราการงอกดี อัตราการรอดสูง ต้นกล้า
แข็งแรง เติบโตเร็วอีกด้วย
การเพาะกล้าที่มีประสิทธิภาพควรเพาะในถาดหลุม ควรเป็นถาดหลุมขนาด 104 หลุม การเพาะเมล็ดในเชิงการค้าเกษตรกร
จะนิยมเพาะเมล็ดลงในวัสดุเพาะกล้าเลยโดยไม่มีกระตุ้นการงอกช่วยแต่อย่างใด เนื่องจากการทาในเชิงการค้าเกษตรกรจะ
ปลูกในปริมาณมากจึงไม่สะดวกที่จะทาการกระตุ้นการงอก อย่างไรก็ตามเมล็ดที่มีจาหน่ายในเชิงการค้าส่วนใหญ่ก็เป็น
เมล็ดที่มีอัตราการงอกสูงอยู่แล้วจึงไม่จาเป็นต้องกระตุ้น เมล็ดก็สามารถงอกได้ในเวลาเพียง 1-2 วันหลังเพาะเมล็ดเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายก็จะกระตุ้นการงอกของเมล็ดเพื่อความมั่นใจโดยการแช่เมล็ดในน้าอุ่น 2-5 ชั่วโมงก่อนจะ
นาไปเพาะ หรือบางรายก็จะบ่มเมล็ด 10-12 ชั่วโมง โดยนาเมล็ดที่แช่น้าแล้วห่อผ้าขาวบางนาไปเก็บในกระติ๊กน้าแข็ง ซึ่งก็
สามารถช่วยในการกระตุ้นการงอกได้เช่นกัน แต่การเพาะเมล็ดจานวนมากการกระตุ้นการงอกก็ค่อนข้างยุ่งยากในการ
เตรียมการ ลองนึกภาพการหิ้วกระติ๊กน้าแข็งเข้าไปในแปลงเป็น 40-50 ใบดูค่ะ ถ้าปลูกจานวนมากหลายพันต้นต้น จึงทาให้
การปลูกเชิงการค้าจานวนมากจะไม่นิยมกระตุ้นการงอกของเมล็ดแต่อย่างใด เพาะแห้งเลย ซึ่ง 1-2 คืน หลังเพาะเมล็ดก็จะ
งอกแล้ว ฉะนั่นอย่ากังวลกับการกระตุ้นหรือไม่กระตุน้ การงอกค่ะ ความสาคัญอยู่ที่ คุณภาพของเมล็ด กับ คุณภาพของ
วัสดุเพาะค่ะ
การปลูก
นาต้นกล้าอายุ 8-10 วัน มาปลูกในแปลง ก่อนปลูกงดน้า 1 วัน เพื่อให้ดินเกาะรากต้นกล้าได้ดีขึ้น ตุ้มไม่แตกเมื่อนามาลง
ปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 40 ซม. ระหว่างแถว 60 ซม.ตามรูพลาสติกที่เจาะไว้ การวางสายน้าหยดควรตรวจสอบด้วย
ว่า สายน้าหยดต้องอยู่ตรงกับรอยเจาะรูของพลาสติก เพื่อที่น้าจะหยดลงในจุดที่ปลูกต้นกล้าด้วย ซึ่งจะทาให้ต้นกล้าได้รั บ
น้าอย่างเพียงพอ
การเด็ดยอด
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หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 7-10 วัน แคนตาลูปจะเริม่ แตกกิ่งแขนงหรือแตกกิ่งจากตาข้างออกออกมา
บริเวณซอกใบ ต้องริดออกเพื่อมิให้เกิดการแตกแขนงและติดผลเร็วเกินไป ทยอยริแขนงไปต่อเนื่อง ทุก 3-4 วัน จนถึง
ข้อที่ 8-9 แล้วไว้กิ่งแขนงในตาแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตาแหน่งที่ให้ผลที่มีคุณภาพดีที่สุด เลือกไว้ผลที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 34 กิ่ง ในข้อที่ 9-12 ซึ่งอายุของต้นแคนตาลูปตอนนี้จะประมาณ 28-30 วัน หลังจากไว้ลูกแล้ว อีก 3-4 วัน เห็นผลที่สมบูรณ์
ชัดเจนเลือกไว้ลูกเพียง 1 ลูก จากนั้นริแขนงต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงข้อที่ 25-26 จึงตัดยอดเพื่อให้อาหารส่งมาเลีย้ งผลได้
เต็มที่ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การริแขนง การไว้ลูก การเลือกลูก การแขวนลูกยิ่งทาเร็ว ยิ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตเพราะอาหารจะ
ไม่ถูกแบ่งไปใช้เลี้ยงกิ่งแขนง

การคัดผลและแขวนผล
แคนตาลูป อายุ 28-30 วัน จะไว้ผลโดยเลือกไว้ผลในข้อที่ 9-12 ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ให้ลูกที่มีคุณภาพดี
ที่สุด หลังจากนั้นอีก 3-4 วัน ผลโตเท่าลูกไข่ไก่ หรือเร็วกว่านี้ยิ่งดี ขนาดผลมีขนาดเท่าผลมะปรางก็สามารถแขวนได้เลย
โดยจะคัดผลที่ดีที่สุดไว้เพียงผลเดียว ผลที่เหลือตัดทิ้งหมด
ระบบน้าและการจัดการน้า
ระบบน้าที่เหมาะสมสาหรับแปลงแคนตาลูป และนิยมใช้กันทั่วไปควรจะเป็นระบบน้าหยด โดยนิยมใช้สายน้า
หยดแบบสายแบนที่มีระยะหยดของน้า 30 ซม.การวางสายน้าหยดบนแปลงปลูกจะมีทั้งที่วางสายน้าหยด 2 สาย และ 3
สาย ส่วนแคนตาลูป ที่ปลูกในภาชนะบรรจุปลูกไม่ว่าจะเป็นถุงหรือกระถางจะใช้หัวน้าหยด 8L/H แล้วต่อท่อแยก 4 ทาง
วางท่อส่งน้าไว้ ด้านล่างของถุงเพื่อให้น้ากระจายได้อย่างทั่วถึง
การให้น้าแคนตาลูป จะให้น้าผ่านทางสายน้าหยด โดยมีอัตราการให้น้า 1.5 ลิตรต่อชั่วโมง โดยทั่วไปจะเปิดน้าประมาณ 20
นาที หรือมีอัตราการให้น้าประมาณ 0.5 ลิตร/ต้น/ครั้ง ทั้งนี้อัตราการให้น้าต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และสภาพดินด้วย
การให้ปยุ๋
การให้ปุ๋ยแคนตาลูป ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกถึงความต้องการธาตุอาหารของแคนตาลูปในแต่ละช่วงอายุ การให้ปุ๋ย
แคนตาลูป เมล่อน ชาวสวนแต่ละคนจึงมีการกาหนดการให้ปุ๋ยตามสภาพการเจริญเติบโตของต้นในแปลง สูตรการให้ปุ๋ยก็
จะถ่ายทอดต่อกันมา ส่วนใหญ่แล้วในช่วงต้นเล็กจะให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เช่น 13-13-13, 20-20-20 ,16-1616 ช่วงอายุประมาณ 28-40 วัน ให้ปุ๋ยช่วยบารุงดอกผลที่มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่สูง โดยใช้สูตร 12-6-18 ,15-3015 ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวหรือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน เปลี่ยนมาปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูง เช่น 13-13-21 ,16-8-32 ,0-0-50
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เพื่อเพิ่มความหวาน ปริมาณปุ๋ยต่อต้นถ้าเป็นช่วงต้นเล็กจะให้ประมาณ 0.5 กรัม/ต้น/วัน และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
จนถึง 1 กรัมต่อต้นต่อวันในช่วงอายุ 1 เดือน การให้ปุ๋ยจะคานวณปริมาณปุ๋ยต่อต้นแล้วนามาผสมให้ละลายในถัง
บรรจุปุ๋ย จากนั้นจึงปล่อยไปกับระบบน้าโดยผ่านเวนจูรี่ การให้ปุ๋ยแคนตาลูปจะให้ทุกวันหรือวันเว้นวัน
นอกจากนี้ก็จะมีการพ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบร่วมด้วยหากสภาพต้นไม่เจริญเติบโตตามอายุที่ควรจะเป็น ช่วงแรกให้ปุ๋ยที่มีธาตุ
ไนโตรเจนสูง เช่น 20-20-20 ช่วงบารุงดอกผลก็ให้ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เช่น 15 – 30 – 15 และช่วงเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตเพิ่มธาตุที่มีโปแตสเซียมสูงเพื่อเพิ่มสีเนื้อและเพิ่มความหวาน เช่น ปุ๋ยเกร็ดสูตร 10 – 20 – 30 ,0-0-50 และพ่น
ปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท สูตร 13 – 0 – 46 เพื่อเพิ่มความ ของสีเนื้อ ขยายผล และเพิ่มความหวานไปพร้อมกัน โดยจะฉีด
พ่นตั้งแต่แตงอายุ 50 ไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน ซึ่งจะฉีดพ่นประมาณ 3 ครั้งจะช่วยเพิ่ม
คุณภาพของแตงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังควรพ่นธาตุอาหารเสริมเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะแคลเซียมโบรอนซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยความแข็งแกร่งของเซลล์โดยเฉพาะเปลือกผล ช่วยเพิ่มความแน่นเนื้อ เพิ่มความเข้มของ
สีเนื้อและเพิ่มความหวาน
ที่มา : อารักษ์, ธีรอาพน . (2545). การปลูกแตงแคนตาลูปโดยไม่ใช้ดิน.
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป

พันธุ์สโมร์ชาร์ม ลักษณะทั่วไปคือ มีผลกลมคล้ายลูกโลก ผิวของผลมีสีเหลืองครีม เกลีย้ ง เนื้อสีสัมอ่อน
หรือสีชมพู เนื้อหนากรอบ และอ่อนนุม่ แต่ละผลมีน้าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม เจริญเติบโตได้ดีแม้ในที่ทมี่ ีอากาศ
ค่อนข้างเย็น
พันธุ์ซันเลดี้ มีผลกลมรีรูปไข่ เปลือกมีผิวเกลี้ยง สีขาวครีม เนื้อหนาสีส้ม นุ่ม มีน้ามาก รสหวานจัดและมี
กลิน่ หอม ติดผลมาก แต่มีอายุสั้น ปลูกง่าย
พันธุ์ซันไรท์ เป็นแตงพันธุ์เบา มีผลดก ผลมีสีเหลืองอ่อน มีลายเป็นตาข่ายทั้งผล เนื้อในมีสีส้มอ่อนๆ เนื้อ
นุ่ม มีน้ามาก มีกลิน่ หอม ติดผลมาก แต่มีอายุสั้น ปลูกง่าย
พันธุ์ซกู ้าบอลล์ ลักษณะของต้นกะทัดรัด ปลูกระยะถี่ได้ ผลมีผวิ เรียบ สีครีมหรือเกือบขาว เนือ้ หนา สีหยก
เขียว หวานจัด รสชาติดี ขนาดของผลปานกลาง มีน้าหนักประมาณ 800 กรัมต่อผล ทนทานต่อความร้อนได้ดี
พันธุ์มิลกี้เวย์ มีลาต้นแข็งแรง ปลูกง่าย ผลดก ผลมีสีเขียวโปร่งแสง ผลโตขึน้ เปลี่ยนเป็นสีขาวครีม เนื้อหนา
กลิน่ หอมแรง มีปริมาณน้าตาลสูง ผลใหญ่ น้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม
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พันธุ์ซิลเวอร์ไลท์ เป็นแตงพันธุ์เบาที่มีลาต้นแข็งแรง ปรับเข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนชืน้ ได้ดี มีผลทรงแป้น ผิว
ของผลสีขาวอมเขียว เนื้อสีเขียวอ่อน รสหวาน ผลหนึ่งๆ มีน้าหนักประมาณ 400 กรัมต่อผล
พันธุ์โกลเด้นบิวตี้ มีลาต้นแข็งแรง ผลดก เนื้อในมีสีขาวขุ่น เนื้อนุม่ กรอบ รสหวาน น้าหนักประมาณ 400
กรัมต่อผล
พันธุ์บิลเซพทูรี ผลมีลกั ษณะกลมยาว ผิวของผลสีเหลืองอมเขียวอ่อน ๆ เมื่อสุกจะมีลายเป็นร่างแหลาง ๆ
เนื้อหนา สีส้มอ่อน ๆ เนื้อนุ่ม กรอบ รสชาติอร่อยมาก
พันธุ์สกายรอคเก็ท ลักษณะของผลทรงกลม สีเขียว มีลายร่างแห เนื้อในสีเขียว รสหวาน แต่ละผลมีน้าหนัก
ประมาณ 1 กิโลกรัม
พันธุ์สวอน ลักษณะของผลเกือบกลม ต้นหนึ่งๆ จะให้ผลประมาณ 6 - 8 ผล ผิวของผลจะเรียบ มีสีขาว มี
ร่องตื้น ๆ เนื้อสีขาว รสหวานอร่อย
พันธุ์เมอริสนัมเบอร์ทู ผลสีเหลืองสดใส ผิวเรียบ เนื้อหนาปานกลางสีขาวและกรอบ
พันธุ์เรดควีน ลักษณะของผลเกือบกลม ผิวเรียบ เมื่อสุกมีสีเหลืองครีม เนื้อมีน้ามาก รสหวานกลมกล่อม มี
ปริมาณน้าตาลสูง แต่ละผลมีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลกรัม
พันธ์สวีท d25 ผลสีขาวครีม เนื้อหนา สีส้ม หวานกรอบ ควานประมาณ 14-16 บริกซ์ น้าหนัก 1.5-2.0
กิโลกรัม ปลูกได้ตลอดปี สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง อายุเก็บเกีย่ ว 70-75 วันหลังหยอดเมล็ด

