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บทคัดยอ 
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ผลตอบแทนในจํานวน 40,000 กอน การศึกษาวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปางจํานวน 3 ราย ศึกษาขอมูลเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดขอมูลของตนทุนการผลิตและรายไดสําหรับการวิเคราะหผลตอบแทนใช
วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ และวิธีผลตอบแทนท่ีแทจริง 

ผลการศึกษาพบวา การลงทุนมีตนทุนการผลิตรวม 1,144,650 บาท รายไดรวม 2,362,563  
บาท  ระยะเวลาคืนทุน 1 ป 7 เดือน 3 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ 585,058.89 บาท อัตราผลตอบแทนท่ี
แทจริงรอยละ 57.88  ถือวาโครงการน้ีเปนโครงการท่ียอมรับได 
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Abstract 
 

The study of cost and return farm of grey oyster mushroom project 
investment in Lampang. It has been conducted with objective to study cost and 
return by  comparing the cost and return of the 40,000 piece. These data then be 
collected using deep interview 3 agriculturists in lampang provience. Studying 
academic references and  related research were included to get information about 
production cost and revenue and then analyzing  by  the payback period method, 
net present value method, and internal rate of return method. 

The result show that the total cost of this investment was 1,144,650 baht and 
the total revenue was 2,362,563 baht. The payback period was 1 year, 7 months and 
3 days. The net present value was 585,058.89 baht and the internal rate of return 
was 57.88%, showing that this project could be accepted. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

เห็ดนางฟาเปนเห็ดเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีอยูในสกุลเดียวกันกับเห็ดนางรมและเห็ดเปาฮ้ือ               
มีลักษณะคลายเห็ดนางรม แตดอกมีสีขาวนวลถึงนํ้าตาลออน หมวกดอกหนาและเน้ือแนนกวาเห็ด
นางรม ชื่อ “เห็ดนางฟา” เปนชื่อท่ีต้ังข้ึนในเมืองไทย แตคนไทยบางคนเรียกวาเห็ดแขก เพราะเห็ด
ชนิดน้ีมีถิ่นกําเนิดแถบภูเขาหิมาลัย ประเทศอินเดียในสภาพธรรมชาตินั้นเห็ดนางฟาชอบเจริญอยูตาม
ตอไมผุๆ ในบริเวณท่ีมีอากาศชื้นและเย็น แตเม่ือนํามาเพาะเห็ดนางฟาสามารถเจริญเติบโตไดดีใน            
ข้ีเล่ือยไมเน้ือออน ฟางขาวสับละเอียด ซังขาวโพดปน ไสนุน ไสฝาย ปุยหมัก หรือแมแตเศษฟางท่ีใช
เพาะเห็ดฟางไปแลว ยังสามารถนํามาตากใหแหงและปนใหละเอียดแลวนําไปใชเพาะเห็ดนางฟาได 
เห็ดนางฟาถูกนํามาเล้ียงในอาหารวุนเปนคร้ังแรกโดย Jandaik ในป ค.ศ. 1974 ตอมา Rangaswami
และ Nadu แหง Agricultural,Uuiversity, Coimbator India  เปนผูนําเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดนางฟา
เขามาฝากไวท่ี American type culture collection (ATCC) USA. ในป ค.ศ. 1975 เห็ดนางฟาได
ถูกนําเขามาทดลองเพาะในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2518 โดย ดร.ศิริพงศ  บุญหลง ไดทําการทดลอง
เพาะเห็ดนางฟาท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทยปรากฏวาสามารถเจริญไดดีใน
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนํามาทดลองเพาะเล้ียงใน
อาหารชนิดตางๆ ปรากฏวาเห็ดนางฟาสามารถเจริญเติบโตไดดีในอาหารหลายชนิดคล ายกับเห็ด
นางรม จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2520 กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ไดนําเห็ดนางฟามาทดลอง
เพาะพบวาเจริญเติบไดดีสามารถเพาะไดงายและใหผลผลิตเร็ว ประกอบกับเห็ดนางฟาเปนเห็ดที่มี
ขนาดของดอกปานกลาง เน้ือแนน รสชาติดี อรอย มีคุณคาทางอาหารสูง มีไขมันตํ่า ปลอดภัยจาก
สารพิษ สามารถเก็บไวในตูเย็นไดหลายวันและสามารถปรุงอาหารไดหลายอยางเชนเดียวกับเห็ดชนิด
อ่ืน จึงนิยมบริโภคกันมาก ทําใหในปจจุบันมีการเพาะเห็ดชนิดน้ีกันอยางแพรหลายและมากข้ึน             
เร่ือยๆ  เน่ืองจากตลาดมีความตองการมากประกอบกับประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของเห็ด อีกท้ังกรรมวิธีการเพาะก็สามารถทําไดงาย ไมยุงยากตอการปฏิบัติ                
ใชระยะเวลาส้ัน และสามารถเพาะไดตลอดท้ังป (เติมพงศ  แสงปกรณกิจ,2556) 

จังหวัดลําปางมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะแกการเพาะเห็ดนางฟาและมีวัตถุดิบท่ีใชในการเพาะ
เห็ดนางฟาเปนจํานวนมาก ทําใหการประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาเปนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีนาสนใจ 
และเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จ ผูประกอบการฟารมเพาะเห็ดนางฟาและผูท่ีสนใจลงทุน



ในธุรกิจน้ีจึงควรศึกษาขอมูลและรายละเอียดในการดําเนินธุรกิจเพ่ือประเมินความเปนไปได
จากการประกอบธุรกิจอยางละเอียด 

 จากเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูศึกษาจึงตองการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของฟารม
เพาะเห็ดนางฟา เพ่ือใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปางหรือในจังหวัดอ่ืนๆ 
รวมท้ังผูประกอบการรายใหมท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ทําใหทราบตนทุนและอัตราผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา รวมถึง
เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง จํานวน 

3 ราย ไดแก ผูประกอบรายแรกท่ีอาศัยอยูในตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูประกอบ 
รายท่ีสองอาศัยอยูในตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และผูประกอบรายท่ีสามอาศัยอยูใน
ตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง มีขอบเขต

เน้ือหาโดยศึกษาโดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการฟารมเพาะเห็ดนางฟา เพ่ือใหทราบถึง
ตนทุนในการเพาะเห็ดนางฟาโดยมีเน้ือหาประกอบดวย  

1. การวิเคราะหตนทุนในการเพาะเห็ดนางฟา    
1.1 คาใชจายในการลงทุน เปนเงินที่ตองจายในการลงทุนเร่ิมแรก ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดวยคาใชจายในการสรางโรงเรือนฟารมเพาะเห็ดนางฟา เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ตางๆ ท่ีจําเปนในการประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา 

1.2 ตนทุนในการเพาะเห็ดนางฟา ซ่ึงประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง  
และคาใชจายในการผลิต 

   1.3  คาใชจายในการขายและบริหาร ซ่ึงประกอบดวยเงินเดือนผูจัดการคาพาหนะ 



2. การประเมินโครงการในการเพาะเห็ดนางฟา 
   2.1  มูลคาปจจุบัน  (Net Present Value, NPV) 
   2.2  ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period, PB) 
   2.3  อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     (Internal Rate of Return, IRR) 
 

ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2557 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ตนทุน หมายถึง ตนทุนในการลงทุนประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ประกอบดวย
คาใชจายทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการเพาะเห็ดนางฟา 
 ผลตอบแทน  หมายถึง  ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใชใน            
การวัดไดแก มูลคาปจจุบัน (Net Present Value) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
 เห็ดนางฟา หมายถึง เห็ดท่ีอยูในสกุลเดียวกันกับเห็ดนางรมและเห็ดเปาฮ้ือ มีลักษณะ            
คลายเห็ดนางรม แตดอกมีสีขาวนวลถึงนํ้าตาลออน      
 ธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา หมายถึง ธุรกิจผลิตและจําหนายเห็ดนางฟารวมถึง กอนเชื้อ 
เห็ดนางฟา 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ

ดังตอไปน้ี 
1. ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
2. ทฤษฎีผลตอบแทน 
3. การทําฟารมเห็ดนางฟา 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ทฤษฎีตนทุนการผลิต 
อนุรักษ  ทองสุโขวงศ (2552) ไดใหความหมายของตนทุนไววาตนทุน  (Cost) หมายถึง 

มูลคาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคาน้ันจะตองสามารถวัดไดเปน
หนวยเงินตรา ซ่ึงเปนลักษณะของการลดลงในสินทรัพยหรือเพ่ิมข้ึนในหน้ีสิน ตนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะ
ใหประโยชนในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได เม่ือตนทุนใดท่ีเกิดข้ึนแลวและกิจการไดใชประโยชนไป
ทั้งส้ินแลว ตนทุนน้ันก็จะถือเปน “คาใชจาย” (Expenses) ดังน้ันคาใชจายจึงหมายถึงตนทุนท่ีไดให
ประโยชนและกิจการไดใชประโยชนท้ังหมดไปแลวในขณะน้ันและสําหรับตนทุนท่ีกิจการสูญเสียไป 
แตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพย (Assets) เม่ือคาใชจาย (Expenses) คือ 
ตนทุนท่ีกอใหเกิดรายได (Revenue) โดยปกติแลวก็จะนําไปเปรียบเทียบกับรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวด
เดียวกันเพ่ือคํานวณหากําไรสุทธิ (Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Loss) ซ่ึงรายไดก็จะหมายถึง ราคาขาย
ของสินคาหรือบริการคูณกับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม นอกจากน้ีโดยปกติเราจะพบวา คําวา 
“คาใชจาย” มักจะหมายถึงรายจายท่ีสามารถใหผลประโยชนทางภาษีได ดวยเหตุนี้คําวา “คาใชจาย” 
จึงนิยมแสดงในรายงานทางการเงินท่ีเสนอบุคคลภายนอก แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลวการใช  
คําวา “ตนทุน” และ “คาใชจาย” ก็มักจะมีการใชทดแทนกันอยูเสมอ 

 

การจําแนกตนทุนตามลักษณะสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
สวนประกอบของตนทุนท่ีใชในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑแตละชนิด  (Cost of a 

Manufactured Product) ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต 
ซ่ึงถาพิจารณาในดานทรัพยากรท่ีเปนสวนประกอบของสินคาแลว ประกอบดวย 



วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับวาเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปโดยท่ัวไป ซ่ึงตนทุนท่ีเก่ียวกับการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาจจะถูกแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ 

1) วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต และสามารถ
ระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและตนทุนเทาใด รวมท้ังจัดเปน
วัตถุดิบสวนใหญท่ีใชในการผลิตสินคาชนิดน้ันๆ เชน ไมแปรรูปจัดเปนวัตถุดิบทางตรงของการผลิต
เฟอรนิเจอร ผาท่ีใชในอุตสาหกรรมเส้ือผา ยางดิบท่ีใชในการผลิตยางรถยนต แรเหล็กท่ีใชใน
อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก กระดาษท่ีใชในธุรกิจส่ิงพิมพ เปนตน 

2) วัตถุดิบทางออม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยทางออม
กับการผลิตสินคา แตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ เชน ตะปู กาว กระดาษทรายท่ีใชเปน
สวนประกอบของการทําเคร่ืองหนังหรือเฟอรนิเจอร นํามันหลอล่ืนเคร่ืองจักร เสนดายท่ีใชในการตัด
เย็บเส้ือผา เปนตน โดยปกติแลว วัตถุดิบทางออมอาจจะถูกเรียกวา “วัสดุโรงงาน” ซ่ึงจะถือเปน
คาใชจายการผลิตชนิดหนึ่ง 

คาแรงงาน (Labor) 
คาแรงงาน หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนท่ีจายใหแกลูกจางหรือคนงานท่ีทําหนาท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสินคา โดยปกติแลวคาแรงงานจะถูกแบงออกเปน 2 ชนิด คือ คาแรงงานทางตรง 
(Direct labor) และคาแรงงานทางออม (Indirect labor) 

1) คาแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง คาแรงงานตางๆ ท่ีจายใหแกคนงานหรือ
ลูกจางท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยตรง รวมท้ังเปนคาแรงงานท่ีมีจํานวนมาก             
เม่ือเทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิตสินคาหนวยหนึ่งๆ และจัดเปนคาแรงงานสวนสําคัญในการ
แปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป เชน คนงานท่ีทํางานเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ผลิตก็ควรถือเปนแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เปนตน 

2) คาแรงงานทางออม (Indirect labor) หมายถึง คาแรงงานท่ีไมเก่ียวของกับคาแรงงาน
ทางตรงท่ีใชในการผลิตสินคา เชน เงินเดือนผูควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด
เคร่ืองจักรและโรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชางซอมบํารุง ตลอดจนตนทุนท่ีเก่ียวของกับ
คนงาน เชน คาภาษีท่ีออกใหลูกจาง สวัสดิการตางๆ เปนตน ซ่ึงคาแรงงานทางออมเหลาน้ีจะถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต 

คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) 
คาใชจายการผลิต หมายถึง แหลงรวบรวมคาใชจายตางๆ ท่ี เก่ียวของกับการผลิตสินคา              

ซ่ึงนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง เชน วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม 
คาใชจายในการผลิตทางออมอ่ืนๆ ไดแก คานํ้า คาไฟ คาเชา คาเส่ือมราคา คาประกันภัย คาภาษี 



เปนตน แตอยางไรก็ตามคาใชจายเหลาน้ีก็จะตองเปนคาใชจายท่ีเก่ียวกับการดําเนินการผลิตใน
โรงงานเทาน้ัน ไมรวมถึงเงินเดือน คาเชา คาไฟฟา คาเส่ือมราคา ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานใน
สํานักงาน ดังน้ันคาใชจายการผลิตจึงถือเปนท่ีรวมของคาใชจายในการผลิตทางออมตางๆ                    
(Cost pool of indirect manufacturing costs) นอกจากน้ียังจะพบวาในบางกรณีก็มีการเรียก
คาใชจายการผลิต ในชื่ออ่ืนๆ เชน คาใชจายโรงงาน (Factory Overhead)  โสหุยการผลิต 
(Manufacturing Burden) ตนทุนผลิตทางออม (Indirect Costs) เปนตน 

ก่ิงกนก พิทยานุคุณ  สุนทรี จรูญ และรวีวัลย ภิยโยพนากุล (2548) ไดกลาวถึงตนทุนท่ี
เก่ียวของกับหนวยผลิตวาตนทุนผลิตภัณฑ (Product costs) ตนทุนเหลาน้ีถือเปนสินทรัพย (สินคา
คงเหลือ) จนกวาสินคาท่ีตนทุนน้ันเก่ียวของถูกขายไป จากน้ันตนทุนของสินคาท่ีขายจะถือเปน
คาใชจายและนําไปหักกับยอดขาย ตนทุนท้ังหลายท่ีเปนตนทุนของสินคาท่ีผลิต (ท่ีอยูในงบตนทุน
ผลิต) เรียกวาตนทุนผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแก วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายในการผลิต 
จะเปนตนทุนท่ีถือเปนราคาทุนของสินคาคงเหลือ ท้ังน้ีเพราะตนทุนเหลาน้ีเปนตนทุนของบริการท่ีใช
ไปในการผลิตผลิตภัณฑโดยท่ัว ๆ ไป 

กาญจนา ศรีพงษ (2540) กลาววาตนทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจการทุกประเภท ท้ังในกิจการท่ีดําเนิน
ธุรกิจ และไมไดดําเนินธุรกิจ กิจการใหบริการ กิจการซ้ือขายสินคา และกิจการผลิตกรรม โดยท่ัวไป
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจะแตกตางกัน การจําแนกประเภทตนทุนข้ึนอยู กับลักษณะของกิจการและ
วัตถุประสงคท่ีตองการใชตนทุน การบัญชีตนทุนจะถูกนํามาใชในกิจการทุกประเภท ไดแก การผลิต
กรรม กิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ ตนทุนสามารถจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 
ประเภทคือ ตนทุนการผลิต และตนทุนท่ีไมใชตนทุนการผลิต 

- ตนทุนการผลิต (Manufacturing Costs) กิจการผลิตกรรมจะมีความยุงยากสลับซับซอน
มากกวากิจการประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากมีการดําเนินงานท่ีกวางกวา คือ มีการดําเนินงานท้ังในดาน     
การผลิต การตลาดและการบริหาร ดังน้ันการพิจารณาโครงสรางของตนทุนการผลิต จะชวยให
ผูบริหารสามารถเขาใจ และมีความรูอยางกวางๆ และท่ัวไปเก่ียวกับตนทุน ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจ
ถึงโครงสรางของกิจการประเภทอ่ืนดวย 

การผลิต หมายถึง การแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป โดยใชแรงงานเคร่ืองจักร 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ในการผลิต ตนทุนการผลิต ประกอบดวย วัตถุทางตรง (Direct 
Materials) คาแรงทางตรง (Direct Labor) และคาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

วัตถุทางตรงมีวัตถุเปนจํานวนมากท่ีใชในการผลิตสินคา ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปวาวัตถุดิบ  
(Raw Material) คําวา “วัตถุดิบ” อาจทําใหเขาใจผิดไปวาหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติแตโดยแทจริง
แลว วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุใดๆ ท่ีใชผลิตสินคา สินคาสําเร็จรูปของบริษัทหน่ึงอาจเปนวัตถุดิบของอีก



