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บทคัดยอ 
การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพ

ทั่วไปดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 2. ศึกษาหนาที่ทางการตลาด       
วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีใชการวิเคราะห
เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตหญา รวมทั้งสวนเหลื่อม
และตนทุนการตลาดในการจําหนายหญา โดยใชสถิติอยางงายในการวิเคราะหขอมูล  เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย 
คารอยละ สรุปและแสดงในรูปตาราง ขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชแบบสอบถาม
สัมภาษณเกษตรกร และพอคารวบรวม/สหกรณ และขอมูลทุติยภูมิไดจากรายงานการศึกษา เอกสาร และ
ขอมูลของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  

ผลการศึกษาพบวา หญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญจะผลิตไวใชในฟารมเลี้ยงโคนมและโคเน้ือของ
เกษตรกรเอง เพื่อเปนการลดตนทุนอาหารสัตวในฟารม โดยเกษตรกรสามารถประหยัดคาฟางและอาหารขนได
และในฤดูฝนจะมีผลผลิตเกินความตองการทําใหมีการนําหญาบางสวนมาทําเปนหญาหมัก ซึ่งสามารถเก็บไวได
นาน 3-6 เดือน เพื่อเปนอาหารสัตวในฤดูแลง ตนทุนการผลิตแบบเฉลี่ยทั้งหมดกิโลกรัมละ 0.48 บาท โดย
ตนทุนสวนใหญจะเปนคาแรงงาน รอยละ 40.81 รองลงมาคือ คาปุย รอยละ 18.76 ผลตอบแทนกิโลกรัมละ 
1.15 บาท ถาแบงตามวัตถุประสงคในการผลิต เกษตรกรผูผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงออกไดเปน 2 กลุม 
คือ เกษตรกรที่ผลิตหญาไวใชเอง และเกษตรกรที่ผลิตเพื่อขาย เกษตรกรที่ผลิตหญาไวใชเอง มีตนทุนการผลิต
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.47 บาท ตนทุนสวนใหญจะเปนคาแรงงาน รอยละ 30.83 ราคาที่เกษตรขายไดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 1.40 บาท มีสวนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 0.93 บาท เปนตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 0.13 
บาท และผลตอบแทนกิโลกรัมละ 0.80 บาท และเกษตรกรที่ผลิตหญาเพื่อขาย มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
0.41 บาท ตนทุนสวนใหญจะเปนคาแรงงานรอยละ 49.98 ราคาที่เกษตรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.51 บาท มี
สวนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 1.10 บาท เปนตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 0.72 บาท และผลตอบแทน
กิโลกรัมละ 0.38 บาท โดยสวนใหญจะเปนการขายหญาสดหั่นใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมากที่สุด สวนวิถี
ตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เกษตรกรสวนใหญผลิตหญาเพื่อใชเองในฟารม รอยละ 78.26 และผลิตเพื่อ
ขาย รอยละ 21.74 โดยเกษตรกรที่ทําหนาที่ขายใหแกฟารมเลี้ยงสัตวโดยตรงรอยละ 8.11 อีกสวนหน่ึงจะขาย
ใหแกกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ รอยละ 7.35 และในบางพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงสัตวจะมีพอคารวบรวมทํา
หนาที่รับซื้อหญาจากเกษตรกรเพื่อนําไปสงใหแกฟารมเลี้ยงสัตวตอไป รอยละ 6.08 และสวนที่เหลือรอยละ 
0.2 ขายใหแกโรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือโรงงานไฟฟา โดยฟารมโคนมเปนผูใชหญาเนเปยรปากชอง 1 
มากที่สุด รอยละ 45.89 รองลงมาคือ ฟารมโคเน้ือ  รอยละ 42.55 และอื่น ๆ รอยละ 11.36   

ขอเสนอแนะ เกษตรกรควรลงทุนในระบบนํ้า เน่ืองจากสามารถผลิตหญาใหไดผลผลิตมากกวาการใช
นํ้าตามธรรมชาติ  ภาครัฐควรสนับสนุนแหลงนํ้าใหแกเกษตรกรในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงนํ้า สงเสริมให
เกษตรกรทําหญาหมักเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่มีผลผลิตสูงเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและลดปญหาผลผลติ
สวนเกิน และควรหาเครือขายตลาดในพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงสําคัญเพื่อให เกษตรกรวางแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาด 
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 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษา เรื่อง “เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยร
ปากชอง 1” เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 หนาที่ทางการตลาด            
วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เพื่อใหเกษตรกรและผูสนใจนําขอมูลและ
แนวทางไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 รวมทั้งเปนขอมูลสนับสนุนในการ
จัดทําโครงการและวางแผนปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ศูนย/สถานี
พัฒนาอาหารสัตวทั่วประเทศ กรมปศุสัตว ที่กรุณาใหความรวมมือในการประสานงานและใหความอนุเคราะห
ขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและครบถวนในการวิจัยครั้งน้ี   
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 

“หญา” เปนพืชอาหารสัตวที่สําคัญที่ใชในการเลี้ยงสัตวประเภท โคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ และแกะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง “หญาเนเปยรปากชอง 1” ซึ่งเปนพืชอาหารสัตวสายพันธุใหมซึ่งเปนสายพันธุลูกผสมที่เกิดจาก

การผสมขามพันธุระหวางหญาเนเปยรยักษและหญาไขมุก จากการทดลองวิจัยของกรมปศุสัตว โดยศูนยวิจัย

และพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา พบวาหญาพันธุน้ีเปนพืชอาหารสัตวที่มีคุณสมบัติดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง 

โปรตีนสูง ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว และสัตวชอบกิน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทุกๆ 2 เดือน มีผลผลิตพืชสดไม

นอยกวา 20 ตันตอไรตอรอบการตัด  ในดานคุณคาทางโภชนาการน้ัน หญาพันธุน้ีมีคุณคาทางอาหารสัตวตรง

ตามที่สัตวตองการ คือ โปรตีนหยาบ รอยละ 10-12 ไขมัน รอยละ 1-1.5 คารโบไฮเดรตที่ละลายได รอยละ 

33-37 เย่ือใยรวม รอยละ 35-43 และเถา รอยละ 12-15 ดังน้ัน หญาเนเปยรปากชอง 1 จึงเปนที่นิยมปลูกกัน

ในปจจุบัน 

ในปจจุบันพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวไดลดลงมาก เน่ืองจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ 

ทดแทน สงผลใหพืชอาหารสัตวลดลง ผลผลิตอาหารสัตวไมเพียงพอกับความตองการ นอกจากน้ี รัฐบาลมี

นโยบายในการกําหนดพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงโคเน้ือ 25 จังหวัด ซึ่งสะทอนถึงความตองการอาหารสัตว

ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งหญาเนเปยรปากชอง 1 เปนพืชอาหารสัตวที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงอาหารหยาบ

สําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวนอย ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มแหลงอาหารและเพิ่มความมั่นคง 

ดานอาหารของสัตว และสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรได 

จากปญหาผลผลิตอาหารสัตวไมเพียงพอกับความตองการดังที่กลาวไว  โดยที่หญาเนเปยรปากชอง 1 

เปนพืชอาหารสัตวที่ใหผลผลิตสูง โปรตีนสูง ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว และสัตวชอบกิน ดังน้ัน สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรซึ่งมีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร จึงเห็นควรที่จะมี

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 ในดานตนทุนการผลิต หนาที่การตลาด วิถี

การตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด เพื่อทําใหทราบขอมูลดานการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ทั้งการผลิต

และการตลาด เพื่อเปนขอมูลใหเกษตรกรและผูสนใจนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการปลูกหญาเนเปยร 

ปากชอง 1 และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ไดเหมาะสมตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 

1.2.2 เพื่อศึกษาหนาทีท่างการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 
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1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีจะศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1.3.1 ศึกษาเฉพาะการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรพันธุปากชอง 1 เพื่อเลีย้ง

สัตวเทาน้ัน 

1.3.2 ศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงปศุสัตวที่สําคัญทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

 

1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1   การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกร 

ผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 โดยแบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณเกษตรกร ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิตและรายไดจากการขายหญาเนเปยรปากชอง 1 

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่การตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด และ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการตาง ๆ ในการจําหนายหญาเนเปยรปากชอง 1  สวนขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก

เอกสารวิชาการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

2) แหลงขอมูล 

2.1) ขอมูลปฐมภูมิ การศึกษาครั้งน้ีจึงไดสุมตัวอยางจากรายช่ือเกษตรกรผูปลูก

หญาเนเปยรจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวและสถานีพัฒนาอาหารสัตวของกรมปศุสัตว ที่ไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ซึ่งมีทั้งหมด 29 แหงใน 4 ภาค ทั่วประเทศ โดยการสุม

ตัวอยางมีดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ไดสุมเลือกศูนยในแตละภาค อยางเปนสัดสวน (Proportional 

Random Sampling) ใหกระจายไปตามสัดสวนของศูนย/สถานี รอยละ 60 ของทั้งหมด ตามขอจํากัดในดาน

เจาหนาที่และเวลาที่ใชในการสํารวจ ไดจํานวนศูนย/สถานี 18 แหง  

ข้ันตอนที่ 2 ภายในศูนย/สถานี กําหนดขนาดตัวอยางแหงละ 7 ตัวอยาง โดยให

เจาหนาที่ประจําศูนย/สถานีเปนคนสุมเลือกให ดังน้ี 

 

 

 

 



3 
 

รายการ จํานวนศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว 

และสถานีพัฒนาอาหารสัตว 
ท้ังหมด (แหง) 

จํานวนศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว 

และสถานีพัฒนาอาหารสัตว 
ท่ีสุม (แหง) 

จํานวน
ตัวอยาง 
ท่ีเก็บจริง 

(ราย) 
ภาคเหนือ 5 3 19 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 8 60 
ภาคกลาง 5 3 31 
ภาคใต 6 4 33 

รวม 29 18 143 

ภาคเหนือ : เชียงใหม ลําพูน สุโขทัย เพชรบูรณ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ขอนแกน เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู 

สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด  

ภาคกลาง  : สระแกว จันทบุรี  สุพรรณบุร ีประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุร ี

ภาคใต : ชุมพร สุราษฎรธานี สงขลา สตูล พัทลุง  

และในการการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการตาง ๆ ในการจําหนายหญา      

เนเปยรปากชอง 1 ไดสัมภาษณผูประกอบการทุกรายที่อยูในพื้นที่ จํานวนทั้งหมด 8 ราย 

2.2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจยั วิทยานิพนธ 

และสถิติตาง ๆ จากสถาบันการศึกษาตางๆ กรมปศุสัตว และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ   

1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เปนการวิเคราะห

ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 รวมทั้งสวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดในการ

จําหนายหญาเนเปยรปากชอง 1 โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย คา

รอยละ สรุปและแสดงในรูปตาราง และใชขอมูลเชิงคุณภาพประกอบการบรรยาย 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรและผูสนใจนําขอมูลและแนวทางไปใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกหญาเนเปยร    

ปากชอง 1 รวมทั้งเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทําโครงการและวางแผนปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ี
 

  ในบทน้ีจะกลาวถึง การตรวจเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีตนทุนการผลิต และ

แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด 

2.1  การตรวจเอกสาร 

สมนาตย ทองประภา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนการปลูกหญา 

เนเปยรแคระที่ใชนํ้าเสียจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรแคระ ตนทุนและผลตอบแทน และปญหา อุปสรรค ของ

การผลิตและการตลาดหญาเนเปยรแคระ ผลการศึกษาพบวา ในป 2553 มีตนทุนรวมเฉลี่ยทุกขนาดพื้นที่

เพาะปลูก เทากับ 20,504.16 บาท/ไร ซึ่งแบงออกเปน ตนทุนผันแปรเฉลี่ย เทากับ 19,013.82 บาท/ไร และ

ตนทุนคงที่เฉลี่ยเทากับ 1,490.34 บาท/ไร และมีรายไดเฉลี่ย เทากับ 40,046.57 บาท/ไร กําไรสุทธิเฉลี่ย 

เทากับ 19,673.99 บาท/ไร ปญหาดานการผลิต คือ มีพื้นที่หางไกลจากบอนํ้าเสียทําใหมีตนทุนสูง กอหญาหาก

ตัดไมชิดผิวดิน จะทําใหตนหญาข้ึนกอแลวหญาจะเจริญเติบโตไมเต็มที่ ทําใหระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวลดลง 

ในฤดูฝนหญาจะเกิดโรคสนิม ฤดูแลงนํ้าเสียจากโรงงานจะขาดแคลน และในการรดนํ้าหญาไมสามารถรดใบ

โดยตรงได เพราะจะทําใหหญาเหี่ยวตาย ตองสูบนํ้าเขาแปลงหญาเทาน้ันจึงทําใหมีตนทุนในการสูบนํ้าสูง และ

ปญหาดานการตลาด คือ ในชวงฤดูฝนจะจําหนายหญาไดนอยและราคาถูก แหลงจําหนายหญายังไมย่ังยืน และ

แหลงจําหนายใกลกันทําใหเกิดการแขงขันในเรื่องของราคา 

ศุภลักษณ  ศรี จันดี (2552) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและ

ผลประโยชนทางการเงินของการลงทุนผลิตขาวและหญาแพงโกลาในอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปการ

เพาะปลูก 2550/2551 ซึ่งผลการวิเคราะหผลประโยชนทางการเงิน ช้ีใหเห็นวา การลงทุนปลูกหญาแพงโกลา

และขาว มีความคุมคาทางผลประโยชนทางการเงินทั้งคูเน่ืองจาก  NPV  BCR และ IRR มีคาเปนบวก มีคา

มากกวา 1 และมากกวาตนทุนคาเสียโอกาส (รอยละ 6 ตอป) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การวิเคราะห

เปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนทางการเงินระหวางลงทุนทํานาหญาแพงโกลาและการลงทุนทํานาขาว 

พบวา ไมคุมแกผูลงทุนที่จะเปลี่ยนจากปลูกขาวมาปลูกหญาแพงโกลา เน่ืองจากผลประโยชนเพิม่สทุธิซึง่วัดไดใน

รูปของ NPV มีคาเปนลบ นอกจากน้ีไดทําการวิเคราะหความออนไหวเพื่อใหไดคําตอบภายใตเงื่อนไขที่จะ

เปลี่ยนจากลงทุนปลูกขาวมาเปนหญาแพงโกลา ผลการวิเคราะหพบวาผูลงทุนจะเปลี่ยนจากปลูกนาขาวเปนนา

หญาแพงโกลาถาหากราคาหญาแพงโกลาเพิ่มจากจาก 2.50  บาท เปน 2.51 บาทตอกิโลกรัมโดยกําหนดให

ปจจัยอื่นคงที่ หรือราคาขาวลดลงจาก 6.20 บาท เปน 6.19 บาทตอกิโลกรัม โดยกําหนดปจจัยอื่นคงที่ หาก

ปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนจะทําใหการเปลี่ยนจากลงทุนปลูกขาวเปนหญาแพงโกลาคุมแกการลงทุน 
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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) การศึกษาเรื่องศักยภาพการผลิตและการตลาดพืช

อาหารสัตวของกลุมเกษตรกรภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและผลิตเสบียงสัตวเพื่อจําหนายในจังหวัดขอนแกน 

สรุปผลวา พืชอาหารสัตวที่เกษตรกรในโครงการปลูกระหวางป 2549-2551 คือ หญาเลี้ยงสัตว 3 พันธุ ไดแก  

หญาพันธุเนเปยรยักษ แพงโกลา และกินนีสีมวง มีตนทุนการผลิตโดยรวมของหญาทั้ง 3 พันธุ เฉลี่ยตอป 

4,378 บาท/ไร  ผลตอบแทนสุทธิ 12,434 บาท/ไร เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตใน 3 รูปแบบ คือ หญาสด      

ตนพันธุหรือทอนพันธุ และเมล็ดพันธุ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหญาสดได 8 ครั้ง/ป มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 

3,112    บาท/ครั้ง โดยหญาทั้ง 3 พันธุ สามารถปลูกไดทั้งในพื้นที่ลุม พื้นที่นาทั่วไปๆ หรือในพื้นที่ดอนนํ้านอย 

ที่สําคัญคือพื้นที่ปลูกตองมีนํ้าใชพอเพียงตลอดทั้งป ใสปุยยูเรียทุกครั้งหลังตัดหญาในอัตรา 10-20 กก./ไร และ

ใสปุยคอกอยางนอยปละ 1 ครั้ง อัตรา 1-3 ตัน/ไร  สําหรับหญาเหลาน้ีมีขอดีคือ เปนพืชอายุหลายปถาดูแล

รักษาดี ใสปุยและใหนํ้าสม่ําเสมอสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนาน 7-8 ป ทนทานตอโรค แมลง และทนแลงไดดี 

ผลผลิตสามารถแปรรูปเปนหญาหมักหรือเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกหรือขายหมุนเวียนไดตลอดทั้งปทั้งในรูปของ

หญาสด หญาหมัก เมล็ดพันธุหรือทอนพันธุหญา ที่สําคัญคือ ปริมาณผลผลิตโดยรวมของหญาเลี้ยงสัตวภายใน

จังหวัด ในพื้นที่ใกลเคียงหรือในระดับประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการของผูใชหญาเลี้ยงสัตว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเลี้ยงโคนมและโคเน้ือมักจะขาดแคลนหญาเลี้ยงสัตวในฤดูแลงและฤดูหนาว แตมีขอจํากัด 

คือ ในฤดูฝนหญาธรรมชาติมีปริมาณมากเกินความตองการใช แตเกษตรกรสามารถแปรรูปหญาสดเปนหญา

หมักเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไวไดนาน เมื่อเทียบกับการปลูกขาวในพื้นที่เดียวกันที่มีตนทุนการผลิตขาวโดย

เฉลี่ยรวมนาปและนาปรังประมาณ 3,160 บาท/ไร มีรายไดสุทธิ 1,345 บาท/ไร และเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเพียง  

ปละ 1-2 ครั้ง จึงนับวาหญาเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่นาสนใจ  

รัชดาวรรณ  พูนพิพัฒน และคณะ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลผลิตของการ

ปลูกหญากินนีสีมวงภายใตการจัดการแบบประณีตที่สถานีพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย อําเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย โดยปลูกหญากินนีสีมวงในดินรวนปนทรายแปงคาความเปนกรด - ดาง (pH) เทากับ 6.2 อินทรียวัตถุ 

0.62 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.05 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช 4.09 พีพีเอ็ม 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 17.96 พีพีเอ็ม ทําการตัดหญาครั้งแรกที่อายุ 60 วันและครั้งตอไปตัดทุก 45 วัน 

ผลการศึกษาพบวา หญากินนีสีมวงใหผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ย 2 ป เทากับ 4,866 กิโลกรัมตอไร โดยปที่ 1 

และปที่ 2 ใหผลผลิตเทากับ 6,070 และ 3,682 กิโลกรัมตอไร และใหผลผลิตโปรตีนรวมเฉลี่ยเทากับ 364.42 

กิโลกรัมตอไร ใชตนทุนเฉลี่ยปที่ 1 และปที่ 2 เทากับ 8,422 และ 5,462 บาทตอไร หรือเทากับ 1.38 และ 

1.48 บาท ตอการผลิตหญาแหง 1 กิโลกรัม และ 0.44 และ 0.43 บาทตอการผลิตหญาสด 1 กิโลกรัม  

วีระพล  พูนพิพัฒน และคณะ (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลผลิตของการปลูกหญา 

เนเปยรแคระภายใตการจัดการแบบประณีต ในบริเวณพื้นที่ดอนของสถานีพัฒนาอาหารสัตว อําเภอคีรีมาศ 

จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาหาตนทุนและผลผลิตในการปลูกหญาเนเปยรแคระแบบประณีตดิน กอนการทดลอง  

มีคา pH 7.20 อินทรียวัตถุ 0.78 เปอรเซ็นต ไนโตรเจนทั้งหมด 0.05 เปอรเซ็นตฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอ

พืชเทากับ 10.90 พีพีเอ็ม และโพแทสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได 50.91 พีพีเอ็ม ทําการตัดหญาครั้งแรกที่อายุ 60 
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วันและครั้งตอไปทุก 30 วัน ผลการศึกษาพบวา หญาเนเปยรแคระใหผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ยเทากับ 3,531 

กิโลกรัมตอไร โดยในปที่ 1 และ 2 ใหผลผลิต 4,277 และ 2,786 กิโลกรัมตอไร มีคาโปรตีนเฉลี่ย 11.10 

เปอรเซ็นต และปริมาณผลผลิตโปรตีนรวมเฉลี่ยตอไร 388 กิโลกรัม ใชตนทุนการผลิตเฉลี่ยปที่ 1 และปที่ 2 

เทากับ 8,822 และ 7,216 บาทตอไร หรือ 0.46 และ 0.60 บาทตอการผลิตหญาสด 1 กิโลกรัม 

ดวงพร  มงคลประเสริฐ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของการปลูก 

นาหญาแพงโกลาของเกษตรกรในเขตอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยในการวิเคราะหแบงออกเปน 3 ขนาด 

ไดแก 1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-5 ไร ประกอบดวยขนาดพื้นที่ 1-3 ไร และขนาดพื้นที่ 4-5 ไร 2. ขนาดพื้นที่