พันธุ์ซิลเวอร์สตาร์ ผลกลมและใหญ่ เปลือกค่อนข้างเรียบ มีลายน้อยหรืออาจไม่มีลายเลย ผิวของผลสีครีม
หรือสีเกือบขาว เนื้อในมีสีเขียวอมขาว รสหวานจัด มีรสชาติดี แต่ละผลมีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลกรัม
พันธุ์ฮันนี่ เวิลด์ ผลมีรูปทรงเหมือนลูกโลก ผิวเกลี้ยงสีขาวครีม เนื้อในสีเขียวอ่อน เนื้อนุม่ และมีรสหวาน
อร่อย แต่ละผลมีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1.7 กิโลกรัม
พันธุ์เจด ดิว ผลเกือบกลม ขนาดค่อนข้างใหญ่ ผิวของผลเรียบ มีลายเส้นเล็กน้อย ผิวของผลสีเขียวอม
เหลือง เนื้อหนาสีเขียว มีรสหวานอร่อยดีมาก แต่ละผลมีน้าหนักเฉลีย่ ประมาณ 1.3 กิโลกรัม
พันธุ์ซัน บิวตี้ ผลกลมสีขาวอมเหลือง ผิวมีรอ่ งตื้น ๆ สีเขียวอ่อน เนื้อหนาสีขาว มีน้ามาก รสชาติอร่อยดีมาก
พันธุ์เจด ผลมีทรงกลม ผิวของผลมีลกั ษณะเรียบ มีสีขาวอมเขียว เนื้อในหนาปานกลางสีเขียวอ่อน กรอบ
รสหวาน แต่ละผลมีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ 500 กรัม

38

พันธุ์โกลเด้นไลท์ ลักษณะผลยาวป้อมสีเหลืองทอง เนื้อในสีขาว กรอบ แต่ละผลมีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ
400 กรัม
พันธุ์เดลิเกทส์ ผลลายเป็นร่างแห เนื้อหนา สีเขียว เนื้อนุม่ รสหวานและมีกลิ่นหอม ปลูกได้ทั้งในเรือน
กระจกและกลางแจ้ง
( ที่มา : จากหนังสือ แคนตาลูปเงินล้าน หน้าที่ 22 )

ราคาแคนตาลูป
ระดับราคาที่เกษตรกรขายได้
จากการศึกษาพบว่า ราคาของแคนตาลูปโดยทั่วไป เกรดเอจะมีราคาขายอยูท่ ี่ 15-18 บาทต่อ
กิโลกรัม และเกรด บีอยู่ที่ 7-10 บาทต่อกิโลกรัมและเกรดซีอยู่ที่ 1-3 บาทต่อกิโลกรัม
( ที่มา : จากการสัมภาษณ์ , 2562 )

ระดับราคาที่พ่อค้าคนกลางขาย
จากการสารวจในตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทในช่วง ปี 2561 พบว่าราคาแคนตาลูปเกรดเอจะมีราคา
เฉลี่ยที่ 26-35 บาทกิโลกรัม ราคาแคนตาลูปเกรดบีอยู่ที่ 16-25 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดซีอยู่ท่ี 10-15 บาท
กิโลกรัม
ในขณะที่ระดับราคาตามห้างสรรพสินค้า จะมีการใช้แคนตาลูปขนาด 1.2 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาด
ระหว่างเกรดเอและเกรดบี โดยจะมีระดับราคาขายปลีกอยู่ 55-65 บาทต่อกิโลกรัม
( ที่มา : จากการสัมภาษณ์ , 2562 )
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่อง “ การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนและแบบเปิดของ
เกษตรในเขตพื้นที่ ตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ศกึ ษาได้ทาการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เกษตรที่ปลูกแคนตาลูปทั้ง 2 กลุ่มดังนี้
1. เกษตรกรที่ทาการปลูกแคนตาลูปแบบเปิด ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จานวน 23 ราย
2. เกษตรกรที่ทาการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีจานวน 2 ราย
ผู้วิจัยได้นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น
1. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การคานวณหาต้นทุน และผลตอบแทนของการปลูกแคนตาลูปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรของผู้ปลูกแคนตาลูปในจังหวัดอุทัยธานี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดและแบบโรงเรือน
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแบบเปิดและแบบโรงเรือน
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ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรผู้ปลูกแคนตาลูปในเขตพื้นที่ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้าน
ไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีการนาเสนอในรูปแบบตาราง ร้อยละ ปรากฏได้ตามตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบว่า จานวนเกษตรกรของผู้ปลูกแคนตาลูปในเขตพื้นที่ทาการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี
จานวนทั้งหมด 25 ราย ผู้วิจัยได้สรุปแยกรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เพศชาย จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายจานวน 18 รายซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 72 และเพศหญิงจานวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 28
2. อายุ จากการศึกษาพบว่าอายุปัจจุบันของเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีจานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ
24 อายุ 31-40 ปีคิดเป็นจานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 อายุ 41-50 ปี มีจานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 28
และ อายุมากกว่า 50 ปีมีจานวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 12 โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า อายุเฉลี่ยของ
เกษตรกรคือ 39.5 ปี โดยเกษตรกรอายุที่สูงที่สุดคือ 61 ปี และมีเกษตรกรที่อายุน้อยที่สุดที่ 22 ปี
3. สมาชิกในครัวเรือน จากผลสารวจพบว่าเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในเขตทัพหลวง พบว่า เกษตรกรที่มี
สมาชิกในครอบครัว 1-3 คนจานวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 24 สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีจานวน 10 ราย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และจานวนสมาชิกที่มากกว่า 6 รายมีจานวนทั้งหมด 9 คนคิดเป็นร้อยละ 36 โดย
จากแบบสอบถามพบว่าจานวนของสมาชิกในครัวเรือนสูงสุดอยู่ที่ 7 คน และจานวนของสมาชิกในครัวเรือน
น้อยที่สุดอยู่ที่ 2 คน
4. การประกอบอาชีพอื่นนอกจากการปลูกแคนตาลูป จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร ที่มีอาชีพเสริมหรือแหล่ง
รายได้อื่นมีจานวน 9 รายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 และไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น จานวน 16 ราย โดยคิดเป็นร้อย
ละ 64 ซึ่งจากแบบสารวจพบว่า อาชีพอื่นที่ผู้ปลูกแคนตาลูปจังหวัดอุทัยธานี ประกอบอาชีพคือ รับจ้างทั่วไป
5. ประสบการณ์ในการปลูกแคนตาลูป จากการศึกษาพบว่า เกษตรที่มีประสบการณ์ปลูกแคนตาลูปตั้งแต่ 1-5 ปี
มีจานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 มีประสบการณ์ในการปลูกแคนตาลูป 5-10 ปี อยู่ที่ 10 รายคิดเป็นร้อยละ
40 และมีประสบการณ์ในการปลูกแคนตาลูปมากกว่า 10 ปี ที่จานวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 32
6. พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูป มีที่ดินที่ใช้ทาการผลิตแคนตาลูปโดยตน
องมีจานวน 9 ราย เป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ต้องใช้ที่ดินเช่าจานวน 14 รายคิดเป็น ร้อยละ 56 ซึ่งถือได้ว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตทัพหลวงต้องใช้พื้นทีเช่าและใช้ทั้งที่ดินตนเองและเช่าอยู่ที่ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 8
เปอร์เซ็นต์
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7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปลูกแคนตาลูป จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปลูกแคนตาลูป
คือ เงินลงทุนส่วนตีวจานวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ใช้เงินกู้ยืมจานวน 9 รายคิดเป็นร้อยละ 36
และใช้ทั้งเงินกู้ยืมและเงินทุนตัวเองอยู่ที่ 11 รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 โดยแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรมี
การกู้ยืมโดยส่วนใหญ่มากจากเงินทุนของนายทุนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
8. ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปใน ตาบลทัพหลวง จากแบบสอบถามพบว่า มีเกษตรที่เรียนจบ
ก่อนประถมศึกษจานวน 1 ราย จบประถมศึกษาอยู่ที่ 7 รายคิดเป็นร้อยละ 28 จบมัธยมตอนต้นอยู่ที่ 11
ราย คิดเป็นสัดส่วน 44 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นระดับบการศึกษาที่เกษตรกรในเขตนี้จบมากที่สุด และระดับ
ปริญญาตรีและมากกว่า อยู่ที่ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 4