บริษัทหน่ึงก็ได เชน ผาเปนสินคาสําเร็จรูปของโรงงานทอผา แตเปนวัตถุดิบของบริษัทผลิตเส้ื อ
สําเร็จรูป 

วัตถุทางตรง หมายถึง วัตถุท่ีกลายมาเปนสวนสําคัญของสินคาสําเร็จรูปและสามารถติดตาม
ไดโดยงายวาเปนของสินคาใด เชน ผา ในการผลิตเส้ือสําเร็จรูป ไม ในการผลิตโตะ วัตถุดิบบางชนิด 
เปนสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑแตมีราคาตํ่า เม่ือเทียบกับราคาทุนของผลิตภัณฑใดในจํานวน
เทาใด เชน กาวท่ีใชในการผลิตโตะ หรือดายท่ีใชเย็บผา กาวและดายน้ีถือเปนวัตถุทางออม และรวม
เปนสวนหนึ่งของคาใชจายการผลิต  

แรงงานทางตรง คือ คาแรงงานท่ีสามารถติดตามไดโดยสะดวกและไมเสียคาใชจายมากวา
เปนคาแรงงานท่ีใชการทําวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป เปนแรงงานท่ีสามารถกําหนดไดวาเปน              
การทําการผลิตภัณฑชิ้นใดใหสําเร็จ ในแงของการผลิตท่ีทําดวยมือ เชน คาแรงงานท่ีทําการประกอบ
ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองรับโทรทัศน คาแรงของชางไมท่ีประกอบโตะ คาแรงชางกออิฐ คาแรงของชาง
เย็บเส้ือ ฯลฯ มีแรงงานหลายประเภทท่ีจําเปนในการผลิต แตไมสามารรถติดตามไดวาเปนของ
ผลิตภัณฑใด ชิ้นใดหรือไมสะดวกและตองเสียคาใชจายสูงในการติดตาม เชน คาแรงของคนงานท่ี           
ขนไมมายังโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร คาแรงของนักการ คาแรงของคนงานทําการซอมแซมบํารุงรักษา
อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ เงินเดือนผูควบคุมคนงาน เงินเดือนวิศวกร ตลอดจน
คาแรงของยามท่ีเฝาอาคารโรงงาน แรงงานเหลาน้ีเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการผลิต แตไมสามารถ
และไมสะดวกในการติดตามวาเปนของผลิตภัณฑใดในจํานวนเทาใด เราเรียกแรงงานเหลาน้ีวา 
แรงงานทางออมซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายการผลิต คาใชจายการผลิตและคาแรงงานทางตรง 
เปนตนทุนท่ีแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป ดังน้ันจึงมักเรียกรวมกันวา ตนทุนแปรสภาพ 
(Conversion Cost)สําหรับตนทุนแรงงานทางตรงเม่ือรวมกับตนทุนวัตถุทางตรง เรียกวา ตนทุน
ข้ันตน (Prime Cost) แตในการคํานวณตนทุนสินคาท่ีผลิตจะตองไมรวมแปรสภาพเขากับตนทุน
ข้ันตนเพราะจะเปนการคิดตนทุนแรงงานทางตรงซํ้ากัน 2 คร้ัง 
 คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead or Manufacturing Expense) คือ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการผลิตท้ังหมด แตไมรวมคาวัตถุทางตรงและคาแรงงานทางตรง คาใชจายการ
ผลิตประกอบดวย ตนทุนทางออม (Indirect Costs )ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ตนทุน
ทางออมน้ีเปนตนทุนท่ีสําคัญในการผลิต แตไมสามารถระบุไดชัดวาเปนของผลิตภัณฑใดในจํานวน
เทาใด คาใชจายการผลิตมีหลายชนิดดวยกัน แลวแตชนิดของผลิตภัณฑและกรรมวิธีในการผลิต 
คาใชจายการผลิตสวนใหญในกิจการผลิตกรรมไดแก วัตถุดิบทางออม แรงงานทางออม คาเชา ห รือ
คาเส่ือมราคาโรงงาน คาเชาหรือคาเส่ือมราเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิต คาความรอน แสงสวาง
และพนลังงาน คาซอมแซมบํารุงรักษา คาประกันภัย และคาภาษีทรัพยสินท่ีใชในการผลิต                     
คาสวัสดิการคนงาน และตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการผลิตท่ีเกิดข้ึนในแผนกผลิต 



- ตนทุนท่ีไมใชตนทุนการผลิต (Nonmanufacturing Costs) เดิมการบัญชีบริหารมุงเนน
เฉพาะตนทุนและกิจกรรมตางๆ ในการผลิตสินคาเพ่ือวัตถุประสงคในการควบคุมตนทุน การกําหนด
ราคาขายและการตัดสินใจอ่ืนๆ แตในปจจุบันไดนําวิธีการตนทุนมาใชในกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก
การผลิตเพ่ือใหมีการควบคุมตนทุนท่ีดีข้ึนและใหขอมูลตนทุนท่ีมีประโยชนตอฝายบริหารมากข้ึน 
โดยท่ัวไปตนทุนท่ีไมเก่ียวกับการผลิต แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ตนทุนการตลาดหรือการขาย คือตนทุนในการจัดหาคําส่ังซ้ือ และจัดสงสินคาหรือบริการ
ใหลูกคา ไดแก คาโฆษณา คาขนสง คาเดินทาง คาตอบแทนพนักงานขาย เงินเดือนฝายขายและ
คาใชจายอ่ืนๆ ในการทําใหไดรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาและจัดสงสินคาหรือบริการใหลูกคา กิจการ             
ทุกประเภทจะมีตนทุนการตลาด 
 2. ตนทุนการบริหาร ไดแก คาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานในกิจการท้ังหมด ซ่ึงไมสามารถ
รวมอยู ในตนทุนการผลิต หรือตนทุนการตลาด เชน เ งินเดือนฝายบริหาร ฝายการบัญชี                        
ฝายประชาสัมพันธและตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการโดยสวนรวม ทุกๆ กิจการ
จําเปนตองมีตนทุนการบริหาร   
 

ทฤษฎีผลตอบแทน 
วราณี  เวสสุนทรเทพ และณัฎฐดา  ศรีมุข (2545) ไดกลาวถึงแนวคิดผลตอบแทนจาก             

การลงทุน การประเมินโครงการลงทุนโดยอาศัยวิธีวัดโครงการรูปแบบตางๆ ดังน้ี  
 

1. อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย (Average Rate of Return หรือ ARR) เปนการคํานวณหา 
ผลตอบแทนการลงทุนโดยการนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉล่ียตลอดอายุของโครงการเปรียบเทียบ
กับเงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย 
 
 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย      =  กําไรสุทธิเฉลี่ยตอป 

     เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย 
 

 กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไป  =  ผลรวมกําไรสุทธิตลอดโครงการ 
                        อายุโครงการ 
 
 
 เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย  =  เงินลงทุนเร่ิมแรก – มูลคาซาก 
       2 

 

 



 การตัดสินใจจะเลือกโครงการท่ีใหผลตอบแทนมากกวาหรือเทากับอัตราผลตอบแทนท่ี
ตองการ เชน ถาอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียท่ีไดโครงการ A=20% โครงการ B=25% จะเลือก     
โครงการ A 
 

2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) คือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดรับสุทธิที่จาก 
โครงการชดเชยกระแสเงินสดจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ 
 
  ระยะเวลาคืนทุน  =  เงินลงทุนเร่ิมแรก 

                    เงินสดรับสุทธิตอป 
 

 การตัดสินใจจะเลือกโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนท่ีส้ันท่ีสุด เชน โครงการ A ระยะเวลา
ตนทุน 4 ป โครงการ B ระยะเวลาคืนทุน 5 ป จะเลือกโครงการ A เพราะมีระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วกวา  
ขอจํากัด วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียและวิธีระยะเวลาคืนทุนไมคํานึงถึงคาของเงินตามเวลา              
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย กําไรท่ีจะไดรับในปหลังๆ มีมูลคาเทาเทียมกับกําไรท่ีไดรับในปแรกๆ  
วิธีระยะเวลาคืนทุน โครงการท่ีใหระยะเวลาคืนทุนท่ีเทากัน แตกระแสเงินสดรับสุทธิในปแรกๆ สูงกวา 
จะใหกระแสคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสูงกวา 
 

3. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ 
กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีรับตลอดโครงการกับเงินลงทุนเร่ิมแรก  
 

NPV   =  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ - เงินลงทุนเร่ิมแรก 
 

การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ = กระแสเงินสดรับสุทธิ × มูลคาปจจุบัน 
 

กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเทากันทุกป 
PVA   =     a (PVIFA) 
PVA     =   ผลรวมคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
     a       =   กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีเทากันแตละงวด 
PVIFA    =  องคประกอบของดอกเบ้ียของคาปจจุบันของเงินงวด 
(Present Value Interest Factor Annuity)  

 
 

กรณีกระแสเงินสดรับแตละปไมเทากัน 
PVA   =   a(PVIF)l,n 
PV    =  คาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตอป 
Vn =   กระแสเงินสดรับสุทธิตอป 
PVIF  =   องคประกอบของดอกเบ้ียของมูลคาปจจุบัน 
(Present Value Interest Factor)  



การตัดสินใจจะเลือกโครงการท่ีใหคา NPV เปนบวก ถามีหลายโครงการจะเลือก 
โครงการท่ี NPV เปนบวกมากท่ีสุด  

4. ดัชนีกําไร  (Profitability Index หรือ PI) คืออัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส 
เงินสดรับสุทธิกับเงินลงทุนเร่ิมแรก  

ดัชนีการทํากําไร  =   มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
          เงินลงทุนเร่ิมแรก 

การตัดสินใจ จะเลือกโครงการท่ี PI มีคามากกวาหรือเทากับ 1 
 5. อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (Internal Rate of Return หรือ IRR) คือ อัตราผลตอบแทน
ที่ไดรับจากการลงทุนและเปนอัตราท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิท่ีจะไดรับในอนาคต
เทากับเงินลงทุนเร่ิมแรกพอดี 
 โดยท่ี  1. คาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิเทากับเงินลงทุนเร่ิมแรก 

    2. มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ ศูนย (NPV = 0) 
 

ซ่ึงการคํานวณจะใชวิธีลองผิดลองถูกโดยวิธีแทนคา IRR หรือ i แลวไปคํานวณหา               
คาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ จนกระท่ัง NPV = 0 จะไดคาของ IRR ที่แทจริง 
 การตัดสินใจ ถา IRR มากกวาหรือเทากับคาของทุนจะยอมรับโครงการ ถามีหลายโครงการ
จะเลือกโครงการมีคา IRR มากที่สุด 
 

การประกอบกิจการฟารมเพาะเห็ดนางฟา 
 การทําฟารมเพาะเห็ดนางฟามีกระบวนการและข้ันตอนมากมายและคอนขางจะละเอียด      
เร่ิมต้ังแตในการจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีมีอยูใชใหเปนสัดสวนและเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงไดแก สถานท่ีสําหรับ
บรรจุสวนผสมของการเพาะเห็ดนางฟา สถานท่ีสําหรับเข่ียเชื้อเห็ด สถานท่ีสําหรับน่ึงกอนเชื้อเห็ด  
การกอสรางโรงเรือนสําหรับบมเชื้อเห็ด โรงเรือนเปดดอกเห็ด ซ่ึงในแตละฟารมเพาะเห็ดอาจจะมี
ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป บางฟารมก็ผลิตแบบครบวงจรซ่ึงก็หมายถึง ทําการผลิตหัว
เชื้อเห็ดเอง แตฟารมเพาะเห็ดบางแหงก็ซ้ือหัวเชื้อเห็ดมาทําการผลิตกอนเชื้อเอง ซ่ึงจะแสดง               
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

องคประกอบในฟารมเพาะเห็ด ไดแก 
สถานท่ีสําหรับเข่ียเชื้อเห็ด อาจใชตูเข่ียเชื้อหรือหองเข่ียเชื้อท่ีจัดไวโดยเฉพาะ หรือสถานท่ีท่ี

ลมสงบ แตจะตองทําความสะอาดกอนหรือทําการฆาเชื้อท่ีอยูภายในได ตูเข่ียเชื้อจะใชในกรณีท่ีทําใน
ปริมาณไมมากนัก แตถาหากทําเปนจํานวนมากๆ จะทําเปนหองสําหรับเข่ียเช้ือโดยเฉพาะ 

ตูเข่ียเชื้อหลังจากใชไปได 5-8 คร้ัง ควรทําการอบฆาเชื้อดวยฟอรมาลินผสมดางทับทิมหน่ึง
คร้ัง และท้ิงไว 2-3 วันจึงใชเข่ียเช้ือได กอนทําการเข่ียเชื้อตูเข่ียเชื้อควรเปดหลอดแสงอุลตราไวโอเลต



ทิ้งไวกอนประมาณ 30-60 นาที และหลังจากดับไฟแลว 30 นาท ีจึงทําการเข่ียเชื้อได กอนทําการเข่ีย
เชื้อควรเช็ดพ้ืนตูเข่ียดวยแอลกอฮอลอีกที แลวเอาผาสะอาดปูพ้ืนตูเข่ียกอนวางอุปกรณ 

สําหรับหองเข่ียเช้ือควรเปนหองมิดชิด ลมสงบ สะอาดพ้ืนหองปูดวยกระเบ้ืองเคลือบหรือ 
ปูนซีเมนตขัดมัน เพ่ือสะดวกในการทําความสะอาด ติดหลอดแสงอุลตราไวโอเลตสําหรับฆาเชื้อใน
หองใหแตละหลอดหางกันประมาณ 2 เมตร และการเขาไปในหองเข่ียเชื้อควรใสเส้ือผาชุดท่ีสะอาด 
กอนและหลังจากการนําเอาของท่ีจะเขาไปในหองเข่ียควรทําความสะอาดพ้ืนหองทุกคร้ังดวยนํ้ายา     
ฆาเช้ือ เชน แอลกอฮอล นํ้ายาคลอรีนผสมนํ้าเช็ดหรือถูพ้ืน ขางฝาทุกๆ 10-15 วันควรปดหองเพ่ือทํา
การอบฆาเชื้อในบรรยากาศหรือตามซอกมุม โดยใชดางทับทิมผสมฟอรมาลินอบท้ิงไว 24 ชั่วโมง
สําหรับกรณีท่ีไมมีหองสําหรับเข่ียเชื้อโดยเฉพาะใหใชมุงผาฝายท่ีสะอาดคลุมกองกอนเชื้อแลวจึงทํา
การเข่ียเชื้อเห็ดลงไป 

โรงเรือนสําหรับบมกอนเชื้อเห็ด ไมควรสรางใหมีขนาดใหญเกินไป ซ่ึงขนาดและจํานวน              
โรงบมกอนเชื้อจะข้ึนอยูกับความสามารถของผูผลิต ขนาดมาตรฐานท่ีสรางกันท่ัวไป คือ ขนาด กวาง 
6-8 เมตร ยาว 20-24 เมตร สูง 2-3 เมตร ฝาผนังและหลังคามุงดวยจาก พ้ืนควรเปนพ้ืนคอนกรีต              
มีประตูทางเขาสําหรับลําเลียงกอนเชื้อดานหนา 1 ประตู ลักษณะของโรงเรือนบอกอนเชื้อท่ีดีควรจะ
ทําความสะอาดไดงาย มีแสงสวางและอากาศถายเทไดพอประมาณ อุณหภูมิภายในโรงเรือนไมสูงหรือ
ตํ่าจนเกินไป สามารถปองกันการรบกวนของจุลินทรีย แมลง และสัตวอ่ืนๆ เชน มด ปลวก ไร และหนู
ได และหองสําหรับบมกอนเชื้อน้ันจะตองรักษาความสะอาดตลอดเวลา 

สําหรับชั้นวางกอนเชื้อเห็ดภายในโรงเรือนบมกอนเชื้อควรสรางใหมีความกวาง 1.5-1.7 เมตร 
ยาว 2-3 เมตร หรือตามตองการ ความสูงของชั้นประมาณ 2.25 เมตร เสาของชั้นอาจทําดวยไมไผ             
ลําโตหรือเสาเข็ม วางเสาหางกันชวงละ 1 เมตร ชั้นวางกอนเชื้อใชไมไผหรือไมรวกแกท่ีแชนํ้าจนอ่ิมตัว
นาน  3-4 สัปดาหเพ่ือกันมอดรบกวนกัดกินไม แผงชั้นน้ีทําประมาณ 5-6ชั้น แตละชั้นหางกัน
ประมาณ 45 เซนติเมตร ซ่ึงเปนขนาดท่ีจะย่ืนมือนํากอนชื้อเห็ดเขาไปวางในชั้นไดสะดวก ยกเวนชั้นท่ี
อยูลางสุดใหหางจากพ้ืนประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใชแผงเหล็กรูปตัวเอ (A) ก็ได 

โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ด 
โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดไมควรสรางใหมีขนาดใหญเกินไป เพราะจะทําใหการถายเทของ

อากาศไมดี ทําความสะอาดยาก และอาจเกิดปญหาการสะสมของโรคและศัตรูเห็ดไดงาย แตการสราง
โรงเรือนหลังเล็กๆ หลายหลังอยูหางกันจะบริหารงานไดงายกวาการการสรางหลังเดียวขนาดใหญหรือ
หลังเล็กติด  กันหลายหลัง ซ่ึงขนาดของโรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดน้ันจะไมตายตัวแนนอน ข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคและปริมาณในการเพาะ เชน ขนาด 3×5 เมตร 4×6 เมตร 6×6 เมตร 8×6 เมตร 
เปนตน แตขนาดของโรงเรือนจะตองสัมพันธกับจํานวนของกอนเชื้อ เพ่ือรักษาความชื้นและ                    



การถายเทอากาศภายในโรงเรือน โดยโรงเรือนท่ีมีขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตรสูง 2.5 เมตร              
จะสามารถบรรจุกอนเชื้อไดประมาณ 1,500  กอน 

หลังคาโรงเรือนเปนรูปหนาจ่ัวและใหสูงพอสมควร เพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก มุงหลังคา 
และฝาผนังท้ังส่ีดานก็ควรก้ันดวยจากหรือหญาคาเชนกัน เพราะมีราคาถูกและทําใหอุณหภูมิใน
โรงเรือนไมเปล่ียนแปลงเร็วเกินไปแตอายุการใชงานคอนขางส้ัน ควรมีประตูใหสามารถลําเลียง             
กอนเชื้อเขาออกไดสะดวกและมีชองสําหรับระบายอากาศดวย พ้ืนของโรงเรือนควรเปนพ้ืนคอนกรีต 
หรือถมดวยทรายหยาบและอิฐหักก็ได แตพ้ืนโรงเรือนไมควรเปนพ้ืนดิน เพราะจะทําใหพ้ืนแฉะไดใน
ภายหลัง  

สําหรับชั้นวางกอนเชื้อภายในโรงเรือนอาจใชไมหรือเหล็กประกอบกันเปนรูปตัวเอ (A) หรือ
รูปสามเหล่ียมทรงสูงแลววางกอนเชื้อซอนกัน ชั้นละ 3-5 กอน โดยหันปากถุงออกทางดานทาง
ดานขางท้ัง 2 ดาน ชั้นวางกอนเชื้อแบบน้ีจะประหยัดเน้ือท่ี อีกท้ังสะดวกตอการปฏิบัติงานดวย 
นอกจากน้ีอาจใชวิธีการแขวนกอนเชื้อดวยเชือกไนลอนแทนชั้นวางก็ได  ถาตองการใหดอกเห็ดออก
ทางดานปากถุงก็วางกอนเชื้อซอนกันตามแนวนอน แตถาใหดอกเห็ดออกตามรอยกรีดดานขางก็วาง
กอนเชื้อซอนกันตามแนวต้ัง 

วัสดุเพาะ  เนื่องจากเห็ดท่ีสามารถเพาะในถุงพลาสติกไดนั้น สวนใหญมักจะเปนเห็ดท่ี 

สามารถข้ึนไดตามก่ิงไมหรือตนไมท่ีเนาเปอยผุพังแลว รวมท้ังเห็ดนางฟาดวย ดังน้ันจึงสามารถใชสวน
ตางๆ ของไมมาทําเปนวัสดุเพาะไดโดยตรง ซ่ึงไดแก ข้ีเล่ือยจากไมเน้ือออน เชน ไมยางพารา ไมง้ิว    
ไมนุน ไมกระถินณรงค ไมกามปู ไมฉําฉา ก่ิงหมอน เปนตน เพราะสามารถหาไดงาย ราคาถูก              
ยอยสลายตัวเร็วและไมมียางท่ีเปนอันตรายตอเห็ดและข้ีเล่ือยจากไมเน้ือแข็ง เชน ไมมะขาม              
ไมทุเรียน ไมขนุน เปนตน หากจะใชขี้เล่ือยจากไมเน้ือแข็งจะตองทําการหมักใหดีเสียกอน ซ่ึงข้ีเล่ือยท่ี
จะนํามาใหเพาะเห็ดนางฟาถาเปนข้ีเล่ือยเกาหรือข้ีเล่ือยท่ีผานการหมักมาแลวจะใหผลดีกวาข้ีเล่ือย
ใหม สวนในกรณีท่ีเปนก่ิงไมกอนนําไปใชควรนํามาบดใหละเอียดเสียกอน แตอาจจะไมละเอียดเทา               
ข้ีเล่ือย กอนนําไปใชจึงควรนํามากองสุมกันหมักไวใหน่ิมเสียกอนประมาณ 7-10 วัน หรือนํามาผสม
กับข้ีเล่ือยในอัตราสวนท่ีเทากันก็ได 

นอกจากน้ีวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใชเปนวัสดุเพาะเห็ดนางฟาได ไดแก ฟางขาว                  
ตนขาวโพด ตนขาวฟาง กอนเชื้อเห็ดท่ีท้ิงแลว ชานออย เปนตน หากนํามาใชเพาะเห็ดจะใหผลผลิต
คอนขางสูง  คุณภาพดี ไมมีกล่ินไมและเห็ดมีรสชาติดีกวาเพาะดวยวัสดุชนิดอ่ืน แตกอนท่ีจะนําไปใช
เพาะเห็ดจะตองนํามาบดใหละเอียดหรือสับใหเปนชิ้นเล็กๆ เสียกอน เพ่ือสะดวกตอการบรรจุลงใน
ถุงพลาสติก ยกเวนพวกท่ีสับหรือบดใหเปนชิ้นเล็กๆ ยาก เชน ฟางขาว ใหทําการสับใหเปนชิ้นส้ันๆ 
แลวนํามาหมักใหนิ่มจึงนําไปใชเปนวัสดุเพาะได สําหรับฟางขาวนวดน้ัน สามารถนําไปทําใหน่ิมไดเลย
โดยไมจําเปนตองหมัก 



วัสดุอุปกรณในการเพาะเห็ดนางฟา ประกอบดวย วัสดุเพาะ เชนข้ีเล่ือยไมยางพารา อาหารเสริม 

แมเช้ือเห็ดชนิดท่ีตองการ ถุงพลาสติกทนรอนขนาด 6 3/4 x 12 1/2 หรือ 8x12 นิ้ว คอขวดและจุก
พลาสติกเสนผาศูนยกลาง 1 1/2 นิ้ว สําลีและยางรัด ถังน่ึงไมอัดความดัน หรือหมอน่ึงความดัน และ
โรงเรือนหรือท่ีบมเสนใย 
 

การเตรียมวัสดุเพาะจากข้ีเล่ือยไมยางพารา 

     สวนมากจะใชขี้เล่ือยไมยางพาราหรือข้ีเล่ือยไมเบญจพรรณหรือใชฟางขาวก็ได ตามฟารมเห็ด
ทั่วไปแลวเพ่ือความสะดวกในการหมักและผสมวัสดุจึงนิยมใช ข้ีเล่ือยไมจามจุรี  ซ่ึงเปนข้ีเล่ือย                    
ไมเน้ือออนและมีสารอาหารท่ีมีคุณคาในการเพาะเห็ดมาก 

 อัตราสวนในการผสมวัสดุอ่ืนๆ 

สูตรท่ี 1  ใชสวนผสมประกอบดวย ข้ีเล่ือย  100 กิโลกรัม รําละเอียด 6 กิโลกรัม ปูนขาว 1 

กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม  ยิปซัม 0.2 กิโลกรัม และนํ้าสะอาด 60-70 % 

สูตรท่ี 2 ใชสวนผสมประกอบดวย ข้ีเล่ือย 100 กิโลกรัม รําละเอียด 5 กิโลกรัม ยิปซัม 0.2 

กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม และดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม 
 

 ปรับความชื้นของวัสดุเพาะประมาณ  60-65% วัสดุท้ังหมดน้ีสามารถปรับเปล่ียนเพ่ือ              
ความเหมาะสมไดเม่ือชั่งหรือตวงวัสดุท้ังหมดแลวคลุกเคลาใหเขากันและหม่ันตรวจดูความชื้นบอยๆ 
เพ่ือไมใหวัสดุเปยกแฉะจนเกินไป ซ่ึงจะทําใหมีผลในการทําใหเชื้อเห็ดไมเดิน 

วิธีการเตรียมวัสดุเพาะ 
      นําสวนผสมดังกลาวขางตนผสมใหเขากันดวยมือหรือเคร่ืองผสมแลวปรับความชื้น 60-65 % 

โดยเติมนํ้าพอประมาณใชมือกําข้ีเล่ือยบีบใหแนน ถามีนํ้าซึมท่ีงามมือแสดงวาเปยกเกินไป  (ใหเติม             
ข้ีเล่ือยแหงเพ่ิม) ถาไมมีนํ้าซึมใหแบมือออกข้ีเล่ือยจะรวมกันเปนกอนแลวแตกออก 2-3 สวน ถือวา
ใชไดแตถาแบมือแลวข้ีเล่ือยไมรวมตัวเปนกอน แสดงวาแหงไปใหเติมนํ้าเล็กนอย หลังจากน้ันทําการ
บรรจุสวนผสมลงถุงไดดังน้ี 

1. บรรจุขี้เล่ือยใสถุงพลาสติกทนรอน  น้ําหนัก 8-10 ขีด 

2. กระแทกกับพ้ืนพอประมาณและทุบใหแนนพอประมาณ 2 ใน 3 ของถุง                               
หรือใชเคร่ืองอัดกอนเห็ด 

3. ใสคอขวด ปดฝาดวยฝาจุกแบบประหยัด 

4. นําไปนึ่งฆาเชื้อท่ี 100 องศาเซลเซียส  3 ชั่วโมง  แลวนํามาพักใหเย็นในท่ีสะอาด 
 

การเข่ียหัวเชื้อลงในถุงกอนเชื้อ 

 กอนเชื้อเห็ดท่ีไดผานการน่ึงฆาเชื้อเรียบรอยแลว ยังถือวาเปนเพียงกอนเชื้อเปลาๆ หรือเปน 

เพียงถุงข้ีเล่ือยธรรมดาเทาน้ันไมสามารถนําไปเพาะใหเปนดอกเห็ดไดจนกวาจะมีการนําเอาหัวเชื้อ
เห็ดนางฟาท่ีไดเตรียมไวเข่ียลงไปในกอนเชื้อเสียกอน ในการเข่ียหัวเชื้อลงในถุงกอนเชื้อน้ัน กอนเชื้อ



หลังจากน่ึงฆาเชื้อและท้ิงไวใหเย็นแลว  ควรนํามาเข่ียเชื้อเห็ดลงไปทันที อยาท้ิงไวนาน วิธีการเข่ียเชื้อ  
การเข่ียเชื้ออาจทําเพียงคนเดียวหรือถาทํา 2 คนก็จะชวยลําเลียงกอนเชื้อไดเร็วย่ิงข้ึน เพราะการเข่ีย
เชื้อจะตองทําอยางรวดเร็ว สําหรับวิธีการเข่ียหัวเชื้อลงในถุงกอนเชื้อมีข้ันตอนดังน้ี 

1. เตรียมถุงกอนเชื้อไวใหพรอมครัวละ 40-50 กอนข้ึนไป หรือไมนอยกวาท่ีจะใชหัวเชื้อให 
หมด 1 ขวดจะเข่ียใสกอนเชื้อไดประมาณ 50 กอน และวางกอนเชื้อเรียงกันใหสมารถทํางานได
สะดวกและรวดเร็ว 

2. กอนปฏิบัติงานผูเข่ียเช้ือจะตองเช็ดมือดวยเอทธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นตกอนเสมอ 
ในขณะท่ีเขาไปปฏิบัติงานใหใชผาปดปากและจมูก เพ่ือปองกันเช้ือจุลินทรียท่ีออกจากลมหายใจและ
ปาก สวนศีรษะใหใชหมวกหรือผาคลุมผมใหมิดชิด และพยายามพูดคุยกันใหนอยท่ีสุด 

3. เปดเอาฝาครอบพลาสติกหรือกระดาษท่ีหุมสําลีออกจากคอขวด 

4. ใชขวดหัวเชื้อกระแทกเบาๆ เพ่ือใหเมล็ดขาวฟางขยับตัวแลวเขยาใหเมล็ดขาวฟางท่ีจับกัน
เปนกอนดวยเสนใยของเช้ือเห็ดใหกระจายออกจากกันจนรวน เพ่ือสะดวกในการเข่ียเชื้อ 

5. นําขวดหัวเชื้อท่ีเขยารวนดีแลวมาเปดจุกสําลีออกและลนไฟฆาเชื้อท่ีปากขวด สวนอีก              
มือหน่ึงเปดปากถุงกอนเชื้อ แลวเทเมล็ดขาวฟางท่ีมีเช้ือเห็ดลงไปประมาณ 15-20 เมล็ด                        
ดวยความรวดเร็วแลวรีบปดจุกสําลีท่ีถุงกอนเชื้อตามเดิมทันที 

6. จากน้ันจึงทําการเทหัวเชื้อลงในถุงถัดไปทันที หากเปนไปไดพยายามอยาต้ังขวดข้ึน   
เพราะเทากับเปนการดูดเอาอากาศท่ีสกปรกจากภายนอกเขาไป และในขณะท่ีเข่ียเชื้อควรลนไฟ              
ที่ปากขวดหัวเชื้ออยูบอยๆ เทหัวเชื้อในขวดตอไปเร่ือยๆ จนกวาจะหมดโดยไมตองปดเปดขวดอีก 

7. หัวเชื้อท่ีเปดขวดออกมาแลวควรใชใหหมด ถาหากมีเหลือก็ไมควรนํากลับมาใชอีก                
เพราะอาจมีเชื้ออ่ืนปะปนหรือเชื้ออาจเสียไปแลวได 

 

หลังจากทําการเข่ียหัวเชื้อลงในถุงกอนเชื้อเสร็จแลวใหนําถุงกอนเชื้อไปเก็บไวบนชั้นวาง
ภายในโรงเรือนสําหรับบมเชื้อโดยเฉพาะ เพ่ือใหเห็ดเกิดเสนใยโดยวางถุงกอนเชื้อเห็ดในลักษณะ
แนวต้ังหรือแนวนอนก็ได โดยไมควรวางซอนกันเกิน 3 ชั้น และควรวางใหถุงกอนเชื้อหางกันประมาณ 
1 เซนติเมตร เพ่ือไดชวยระบายความรอนท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ีเสนใยเจริญเติบโต และทําให
สังเกตการณปนเปอนไดงายโดยไมตองจับหรือเคล่ือนยายถุงกอนเชื้อ  นอกจากน้ีในระหวางการวาง
กอนเชื้ออาจจะจับปากถุงหรือคอขวดพลาสติกเขยาไปมาเบาๆ เพ่ือใหเห็ดเคล่ือนตัวลงไปอยูในบริเวณ
ไหลถุง เพ่ือไมใหหัวเชื้อรวมตัวกันอยูท่ีบริเวณคอขวดมากนักเพราะในบริเวณน้ีมีอากาศมาก จะทําให
หัวเชื้อรวมตัวกันแลวสรางดอกเห็ดทันที แทนท่ีจะคอยๆ เจริญเขาไปในถุงกอนเชื้อ 

ในระยะท่ีทําการบมเชื้อน้ีจะไมมีการรดนํ้า ไมตองการแสง ดังน้ันภายในโรงเรือนบมเชื้อ              
ควรใหมีเพียงแสงสลัวๆ ก็พอ หรือเปนหองมืดไดย่ิงดี เพราะถาหากแสงมากเกินไปเสนใยเห็ดจะ
เจริญเติบโตชา และตองการระดับอุณหภูมิคงที่สมํ่าเสมอระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส ซ่ึงหอง



สําหรับบมเชื้อน้ีถาทําใหอากาศภายในหองไมเคล่ือนไหวหรือมีกาซคารบอนไดออกไซดสูง จะทําให
เสนใยของเช้ือเห็ดเจริญไดเร็วข้ึน ฉะน้ันหองสําหรับบมเชื้อเห็ดควรจะเปนหองท่ีไมมีลมโกรก แตถาจะ
ระบายอากาศใหทําวันละคร้ังๆ ละประมาณ 10 นาที หรือในระยะท่ีเสนใยในกอนเชื้อเดินประมาณ 
10 วันแรก ยังไมจําเปนตองระบายอากาศ พอต้ังแตวันท่ี 11 เปนตนไปจนเสนใยเดินเต็มกอนเชื้อเปน
ระยะท่ีควรใหอากาศถายเทไดและมีแสงเขาไดพอประมาณ เพราะเม่ือเสนใยเกิดการสะสมอากาศใน
ระยะดังกลาว จะเปนการกระตุนใหเสนใยเกิดการสะสมอาหารและรวมตัวกันพรอมท่ีจะพัฒนาไปเปน
ดอกเห็ดเร็วข้ึน นอกจากน้ีในระหวางบมเชื้อจะตองหม่ันตรวจดูทุกวันหากพบกอนเชื้อเสียหายหรือ                
มีเชื้ออ่ืนปลอมปนใหรีบแยกออกมากอนท่ีเชื้อจะแพรระบาดไปยังถุงกอนเชื้ออ่ืน นําไปน่ึงฆาเชื้อแลว
ใสหัวเชื้อเห็ดนางฟาลงไปใหม แตถาเสียหายมากก็ใหท้ิงหรือนําไปทําปุยในบริเวณท่ีหางไกลจาก                
โรงเพาะเห็ด หากบริเวณโรงเรือนบมกอนเชื้อมีแมลงหวี่รบกวนมาก ซ่ึงเปนแมลงท่ีชอบเขามาตอมท่ี
ปากถุงกอนเชื้อแลววางไขกลายเปนตัวหนอนเขาไปทําลายเชื้อเห็ดในถุง จึงควรใชยาฆาแมลงท่ีมีพิษ
ตกคางนอย เชน มาลาไธออนหรือเซฟวิน ผสมนํ้าฉีดพนท่ีบริเวณปากถุงกอนเชื้อและตามพ้ืนโรงเรือน
ทุก ๆ วัน เพ่ือเปนการปองกันมดและศัตรูอ่ืนๆ ดวย 