เพาะปลูก 6-10 ไร ประกอบดวย ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 6-8 ไร และ 3. ขนาดพื้นที่มากกวา 10ไร ประกอบดวย 

ขนาดพื้นที่เพาะปลูก 11 และ 20 ไร พบวา 

1. ขนาดพื้นทีเ่พาะปลูก 1-5 ไร ประกอบดวยขนาดพื้นที่เพาะปลูก 1-3 ไร แบบซื้อเครื่องตัด

หญา ขายหญาสด แบบเชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสด แบบซื้อเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง และแบบ

เชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่ารอยละ 1.75 เทากับ 

22,893.34 บาท 21,177.87 บาท 34,998.12 บาท และ 30,119.50 บาท ตามลําดับ ที่อัตราผลตอบแทนข้ัน

ตํ่า รอยละ 7.50 เทากับ 18,450.83 บาท 17,664.89 บาท 28,462.02 บาท และ 25,071.43 บาท ตามลําดับ 

แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนมีคามากกวาตนทุนของเงินลงทุนที่จายไป และอัตรา

ผลตอบแทนที่แทจริงเทากับ รอยละ 93.78 รอยละ 337.49 รอยละ 111.69 และรอยละ 271.80 ตามลําดับ  

และขนาดพื้นที่เพาะปลูก 4-5 ไร แบบซื้อเครื่อง ตัดหญา ขายหญาสด แบบเชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสด 

แบบซื้อเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง และแบบเชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง มีมูลคาปจจุบัน

สุทธิที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า รอยละ 1.75 เทากับ 19,145.78 บาท 19,881.30 บาท 22,100.50 บาท และ 

22,806.37 บาท ตามลําดับ ที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า รอยละ  7.50 เทากับ 15,550.074 บาท 16,513.47 

บาท 18,073.23 บาท และ 18,945.44 บาท ตามลําดับ แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนมีคา

มากกวาตนทุนของเงินทุนที่จายไป และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงเทากับ รอยละ 110.59 รอยละ253.40 

รอยละ 130.10 และรอยละ 241.19 ตามลําดับ 

2. ขนาดพื้นทีเ่พาะปลูก 6-10 ไรประกอบดวยขนาดพื้นที่เพาะปลูก 6-8 ไร แบบซื้อเครื่องตัด

หญา ขายหญาสด แบบเชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสด แบบซื้อเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง และแบบ

เชาเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า รอยละ 1.75 เทากับ 

27,957.30 บาท 28,967.98 บาท 18,074.46 บาท และ 18,764.05 บาท ตามลําดับ ที่อัตราผลตอบแทนข้ัน

ตํ่า รอยละ 7.50 เทากับ 23,030.09 บาท 24,232.02 บาท 14,757.19 บาท และ 15,533.10 บาท ตามลําดับ 

แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนมีคามากกวาตนทุนของเงินลงทุนที่จายไป และมีอัตราผลตอบแทน

ที่แทจริงเทากับ รอยละ 163.15 รอยละ 447 รอยละ 126.45 และรอยละ 204.14 ตามลําดับ  

3. ขนาดพื้นที่เพาะปลูกมากวา 10 ไร ประกอบดวยขนาดพื้นที่เพาะปลูก 11 ไร และ 20 ไร 

แบบซื้อเครื่องตัดหญา ขายหญาสดและแหง มีมูลคาปจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า รอยละ 7.50 
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เทากับ 20,426.81 และ 37,537.75 ตามลําดับ ที่อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า รอยละ 1.75 เทากับ 16,849.17 

และ 31,214.72 บาท ตามลําดับ แสดงวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนมีคามากกวาตนทุนของเงิน

ลงทุนที่จายไป และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริงเทากับ รอยละ 172.08 และรอยละ 252.54 ตามลําดับ  

2.2  แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 ตนทุนการผลิต 

1) ตนทุนการผลิตพืชในความหมายของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2550) หมายถึง 

1.1) ตนทุนการผลิตของผลผลิตพืชของเกษตรกร 

1.2) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร มีรายการคาใชจายที่นํามาคิดที่ชัดเจนไมซ้ําซอน 

1.3) มีรายละเอียดสามารถนํามาใชพิจารณากําหนดนโยบายและมาตรการดานราคา และ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ความหมายดังกลาวขางตนนํามาตีกรอบใหชัดเจนข้ึนเพื่อกําหนดการดําเนินการตอไปดังน้ี

เปนตนทุนของผลผลิตพืชของเกษตรกร 

ความหมายก็คือ เปนตนทุนของผลผลิตที่ยังอยูในมือ ในฟารม ในไรนาของเกษตรกร

คาใชจายที่นํามาคิดเปนตนทุนต้ังแตการเริ่มตนการผลิตจนกระทั่งไดผลผลิตจึงจะคิดคํานวณเปนตนทุนของ

ผลผลิตไดหากลงทุนแลวไมมีผลผลิตเสียหายหมดก็จะไมมีตนทุนของผลผลิต จะมีก็แตเพียงคาใชจายตาม

กิจกรรมการผลิตเทาน้ัน เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร มีรายการคาใชจายที่นํามาคิดที่ชัดเจนไมซ้ําซอน 

ความหมายของตนทุนทางเศรษฐศาสตรก็คือการคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมดในหวงเวลา

ของการผลิต ใชเทาไรก็คิดคาใชจายเทาน้ันและคิดทั้งที่จายไปเปนเงินสดจากการจาง การซื้อ และการเชาของ

การใชแรงงาน วัสดุปจจัยเครื่องมือ กับทั้งประเมินคาใชจายกรณีที่ใชแรงงาน วัสดุปจจัยเครื่องมือของตนเอง 

(รวมทั้งสมาชิกครอบครัว) ที่ไมไดจาง ไมไดซื้อ ไมไดเชาน้ันดวย และยังตองคิดคาเสียโอกาสการลงทุนเปน

ตนทุนเพิ่มใหครบครันสมบูรณอีกดวย ซึ่งตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางกับตนทุนทางบัญชีตรงที่ตนทุน

ทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทาน้ัน  

2) หลักเกณฑการคิดตนทุนการผลิตพืช 

ตนทุนการผลิตพืชแทจริงก็หมายถึง ตนทุนของผลผลิตพืช ซึ่งจะตองมีขอบเขตที่ชัดเจนใน

การคิดคาใชจายของกิจกรรมตาง ๆ ตามขบวนการในการผลิตต้ังแตจุดเริ่มตนที่จะมาคิดจนถึงกิจกรรมข้ันตอน

สุดทาย รวมทั้งตองคํานึงถึงหลักในทางเศรษฐศาสตรใหมากที่สุด กลาวคือตองคํานึงถึงคาใช และคาเสียโอกาส

ของปจจัยทุนที่ลงไปทําในแตละกิจกรรมกับเวลาที่ใชในการผลิตดวย ซึ่ง ปจจัยทุน ในที่น้ีไดแก แรงงาน ที่ดิน 

เงิน วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณทีใชในฟารมน่ันก็คือทุกกิจกรรมของทุนไมวาจะเปนการจางหรือเจาของทําเองตอง

คิดคาใชจายใหไดทั้งหมด แตจะตองไมคิดซ้ําซอนกัน อยางไรก็ตามสถานภาพของขบวนการผลิตของเกษตรกร

ไทยในปจจุบันแตกตางกับในอดีตที่ผานมามากกลาวคือปจจุบันมีการจางซื้อหรือเชาแทบทุกกิจกรรม ขณะที่ใน



8 
 

อดีตจะพบเฉพาะการใชทุนที่มีในครัวเรือน ดังน้ันอาศัยแนวคิดทฤษฎีและขอมูลขางตน จึงไดกําหนดหลักเกณฑ

การคิดตนทุนการผลิตพืชไวดังน้ี 

2.1) เปนตนทุนของผลผลิตพืช 

2.2) มีการกําหนดขอบเขต ข้ันตอน ขบวนการผลิต ที่ชัดเจนต้ังแตเริ่มตนคิด จนถึง

ข้ันตอนสุดทายที่คิด 

2.3) ผลผลิตพืชกับขบวนการผลิตจะสอดคลองสัมพันธกัน 

2.4) การคิดคาใชจายของทุนที่เกิดข้ึนคิดตามมูลคาปจจุบัน คือ จางซื้อหรือเชาเปนเงิน

จายสดเพราะมูลคาเงินเช่ือถือวาเปนเรื่องหน้ีสินไมใชเปนการศึกษาตนทุน 

2.5) กิจกรรมการผลิตที่เกิดข้ึนโดยครัวเรือนเกษตรเอง ใหคิดประเมินเปนคาใชจายจาก

อัตราการจาง ซื้อ หรือเชา ในอัตราเดียวกันในทองถ่ินตามกิจกรรมน้ันๆ แตจะตองไมคิดคาใชจายซ้ําซอน 

2.6) คิดคาเสียโอกาสของปจจัยทุนและคาใชปจจัยทุน ตามหลักเศรษฐศาสตร 

3) วิชาการที่เกี่ยวของ 

จากความหมายตนทุนการผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจะตองยึดถือ

หลักเกณฑทางวิชาการการเปนหลักปฏิบัติจะมีวิชาการที่เกี่ยวของไดแก เศรษฐศาสตร เกษตรศาสตร ระเบียบ

วิธีการวิจัย และสถิติศาสตร ซึ่งผูเกี่ยวของกับขอมูลไมวาจะเปนผูวางแผนการจัดเก็บขอมูล ผูจัดเก็บขอมูลและ

ผูใชประโยชนขอมูลควรไดทราบความเปนมาเพื่อความเขาใจมาตรฐานขอมูล สามารถแปรความหมายของ

ขอมูลไดชัดเจนและใชประโยชนไดตรงเปาหมาย 

3.1) วิชาการดานเศรษฐศาสตร นอกจากที่ไดกลาวในขางตนแลว การนําความรูความ

เขาใจมูลคาปจจุบัน การคิดลดหรือมูลคาในอนาคต การคิดคาเสื่อมและคาเสียโอกาสเงินลงทุนในเครื่องมือ

อุปกรณและการลงทุนของเกษตรกรที่มีประโยชนหรือใชประโยชนไดระยะเวลายางนาน มาประยุกตใชกม็คีวาม

จําเปน 

3.2) วิชาการดานเกษตรศาสตร จากโครงสรางของตนทุนที่ประกอบดวยคาใชจาย 

แรงงานคาใชจายวัสดุ คาเสื่อมเครื่องมืออุปกรณน้ัน ในการเกษตรมีกิจกรรมการผลิตมีอะไรบางที่จะคิด

คาใชจายดานแรงงาน มีข้ันตอนอยางไร ตองใชแรงงานอยางไร มากแคไหน เชนเดียวกับวัสดุไดแกพันธุ ปุย ยา 

สารเคมี และวัสดุอื่น ๆ มีอะไรบางนอกจากตองคํานึงถึงคาใชจายของตัววัสดุแลวยังตองคํานึงถึงปริมาณการใช

และจํานวนครั้งที่ใชควรมีขีดจํากัดสักเทาไรที่มีความเปนไปไดทั้งการปฏิบัติในทางวิชาการและไมทําใหพืช

เสียหาย มีเครื่องมืออุปกรณโรงเรือนอะไรบางที่เกี่ยวของตองใชในการผลิตละตองนํามาคิดคาใชจายซึ่งไมเกิด

ความซ้ําซอนกับคาใชจายในรายการอื่น ๆ เปนตน 

นอกจากน้ีแลวยังตองเขาใจในลักษณะของพืชกับขบวนการผลิตซึ่งอาจแบงพชืออกเปนกลุม

ได 4 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1 กลุมพืชอายุสั้นเปนเปนกลุมพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลิตไดครั้งเดียว ไดแก 

ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฝาย ปอ พืช ผักตาง ๆ  
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กลุมที่ 2 กลุมพืชลมลุกเปนกลุมพืชที่ปลุกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได 2-3 ครั้ง เปนกลุม

พืชที่ปลูกครั้งเดียวแตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลายครั้งโดยไมตองปลกูใหม เก็บเกี่ยวไดต้ังแตปแรกของการ

ปลูกและปตอๆ ไป ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทุกปแตจะมีอายุขัยสั้นเพียงประมาณ 3 ป ก็ตาย หรือยังสามารถให

ผลผลิตตอไปอีกแตผลผลิตที่ไดจะไมคุมคากับคาใชจายการบํารุงรักษา ตัวอยางพืชพวกน้ี ไดแก ออย สับปะรด 

ฝรั่ง มะละกอ กลวยไม หญาเนเปยรปากชอง 1  

กลุมที่ 3 กลุมไมผลไมยืนตนเปนกลุมพืชที่ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตไดยาวนาน 

เพียงแตชวงแรกจะตองใชเวลาระยะหน่ึงอาจจะระหวาง 2-5 ป แลวจากน้ันจึงจะใหผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในเชิง

ธุรกิจผลผลิตคือ ผล ดอก ใบ สําหรับจํานวนปที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดจะข้ึนอยูกับการบํารุงรักษา ซึ่งเรียกวา 

อายุขัย  

กลุมที่ 4 กลุมไมยืนตนเศรษฐกิจ เปนพวกไมยืนตนที่มีวัตถุประสงคของการปลูกเพื่อตัดเอา

เน้ือไม แตกตางกับ 3 พวกแรกซึ่งเอาผลผลิตเปน ผล ดอก ใบ  

3.3) ระเบียบวิธีการวิจัย เปนการแสดงความชัดเจนทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการ

จัดเก็บขอมูลต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค คุมรวม หัวขอที่จะจัดเก็บและนิยามศัพทนําไปทําเปนแบบสํารวจ

คูมือการสํารวจมีวิธีการสํารวจ การคํานวณผล การวิเคราะหและรายงานผลที่ไดรับอยางครบถวน ซึ่งจะทําให

ไดขอมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งผูผลิตขอมูลกับผูใชขอมูลสื่อความหมายไดตรงกัน ทําใหสามารถใชประโยชน

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4)  วิชาการดานสถิติศาสตร เปนการนําเอาวิธีทางสถิติการคัดเลือกตัวอยางที่เหมาะสม 

การคํานวณคาเฉลี่ย คาประมาณการไดอยางถูกตองนาเช่ือถือ ขอมูลที่ไดสามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุงใน

เชิงวิชาการสถิติ 

4) การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน 

ในการวิเคราะหตนทุนจะพิจารณาทั้งตนทุนที่เปนเงินสด (Explicit Cost) และตนทุนที่ไม

เปนเงินสด (Implicit Cost) ตามสภาพการผลิตที่เปนจริงของเกษตรกรน้ัน ตนทุนที่เปนเงินสดคือ ตนทุนที่

เกษตรกรจายออกไปจริงเปนเงินสด สวนตนทุนที่ไมเปนเงินสดคือ ตนทุนที่เกษตรกรไมไดจายออกไปจริงเปน

เงินสด แตไดประเมินใหสําหรับคาปจจัยการผลิตตางๆ ที่เปนของเกษตรกรเอง ตนทุนการผลิตแบงออกเปน 2 

ประเภทคือ  

1) ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) เปนคาใชจายที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือไม

เปลี่ยนแปลงแมไมทําการผลิต เปนคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการใชปจจัยที่เกิดจากการใชปจจัยคงที่ในการผลิต

ประกอบดวย 

1.1) ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนคาใชจายที่ผูผลิตไดจายออกไปจริงเปนเงินสด เชนคา

เชาที่ดิน เปนตน 

1.2) ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด เปนคาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริงเปนเงินสด เชน

คาเสื่อมราคาอุปกรณซึ่งมีอายุการใชงานมากกวา 1 ป คาเสียโอกาสเงินลงทุน 
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การคํานวณคาเสื่อมราคา ใชวิธีคิดแบบเสนตรง (The Straight Line Method) การ

คํานวณโดยวิธีน้ีจะไดคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาทรัพยสินตอปคงที่และเทาๆกันมีสูตรดังน้ี 
 

คาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาตอป = ราคาทรัพยสินที่ซ้ือมา มูลคาซาก

อายุการใชงาน(คิดเปนป)
×% การใชงานในพืชน้ัน 

 

การคํานวณคาเสียโอกาสเงินลงทุนหรือคาดอกเบี้ ย เปนการ คิดตามหลัก

เศรษฐศาสตร เพื่อชดเชยโอกาสที่นําเงินมาลงทุนในการผลิตแทนการลงทุนกิจกรรมอื่น การคิดผลตอบแทนจะ

คํานวณจากอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ของธกส. ตามชวงเวลาที่ผลิต 

วิธีคํานวณ ดังน้ี 

   ))(
12
( iPPTVCOPC   

โดยที่ OPC   คือ คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

  TVC  คือ ตนทุนผันแปรทั้งหมดตอไร รวมทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

  PP คือ ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ต้ังแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

  i คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละตอป 

2) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เปนคาใชจายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 

ประกอบดวย 

1.1) ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด เปนคาใชจายที่ผูผลิตไดจายออกไปจริงเปนเงินสดในการ

ซื้อปจจัยการผลิต เชนคาจางแรงงาน คาปุย เปนตน 

1.2) ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรที่เกี่ยวกับปจจัยการผลิตที่เปน

ของตนเอง ไมไดซื้อหรือจัดหามาดวยเงินสด โดยประเมินคาออกมาเปนเงินสด เชน คาแรงงานในครัวเรือน 

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจะทําใหทราบถึงกําไรทีเ่กษตรกรจะไดรับ เพื่อใชพิจารณา

วาเกษตรกรประสบความสําเรจ็หรือลมเหลวในการผลิต โดยอาศัยสมการตนทุนและรายไดดังน้ี 

ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนคงที ่+ ตนทุนผันแปร 

ตนทุนคงที ่ = คาใชที่ดินหรือคาเชาที่ดิน + คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร 

ตนทุนผันแปร = คาแรงงาน + คาวัสดุอุปกรณการเกษตร 

รายไดทั้งหมด = ผลผลิตทั้งหมด × ราคาที่เกษตรกรไดรบั 

รายไดสุทธิ  = รายไดทั้งหมด - ตนทุนผันแปร 

กําไร  = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 

 5) แนวทางการจัดทําขอมลูตนทุนการผลิตพืช 

จากภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจะตองหาคาเฉลี่ยของตนทุนมาใชกําหนด

นโยบายมาตรการเกษตรน้ัน คาเฉลี่ยที่ไดจะตองมาจากเกษตรกรหลายคนดังน้ันการจัดเก็บขอมูลทุกหัวขอ

คําถามจะตองมีนิยามมาตรฐานเหมือนกันเมื่อพิจารณาจากโครงสรางตนทุนในกิจกรรมที่จะตองจัดเก็บขอมูล
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แลวสามารถระบุไดวาทุกกิจกรรมอัตราตอหนวยการจางหรือการซื้อหรือการเชาจะตองเปนอัตราเดียวกัน หาก

มีกิจกรรมน้ันเกิดข้ึนหรือไมวาจะจายจริงหรือประเมินกรณีที่เปนกิจกรรมที่ครัวเรือนปฏิบัติเอง อีกทั้ง ยัง

สามารถกําหนดไดวาจะพึงมีขอมูลใดปรากฏไดตามโครงสรางของตนทุน ดังน้ี  

 

กิจกรรม เงินสด      
 (จาง/ซื้อ/เชา) 

ประเมิน รวม 

1.  ตนทุนผันแปร √ √ √ 

     1.1 คาแรงงาน √ √ √ 

     1.2 คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ √ √ √ 

     1.3  คาเสียโอกาสเงินลงทุน √ √ √ 

2.  ตนทุนคงที่ √ √ √ 

     2.1 คาใชที่ดิน √ √ √ 

     2.2 คาเสื่อมเครื่องมืออปุกรณ  √ √ 

     2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องมือ  √ √ 

3.  ตนทุนรวมตอไร √ √ √ 

4.  ตนทุนตอกิโลกรัม (บาท/กก.) √ √ √ 

5.  ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) √ √ √ 

 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด 

1) หนาที่การตลาด (Marketing function) 

หนาที่การตลาด คือ กิจกรรมที่เกิดจากการกระทําของนักการตลาดในกระบวนการตลาด 

เพื่อทําใหสินคาน้ันมีลักษณะรูปราง อยูในชวงเวลาและสถานที่ที่ผูบริโภคหรือผูใชประโยชนตองการ           

เปนบทบาทการตลาด ที่เช่ือมโยงความขัดแยงระหวางความตองการของผูผลิตกับความตองการของผูบริโภค

หรือผูใชเขาดวยกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาด หนาที่การตลาดมี 9 อยาง แบงออกเปน 3 กลุม 

ดังน้ี 

1.1)  หนาที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchange function )  

เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการโอนยายกรรมสิทธ์ิในตัวสินคา สามารถทําใหทุกคนผลิต

หรือธุรกิจเฉพาะที่ชอบหรือที่ถนัดได เปนจุดเริ่มตนของการกําหนดราคาสินคาที่เขาสูตลาด หนาที่ในการ

แลกเปลี่ยนที่ 2 อยาง คือ  

1.1.1)  การซื้อ (Buying) เปนกิจกรรมเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งในสิ่งที่ผูซื้อตองการ หนาที่

ในการซื้อจึงตองรวมถึง การทราบหรือการหาแหลงที่ผลิต แหลงที่จําหนายสินคาน้ัน ฤดูกาลที่มีการซื้อขาย 