ตารางที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

จานวน(คน)
ชาย
หญิง
รวม

18
7
25

น้อยกว่า 30ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

6
9
7
3
25

1-3 คน
4-6 คน
มากกว่า 6 คน
รวม

6
10
9
25

2. อายุ

3.สมาชิกในครัวเรือน

4.อาชีพอื่นนอกจากการปลูกแคนตาลูป
มี

9
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ไม่มี
รวม

16
25

1-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

7
10
8
25

ที่ดินของตนเอง
ที่ดินเช่า
ที่ดินของตนเองและเช่า
รวม

9
14
2
25

เงินทุนส่วนตัว
เงินกู้ยืม
เงินทุนส่วนตัวและกู้ยืม
รวม

5
9
11
25

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ระดับปริญญาตรี
มากกว่าปริญญาตรี
รวม

1
7
11
3
2
1
25

5. ประสบการณ์ในการปลูกแคนตาลูป

6. พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก

7. แหล่งเงินลงทุนในการปลูก

8. ระดับการศึกษา

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ , 2562
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดและแบบโรงเรือน
โดยกาหนดให้รอบฤดูร้อนคือช่วงระยะเวลาการเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม และรอบฤดู
ฝนคือการปลูกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม และ รอบฤดูหนาวคือการเริม่ เพาะปลูกตั้งแต่เดือนกันยายนถึง
เดือนพฤศจิกายน โดยจะมีการปลูกได้ทั้งหมด 3 รอบ ในแต่ละปี จากการนาข้อมูลของเกษตรทั้ง 25 คนนามาทาการหา
ค่าเฉลี่ยในแต่รายการ
ตารางที่ 3 : แสดงต้นทุนแปรผันเฉลี่ยของการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดในแต่ละฤดูกาล

รายการ
ค่าแรงงาน
การเตรียมดิน
การทาร่องดิน
การปลูกเมล็ดพันธุ์
ค่าทาแขนง
ค่ายกยอด
ค่าเด็ดยอด
ค่าแขวนลูก
การเก็บเกี่ยว
ค่าขึ้นค้าง
2. ค่าวัสดุ
ค่าเมล็ดพันธ์แคนตาลูป
ค่าปุ๋ย
ค่าอุปกรณ์ในการปลูก
ค่ายาบารุงและกาจัดวัชพืช

รอบฤดูร้อน

รอบฤดู
รอบฤดูฝน หนาว

หน่วย : บาท
ต่อไร่
เฉลี่ยต่อไร่
ต่อปี

2,090.00
1,666.67
1,666.67
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
4,416.67
1,722.22

2,149.48
1,919.19
1,878.79
2,030.30
2,030.30
2,030.30
1,767.68
4,060.61
1,353.54

2,134.85
1,878.79
1,878.79
2,030.30
2,030.30
2,030.30
2,530.30
3,121.21
1,212.12
รวม

2,124.78
1,821.55
1,808.08
1,946.13
1,946.13
1,946.13
2,025.25
3,866.16
1,429.29
18,913.50

2,044.89
320.71
6,946.87
4,457.89

2,190.30
3,671.21
3,157.12
4,105.69

2,171.52
3,715.00
3,093.56
4,245.27

2,135.57
2,568.97
4,399.18
4,269.62
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อื่นๆ
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
รวม

รวม
1,000.00 1,000.00 1,000.00
33,443.69 33,344.52 33,072.32

13,373.35
1,000.00
33,286.84

ภาพที่ 3: ต้นทุนในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดต่อไร่ในรูปแบบร้อยละ ของเกษตรในพื้นที่ ตาบลทัพหลวง

จากตารางที่ 3 และภาพประกอบที่ 3 แสดงต้นทุนแปรผันในการปลูกแคนตาลูปเฉลี่ยต่อไร่ ของเกษตรที่อยุ่ในตาบลทัพ
หลวงพบว่า
ด้านต้นทุนผันแปร จากการศึกษาพบว่า แคนตาลูปที่ปลูกมีต้นทุนแปรผันรวมเฉลี่ย 33,286.84 บาทต่อไร่ โดย
แบ่งออกเป็นต้นทุนค่าแรงงานเท่ากับ 18,913.5 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 3,866.162บาทต่อไร่
ถัดมาเป็นค่าวัสดุ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 13,373.35บาท โดยมีคา่ อุปกรณ์ในการปลูกแคนตาลูปเท่ากับ 4,399.18
บาทต่อไร่ รองลงมาเป็นค่าบารุงยาและกาจัดวัชพืช ค่าปุ๋ย และค่าเมล็ดพันธ์ตามลาดับ
โดยในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดจะมีค่าเสียโอกาสในการลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อไร่
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วิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยในแต่รอบฤดูการปลูกของเกษตรในตาบล ทัพหลวง จะพบว่าการปลูกแคนตารูปแบบเปิด จะมี
ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยในฤดูฝนมากที่สุดเท่ากับ 33,344.52 บาทต่อไร่ รองลงมาเป็น ฤดูร้อนที่ 33,443.69บาทต่อไร่ และ
สุดท้ายที่ฤดูหนาวที่ 33,072.32บาทต่อไร่ และมีต้นทุนเฉลี่ยในแต่ละรอบเฉลี่ยอยู่ที่ 33,286.84 บาทต่อไร่

ตารางที่ 4 : แสดงต้นทุนแปรผันเฉลี่ยของการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนในแต่ละฤดูกาล

รายการ
ค่าแรงงาน
การเตรียมดิน
การทาร่องดิน
การปลูกเมล็ดพันธุ์
ค่าทาแขนง
ค่ายกยอด
ค่าเด็ดยอด
ค่าแขวนลูก
การเก็บเกี่ยว
ค่าขึ้นค้าง

รอบฤดูร้อน
2,200.00
1,847.00
1,878.79
2,030.30
2,030.30
1,888.46
1,767.68
4,064.23
1,353.54

รอบฤดูฝน

หน่วย : บาทต่อไร่
เฉลี่ยต่อไร่ต่อปี

รอบฤดูหนาว

2,200.00
1,847.00
1,878.79
2,030.30
2,030.30
1,888.46
1,767.68
4,064.23
1,353.54

2,200.00
1,847.00
1,878.79
2,030.30
2,030.30
1,888.46
1,767.68
4,064.23
1,353.54

2,200.00
1,847.00
1,878.79
2,030.30
2,030.30
1,888.46
1,767.68
4,064.23
1,353.54
19,060.30

2,100.00
3,651.22
3,340.17
4,105.56

2,100.00
3,651.22
3,340.17
4,105.56
13,196.95

รวม
2. ค่าวัสดุ
ค่าเมล็ดพันธ์แคนตาลูป
ค่าปุ๋ย
ค่าอุปกรณ์ในการปลูก
ค่ายาบารุงและกาจัดวัชพืช
อื่นๆ

2,100.00
3,651.22
3,340.17
4,105.56

2,100.00
3,651.22
3,340.17
4,105.56
รวม
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ค่าเสียโอกาศในการลงทุน
รวม