ปกติการบมกอนเชื้อเห็ดนางฟาจะใชระยะเวลาประมาณ 21-25 วัน เสนใยเห็ดนางฟาก็จะ
เดินเต็มกอนเชื้อ ยกเวนในฤดูหนาวจะใชเวลาบอเช้ือเพียง 15-20 วันเทาน้ัน กอนเชื้อท่ีดีเสนใยเห็ดจะ
เจริญอยางสมํ่าเสมอเปนสีขาวท่ัวท้ังกอน ในชวงน้ีจะตองระวังพวกแมลงตางๆ และมดอาจเขาทําลาย
กอนเชื้อได จากน้ันปลอยใหเสนใยเห็ดรัดตัวอีกประมาณ 1 สัปดาห แลวจึงนําไปเปดดอกในโรงเรือน
สําหรับเปดดอกเห็ดตอไป 

การเปดดอกเห็ด หมายถึง การนํากอนเชื้อท่ีไดผานการบมเชื้อแลวไปทําใหเกิดดอกเห็ด 
กลาวคือ หลังจากทําการบมกอนเชื้อจนเสนใยเดินเต็มถุงต้ังแตปากถุงจนถึงกนถุง ซ่ึงสังเกตไดจาก
ลักษณะของกอนเชื้อจะเปนสีขาวท้ังกอน แลวปลอยท้ิงไวอีกประมาณ 1 สัปดาหเพ่ือใหเสนใยเห็ดรัด
ตัวและมีการสะสมอาหาร จากน้ันจึงทําการเปดถุงกอนเชื้อและนํากอนเชื้อเขาไปไวในโรงเรือนสําหรับ
เปดดอกท่ีสามารถควบคุมใหมีอุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง และการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม                 
เพ่ือกระตุนใหเสนใยพัฒนาไปเปนดอกเห็ด หลังจากน้ันกอนเชื้อก็จะมีดอกเห็ดเกิดข้ึนมา 

 สําหรับส่ิงท่ีผูเพาะเห็ดจะตองคํานึงเปนอยางมากในระยะน้ีก็คือ โรงเรือนจะตองสะอาดและ
ปราศจากแหลงท่ีอยูอาศัยของแมลงศัตรูเห็ด เพราะเห็ดนางฟาเปนเห็ดท่ีมีกล่ินหอม ซ่ึงแมลงศัตรูเห็ด
ชอบ โดยเฉพาะแมลงหวี่ ดังน้ันผูเพาะเห็ดควรจะหาทางปองกันกําจัดและพยายามลําลายแหลงท่ีอยู
อาศัยของแมลงศัตรูเห็ดใหหมด 

ลักษณะกอนเชื้อเห็ดที่ดีที่ควรนํามาเพาะใหเกิดดอกน้ัน ควรเปนกอนเชื้อท่ีเห็นเสนใยสีขาว
ตลอดท่ัวท้ังกอนและเร่ิมมีการรัดตัวแลว เม่ือลองจับดูไมเหลวแฉะ จะจับตัวกันเปนกอนแข็ง
พอสมควร ถาเปนกอนเชื้อเห็ดท่ีมีอายุมากเสนใยอาจมีสีขาวจัดและอาจเห็นเปนตุมเห็ดสีขาวเล็กๆ 



ข้ึนบางแลว ควรนําไปเปดถุงกอนเชื้อและรดนํ้าทันที โดยไมตองรอใหเชื้อเจริญเต็มถุงกอน ซ่ึงกอนเชื้อ
ลักษณะน้ีเม่ือนําไปเปดใหเกิดดอกจะเปนดอกเห็ดไดเร็ว แตถาเปนกอนเชื้อท่ีมีอายุมากเกินไปมักจะ
เห็นนํ้าสีเหลืองๆ ท่ีขางถุงและกนถุง ซ่ึงเกิดจากเสนใยเร่ิมยอยสลายตัวเองเพราะอายุมาก กนถุงจะ
ยุบตัวลงชาๆ และขนาดกอนเชื้อจะหดยุบตัวลงกอนเชื้อท่ีมีลักษณะดังกลาวน้ีเม่ือนําไปเปดถุงจะเกิด
ดอกเห็ดไดรวดเร็วมาก แตจะไดผลผลิตตํ่า สวนกอนเชื้อเห็ดท่ีมีราหรือส่ิงแปลกปลอมปะปนมาดวย
ถือวาคุณภาพไมดี ตองนําออกจากโรงเรือนในทันที เพราะอาจจะทําใหเชื้อลุกลามไปสูกอนได อยางไร
ก็ตามกอนเชื้อเห็ดท่ีนํามาเพาะน้ัน หากมีเสนใยเจริญเต็มท้ังถุงแลวไมจําเปนตองรอตอไปอีก                       
ควรนําไปเปดถุงและนําเขาโรงเรือนสําหรับเปดดอกไดเลย เน่ืองจากจะดีกวานํามาเก็บรอไวใหขาว
เต็มท่ี เพราะบางคร้ังสีของเสนใยจะไมขาวเต็มท่ีและชวงท่ีรออยูน้ันอาจมีราหรือไรเขาทําลาย ทําให
กอนเชื้อเสียหายได 

วิธีการเปดถุงและการวางถุงกอนเชื้อ หลังจากทําการคัดเลือกถุงกอนเชื้อท่ีเสนใยเจริญเติบโต
เต็มท่ีแลว กอนนําเขาโรงเรือนจะตองทําการเปดถุงกอนเชื้อเสียกอน ซ่ึงการเปดถุงกอนเชื้อสามารถทํา
ไดหลายวิธีดวยกัน สวนจะเลือกใชวิธีไหนข้ึนอยูกับวาชั้นวางกอนเชื้อเปนลักษณะใด เพราะวิธีการเปด
ถุงกอนเชื้อและลักษณะการวางถุงกอนเชื้อในโรงเรือนน้ันจะตองมีความสัมพันธกันเสมอ 

สําหรับวิธีการเปดถุงกอนเชื้อท่ีนิยมใชกับเห็ดนางฟามากท่ีสุด คือ วิธีการดึงจุกสําลีและ             
คอขวดพลาสติกออกใหเห็ดออกดอกท่ีปากถุงแลวทําปากถุงใหเหมือนเดิม แตควรกรีดขางถุงสัก 2 

รอยเพ่ือปองกันนํ้าขัง แลววางกอนเชื้อในแนวนอน เชน การวางในแนวนอนโดยวางซอนกันบนแผงรูป
ตัวเอ (A) ประมาณ 3–5 กอน หรือวางซอนกันบนพ้ืนโรงเรือน เห็ดจะเกิดดอกโผลออกมาทางปากถุง 
หรือใชเชือกไนลอนพิเศษ 4 เสน ผูกติดกันดานหัวทาย สวนตรงกลางใสแผนไมหรือแผนพลาสติกแข็ง
เจาะรูรอยเชือกท้ัง  4 เสน ถางใหปางออกจากกัน แลววางกอนเชื้อซอนกันไดหลายถุงแขวนหอยจาก
คานโรงเรือนดานบน การวางกอนเชื้อดวยวิธีแขวนน้ีพ้ืนโรงเรือนจะสะอาด ศัตรูเห็ดมีนอย การเก็บ
ดอกเห็ดและการดูแลรักษาก็งายและสามารถเปดถุงใหเกิดดอกเห็ดทางหัวหรือทายกอนเชื้อก็ได                 
ซ่ึงการเปดถุงและการวางกอนเชื้อในลักษณะดังท่ีกลาวมาน้ีเห็ดจะสามารถใหผลผลิตไดหลายรุนหรือ
ใหผลผลิตจนหมดอาหารเห็ด 

การวางกอนเชื้อซอนกันในลักษณะแนวนอนน้ัน เม่ือเก็บผลผลิตไปไดประมาณ 2-3 รุน            
กอนเชื้อจะยุบตัวลงมาทําใหถุงกอนเชื้อแนนอยูตลอดเวลา เสนใยเห็ดสามารถสงอาหารเพ่ือทําใหเกิด
ดอกเห็ดใหมไดอีกหลายคร้ัง แตการวางกอนเชื้อในแนวนอนมีขอเสียคือ กอนเชื้อชั้นลางๆ มักจะถูก
ทําลายดวยราเมือกหรือเนาเปอยกอนเพราะถูกทับมากเกินไป ดังน้ันการวางกอนเชื้อซอนกันจึงไมควร
วางซอนกันเกิน 12 กอน 

 

 



การปฏิบัติการดูแลรักษา 
หลังจากทําการเปดถุงกอนเชื้อและนํากอนเชื้อไปไวในโรงเรือนสําหรับเปดดอกแลวสิ่งท่ี

จะตองระมัดระวังเปนพิเศษก็คือความสะอาด เพราะถาหากโรงเรือนไมสะอาดจะเปนแหลงสะสมของ
เชื้อโรคหรือเช้ือราอ่ืนเขาไปในถุงกอนเชื้อได อันจะเปนสาเหตุใหเห็ดไมเจริญเติบโตหรือใหผลผลิตตํ่า 

หลังจากเปดถุงกอนเชื้อแลวผูเพาะจะตองปฏิบัติดูแลรักษา เอาใจใสอยางดี และตองควบคุม
สภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเรือนใหเหมาะสมตอการเกิดดอกเห็ดและการเจริญเติบโตของ              
ดอกเห็ด ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

1. การรดนํ้า น้ํานับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะนํ้าเปนตัวทําใหเกิดความชื้น               
ซ่ึงการรดนํ้าท่ีเหมาะสมจะชวยใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในโรงเรือนเหมาะตอการเกิด               
ดอกเห็ด แตนํ้าท่ีใชรดใหกับเห็ดควรเปนนํ้าจืดสนิทท่ีสะอาดปราศจากสารเคมีหรือส่ิงปนเปอน                 
ไมมีกล่ินหรือสารท่ีเปนอันตรายตอเห็ด หากเปนนํ้าฝนจะดีมาก สวนนํ้าคลองท่ีสะอาด นํ้าบอ และนํ้า
บาดาลก็ใชได แตไมควรเปนนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มและนํ้าท่ีใชรดเห็ดนางฟาควรมีสภาพเปนกลาง คือ    
มีคา PH ประมาณ 7 สวนกรณีท่ีตองใชน้ําประปาควรนําไปใสในภาชนะและเปดฝาท้ิงไว 3-4 วัน หรือ
ตากแดดใหคลอรีนระเหยไปจนเหลือนอยเสียกอนจึงนํามาใชได 
 วิธีการรดนํ้าเห็ดในโรงเรือนใหใชระบบพนฝอย ซ่ึงอาจตอทอกับปมนํ้าท่ีมีแรงดันพนนํ้าเปน
ละอองละเอียด หรือถาไมมีระบบปมนํ้าอาจจะใชสายยางธรรมดาหรือบัวรดนํ้าชนิดฝอยละเอียดก็ได 
สวนจํานวนคร้ังในการรดข้ึนอยูกับความชื้นในอากาศ คือตองดูแลควบคุมใหมีความชื้ นประมาณ               
80-85 เปอรเซ็นต สวนการพิจารณาวาควรทําการรดนํ้าเม่ือใดน้ัน อาจสังเกตจากผิวของกอนเชื้อ คือ 
เม่ือสังเกตเห็นวาผิวหนากอนเชื้อคอนขางหมาดจึงรดนํ้า ซ่ึงวิธี น้ีคอนขางแนนอนและไดผลดี                  
แตผูสังเกตจะตองมีความชํานาญพอสมควร โดยท่ัวไปถือหลักวารดนํ้าใหนอยแตบอยคร้ังจะดีกวา            
รดนํ้ามากแตนอยคร้ัง ในการฉีดพนนํ้าควรพนเพียงแคใหผิวหนาของกอนเชื้อชื้นก็พอ อยาใหมีนํ้าเขา
ไปในกอนเชื้ออยางเด็ดขาด เพราะจะทําใหกอนเชื้อมีเชื้อราอ่ืนแทรกและเนาเสียเร็วแตถาเกิดมีนํ้าขัง
ควรกรีดหรือเทนํ้าออกท้ิง จนกระท่ังเม่ือดอกเห็ดมีขนาดเล็กอายุ 1-2 วันจึงพนนํ้าใหดอกเห็ดเปยกชื้น
ได แตพอดอกเห็ดโตข้ึนเร่ิมบานออกการรดนํ้าอาจจะทําเพียงวันละ 2 คร้ังคือเชาและเย็นแตพอ
สังเกตพบวาขอบดอกเห็ดแหง ดอกไมคอยมีนํ้าหนัก ซ่ึงเปนผลจากการขาดนํ้า ก็ควรรดนํ้าเพ่ิมข้ึนเปน
วันละ 3-4 คร้ังโดยกระจายชวงเวลารดนํ้าออกไป ในระยะน้ีการรดนํ้าจะเนนหนักไปตามบริเวณพ้ืน 
เพดาน ฝาผนัง ดานขางของกอนเชื้อสําหรับในวันท่ีมีอากาศรอนมากๆ อาจใชวิธีรดนํ้าดานนอกบน
หลังคาโรงเรือนเปดดอกดวย จะชวยลดอุณหภูมิไดดีย่ิงข้ึน เม่ือดอกเห็ดมีอายุได 3-4 วันหรือดอกเห็ด
ที่พรอมจะเก็บในวันรุงข้ึน ไมควรฉีดพนนํ้าจนเปยกโชกมากเกิดไป เพราะจะทําใหดอกเห็ดฉํ่านํ้า              
ซ่ึงเปนลักษณะหรือคุณภาพไมดี เพราะเห็ดจะเนาเสียเร็วและเก็บไวไดไมนาน 



2. การควบคุมระดับอุณหภูมิใหเหมาะสม เน่ืองจากอุณหภูมินับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
การเจริญเติบโตของดอกเห็ดอยางย่ิง ดังน้ันหลังจากนํ้ากอนเชื้อเขาไปไวในโรงเรือนสําหรับเปดดอก
แลว จะตองปรับและควบคุมระดับอุณหภูมิใหเหมาะสมโดยระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟาจะอยูระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส แตระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ที่สุดคือระดับ 24-26 องศาเซลเซียส เห็ดจะออกดอกเร็วมากและเจริญไดดีท่ีสุด ดอกเห็ดจะมีขนาด
ใหญและใหผลผลิตมาก แตถาหากอุณหภูมิตํ่ากวา 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 35 องศาเซลเซียส
เห็ดนางฟาจะไมออกดอก 

3. การถายเทอากาศ ในระยะน้ีการถายเทอากาศภายในโรงเรือนมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก
ในขณะท่ีเห็ดกําลังสรางเสนใยและเกิดดอกจะตองการออกซิเจนมากโดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะการ
สรางดอกเห็ดและการเจริญเติบโตของดอกเห็ด เห็ดนางฟาจะตองการกาซออกซิเจนสูงมาก การเพาะ
เห็ดจํานวนนอยๆ จะไมคอยมีปญหาในเร่ืองน้ีมากนัก เน่ืองจากมีออกซิเจนเพียงพอ แตถาเพาะเห็ด
จํานวนมากๆ เ ห็ดแตละถุงจะหายใจปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ซ่ึงถ าหาก
คารบอนไดออกไซดสะสมในโรงเรือนในปริมาณมากๆ  จะทําใหลักษณะของดอกเห็ดนางฟาผิดปกติ 
เชน ทําใหกานดอกยืดยาวออกไป ดอกอาจหุบหรือไมยอมบานออก เปนตน ซ่ึงไมเปนท่ีนิยมของตลาด 

 ดัง น้ันโรงเรือนท่ีดีจะตองจัดให มีอากาศถายเทได ดี เ พ่ือไมให มีการสะสมของกาซ
คารบอนไดออกไซดมากเกินไป คือควรจัดโรงเรือนใหโปรงทางดานลางเพราะกาซคารบอนไดออกไซด
ซ่ึงหนักกวาเทอากาศท่ัวไปจะสามารถกระจายออกไปโดยรอบไดงายสําหรับโรงเรือนท่ีมีขนาดใหญ
มากอาจตองใชพัดลมดูดหรือเปาอากาศชวยดวย 