เงื่อนไขและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาน้ัน 
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1.1.2)  การขาย (Selling) เปนกิจกรรมในการขาย ที่ไดรวมเอาหลายสิ่งหลายเขา

ดวยกัน ไมใชวาผูขายเพียงแตยอบรับราคาที่เสนอขายเทาน้ัน ยังรวมถึงกิจกรรมโฆษณา การสงเสริมการขาย 

การจัดแสดงสินคา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาน้ัน 

1.2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical function) 

เปนกิจกรรมที่นักการตลาดตองกระทํากับตัวสินคา ในขณะที่กําลังครอบครองสินคา

น้ันอยู เพื่อใหสินคาน้ันอยูในลักษณะตรงกับความตองการของผูบริโภคหรือผูใช หนาที่ทางการภาพแบง

ออกเปน 3 อยาง คือ 

1.2.1)  การแปรรูป (Processing) เปนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปรางสินคาใหตรง

กับความตองการของผูบริโภคหรือผูใช เปนการตอบคําถามวา ผูบริโภคหรือผูใชตองการสินคาลักษณะใด 

(What) เปนการสรางอรรถประโยชนในตัวสินคาทางดานรูปราง และเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาดวย ย่ิงกวาน้ัน 

สินคาเกษตรทุกชนิดจะตองมีการแปรรูปอยางนอยข้ันตน กอนที่จะนําไปบริโภคหรือใชประโยชนได 

1.2.2) การเก็บรักษา (storage) เปนกิจกรรมในการเก็บรักษาสินคาไว ในเวลาที่ผู

แปรรูปตองการใชในการแปรรูป และในเวลาที่ผูบริโภคตองการบริโภค เปนการตอบคําถามผูแปรรูป ผูบริโภค

และผูใชประโยชนสินคาวา ตองการสินคาน้ันเมื่อใด (when) เปนการสรางอรรถประโยชนทางดานเวลา ทั้งน้ี

เพราะ การผลิตสินคาเกษตรสวนใหญเปนฤดูกาล การแปรรูปอาจใชเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

สินคาเกษตรในแตละฤดูกาล หรือตามความตองการของตลาดได แตการบริโภคสินคาเกษตรบางชนิด โดย

เฉพาะที่เปนอาหารหลัก ซึ่งตองบริโภคตลอดป จึงจําเปนตองเก็บรักษาสินคาเกษตรเหลาน้ันเอาไว ใหเพียงพอ

กับความตองการตลอดทั้งป 

1.2.3) การขนสง (Transportation) เปนกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาเกษตร 

จากแหลงผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชประโยชน เปนการตอบคําถามวา การบริโภคหรือการใชประโยชนสินคา

ชนิดน้ันอยูที่ใด (Where) เปนการสรางประโยชนดานสถานที่ ทั้งน้ีเพราะการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอยูใน

ชนบท ในขณะที่แหลงบริโภคอยูในตัวเมือง หรือตางประเทศสําหรับสินคาเกษตรที่มีการสงออก จึงจําเปนตองมี

การขนสงที่มีประสิทธิภาพ เพราะสินคาเกษตรสวนใหญเนาเสียงาย 

1.3) หนาที่อํานวยความสะดวก (Facilitating function) 

เปนกิจกรรมที่ชวยทําใหอรรถประโยชนการตลาด ทั้งในดานกรรมสิทธ์ิในตัวสินคา   

การแปรรูปการเก็บรักษาและการขนสง หรือหนาที่การตลาด ทั้งดานการแลกเปลี่ยน และดานการภาพ

ดําเนินการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หนาที่อํานวยความสะดวกมี 4 อยาง คือ 

1.3.1) มาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินคา (Standardization and grading) 

เปนกิจกรรมในการวัดความเปนเอกภาพของสินคา ทั้งในดานปริมาณ เชน โดยนํ้าหนัก การตวงและการวัด

ขนาด และดานคุณภาพ เชน ขนาดของสินคา (เมล็ด ผล) ความสะอาด สิ่งเจือปน ความช้ืน สี ความแกออน

และอื่น ๆ ที่ใชระบุคุณภาพสินคาน้ัน ถามาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับของผูทําธุรกิจ 

การกําหนดและการตกลงราคาก็จะเปนไปไดอยางงายและทําไดอยางรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่ไมตองดูสินคา ทําให
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ตลาดของสินคาชนิดน้ันกวางขวางข้ึน ย่ิงกวาน้ัน สินคาชนิดเดียวกันและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ยอมทํา

ใหการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเดียวกัน จะเปนสินคาที่ตลาดยอมรับมากข้ึน การเก็บรักษาและการ

ขนสงก็ทําไดงายและสะดวกย่ิงข้ึน ไมจําเปนตองแยกสินคาตามการเปนเจาของ ทําใหคาใชจายในการตลาด

ลดลง ระบบตลาดยอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.3.2)  การเงิน (Financing)  เงินทุนเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะผูทํา

ธุรกิจมีเงินของตัวเองจํากัด แตการทําธุรกิจตองการปริมาณเงินมากกวาที่มีอยู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง

ใดอยางหน่ึง เชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ใหปริมาณธุรกิจเปนไปตามที่ลูกคาตองการหรือ

อื่น ๆ ผูทําธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเงินกูยืม ซึ่งสวนใหญไดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงชวยทําให

ระบบการตลาดมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

1.3.3)  การยอมรับความเสี่ยงภัย (Risk- bearing) ความเสี่ยงในที่น่ี หมายถึง ความ

เสี่ยงตอการขาดทุนจากการทําธุรกิจ ซึ่งเกิดข้ึนไดเสมอ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเกิดข้ึนได 2 แบบ คือ 

ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical risk) เกิดจากการเนาเสียและการสูญเสียตัวสินคาที่ทําธุรกิจ ในขณะที่

ครอบครองสินคาน้ันอยู เปนตนวา สูญเสียคุณภาพ สูญเสียนํ้าหนัก หรือเกิดจากไฟไหมและภัยธรรมชาติอื่น  

และความเสี่ยงดานการตลาด (Market risk) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาน้ันเมื่อขาย เกิดข้ึนเน่ืองจาก

รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการดําเนินงานของคูตอสูเปลี่ยนแปลงไป หรืออัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป (กรณีที่มีการคาระหวางประเทศหรือกูยืมเงินทุนจากตางประเทศเขามา

ลงทุน) ผูทําธุรกิจจะตองติดตามสิ่งแวดลอมภายนอกตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปรับตัวตามสถานการณไดทัน 

1.3.4)  ขาวสารการตลาด (Market intelligence) เปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับทุก ๆ 

คน ไมวาจะเปนผูผลิต นักการตลาดหรือผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดทราบวา อุปทาน  

อยูที่ใด ความเคลื่อนไหวทางดานปริมาณและราคาเปนอยางไร แหลงอุปสงคอยูที่ใด และความเคลื่อนไหวดาน

ราคาและปริมาณที่อุปสงคเปนอยางไร ปราศจากขาวสารการตลาด นักการตลาดไมสามารถดําเนินธุรกิจได 

นักการตลาดจึงตองติดตามความเคลื่อนไหวของขาวสารการตลาดตลอดเวลา เพื่อการปรับตัวของธุรกิจใหเขา

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) วิถีการตลาดหรือชองทางการตลาด  (สมคิด, 2531) หมายถึง การบอกใหทราบวาสินคา

ชนิดใดชนิดหน่ึงเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูคาประเภทใดบาง  ผูคาแตละประเภทไดรับในปริมาณเทาใด  

กอนที่จะไปถึงผูบริโภคคนสุดทาย  โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิดกอนเคลื่อนยายจาก

ผูผลิตอาจมีรูปรางอยางหน่ึงแตเมื่อถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหน่ึง  สินคาบางชนิดอาจเกิดความ

สูญเสียระหวางการเคลื่อนยาย  ดังน้ันในการวิเคราะหวิถีตลาด จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหน่ึงเปน

หลัก  แลวเทียบลักษณะที่ไมเหมือนกันใหเปนหนวยเดียวกันกับลักษณะที่ยึดเปนหลักจึงทําการวิเคราะหได 
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วิธีการหารอยละการไหลเวียนของปริมาณสินคาในตลาด ณ จุดผลิตสินคา 

    100
i

i

VT
V

PV  

 PV = รอยละของปริมาณการไหลของสินคาที่ออกจากจุดรวบรวมสินคาที่ศีกษาจุดที่ i 

 iV = ปริมาณสินคาที่ไหลออกจากจุดรวบรวมที่ศึกษาจุดที่ i 

 iVT = ปริมาณสินคาทั้งหมดที่ไหลเขามารวมที่จุดรวบรวมสินคาที่ศึกษาจุดที่ i 

3) สวนเหลื่อมการตลาด (Marketing Margin)  

3.1) สวนเหลื่อมการตลาดมี 2 ความหมาย คือ 

3.1.1) สวนเหลื่อมการตลาด หมายถึง ความแตกตางของเสนอุปสงคข้ันสุดทาย 

(Primary Demand) กับอุปสงคสืบเน่ือง (Derived Demand) ซึ่งอุปสงคข้ันสุดทายเกิดจากการตอบสนองของ

ผูบริโภค ดังน้ันการประมาณการอุปสงคข้ันสุดทาย จึงตองใชราคาขายปลีกและปริมาณการขายปลีกเปน

ตัวกําหนด สวนอุปสงคสืบเน่ืองเปนความสัมพันธของราคาและปริมาณที่เกิดข้ึนในระดับฟารม หรือระดับผูคา

ประเภทตาง ๆ นับต้ังแตผูรวบรวม ผูแปรรูป และผูคาสง 

3.1.2) สวนเหลื่อมการตลาด หมายถึง ราคาที่ไดรวมคาบริการ ราคาน้ีเปนสมการ

ของอุปสงคและอุปทานของบริการการตลาดทั้งหมด บริการการตลาดไดแก การรวบรวมสินคา การแปรรูป

สินคา  การขนสงและการขายปลีก เปนตน  บริการเหลาน้ีบางครั้งอาจแยกตามอรรถประโยชนของเวลา  

รูปราง และสถานที่ ความสัมพันธของบริการการตลาดน้ี  อธิบายไดในรูปตนทุนเพิ่ม (Margin Cost) ซึ่งข้ึนอยู

กับราคาปจจัยที่ใชเพื่อการบริการเหลาน้ี  สวนอุปสงคของบริการการตลาดก็สามารถอธิบายไดทํานองเดียวกัน  

ดังน้ันสวนเหลื่อมการตลาดของสินคาใด จึงข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทานบริการการตลาด  

3.2) ปจจัยที่มผีลกระทบตอสวนเหลื่อมการตลาด (สมคิด, 2543) ไดแก 

3.2.1) ลักษณะของสินคา ถาเปนสินคาประเภทเนาเสียงาย มีขนาดใหญและ

หางไกลแหลงบริโภค จะมีสวนเหลื่อมการตลาดสูง ทั้งน้ีเพราะตองใชบริการทางการตลาดเปนพิเศษ เชน การ

เก็บรักษา การขนสง และบรรจุหีบหอ 

3.2.2) การใหบริการเกี่ยวกับตัวสินคา สินคาใดที่ตลาดไดใหบริการกับตัวสินคามาก 

สวนเหลื่อมการตลาดก็จะสูงกวาสินคาที่ตลาดใหบริการนอย 

3.2.3) ลักษณะความตองการของผูบริโภค สินคาใดที่ผูบริโภคตองการในลักษณะที่

เปนสินคาสําเร็จรูปหรือสะดวกสบายในการซื้อหาและบริโภคมาก สวนเหลื่อมการตลาดจะมีสูง 

3.2.4) ลักษณะโครงสรางและการต้ังราคาในตลาด ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ 

หนวยธุรกิจที่ไดเปรียบอาจต้ังราคาสินคาใหสูงกวาหนวยธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งไดทําใหสวนเหลื่อมการตลาดสูงกวา

ตลาดอื่น ๆ ดวย 

4) ตนทุนการตลาด (ไพฑูรย, 2537)  เปนที่ทราบกันดีแลววา การตลาดก็คือการผลิตในลักษณะ

หน่ึงน่ันเอง เพราะทําใหเกิดประโยชนเพิ่มหรือมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา ดังน้ันลักษณะของตนทุนการตลาดจึงมี
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ลักษณะเชนเดียวกับตนทุนการผลิตตามปกติคือ เมื่อมีหรือทําธุรกิจมาก ตนทุนการตลาดก็จะมากตามไปดวย  

แตเมื่อพิจารณาในสวนตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปรแลว จะมีลักษณะที่แตกตางไปจากตนทุนการผลิตโดยปกติ 

อยูเล็กนอยคือ ตนทุนผันแปรทางการตลาดจะมีความสัมพันธตอปริมาณธุรกิจที่ดําเนินการในสัดสวนคงที ่

4.1 ตนทุนคงที่ทางการตลาด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายการตลาดทีม่ีจํานวนแนนอน

ไมเปลี่ยนแปลงตามจํานวนหรือปริมาณธุรกิจ คือไมวาจะทําการผลิตหรือไมมากนอยแคไหนจะตองเสีย

คาใชจายในสิ่งเหลาน้ีเปนจํานวนคงที่เสมอ คาใชจายประเภทน้ีไดแก คาเสื่อมราคาอุปกรณ เครื่องจักร 

เครื่องมือ โรงเรือนและอื่น ๆ 

4.2 ตนทุนผันแปรทางการตลาด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายการตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามจํานวนหรือปริมาณธุรกิจคือถาผลิตหรือคาขายมากคาใชจายประเภทน้ีจะสูง ถาคาขายนอยคาใชจาย

ประเภทน้ีจะนอยตามไปดวย  คาใชจายประเภทน้ีไดแก คาจางแรงงาน คาภาชนะหีบหอ คาบริการขนสง 

คาบริการแปรรูปอื่น ๆ  

ตนทุนการตลาดรวม = ตนทุนคงที่ทางการตลาด + ตนทุนผันแปรทางการตลาด 
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บทที่ 3 

ขอเท็จจริง 

ในบทที่ 3 น้ี เปนการกลาวถึงขอเท็จจริงของหญาเนเปยรปากชอง 1 ที่เกี่ยวของกับความเปนมา  

ลักษณะทั่วไป พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม การเพาะปลูก และหัวขออื่นๆ ดังจะไดกลาวตอไป ซึ่งขอเท็จจริงในบทที่ 3 

น้ีที่ไดมาจากคูมือการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ของกรมปศุสัตว, 2544 

3.1 ความสําคัญของหญาเนเปยรปากชอง 1 

  พืชอาหารสัตวนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร ซึ่งที่ผานมาน้ันไดมี

การคิดคนวิจัยพัฒนาสายพันธุพืชอาหารสัตวใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูง ออกมาเผยแพรสูเกษตรกรอยางตอเน่ือง  

โดยหญาเนเปยรปากชอง 1 (P. pennisetum purpureum x P. glaucum cv. Pakchong 1) ซึ่งเปนหญาลูกผสม

ระหวาง หญาเนเปยรยักษ (Pennisetum purpureum) และหญาไขมุก (Pennisetum glaucum) เกิดจาก

การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุจากสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ระยะแรกไดมีการ

กระจายพันธุไปสู เกษตรกรอยางไม เปนทางการ และไดรับความนิยมมากข้ึน  จากการวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการพบวา หญาสายพันธุน้ี มีโปรตีนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหญาเนเปยรสายพันธุอื่นๆ และมี

คุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร ทั้งในแงของคุณคาทางโภชนาการ ความสะดวกในการตัดมาใช

ประโยชน นอกจากน้ี หญาเนเปยรปากชอง 1 มีลักษณะเฉพาะ คือ มีขนที่บริเวณขอบใบนอยมากมีลําตนและ

ใบที่ออนนุม ทําใหเกษตรกรพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับหญาเนเปยรสายพันธุอื่น รวมทั้งในแงของความนากิน 

พบวาสัตวชอบกิน จึงถือไดวา หญาเนเปยรปากชอง 1 นับวาเปนอาหารหยาบคุณภาพดี เหมาะสําหรับใชเลี้ยง

สัตวเค้ียวเอื้อง อาทิ โคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ และแกะเปนอยางมาก ซึ่งปจจุบันกรมปศุสัตวไดสนับสนุน

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกกันอยางแพรหลายทั่วประเทศไทย 

3.2 ลักษณะท่ัวไปของหญาเนเปยรปากชอง 1 
หญาเนเปยรปากชอง 1 มีลักษณะเปนพืชมีอายุหลายป (Perennial) ลักษณะของลําตนเปนแบบต้ังตรง 

ทรงตนเปนกอคอนขางตรง ไมติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น สูงประมาณ 2-4 เมตร มีระบบรากที่แข็งแรง แผ
กระจายอยูในดิน มีสัดสวนใบตอลําตน (Leaf to stem ratio) สูง  ขยายพันธุโดยใชทอนพันธุ เจริญเติบโตไดดี
ในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง ชอบดินที่มีการระบายนํ้าดี ดูดซึมนํ้าและปุยไดดี เหมาะสําหรับปลูกในเขตพื้นที่
ใหนํ้าได ใหผลผลิตตอไรสูง และมีคุณคาทางอาหารสัตวสูง โดยใหโปรตีนหยาบประมาณรอยละ 10 - 12 ที่อายุ
การตัด 60 วัน และทําหญาหมักไดดี 

3.3 ลักษณะเดนของหญาเนเปยรปากชอง 1 
หญาเนเปยรปากชอง 1 มีคุณลักษณะเดนที่ไดรับจากการผสมขามพันธุระหวางหญาเนเปยรยักษและ

หญาไขมุก จึงมีลักษณะเดนดังน้ี 
3.3.1 เติบโตเร็ว  ใหผลผลิตตอไรสูง  
3.3.2 ตอบสนองตอการใหนํ้าและปุยดี แตกกอดี แกชา ทนแลง ในฤดูหนาวยังเติบโตไดดี ไมชะงัก  

ไมมีระยะพักตัว 
3.3.3 ใบและลําตนออนนุม ขอบใบไมคม ไมมีขน ที่ทําใหเกิดอาการคัน 
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3.3.4 ระยะออกดอกสั้น ไมติดเมล็ด จึงไมเปนปญหาการเปนวัชพืชในอนาคต 
3.3.5 โปรตีนสูง มีปริมาณนํ้าตาลในใบและลําตนสูง สามารถทําเปนหญาหมักโดยไมจําเปนตองเติม

สารเสริมใดๆ 
3.3.6 มีความนากินสูง สัตวชอบกิน 
3.3.7 ปรับตัวไดดีในดินหลายสภาพ ไมมีโรคและแมลงรบกวน 
3.3.8 เก็บเกี่ยวงาย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวไดนานถึง 6 - 7 ป เหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่

จํากัด 

3.4 พ้ืนท่ีปลูกท่ีเหมาะสม 

ปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตไดดีในดินหลายประเภท  ไมวาจะเปนดินรวนปนทราย  

ดินเหนียว  หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการระบายนํ้าดีและมีความอุดมสมบูรณ ทนแลง  แตไมทนนํ้าทวมขัง  

ตองการนํ้าฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ป เมื่อเปรียบเทียบกับออยที่ตองการนํ้าฝน 1,200 – 1,500 

มิลลิเมตร/ป  ถือวาในพื้นที่แหงแลงที่ปลูกออยได ก็สามารถปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ได สําหรับพื้นที่ลุม

หรือที่นาที่นํ้าอาจจะทวมขัง ใหยกรองเพื่อระบายนํ้าก็สามารถปลูกไดเชนกัน หญาเนเปยรสายพันธุน้ีตองการ

แสงแดดเพื่อใชในการเจริญเติบโต  พบวาการปลูกใกลรมเงาหรือที่รมในสวนผลไมจะใหผลผลิตไมมาก  จึงควร

ปลูกในบริเวณพื้นที่ที่มีแสงแดดสองถึงอยางเพียงพอ 

3.5 ชวงเวลาปลูก 

  ในเขตชลประทานหรือเขตที่ทําการใหนํ้าได  สามารถปลูกไดตลอดทั้งป  สวนการปลูกในเขตอาศัย

นํ้าฝนควรปลูกตนฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

3.6 การเตรียมดิน 

  หญาเนเปยรปากชอง 1 เปนพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถไวตอ และเก็บเกี่ยวผลผลิตตอเน่ืองไดนาน  

6 – 7 ป โดยไมตองปลูกใหม การเตรียมดินสําหรับปลกู มีหลักการสําคัญคือ ตองไถดินใหลึกมากที่สุดเทาที่จะทําได 

โดยเฉพาะในกรณีที่ปลูกปลายฤดูฝน แตถาปลูกในตนฤดูฝนก็ไมจําเปนตองไถใหดินแตกมากนัก การไถดินแตก

ละเอียดเกินไป จะทําใหหนาดินเกาะกันเปนแผน เมื่อฝนตก มักเกิดการไหลบาทวมผิวดินมากข้ึนและนํ้าซมึลงใตดิน

ไดนอยลง 

  เพื่อใหหญาที่ปลูกไดรับแสงแดดอยางเต็มที่ พื้นที่ที่จะปลูกควรโลงเตียน ไมควรมีตนไมใหญข้ึนบัง ใน

กรณีที่ตองการวางแผนใหนํ้าแบบรองลูกฟูก พื้นที่ควรมีความลาดเทเพียงพอ ที่จะสามารถใหนํ้าไดสะดวก 