1,000.00
33,257.25

1,000.00
33,257.25

1,000.00
33,257.25

1,000.00
33,257.25

ภาพที4่ : ต้นทุนในการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนต่อไร่ในรูปแบบร้อยละ ของเกษตรในพื้นที่ ตาบลทัพหลวง

จากตารางที่ 3 และภาพประกอบ แสดงต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน ของเกษตรที่อยู่ในทัพ
หลวงพบว่า
ด้านต้นทุนผันแปร จากการศึกษาพบว่า แคนตาลูปที่ปลูกมีต้นทุนแปรผันรวมเฉลี่ย 33,257.25 บาทต่อไร่ โดย
แบ่งออกเป็นต้นทุนค่าแรงงานเท่ากับ 19,060.3 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 4,064.23 บาทต่อไร่
ถัดมาเป็นค่าวัสดุ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 13,196.95บาทโดยมีมีการใช้ค่าบารุงยาและกาจัดวัชพืชมากที่สุด 4,105.56
บาทต่อไร่ รองลงมาเป็น ค่าปุ๋ย ค่าอุปกรณ์ และค่าเมล็ดพันธ์ตามลาดับ
ในด้าน การปลูกแคนตาลูปแบบเปิดจะมีค่าเสียโอกาสในการลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อไร่และต้นทุนเฉลี่ย
ในการสร้างโรงเรือนที่ 20,000 ต่อไร่
ในส่วนของต้นทุนเฉลี่ยของเกษตรแบบโรงเรือน จะพบว่ามีต้นทุนเฉลี่ยที่ 33,257.25 บาทต่อไร่เท่ากันในแต่ฤดู
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ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแบบเปิดและแบบโรงเรือน
การประมาณการผลประโยชน์การผลิตแคนตาลูปแบบเปิดและโรงเรือน
การประมาณการผลประโยชน์การปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนนี้เป็นการประมาณจากข้อมูลที่ได้สารวจจาก
เกษตรผู้ปลูกแคนตาลูปที่ปลูกในตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จานวนทั้งหมด 25 ราย โดยมีการใช้
ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ที่ได้ในแต่ละรอบการผลิตและรอบฤดูกาล นามาเฉลีย่ กัน แยกตามฤดูกาล และแบ่งผลผลิตเป็นเกรด
โดยเกรด เอ คือคุณภาพสูงที่สุด มีระดับราคาเฉลี่ยที่ 16 บาทต่อกิโลกรัม เกรดบีคือคุณภาพปานกลาง มีระดับราคาเฉลี่ย
ที่ 9 บาท และ เกรดซีคือคุณภาพต่าที่สุด มีระดับราคาเฉลี่ยที่ 2 บาท ซึง่ จากการวิเคราะห์ จะพบว่า รายได้เฉลี่ยในแต่ละปี
ของเกษตรกรในตาบลทัพหลวงที่มีอยู่การปลูกแบบเปิด จากตารางที่ 5 จะพบว่า รายรับเฉลี่ยใน 1 รอบปีของเกษตรที่ปลูก
ทั้ง 3 ฤดูกาลจะอยู่ที่ 154,726.44 บาทต่อไร่ และรายรับเฉลี่ยใน 1 รอบปีของเกษตรที่ปลูกแบบโรงเรือนทั้ง 3 ฤดูกาล
จะมีรายรับเฉลีย่ ต่อไร่ที่ 216,655.7 บาท
ตารางที่ 5 : ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และราคาเฉลี่ย แบ่งตามคุณภาพของผลผลิต ในแต่ละรอบฤดูกาลในรอบ 1 ปี ของ
เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบเปิดในจังหวัดอุทัยธานี ตาบลทัพหลวง
ผลผลิตแคนตาลูปแบบเปิด
เกรด A
เกรด B
เกรด C
ผลผลิตรวมเฉลี่ย(กิโลต่อไร่)

ฤดูร้อน
2,698.38
484.87
711.77
3,895.02

ฤดูฝน
3,935.485
703.25
427.82
5,066.555

ฤดูหนาว ระดับราคาเฉลี่ยต่อกิโล
1,357.93
16
1,279.3
9
1,185.88
2
3,823.11
รวมทั้งหมดเป็นเงิน
154,726.44 บาทต่อไร่ต่อปี
จากตารางที่ 4 จะพบว่าเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบเปิดใน ตาบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานีจะมี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ใน
ฤดูร้อนอยู่ 3,985.02 กิโลต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในฤดูฝนอยู่ที่ 5,066.55 กิโลต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในฤดูหนาว
อยู่ที่ 3,823.11 กิโลต่อไร่ โดยรวมเป็นผลตอบแทนรวมเฉลี่ยที่ 154,726.44 บาทต่อไร่ต่อปี
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ตารางที่ 6 : ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และราคาเฉลี่ย แบ่งตามคุณภาพของผลผลิต ในแต่ละรอบฤดูกาลในรอบ 1 ปี
ของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนในจังหวัดอุทัยธานี ตาบลทัพหลวง
ผลผลิตแคนตาลูปโรงเรือน
เกรด A
เกรด B
เกรด C
ผลผลิตเฉลี่ยรวม(กิโลต่อไร่)

ฤดูร้อน ฤดูฝน
4,169.6 4,069.6
766.7
645.7
200.5
135.6
5,136.8 4,850.9

ระดับราคาเฉลี่ย
ฤดูหนาว ต่อกิโล
รายได้เฉลีย่ รวมต่อไร่ต่อปี
3,969.6
16
195,450.8
814.7
9
20,063.9
234.5
2
1,141.2
5,018.8
รวมทั้งหมดเป็นเงิน 216655.7 บาทต่อไร่

จากตารางที่ 5 จะพบว่า เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนในตาบลทัพหลวงจะมี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในฤดูร้อนที่
5,136.8 กิโลต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในฤดูฝนอยู่ที่ 4,850.9 กิโลต่อไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในฤดูหนาวที่ 5,018.8
กิโลต่อไร่ โดยรวมเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 216,655.7 บาทต่อไร่ต่อปี

กระแสเงินสดทางการเงินการผลิต
กระแสเงินสดทางการเงินของการปลูกแคนตาลูปโดยวิธีแบบเปิดและแบบโรงเรือน โดยสร้างขึ้นมาจากตารางต้นทุนการ
ผลิต และรายได้จากการผลิตแคนตาลูปในแต่ละรอบปี เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการต้องเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการลงทุนปลูกแคนตาลูปของเกษตรในตาบลทัพหลวงแบบเปิด กับ แบบโรงเรือน โดยจะมี
การใช้ชว่ งเวลาที่เท่ากันที่ 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาการใช้งานโรงเรือน ในการนามาวิเคราะห์ผล
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ตารางที่ 7 กระแสเงินสดทางการเงินของเกษตรที่ปลูกแบบโรงเรือน
โครงการปีที่
รายการ
กระแสเงินสดรับ
1.มูลค่าผลผลิตแคนตาลูป
รวมรายรับทั้งหมด
กระแสเงินสดจ่าย
การเตรียมดิน
การทาร่องดิน
การปลูกเมล็ดพันธุ์
ค่าทาแขนง
ค่ายกยอด
ค่าเด็ดยอด
ค่าแขวนลูก
การเก็บเกี่ยว
ค่าขึ้นค้าง
ค่าเมล็ดพันธ์แคนตาลูป
ค่าปุ๋ย
ค่าอุปกรณ์ในการปลูก
ค่ายาบารุงและกาจัดวัชพืช
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
ค่าโรงเรือน
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
กระแสเงินสดสุทธิ
(ที่มา : จากการคานวณ )