4. แสง แสงมีความจําเปนอยางมากในการกระตุนใหเสนใยรวมตัวกันเพ่ือใหเกิดดอกเห็ดได
เร็วข้ึน สวนในระยะเห็ดออกดอกแสงมีความจําเปนตอการทําใหดอกเห็ดสมบูรณ ในชวงน้ีเห็ดนางฟา
จึงตองการแสงปานกลาง ระดับแสงท่ีเหมาะสมคือขนาดพอท่ีจะอานหนังสือได เห็ดนางฟาท่ีไดรับแสง
สวางไมเพียงพอจะทําใหหมวกดอกมีขนาดเล็ก กานดอกยาว ดอกเห็ดจะเอนเขาหาแสง และให    
ผลผลิตตํ่า นอกจากน้ีแสงยังชวยใหดอกเห็ดนาฟาปลดปลอยสปอรไดดีขึ้น 

การเก็บดอกเห็ด 

หลังจากทําการเปดถุงกอนเชื้อและมีการดูแลรักษาท่ีถูกตองและเหมาะสมประมาณ 2-3 

สัปดาหก็จะเกิดดอกเห็ดเล็กๆ ข้ึน หลังจากน้ันก็ดูแลรักษาตอไป ดอกเห็ดก็จะโตเต็มท่ีภายใน 4-5 วัน 
สวนมากจะเก็บดอกเห็ดไดในวันท่ี 4 เพราะถาท้ิงไวนานกวาน้ีดอกเห็ดจะสรางสปอรออกมาเปนผง         
สีขาวละเอียด หลุดรวงหลนลงมาดานลาง ดอกเห็ดท่ีสรางสปอรแลวคุณภาพจะดอยลง คือ ดอกเห็ด
จะเหนียวและรสชาติขมข้ึน ลักษณะของดอกเห็ดท่ีอยูในระยะเก็บเก่ียวไดสังเกตจากกานของดอกเห็ด
จะหยุดการเจริญเติบโตทางดานความยาวหมวกดอกเร่ิมคล่ีออกมาประมาณคร่ึงหน่ึง ขอบดอกจะหนา
และรวบตัวเขาหากัน ไมควรปลอยใหโตจนกระท่ังปลายหมวกดอกคล่ีบานเต็มท่ีเพราะเปนระยะทําให



เกิดความหนาแนนของเน้ือเห็ดลดลงและช้ําไดงาย อยางไรก็ตามกลุมดอกเห็ดอาจมีขนาดและอายุ            
ไมเทากัน บางดอกโตเต็มท่ีแลว แตบางดอกยังเล็กอยู การเก็บจะตองเก็บมาท้ังกลุม ถาหากเก็บ
เฉพาะดอกใหญออกมา ดอกเล็กท่ีเหลือก็จะเสียไป   

 การเก็บดอกเห็ดควรเก็บในตอนเชามืด วิธีการเก็บดอกเห็ดใหใชมือจับท่ีโคนดอกแลวบิดไป
มาและดึงออกมาเบาๆ ไมควรใชกรรไกรหรือมีดตัดเพราะเศษเห็ดท่ีเหลือติดอยูกับกอนเชื้อจะเนาและ
เกิดเปนแหลงสะสมของเช้ือโรค เม่ือเก็บดอกเห็ดมาแลวไมควรลางเห็ดหรือทําใหเห็ดเปยกนํ้าใหใชมีด
หรือกรรไกรตัดเอาสวนโคนท่ีมีเศษข้ีเล่ือยติดมาออก และเรียงผ่ึงเห็ดไวบนใบตอง จากน้ันนําไปวาง
ควํ่าไวในตะกราท่ีสะอาด แตไมควรใสเห็ดในตะกราเกิน 5 กิโลกรัม เพ่ือไมใหนํ้าหนักของดอกเห็ดกด
ทับกันจนเสียหายเพราะดอกเห็ดนางฟาช้ํางาย 

 เน่ืองจากดอกเห็ดนางฟาจะเก็บรักษาไวไดไมนานนัก ดังน้ันจึงควรใชทําอาหารใหหมดภายใน 
1-2 วัน หลังจากท่ีเก็บออกมา ถาเก็บไวในหองธรรมดาหรือใสถุงวางขาย ควรเจาะถุงพลาสติกใหเปนรู
ระบายอากาศและไอนํ้า จะสามารถเก็บไวไดนานข้ึน แตถาจะเก็บไวในตูเย็นใหนําถุงพลาสติกอยางขุน
มาขยี้แลวฉีดพนฝอยนํ้าเขาไปในถุงเล็กนอยกอนท่ีจะใสดอกเห็ดลงไปใสดอกเห็ดเขาไปแลวรัดปากถุง
ดวยยางใหแนน จะเก็บไวไดนานประมาณ 3-4 วัน 

กอนเชื้อเห็ดนางฟาขนาดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมจะใหผลผลิตไดคร้ังละ 50-60 กรัม แตละกอน
จะใหผลผลิตประมาณ 4-5 รุนและในแตละรุนจะมีระยะหางการเกิดดอกประมาณ 30-40 วัน จะได
น้ําหนักรวมจนกระท่ังกอนเชื้อหมดอายุประมาณ 3-4 ตอกอน เห็ดรุนท่ี 2-3 ข้ึนไปดอกเห็ดท่ีไดจะ
สมบูรณและปริมาณผลผลิตจะสูงกวารุนแรกและรุนหลังๆ  เก็บดอกเห็ดไปจนกวาจะหมดอาหารใน
กอนเชื้อ โดยกอนเชื้อท่ีหมดอายุแลวจะมีสีดํา มีนํ้าหนักเบาและมีลักษณะน่ิมเหลวเละ จึงควร
นําออกไปจากโรงเรือนและลางทําความสะอาดโรงเรือนใหสะอาดเสียกอน แลวจึงนํากอนเชื้อเห็ดรุน
ใหมเขามาแทน  (เติมพงศ  แสงปกรณกิจ, 2556) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กมลรัตน  นนทรี (2546) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะเล้ียงเห็ดหอมใน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการเพาะเล้ียงเห็ดหอม ประกอบดวย
ตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี โดยตนทุนผันแปรประกอบดวย คาแรงาน คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืนๆ 
ตนทุนคงท่ี ประกอบดวย คาเชาและคาภาษีโรงเรือน รวมถึงคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ
ตนทุนการเพาะเล้ียงเห็ดหอมของฟารมเพาะเล้ียงขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีตนทุนรวม
เฉล่ียตอกอนเห็ดหอม 1,000 กอนเทากับ 6,470.69 บาท 5,822.45 บาท และ 5,510.73 บาท 
ตามลําดับ และจากการเปรียบเทียบตนทุนของฟารมเพาะเล้ียงขนาดใหญท่ีมีการเพาะเล้ียงแตกตาง
กันในข้ันตอนการเพาะเล้ียงหัวเชื้อบริสุทธิ์และเชื้อเห็ดในเมล็ดขาวฟางในแบบท่ี 2 จํานวนเทากับ 
32.84 บาทตอกอนเห็ดหอม 1,000 กอน แตยังมีขอจํากัดในดานเทคนิคและความรูในการเพาะเล้ียง



เชื้อบริสุทธิ์และความคุมคากับกอนเห็ดหอมท่ีตองมีปริมาณมากในการเพาะเล้ียงสําหรับตนทุนรวม
เฉล่ียของผูเพาะเล้ียงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด เทากับ 5,754.90 บาท ซ่ึงประกอบไปดวยตนทุน
ผันแปร ไดแก คาแรงงานในการทํากอนเชื้อเห็ดและการดูแลและเก็บดอกเห็ด จํานวนเฉล่ียเทากับ 
1,111.49 บาท คิดเปนรอยละ 21.22 บาท ของตนทุนผันแปร มีคาวัสดุจํานวนเทากับ 3,926.94 
บาท คิดเปนรอยละ 74.97 ของตนทุนผันแปร คาใชจายอ่ืนๆ เปนจํานวนเทากับ 199.55 บาท               
คิดเปนรอยละ 3.81 บาทของตนทุนผันแปรและตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ีจํานวนเทากับ 516.92 
บาทตอกอนเห็ดหอม 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.98 ของตนทุนรวมผลผลิตเฉล่ียตอกอนเห็ดหอม 
1,000 กอนของฟารมเพาะเล้ียงขนาดเล็ก ฟารมเพาะเล้ียงขนาดกลาง และฟารมเพาะเล้ียงขนาดใหญ 
มีผลผลิตเฉล่ียเทากับ 104.78 กิโลกรัม 106.67 บาทตอกิโลกรัม และ 109.09 บาทตอกิโลกรัม
ตามลําดับ ซ่ึงฟารมเพาะเล้ียงท่ีมีกําไรสูงสุดไดแก ฟารมเพาะเล้ียงขนาดใหญผลผลิตเฉล่ียตอกอน
เห็ดหอม 1,000 กอน ของการเพาะเล้ียงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด มีผลผลิตเฉล่ียเทากับ 103.67 

กิโลกรัมมีราคารับซ้ือเฉลี่ยเทากับ 105.68 บาทตอกิโลกรัม ทําใหผลตอบแทนเฉล่ียของผูเพาะเล้ียง
เห็ด ในอําเภอดอยสะเก็ดเปนจํานวนเทากับ 10,955.85 บาท และกําไรเฉล่ีย เปนจํานวนเงินเทากับ 
5,200.95 บาทอัตราสวนทางการเงินและระยะเวลาคืนทุนของการเพาะเล้ียงขนาดเล็ก ฟารม
เพาะเล้ียงขนาดกลาง ฟารมเพาะเล้ียงขนาดใหญ มีอัตราสวนกําไรตอตนทุนเทากับรอยละ 64.04 

86.26 และ 106.97 ตามลําดับ อัตราสวนกําไรตอยอดขายเทากับรอยละ 39.04 46.31 และ 51.68 

ตามลําดับ อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับ รอยละ 161.52 274.36 และ 200.06 

ตามลําดับและมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9 เดือน 5  เดือน และ6 เดือนตามลําดับสําหรับอัตราสวน
ทางการเงินและระยะเวลาคืนทุนของการเพาะเล้ียงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด มีอัตราสวนกําไรตอ
ตนทุน จํานวนเทากับ รอยละ 90.37 อัตราสวนกําไรตอยอดขายจํานวนเทากับรอยละ 47.47 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน มีจํานวนเทากับ รอยละ189.01 และมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 7 เดือน จากอัตราสวนดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูเพาะเล้ียงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด                
มีกําไรจากการเพาะเล้ียงเห็ดหอมสูงเม่ือเทียบกับการลงทุน สงผลตอผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง
และมีการคืนทุนอยางรวดเร็ว 

 ผจงวาด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2545)ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงผ้ึงของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดเล็ก ตนทุนการเล้ียงผ้ึงของ
เกษตรกรผูเลี้ยงผ้ึงขนาดเล็กประกอบดวยคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท้ังส้ิน 
8,271,621.13 บาท โดยคาใชจายในการลงทุนจะจายในปท่ีลงทุนเร่ิมแรกเทากับ 1,896,495 บาท 
สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานต้ังแตปท่ีลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปท่ี 5 เทากับ 6,375,126.13 บาท 
และพบวาตนทุนการเล้ียงผ้ึงตอรังขอเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดเล็กโดยเฉล่ียรังละ  15,906.96 บาท 
ผลตอบแทนหรือรายไดจากการเล้ียงผ้ึง ตลอดอายุโครงการ 5 ป เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงของเกษตรกร



ขนาดเล็ก จากการวิเคราะหเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนพบวาใชระยะเวลาคืนทุน 4 ป               
2 เดือน มีมูลคาปจจุบัน (NPV) เทากับ -128,022.26 บาท โดยเฉล่ียตอรับเทากับ -246.19 บาท ซ่ึงมี
คานอยกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนเทากับ 5.11% ซ่ึงตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียเงิน
ใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดไวคือ 8.25% ซ่ึงเปนอัตรา ณ เดือนมกราคม     
ปพ.ศ. 2545 เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดกลาง ตนทุนการเล้ียงผ้ึงของเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดกลาง
ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท้ังส้ิน  171,035,486.74 บาท       
โดยคาใชจายในการลงทุนจะจายในปท่ีลงทุนเร่ิมแรกเทากับ 52,870,970 บาท สําหรับคาใชจายใน
การดําเนินงานต้ังแตปท่ีลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปท่ี 5 เทากับ 118,164,517.03 และพบวาตนทุน                 
การเล้ียงผ้ึงตอรังของเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดกลางโดยเฉล่ียรังละ 9,250.16 บาทผลตอบแทนหรือ
รายไดจากการเลี้ยงผ้ึง ตลอดอายุโครงการ 5 ป เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดกลางไดรับผลตอบแทนหรือ
รายไดท้ังหมดเทากับ 302,741,273.77  บาท และโดยเฉล่ียตอรังเทากับ 16,373.24 บาท                     
การตัดสินใจลงทุนเล้ียงผ้ึงของเกษตรกรขนาดกลาง จากการวิเคราะหเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของ
การลงทุนพบวาใชระยะเวลาคืนทุน 1 ป 4 เดือน มีมูลคาปจจุบัน (NPV) เทากับ 91,108,451.36  
บาท โดยเฉล่ียตอรังเทากับ 4,951.54 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทุนเทากับ 57.70% ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                
ที่กําหนดไวคือ 8.25% ซ่ึงเปนอัตรา ณ เดือน มกราคม ป พ.ศ. 2545เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดใหญ 
ตนทุนการเล้ียงผึ้งของเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดใหญประกอบดวยคาใชจายในการลงทุนและคาใชจาย
ในการดําเนินงานท้ังส้ิน 180,343,336.81 บาท โดยคาใชจายในการลงทุนจะจายในปท่ีลงทุนเร่ิมแรก
เทากับ 66,007,604.00 บาท สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานต้ังแตปท่ีลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปท่ี 5 

เทากับ 114,335,732.81 บาท และพบวาตนทุนการเล้ียงผ้ึงตอรังของเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดใหญ
โดยเฉล่ียรังละ 5,641.66 บาท ผลตอบแทนหรือรายไดจากการเล้ียงผ้ึง ตลอดอายุโครงการ 5 ป 
เกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงขนาดใหญไดรับผลตอบแทนหรือรายไดท้ังหมดเทากับ 458,420,345.66 บาท           
และโดยเฉล่ียตอรังเทากับ 19,424.59 บาท การตัดสินใจลงทุนเล้ียงผ้ึงของเกษตรกรขนาดใหญ จาก
การวิเคราะหเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนพบวาใชระยะเวลาคืนทุน 1 ป มีมูลคาปจจุบัน 
(NPV)เทากับ 206,224,852.38 บาท โดยเฉล่ียตอรังเทากับ 8,738.34 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนเทากับ 98.84% ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดไวคือ 8.25%  ซ่ึงเปนอัตรา ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 

ไพฑูรย อินตะขัน (2547) ได ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทํากระดาษ            
ใยสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ตนทุนในการลงทุนทํา
กระดาษใยสัปปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประกอบดวยคาใชจายในการลงทุน
และคาใชจายในการดําเนินงานท้ังส้ิน 5,943,663 บาท โดยคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเทากับ 



1,086,740 บาท สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานต้ังแตปท่ีลงทุนเร่ิมแรกจนถึงปท่ี 5 เทากับ 
4,850,483 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนทํากระดาษจากสับปะรดตลอดระยะเวลา 5 ป การลงทุน
ทํากระดาษใยสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดรับผลตอบแทนหรือรายได
ทั้งหมดเทากับ 6,297,638 บาท โดยเปนรายไดจากการจําหนายกระดาษใยสับปะรดเพียงอยางเดียว 
ผลตอบแทนจากการคืนทุนทํากระดาษใยสับปะรด ในการลงทุนทํากระดาษใยสับปะรดพบวา                
ใชระยะเวลาคืนทุน 3 ป 8 เดือน 23 วัน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate)
รอยละ 2 เทากับ 272,510 บาท อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 9.75 เทากับ 16,926 บาท 
ซ่ึงมีคามากกวา 0 และอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (Internal Rate of Return : IRR) มีคาเทากับ    
รอยละ 10.37 มีคาสูงกวาดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดไวคือ 
รอยละ 9.75 ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ีย ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 

  นอกจากอัตราผลตอบแทนดังกลาวแลวผูลงทุนควรพิจารณาในเร่ืองของการจัดหาเงินทุน 
ภาวะการแขงขัน ความตองการของผูบริโภคประกอบดวย 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง ผูวิจัย

ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. การกําหนดประชากร 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 3 ราย ไดแก ผูประกอบการรายแรกอาศัยอยูที่ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง             
ผูประกอบรายท่ีสองอาศัยอยูในตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และผูประกอบรายท่ีสาม
อาศัยอยูในตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาใชเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงออกแบบข้ึนมาเพ่ือรองรับวัตถุประสงคของการศึกษา 
ประกอบไปดวย 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับฟารมเพาะเห็ดนางฟา ประกอบดวย ที่ต้ังของฟารมเพาะเห็ด
นางฟา ลักษณะการประกอบธุรกิจ กระบวนผลิต ประเภทผลิตภัณฑท่ีจําหนาย การจัดจําหนาย 