  เครื่องมือประกอบการไถเตรียมดินที่ใชกันมาก คือ ไถจาน ทั้งแบบ 4 จานและ 7 จาน หรือไถหัวหมู 

การใชไถจานจะสามารถไถกลบดินไดดี แตมักมีปญหาสําคัญอยูที่ไถดินไดต้ืนกวาไถหัวหมู หากมีตอไม หิน และ

กรวดจะทําใหเครื่องมือเสียหายงาย และมักเสียเวลาทํางานมาก กอนการไถเตรียมดินควรเก็บ กรวด หิน และ

ตอไมออกจากแปลงเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับเครื่องมือ 

  ในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชนิดอื่นมาเปนเวลานานและมีเครื่องจักรกลเขาทํางานในแปลงบอยๆ ทําใหเกิด

การอัดตัวของดินจนเปนช้ันดินดานแข็งลาง ควรมีการไถระเบิดช้ันดินดาน ซึ่งไถดินไดลึกไมตํ่ากวา 40 เซนติเมตร 
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จะชวยใหรากหญาที่ปลูกหย่ังลงไปในดินไดลึกย่ิงข้ึน ทําใหหญาสามารถใชนํ้าใตดินไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ี

พบวาดินดานบนมักจะแนนมาก มีผลใหปจจัยในดินที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของหญาที่ปลูกซึ่งไดแก นํ้า 

อากาศ และอินทรียวัตถุ อยูในสัดสวนที่ไมเหมาะสม 

  การเตรียมดินและการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินจึงเปนสิ่งจําเปนโดยการไถพรวนที่

เหมาะสม และการเติมอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อชวยใหดินรวนซุยข้ึน อินทรียวัตถุที่ใชเติมลงในแปลงปลูกมี

หลายชนิด เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด กากตะกอนของบอแกสชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

อัตราปุยคอกและปุยหมักที่แนะนํา คือ 2,000 กิโลกรัม/ไร หรือใสปุยรองพื้นโดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 

  หญาเนเปยรสายพันธุน้ีเจริญเติบโตไดดี ในดินที่มีความเปนกรดเปนดาง 6.0 - 7.5 แปลงที่จะปลูกถา

เคยปลูกพืชชนิดอื่นและใสปุยเคมีมาเปนเวลานานอาจทําใหดินมีปฏิกิริยาเปนกรดได ถาหากระดับความเปน

กรดสูงเกินไปหรือมี pH ตํ่าจะทําใหธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม อยูในรูปที่ไมละลาย

นํ้า ซึ่งทําใหหญาที่ปลูก ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการเจริญเติบโตได ขณะที่ธาตุอาหารอีกกลุมหน่ึง คือ 

เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี และอะลูมิเนียม จะละลายออกมาอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนอยูใน

ระดับที่เปนพิษกับหญาที่ปลูกได 

  ดินที่เปนกรดสามารถจัดการปรับเปลี่ยนไดโดยการใสปูนขาวลงในดิน ซึ่งนอกจากจะชวยลดระดับ

ความเปนกรดของดินแลว ยังเพิ่มธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะแคลเซียมใหแกดินดวย ในทางกลับกันดินที่ใชปลูก

บางชุด ที่มีปฏิกิริยาเปนดางมาก หรือมี pH สูงเกินไป จะทําใหธาตุอาหารจําพวกเหล็ก ทองแดง แมงกานีส 

และสังกะสี เปลี่ยนไปอยูในรูปที่ไมละลายนํ้าพืชก็ไมสามารถใชประโยชนได นอกจากน้ีปฏิกิริยายังอาจทําให

สมดุลของปริมาณจุลินทรียในดินเปลี่ยนแปลงจนทําใหเกิดผลลบกับหญาที่ปลูกได การปรับระดับความเปนกรด

เปนดางของดินใหอยูในระดับที่เหมาะสม จะสามารถทําใหหญาเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วและใหผลผลิตสูง 

3.7 การเตรียมพันธุ 

ตนพันธุที่ใชควรมาจากแปลงเพาะพันธุที่มีความสมบูรณแข็งแรง  อายุของทอนพันธุที่เหมาะสมที่นํามา

ปลูก อยูในชวงประมาณ 90-110 วัน ทอนพันธุตองมีตาที่สมบูรณ โดยจะเริ่มงอกรากออกมากอนและงอกตา

ตามทีหลัง ระบบรากที่แข็งแรงจะปลูกข้ึนดี 

3.8 การปลูก 

ทําไดโดยใชแรงงานคน หรือปลูกดวยเครื่องปลูก สําหรับการปลูกพื้นที่ขนาดเล็กและใชแรงงานคน 

ภายหลังจากที่เตรียมดินเสร็จ เพื่อปองกันการสูญเสียความช้ืนจากดินควรปลูกทันที ตนพันธุที่เตรียมไวใหตัด

เปนทอนๆ ใหมีขอติดอยูทอนละ 2 ขอ นําไปปลูกโดยใชระยะปลูกระหวางแถว 120 เซนติเมตร ระหวางตน 80 

เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ทอน ปกไขวทอนพันธุเอียง 30 องศา ให 1 ขอจมอยูในดินประมาณ 1-2 น้ิว  

สําหรับการยกรองปลูกหรือปลูกแบบออย เปนวิธีการปลูกอีกวิธีหน่ึงที่ชวยการปฏิบัติงานสะดวกมาก

ข้ึน ทั้งในการปลูก การใหนํ้า และการระบายนํ้า ซึ่งจะชวยใหรากสามารถหย่ังลึกลงไปในดินไดดี การยกรอง

ควรวางแนวรอง ขวางแนวลาดเอียงของพื้นที ่เพื่อลดการพัดพาของดินเน่ืองจากนํ้าและทําใหนํ้าซึมลงดินไดดี
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ข้ึน การปลูกปลายฝนตองไถใหลึกและยกรองใหสูง ภายหลังจากการยกรองเสร็จควรปลูกทันที อยาเปดรองไว

นาน เพื่อปองกันการสูญเสียความช้ืนจากดิน การปลูกลึกจะชวยใหทนแลงไดดี ผลผลิตสูง และไวตอไดนานกวา

การปลูกต้ืน การปลูกโดยการยกรองปลูก ระยะรองหางกันประมาณ 85 เซนติเมตร นําตนพันธุทั้งลําวางลงใน

รองลําตอลํา แลวใชมีดสับใหลําตนขาดออกจากกัน ภายหลังจากวางตนพันธุเรียบรอยแลว ควรกลบดินใหมี

ความหนาพอประมาณ ถาปลูกขามแลงจะตองกลบดินใหหนากวาการปลูกตนฝน 

สําหรับการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญอาจปลูกโดยใชเครื่องปลูก ซึ่งสามารถปลูกไดรวดเร็วและสม่ําเสมอ 

เครื่องปลูกสามารถทํางานไดหลายอยางคือเริ่มต้ังแตเปดรอง ตัดตนพันธุทั้งลําออกเปนทอน วางทอนพันธุ  

ใสปุยและกลบในเวลา 1 ช่ัวโมงสามารถปลูกไดประมาณ 3-4 ไร  

การปลูกอาจมีวิธีการปลูก ระยะปลูก และอัตราปลูกแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับความพรอมของเกษตรกร 

สภาพแวดลอม พื้นที่ปลูก และความสะดวกในการใชเครื่องมือปลูก ชวงแรกของการปลูก ทอนพันธุตองการนํ้ามาก 

ควรรดนํ้าใหชุมทุกวัน จะทําใหอัตรางอกดี แตอยาใหนํ้าทวมขังแปลงปลูก จะทําใหทอนพันธุเนาและตายได 

3.9 การดูแลและการกําจัดวัชพืช 

 3.9.1  การดูแล 

การดูแลแปลงหลังปลูก การพรวนดินจะชวยใหความช้ืนในดินไมสูญเสียไป ชวยลดอุณหภูมิที่

ผิวดิน และชวยใหหญาเนเปยรแตกกอมากข้ึน รวมทั้งควรพรวนดินเพื่อเพิ่มระดับความช้ืนในดิน  

3.9.2 การกําจัดวัชพืช 

วัชพืชเปนปญหาอยางหน่ึงที่มีความสําคัญและสงผลใหผลผลิตของหญาเนเปยรสายพันธุน้ีลด

ตํ่าลงเปนอันมาก ควรจะมีการกําจัดวัชพืชต้ังแตยังมีขนาดเล็กอยู เพราะวัชพืชอายุมากความยุงยากในการ

กําจัดก็เพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ และทําใหผลผลิตลดลง ใหกําจัดวัชพืชครั้งแรก หลังจากปลูกประมาณ 2-3 สัปดาห 

โดยใชแรงงานคน แรงงานสัตว หรือเครื่องจักรกลเกษตร การใชแรงงานคนเปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไป ไดแก ใชมือ

ถอน หรือใชจอบถาก วิธีน้ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยๆ แตในพื้นที่ขนาดใหญอาจจะทําไดชา 

ไมทันเวลากับการเติบโตของหญาที่ปลูก สวนการใชแรงงานสัตวน้ันเปนการใชวัวควายลากไถ เพื่อพรวนดินและ

กําจัดวัชพืช วิธีน้ีสะดวกกวาแรงคน และควรทําในขณะที่วัชพืชไมโตจนเกินไป อยางไรก็ตาม การใชแรงงาน 

สัตวจะมีความสะดวกบนดินเน้ือหยาบหรือดินเน้ือทรายมากกวาดินเหนียว ในทางปฏิบัติมักทําควบคูไปกับการ

ใชแรงงานคน โดยใชจอบถากวัชพืชที่อยูใกลบริเวณตนหญาที่ปลูก การปลูกที่มีพื้นที่ขนาดใหญอาจใช

เครื่องจักรกลเกษตร เชน รถไถดินเดินตาม หรือแทรกเตอรขนาดใหญติดเครื่องมือพรวน (จอบหมุนตีนเปด 

หรือคราดสปริง) เขากําจัดวัชพืชโดยว่ิงไประหวางแถวหญาที่ปลูก สวนใหญจะกําจัดวัชพืชแคครั้งเดียว 

หลังจากกําจัดวัชพืชใหใสปุยยูเรีย (46-0-0) กอละ 1 ชอนโตะ เรงใหหญาต้ังตัว และเจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี 

ใบเขียวเขมดกงาม ลําตนสูงใหญ ทําใหคลุมวัชพืชที่เกิดข้ึนอีกในแปลงได ซึ่งวัชพืชจะชะงักการเจริญเติบโตและ

ตายไป สําหรับการใชสารเคมีควบคุมกําจัดวัชพืช เกษตรกรควรพิจารณาการใชใหเหมาะสมกับชนิดวัชพืช และ

ปฏิบัติควบคูไปกับการใสปุยที่ถูกตอง 
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3.10  การใหนํ้า 

หญาเนเปยรสายพันธุน้ีตอบสนองตอการใหนํ้าไดดีมาก ถาสามารถวางระบบการใหนํ้าในแปลงปลูกได

จะมีการเจรญิเติบโต และใหผลผลิตสงูตอเน่ืองตลอดทัง้ป การใหนํ้าสามารถใหไดหลายระบบ เชน สปริงเกิล้นํ้า

เหว่ียง มินิสปริงเกิ้ล ทอนํ้าหยด เทปนํ้าพุง หรือปลอยไหลไปตามรองหนาดิน การใหนํ้าแบบระบบนํ้าหยดหาก

สามารถใสปุยไปพรอมกับนํ้าไดเลย จะย่ิงชวยประหยัดเวลา และทําใหการใสปุยไดผลดีมากข้ึน พบวาการใหนํ้า

แบบระบบสปรงิเกิล้ นํ้าเหว่ียง และ มินิสปรงิเกิล้ ทุกๆ 3-5 วัน หรอืปลอยนํ้าไหลไปตามรองหนาดินทุกๆ 7-10 

วัน ทําใหหญาสามารถใหผลผลิตไดตลอดทัง้ป 

3.11 การเก็บเก่ียวผลผลิต 

เพื่อใหระบบรากของหญาพัฒนาเจริญเติบโตและแข็งแรงเต็มที่ ใหตัดครั้งแรกหลังปลูก ประมาณ 75 

วัน จากน้ัน ใหตัดทุกๆ 45-60 วัน การตัดหญาทําไดโดยการใชมีด เคียว เครื่องตัดหญาสะพายไหล เครื่องเก็บ

เกี่ยว Double Chopper หรือเครื่องเก็บเกี่ยว M-I การเก็บเกี่ยวหญาเนเปยรสายพันธุน้ี ตองตัดใหชิดดินที่สุด 

เพื่อใหแตกหนอใหมจากใตดิน จะทําใหมีขนาดโตอวบอวน แลวจะกลายเปนลําตนที่สมบูรณ ใหผลผลิตสูง  

ถาตัดสูงเหลือขอไวจะมีแขนงออกมาจากขางขอ ลําตนเล็กทําใหไดผลผลิตตํ่า 

การปลูกในเขตชลประทานหรือเขตที่ทําการใหนํ้าไดและมีการใสปุยสม่ําเสมอ ตัดไดปละ 5-6 ครั้ง ให

ผลผลิตนํ้าหนักสดประมาณ 100 ตัน/ไร/ป การปลูกในพื้นที่ 1 ไรพบวาสามารถเลี้ยงโคได 7-8 ตัว ตลอดทั้งป 

3.12 การใสปุยหลังเก็บเก่ียวผลผลิต 

หลังการตัดหญาทุกครั้งใหใสปุยคอกและปุยยูเรีย เพื่อหญาแตกกอมาก ไดขนาดลําตนใหญอวบ ใบดก

เขียวเขมงาม ทําใหผลผลิตสูง และมีโปรตีนสูงสม่ําเสมอ การใสปุยคอกควรใสประมาณครึ่งบุงกี๋โปะลงไปที่โคน

กอ ไมวาจะเปนในรูปสดหรือแหง แลวรีบใหนํ้าทันที หรือทําบอเกรอะรองรับข้ีวัวและนํ้าฉีดลางคอก ใหไหลมา

รวมกัน แลวสูบไปรดแปลงหญาโดยตรงเลยก็ได สําหรับปุยยูเรียใหใสหลังจากหนอใหมที่แตกจากใตดินโผล

ข้ึนมา ประมาณ 2 สัปดาหโดยใสกอละ 1 ชอนโตะ เมื่อเก็บเกี่ยวไปครบ 3 รอบ ถาจะใหดีควรสลับมาใหปุย

สูตร 15-15-15 แทนปุยยูเรียบาง ทั้งน้ีเพื่อรักษาความสมดุลของธาตุอาหารหลักในแปลงหญา 

3.13  การผลิตหญาหมัก 

  เน่ืองจากหญาเนเปยรสายพันธุน้ีใหผลผลิตตอไรสูง ผลผลิตหญาสดที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว ใหเก็บ

ถนอมหญาไวเลี้ยงสัตวในยามขาดแคลน โดยวิธีการทําหญาหมัก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเนาเสีย และหญา

หมักมีนํ้ามากเกินไป ใหตัดหญาเมื่ออายุประมาณ 60 วัน หรือใหตัดแลวผึ่งหญาไวในรม 1 วัน แลวสับดวย

เครื่องสับใหเปนช้ินๆ ขนาดยาว 2-3 เซนติเมตร และบรรจุในภาชนะ เชน ถุงพลาสติกที่หุมดวยถุงสาน ถังเก็บ

หญาหมัก หรือบอหมัก 
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3.14  การใชเลีย้งสัตว 

หญาเนเปยรสายพันธุน้ี ใชเลี้ยงสัตวไดทั้งในรูปหญาสดและหญาหมัก หญาที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุนอย

ประมาณ 45 วัน นําไปใหโคกินสดไดเลย โดยไมตองบดสับ ถาเก็บเกี่ยวเมื่ออายประมาณ 60 วัน ข้ึนไปควรเขา

เครื่องสับเสียกอน เพื่อชวยใหสัตวกินไดหมดทุกสวน ทําใหสัตวสามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มที ่

3.15  ขอเปรียบเทียบกับหญาเนเปยรสายพันธุอ่ืนๆ 

ปจจุบันในประเทศไทยมีการปลูกหญาเนเปยรหลายสายพันธุ เชน หญาบานา หญาอาลาฟล หญาเนเปยร

ยักษ ซึ่งมีลักษณะประจําพันธุ ดังน้ี 

3.15.1 หญาบานา เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ลําตนใหญอวบ แตการตอบสนองตอการใหนํ้าในฤดูหนาว

ไมดีนัก จึงใหผลผลิตตํ่าในฤดูหนาว และมีขนที่ใบมากทําใหเกิดการคันคายเมื่อสัมผัส 

3.15.2 หญาอาลาฟล เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง และใบดกนุม แตถากระทบอากาศหนาว ก็จะออกดอก

ทันที ถึงแมจะตัดแลวใหนํ้าใหปุย ตนที่เกิดออกมาใหมก็จะออกดอก จึงใหผลผลิตตํ่าในฤดูหนาว 

3.15.3 หญาเนเปยรยักษ เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ลําตนใหญอวบ มีขนที่ใบมาก ทําใหเกิดการคันคาย

เมื่อสัมผัส แกเร็ว ลําตนและใบแข็งเมื่ออายุมาก 

เมื่อเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนะของหญาเนเปยรปากชอง 1 กับหญาอื่นๆ สรปุไดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการของหญาเนเปยรปากชอง 1 กับหญาอ่ืนๆ  

รายการ 
วัตถุแหง 

(%) 

% วัตถุแหง 

โปรตีน ไขมัน เย่ือใยรวม เถา คารโบไฮเดรต

ที่ละลายน้ําได 

เนเปยรปากชอง 1       

ตัดที่อายุ 45 วัน 14.9 15.9 1.3 35.8 14.5 36.5 

ตัดที่อายุ 60 วัน 18.3 12.6 1.2 42.6 12.3 33.3 

รูซ่ี       

ตัดที่อายุ 45 วัน 21.2 8.6 1.8 30.0 8.8 50.8 

ตัดที่อายุ 60 วัน 25.6 6.6 1.4 31.9 9.0 51.1 

กินนีสีมวง       

ตัดที่อายุ 45 วัน 22.6 7.9 1.2 35.5 10.7 44.7 

ตัดที่อายุ 60 วัน 24.6 7.1 1.2 33.4 10.0 48.3 

แพงโกลา       

ตัดที่อายุ 45 วัน 25.2 7.8 1.6 32.3 8.1 50.2 

ตัดที่อายุ 60 วัน 27.9 7.5 1.6 35.1 8.8 47.0 

ที่มา : กรมปศุสัตว 2553 
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3.16 เครื่องจักรกลเกษตรและวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

การเลือกซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณตางๆ มาใชในการผลิตหญา ตองคํานึงถึงคุณลักษณะ

หลายดานๆ เชน นํ้าหนักเบา เคลื่อนยายไดงาย ลดแรงกดดันดิน โครงสราง และช้ินสวนตางๆ มีความ

สอดคลองกันตามหลักวิศวกรรม ทํางานผสมผสานกันได ทําใหลดข้ันตอนการผลิต และสามารถดูแลบํารุงรักษา

แปลงหญางายข้ึน ประหยัดเวลาและลดคาใชจาย ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ชวยยืดอายุการใชงาน ราคาถูก 

คุมคา เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ไดรับ 

เครื่องจักรกลเกษตรและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปลูกหญาและทําหญาหมักในแตละข้ันตอน  

มีตอไปน้ี 

3.16.1 การเตรียมดิน ไดแก รถแทรกเตอร จาน 4 จาน 7 และจอบหมุนตีนเปด 

3.16.2 การปลูก ไดแก รถแทรกเตอร และเครื่องปลกู 

3.16.3 การกําจัดวัชพืช ไดแก จอบ เสียม รถแทรกเตอร จอบหมุนตีนเปด และคราดสปริง 

3.16.4 การเกบ็เกี่ยว ไดแก มีด เคียว รถแทรกเตอร เครื่องเกบ็เกี่ยว Double chopper และเครื่อง

เก็บเกี่ยว M-I 

3.16.5 การทําหญาหมัก ไดแก เครือ่งดูดอากาศ เครือ่งอัดหญาหมกั ถุงพลาสติกใส และถุงพลาสติกสาน 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  “การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1” ไดเสนอผล

การศึกษาออกเปน 2 ตอน คือ 

 4.1 สภาพทั่วไปดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 

 4.2 หนาที่ทางการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 

4.1 สภาพท่ัวไปดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 

4.1.1 สภาพท่ัวไปดานการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ของเกษตรกรตัวอยาง 

1) การปลูก 

การปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 น้ัน เกษตรกรตัวอยางมีประสบการณในการปลูกหญาเฉลี่ย 
2.75 ป  มีระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 30 - 60 วัน ถาชวงไหนหญาขาดแคลนเกษตรกรก็จะรีบตัดไป
ใหโคกินกอนระยะเวลาที่เก็บเกี่ยว โดยสามารถเก็บเกี่ยวได 5-6 รอบตอป  

2) การเตรียมดิน 

การเตรียมดินกอนปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 เกษตรกรสวนใหญจะมีการไถโดยมีการไถดะ     
1 รอบ และไถแปร 1 รอบ แลวแตสภาพดิน มีการไถเพื่อเปดหนาดินและทําลายวัชพืชที่ปกคลุมดิน และมีการ
ไถพรวนเพื่อใหดินรวนซุย หรือในพื้นที่นํ้าขังมีการไถยกรองเพื่อไมใหหญาแชนํ้า 