บาทต่อไร่

1

2

3

4

5

216,655.7
216,655.7

223155.4
223155.4

229850
229850

236745.5
236745.5

243847.9
243847.9

6,600
5,541
5,636.37
6,090.9
6,090.9
5,665.38
5,303.04
12,192.69
4,060.62
6,300
10,953.66
10,020.51
12,316.68
3,000
320,000
419,771.8
-203,116

6,798
5,707.23
5,805.461
6,273.627
6,273.627
5,835.341
5,462.131
12,558.47
4,182.439
6,489
11,282.27
10,321.13
12,686.18
3,090

7,001.94
5,878.447
5,979.625
6,461.836
6,461.836
6,010.402
5,625.995
12,935.22
4,307.912
6,683.67
11,620.74
10,630.76
13,066.77
3,182.7

7,211.998
6,054.8
6,159.014
6,655.691
6,655.691
6,190.714
5,794.775
13,323.28
4,437.149
6,884.18
11,969.36
10,949.68
13,458.77
3,278.181

7,428.358
6,236.444
6,343.784
6,855.362
6,855.362
6,376.435
5,968.618
13,722.98
4,570.264
7,090.706
12,328.44
11,278.17
13,862.53
3,376.526

102,764.9
120,390.5

105,847.8
124,002.2

109,023.3
127,722.2

112,294
131,553.9
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ตารางที่ 8 : กระแสเงินสดทางการเงินของเกษตรที่ปลูกแบบเปิด
โครงการปีที่
รายการ
กระแสเงินสดรับ
1.มูลค่าผลผลิตแคนตาลูป
รวมรายรับทั้งหมด
กระแสเงินสดจ่าย
การเตรียมดิน
การทาร่องดิน
การปลูกเมล็ดพันธุ์
ค่าทาแขนง
ค่ายกยอด
ค่าเด็ดยอด
ค่าแขวนลูก
การเก็บเกี่ยว
ค่าขึ้นค้าง
ค่าเมล็ดพันธ์แคนตาลูป
ค่าปุ๋ย
ค่าอุปกรณ์ในการปลูก
ค่ายาบารุงและกาจัดวัชพืช
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด
กระแสเงินสุดสุทธิ

(ที่มา : จากการคานวณ )

บาทต่อไร่ต่อปี

1

2

3

4

5

154,726.44
154,726.4

159,368.2
159,368.2

164,149.3
164,149.3

169,073.8
169,073.8

174,146
174,146

6,374.34
5,464.65
5,424.24
5,838.39
5,838.39
5,838.39
6,075.75
11,598.48
4,287.87
6,406.71
7,706.91
13,197.54
12,808.86
3,000
99,860.52
54,865.92

6,565.57
5,628.59
5,586.967
6,013.542
6,013.542
6,013.542
6,258.023
11,946.43
4,416.506
6,598.911
7,938.117
13,593.47
13,193.13
3,090
102,856.3
56,511.9

6,762.537
5,797.447
5,754.576
6,193.948
6,193.948
6,193.948
6,445.763
12,304.83
4,549.001
6,796.879
8,176.261
14,001.27
13,588.92
3,182.7
105,942
58,207.25

6,965.413
5,971.371
5,927.214
6,379.766
6,379.766
6,379.766
6,639.136
12,673.97
4,685.471
7,000.785
8,421.549
14,421.31
13,996.59
3,278.181
109,120.3
59,953.47

7,174.376
6,150.512
6,105.03
6,571.159
6,571.159
6,571.159
6,838.31
13,054.19
4,826.035
7,210.809
8,674.195
14,853.95
14,416.48
3,376.526
112,393.9
61,752.08
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ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period )
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือ ระยะเวลาหรือจานวนปี การดาเนินงานที่ทาให้ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการ
มีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี วิธีการหาระยะคืนทุนหรือหาจานวนปี ที่จะได้รับผลตอนแทนคุ้มกับเงินที่ลงทุน
สามารถคานวณได้ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน ( ปี ) = เงินลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ / ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ตารางที่ 9 : ตารางระยะเวลาคืนทุน ( หน่วย : บาท )

รายการ
กระแสเงินสดสุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิสะสม
เงินลงทุน คืนทุนในปีที่ 3
(ที่มา : จากการคานวณ )

คานวณหาระยะคืนทุนได้ดังนี้
เงินลงทุน
หักกระแสเงินสดปีที่ 1

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
116,884 120,390.47 124,002.2 127,722.2 131,553.9
116,884 237,274.47 361,276.7 488,998.9 620,552.8
320,000 320,000 320,000

320,000
(116,884.00)
203,116

หักกระแสเงินสดปีที่ 2

(120,390.50)
82,725.50

หักกระแสเงินสดปีที่ 3
คงเหลือ

(124,002.2)
(41,276.70)

ถ้าจานวนเงิน 320000 เท่ากับ 2 ปี
ถ้าจานวนเงิน 82725.50 บาทเท่ากับ

82,725.50/320000 = 0.25 ปี
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ระยะเวลา 0.25 ปี เท่ากับ 91.25 วัน
ดังนั้นระยะเวลาคืนทุนของเกษตรที่ปลูกแบบโรงเรือนในพื้นที่ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 2 ปี กับ
อีก 91.25 วัน
จากตาราง ที่ 17 ระยะเวลาคืนของโครงการนี้เท่ากับ 2 ปี 3 เดือน กับอีก 2 วันซึ่งการปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนถือว่าเป็น
โครงการที่ยอมรับได้เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี จากเงินลงทุน 320,000 บาทต่อไร่โดยเฉลี่ย โดยนาข้อมูล

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value )
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เป็นการวัด
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนและต้นทุนของ โครงการ หรือเป็นการหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนรวม
(PVB) และมูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการโดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจต้องการ
หรืออัตราต้นทุนของเงินทุน มีสูตรใช้ในการคานวณดังนี้

โดย

NPV = มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของโครงการ
Bt = มูลค่าผลตอบแทนในปี ที่ t
Ct = มูลค่าของต้นทุนในปี ที่ t
r = อัตราคิดลด(Discount Rate) หรืออัตราดอกเบี้ย
t = ปี ของโครงการ คือปี ที่ 0,1,2,3,…,n โดย n คืออายุของโครงการ
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การเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างเกษตรทีม่ ีการปลูกแคนตาลูปโรงเรือนและเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบ
เปิด
จากการศึกษา ในตารางที่ 10 จะพบว่า กระแสเงินสดสุทธิของเกษตรกรที่ปลูกแคนาตลูปแบบเปิดในตาบลทัพ
หลวงมีกระแสเงินสุดสุทธิรวมทั้งหมด 291,290.62 บาท ซึ่งน้อยกว่าเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนในตาบลทัพ
หลวงที่ 300,552.76 บาทในตารางที่ 2 แต่เมือ่ วิเคราะห์ถึงผลของอัตราเงินกู้ที่ 8 % จะพบว่า NPV ของเกษตรที่ปลูกแคนตา
ลูปแบบเปิด มีค่า Net Present Value ที่สูงกว่าของเกษตรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนที่ 231,547.19 บาท กับ
196,989.98 ตามลาดับ