สวนท่ี  2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุน            
ซ่ึงหมายถึงเงินท่ีจายในการลงทุนเร่ิมแรกโดยจะประกอบไปดวย คาใชจายในการกอสรางโรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟา โรงบมกอนเชื้อเห็ดนางฟา รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการประกอบ
ธุรกิจของฟารมเพาะเห็ดนางฟา 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนจากการผลิตและจําหนายกอนเชื้อเห็ดนางฟาและ            
เห็ดนางฟา 
 สวนที่ 4  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

 



 

 

การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 แบบสัมภาษณเชิงลึกของผูประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาภายหลังสรางขอคําถาม               
ผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน ไดแก 1) คุณกาญจนา  ศรีชัยตัน หัวหนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 2) คุณเสถียร  ไชยสมนึก ผูประกอบการฟารมเห็ด
นางฟา และ 3) คุณสุรยัน  คําฝาเชื้อ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เพ่ือหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) ซ่ึงไดคาอยูท่ี  0.91 
 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีเก็บรวมรวมขอมูลจากผูประกอบการฟารมเพาะเห็ดนางฟาโดยใช 

แบบสัมภาษณเชิงลึกซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายในการขายและบริหาร รวมถึงขอมูลเก่ียวกับรายไดจากการจําหนายกอนเชื้อเห็ดนางฟาและ
เห็ดนางฟา 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวม คนควา ขอมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซตท่ี
เผยแพรจากแหลงขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปวิเคราะห ศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณนํามาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโดย
ใชสถิติรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับฟารมเพาะเห็ดนางฟา นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค                 
การวิเคราะหสถิติเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

สวนที่  2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา สามารถแบงการวิเคราะหไดดังน้ี 
   1. คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ

ผลิตเพาะเชื้อเห็ดนางฟา เพ่ือคํานวณหาเงินลงทุนเร่ิมแรกของกิจการ 
   2. ตนทุนในการผลิตเชื้อเห็ดนางฟา ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง  

และคาใชจายในการผลิต เพ่ือคํานวณหาตนทุนตอหนวยและกระแสเงินสดจาย 
   3. ตนทุนท่ีไมเก่ียวของกับการผลิต ประกอบดวย คาใชจายในการขายและบริหาร            

เพ่ือคํานวณหากระแสเงินสดจาย 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

ผลตอบแทน เพ่ือใหทราบถึงรายไดตอหนวย กระแสเงินสดรับ และคํานวณหากระแสเงินสดสุทธิ 
สามารถวิเคราะหโครงการโดย 

 



 

 

   1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) ควรมีระยะเวลาคืนทุนท่ีส้ันกวาระยะเวลา
คืนทุนท่ีตองการหรือมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

   2. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) หากผลลัพธท่ีไดออกมามีมูลคา
ปจจุบันสุทธิเปนบวกหรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสูงกวาจํานวนเงินลงทุนถือวาโครงการน้ี
เปนโครงการท่ียอมรับได 

   3. วิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (Internal Rate of Return : IRR) อัตราผลตอบแทนท่ี
คํานวณไดควรเทากับหรือมากกวา อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย คือ รอยละ 8 ซ่ึง
เปนอัตรา ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 จะถือวาโครงการน้ีเปนโครงการท่ียอมรับได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจาก
แบบสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 
4 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา 

 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบธุรกิจผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟา 
 ผูประกอบการคนแรก อาศัยอยูในตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เร่ิมประกอบ
อาชีพเพาะเห็ดนางฟาเม่ือพ.ศ.2540 มีระยะเวลาถึงปปจจุบัน รวม 17 ป พันธุเห็ดนางฟาท่ีทําการ
เพาะในฟารมไดแก เห็ดนางฟาฮังการี และเห็ดนางฟาภูฐาน วิธีการผลิตสามารถผลิตกอนเชื้อเห็ด
นางฟาเอง รวมระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว ประมาณ 1 เดือนโดยไดรับความรูและการ
อบรมในการเพาะเห็ดนางฟาจากผูประกอบการธุรกิจฟารมเห็ดนางฟาท่ีประกอบกิจการมากอน
ผลิตภัณฑท่ีไดซึ่งไดแกกอนเชื้อเห็ดนางฟาและดอกเห็ดนางฟา ในสวนของกอนเชื้อเห็ดนางฟามีลูกคา
มารับซ้ือเอง ณ ฟารมเห็ดนางฟาและในสวนของดอกเห็ดนางฟามีพอคาคนกลางมารับซ้ือเพ่ือไป
จําหนายตอ มีการบันทึกรายละเอียดรายรับ รายจายจากธุรกิจอยางสมํ่าเสมอเพ่ือไวประกอบการ
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดจากการทําธุรกิจการเพาะเห็ดน้ี 
 ผูประกอบการคนที่สองอาศัยอยูในตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เร่ิมประกอบ
อาชีพเพาะเห็ดนางฟาเม่ือพ.ศ. 2554 มีระยะเวลาถึงปปจจุบันรวม 3 ป พันธุเห็ดนางฟาท่ีทําการเพาะ
ในฟารม ไดแก เห็ดนางฟาฮังการี และเห็ดนางฟาภูฐาน วิธีการผลิตสามารถผลิตกอนเชื้อเห็ดไดเอง 
รวมระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวประมาณ 1.5  เดือนหรือ 45 วัน โดยไดรับความรูและ             
การอบรมในการเพาะเห็ดนางฟาจากผูประกอบการธุรกิจฟารมเห็ดนางฟาท่ีประกอบกิจการมากอน
และศึกษาคนควาจากอินเทอรเน็ต ผลิตภัณฑท่ีไดซ่ึงไดแกกอนเชื้อเห็ดนางฟา และดอกเห็ดนางฟา     
ในสวนของกอนเชื้อเห็ดนางฟามีลูกคามารับซ้ือเอง ณ ฟารมเห็ดนางฟาและในสวนของดอกเห็ด
นางฟามีพอคาคนกลางมารับซ้ือเพ่ือไปจําหนายตอ มีการบันทึกรายละเอียดรายรับ รายจายจากธุรกิจ
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือไวประกอบการพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดจากการทําธุรกิจการเพาะเห็ดน้ี  



ผูประกอบรายท่ีสามอาศัยอยูในตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เร่ิมประกอบ
อาชีพเพาะเห็ดนางฟาเม่ือพ.ศ. 2555 มีระยะเวลาถึงปปจจุบัน รวม 2 ป พันธุเห็ดนางฟาท่ีทําการ
เพาะในฟารมไดแก เห็ดนางฟาฮังการี และเห็ดนางฟาภูฐาน วิธีการผลิตสามารถผลิตกอนเชื้อเห็ด
นางฟาเอง รวมระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว ประมาณ 1.5 เดือนหรือ 45 วัน โดยไดรับ
ความรูและการอบรมในการเพาะเห็ดนางฟาจากการศึกษาคนควาจากอินเทอรเน็ตและศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)ผลิตภัณฑท่ีไดซึ่งไดแกกอนเชื้อเห็ดนางฟา และดอกเห็ดนางฟา ในสวนของกอน
เชื้อเห็ดนางฟามีลูกคามารับซ้ือเอง ณ ฟารมเห็ดนางฟาและในสวนของดอกเห็ดนางฟามีพอคา                
คนกลางมารับซ้ือเพ่ือไปจําหนายตอ  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา 
ทั้งน้ีผูวิ จัยได มีการบันทึกรายละเอียดรายรับ รายจายจากธุรกิจอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดจากการทําธุรกิจการเพาะเห็ดน้ี 

ตาราง 1  แสดงตนทุนเริ่มแรกในสวนของท่ีดินและโรงเรือน 
 

รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อายุการ
ใชงาน 
(ป) 

คาเส่ือม
ราคาตอป 

ที่ดิน 3 งาน 80,000.00 240,000.00 - - 
โรงเรือน      
1.โรงเรือนสําหรับทํากอนเชื้อ
เห็ดนางฟา น่ึงกอนเชื้อเห็ด
นางฟาและเข่ียเช้ือเห็ดนางฟา 

1 25,000.00 25,000.00 5 5,000.00 

2.โรงเรือนสําหรับพักกอนเชื้อ
เห็ดนางฟาท่ีทําการเข่ียเชื้อ
เห็ดนางฟาแลว 

1 6,500.00 6,500.00 5 1,300.00 

3.โรงเรือนสําหรับเปดดอก
เห็ดนางฟา 

4 7,000.00 28,000.00 5 5,600.00 

รวม   299,500.00  11,900.00 
 

ที่มา : จากการสัมภาษณจํานวน 3 รายเปนขอมูลเฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก 
 

 จากตาราง 1 พบวาตนทุนเร่ิมแรกในสวนของท่ีดินและโรงเรือนมีการลงทุนในท่ีดินเทากับ 
240,000 บาท และโรงเรือนสําหรับทํากอนเชื้อเห็ดนางฟา นึ่งกอนเชื้อเห็ดนางฟาและเข่ียเชื้อเห็ด
นางฟาเทากับ 25,000 บาทโรงเรือนสําหรับพักกอนเชื้อเห็ดนางฟาท่ีทําการเข่ียเชื้อเห็ดนางฟาแลว
เทากับ 6,500 บาท โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดนางฟาเทากับ 28,000 บาท ระยะเวลาในการ
คํานวณคาเส่ือมราคาสําหรับโรงเรือนเทากับ 5 ป มีคาเส่ือมราคาโรงเรือนท้ังส้ิน 11,900 บาท 
 



ตาราง 2 แสดงตนทุนเริ่มแรกในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 

รายการ จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อายุการ
ใชงาน 
(ป) 

คาเส่ือม
ราคาตอป 

เคร่ืองจักรผสมข้ีเล่ือย 1 15,500.00 15,500.00 10 1,550.00 
อุปกรณ      
1.เตานึ่งกอนเชื้อเห็ดนางฟา 1 35,000.00 35,000.00 10 3,500.00 
2.เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก 1 500.00 500.00 5 100.00 
3.สายยางรดน้ํา 1 ชุด 3,800.00 3,800.00 5 760.00 
4.ชุดสปริงเกอร 20 หัวพน 199.00 3,980.00 5 796.00 
5.พล่ัว 2 190.00 380.00 5 76.00 
6.ตะกรา 6 110.00 660.00 5 132.00 
7.ตะเกียง 1 200.00 200.00 5 40.00 
8.อ่ืนๆ โปรดระบุ - - - - - 

รวม   60,020.00  6,954.00 
  

 จากตาราง 2 พบวา ตนทุนเร่ิมแรกในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตกอนเชื้อเห็ด
นางฟามีการลงทุนในสวนของเคร่ืองจักรผสมข้ีเล่ือยทั้งส้ิน 15,500 บาท และอุปกรณในการผลิตกอน
เชื้อเห็ดนางฟาซ่ึงประกอบดวย เตาน่ึงกอนเชื้อเห็ดนางฟาเทากับ 35,000 บาท เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก
เทากับ 500 บาท สายยางรดนํ้าเทากับ 3,800 บาท ชุดสปริงเกอรเทากับ 3,980 บาท พล่ัวเทากับ  
380 บาท ตะกราเทากับ 660 บาท ตะเกียงเทากับ 200 บาท มีการลงทุนในสวนของอุปกรณท้ังส้ิน
รวม 44,520 บาท ตนทุนการผลิต (Production Cost) การแปรสภาพวัตถุดิบเปนสินคาสําเร็จรูป 
โดยใชแรงงานคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ประกอบดวย  ตนทุน 3 ประเภท ไดแก 
วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต 
 

 1. วัตถุดิบ (Materials) เปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากท่ีสุดของการผลิตสินคาเน่ืองจากเปน
สวนประกอบหลักของสินคา วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟา ไดแก ข้ีเล่ือย เชื้อเห็ด
นางฟา ดีเกลือ ยิปซัม รําละเอียด ปูนขาว คอขวด จุกประหยัด ยางรัด กระดาษ สําลี แอลกอฮอล 
เปนตน ซ่ึงเปนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

 



ตาราง 3  แสดงตนทุนวัตถุดิบในการผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟา ต้ังแตปที่ 1 ถึงปที่ 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1.วัตถุดิบ      
 1.1 ข้ีเลื่อย 66,528.00 68,524.00 70,580.00 72,697.00 74,878.00 
 1.2 เชื้อเห็ดนางฟา 6,240.00 6,427.00 6,620.00 6,819.00 7,024.00 
 1.3 ดีเกลือ 11,520.00 11,800.00 12,154.00 12,519.00 12,895.00 
 1.4 ยิปซัม 2,880.00 2,966.00 3,055.00 3,147.00 3,241.00 
 1.5 รําละเอียด 25,920.00 26,698.00 27,499.00 28,324.00 29,174.00 
 1.6 ปูนขาว 7,200.00 7,416.00 7,638.00 7,867.00 8,103.00 
 1.7 คอขวด 21,000.00 21,630.00 22,279.00 22,947.00 23,635.00 
 1.8 จุกประหยัด 600.00 618.00 636.00 655.00 675.00 
 1.9 ยางรัด 16,200.00 16,686.00 17,187.00 17,703.00 18,234.00 
 1.10 กระดาษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 1.11 สําลี 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 
 1.12 แอลกอฮอล 1,080.00 1,112.00 1,145.00 1,179.00 1,214.00 
 1.13 อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ ..........
ถุงพลาสติก 

15,480.00 15,944.00 16,422.00 16,915.00 17,422.00 

ตนทุนรวม 174,688.00 179,862.00 185,257.00 190,815.00 196,539.00 
ตนทุนตอกอน 
(40,000 กอน) 4.37 4.50 4.63 4.77 4.91 
            

 จากตาราง 3 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการปท่ี 1 พบวาตนทุนวัตถุดิบในการ
ผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟามีการเพ่ิมข้ึนประมาณ รอยละ 3 ซ่ึงเปนอัตราเงินเฟอในปจจุบันจาก ปท่ี 1 
เปนปฐานถึงปท่ี 5โดยในปท่ี 1 มีตนทุนวัตถุดิบท้ังส้ิน 174,688 บาท สามารถผลิตกอนเชื้อเห็ดได 
40,000 กอน ดังน้ันตนทุนวัตถุดิบตอกอนเทากับ 4.37บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 2. คาแรงงาน (Labor) หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนท่ีจายใหแกลูกจาง หรือคนงานท่ีทํา
หนาท่ีในการผลิตสินคา ซ่ึงอาจจะจายเปนรายชิ้น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน 
 

 

ตาราง 4 แสดงรายละเอียดคาแรงงานในการผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟา ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
2. คาแรงงาน      
 2.1 คาแรงงานคนงานผสม
วัตถุดิบ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.2 คาแรงงานคนงานบรรจุข้ี
เล่ือยลงถุงเพาะเห็ดนางฟา 

10,000 10,300 10,600 10,900 11,227 

 2.3 คาแรงงานคนงานน่ึงกอน
เชื้อเห็ดนางฟา 

10,000 10,300 10,600 10,900 11,227 

 2.4 คาแรงงานคนงานเข่ียเช้ือ
เห็ดนางฟา 

10,000 10,300 10,600 10,900 11,227 

ตนทุนรวม 30,000 30,900 31,800 32,700 33,681 
ตนทุนตอกอน (40,000 กอน) 0.75 0.77 0.79 0.81 0.84 

 

 จากตาราง 4 พบวาคาแรงงานคนงานซ่ึงประกอบดวยคาแรงคนงานผสมวัตถุดิบเทากับ 0 

บาท เน่ืองจากใชเคร่ืองจักรในการผสมวัตถุดิบไมใชแรงงานคน คาแรงงานคนงานบรรจุข้ีเล่ือยลงถุง
เพาะเห็ดนางฟาเทากับ 10,000 บาท คาแรงงานคนงานน่ึงกอนเชื้อเห็ดนางฟาเทากับ 10,000 บาท 
คาแรงงานคนงานเข่ียเชื้อเห็ดนางฟาเทากับ 10,000 บาท มีตนทุนรวมท้ังส้ิน 30,000 บาทในปท่ี 1 
ซ่ึงเปนปฐานและจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตามภาวะเงินเฟอในปจจุบันทําใหมีตนทุนตอกอนเทากับกอนละ 
0.75 บาทในปท่ี 1 
 

 3. คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง คาใชจายในปจจัยการผลิต
ที่ใชในการกระบวนการผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟา ไดแก คาไฟฟา คานํ้ามัน และคาฟน เปนตน 
 

ตาราง 5 แสดงรายละเอียดคาใชจายการผลิตในการผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟา ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปที่ 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
3. คาใชจายในการผลิต      
 3.1 คาไฟฟา 2,400.00 2,472.00 2,546.00 2,622.00 2,700.00 
 3.2 คานํ้ามัน 720.00 741.00 763.00 785.00 808.00 
 3.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ คาฟน 7,920.00 8,150.00 8,390.00 8,640.00 8,900.00 

ตนทุนรวม 11,040.00 11,363.00 11,699.00 12,047.00 12,408.00 
ตนทุนตอกอน (40,000 กอน) 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 