3)  การเตรียมทอนพันธุ 

การเตรียมทอนพันธุเพื่อปลูกน้ันใชตนหญาที่มีอายุเฉลี่ย 90 วัน นํามาหั่นเปนทอนๆ เฉลี่ย       
15-30 เซนติเมตร ใหมีขอติดอยูไมนอยกวา 2 ขอ ซึ่งตรงขอน้ีจะมีรากงอกออกมาเพื่อการเจริญเติบโตตอไป       
โดยเกษตรกรสวนใหญไดรับทอนพันธุแจกจากทางราชการ กวารอยละ 70  

4) การปลูก  

 การปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ตามหลักวิชาการจากกรมปศุสัตวใชระยะการปลูก ระหวางแถว 
120 ซม. x ระยะหางระหวางตน 80 ซม. จากการศึกษาพบวาเกษตรกรใชระยะปลูกระหวางแถวเฉลี่ย 92.95 
ซม. x ระยะหางระหวางตนเฉลี่ย 68.91ซม. โดยใชทอนพันธุเฉลี่ย 400 กิโลกรัมตอไร หรือ 3,200 ทอนตอไร 
เกษตรกรรอยละ 58 มีการปลูกซอมและอีกรอยละ 42 ไมมีการปลูกซอม  

5) การกําจัดวัชพืช  

การกําจัดวัชพืชหลังการปลูก 2-3 สัปดาห จะมีการกําจัดวัชพืชหรือหลังจากการตัดทุกครั้ง 
เกษตรกรรอยละ 60 มีการใชแรงงานตัวเองในการกําจัดวัชพืช และมีการฉีดยาฆาหญา รอยละ 40 
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6) การใหนํ้า 

การใหนํ้าในแปลงหญา สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

6.1) แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว คิดเปนรอยละ 37 เกษตรกรรอใหฝนตกอยางเดียวไมมีการรดนํ้า
หรือสูบนํ้ามาใสแปลงหญาเสริม  

6.2) แบบลงทุนในระบบนํ้า คิดเปนรอยละ 53 เกษตรกรจะมีการลงทุนในการใหนํ้า เชน ติดต้ัง
ระบบสปริงเกิ้ล ระบบนํ้าหยด หรือสูบนํ้าจากบอมาเพื่อรดหญาในแปลง เปนตน 

6.3) แบบใชนํ้าจากโรงงาน คิดเปนรอยละ 10 เกษตรกรจะอาศัยนํ้าเสียที่ผานการบําบัดจาก
โรงงาน เชน โรงงานแปงมันสําปะหลัง เปนตน เพื่อนํามารดหญาในแปลง 

7) การใหปุย 
เกษตรกรสวนใหญจะใสปุยในปที่ 1 ทั้งปุยคอกและปุยเคมี (15-15-15) เพื่อรองพื้นกอนปลูก ถา

ใชปุยเคมี (15-15-15) จะใชประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร และเมื่อหญาโตข้ึนประมาณ 2-3 ฟุต จะใสปุยยูเรีย   
(46-0-0) ประมาณ 20-25 กิโลกรัม/ไร เพื่อใหหญามีการเจริญเติบโตใบเขียว ลําตนสมบูรณ สําหรับปถัด ๆ ไป
หรือหลังจากตัดหญาแตละครั้ง เกษตรกรจะพิจารณาดูสภาพของกอหญาหากไมสมบูรณก็จะมีการใสปุยทั้งปุย
คอกและปุยเคม ีจากการศึกษาพบวา  

7.1) เกษตรกรที่ใสทั้งปุยเคมีและปุยคอก รอยละ 50.00 
7.2) เกษตรกรที่ใสปุยเคมีอยางเดียว รอยละ 11.72 
73) เกษตรกรที่ใสปุยคอกอยางเดียว รอยละ 34.38 
7.4) เกษตรกรไมใสทั้งปุยคอกและปุยเคมี รอยละ 3.90 

8) การเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยวในรอบแรกของการปลูก จะมีระยะเวลาประมาณ 75 วัน และรอบตอๆไป ตัดไดทุก 
45-60 วัน ซึ่งหญา 1 ไรสามารถใชเลี้ยงโคได 5-6 ตัว จากการศึกษาพบวาเกษตรกรตัดหญาในรอบแรก เฉลี่ย 
76.42 วัน และรอบตอไป  41-67 วัน และวิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตร ไดแก เก็บเกี่ยวโดยใชมีด/เคียว รอยละ 
71.11 เก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องตัดหญา รอยละ 25.19 เก็บเกี่ยวโดยใชรถดับเบิ้ลช็อป รอยละ 3.70  

การเก็บเกี่ยวหญาน้ันควรตัดหญาโดยใชมีดหรือเครื่องตัดหญาใหติดพื้นดินเพื่อใหหญาแตกหนอ
มาจากใตดินเพื่อจะไดมีลําตนที่สมบูรณและสามารถตัดหญาไดหลายป แตถามีแปลงหญาจํานวนมาก เกษตรกร
ตองอาศัยเครื่องจักรมาชวยอํานวยความสะดวก เชน รถดับเบิ้ลช็อป ซึ่งสามารถทุนแรงและเวลาใหกับ
เกษตรกรได  

9) การทําหญาหมัก  

การทําหญาหมักเปนการถนอมหญาเพื่อเก็บไวใชนาน ๆ โดยตัดหญาอายุ 60 วันข้ึนไปเน่ืองจาก
หญาอายุตํ่ากวา 60 วัน จะมีนํ้ามาก เมื่อนํามาหมักจะทําใหเกิดการเนาเสีย การทําหญาหมักหั่นเปนช้ินเล็ก ๆ 
1-3 เซนติเมตร บรรจุถังพลาสติก หรือใสถุงพลาสติก 1-2 ช้ัน แลวทําการดูดเอาอากาศออกโดยใชเครื่องดูดฝุน 
หรือใชแรงงานคนในการอัดหญาใหแนนใหอากาศออก ปดฝาภาชนะหรือปดปากถุงใหสนิท เก็บในที่รม
ประมาณ 21 วัน จึงนํามาใชหรือไวยามขาดแคลน และสามารถเก็บไวไดนาน 3-6 เดือน  
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4.1.2 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทน จะแบงเปนตนทุน 3 แบบ คือ  

1) แบบเฉลี่ยทั้งหมด เปนการคํานวณตนทุนจากเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ทุกราย

และจะเสนอในรูปขอมูลภาพรวม 

2) แบงตามวัตถุประสงคในการผลิต เปนการแยกคํานวณตนทุนจากเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยร

ปากชอง 1 ตามวัตถุประสงคในการผลิต โดยในการศึกษาครั้งน้ีไดแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบผลิตเพื่อใชเอง

และแบบผลิตเพื่อขาย โดยจะเสนอในรูปขอมูลที่แยกตามวัตถุประสงคในการผลิตแตละแบบ 

3) แบงตามการใหนํ้า เปนการแยกคํานวณตนทุนจากเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ตาม

วิธีในการใหนํ้า โดยในการศึกษาครั้งน้ี ไดแบงออกเปน 3 แบบคือ แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว แบบลงทุนในระบบ

นํ้า และแบบใชนํ้าจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง โดยจะเสนอในรูปขอมูลที่แยกตามการใหนํ้าในแตละแบบ 

ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1) แบบเฉลี่ยท้ังหมด 

การศึกษาในครั้งน้ีจะนํารายละเอียดตนทุนของเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ทุกราย

มาวิเคราะหในรูปแบบตนทุนการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ภาพรวม จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่ปลูก

หญาเนเปยรปากชอง 1 แบบเฉลี่ยทั้งหมด มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 7.78 ไรตอราย มีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย 43.33 

ตันตอไรตอป โดยมีรอบการผลิตเฉลี่ย 5.99 รอบตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.48 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่

เกษตรกรขายได 1.63 บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทน 1.15 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่2) 

ตารางท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบเฉลี่ยรวมท้ังหมด 

รายการ  แบบเฉลี่ยท้ังหมด 
1. พื้นที่ปลกูเฉลี่ยตอราย (ไร)  7.78 
2. ผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย   (ตันตอไรตอป)  43.33 
3. จํานวนรอบการผลิต (ตอป)  5.99 
4. ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)  0.48 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.)  1.63 
6. ผลตอบแทน (บาท/กก.)  1.15 

ที่มา : จากการสํารวจ 

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 พบวา โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 

20,763.45 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.48 บาท เปนตนทุนผันแปร 15,645.92 บาท หรือรอยละ 75.36 

ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 5,117.53 บาท หรือรอยละ 24.64 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร 

ประกอบดวย คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า เก็บเกี่ยว) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.81 

ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนแรงงานในเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ คาวัสดุ รอยละ 28.20 ของตนทุน

ทั้งหมด โดยเปนคาปุยมากที่สุด รอยละ 18.76 ของตนทุนทั้งหมด คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 4.93 ของ

ตนทุนทั้งหมด  นอกจากน้ียังมีคาลงทุนปลูกหญา รอยละ 1.42 ของตนทุนทั้งหมด  สวนตนทุนคงที่ 
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ประกอบดวย คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร รอยละ 13.77 ของตนทุนทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 6.49 

ของตนทุนทั้งหมด และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 4.38 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 5) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.63 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.15 บาทตอกิโลกรัม หรือ 49,807.44 บาทตอไรตอป 
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ตารางท่ี 3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบเฉลี่ยท้ังหมด 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร      7,785.41           7,860.51     15,645.92       75.36 

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา         216.46                78.57          295.03         1.42  

   1.2 คาแรงงาน      4,484.24           3,990.07       8,474.31       40.81  

- ใสปุย         173.85              436.46          610.31         2.94  

- ดายหญา            61.88                91.56          153.44         0.74  

- ฉีดยาฆาวัชพืช            54.24                30.82             85.06         0.41  

- ใหนํ้า         212.04              796.68       1,008.72         4.85  

- เก็บเก่ียว      3,982.22           2,634.55       6,616.77       31.87  

1.3 คาวัสด ุ      3,084.71           2,768.30       5,853.01       28.20  

- คาพันธุ            18.50              220.53          239.03         1.15  

- คาปุย      1,346.62           2,547.77       3,894.39       18.76  

- คาไฟฟา         393.68                       -           393.68         1.90  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ         647.98                       -           647.98         3.12  

- คาวัสดุการเกษตร            44.93                       -              44.93         0.22  

- คาซอมแซม         419.23                       -           419.23         2.02  

- คานํ้า         106.43                       -           106.43         0.51  

- อ่ืน ๆ          107.34                       -           107.34         0.52  

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน                  -            1,023.56       1,023.56         4.93  

2. ตนทุนคงท่ี         191.03           4,926.50       5,117.53       24.64  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน         191.03           1,157.54       1,348.57         6.49  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร                  -            2,859.23       2,859.23       13.77  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ                  -               909.74          909.74         4.38  

3. ตนทุนรวมตอไร      7,976.44        12,787.01     20,763.45     100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)              0.48    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 43,326.30   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได              1.63    

7. รายไดเกษตรกร    70,570.89    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)    49,807.44    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)                  1.15    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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2) แบงตามวัตถุประสงคในการผลิต 

การศึกษาครั้งน้ีไดคํานวณตนทุนของเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงออกตาม

วัตถุประสงคในการผลิต แบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบผลิตเพื่อใชเอง และแบบผลิตเพื่อขาย จากการศึกษา

พบวา เกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ผลิตเพื่อใชเอง มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 5.27 ไรตอราย มีผลผลิตรวม

เฉลี่ยตอราย 39.87 ตันตอไรตอป โดยมีรอบการผลิตเฉลี่ยน 5.92 รอบตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.47 บาท

ตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 2.01 บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทน 1.54 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 

3) สําหรับเกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ผลิตเพื่อขาย มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 15.23 ไรตอราย มีผลผลิต

รวมเฉลี่ยตอราย 54.01 ตันตอไรตอป โดยมีรอบการผลิตเฉลี่ยน 6.16 รอบตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.41 

บาทตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 1.51 บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทน 1.10 บาทตอกิโลกรัม 

ตารางท่ี 4 ขอมูลท่ัวไปของการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงตามวัตถุประสงคในการผลิต 

รายการ  ผลิตเพ่ือใชเอง ผลิตเพ่ือขาย  
1. พื้นที่ปลกูเฉลี่ยตอราย (ไร)  5.27 15.23 
2. ผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย   (ตันตอไรตอป)  39.87 54.01 
3. จํานวนรอบการผลิต (ตอป)  5.92 6.16 
4. ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)  0.47 0.41 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.)  2.01 1.51 
6. ผลตอบแทน (บาท/กก.)  1.54 1.10 

ที่มา : จากการสํารวจ 

2.1) แบบผลิตเพ่ือใชเอง 

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบผลิตเพื่อใชเอง พบวา 

โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 18,859.64 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.47 บาท เปนตนทุนผันแปร 13,727.00 

บาท หรือรอยละ 72.78 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 5,132.64 บาท หรือรอยละ 27.22 ของตนทุน

ทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาวัสดุ (คาพันธุ คาปุย คาไฟฟา คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาวัสดุ

การเกษตร คาซอมแซม คานํ้า อื่น ๆ ) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.09 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนคาปุยมาก

ที่สุด รองลงมา คือ คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า เก็บเกี่ยว) รอยละ 30.83 ของตนทุน

ทั้งหมด คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 4.76 ของตนทุนทั้งหมด นอกจากน้ียังมีคาลงทุนปลูกหญา รอยละ 1.10 

ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร รอยละ 15.55 ของตนทุน

ทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 6.63 ของตนทุนทั้งหมด และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 5.04 

ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 6) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.01 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.54 บาทตอกิโลกรัม หรือ 61,278.27 บาทตอไรตอป 
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ตารางท่ี 5 ตนทุนผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบผลิตเพ่ือใชเอง 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร      4,639.83   9,087.18      13,727.00  72.78  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา         135.92      71.39    207.31       1.10  

   1.2 คาแรงงาน      1,016.23  4,798.50  5,814.73    30.83  

- ใสปุย 148.33  488.66     637.00     3.38  

- ดายหญา    57.94     94.63    152.57      0.81  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช   22.27     55.73    78.00       0.41  

- ใหนํ้า 102.92  838.35  941.27      4.99  

-  เก็บเก่ียว 684.77   3,321.13  4,005.90    21.24  

1.3 คาวัสด ุ      3,487.68   3,319.26  6,806.93  36.09  

- คาพันธุ 11.93  243.79  255.72      1.36  

- คาปุย      1,757.13  3,075.46  4,832.59    25.62  

- คาไฟฟา 464.82      -      464.82        2.46  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ   763.37  -     763.37      4.05  

- คาวัสดุการเกษตร    59.29        -     59.29     0.31  

- คาซอมแซม 402.32      -   402.32      2.13  

- คานํ้า 20.18      -        20.18       0.11  

- อ่ืน ๆ    8.63     -        8.63        0.05  

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน      -     898.03  898.03      4.76  

2. ตนทุนคงท่ี  103.03  5,029.62        5,132.64    27.22  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน 103.03  1,146.49        1,249.51      6.63  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร 2,932.70        2,932.70     15.55  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ   950.43    950.43      5.04  

3. ตนทุนรวมตอไร      4,742.85        14,116.79      18,859.64        100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)    0.47    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 39,869.61   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได   2.01    

7. รายไดเกษตรกร     80,137.91    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)     61,278.27    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)          1.54    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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2.2) แบบผลิตเพ่ือขาย  

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบผลิตเพื่อขาย พบวา 

โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 21,981.31 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.41 บาท เปนตนทุนผันแปร 17,081.91 

บาท หรือรอยละ 77.71 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 4,899.40 บาท หรือรอยละ 22.29 ของตนทุน

ทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า เก็บเกี่ยว) มาก

ที่สุด รอยละ 49.98 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ คาวัสดุ (คาพันธุ 

คาปุย คาไฟฟา คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาวัสดุการเกษตร คาซอมแซม คานํ้า อื่น ๆ) คิดเปนรอยละ 20.26 ของ

ตนทุนทั้งหมด โดยสวนใหญเปนคาปุย คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 5.08 ของตนทุนทั้งหมด นอกจากน้ียังมีคา

ลงทุนปลูกหญา รอยละ 2.39 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเสื่อมราคาอุปกรณ

การเกษตร รอยละ 11.75 ของตนทุนทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 7.07 ของตนทุนทั้งหมด และคาเสีย

โอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 3.45 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 7) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.51 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.10 บาทตอกิโลกรัม หรือ 59,574.71 บาทตอไรตอป 

เกษตรกรที่ผลิตหญาเพื่อใชเองจะมีตนทุนที่สูงกวาการผลิตหญาเพื่อขายเน่ืองจาก ได

ผลผลิตที่ตํ่ากวา และรอบการตัดตอปนอยกวา นอกจากน้ียังคาแรงงานที่ใชสําหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงกวา 

เน่ืองจากเกษตรกรที่ผลิตเพื่อใชเองจะตองมีการไปตัดหญาใหวัวกินทุกวัน และสวนใหญจะใชแรงงงานตนเองใน

การเก็บเกี่ยว แตราคาที่เกษตรกรขายไดของการผลิตเพื่อใชเองสูงกวาการผลิตเพื่อขาย เน่ืองจากเกษตรกรสวน

ใหญจะไมนิยมขายเพราะหญาที่มีจะใหโคทําใหเวลากําหนดราคาเกษตรกรจะกําหนดไวคอนขางสูง และขาย

จํานวนนอย สวนเกษตรกรที่ผลิตเพื่อขายจะขายใหพอคารวมรวบและในปริมาณที่มาก ทําใหไดราคาที่ตํ่ากวา 
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ตารางท่ี 6 ตนทุนผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบผลิตเพ่ือขาย 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร    10,809.01           6,272.90      17,081.91       77.71  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา         429.88                94.79           524.67         2.39  

   1.2 คาแรงงาน      7,985.04           3,000.74      10,985.77       49.98  

- ใสปุย         193.52              362.01           555.53         2.53  

- ดายหญา            63.40                84.35           147.74         0.67  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช            85.97                   2.94              88.91         0.40  

- ใหนํ้า         319.14              717.89        1,037.02         4.72  

-  เก็บเก่ียว      7,323.02           1,833.55        9,156.56       41.66  

1.3 คาวัสด ุ      2,394.09           2,059.86        4,453.95       20.26  

- คาพันธุ            38.45              152.45           190.90         0.87  

- คาปุย         848.68           1,907.42        2,756.09       12.54  

- คาไฟฟา         300.88                       -            300.88         1.37  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ         497.09                       -            497.09         2.26  

- คาวัสดุการเกษตร            28.48                       -               28.48         0.13  

- คาซอมแซม         420.12                       -            420.12         1.91  

- คานํ้า         193.72                       -            193.72         0.88  

- อ่ืน ๆ             66.68                       -               66.68         0.30  

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน          1,117.51        1,117.51         5.08  

2. ตนทุนคงท่ี         414.99           4,484.42        4,899.40       22.29  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน         414.99           1,140.07        1,555.06         7.07  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร                  -            2,583.16        2,583.16       11.75  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ                  -               761.19           761.19         3.45  

3. ตนทุนรวมตอไร    11,223.99        10,757.32      21,981.31     100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)               0.41    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 54,010.61   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได 1.51   

7. รายไดเกษตรกร     81,556.02    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)     59,574.71    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)                   1.10    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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3) แบงตามการใหนํ้า 

การศึกษาครั้งน้ีไดแบงการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ออกเปน 3 แบบตามการใหนํ้า ไดแก 

แบบใชนํ้าฝนอยางเดียวแบบลงทุนในระบบนํ้า และแบบลงทุนใชนํ้าจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง  จาก

การศึกษาพบวา เกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงตามการใหนํ้า แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว มีพื้นที่

ปลูกเฉลี่ย 6.12 ไรตอราย มีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย 34.72 ตันตอไรตอป โดยมีรอบการผลิตเฉลี่ยน 5.91 รอบ

ตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.53 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 1.75 บาทตอกิโลกรัม และมี

ผลตอบแทน 1.22 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 4) เกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบลงทุนในระบบ

นํ้า มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 7.39 ไรตอราย มีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย 44.97 ตันตอไรตอป โดยมีรอบการผลิตเฉลี่ยน 

5.85 รอบตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.49 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 1.66 บาทตอกิโลกรัม 

และมีผลตอบแทน 1.17 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบลงทุนใชนํ้าจากโรงงาน

แปงมันสําปะหลัง มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 14.77 ไรตอราย มีผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย 54.69 ตันตอไรตอป โดยมีรอบ

การผลิตเฉลี่ย 7.15    รอบตอป สําหรับตนทุนการผลิต 0.33 บาทตอกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 1.40 

บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทน 1.07 บาทตอกิโลกรัม 

ตารางท่ี 7 ขอมูลท่ัวไปของการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงตามการใหนํ้า 

รายการ  ใชนํ้าฝนอยาง
เดียว 

ลงทุนใน 
ระบบนํ้า 

ใชนํ้าจากโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง  

1. พื้นที่ปลกูเฉลี่ยตอราย (ไร)  6.12 7.39 14.77 
2. ผลผลิตรวมเฉลี่ยตอราย (ตันตอไรตอป)  34.72 44.97 54.69 
3. จํานวนรอบการผลิต (ตอป)  5.91 5.85 7.15 
4. ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)  0.53 0.49 0.33 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.)  1.75 1.66 1.40 
6. ผลตอบแทน (บาท/กก.)  1.22 1.17 1.07 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.1) แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว 