ตารางที่ 10 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบเปิดใน ตาบลทัพหลวง
รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
รวม
กระแสเงินสุดสุทธิ
54,865.92
56,511.90
58,207.25
59,953.47
61,752.08
291,290.62
แฟกเตอร์ลดค่าที่ 8
%
0.93
0.86
0.79
0.74
0.68
NPV
50,800.36
48,447.65
46,204.92
44,065.80
42,028.46
231,547.19
อ้างอิงจาก : ค่า MRR ประมาณร้อยละ 8 ของธนาคารกสิกรไทย เริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย ,2562
ตารางที่ 11 : มูลค่าปัจจุบันสุทธิของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน ในตาบลทัพหลวง
รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
รวม
กระแสเงินสดสุทธิ
-203,116.05
120,390.47
124,002.18
127,722.25
131,553.92
300,552.76
แฟกเตอร์ลดค่าที่ 8%
0.93
0.86
0.79
0.74
0.68
NPV
-188,065.15
103,210.75
98,432.93
93,875.85
89,535.59
196,989.98
อ้างอิงจาก : ค่า MRR ประมาณร้อยละ 8 ของธนาคารกสิกรไทย เริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย ,2562

3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นเกณฑ์
การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราผลตอบแทน ภายในของเงินลงทุนในการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยคานวณหาอัตรา
ดอกเบี้ยหรืออัตรา ส่วนลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ โครงการมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอัตราส่วนลดดังกล่าวทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน ซึ่งการคานวณอัตราส่วนผลตอบแทน
ภายในของโครงการมีสูตรในการคานวณหาดังนี้
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โดย IRR = อัตราผลตอบแทนในการลงทุน
r = อัตราคิดลด
Ct = ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ t
Co = ต้นทุนสุทธิของโครงการในปี ที่ 0
Bt = ผลตอบแทนสุทธิในปี ที่ t
t = ปี ของโครงการ คือ ปี ที่ 1,2,3,...,n n = อายุของโครงการ ปี ที่ 0 = ปี ที่มีการ
ลงทุนเริ่มแรก (initial investment)

โดยจากการคานวณจะพบว่า IRR ของการปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนในตาบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ที่ 26 %
จากตารางที่ 12 จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 3 ด้านพบว่าการดาเนินงานทางด้านการเงินตามรายละเอียด
ข้างต้นมีความคุ้มค่าทางด้านการเงินคือ มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ปี 3 เดือน 2 วัน ซึ่งโครงการนีส้ ามารถยอมรับได้
เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 5 ปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิหลังสิ้นสุดโครงการ 5 ปี เท่ากับ 300,552.76 บาทต่อไร่
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลอด ซึง่ ในปัจจุบันอยุ่ในช่วงร้อยละ 8 เท่านั้น ส่วน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 26 ดังนั้นการปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนในตาบลทัพหลวง จึงเป็นโครงการที่น่า
ลงทุน

ตารางที่ 12 : ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกแคนตาลูปแบบ
โรงเรือน ( หน่วย : บาทต่อไร่)
รายการ
ระยะเวลาคืนทุน ( PB )
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV )
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR )

ค่าที่ได้จากการคานวณ
2 ปี 3 เดือน 2 วัน
300,552.76
ร้อยละ 26

55

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกแคนตาลูปในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ของการปลูกโดยวิธีแบบโรงเรือนและวิธีแบบเปิดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการผลิตโดยทั่วไป
ของเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปรวมไปถึงต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนใน ตาบล ทัพหลวง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปโดยใช้วิธีแบบโรงเรือน ในจังหวัดอุทัยธานี จานวน 2 ราย และสัมภาษณ์
เชิงลึกกับเกษตรที่ปลูกแคนตาลูปแบบเปิดอีกจานวน 23 ราย และนามาสุ่มจากข้อมูลจานวน 10 รายในการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทน รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปของการ
วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period : PB ) วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ( Internal Rate of Return : IRR )
และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV )ในการนามูลค่าปัจจุบันสุทธิมาเปรียบเทียบระหว่างการปลูกแบบ
เปิดและโรงเรือน
สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จากการศึกษาจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุส่วนมากอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาที่มัธยมต้น โดยมีสมาชิกในครัวเรือนส่วนมากที่สุดประมาณ
4-6 คนต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ทาอาชีพเสริม และปลูกแคนตาลุปเป็นหลักเท่านั้น และส่วนมากจะมีการ
ปลูกแคนตาลูปมาแล้วกว่า 5-10 ปี โดยส่วนใหญ่จะมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งนายทุนและใช้พื้นที่เช่าในการปลูกแคนตาลูป
ในด้านของการผลิต จากการศึกษาพบว่า ในรอบการผลิตฤดูฝน จะให้ผลผลิตของแคนตาลูปมากที่สุด
โดยผลผลิตแคนตาลูปคุณภาพดีที่สุด(เกรด A) จะมีระดับราคารับที่เฉลี่ย 15-17 บาทต่อกิโลกรัม เกรดคุณภาพปานกลาง
(เกรด B) จะอยู่ที่ 7-10 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดคุณภาพแย่สุด(เกรด C) อยู่ที่ 1-3 บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลต้นทุนในการปลูกแคนตาลูปแบบและค่าใช้จ่ายในการทาโครงการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน
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1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นการลงทุนเริ่มแรกโดยมีข้อมูลประกอบไปด้วย
ตัวโรงเรือน ซึ่งต้องใช้พื้นที่ 7x36 ตารางวา โดยจะคิดตามมูลค่าตามราคาประเมินที่โรงเรือนละ
47,500 บาทต่อโรงเรือน ดังนั้นต้นทุนต่อไร่ของการสร้างโรงเรือนในปลูกแคนตาลูปจะอยู่ที่ประมาณ 320,000 บาท
ต่อไร่
2. ต้นทุนการผลิต เป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตแคนตาลูป มีข้อมูลดังนี้
2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูกคือ ต้นพันธุ์ Sweet-D25 ปุ๋ยและยากาจัดวัชพืช และอุปกรณ์ใน
การปลูกการเกษตรโดยทั่วไปโดยรวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 13,196.96 บาทต่อไร่
2.2 ต้นทุนแรงงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอน การจ้างแรงงานทาการเตรียมดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ การทาร่อง
ดิน ค่าทาแขนง ค่ายกยอด ค่าเด็ดยอด ค่าแขวน ค่าขึ้นค้าง และการเก็บเกี่ยวโดยมีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด
19,060.30 บาทต่อไร่

ในด้านการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดจะมีต้นทุนที่เกี่ยวกับการผลิตแคนตาลูป โดยมีข้อมูลดังนี้
1. ต้นทุนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการปลูกคือ ต้นพันธุ์ Sweet-D25 ปุ๋ยและยากาจัดวัชพืช และอุปกรณ์ใน
การปลูกการเกษตรโดยทั่วไปโดยรวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 13373.35 บาทต่อไร่
2. ต้นทุนแรงงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอน การจ้างแรงงานทาการเตรียมดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ การทา
ร่องดิน ค่าทาแขนง ค่ายกยอด ค่าเด็ดยอด ค่าแขวน ค่าขึ้นค้าง และการเก็บเกี่ยวโดยมีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด
18,913.50 บาทต่อไร่