จากตาราง 5 พบวาคาใชจายการผลิต ซ่ึงประกอบดวยคาไฟฟาเทากับ 2,400 บาท คานํ้ามัน
เทากับ 720 บาท คาฟนเทากับ 7,920 บาทมีตนทุนรวมท้ังส้ิน 11,040 บาทในป พ.ศ.2557 ซ่ึงเปน          
ปฐานและจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตามภาวะเงินเฟอในปจจุบันทําใหมีตนทุนตอกอน เทากับ กอนละ 
0.27 บาทในปท่ี 1 

 

ตาราง 6 แสดงสรุปตนทุนการผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟา ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
ตนทุนการผลิต :      
     วัตถุดิบทางตรง 174,688.00 179,862.00 185,257.00 190,815.00 196,539.00 
     แรงงานทางตรง 30,000.00 30,900.00 31,800.00 32,700.00 33,681.00 
     คาใชจายการผลิต 11,040.00 11,363.00 11,699.00 12,047.00 12,408.00 

ตนทุนรวม 215,728.00 222,125.00 228,756.00 235,562.00 242,628.00 
ตนทุนตอกอน (40,000 

กอน) 5.39 5.55 5.71 5.88 6.06 
 

จากตาราง 6 พบวา ตนทุนการผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาซ่ึงประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง
เทากับ 174,688 บาท แรงงานทางตรงเทากับ 30,000 บาท คาใชจายการผลิตเทากับ 11,040 บาท 
และพบวาในปท่ี 1 ตนทุนการผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟามีตนทุนการผลิตเทากับ 5.39 บาทตอกอน             
คิดเปน 215,728 บาทตอป ซ่ึงเปนปฐานและจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตามภาวะเงินเฟอในปจจุบัน 
 

 4. คาใชจายในการดําเนินงานผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟา มีคาใชจายท่ีเก่ียวของไดแก คานํ้า     
คาไฟฟา คาโทรศัพท คาวัสดุสํานักงาน คาใชจายเบ็ดเตล็ดและคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเชา 
 

ตาราง 7 แสดงรายละเอียดคาใชจายการดําเนินงานผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟาตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5.1 คาโทรศัพท 3,600.00 3,700.00 3,800.00 3,900.00 4,000.00 
5.2 คาวัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.3 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.4 คาใชจายอ่ืน ๆ คาเชา 2,000.00 2,060.00 2,120.00 2,180.00 2,245.00 

ตนทุนรวม 5,600.00 5,760.00 5,920.00 6,080.00 6,245.00 
ตนทุนตอกอน (40,000 กอน) 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 

 

 

 

 

 



จากตาราง 7 พบวาคาใชจายในการดําเนินงานผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาซ่ึงประกอบไปดวย  
คานํ้า คาโทรศัพทเทากับ 3,600 บาท คาวัสดุสํานักงานเทากับ 0 บาท คาใชจายเบ็ดเตล็ดเทากับ  0 

บาท คาเชาเทากับ 2,000 บาท มีตนทุนรวมท้ังส้ิน 5,600 บาทในปที่ 1 ซ่ึงเปนปฐานและจะเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 ตามภาวะเงินเฟอในปจจุบันทําใหมีตนทุนตอกอน เทากับ กอนละ 0.14 บาทในปท่ี 1 
 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา 
 การประมาณการรายไดจากการขายกอนเชื้อเห็ดนางฟา และรายไดจากการขายดอกเห็ด
นางฟา จากขอมูลในการสัมภาษณผูประกอบการจํานวน 3 ราย นํามาเฉล่ียเปนยอดขาย ซ่ึงพบวา 
ปจจุบันผูบริโภคไดหันมาสนใจสุขภาพทําใหเกิดการบริโภคพืชผักและผลไมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเห็ดนางฟา
ก็เปนพืชท่ีมีประโยชนตอรางกายของมนุษย และจากการวิเคราะหขอมูลดานการตลาดในสวนของ
สภาพแวดลอมของธุรกิจ การวิเคราะหลูกคา และการวิเคราะหการแขงขัน รวมถึงการศึกษาศักยภาพ
ทางการตลาด ตลอดจนการกําหนดสมมติฐานเพ่ือการวิเคราะหในสวนของงบประมาณการขาย                    
ที่เหมาะสม 
 

ตาราง 8  แสดงรายไดจากการขายผลิตภัณฑเช้ือเห็ดนางฟา ต้ังแตปที่ 1 ถึงปที่ 5 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
6.1  รายไดจากการ
ขายกอนเชื้อเห็ด
นางฟา 

175,000.00 180,250.00 185,657.00 191,227.00 196,963.00 

6.2 รายไดจากการ
ขายดอกเห็ดนางฟา 

270,000.00 278,100.00 286,443.00 295,036.00 303,887.00 

รวมยอดขาย 445,000.00 458,350.00 472,100.00 486,263.00 500,850.00 
 

จากตาราง 8 พบวารายไดจากการขายผลิตภัณฑเห็ดนางฟา ซ่ึงประกอบดวยรายไดจาก            
การขายกอนเชื้อเห็ดนางฟามียอดขายเทากับ  175,000 บาท  รายไดจากการขายดอกเห็ดนางฟามี
ยอดขายเทากับ 270,000 บาท รวมรายไดท้ังส้ิน 445,000 บาทในปที่ 1 ซ่ึงเปนปฐานโดยใชอัตราการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ซ่ึงใชเกณฑอัตราของภาวะเงินเฟอในปจจุบันเปนเกณฑในการประมาณการรายได  
ในปตอๆ ไป 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 9 ประมาณการตนทุนขายตลอดโครงการ (บาท) 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
ยอดขาย 445,000.00 458,350.00 472,100.00 486,263.00 500,850.00 
ตนทุนขาย      
     สินคา 215,600.00  222,068.00  228,730.00  235,592.00  242,660.00  

รวมตนทุนขาย 215,600.00 222,068.00 228,730.00 235,592.00 242,660.00 
ที่มา : จากการคํานวณยอดขายมาจากตารางท่ี 8 ตนทุนขายของสินคามาจากตารางท่ี 3–5 ในปท่ี 1
ยอดขายกอนเชื้อเห็ด จํานวน 25,000 กอน ราคากอนละ 7 บาท เปนเงิน 175,000 บาทตอป ในปท่ี 
1 ยอดขายดอกเห็ดนางฟา เปนเงิน 22,500 บาทตอเดือน 270,000 บาทตอป ในปท่ี 1 คาสินคามา
จากตารางในแบบสอบถามเปนคาวัตถุดิบ คาแรงงานและคาใชจายการผลิต เปนเงิน 215,600 บาท
ตอป 
 

ตาราง 10  ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตลอดโครงการ (บาท) 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 10 พบวาคาใชจายในการดําเนินงานมาจากตาราง 7 ซ่ึงเปนคาใชจายในการขาย
และบริหารเทากับ 5,000 บาทในปท่ี 1 ซ่ึงเปนปฐานโดยใชอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ซ่ึงใชเกณฑ
อัตราของภาวะเงินเฟอในปจจุบัน 

 

ตาราง 11 การคํานวณคาเส่ือมราคา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
คาเสื่อมราคา      
    สิ่งกอสราง 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 
อุปกรณและยานพาหนะ 6,954.00 6,954.00 6,954.00 6,954.00 6,954.00 
รวมคาเสื่อมราคาท้ังสิ้น 18,854.00 18,854.00 18,854.00 18,854.00 18,854.00 
 

ที่มา : จากการคํานวณ  
จากตาราง 11  พบวาในปท่ี 1 มีคาเส่ือมราคาส่ิงกอสรางเทากับ 11,900 บาท คาเส่ือมราคา

อุปกรณและยานพาหนะเทากับ 6,954 บาท รวมคาเส่ือมราคาท้ังส้ิน เทากับ 18,854 บาท โดยคา
เส่ือมราคาใชวิธีการคํานวณแบบเสนตรง มาจากตาราง 1-2 ซ่ึงจะเทากันทุกป ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
ยอดขาย 445,000.00 458,350.00 472,100.00 486,263.00 500,850.00 
คาใชจายในการดําเนินงาน      
     คาใชจายในการขายและบริหาร 5,600.00 5,760.00 5,920.00 6,080.00 6,245.00 
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 5,600.00 5,760.00 5,920.00 6,080.00 6,245.00 



ตาราง 12 ประมาณการงบกําไร (ขาดทุน) สุทธิตลอดโครงการ (บาท) 
             ประมาณการงบกําไรขาดทุนลวงหนาสําหรับระยะเวลา 5 ป 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
ยอดขาย 445,000.00  458,350.00  472,100.00  486,263.00  500,850.00  
หักตนทุนขาย 215,600.00  222,068.00  228,730.00  235,592.00  242,660.00  
กําไรข้ันตน 229,400.00  236,282.00  243,370.00  250,671.00  258,190.00  
     หักคาใชจายท่ีเปนตัวเงิน           
คาใชจายในการดําเนินงาน 5,600.00  5,760.00  5,920.00  6,080.00  6,245.00  
     หักคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน           
         คาเสื่อมราคา 18,854.00  18,854.00  18,854.00  18,854.00  18,854.00  
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 204,946.00  211,668.00  218,596.00  225,737.00  233,091.00  
 

ที่มา : จากการคํานวณ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน จากตาราง 9 ประมาณการตนทุนขายตลอดโครงการ ตาราง 
10 ประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานตลอดโครงการ และตาราง 11 ประมาณคาเส่ือมราคา 

 

จากตาราง 12 พบวาในปท่ี 1 ฟารมเพาะเห็ดนางฟามียอดขายท้ังส้ินเทากับ 445,000 บาท 
มีตนทุนขายเทากับ 215,600  บาท และเม่ือหักคาใชจายในการดําเนินงาน 5,600บาท และหักคา
เส่ือมราคา 18,854 บาท แลวทําใหกิจการมีกําไรสุทธิเทากับ 204,946 บาท ซ่ึงเปนปฐานและใชอัตรา
การเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ซ่ึงใชเกณฑอัตราของภาวะเงินเฟอในปจจุบันเปนเกณฑในการประมาณการงบ
กําไร (ขาดทุน) ในปตอๆ ไป 

ตาราง 13 แสดงงบประมาณการลงทุนธุรกิจฟารมเห็ดนางฟา 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) แหลงท่ีมา 
สินทรัพยถาวร สวนของเจาของ เจาหนี้เงินกู 

ที่ดิน 240,000.00 240,000.00 - 
โรงเรือน 59,500.00 59,500.00 - 
เคร่ืองจักรผสมข้ีเล่ือย 15,500.00 15,500.00 - 
อุปกรณการผลิต 44,520.00 44,520.00 - 
รวมสินทรัพย 359,520.00 359,520.00 - 
 

ที่มา : จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 จากตาราง 13 พบวาในการลงทุนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาใชสินทรัพย ในการลงทุน              
ซ่ึงประกอบดวย ท่ีดินเทากับ 240,000 บาท โรงเรือนเทากับ 59,000 บาท เคร่ืองจักรผสมข้ีเล่ือย
เทากับ 15,500 บาท อุปกรณการผลิตเทากับ 44,250 บาท ซ่ึงรวมเงินลงทุนในสินทรัพยท้ังส้ินเทากับ  
359,520 บาทโดยการลงทุนมีแหลงท่ีมาจากสวนของเจาของ 



ตาราง 14 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการ (บาท) 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
กระแสเงินสดเขา      
ยอดขาย 445,000.00  458,350.00  472,100.00  486,263.00  500,850.00  
กระแสเงินสดออก           
ตนทุนขาย 215,600.00  222,068.00  228,730.00  235,592.00  242,660.00  
คาใชจายในการดําเนินงาน 5,600.00  5,760.00  5,920.00  6,080.00  6,245.00  
กระแสเงินสดสุทธิ 223,800.00  230,522.00  237,450.00  244,591.00  251,945.00  

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 14 พบวากระแสเงินสดเขาซ่ึงประกอบดวยยอดขายเทากับ 445,000 บาท               
และกระแสเงินสดออกประกอบดวยตนทุนขายเทากับ 215,600 บาทและคาใชจายในการดําเนินงาน
เทากับ 5,600 บาท ซ่ึงกระแสเงินสดสุทธิเทากับ 223,800 บาทในปที่ 1 ซ่ึงเปนปฐานและใชอัตรา
การเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ซ่ึงใชเกณฑอัตราของภาวะเงินเฟอในปจจุบันเปนเกณฑในการประมาณการ
กระแสเงินสดสุทธิในปตอๆ ไป 

 

ตาราง 15 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 

ประมาณการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

สินทรัพยหมุนเวียน      
เงินสด 223,800.00 454,322.00 691,772.00 936,363.00 1,188,308.00 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 223,800.00 454,322.00 691,772.00 936,363.00 1,188,308.00 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ           
ที่ดิน 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 
โรงเรือน(สุทธิ) 47,600.00 35,700.00 23,800.00 11,900.00 0 
เครื่องจักรและอุปกรณ(สุทธิ) 45,450.00 40,400.00 35,350.00 30,300.00 25,250.00 
เครื่องมือ (สุทธิ) 7,616.00 5,712.00 3,808.00 1,904.00 0 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 340,666.00 321,812.00 302,958.00 284,104.00 265,250.00 
รวมสินทรัพยท้ังส้ิน 564,466.00 776,134.00 994,730.00 1,220,467.00 1,453,558.00 
หน้ีสิน           
เงินกู 0 0 0 0 0 
รวมหน้ีสิน 0 0 0 0 0 
สวนของเจาของ           
ทุน 359,520.00 359,520.00 359,520.00 359,520.00 359,520.00 
กําไรสะสม 204,946.00 416,614.00 635,210.00 860,947.00 1,094,038.00 
รวมสวนของเจาของ 564,466.00 776,134.00 994,730.00 1,220,467.00 1,453,558.00 
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 564,466.00 776,134.00 994,730.00 1,220,467.00 1,453,558.00 



ที่มา: จากการคํานวณ         

 จากตาราง 15 พบวาในปท่ี 1 มีสินทรัพยรวมท้ังส้ินเทากับ 564,466 บาท ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 223,800 บาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ เทากับ 340,666 บาท            
สวนดานหน้ีสินและสวนของเจาของรวมท้ังส้ินเทากับ 564,466 บาท ประกอบดวย ทุนเทากับ 
359,520 บาท กําไรสะสมเทากับ 204,946 บาท  

ตาราง 16 ตารางระยะเวลาคืนทุน 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
กระแสเงินสดสุทธิ 223,800.00  230,522.00  237,450.00  244,591.00  251,945.00  
กระแสเงินสดสุทธิสะสม 223,800.00  454,322.00  691,772.00  936,363.00  1,188,308.00  

ที่มา : จากการคํานวณ 

หมายเหตุ Payback Period จะอยูในปท่ี 2 
 

คํานวณหาระยะเวลาคืนทุนไดดังน้ี 

 เงินลงทุน      359,520.00 

 หัก กระแสเงินสดสุทธิปท่ี 1    (223,800.00)  

        135,720.00 

 หัก กระแสเงินสดสุทธิปท่ี 2    (230,522.00) 
 คงเหลือ       (94,802.00) 
  

ถาจํานวนเงิน  230,522.00 บาท เทากับ  1 ป 
ถาจํานวนเงิน 135,720.00 บาท   เทากับ   135,720 =  0.589  ป 
     230,522 
 

ระยะเวลา 0.589 ป เทากับ  215 วัน (0.589X 365 วัน) 
 

ดังน้ันระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1 ป 7 เดือน 3 วัน 
 

จากตาราง 16 ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปาง
เทากับ  1 ป 7 เดือน 3 วันหมายความวา ผูลงทุนจะมีเงินลงทุนในปท่ีเร่ิมลงทุนจากการศึกษาเปนเงิน 
359,520 บาท หลังจากเสร็จส้ินการดําเนินงานในปท่ี 1 ผูลงทุนจะไดรับกระแสเงินสดสุทธิเปนเงิน 
223,800 บาท ทําใหคงเหลือเงินลงทุนคืนเปนเงินเทากับ 135,720 บาท โดยจะคืนทุนในปท่ี 2  
ดังน้ันการลงทุนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปางโครงการน้ีสามารถยอมรับได เพราะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนท้ังส้ิน 1 ป 7 เดือน 3 วัน 



ตาราง 17 ตารางมูลคาปจจุบันสุทธิ 
 

 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5  
กระแสเงินสด
สุทธิ 223,800.00 230,522.00 237,450.00 244,591.00 251,945.00  
แฟกเตอร                 
ลดคาท่ี 8% 
 

0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806  

NPV 207,216.42 197,626.51 188,487.81 179,774.39 171,473.77 994,578.89 
 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 17 เงินลงทุนเบ้ืองตนเทากับ 359,520 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิตลอดโครงการ 
เทากับ 944,578.89 บาท NPV สุทธิโครงการ (944,578.89– 359,520) เทากับ 585,058.89บาท  
มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคํานวณไดเปนบวก ซ่ึงแสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาอัตรา              
ลดคา ซ่ึงอัตราลดคาท่ีใชคือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูในทองตลาด ประมาณรอยละ 8 ซ่ึงเปนอัตราเงินกู
ของธนาคารกรุงไทย ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ผลของการคํานวณสงผลใหเห็นวาโครงการน้ี
สามารถยอมรับได 

ตาราง 18 ตารางอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
 

ปท่ี รายการ จํานวนเงิน 
อัตราคิด
ลด r= 57 

% 

มูลคา
ปจจุบัน 

อัตราคิด
ลดr= 58 

% 

มูลคา
ปจจุบัน 

0 เงินลงทุน (359,520) 1.000 (359,520) 1.000 (359,520) 
1 กระแสเงินสดสุทธิ 223,800 0.6369 142,538 0.6329 141,643 
2 กระแสเงินสดสุทธิ 230,522 0.4057 93,523 0.4006 92,347 
3 กระแสเงินสดสุทธิ 237,450 0.2584 61,357 0.2535 60,194 
4 กระแสเงินสดสุทธิ 244,591 0.1646 40,260 0.1605 39,257 
5 กระแสเงินสดสุทธิ 251,945 0.1045 26,328 0.1016 25,598 
 รวม   364,006  359,038 
 มูลคาปจจุบันสุทธิ   4,486  (482) 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 

 

 



 อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (IRR) ของโครงการตองเปนอัตราสวนลดท่ีทํา
ใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 0 ดังน้ัน อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง ( IRR) ของการลงทุนธุรกิจ
ฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปาง ตองมีคาอยูระหวางรอยละ 58 - 57 

 อัตราสวนลด (r รอยละ)  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) บาท 

  58    (482) 
  57    4,486 

  1    4,004 

 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เพ่ิมข้ึน 4,004 บาท อัตราสวนลด ลดลงรอยละ 1 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เพ่ิมข้ึน 482 บาท อัตราสวนลด ลดลงรอยละ 0.12   

ดังน้ันอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR) ของโครงการ เทากับรอยละ 57.88 
 

จากตาราง 18 แสดงการคํานวณอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง จากการลงทุนธุรกิจฟารมเพาะ
เห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปาง พบวา อัตราลดคาท่ีแทจริง เทากับ รอยละ 57.88  จะเห็นไดวาอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการท่ีได โครงการน้ีมีความสามารถในการทํากําไรไดมากกวาตนทุนของเงิน
ลงทุน จึงสามารถยอมรับได ตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าคือ อัตราเงินกูในทองตลาด ในปจจุบันอยู
ในอัตรารอยละ 8  

ตาราง 19  ตารางผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

รายการ คาท่ีไดจากการคํานวณ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 1 ป 7 เดือน 3 วัน 
มูลค าปจจุบันสุทธิ (NPV) 585,058.89 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) รอยละ 57.88 

  

จากตาราง 19 พบวาจากการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนท้ัง 3 ดาน พบวาการ
ดําเนินงานทางดานการเงินตามรายละเอียดขางตนมีความคุมคาทางดานการ เงิน คือมีระยะเวลา               
คืนทุนภายใน 1 ป 7 เดือน 3 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิหลังส้ินสุดโครงการ 5 ปเทากับ 585,058.89 
บาท และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูในทองตลาด ซ่ึงปจจุบันอยู
ในชวงรอยละ 8 เทาน้ัน สวนอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับรอยละ 57.88 



 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยตนทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปางในคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปางโดยเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการธุรกิจ รวมถึงการใชขอมูลจากการจดบันทึก             
ในระหวางป และจากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ รวมท้ัง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหการศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน จึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในรูปของการวิเคราะหวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง (Internal 
Rate of Return :IRR) สําหรับธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง 

สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเพาะเห็ดนางฟา 

ผูประกอบการท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูประกอบธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 3 ราย ดังน้ี ผูประกอบการรายแรกอาศัยอยูในตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง               
ผูประกอบรายท่ีสองอาศัยอยูในตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และผูประกอบรายท่ีสาม
อาศัยอยูในตําบลหนองหลม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงในภาพรวมผูประกอบการสวนใหญ
เพาะเห็ดนางฟาพันธฮังการี และเห็ดนางฟาภูฐาน 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา 
ตนทุนเร่ิมแรกในสวนของท่ีดิน โรงเรือน เคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตกอนเชื้อ                 

เห็ดนางฟา มีคาใชจายในการลงทุนในปแรกเทากับ 359,528 บาท 

 ตนทุนการผลิต (Production Cost) การแปรสภาพวัตถุดิบเปนสินคาสําเร็จรูปโดยใช
แรงงานคน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ประกอบดวยตนทุน 3 ประเภท ไดแก วัตถุดิบ
ทางตรง แรงงงานทางตรงและคาใชจายการผลิตปแรกเทากับ 215,728  บาท รวมต้ังแตปแรกจนถึง  
ปที่ 5 เทากับ 1,144,799 บาท คาใชจายในการดําเนินงาน ปแรกเทากับ 5,600 บาท รวมต้ังแตปแรก
จนถึงปท่ี 5 เทากับ 29,605 บาท 

  
 



 

 

สวนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา 
 การประมาณการรายไดจากการขายกอนเชื้อเห็ดนางฟาและรายไดจากการขายดอกเห็ด
นางฟา จากขอมูลในการสัมภาษณผูประกอบการจํานวน 3 ราย นํามาเฉล่ียเปนยอดขาย ซ่ึงพบวา 
รายไดจากการขายผลิตภัณฑเห็ดนางฟา ประกอบดวยรายไดจากการขายกอนเชื้อเห็ดนางฟา             
มียอดขายเทากับ 175,000 บาท รายไดจากการขายดอกเห็ดนางฟามียอดขายเทากับ 270,000 บาท 
รวมรายไดท้ังส้ิน 445,000 บาทในปท่ี 1 และมีประมาณการรายไดตลอดระยะเวลา 5 ปเทากับ 
2,362,563  บาท 

จากการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนท้ัง 3 ดาน พบวาการดําเนินงานทางดานการเงิน
ตามรายละเอียดขางตนมีความคุมคาทางดานการเงิน คือมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ป 7 เดือน 3 วัน 
มูลคาปจจุบันสุทธิหลังส้ินสุดโครงการ 5 ป เทากับ 585,058.89 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูในทองตลาด ซ่ึงปจจุบันอยูในชวงรอยละ 8 เทาน้ัน สวนอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการรอยละ 57.88 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีวิธีการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดกลาวไวขางตนกลาวคือ 
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิต ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและคาใชจายการผลิต 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของก่ิงกนก พิทยานุคุณ และคณะ (2548) กาญจนา  ศรีพงษ (2540) 
ที่ไดเสนอองคประกอบของตนทุนไว และนอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีไดใชแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน
จากการลงทุนในโครงการ ซ่ึงประกอบดวยวิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ และวิธีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนมาใชในการวิเคราะห ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวราณี เวสสุนทรเทพและ
คณะ (2545) ที่ไดเสนอไวเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินโครงการ รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ
ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนของฐานันดร ปรีดากัญญารัตน (2551) ที่ไดกลาวถึงระยะเวลาคืนทุน 
คือ เนนการยอมรับโครงการท่ีใหระยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุดเปนสําคัญ เปนการชวยขจัดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน เพราะจะทําใหผูประกอบการมีความเส่ียงจากการลงทุนนอยท่ีสุดดวย ในสวนของมูลคา
ปจจุบันสุทธิจะมีการยอมรับโครงการ หากโครงการน้ันมีมูลคาเพ่ิมข้ึนหรือมีมูลคาท่ีไดรับจากการ
ลงทุนสูงกวาตนทุน หรือมีคา NPV เปนบวก ก็ยอมรับไดวาโครงการน้ันสามารถดําเนินการได รวมถึง
อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงก็คือ จะยอมรับโครงการที่มีคา IRR สูงกวาอัตราตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
ถา IRR ของโครงการตํ่ากวาเกณฑดังกลาวก็จะไมยอมรับโครงการน้ัน 
 นอกจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของแลวการศึกษาในคร้ังน้ียังสอดคลองกับกมลรัตน นนทรี 
(2546) ที่ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะเล้ียงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม และผจงวาด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2545) ที่ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียง
ผึ้งของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมและไพฑูรย อินตะขัน (2547) ที่ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทน



 

 

ในการลงทุนทํากระดาษใยสับปะรด ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากงานวิจัยท่ีกลาว
มาน้ีผูศึกษาไดมีการประเมินความเปนไปไดของโครงการลงทุนวามีความเหมาะสมหรือไม โดยใช
เคร่ืองมือในการประเมิน ไดแก ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
เพ่ือใชเปนขอมูลสะทอนกลับถึงผูประกอบการท่ีสนใจประกอบธุรกิจตางๆ ตามงานวิจัยขางตน                  
มีการประเมินโครงการโดยการใชขอมูลจากงบการเงิน และแสดงผลการประเมินออกมาในรูปแบบ
ของระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ในจังหวัดลําปาง ในคร้ังน้ี 
ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการคํานวณตนทุนและ
ผลตอบแทนธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟา ดังน้ี 
 ดานการประชาสัมพันธ เน่ืองจากเห็ดนางฟาเปนสินคาเกษตร ท่ีปจจุบันมีผูรักษสุขภาพ              
จึงสนใจในดานการบริโภคเร่ิมมีการบริโภคเห็ดเพ่ิมมากข้ึน และสวนใหญเปนลูกคาเดิมที่เคยมาซ้ือ
สินคาและมีการบอกตอๆ กันไป ดังน้ันธุรกิจฟารมเห็ดอาจจะมีการเพ่ิมชองทางการจําหนายทาง
อินเตอรเน็ต เพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน 
 ดานการเพ่ิมปริมาณการผลิต โดยสวนใหญการผลิตเห็ดนางฟาน้ัน เปนการผลิตตามคําส่ังซ้ือ
ของลูกคา ซ่ึงมีขอจํากัดคือมีพนักงานในการผลิตเพียง 1 คน ซ่ึงไมเพียงพอตอการผลิตในชวงเทศกาล 
หรือโอกาสพิเศษตาง ๆ  
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจฟารมเห็ดนางฟา โดยการศึกษาจาก
องคประกอบหลักคือ วัตถุดิบ แรงงานและคาใชจายการผลิต เทาน้ัน ในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะมี
การศึกษาในสวนของธุรกิจเห็ดชนิดอ่ืนๆ และธุรกิจเกษตรประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือความหลากหลายและ
การบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ หรือมีการคํานวณตนทุนโดยการนํากระบวนการผลิตแตล ะ
ข้ันตอนมาเปนแนวทางในการคํานวณตนทุนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีประสิทธิภาพตอ                     
การตัดสินใจของผูประกอบการตอไป 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 
ตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟารมเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดลําปาง 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณชุดน้ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนในการทํางานคนควาอิสระ ตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานใหขอมูลใน               
แบบสัมภาษณนี้ตามขอเท็จจริงท่ีเกิด ท้ังน้ีเพ่ือนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน  

2. แบบสัมภาษณเชิงลึกแบงออกเปน  4 สวนดังน้ี 

สวนที่  1 ขอมูลท่ัวไป 
 สวนที่  2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา 

 สวนที่  3 ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา 
 สวนที่  4 ขอเสนอแนะอ่ืน  

 
ผูศึกษาขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีไดอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณในคร้ัง

นี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
            นางพรพรรณ  ไชยชุมพล 

               นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล……………………………………………... 
บานเลขท่ี………….หมูท่ี………….ตําบล……………..อําเภอ…………………จังหวัด………..…….….. 

วันท่ีสัมภาษณ……………………………………………………………………………………………… 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ       (      )  ชาย                    (      )  หญิง 
 

2. อายุ  ……………… ป 
 

3. เร่ิมประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟาเม่ือพ.ศ……………..ระยะเวลาถึงปปจจุบัน………….ป 
 

4. พันธุเห็ดนางฟาท่ีทําการเพาะในฟารม 
(      ) เห็ดนางฟาฮังการี               (      )  เห็ดนางฟาภูฐาน 
 

     5. วิธีการผลิต  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
วิธีการผลิต ระยะเวลาการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียว (เดือน) 

- ผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟาเอง  
- ซ้ือกอนเช้ือเห็ดนางฟามาเปดดอก  
- อื่นๆ โปรดระบุ ………………  

 

      6. ทานไดรับความรูและการอบรมในการเพาะเห็ดนางฟาจาก ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
(     )  เจาหนาท่ีจากเกษตรอําเภอ 
(     )  เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนของอบต./เทศบาล 

(     )  เอกสาร วารสาร เก่ียวกับการเพาะเห็ดนางฟา 
(     )  อินเทอรเน็ต         
(     )  อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………   

 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนการเพาะเห็ดนางฟา 
 

 2.1 รายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนเร่ิมแรก 

รายการ จํานวน 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน
รวม (บาท) 

อายุการใชงาน 
(ป) 

ท่ีดิน       
โรงเรือน 
   - โรงเรือนสําหรับทํากอนเช้ือเห็ดนางฟา  
นึ่งกอนเช้ือเห็ดนางฟาและเข่ียเช้ือเห็ด
นางฟา 
   - โรงเรือนสําหรับพักกอนเช้ือเห็ดนางฟาท่ี
ทําการเข่ียเช้ือเห็ดนางฟาแลว 
   - โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ด 

นางฟา 
   - โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดนางฟา 

    

เคร่ืองจักร 
   - เครื่องผสมข้ีเลื่อย 

    

 



 

 

รายการ จํานวน 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน
รวม (บาท) 

อายุการใชงาน 
(ป) 

อุปกรณ 
   - ถังน่ึงกอนเช้ือเห็ดนางฟา 
   - เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
   - สายยางรดนํ้า 
   - ชุดสปริงเกอร 
   - พล่ัว 
   - ตะกรา 
   - ตะเกียง 
   - อื่น ๆ โปรดระบุ……… 

    

เงินทุนหมุนเวียน     
รวม     

 

2.2 รายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายในการผลิต 
 

รายการ 
ปที่  1 
(บาท) 

ปที ่ 2 
(บาท) 

ปที ่ 3 
(บาท) 

ปที ่ 4 
(บาท) 

ปที ่ 5 
(บาท) 

วัตถุดิบ 
   - ข้ีเลื่อย 
   - เช้ือเห็ดนางฟา 
   - ดีเกลือ 
   - ยิปซัม 
   - รําละเอียด 
   - ปูนขาว 
   - คอขวด 
   - จุกประหยัด 
   - ยางรัด 
   - กระดาษ 
   - สําล ี

   - แอลกอฮอล 
   - อื่นๆ โปรดระบุ……… 

     

คาแรงงาน 
   - คาแรงงานคนงานผสมวัตถุดิบ 
   - คาแรงงานคนงานบรรจุขีเ้ลื่อยลงถุง     
เพาะเห็ดนางฟา 
   - คาแรงงานคนงานน่ึงกอนเช้ือ 
เห็ดนางฟา 
   - คาแรงงานคนงานเข่ียเช้ือเห็ดนางฟา 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 รายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายในการผลิต 
 

รายการ 
ปที่  1 
(บาท) 

ปที ่ 2 
(บาท) 

ปที ่ 3 
(บาท) 

ปที ่ 4 
(บาท) 

ปที ่ 5 
(บาท) 

คาใชจายในการผลิต 
   - คาไฟฟา 
   - คานํ้ามัน 
   - อื่น ๆ โปรดระบุ…………… 

     

รวม      
 
 
 

2.3 คาใชจายในการขาย 

รายการ 
ปที่  1 
(บาท) 

ปที ่ 2 
(บาท) 

ปที ่ 3 
(บาท) 

ปที ่ 4 
(บาท) 

ปที ่ 5 
(บาท) 

คาวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชในการบรรจุดอก
เห็ดนางฟาเพ่ือจําหนาย 

     

คาใชจายอ่ืน ๆ                              
โปรดระบุ…………………. 

     

 

      2.4 คาใชจายในการดําเนนิงาน 

รายการ 
ปที่  1 
(บาท) 

ปที ่ 2 
(บาท) 

ปที ่ 3 
(บาท) 

ปที ่ 4 
(บาท) 

ปที ่ 5 
(บาท) 

คานํ้า คาไฟฟา คาโทรศัพท      
คาวัสดุสํานักงาน      
คาใชจายเบ็ดเตล็ด      
คาใชจายอ่ืน ๆ                             
โปรดระบุ…………………….….. 

     

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟา 
3.1 รายไดจากการขาย 

รายการ 
ปที่  1 
(บาท) 

ปที ่ 2 
(บาท) 

ปที ่ 3 
(บาท) 

ปที ่ 4 
(บาท) 

ปที ่ 5 
(บาท) 

รายไดจากการขายกอนเช้ือเห็ดนางฟา      
รายไดจากการขายดอกเห็ดนางฟา      

 

สวนท่ี  4 ปญหาและขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………...……… 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………...……… 
……………………………………………………………………………………………………………...……………………...……… 



 

 

ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ    นางพรพรรณ  ไชยชุมพล 

 

วันเดือนปเกิด   24  มกราคม  2525 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลบานคา   
เลขท่ี  999  หมู 8  ตําบลบานคา  อําเภอเมือง     

                                         จังหวัดลําปาง 
 

ตําแหนงหนาท่ี   นักวิชาการจัดเก็บรายได 
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2548  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   