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว  

พบวา โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 18,441.84 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.53 บาท เปนตนทุนผันแปร 

13,815.85 บาท หรือรอยละ 74.92 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 4,625.99 บาท หรือรอยละ 25.08 

ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า เก็บ

เกี่ยว) มากที่สุด รอยละ 39.52 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ คา

วัสดุ (คาพันธุ คาปุย คาไฟฟา คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาวัสดุการเกษตร คาซอมแซม คานํ้า อื่น ๆ) คิดเปนรอยละ 

28.83 ของตนทุนทั้งหมด โดยสวนใหญเปนคาปุย คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 4.91 ของตนทุนทั้งหมด 

นอกจากน้ียังมีคาลงทุนปลูกหญา รอยละ 1.66 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเสื่อมราคา
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อุปกรณการเกษตร รอยละ 13.46 ของตนทุนทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 7.99 ของตนทุนทั้งหมด และคา

เสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 3.63 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 8) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.75 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.22 บาทตอกิโลกรัม หรือ 42,316.61 บาทตอไรตอป 
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ตารางท่ี 8  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบใชนํ้าฝนอยางเดียว 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร      5,890.95           7,924.91     13,815.85       74.92  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา         249.40                57.01          306.41         1.66  

   1.2 คาแรงงาน      4,201.25           3,086.75       7,288.00       39.52  

- ใสปุย            41.82              491.65          533.48         2.89  

- ดายหญา              2.88                29.93             32.81         0.18  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช              4.81                14.45             19.26         0.10  

- ใหนํ้า                  -                        -                    -               -   

-  เก็บเก่ียว      4,151.73           2,550.72       6,702.45       36.35 

1.3 คาวัสด ุ      1,440.30           3,877.30       5,317.60       28.83  

- คาพันธุ            16.65              186.26          202.91         1.10  

- คาปุย         510.90           3,691.04       4,201.95       22.78  

- คาไฟฟา         170.18                       -           170.18         0.92  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ         289.69                       -           289.69         1.57  

- คาวัสดุการเกษตร            45.49                       -              45.49         0.25  

- คาซอมแซม         377.27                       -           377.27         2.05  

- คานํ้า                  -                        -                    -               -   

- อ่ืน ๆ             30.12                       -              30.12         0.16  

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน                  -               903.84          903.84         4.91  

2. ตนทุนคงท่ี            13.24           4,612.75       4,625.99       25.08  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน            13.24           1,461.10       1,474.34         7.99  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร          2,482.03       2,482.03       13.46  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ             669.63          669.63         3.63  

3. ตนทุนรวมตอไร      5,904.18        12,537.66     18,441.84     100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)              0.53    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 34,719.12   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได              1.75    

7. รายไดเกษตรกร    60,758.46    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)    42,316.61    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)                  1.22    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.2) แบบลงทุนในระบบนํ้า 

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบลงทุนในระบบนํ้า 

พบวา โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 21,911.95 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.49 บาท เปนตนทุนผันแปร 

16,451.72 บาท หรือรอยละ 75.08 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 5,460.23 บาท หรือรอยละ 24.92 

ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า เก็บ

เกี่ยว) มากที่สุด รอยละ 35.26 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ คา

วัสดุ (คาพันธุ คาปุย คาไฟฟา คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาวัสดุการเกษตร คาซอมแซม คานํ้า อื่น ๆ) คิดเปนรอยละ 

33.54 ของตนทุนทั้งหมด โดยสวนใหญเปนคาปุย คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 4.91 ของตนทุนทั้งหมด 

นอกจากน้ียังมีคาลงทุนปลูกหญา รอยละ 1.37 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ ประกอบดวย คาเสื่อมราคา

อุปกรณการเกษตร รอยละ 13.98 ของตนทุนทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 6.27 ของตนทุนทั้งหมด และคา

เสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 4.67 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 9) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.66 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.17 บาทตอกิโลกรัม หรือ 52,784.23 บาทตอไรตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ตารางท่ี 9 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบลงทุนในระบบนํ้า 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร      7,903.05           8,548.67     16,451.72       75.08  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา         203.81                96.28          300.09         1.37  

   1.2 คาแรงงาน      3,443.57           4,282.08       7,725.65       35.26  

- ใสปุย         223.31              532.87          756.19         3.45  

- ดายหญา            57.98              107.53          165.51         0.76  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช            84.41                44.20          128.61         0.59  

- ใหนํ้า         112.67              967.20       1,079.86         4.92  

-  เก็บเก่ียว      2,965.20           2,630.27       5,595.47       25.54  

1.3 คาวัสด ุ      4,255.67           3,094.04       7,349.70       33.54  

- คาพันธุ            21.38              252.25          273.64         1.25  

- คาปุย      1,951.10           2,841.78       4,792.88       21.87  

- คาไฟฟา         554.54                       -           554.54         2.53  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ         907.82                       -           907.82         4.14  

- คาวัสดุการเกษตร            47.77                       -              47.77         0.22  

- คาซอมแซม         456.78                       -           456.78         2.08  

- คานํ้า         156.87                       -           156.87         0.72  

- อ่ืน ๆ          159.41                       -           159.41         0.73  

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน                  -            1,076.28       1,076.28         4.91  

2. ตนทุนคงท่ี         225.93           5,234.30       5,460.23       24.92  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน         225.93           1,148.37       1,374.30         6.27  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร                  -            3,063.43       3,063.43       13.98  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ                  -            1,022.50       1,022.50         4.67  

3. ตนทุนรวมตอไร      8,128.98        13,782.97     21,911.95     100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)              0.49    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 44,973.07   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได              1.66    

7. รายไดเกษตรกร    74,696.18    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)    52,784.23    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)                  1.17    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.3) แบบใชนํ้าจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง 

เมื่อพิจารณาถึงรายการตนทุนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบใชนํ้าจากโรงงานแปง

มันสําปะหลัง พบวา โดยเฉลี่ยมีตนทุนรวม 17,952.06 บาทตอไรตอป หรือกิโลกรัมละ 0.33 บาท เปนตนทุน

ผันแปร 13,402.10 บาท หรือรอยละ 74.65 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 4,549.96 บาท หรือรอยละ 

25.35 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาแรงงาน (ใสปุย ดายหญา ฉีดยาฆาวัชพืช ใหนํ้า 

เก็บเกี่ยว) มากที่สุด รอยละ 63.57 ของตนทุนทั้งหมด โดยเปนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ 

คาวัสดุ (คาพันธุ คาปุย คาไฟฟา คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาวัสดุการเกษตร คาซอมแซม คานํ้า อื่น ๆ ) คิดเปนรอย

ละ 4.85 ของตนทุนทั้งหมด โดยสวนใหญเปนคาซอมแซม คาเสียโอกาสเงินทุน รอยละ 4.88 ของตนทุน

ทั้งหมด นอกจากน้ียังมีคาลงทุนปลูกหญา รอยละ 1.35 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ ประกอบดวย คา

เสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร รอยละ 14.90 ของตนทุนทั้งหมด คาเชา/ใชที่ดิน รอยละ 5.77 ของตนทุน

ทั้งหมด และคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ รอยละ 4.68 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรหันมาให

ความสนใจกันเปนจํานวนมาก  จึงเปนการชวยลดปญหาการปลอยนํ้าเสีย และยังชวยในการลดการใชปุยใน

การปลูกทดแทนการซื้อปุยเคมีที่มีราคาสูง เพราะนํ้าเสียจากโรงงานแปงมันสําปะหลังจะมีสารอาหารที่ชวยใน

การเจริญเติบโตของพืช ทําใหลดคาใชจายแกเกษตรกรผูปลูกหญา (ตารางที่ 10) 

สําหรับราคาที่เกษตรกรขายไดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.40 บาท 

เกษตรกรจะมีผลตอบแทนสุทธิ 1.07 บาทตอกิโลกรัม หรือ 58,613.94 บาทตอไรตอป 

เกษตรกรที่ใชนํ้าจากโรงงานแปงมันจะมีตนทุนการผลิตตํ่าที่สุด โดยมรีอบการตัดหญาตอป

มากที่สุด และผลผลิตสูงที่สุด เน่ืองจากการใชนํ้าแปงมันนอกจากจะเปนการใหนํ้าแกหญาเนเปยรแลว นํ้าจาก

โรงงานยังมีสารอาหารอีกดวย ทําใหหญาเจริญเติบโตดี ซึ่งเกษตรกรที่อยูในบริเวณที่มีนํ้าจากโรงงานสวนใหญ

จะผลิตเพื่อขาย  ถึงแมการใชนํ้าจากโรงงานจะทําใหตนทุนการผลิตตํ่า แตมีขอจํากัดโดยเกษตรกรที่อยูบริเวณ

โรงงานมีนอย และราคาที่เกษตรกรขายไดตํ่าที่สุดเน่ืองจากเกษตรกรที่อยูในบริเวณโรงงานแปงมัน ไมไดอยูใน

แหลงเลี้ยงโคเน้ือและโคนม ตองไปขายในตางพื้นที่   

นอกจากน้ีบริษัทรายใหญมีโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถสรางวิกฤตใหเปน

โอกาส เชน บริษัทที่มีฟารมเลี้ยงสุกรจึงตองการพื้นที่สีเขียวมารองรับนํ้าเสียจากฟารมสุกร จึงไดจัดหาพื้นที่

ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 และมอบใหทางชุมชนเปนผูบริหารจัดการ และสูบนํ้าของเสียจากฟารมรดในแปลง

หญา เพื่อนํานํ้าเสียมาใชเกิดประโยชน ซึ่งทําใหหญาเจริญงอกงามดีผลผลิตมีปริมาณมากอีกดวย เปนการสราง

อาชีพและสามารถสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน ซึ่งสามารถใชชีวิตอยูรวมกันไดอยางเปนอยางดี ซึ่งแสดง

ใหเห็นวา 
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ตารางท่ี 10 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบบใชนํ้าจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร    8,677.73           4,724.37     13,402.10       74.65  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา       219.15                22.38          241.53         1.35  

   1.2 คาแรงงาน    7,848.18           3,564.16     11,412.34       63.57  

- ใสปุย       131.25                   4.69          135.94         0.76  

- ดายหญา       132.55                94.73          227.28         1.27  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช                -                        -                    -               -   

- ใหนํ้า       756.25              999.32       1,755.57         9.78  

-  เก็บเก่ียว    6,828.13           2,465.43       9,293.55       51.76  

1.3 คาวัสด ุ       610.40              261.06          871.46         4.85  

- คาพันธุ            3.85                95.43             99.28         0.55  

- คาปุย       104.17              165.63          269.79         1.50  

- คาไฟฟา         50.00                       -              50.00         0.28  

- คานํ้ามันเชื้อเพลงิ         88.70                       -              88.70         0.49  

- คาวัสดุการเกษตร         30.00                       -              30.00         0.17  

- คาซอมแซม       293.85                       -           293.85         1.64  

- คานํ้า         39.84                       -              39.84         0.22  

- อ่ืน ๆ                 -                        -                    -               -   

1.4 คาเสยีโอกาสของเงินทุน                -               876.77          876.77         4.88  

2. ตนทุนคงท่ี       302.10           4,247.86       4,549.96       25.35  

-  คาเชาท่ีดิน/คาใชท่ีดิน       302.10              733.03       1,035.13         5.77  

- คาเสื่อมราคาอุปกรณการเกษตร          2,674.93       2,674.93       14.90  

- คาเสยีโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ             839.90          839.90         4.68  

3. ตนทุนรวมตอไร    8,979.83           8,972.23     17,952.06     100.00  

4. ตนทุนรวมท้ังหมดตอกิโลกรัม (บาท)              0.33    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 54,690.00   

6. ราคาท่ีเกษตรกรขายได              1.40    

7. รายไดเกษตรกร    76,566.00    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท)    58,613.94    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)                  1.07    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากรายการตนทุนจากทุกประเภท (ตารางที่ 11)  พบวา

คาใชจายสวนใหญที่มีสัดสวนสูงในทุกประเภท ไดแก คาแรงงานในการเก็บเกี่ยว คาปุย และคาเสื่อมราคา

อุปกรณทางการเกษตร ก็เน่ืองจากการปลูกหญาเนเปยรสวนใหญเกษตรใชพื้นที่เพราะปลูกนอย จึงตองใช

แรงงานคนเปนหลักเพื่อการเก็บเกี่ยว และเมื่อพื้นที่เพาะปลูกนอยจึงตองการผลผลิตที่สูง จึงมีการใสปุยเพื่อ

เพิ่มผลผลิต นอกจากน้ีหญาเนเปยรจะมีลําตนขนาดใหญการที่จะใหสัตวกินใหหมดจึงตองการสับหญาใหเลก็ลง

เพื่อใหสัตวสามารถกินไดทั้งหมด จึงทําใหคาเสื่อมราคาอุปกรณทางการเกษตรสูงตามไปดวย 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ของทุกประเภท 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ 1) แบบเฉล่ียทั้งหมด 2) แบงตามวัตถุประสงคในการผลิต 3) แบงตามการใหน้ํา 
2.1) ผลิตเพื่อใชเอง 2.2) ผลิตเพื่อขาย 3.1) แบบใชน้ําฝน 

อยางเดียว 
3.2) แบบลงทุน 

ในระบบน้ํา 
3.3) แบบใชน้ําจาก

โรงงานแปงมันสําปะหลัง 
ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 15,645.92   75.36 13,727.00  72.78  17,081.91   77.71  13,815.85       74.92  16,451.72    75.08  13,402.10      74.65  

   1.1 คาลงทุนการปลูกหญา     295.03    1.42    207.31     1.10      524.67     2.39      306.41        1.66      300.09     1.37     241.53        1.35  

   1.2 คาแรงงาน   8,474.31   40.81  5,814.73   30.83  10,985.77   49.98    7,288.00       39.52    7,725.65   35.26  11,412.34      63.57  

- ใสปุย     610.31    2.94     637.00     3.38      555.53     2.53      533.48        2.89      756.19     3.45      135.94        0.76  

- ดายหญา     153.44    0.74    152.57     0.81      147.74     0.67        32.81        0.18      165.51     0.76      227.28        1.27  

-  ฉีดยาฆาวัชพืช       85.06    0.41    78.00    0.41        88.91     0.40        19.26        0.10      128.61     0.59           -              -   

- ใหนํ้า   1,008.72    4.85  941.27     4.99    1,037.02     4.72              -              -     1,079.86     4.92    1,755.57        9.78  

-  เก็บเก่ียว   6,616.77   31.87  4,005.90   21.24    9,156.56   41.66    6,702.45       36.35   5,595.47    25.54    9,293.55      51.76  

1.3 คาวัสด ุ   5,853.01   28.20  6,806.93  36.09    4,453.95   20.26    5,317.60       28.83    7,349.70    33.54      871.46        4.85  

- คาพันธุ     239.03    1.15  255.72     1.36      190.90     0.87      202.91        1.10      273.64     1.25        99.28        0.55  

- คาปุย   3,894.39   18.76  4,832.59   25.62    2,756.09   12.54    4,201.95       22.78    4,792.88   21.87      269.79        1.50  

- คาไฟฟา     393.68    1.90     464.82     2.46      300.88     1.37      170.18        0.92      554.54     2.53        50.00        0.28  

- คานํ้ามันเชื้อเพลิง     647.98    3.12    763.37     4.05      497.09     2.26      289.69        1.57      907.82     4.14        88.70        0.49  

- คาวัสดุการเกษตร       44.93    0.22    59.29     0.31        28.48     0.13        45.49        0.25        47.77     0.22        30.00        0.17  

- คาซอมแซม     419.23    2.02  402.32     2.13      420.12     1.91      377.27        2.05      456.78     2.08      293.85        1.64  

- คานํ้า     106.43    0.51       20.18     0.11      193.72     0.88              -              -       156.87     0.72        39.84        0.22  

- อ่ืน ๆ      107.34    0.52       8.63     0.05        66.68     0.30        30.12        0.16      159.41     0.73              -              -   

1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน   1,023.56     4.93  898.03     4.76    1,117.51     5.08      903.84        4.91    1,076.28     4.91      876.77        4.88  
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ของทุกประเภท (ตอ) 

หนวย: บาทตอไร 

รายการ 1) แบบเฉล่ียทั้งหมด 2) แบงตามวัตถุประสงคในการผลิต 3) แบงตามการใหน้ํา 
2.1) ผลิตเพื่อใชเอง 2.2) ผลิตเพื่อขาย 3.1) แบบใชน้ําฝน 

อยางเดียว 
3.2) แบบลงทุน 

ในระบบน้ํา 
3.3) แบบใชน้ําจาก

โรงงานแปงมันสําปะหลัง 
ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ ตนทุน รอยละ 

2. ตนทุนคงที่   5,117.53   24.64   5,132.64   27.22    4,899.40   22.29    4,625.99       25.08    5,460.23    24.92      4,549.96       25.35  

-  คาเชาที่ดิน/คาใชที่ดิน   1,348.57     6.49    1,249.51     6.63    1,555.06     7.07    1,474.34        7.99    1,374.30     6.27      1,035.13        5.77  

- คาเส่ือมราคาอุปกรณการเกษตร   2,859.23   13.77    2,932.70   15.55    2,583.16   11.75    2,482.03       13.46    3,063.43    13.98      2,674.93       14.90  

- คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณฯ     909.74     4.38    950.43     5.04      761.19     3.45      669.63        3.63   1,022.50     4.67         839.90        4.68  

3. ตนทุนรวมตอไร 20,763.45  100.00  18,859.64  100.00  21,981.31  100.00  18,441.84     100.00  21,911.95  100.00     17,952.06     100.00  

4. ตนทุนรวมทั้งหมดตอกิโลกรัม (บาท)         0.48      0.47         0.41           0.53         0.49            0.33    

5. ผลผลิตตอไร (กก.) 43,326.30   39,869.61   54,010.61   34,719.12   44,973.07   54,690.00   

6. ราคาที่เกษตรกรขายได         1.63     2.01    1.51          1.75           1.66         1.40    

7. รายไดเกษตรกร 70,570.89    80,137.91    81,556.02    60,758.46    74,696.18       76,566.00    

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท) 49,807.44    61,278.27    59,574.71    42,316.61    52,784.23       58,613.94    

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท)         1.15         1.54           1.10           1.22            1.17           1.07    

ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.2 การศึกษาหนาท่ีทางการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 

4.2.1  หนาท่ีทางการตลาด (Market Functions) 

หนาที่การตลาดเปนหนาที่หรือกิจกรรมที่จําเปนตาง ๆ ในการตลาดที่จะตองทําโดยผูมีสวนรวมใน

การตลาด ซึ่งการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 น้ันบทบาทของผูเกี่ยวของยังมีไมมากนัก เน่ืองจากยังอยูใน

ระยะแรกและเนนปลูกเพื่อใชเองในฟารม ดังน้ันการทําหนาที่การตลาดยังมีนอยและไมครบทุกดาน หนาที่

เหลาน้ีสามารถจําแนกไดดังตอไปน้ี 

1) หนาที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchanging Functions)  

1.1) การซื้อ (Buying) 

เกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญปลูกเพื่อใชเอง รอยละ 78.26 สําหรับ

เลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ แกะ และสัตวอื่น ๆ และมีเพียงรอยละ 21.74 ที่ปลูกเพื่อขาย โดยบางสวนรวมตัวกัน

เปนกลุมเกษตรกร ที่ทําหนาที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและอํานวยความสะดวกดานการตลาด โดย

มีการจางคนงานเพื่อไปตัดหญาในแปลงหญา เพื่อนํามาหั่น แลวบรรจุใสถุงเพื่อนําสงลูกคา สําหรับบางพื้นที่ที่มี

เกษตรกรจํานวนมาก และมีฟารมขนาดใหญต้ังอยู เชน จังหวัดสพุรรณบุรี จะมีพอคารวบรวมผลผลิตทําหนาที่

ตระเวนซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อนําไปสงใหแกฟารมขนาดใหญ แตยังไมมีการทําสัญญารับซื้อผลผลิตอยาง

ชัดเจน มีเพียงสัญญาปากเปลากับเกษตรกร 

1.2) การขาย (Selling) 

เกษตรกรที่สามารถทําหนาที่ทั้งปลูกเพื่อขายมีไมมากนัก เกษตรกรที่ปลูกและขายเอง

โดยตรง รอยละ 8.11 สามารถทําหนาที่ในการขายไดเองโดยตรง มีการจางแรงงานมาชวยในการผลิตและหั่น

หญาเพื่อบรรจุถุงขาย ซึ่งมีการสงไปใหถึงฟารมลูกคาซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียง เกษตรกรบางสวนขายหญาใหกับ

พอคารวบรวมหรือกลุมเกษตรกร/สหกรณ ซึ่งทําหนาที่ทางการตลาดแทนเกษตรกรคือหาตลาดใหแกเกษตรกร 

ราคาที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย กก.ละ 0.50 บาท ซึ่งสงผลใหเกษตรกรประหยัดเวลาเพื่อนํามาดูแลฟารมตอไป 

และเกษตรกรบางสวนนําผลผลิตที่ปลูกเก็บไวใชเอง เน่ืองจากมีฟารมโคนม โคเน้ือของตนเอง แตบางสวนเมื่อมี

ผลผลิตสวนเกินก็จะมีการขายใหกับฟารมเพื่อนบานบางในบางครั้ง จากการลงพื้นที่พบวา ผลผลิตจะมีปริมาณ

มากในฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกป จึงมีการขายผลผลิตสวนเกินออกไปบางหรือบางรายอาจ

ผลิตเปนหญาหมัก ไวใชในชวงฤดูแลงหรือชวงวัตถุดิบอาหารสัตวขาดแคลน  
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2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical Functions) 

2.1) การแปรรูปหรือแปรสภาพ (Processing) 

หญาเนเปยรปากชอง 1 สามารถนํามาผลิตเปนหญาหมักได ซึ่งข้ันตอนในการผลิตตองตัด

หญาเมื่ออายุประมาณ 60 วัน แลวนําไปสับใหเปนช้ินเล็ก ๆ แลวบรรจุในถุงกระสอบพลาสติกหรือถังหมักหญา 

แลวดูดเอาอากาศออกดวยเครื่องดูดฝุน แลวผูกเชือกหรือปดฝาไว สามารถเก็บไวไดนาน 3-6 เดือน แตการเก็บ

รักษาคอนขางยุงยาก เน่ืองจากตองระวังมดหรือหนูกัดถาอากาศเขาไปขางในก็จะทําใหหญาหมักน้ันเนาเสีย

ทันที การเก็บรักษาจึงยุงยากมากอีกทั้งมีตนทุนที่สูงอีกดวย เกษตรกรสวนใหญจึงไมนิยมทําเปนหญาหมักแมวา

จะมีราคาขายที่สูงกวาก็ตาม 

2.2) การเก็บรักษา  (Storage) 

หญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญเมื่อตัดจากแปลงมาแลวจะนําหญามาหั่นใหเปนช้ินเล็ก 

ๆ เพื่อเปนอาหารสัตวในทันทีหรือนํามาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนําสงแกลูกคา ซึ่งจะเก็บไวไดประมาณ 1-2 วัน 

หรือบางสวนจะทําเปนหญาหมัก ที่ตองมีการดูดอากาศออกและมัดปากถุงใหแนนทิ้งไว 21 วัน ใหเปนหญา

หมัก และสามารถเก็บไวได 3-6 เดือน แตการเก็บรักษาจะตองดูแลอยางระมัดระวังเน่ืองจากถามดหรือหนูกัด 

หรือมีอากาศเขาไป อาจทําใหหญาเนาเสียได 

2.3) การขนสง (Transportation) 

สวนใหญเมื่อมกีารบรรจุถุงพลาสติกมีขนาด 20-25 กก./ถุง ก็จะนําไปสงใหแกลกูคาโดย

รถกระบะ4 ลอ หรือ รถ 6 ลอ โดยลกูคาผูซือ้จะเปนคนจายคาขนสงใหแกผูขาย ซึ่งผูขายจะคิดคาขนสงเปน

รายเที่ยวหรือบางรายคิดคาขนสงเปนกระสอบโดยเพิ่มคาใชจายในราคาหญา 

3) หนาที่อํานวยความสะดวก (Facilitating Functions) 

3.1) มาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินคา (Standardization and grading) 

เน่ืองจากอยูในชวงแรกของการสงเสริมทดลองปลูกในหลายพื้นที่ จึงไมมีการกําหนด

มาตรฐานสินคาของหญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญเปนการปลูกเพื่อใชเอง จึงไมไดมีการกําหนดมาตรฐาน 

สําหรับสวนที่ไวขายจะมีการบรรจุถุงเพื่อสงไมไดมีการแบงเกรดคัดแยกคุณภาพอยางชัดเจน และไมมีการ

ตกแตง แตในการหมักหญาอาจจะมีการใสเกลือเพื่อใหมีสีสันสวยงามและเก็บรักษาไดนาน 
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3.2) การเงิน (Financing) 

 เกษตรกรมีเงินทุนจํากัด ดังน้ันในการลงทุนปลูกหญาก็ตองอาศัยผลตอบแทนจากการ

เลี้ยงสัตวมาเพื่อนเปนเงินทุน โดยแหลงเงินทุนบางครั้งอาจมีการกู ธกส. เพื่อมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการทํา

ฟารม อาจจะมีบางสวนที่แบงมาเพื่อลงทุนในแปลงหญาเพื่อลดตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตว 

3.3) การรับภาระการเสี่ยงภัย (Risk-bearing) 

การรับภาระการเสี่ยงภัย พอคาเปนผูรับผิดชอบทั้งหมดจนกระทั่งไปสงหญาที่ฟารมลูกคา 

แตข้ันตอนในการเก็บรักษาหากเปนหญาหมัก เกษตรกรจะตองเปนผูดูแลไมให มด หนู หรือ สัตวอื่น ๆ มากัด

ถุงพลาสติก เน่ืองจากหากมีอากาศเขาไปจะทําใหหญาเกิดการเนาเสียได และไมสามารถนําเปนอาหารสัตวได 

หากเกษตรกรพบวาหญาหมักมีการเนาเสีย ก็จะสามารถขอเปลี่ยนไดในรอบถัดไป 

3.4) ขอมูลขาวสารการตลาด (Market  intelligence) 

การกําหนดราคาขายหญาเนเปยรปากชอง 1 ผูขายจะศึกษาขอมูลพืชอาหารสัตวชนิดอื่น 

ๆ มาเทียบเคียง เชน ตนขาวโพดเลี้ยงสัตว หรือวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่น้ันๆ ที่นํามาเปนอาหาร

สัตวได หรือ ราคาปศุสัตวมีราคาสูง เกษตรกรมีความตองการหญาเพิ่มข้ึน ดังน้ันขอมูลขาวสารทางการตลาดจึง

มีความจําเปนเปนอยางมาก เพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง1 ไดเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2.2 ผูมีสวนเก่ียวของทางการตลาด  

เน่ืองจากการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 อยูในชวงแรกและมีข้ันตอนที่ไมไดซับซอนมากนัก จึงมี

ผูเกี่ยวของทางการตลาด ดังน้ี 

1) เกษตรกร เกษตรกรมีทั้งประเภทปลูกไวใชเองและปลูกเพื่อขาย ดังน้ันเกษตรกรที่ปลูกเพื่อขาย

จึงทําหนาที่ในการติดตอซื้อขายหญาใหแกฟารมโดยตรงหรือขายใหแกกลุมเกษตรกร/สหกรณ พอคารวบรวม

หญาเนเปยรปากชอง 1 และโรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด/โรงงานไฟฟา 

2) กลุมเกษตรกร/สหกรณ 

กลุมเกษตรกรหรือสหกรณจะเปนผูรวบรวมผลผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 จากสมาชิก โดย

เปนการทําหนาที่รวมกันขายใหกับสมาชิกเองหรือผูที่ไมใชสมาชิก โดยกลุมเกษตรกรหรือสหกรณจะเปน

ผูรับเหมาในการตัดหญาและนํามาหั่นเปนช้ินเล็กๆ กอนที่จะบรรจุถุงขายใหกับฟารมผูใชหญา โดยจะมีเงินปน

ผลใหกับผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 

3) พอคารวบรวมหญาเนเปยรปากชอง 1 

พอคารวบรวมหญาเนเปยรปากชอง 1 ทําหนาที่ในการรวบรวมหญาจากเกษตรกรทั่วไปที่ปลูก

หญาเนเปยรปากชอง 1 โดยสวนใหญจะอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงโคเน้ือ โคนมที่สําคัญในภาคกลาง เชน 
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สุพรรณบุรี เปนตน โดยพอคารวบรวมจะมียอดสั่งซื้อจากฟารมขนาดใหญที่แนนอน และมีวางแผนการผลิต

เพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอตอความตองการตลอดทั้งป แตยังไมมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรกบัเกษตรกร

ผูผลิตหญา เปนเพียงสัญญาปากเปลาที่ใหไวกับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรก็เปนผูรับความเสี่ยงหากพอคารวบรวมมี

ผลผลิตลนมือ และพอคารวบรวมสวนใหญเปนการรวมรวบจากในพื้นที่และขายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ไมไดมี

การจําหนายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหในฤดูฝนจะมีผลผลิตที่ลนตลาด ไมสามารถหาตลาดระบาย

ผลผลิตสวนเกินออกไป และยังไมไดมีการทําหญาหมักขาย เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ยุงยากเพิ่มมากข้ึน 

4) โรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด/โรงงานไฟฟา 

โรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด/โรงงานไฟฟา จะรับซื้อหญาจากเกษตรกรผูผลิตเพื่อนํามาผลิต

เปน เช้ือเพลิงสําหรับทําไฟฟาหรือเปนพลังงานชีวมวลอัดเม็ด แตในปจจุบันพบเฉพาะงานวิจัยที่ทําการทดลอง

ผลิต ซึ่งยังไมไดทําการผลิตอยางจริงจัง และราคาที่รับซื้อหญาจากเกษตรกรยังมีราคาถูกจึงไมจูงใจใหเกษตรกร

ขายใหแกโรงงานดังกลาว เน่ืองจากการขายหญาใหโคนม โคเน้ือ ไดราคาที่สูงกวา 

4.2.3  วิถีการตลาด 

วิถีตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เกษตรกรสวนใหญผลิตหญาเพื่อใชเองในฟารม รอยละ 78.26 

เน่ืองจากในชวงแรกเกษตรกรจะเนนเพื่อปลูกไวใชเอง เพื่อเปนการประหยัดเวลาที่ตองออกไปตัดหญาในแตละ

วัน และพื้นที่จํากัดแตผลิตหญาไดผลผลิตสูง เกษตรกรจึงหันมาปลูกหญาเพื่อใชเองในฟารม และสําหรับการ

ผลิตเพื่อขายมีเพียงรอยละ 21.74 เน่ืองจากเกษตรกรยังไมสามารถหาตลาดที่แนนอนไดและขายอยูในพื้นที่

ใกลเคียง รวมทั้งในชวงหนาฝนที่หญาตามธรรมชาติมีมาก ก็จะขายผลผลิตไดนอย ยังไมมีการทําการตลาด

อยางจริงจัง การผลิตเพื่อขายจึงยังคงมีนอย โดยเกษตรกรที่ทําหนาที่ขายใหแกฟารมเลี้ยงสัตวโดยตรง รอยละ 

8.11 อีกสวนหน่ึงจะขายใหแกกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ รอยละ 7.35 และในบางพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงสัตว

จะมีพอคารวบรวมทําหนาที่รับซื้อหญาจากเกษตรกรเพื่อนําไปสงใหแกฟารมเลี้ยงสัตวตอไป รอยละ 6.08 และ

สวนที่เหลือเพียงรอยละ 0.2  ขายใหแกโรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือโรงงานไฟฟา (โรงไฟฟาจะมาตัด

หญาที่แปลงเอง) โดยฟารมโคนมเปนผูใชหญาเนเปยรปากชอง 1 มากที่สุด รอยละ 45.89 รองลงมาคือ ฟารม

โคเน้ือ รอยละ 42.55 และอื่น ๆ  รอยละ 11.36  (ภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 วิถีตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

4.2.4  สวนเหลื่อมการตลาด 

สวนเหลื่อมการตลาดคือ ผลตางระหวางราคาหญาที่เกษตรขายไดกับราคาขายปลีกที่ผูบริโภคเปน

คนจาย ซึ่งสวนเหลื่อมการตลาดประกอบดวยตนทุนการตลาดและกําไรของพอคาที่เปนคนกลางทางการตลาด  

ตนทุนการตลาด คือ คาใชจายทางการตลาดทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดที่คนกลางทาง

การตลาดตองจายโดยในแตละประเภท มีรายละเอียดแตกตางกันไปดังน้ี 

1) เกษตรกรที่ทําหนาที่ผลิตหญาเพื่อใชเอง 

1.1) คาแรงงาน คือ คาจางแรงงานที่เกษตรกรขนหญาจากแปลงที่ปลูกเพื่อนําไปที่ฟารมหรือ

บานของเกษตรกรเพื่อหั่นใหเปนช้ินเล็กลง รวมถึงคาจางแรงงานในการหั่นหญาดวย 

8.11% 

เกษตรกร 

ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 

100 % 

ใชเองในฟารม 

78.26 % 

ขาย 

21.74 % 

ฟารมโคนม 

45.89% 

ฟารมโคเน้ือ 

42.55% 

อ่ืน ๆ 

11.36% 

กลุมเกษตรกร/สหกรณ 

7.35 % 

พอคารวบรวม 

6.08 % 

โรงงานเช้ือเพลิงชีวมวล

อัดเม็ด/โรงงานไฟฟา 

0.2 % 

ฟารมโคเน้ือ/โคนม/แพะ/แกะ/ 

ชาง/มา/ปลา/อ่ืนๆ   99.80 % 
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1.2) คาไฟฟา คือ คาไฟฟาที่ใชในการหั่นหญา  

1.3) คาขนสง คือ คาใชจายที่ขนสงหญาจากแปลงมาที่ฟารมหรือบานของเกษตรกร 

2) เกษตรกรที่ทําหนาที่ผลิตหญาเพื่อขาย 

2.1) คาแรงงาน คือ คาจางแรงงานที่เกษตรกรขนหญาจากแปลงที่ปลูกเพื่อนําไปที่ฟารมหรือ

บานของเกษตรกรเพื่อหั่นใหเปนช้ินเล็กลง รวมถึงคาจางแรงงานในการหั่นหญา และคาจางแรงงานในการ

ขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

2.2) คาไฟฟา คือ คาไฟฟาที่ใชในการหั่นหญา 

2.3) คาขนสง คือ คาใชจายที่ขนสงหญาจากแปลงมาที่ฟารมหรือบานของเกษตรกร รวมถึง

คาใชจายขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

2.4) คาถุงพลาสติกและเชือก คือ คาถุงพลาสติกและเชือกที่ใชในการบรรจุหญาที่หั่นแลว เพื่อ

นําสงใหแกฟารมผูซื้อหญา 

2.5) อื่น ๆ คือ คาใชจายของสวนผสมกอนที่จะบรรจุหญาลงถุงพลาสติด ไดแก กากนํ้าตาล 

เกลือ และคาโทรศัพท เปนตน 

3) พอคารวบรวมหญาสด 

3.1) คาแรงงาน คือ คาจางแรงงานที่เกษตรกรขนหญาจากแปลงที่ปลูกเพื่อนําไปที่ฟารมหรือ

บานของเกษตรกรเพื่อหั่นใหเปนช้ินเล็กลง รวมถึงคาจางแรงงานในการหั่นหญา และคาจางแรงงานในการ

ขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

3.2) คาไฟฟา คือ คาไฟฟาที่ใชในการหั่นหญา 

3.3) คาขนสง คือ คาใชจายที่ขนสงหญาจากแปลงมาที่ฟารมหรือบานของเกษตรกร รวมถึง

คาใชจายขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

3.4) คาถุงพลาสติกและเชือก คือ คาถุงพลาสติกและเชือกที่ใชในการบรรจุหญาที่หั่นแลว เพื่อ

นําสงใหแกฟารมผูซื้อหญา  

4) พอคารวบรวมหญาหมัก 

4.1) คาแรงงาน คือ คาจางแรงงานที่เกษตรกรขนหญาจากแปลงที่ปลูกเพื่อนําไปที่ฟารมหรือ

บานของเกษตรกรเพื่อหั่นใหเปนช้ินเล็กลง รวมถึงคาจางแรงงานในการหั่นหญา และคาจางแรงงานในการ

ขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

4.2) คาไฟฟา คือ คาไฟฟาที่ใชในการหั่นหญา 

4.3) คาขนสง คือ คาใชจายที่ขนสงหญาจากแปลงมาที่ฟารมหรือบานของเกษตรกร รวมถึง

คาใชจายขนสงหญาไปใหแกฟารมผูซื้อหญา 

4.4) คาถุงพลาสติกและเชือก คือ คาถุงพลาสติกและเชือกที่ใชในการบรรจุหญาที่หั่นแลว เพื่อ

นําสงใหแกฟารมผูซื้อหญา 
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การศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดในครั้งน้ีไดแบงเปน 4 กรณี ดังน้ี 

1) กรณีผลิตหญาเพื่อใชเอง 

2) กรณีผลิตหญาเพื่อขาย 

3) กรณีผลิตหญาเพื่อขายใหกับพอคารวบรวม (หญาสด) 

4) กรณีผลิตหญาเพื่อขายใหกับพอคารวบรวม (หญาหมัก) 

ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1) กรณีผลิตหญาเพ่ือใชเอง 

จากการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 0.47 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่ราคาหญาที่

เกษตรที่คาดวาจะขายได 1.40 บาทตอกิโลกรัม ดังน้ัน สวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 

เทากับ 0.93 บาทตอกิโลกรัม โดยมีคาใชจายในการหั่นหญาใหเปนช้ินเล็กลง ซึ่งไดคิดแยกเปนตนทุนการตลาด 

0.13 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 9.28 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยแบงออกเปนตนทุนคาแรงงานมากที่สุด 

0.07 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 5.00 เน่ืองจากตองใชแรงงานในข้ันตอนการหั่น สับ และบดหญา ซึ่งเปน

การบริหารจัดการภายในฟารมตนเอง จึงมีการใชแรงงานคอนขางมาก สงผลใหตนทุนคาแรงงานสูงตามไปดวย

รองลงมาคือ คาไฟฟา และคาขนสง ซึ่งมีตนทุนเทากันคือ 0.03 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 2.14 ในกรณี

หากเกษตรกรคาดวาจะขายหญาใหแกคนทั่วไปคาดวาจะขายได 1.40 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจึงมีกําไร 

0.80 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 57.15 ของราคาที่ผูบริโภคจาย แตโดยปกติแลวเกษตรกรนําหญามาใช

ฟารมตนเองยังไมเพียงพอเน่ืองจากเปนการปลูกใชในฟารมตนเองไมไดขยายเพื่อการคา ซึ่งเกษตรกรที่ผลิต

หญาเพื่อใชเองสามารถลดตนทุนคาอาหารขนและคาฟางไดประมาณปละ 12,000 - 15,000 บาท (ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 12 สวนเหลื่อมการตลาด กรณีผลิตหญาเพ่ือใชเอง 

รายการ  บาท/ไร/ป บาท/กก. รอยละ 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยทัง้หมด  18,859.64 0.47 33.57 
ราคาหญาเฉลี่ยทีเ่กษตรกรคาดวาขายได 55,818.00 1.40 100.00 
สวนเหลื่อมการตลาด 36,958.36 0.93 66.43 
ตนทุนการตลาด 5,183.10 0.13 9.28 
 - คาแรงงาน 2,790.90 0.07 5.00 
 - คาไฟฟา 1,196.10 0.03 2.14 
 - คาขนสง 1,196.10 0.03 2.14 
กําไรเฉลี่ยของเกษตรกร 31,775.26 0.80 57.15 

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตนทุนการตลาด ไดแก คาใชจายในการขนสงหญาและการหั่นหญาสด และไมรวมคาตัดหญา     

จากแปลง พื้นที่เฉลี่ย  5.27 ไร 
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2) กรณีผลิตหญาเพ่ือขาย 

จากการศึกษาพบวา ตนทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 0.41 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่ราคาหญาที่

เกษตรขายได 1.51 บาทตอกิโลกรัม ดังน้ัน สวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เทากับ 1.10 

บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนตนทุนการตลาด 0.72 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 47.69 ของราคาที่ผูบริโภคจาย 

โดยแบงออกเปนตนทุนคาขนสงมากที่สุด 0.39 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 25.83 เน่ืองจากตองนําหญาที่บด

และบรรจุใสถุงพลาสติกไปสงยังฟารมของลูกคาซึ่งรัศมีในการขนสงประมาณ 1-30 กิโลเมตร โดยเปนการตกลง

คาขนสงระหวางกัน ซึ่งสวนใหญพอคาเปนขนสงไปใหถึงฟารมลูกคา ซึ่งคาขนสงจะถูกรวมไวในราคาขายหญา

ดังกลาวแลว รองลงมาคือ คาแรงงาน 0.17 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 11.26 โดยใชแรงงานในการหั่น สับ 

และบดหญา และบรรจุใสพุงพลาสติกเชนเดียวกัน สงผลใหคาแรงงานเปนตนทุนที่สูงอีกรายการหน่ึง คาไฟฟา 

0.09 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 5.96 คาถุงพลาสติกและเชือก 0.07 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 4.64 

อื่นๆ 0.004 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 0.26 เกษตรกรจึงมีกําไร 0.38 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 25.36 

ของราคาที่ผูบริโภคจาย (ตารางที่ 13) 

3) กรณีผลิตหญาเพ่ือขายใหกับพอคารวบรวม (หญาสด) 

จากการศึกษาพบวา ราคาหญาที่เกษตรไดรับ 0.48 บาทตอกิโลกรัม และราคาขายเฉลี่ยของ

พอคารวบรวม (หญาสด) 1.23 บาทตอกิโลกรัม สวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เทากับ 0.75 

บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 60.98 ซึ่งเปนตนทุนการตลาด 0.66 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 53.65 ของ

ราคาที่ผูบริโภคจาย โดยแบงออกเปนตนทุนคาแรงงานมากที่สุด 0.34 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 27.64 

เน่ืองจากพอคารวบรวมในกรณีที่จะตองไปตระเวณหาซื้อหญาในแตละพื้นที่ ตองใชแรงงานในการตัดหญาจาก

แปลง เพื่อนํามาหั่นกอนที่จะบรรจุลงถุงพลาสติก ซึ่งข้ันตอนดังกลาวก็ตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก ตนทุน

คาแรงงานจึงเปนตนทุนที่มากที่สุด รองลงมาคือ คาขนสง 0.14 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 11.38 เน่ืองจาก

ตองนําหญาที่หั่นใสถุงพลาสติกสงไปยังฟารมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ โคนม ซึ่งมีทั้งระยะใกลและไกล คา

ถุงพลาสติกและเชือก 0.11 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 8.94 คาไฟฟา 0.07 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 

5.69 เกษตรกรจึงมีกําไร 0.09 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 7.33 ของราคาที่ผูบริโภคจาย (ตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 13 สวนเหลื่อมการตลาด กรณีผลิตหญาเพ่ือขาย 

รายการ  บาท/ไร/ป บาท/กก. รอยละ 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ยทัง้หมด  21,981.31 0.41 26.95 
ราคาหญาเฉลี่ยทีเ่กษตรกรขายได 81,556.02 1.51 100.00 
สวนเหลื่อมการตลาด 59,574.71 1.10 73.05 
ตนทุนการตลาด 39,103.68 0.72 47.69 
 - คาแรงงาน 9,181.80 0.17 11.26 
 - คาไฟฟา 4,860.95 0.09 5.96 
 - คาขนสง 21,064.14 0.39 25.83 
 - คาถุงพลาสติกและเชือก 3,780.74 0.07 4.64 
 - อื่น ๆ 216.04 0.004 0.26 
กําไรเฉลี่ยของเกษตรกร 20,471.03 0.38 25.36 

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: พื้นที่เฉลี่ย 15.23 ไร และไมรวมคาตัดหญาจากแปลง 

 

ตารางท่ี 14 สวนเหลื่อมการตลาด กรณีผลิตหญาเพ่ือขายใหกับพอคารวบรวม (หญาสด) 

รายการ  บาท/ป  บาท/กก.  รอยละ  
ราคาหญาเฉลี่ยทีเ่กษตรกรขายได 6,220,800 0.48 39.02 
สวนเหลื่อมการตลาด 9,720,000 0.75 60.98 
ตนทุนการตลาด 8,553,600 0.66 53.65 
 - คาแรงงาน 4,406,400 0.34 27.64 
 - คาไฟฟา 907,200 0.07 5.69 
 - คาขนสง 1,814,400 0.14 11.38 
 - คาถุงพลาสติกและเชือก 1,425,600 0.11 8.94 
ราคาขายเฉลี่ยของพอคารวบรวม (หญาสด)  15,940,800 1.23 100.00 
กําไรเฉลี่ยของพอคารวบรวม 1,166,400 0.09 7.33 

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ขายหญา 12,960 ตันตอป และตนทุนตลาดรวมคาตัดหญาจากแปลง 
 

4) กรณีผลิตหญาเพ่ือขายใหกับพอคารวบรวม (หญาหมัก) 

จากการศึกษาพบวา ราคาหญาที่เกษตรไดรับ 0.50 บาทตอกิโลกรัม (พอคารวบรวมจะมาตัด

หญาที่แปลงเอง) และราคาขายเฉลี่ยของพอคารวบรวม (หญาหมัก) 2.50 บาทตอกิโลกรัม สวนเหลื่อม

การตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เทากับ 2.00 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 80  ซึ่งเปนตนทุนการตลาด 

1.06 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 42.40 ของราคาทีผู่บริโภคจาย โดยแบงออกเปนตนทุนคาแรงงาน คาไฟฟา 
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และคาขนสงมากที่สุด เทากับ 0.30 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 12.00 รองลงมาคือ คาถุงพลาสติกและเชือก 

0.16 บาทตอกิโลกรัม หรือ รอยละ 6.40 เกษตรกรจึงมีกําไร 0.94 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 37.60 ของ

ราคาที่ผูบริโภคจาย (ตารางที่ 15) นอกจากน้ียังพบวาโดยสหกรณเปนผูบริหารจัดการในการจางแรรงานมารับ

ชวงตอในไปตัดหญาจากสมาชิกสหกรณ นํามาหั่น บด แลวนําใสถุงพลาสติกกอนที่จะนํามาหมักเพื่อใหไดระย

เวลา 21 วัน จึงนํามาออกมาใชได และเก็บรักษาไวไดนาน 3-6 เดือน แตตองระวังไมใหมดหรือหนูกัด เพราะ

อากาศจะเขาไปถุงสงผลใหหญาหมักเสีย 

ตารางท่ี 15 สวนเหลื่อมการตลาด กรณีผลิตหญาเพ่ือขายใหกับพอคารวบรวม (หญาหมัก) 

รายการ  บาท/ป บาท/กก.  รอยละ  
ราคาหญาเฉลี่ยทีเ่กษตรกรขายได 208,000 0.50 20.00 
สวนเหลื่อมการตลาด 832,000 2.00 80.00 
ตนทุนการตลาด 440,960 1.06 42.40 
 - คาแรงงาน 124,800 0.30 12.00 
 - คาไฟฟา 124,800 0.30 12.00 
 - คาขนสง 124,800 0.30 12.00 
 - คาถุงพลาสติกและเชือก 66,560 0.16 6.40 
ราคาขายเฉลี่ยของพอคารวบรวม (หญาหมกั)  1,040,000 2.50 100.00 
กําไรเฉลี่ยของพอคารวบรวม 391,040 0.94 37.60 

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ขายหญา 416 ตันตอป และตนทุนตลาดรวมคาตัดหญาจากแปลง 

จากสวนเหลื่อมการตลาดพบวาตนทุนการตลาด โดยเฉพาะคาขนสงและคาแรงงานคอนขางสูง 

เพราะยังตองมีการพึ่งพาแรงงานในการตัด สับ การใชเครื่องจักรขนาดใหมยังมีนอย นอกจากน้ีการขนสงหญา

ไปตามพื้นที่ตาง ๆ ยังไมมีการวางแผนทางดานการตลาด จํานวนลูกคาและปริมาณหญาไมแนนอน ทําใหวาง

แผนการผลิตคอนขางยาก ในบางพื้นที่ความตองการใชหญาและปริมาณการผลิตหญาไมสอดคลองกัน สงผลให

บางพื้นที่ขาดแคลนหญา และในบางพื้นที่มีหญาเหลือใช ซึ่งพอคาเปนผูที่ทําหนาที่ทางการตลาดอาจจะตอง

สรางความเช่ือมโยงระหวางกัน โดยอาจจะหาความตองการใชหญาในแหลงผลิตโคเน้ือ โคนมที่สําคัญ และสง

หญาใหในพื้นที่น้ันๆ เน่ืองจากถาเปนฟารมขนาดใหญ การจัดการแปลงหญาอาจจะทําไดไมทั่วถึง ถามีกลุม

เกษตรกรที่ปลูกหญาขาย และมีผลผลิตปอนใหแกฟารมตลอดทั้งป ก็จะเปนเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกฟารมผูเลี้ยง

โคเน้ือ โคนมไดตอไป เชน อาจจะมีการทําสัญญาซื้อขายระหวางกัน โดยระบุปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไขในการ

ชําระเงิน ที่ชัดเจน เพื่อเปนการบริหารจัดการดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญาเนเปยรปากชอง 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพทั่วไป

ดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 2. ศึกษาหนาที่ทางการตลาด วิถีการตลาด 

และสวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

(quantitative analysis) ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตหญา รวมทั้งสวนเหลื่อมและ

ตนทุนการตลาดในการจําหนายหญา โดยใชสถิติอยางงายในการวิเคราะหขอมูล เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย          

คารอยละ สรุปและแสดงในรูปตาราง ขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชแบบสอบถาม

สัมภาษณเกษตรกร และพอคารวบรวม/สหกรณ และขอมูลทุติยภูมิไดจากรายงานการศึกษา เอกสาร และ

ขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี 

5.1.1 สภาพทั่วไปดานการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต หนาที่ทางการตลาด วิถีตลาด และ         

สวนเหลื่อมการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 

1) หญาเนเปยรปากชอง1 เปนพืชอาหารสัตวสายพันธุใหม มีคุณสมบัติดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง 

โปรตีนสูง ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว และสัตวชอบกิน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทุกๆ 2 เดือน หญาเนเปยร

ปากชอง 1 จึงเปนพืชอาหารสัตวที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงอาหารหยาบสําหรับเกษตรกรที่มี

พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวนอย ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มแหลงอาหารและเพิ่มความมั่นคงดานอาหารของสัตว และ

สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรได หญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญจะผลิตไวใชในฟารมเลี้ยงโคนมและ     

โคเน้ือของเกษตรกรเอง เพื่อเปนการลดตนทุนอาหารสัตวในฟารม โดยเกษตรกรสามารถประหยัดคาฟางและ

อาหารขนไดและในฤดูฝนจะมีผลผลิตเกินความตองการทําใหมีการนําหญาบางสวนมาทําเปนหญาหมัก           

ซึ่งสามารถเก็บไวไดนาน 3-6 เดือน เพื่อเปนอาหารสัตวในฤดูแลง  

2) ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต และสวนเหลื่มการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 ตนทุน

การผลิตแบบเฉลี่ยทั้งหมดกิโลกรัมละ 0.48 บาท โดยตนทุนสวนใหญจะเปนคาแรงงาน รอยละ 40.81 

รองลงมาคือ คาปุย รอยละ 18.76 ผลตอบแทนกิโลกรัมละ 1.15 บาท ถาแบงตามวัตถุประสงคในการผลิต 

เกษตรกรผูผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ เกษตรกรที่ผลิตหญาไวใชเอง และ

เกษตรกรที่ผลิตเพื่อขาย เกษตรกรที่ผลิตหญาไวใชเอง มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.47 บาท ตนทุน 

สวนใหญจะเปนคาแรงงาน รอยละ 30.83 ราคาที่เกษตรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.40 บาท มีสวนเหลื่อม

การตลาดกิโลกรัมละ 0.93 บาท เปนตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 0.13 บาท และผลตอบแทนกิโลกรัมละ 0.80 

บาท และเกษตรกรที่ผลิตหญาเพื่อขาย มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.41 บาท ตนทุนสวนใหญจะเปน
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คาแรงงาน  รอยละ 49.98 ราคาที่เกษตรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.51 บาท มีสวนเหลื่อมการตลาดกิโลกรัมละ 

1.10 บาท เปนตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 0.72 บาท และผลตอบแทนกิโลกรัมละ 0.38 บาท โดยสวนใหญจะ

เปนการขายหญาสดหั่นใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมากที่สุด  

3) หนาที่ทางการตลาดและวิถีตลาด 

3.1) หนาที่ทางการตลาด 

3.1.1) หนาที่ในการแลกเปลี่ยน แบงออกเปน (1) หนาที่ในการซื้อ เกษตรกรผูปลูกหญา 

เนเปยรปากชอง 1 สวนใหญปลูกเพื่อใชเอง เพื่อเลี้ยงโคนม โคเน้ือ แพะ แกะ และสัตวอื่นๆ โดยบางสวน

รวมตัวกันเปนกลุมเกษตรกร ที่ทําหนาที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและอํานวยความสะดวกดาน

การตลาด โดยมีการจางคนงานเพื่อไปตัดหญาในแปลงหญา เพื่อนํามาหั่น สับ แลวบรรจุใสถุงเพื่อนําสงลูกคา 

(2) หนาที่ในการขาย เกษตรกรที่สามารถทําหนาที่ทั้งปลูกเพื่อขายมีไมมากนัก เกษตรกรที่ปลูกและขายเอง

โดยตรง รอยละ 8.11 สามารถทําหนาที่ในการขายไดเองโดยตรง มีการจางแรงงานมาชวยในการผลิตและ         

หั่นหญาเพื่อบรรจุถุงขาย ซึ่งมีการสงไปใหถึงฟารมลูกคาซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียง เกษตรกรบางสวนขายหญา

ใหกับพอคารวบรวมหรือกลุมเกษตรกร/สหกรณ ซึ่งทําหนาที่ทางการตลาดแทนเกษตรกรคือหาตลาดใหแก

เกษตรกร ราคาที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย กก.ละ 0.50 บาท ซึ่งสงผลใหเกษตรกรประหยัดเวลาเพื่อนํามาดูแล

ฟารมตอไป 3.1.2) หนาที่ทางกายภาพ แบงออกเปน (1) การแปรรูปหรือแปรสภาพ หญาเนเปยรปากชอง 1 

สามารถนํามาผลิตเปนหญาหมัก ซึ่งไมนิยมทําเปนหญาหมัก เน่ืองจากการเก็บรักษาทําไดยาก และมีตนทุน      

ที่เพิ่มข้ึน (2) การเก็บรักษา หญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญเมื่อตัดจากแปลงมาแลวจะนําหญามาหั่นใหเปน

ช้ินเล็ก ๆ เพื่อเปนอาหารสัตวในทันทีหรือนํามาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อนําสงแกลูกคา ซึ่งจะเก็บไวไดประมาณ  

1-2 วัน หรือบางสวนจะทําเปนหญาหมัก สามารถเก็บไวได 3-6 เดือน 3. การขนสง สวนใหญเมื่อมีการบรรจุ

ถุงพลาสติกมีขนาด 20-25 กก./ถุง ก็จะนําไปสงใหแกลูกคาโดยรถกระบะ 4 ลอ หรือ รถ 6 ลอ 3.1.3) หนาที่

อํานวยความสะดวก แบงออกเปน (1) มาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินคา ยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน

สินคาของหญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญเปนการปลูกเพื่อใชเอง (2) การเงิน เกษตรกรมีเงินทุนจํากัด ดังน้ัน

ในการลงทุนปลูกหญาก็ตองอาศัยผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตวมาเพื่อเปนเงินทุน โดยแหลงเงินทุนบางครั้ง

อาจมีการกู ธกส. เพื่อมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการทําฟารม (3) การรับภาระการเสี่ยงภัย พอคาเปน

ผูรับผิดชอบทั้งหมดจนกระทั่งไปสงหญาถึงฟารมลูกคา (4) ขอมูลขาวสารการตลาด ผูขายจะศึกษาขอมูลพืช

อาหารสัตวชนิดอื่น ๆ มาเทียบเคียง เพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาดของหญาเนเปยรปากชอง1 ไดเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2) วิถีตลาดของหญาเนเปยรปากชอง 1 เกษตรกรสวนใหญผลิตหญาเพือ่ใชเองในฟารม รอยละ 

78.26 และผลิตเพื่อขาย รอยละ 21.74 โดยเกษตรกรที่ทําหนาที่ขายใหแกฟารมเลี้ยงสัตวโดยตรงรอยละ 8.11  

อีกสวนหน่ึงจะขายใหแกกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ รอยละ 7.35 และในบางพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงสัตวจะมี
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พอคารวบรวมทําหนาที่รับซื้อหญาจากเกษตรกรเพื่อนําไปสงใหแกฟารมเลี้ยงสัตวตอไป รอยละ 6.08 และ 

สวนที่เหลือ รอยละ 0.2 ขายใหแกโรงงานเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือโรงงานไฟฟา โดยฟารมโคนมเปนผูใช

หญาเนเปยรปากชอง 1 มากที่สุด รอยละ 45.89 รองลงมาคือ ฟารมโคเน้ือ รอยละ 42.55 และอื่น ๆ รอยละ 

11.36 ซึ่งจากการศึกษาในทุกรูปแบบพบวาไดผลตอบแทนคอนขางดี ในอนาคตหากมีความตองการหญา         

เนเปยรปากชอง 1 ที่เพิ่มข้ึนทั้งในธุรกิจอาหารสัตวหรือธุรกิจพลังงานที่จะนําหญาเนเปยรปากชอง 1 ไปผลิต

เปนพลังงานน้ัน ก็มีโอกาสที่พืชชนิดน้ีจะมีอนาคตที่ดี ควรแกการสงเสริม ซึ่งทั้งสวนดานการผลิตและการตลาด

ก็มีความเปนไปไดที่จะสามารถพัฒนาไดตอไปในอนาคต ซึ่งในระยะสั้นอาจจะตองเพิ่มพื้นที่การผลิตและ          

หาตลาดมารองรับ และในระยะตอไปหากความตองการมีมากข้ึน ก็อาจะตองวางแผนการผลิตและการตลาด 

ใหมีความสอดคลองกันตอไป 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1) จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่ลงทุนในระบบนํ้าจะไดผลผลิตทีมีปริมาณมากและ              

มีผลตอบแทนที่ดี ดังน้ันเกษตรกรควรลงทุนในระบบนํ้า เชน สูบนํ้ารดแปลงหญาหรือวางระบบนํ้า เปดปดเปน

เวลา เพื่อใหไดผลผลิตมากข้ึนกวาการใชนํ้าตามธรรมชาติ ถึงแมจะมีตนทุนเพิ่มข้ึนแตระยะเวลาเก็บเกี่ยวไดเร็ว

และมีผลผลิตเพิ่มข้ึนสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง 

2) นํ้าเปนสิ่งสําคัญหลักในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ภาครัฐควรสนับสนุนแหลงนํ้าใหแก

เกษตรกร ในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงนํ้า เน่ืองจากมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่สนใจปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 

แตขาดแคลนแหลงนํ้าหรอืไมมีนํ้าใชไดตลอดป เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเพิ่มข้ึน 

3) เกษตรกรที่ปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 โดยใชนํ้าเสียจากโรงงานมาใชประโยชน ถือวามีตนทุน

การผลิตที่ตํ่าเน่ืองจากมีการใชนํ้าเสียจากโรงงานจึงประหยัดคาปุย ไดผลตอบแทนที่ดีและสามารถนํามาสราง

มูลคาเพิ่มตอไปได ดังน้ันควรสงเสริมเกษตรกรที่มีพื้นที่ใกลฟารมสุกร ใหนํานํ้าเสียที่ผานการบําบัดจากฟารม

สุกรมาผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 เน่ืองจากในบางพื้นที่มีที่รกรางวางเปลาหรือพื้นที่วางใตเสาไฟฟาแรงสูง

สามารถนําพืน้ที่ดังกลาวมาผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ได ซึ่งจะลดตนทุนคาปุยไดเชนเดียวกัน 

4) เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อที่จะมีผลผลิตสําหรับ

เลี้ยงสัตวทั้งป  เน่ืองจากเกษตรกรบางสวนมีพื้นที่จํากัดในการปลูกหญา 

5) เกษตรกรควรมีการวางระยะการปลูกที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถใชทั้งคนและเครื่องจักร        

ในการเก็บเกี่ยว ใหเหมาะสมในแตละฤดูกาล เน่ืองจากในฤดูฝน มีนํ้าทวมขังใชคนลงไปเก็บเกี่ยวลําบาก จึงตอง

อาศัยเครื่องจักรในการทุนแรงเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว 

6) สงเสริมใหเกษตรกรทําหญาหมักเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่มีผลผลิตมาก บางรายก็            

ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเน่ืองจากเกินความตองการใชจึงปลอยทิ้งซึ่งเปนการสูญเสียและเพิ่มตนทุน           
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อีกอยางหน่ึง ควรนําผลผลิตสวนเกินเหลาน้ันมาทําเปนหญาหมัก ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ซับซอนย่ิงข้ึน       

แตสามารถเก็บไวใชยามขาดแคลนไดและเก็บไวไดนานถึง 3-6 เดือน  

7) เกษตรกรที่ปลูกหญาเพื่อขายหรือพอคารวบรวม ควรมีการทําสัญญาลวงหนากับคูคาใหชัดเจน

และสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรและสามารถบริหารจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนได อีกทั้งยังชวยปองกันการลดปริมาณการสั่งซื้อในชวงฤดูฝนที่มีผลผลิตสวนเกิน  

8) เกษตรกรที่ผลิตหญาเพื่อขาย ควรผลิตอยูในแหลงเลี้ยงโคเน้ือและโคนม เน่ืองจากสัตวที่กิน

หญาเนเปยรปากชอง 1 สวนใหญเปนโคนมและโคเน้ือ ถามีการผลิตใกลแหลงบริโภค ก็จะสามารถลดตนทุนใน

การขนสง และสามารถหาซื้อปจจัยการผลิต(ปุยคอก)ไดงาย 

9) พอคารวบรวมหญา ควรหาเครือขายตลาดในพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงสําคัญในจังหวัดตาง ๆ  ในแต

ละภาค เน่ืองจากบางพื้นที่ไมสามารถผลิตหญาไดทันตามความตองการบริโภคของปศุสัตว  ดังน้ันจึงตองอาศัย

ผลผลิตหญาจากแหลงอื่น ๆ ในจังหวัดใกลเคียงหรือตางพื้นที่ออกไป 

10) บางพื้นที่ความตองการใชและปริมาณการผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1 ไมสมดุลยกัน จึงควรมี

การหาตลาดใหมในพื้นที่ที่เปนแหลงเลี้ยงปศุสัตวสําคัญ และทําสัญญาในการซื้อขายใหชัดเจนเพื่อเพิ่มความ

มั่นใจใหแกเกษตรกรผูปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 และฟารมที่ตองการใชหญา วาจะมีอาหารสัตวใหใชได

ตลอดป 

5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

ควรศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชชนิดอื่นเปรียบเทียบกับปลูกหญา         

เนเปยรปากชอง 1 เปนรายชนิดพืช เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง เปนตน เพื่อเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร          

ในการลงทุนปลูกพืชเพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัว และเปนการหาพืชอื่น ๆ ทดแทนนารางได 
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