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจการลงทุนในการลงทุนปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน
จากการศึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพบว่า การปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนในตาบลทัพ
หลวง ระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ปี 3 เดือน 2 วัน และมีคา่ net present value เท่ากับ 300,552.76 ซึง่ มากกว่า 0
โครงการนีจ้ ึงสามารถยอมรับได้ เพราะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 5 ปี โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิหลังสิ้นสุดโครงการ 5
ปี เท่ากับ 300,552.76 บาทต่อไร่ และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องตลอด ซึ่ง
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ปัจจุบันอยุ่ในช่วงร้อยละ 8 เท่านั้น ส่วนอัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 26 ดังนั้นการปลูกแคนตาลูปในโรงเรือน
ในตาบลทัพหลวง จึงเป็นโครงการที่น่าลงทุน
ในด้านต้นทุนในการปลูกแคนตาลูปแบบเปิดและโรงเรือนในตาบลทัพหลวงจะมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดย รายได้เฉลี่ยของการปลูกแบบโรงเรือนจะสูงกว่าการปลูกแบบเปิดอยู่ที่ 216,655.7 บาทต่อปีต่อไร่ เทียบกับ 154,726.44
บาทของการปลูกแบบเปิด ในขณะที่ Net present value ของการปลูกแบบโรงเรือนจะอยู่ที่ 300,552.76 บาทต่อไร่ ซึ่ง
มากกว่าการปลูกแบบเปิดที่ 291,290.62 บาทต่อไร่ แต่เมื่อมีการใช้อัตราคิดลด 8 % จะพบว่า การปลูกแบบเปิดจะมี Net
present value ที่ 231,547.19 สูงกว่าแบบโรงเรือนที่ 196,989.98 ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทัยที่เป็นพื้นที่ลาดเททา
ให้ปริมาณน้าฝนไม่กักขังเหมือนกับพื้นที่ราบโดยทั่วไปจึงเหมาะกับการปลูกแคนตาลูปโดยไม่มีโรงเรือน ซึง่ ในกรณีที่เป็น
พื้นที่ภูมิศาสตร์แบบอื่นเช่น แบบพื้นที่ราบ อาจได้ผลที่แตกต่างออกไป

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในตาบลทัพหลวง ควรเลือกใช้วิธีปลูกแบบเปิดเนื่องจาก มีต้นทุนที่ต่ากว่าและมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่สูงกว่าการปลูกแบบโรงเรือนอันเนื่องมาจากสภาพพื้นทีล่ าดชัน
2. เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปในตาบลทัพหลวง ควรที่จะลดต้นทุนโดยรวมลง เพราะจาก ผลงานวิจัยของสานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 ( 2553 ) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ 23,991.27 บาท
ต่อไร่ ในขณะที่เกษตรในทัพหลวงอยู่ที่ 33,286.84 บาทต่อไร่
3. ควรเพิ่มปริมาณการปลูกแคนตาลูปในฤดูฝนให้มากกว่าปกติ เนื่องจาก ในฤดูฝนเกษตรกรในทัพหลวงสามารถ
ผลิตแคนตาได้ลูปเฉลี่ย 5,066.55 กิโลต่อไร่ ในขณะที่ ฤดูร้อนผลิตได้ 3895.02 กิโลต่อไร่ และ ฤดูหนาวที่
3823.11 ไร่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนการปลูกแคนตาลูป ในพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจาก ตาบล
ทัพหลวง เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของภูมิศาสตร์ต่อผลผลิตที่ได้ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลปฐมภูมิของระดับราคา
โดยทั่วไปของแคนตาลูปในตลาด เพื่อหาค่าเฉลี่ยของรายได้ของเกษตรที่แท้จริง ซึ่งตัดผลจาก การขาดแคลนผลผลิต
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกแคนตาลูกแบบเปิดกับ
แบบโรงเรือน ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแคนตาลูป
แบบเปิดและแบบโรงเรือนของเกษตรกรในตาบล ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561
โดยมีการแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1: ศึกษาลักษณะเกีย่ วกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรทีป่ ลูกแคนตาลูป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรที่ปลูกแคนตาลูป
1.1 เพศ



ชาย

 หญิง

1.2 อายุ

 อายุน้อยกว่า 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 มากกว่า 50 ปี
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1.3 สมาชิกในครัวเรือน …………. คน
สมาชิกในครัวเรือนที่ปลูกแคนตาลูปจานวน …………….. คน
1.4 ท่านมีอาชีพอื่นนอกจากปลูกแคนตาลูปหรือไม่
 มี โปรดระบุ ………………………………….. รายได้ต่อปีประมาณ …………………….. บาท
 ไม่มี

1.5 ท่านปลูกแคนตาลูปมาแล้วเป็นระยะเวลา …………………….. ปี
1.6 ที่ดินที่ใช้ในการปลูกแคนตาลูป ( ปีการเพาะปลูก 2561 ) จานวน …………….. ไร่
1.6.1 เป็นทีด่ ินของตนเอง จานวน …………………………….. ไร่
1.6.2 เป็นทีด่ ินเช่า จานวน ……………. ไร่ อัตราเช่า ……………. บาท/ไร่/ปี

1.7 เงินทุนที่ใช้ในการปลูกแคนตาลูป

 เงินทุนส่วนตัว
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 เงินกูย้ มื
 อื่นๆ โปรดระบุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 : ศึกษาต้นทุนในการปลูกแคนตาลูป

หน่วย : บาทต่อไร่
ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
ค่าแรงงาน
1.1 การเตรียมดิน (ค่า
ไถ่ที่)
1.2 การทาร่องดิน
1.3 การปลูกเมล็ดพันธุ์
1.4 ค่าทาแขนง
1.5 ค่ายกยอด
1.6 ค่าเด็ดยอด
1.7 ค่าแขวนลูก
1.8 การเก็บเกี่ยว
1.9 ค่าขึ้นค้าง
ค่าวัสดุ
2.1 ค่าเมล็ดพันธ์แคนตา
ลูป
2.2 ค่าปุย๋
2.3 ค่าอุปกรณ์ในการ
ปลูก
2.4 ค่ายาบารุงและกาจัด
วัชพืช
อื่นๆ
รวม

รอบฤดูร้อน

รอบฤดูฝน

รอบฤดูหนาว
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ตอนที่ 3 : ศึกษาผลตอบแทนในการผลิตแคนตาลูป

จานวนไร่ที่ปลูก…........... จานวนไร่ที่ปลูก…........... จานวนไร่ที่ปลูก…...........
เกรดผลผลิตแคนตาลูป ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
A
B
C
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการทาวิจัย
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ภาพประกอบการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือนกับการปลูกแบบเปิดใน ตาบล ทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการวิจัยต้นทุนและผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบระหว่างการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรือน
กับการปลูกแบบเปิดใน ตาบล ทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี และได้ทาการบันทึกภาพเพื่อความสะดวกในการจดจาและทา
ความเข้าใจแก่การศึกษาในครั้งนี้ โดยได้ทาการรวบรวมภาพที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

ภาพที่ ผ.1 ขั้นตอนในการทาร่องดินในการปลูกแคนตาลูป
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ภาพที่ ผ. 2 ขั้นตอนในการทาแขนงในการปลูกแคนตาลูป

ภาพที่ ผ.3 ขั้นตอนในการยกยอดในการปลูกแคนตาลูป
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ภาพที่ ผ.4 ขั้นตอนในการเด็ดยอดในการปลูกแคนาตาลูป

ภาพที่ ผ.5 ขั้นตอนในการแขวนลูกในการปลูกแคนตาลูป
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ภาพที่ ผ.6 ขัน้ ตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของการปลูกแคนตาลูป

