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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ความสาํคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยนบัเป็นประเทศท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคญั

แห่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยมีข้าว ปลา อาหารท่ีอดุมสมบรูณ์  หรือเรียกได้ว่าเป็นแหลง่ “อู่ข้าวอู่

นํา้” มาตัง้แต่สมัยโบราณ (สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ, ออนไลน์ : 2553) จากความสําคญัดงักล่าว 

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความสําคญัต่อประเทศไทยทางด้านผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ เพราะมีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคญั ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออก หนึ่งใน

สินค้าเกษตรส่งออกท่ีสําคญั คือ “ข้าว” ดงันัน้ ประเทศไทยจึงติดอนัดบัครองส่วนแบ่งตลาดการ

ส่งออกข้าวท่ีสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากประเทศอินเดีย โดยปีการผลิต 2556/57 ประเทศไทย

สามารถครองส่วนแบ่งตลาด ได้ถึงร้อยละ 20.51 รองจากประเทศอินเดีย ซึง่ครองส่วนแบ่งตลาด 

ร้อยละ 23.84 ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 

 

ตารางที่ 1.1  ตารางสว่นแบง่ตลาดข้าวในตลาดโลก      

(ปริมาณ: ล้านตนัข้าวสาร) 

ประเทศ 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 ปี 2556/57 

Country ปริมาณ 

 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ปริมาณ 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ปริมาณ 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 

อินเดีย 10.250 26.20 10.000 26.09 9.300 23.84 India 

ไทย 6.945 17.75 7.000 18.26 8.000 20.51 Thailand 

เวียดนาม 7.717 19.72 7.400 19.31 7.800 20.00 Vietnam 

สหรัฐอเมริกา 3.305 8.45 3.400 8.87 3.150 8.08 America 

ปากีสถาน 3.399 8.69 3.000 7.83 3.100 7.95 Pakistan 

กมัพชูา 0.800 2.04 0.975 2.54 1.000 2.56 Cambodia 

อรุุกวยั 1.056 2.70 0.900 2.35 0.900 2.31 Uruguay 

บราซิล 1.105 2.82 0.750 1.96 0.850 2.18 Brazil 

อียิปต์ 0.600 1.53 0.850 2.22 0.850 2.18 Egypt 

เมียนมาร์ 0.690 1.76 0.750 1.96 0.750 1.92 Myanmar 

อาร์เจนตินา 0.668 1.55 0.550 1.44 0.625 1.60 Argentina 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ่)     

(ปริมาณ: ล้านตนัข้าวสาร) 

ประเทศ 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 ปี 2556/57 

Country ปริมาณ 

 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ปริมาณ 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
ปริมาณ 

ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 

ออสเตรเลีย 0.449 1.15 0.500 1.30 0.520 1.33 Australia 

จีน 0.267 0.68 0.350 0.91 0.350 0.90 China 

อ่ืนๆ 1.876 4.96 1.902 4.96 1.882 4.64 Others 

รวม 39.127 100.00 38.327 100.00 39.077 100.00 Total 

ท่ีมา: World Grain Situation and Outlook, USDA เดือนกนัยายน 2556 

 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพการส่งออกข้าวในประเทศไทย ในตลาดการค้า

ข้าวของโลก ประเทศผู้ส่งออกท่ีสําคญัในปีท่ีผ่านมา ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และไทย โดยในปี 

2555/56 อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นลําดบั 1 โดยมีปริมาณการส่งออกจํานวน 10 ล้านตนั และ

รองลงมาคือ เวียดนามด้วยปริมาณการสง่ออกจํานวน 7.4  ล้านตนั สว่นการสง่ออกของไทยจากท่ี

เคยเป็นผู้ นําการส่งออกเป็นลําดับหนึ่งมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ลดลงมาเป็นลําดับท่ี 2 โดยมี

ปริมาณการส่งออกในปี 2556/57 จํานวน 8 ล้านตัน นอกจากนี ้ยังมีประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปากีสถาน และกมัพชูา ท่ีเป็นผู้สง่ออกท่ีสําคญัในตลาดการค้าข้าวโลกด้วยเช่นกนั แตป่ริมาณสว่น

แบง่ตลาดไมม่ากนกั 

 

จากการพิจารณาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทยปี 2556 พบว่า ภาคเศรษฐกิจ

เกษตรกรรมมีสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ 8.3% ซึ่งจัดเป็นลําดับท่ี 4 รองจากภาคอุตสาหกรรม 

การค้าส่ง ค้าปลีก การขนส่งและการส่ือสาร นอกจากนี ้ภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมมีสดัส่วนต่อ

กําลงัแรงงานเป็นลําดบัท่ี 1 เท่ากับ 39.1% ซึ่งหมายถึง อตัราส่วนของจํานวนประชากรท่ีอยู่ใน

กําลงัแรงงานตอ่จํานวนประชากรทัง้หมดในระบบเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 39.1 ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 1.2 
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ตารางที่ 1.2  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี 2556 

(หนว่ย: เปอร์เซน็ต์) 

ภาคเศรษฐกจิ สัดส่วนต่อ GDP (%) สัดส่วนต่อกาํลังแรงงาน (%) 

อตุสาหกรรม 38.1 13.8 

การค้าสง่ ค้าปลีก 13.4 15.3 

การขนสง่และการส่ือสาร 10.2 2.7 

เกษตรกรรม 8.3 39.1 

ก่อสร้างและเหมืองแร่ 4.3 6.6 

บริการอ่ืนๆ 25.7 22.5 

รวมทัง้หมด 100.0 100.0 

หมายเหต:ุ บริการอ่ืนๆ รวมถึงภาคการเงิน การศกึษา โรงแรมและภตัตาคาร 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

  ในปัจจุบันประเทศไทยมีชาวนาประมาณ 3,800,000 – 4,000,000 ครัวเรือน มีพืน้ท่ี

เพาะปลกูโดยรวมอยู่ท่ีประมาณ 13,728,000 ไร่ แม้ว่าอาชีพชาวนามีสดัสว่นน้อยลงจากเดิม และ

รายได้จากภาคอตุสาหกรรมของไทยสงูกว่ารายได้จากภาคเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพ

เกษตรกรรมยงัคงมีความสําคญัต่อประเทศไทย เพราะการทํานาปลูกข้าวของคนไทยเป็นทัง้วิถี

ชีวิต วฒันธรรม รวมไปถึงจิตวิญญาณของคนไทย (ทองแถม นาถจํานง, ออนไลน์ : 2556) จาก

ความสําคญัของอาชีพเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีพืน้ท่ีเพาะปลกูกระจายอยู่ทัว่ประเทศ พืน้ท่ี

เพาะปลกู ปี 2555/56 มีปริมาณ 79.109 ล้านไร่ ซึง่เพิ่มขึน้จากพืน้ท่ีเพาะปลกู ปี 2550/51 คิดเป็น

ร้อยละ 12.71 แบ่งเป็นพืน้ท่ีนาปี 64.400 ล้านไร่ และพืน้ท่ีนาปรัง 14.757 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

81 และร้อยละ 19 ตามลําดบั เน่ืองจากราคาข้าวภายใต้โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลจงูใจให้

เกษตรกรขยายการผลิตข้าว รวมทัง้เกษตรกรมีการคาดการณ์ความเสียหายจากอทุกภยัจึงมีการ

ปอ้งกนัความเสียหายโดยผลิตข้าวให้เร็วขึน้ ส่งผลให้มีผลผลิตข้าวเปลือกรวม 36.629 ล้านตนั ใน

จํานวนนีเ้ป็นผลผลตินาปีร้อยละ 78 และผลผลตินาปรังร้อยละ 22 แสดงได้ดงัตารางท่ี 1.3 
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ตารางที่ 1.3  ตารางสรุปรวมผลผลติข้าวทัง้ประเทศ 

(หนว่ย: ล้านตนัข้าวเปลือก) 

รายการ 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 +/- (%) 

นาปี 23.308 23.235 23.253 25.743 25.867 26.595 28.443 6.9 

นาปรัง 8.791 8.415 8.863 10.261 12.235 10.742 8.186 -23.8 

ผลผลติรวม 32.099 31.650 32.116 36.004 38.102 37.337 36.629 -1.9 

ท่ีมา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ม.ค. 2557) 

 

จากตารางท่ี 1.3 สรุปรวมผลผลิตข้าวทัง้ประเทศ พบว่า ตัง้แต่ปีการผลิต 2550/51 

ปริมาณผลผลิตรวมมีแนวโน้มสูงขึน้ สําหรับปีการผลิต 2556/57 เป็นการพยากรณ์เบือ้งต้นโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลผลิตรวมข้าวนาปีจะมีปริมาณสงูท่ีสดุ ในทางกลบักนั ผลผลิตรวม

ข้าวนาปรังมีปริมาณลดลง ร้อยละ 23.8 เน่ืองมาจากสภาพอากาศและปริมาณนํา้ชลประทานท่ี

สนบัสนนุข้าวนาปรังมีปริมาณลดลงในภาคกลางและภาคเหนือตอนลา่ง  

 

จากสถิตกิารบริโภคข้าวภายในประเทศไทยปี 2555 พบว่า การบริโภคข้าวในประเทศไทย 

เท่ากบั 10 ล้านตนั (ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร?, 2555) ส่งผลให้เกษตรกรต้องมีการ

เพิ่มจํานวนผลผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเกษตรกรมีการนําสารเคมีกําจดั

ศตัรูพืชเป็นเคร่ืองมือช่วยในการป้องกนัการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากสถิติของสํานกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร พบว่า ปริมาณการนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศในปี 2555 ประเทศไทยมีการนําเข้า

สารเคมีเพ่ือใช้ในการเกษตรจากต่างประเทศเป็นปริมาณ 134,377 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า  

19,357 ล้านบาทและปัจจุบนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชกําลงัเป็นปัญหาท่ีสําคญั พิษภยัของสารเคมี

กําลังส่งผลต่อเกษตรกรผู้ ท่ีคลุกคลีกับสารเคมีเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ ท่ีใช้สารเคมีโดย

ปราศจากความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีท่ีถกูต้อง เช่น เกษตรกรผสมสารเคมีหลายชนิดเข้า

ด้วยกนัก่อนทําการฉีดพ่น ก่อให้เกิดการใช้สารเคมีมากเกินจําเป็นและส่งผลให้เกษตรกรผู้ ใช้ได้รับ

สารเคมีในปริมาณมาก หากขาดการปอ้งกนัท่ีเหมาะสมจะทําให้ร่างกายได้รับสารพิษสะสมอยู่ใน

ระดบัท่ีเป็นอนัตราย ซึง่จะส่งผลกระทบต่อสขุภาพของคนทุกระดบัตัง้แต่เกษตรกร ผู้บริโภค และ

รวมไปถึงการทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากสรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรค ประจําปี 2555 พบ 

ผู้ ป่วยจากสารปอ้งกนัแมลงศตัรูพืชระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2555 มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ และ

หากเปรียบเทียบปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันศตัรูพืชพบว่า ยงัมีปริมาณท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

http://www.oae.go.th/
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จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงของประชาชนท่ีจะได้รับสารพิษเพิ่มมากขึน้ 

โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยแรงงาน และกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

สารพิษในปริมาณค่อนข้างสงูจากการใช้สารเคมีปอ้งกนัศตัรูพืช และส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก อนั

เน่ืองมาจาก การเก็บในท่ีท่ีไม่ปลอดภยั การทิง้ภาชนะบรรจ ุเป็นต้น (แสงโฉม ศิริพานิช, สชุาดา มี

ศรี, ออนไลน์ : 2555) 

 

จากสภาพปัญหาทางการเกษตรท่ีเกิดขึน้ทําให้เกิดแนวคิดใหมท่ี่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่

สงัคมด้านการเกษตร ก่อให้เกิดแนวคิดทําการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมการใช้สารเคมี

ยงัคงเป็นระบบหลกัของการเกษตรในประเทศไทย แต่แนวโน้มการทําเกษตรกรรมแบบสารเคมี

เช่นนีกํ้าลงัเส่ือมโทรมลง โดยปัจจบุนัเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึน้ รวมถึง

ผู้บริโภคมีความต่ืนตวัตอ่สขุภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ การผลิตสินค้าโดยใช้สารเคมี

จึงได้รับการปฏิเสธจากผู้บริโภค ทําให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ

ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ 

 

ในอนาคตประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรท่ีมีความสําคญัของ

โลกก็ได้มีการริเร่ิมทําการเกษตรอินทรีย์ ซึง่พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัในลําดบัต้นๆ ท่ีมีการผลิตเพ่ือการ

ส่งออก คือ “ข้าวอินทรีย์” (มองเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1991, ออนไลน์ : 2550) ในขณะเดียวกัน

เกษตรกรรมแนวใหม่ก็เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน เกษตร

ทางเลือกเป็นการเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีอย่างเกษตรกรรมแบบปัจจบุนั แตมี่การนําเอาวตัถดุิบตาม

ธรรมชาติมาประยกุต์ใช้ในการเกษตร เช่น การทําปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอกและวสัดคุลมุดิน ผสมผสานกบั

การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ ใช้วิธีการตามธรรมชาติในการกําจัดศัตรูพืชเพ่ือลดปริมาณการใช้

สารเคมีหรือจนถึงขัน้ท่ีไมใ่ช้สารเคมีเลย การเกษตรทางเลือกมีเปา้หมายในการผลิตปัจจยัท่ีจําเป็น

ในการดํารงชีวิตมากกวา่การผลติเพ่ือการสง่ออก ฉะนัน้ เกษตรกรจงึไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องแข่งขนัหรือ

วิ่งไปตามกระแสของตลาด แต่จะเน้นการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัจากสารเคมีตกค้าง 

รวมถึงเกษตรกรจะได้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม สามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูร่่วมกบัธรรมชาตไิด้อยา่งกลมกลืน 

 

จากแนวความคิดเกษตรแนวใหม่ดงักล่าว จึงได้มีการร่วมมือกนัจดัตัง้ “ศนูย์ส่งเสริมและ

ผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชน บ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี” ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงด้านวิถีการดํารงชีวิตของชาวตําบลเจดีย์หัก ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น
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ชาวนา แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทําเกษตรกรรม ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ํา พร้อมกนันี ้ยงัพบ

ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพอันเกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีไม่เหมาะสม และก่อให้เกิด

ปัญหารายจ่ายท่ีไมเ่หมาะสมกบัรายได้ 

 

ดงันัน้ จึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน เพ่ือจะเป็น

ประโยชน์ในแง่ของการลงทุน และสามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

เกษตรกรในการสง่เสริมการผลิตข้าวในรูปแบบตา่งๆ ตลอดจนเป็นข้อมลูทางเลือกให้แก่เกษตรกร

และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ด้าน

ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิต

แบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบุรี เพ่ือนําผลการศึกษาไป

เป็นแนวทางในการพฒันาและเป็นตวัช่วยตดัสนิใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปของเกษตรกรผู้ผลติข้าวท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านรางไม้แดง ตําบล 

เจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

 

2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน รวมทัง้ศกึษาจดุคุ้มทนุ 

เปรียบเทียบของการผลิตข้าวท่ีแตกต่างกนัทัง้ 3 วิธีการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและผลิต

พนัธุ์ข้าวชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะทําให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของเกษตรผู้ผลติข้าวในหมูบ้่านรางไม้แดง 

ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ รวมถึงทําให้ทราบความแตกตา่งของต้นทนุและผลตอบ 

แทนท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกันทัง้ 3 วิธีการ คือ วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม 

วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี ้สามารถนําข้อมลูท่ี

ได้จากการศกึษานําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเกษตรกรในการตดัสินใจปลกูข้าว

แบบเกษตรอินทรีย์ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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ขอบเขตการศึกษา 

 

ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของ

กระบวนการผลติข้าวท่ีแตกตา่งกนั โดยเลือกเก็บข้อมลูจากเกษตรกรผู้ผลติข้าวระหว่างวิธีการผลิต

แบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ

สง่เสริมและผลิตพนัธุ์ข้าวชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ ข้อมลูท่ี

ทําการศึกษาจะเป็นข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2556/57 โดยพันธุ์ ข้าวท่ี

ทําการศึกษาในการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและแบบปลอดสารพิษ คือ ข้าวพนัธุ์เหรียญทอง ซึ่งเป็น

พนัธุ์ข้าวพืน้เมืองของจงัหวดัราชบรีุ สําหรับการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จะศกึษาจากการผลิต

ข้าวไรซ์เบอร่ี โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ เกษตรกร

ผู้ผลิตข้าวแบบดัง้เดิม เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ  และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ 

จํานวนกลุม่ละ 5 ราย 

 

นิยามศัพท์ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดิม (TRADITIONAL RICE METHOD) หมายถึง วิธีการผลิตข้าวท่ีมี

การใช้สารเคมีหรือสารสงัเคราะห์ต่างๆ เช่น ปุ๋ ยเคมี และสารสงัเคราะห์ในการกําจัดวชัพืช และ

สตัว์ศตัรูข้าวในกระบวนการผลติ 

 

การผลิตข้าวปลอดสารพิษ (NON-TOXIC RICE METHOD) หมายถึง วิธีการผลิตข้าวท่ีมี

การใช้สารเคมีในการผลติ แตมี่การลดปริมาณการใช้สารเคมีและมีการกําหนดระยะการใช้สารเคมี

ให้ใช้เฉพาะระยะปลอดภยัเท่านัน้ ซึ่งได้แก่ ระยะออกดอก หรือระยะท่ีข้าวออกรวง เพ่ือเป็นการ

ปอ้งกนัมิให้มีสารเคมีตกค้างในปริมาณท่ีระบวุ่า อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตราย นอกจากนีย้งัมีการ

นําสารชีวภาพมาช่วยในการกําจดัวชัพืช และสตัว์ศตัรูข้าว (นิรนาม. นิตยสาร ฅ.ฅน : 2556) 

 

การผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC RICE METHOD) หมายถึง วิธีการผลิตข้าวด้วย

ความยัง่ยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยมีการเน้นการปรับปรุงและบํารุงดินเป็น

หลกั หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีและสารสงัเคราะห์ทุกชนิด เช่น ปุ๋ ยเคมี สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ทุก

ชนิดในทกุขัน้ตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต พร้อมทัง้มีการประยกุต์กลไกตาม
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ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพฒันาด้านความต้านทานของโรคพืช (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม. 

ความรู้ท่ีไมล่บั นําไปสูก่ารเพิ่มศกัยภาพทางธุรกิจ : 2556) 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสารและแนวคดิทฤษฎี 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการ

ผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ ศึกษาได้

ตรวจสอบเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

 

1. ทฤษฎีการผลติ (Theory of production) 

 

2. ทฤษฎีวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน  

 

3. การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ (Break-even Analysis)  

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 

1. ทฤษฎีการผลติ (Theory of production) 

 

ทฤษฎีการผลิต (Theory of production) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตสินค้าและ

บริการ ซึง่ในท่ีนีห้มายถึง การผลิตข้าวออกมาขาย ณ ระดบัราคาต่างๆ ว่าผู้ผลิตควรท่ีจะใช้ปัจจยั

การผลติอยา่งไรจงึจะทําให้เสียต้นทนุในการผลติต่ําท่ีสดุ หรือให้ได้ผลผลิตสงูท่ีสดุในการผลตินัน้ๆ 

ภายใต้เง่ือนไขท่ีมีทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด (วลยัภรณ์ อตัตะนันทน์. เศรษฐศาสตร์จุลภาค :  

2555) 

 

ในกระบวนการผลิต สิ่งท่ีผู้ผลิตให้ความสนใจ คือ ความสมัพันธ์ระหว่างทรัพยากรการ

ผลิตประเภทต่างๆ ท่ีใส่เข้าไปในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้มาซึ่งระดับผลผลิตของสินค้าและ

บริการท่ีคาดว่าจะได้รับ ปัจจยัการผลิตในท่ีนีอ้าจหมายถึง ปัจจยัท่ีดิน ปัจจยัทุน ปัจจยัแรงงาน 

ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต เป็นต้น กระบวนการผลิตสามารถอธิบายได้ด้วยรูป

กระบวนการผลติ ภาพท่ี 2.1  
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ภาพที่ 2.1  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรการผลติ กระบวนการผลติ และผลผลติ 

 

จากรูปกระบวนการผลติ สามารถอธิบายได้วา่ ผู้ผลติใสปั่จจยัในการผลติ ได้แก่ ปัจจยั X1, 

ปัจจยั X2 จนถึงปัจจยั Xn ซึ่งหมายถึงท่ีดิน ทุน แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น เข้าสู่กระบวนการผลิต 

ผลผลติท่ีออกมาจะอยูใ่นรูปแบบของสนิค้าและบริการท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตในกระบวนการผลิต

กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง สามารถแยกการพิจารณาออกได้เป็น 2 ระยะ คือ การผลิตใน

ระยะสัน้ (Short-run Production) และการผลติในระยะยาว (Long-run Production) 

 

1.1 การผลิตในระยะสัน้ (Short-run Production) หมายถึง ช่วงระยะเวลาการผลิตท่ีสัน้

จนไมส่ามารถเปล่ียนแปลงปริมาณปัจจยัการผลิตอย่างน้อยหนึง่ชนิดได้ ซึง่ปัจจยัการผลติในระยะ

สัน้ท่ีเก่ียวข้องมี 2 ประเภท คือ ปัจจัยคงท่ี (Fixed Factor or Fixed Input) และปัจจัยผันแปร 

(Variable Factor or Variable Input) 

 

                   1.1.1 ปัจจัยคงท่ี  (Fixed Factor or Fixed Input) หมายถึง ปัจจัยการผลิตท่ี ไม่

สามารถเปล่ียนแปลงไปตามระดบัหรือจํานวนของผลผลิตภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ท่ีดิน 

เคร่ืองจกัร โรงงาน เป็นต้น 

 

                   1.1.2 ปัจจัยผันแปร (Variable Factor or Variable Input) เป็นปัจจัยท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงไปตามระดบัผลผลติในช่วงท่ีทําการพิจารณา เช่น แรงงาน วตัถดุบิ เชือ้เพลงิ เป็นต้น 

ปัจจยั X1 

ปัจจยั X2 

ปัจจยั Xn 

กระบวนการผลติ 
ผลผลติของสนิค้า

และบริการ 
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ดังนัน้ ปัญหาท่ีผู้ ผลิตจะต้องพบในการผลิตระยะสัน้จะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของ

ผู้ผลิตท่ีจะนําปัจจยัในการผลิตเป็นสดัสว่นเท่าใดจึงจะเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึง่

สามารถอธิบายได้จากฟังก์ชัน่การผลติดงันี ้

 

ฟังก์ชั่นการผลิต หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต กับปริมาณผลผลิตท่ี

เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ในการผลิตระยะสัน้ผู้ผลิตไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ปริมาณปัจจยัการผลิตอย่างน้อยหนึ่งชนิดได้ ดงันัน้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงปริมาณผลผลิตสงูสดุท่ี

สามารถผลิตได้อันเกิดจากการใช้ปัจจัยคงท่ีจํานวนหนึ่ง และปัจจัยผันแปร เม่ือกําหนดให้

เทคโนโลยีการผลติคงท่ี สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ในเชิงคณิตศาสตร์ ได้ดงันี ้

 

Q = f(L,𝐾𝐾) 

 

เม่ือ Q คือ  ระดบัผลผลติ 

 

L  คือ ปริมาณปัจจยัแรงงาน 

 

 K คือ ปริมาณปัจจยัทนุ 

 

ฟังก์ชัน่การผลิตในระยะสัน้ สามารถอธิบายถึงระดบัผลผลิต (Q) ท่ีได้รับหลงัจากใช้ปัจจยัผนัแปร

ซึง่ก็คือ ปัจจยัแรงงาน (L) ร่วมกบัปัจจยัคงท่ี ซึ่งก็คือ ปัจจยัทุน (K) ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตใน

ขณะนัน้ ผลผลติท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัร่วมกนัในลกัษณะนี ้สามารถแสดงได้ 3 รูปแบบ คือ 

 

1. ผลผลติรวม (Total Product : TP) คือ จํานวนผลผลติทัง้หมดท่ีได้รับจากกระบวนการ 

ผลิตหรือจํานวนท่ีได้รับจากการใช้ปัจจัยผันแปรร่วมกับปัจจัยคงท่ีท่ีมีอยู่ร่วมกัน ผลผลิตรวม

สามารถหาได้จากการรวมผลผลติหน่วยสดุท้ายเข้าด้วยกนั ลกัษณะของเส้นผลผลติรวมมีลกัษณะ

คล้ายรูประฆังคว่ํา ซึ่งอธิบายได้จากการใช้ปัจจยัผนัแปรหน่วยแรกทํางานร่วมกับปัจจัยคงท่ีใน

สดัสว่นท่ีเหมาะสม ส่งผลให้หน่วยผลิตหน่วยสดุท้ายเพิ่มขึน้ และในระยะตอ่มา เม่ือเพิ่มปัจจยัผนั

แปรมากถึงระดบัหนึ่งแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตหน่วยสดุท้ายลดลงเร่ือยๆ จนถึงศนูย์ ดงันัน้หากมี

การเพิ่มปัจจยัผนัแปรเข้าไปในกระบวนการผลิตเร่ือยๆ จะทําให้ผลผลิตหน่วยท้ายสดุมีค่าติดลบ 

สง่ผลให้ผลผลติรวมลดลง 
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2. ผลผลติเฉล่ีย (Average Product: AP) คือ จํานวนผลผลติรวมทัง้หมดเฉล่ียตอ่ปัจจยั 

ผนัแปรหนึ่งหน่วยท่ีมีการใช้ในกระบวนการผลิต ผลผลิตเฉล่ียมีความสําคญั คือ สามารถสะท้อน

ถึงประสทิธิภาพของกระบวนการผลติโดยเฉล่ียตอ่หนึง่หน่วยปัจจยัผนัแปร สตูรคํานวณท่ีเก่ียวข้อง

กบัผลผลติเฉล่ีย มีดงันี ้

 

ผลผลติเฉล่ีย (AP) = 
ผลผลิตรวม (𝑇𝑇𝑇𝑇)
จํานวนปัจจยัผนัแปร

 

 

3. ผลผลติหน่วยสดุท้าย (Marginal Product: MP) คือ จํานวนผลผลติรวมทัง้หมดท่ีมีคา่ 

เปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยผันแปรอีก 1 หน่วยสุดท้าย ค่าของผลผลิตหน่วย

สดุท้ายมีผลตอ่การตดัสินใจในการเพิ่มจํานวนปัจจยัผนัแปร เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า หาก

มีการเปล่ียนแปลงปัจจยัผนัแปรทีละหน่วยๆ ผลผลติรวมจะมีการเปล่ียนแปลงไปเท่าใด ซึง่ผลผลิต

หน่วยสุดท้ายสามารถอธิบายได้จากสัดส่วนของการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวมท่ีได้รับจาก

กระบวนการตอ่การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัผนัแปร 1 หน่วยท่ีใช้ในกระบวนการผลติ 

 

กฎการลดน้อยถอยลงของผลได้ (Law of Diminishing Return) เป็นกฎของการผลิตใน

ระยะสัน้ ซึง่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงหนึ่งของการผลติท่ีใช้ปัจจยัผนัแปร (L) ร่วมกบัปัจจยั

คงท่ี (K) จํานวนหนึ่งในระยะแรกๆ ผลผลิตรวมจะมีค่าเพิ่มขึน้ในอัตราท่ีเพิ่มขึน้ (Increasing 

Returns) ต่อมาจะเกิดปรากฏการณ์ ท่ีผลผลิตรวมมีค่าเพิ่มขึน้แต่เพิ่มขึน้ในอัตราท่ีลดลง 

(Diminishing Returns) จนกระทัง่ถึงระดบัท่ีมีผลผลิตรวมสงูท่ีสดุ หากยงัมีการเพิ่มปัจจยัผนัแปร

เพิ่มมากขึน้อีก จะสง่ผลให้ผลผลติรวมทัง้หมดลดลง (Negative Returns) 

 

1.2 การผลติในระยะยาว (Long-run Production) หมายถึง ช่วงระยะเวลาการผลติท่ียาว  

นานพอท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงจํานวนหรือขนาดของปัจจยัการผลิตทุกชนิด ปัจจยัผนัแปรจึง

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตในระยะยาว เน่ืองจากผู้ผลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตได้

ทุกชนิด ดังนัน้  การศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ ผลิตในการผลิตระยาวยาวจึงต้อง

ทําการศกึษาในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

 

                    1.2.1 ทฤษฎีการผลิตว่าด้วยเส้นผลผลิตเท่ากนัและเส้นต้นทุนเท่ากัน ปัจจยัท่ีมีผล

ตอ่การผลติในระยาวคือ ปัจจยัผนัแปร การเลือกสว่นผสมการใช้ปัจจยัในการผลติจงึมีความสําคญั 
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ในเร่ืองของการเลือกปัจจยัการผลิตในสดัส่วนต่างๆ อย่างไรจึงจะทําให้เกิดผลผลิตมากท่ีสดุและ

เสียต้นทนุในการผลิตต่ําท่ีสดุเท่าท่ีสามารถทําได้ ซึง่จะทําการวิเคราะห์ได้จากเส้นผลผลิตเท่ากนั 

(Isoquant line) และเส้นต้นทนุเท่ากนั (Isocost line) ดงัตอ่ไปนี ้

 

    1.2.1.1 เส้นผลผลติเท่ากนั (Isoquant line) เป็นเส้นท่ีแสดงสว่นผสมในการใช้ 

ปัจจัยการผลิต 2 ชนิด หรือมากกว่านัน้ก็ได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตในจํานวนท่ีเท่ากันจากทุก

สว่นผสมในการผลติ 

 

                              1.2.1.2 เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost line) เป็นเส้นท่ีแสดงส่วนผสมในการใช้

ปัจจยัการผลิต 2 ชนิด หรือมากกว่านัน้ก็ได้ ท่ีหน่วยการผลิตสามารถซือ้ด้วยงบประมาณจํานวนท่ี

เท่ากนั โดยมีการกําหนดราคาของปัจจยัการผลติมีคา่คงท่ี 

 

        1.2.2 การวิเคราะห์การใช้ปัจจยัการผลิตจากผลผลิตหน่วยสดุท้าย การวิเคราะห์นี ้

เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้ ผลิตในการเลือกใช้ส่วนผสมชนิดต่างๆ เพ่ือหน่วยผลิตจะได้

ประโยชน์สงูสดุ หรือสามารถกลา่วได้วา่เป็นการหาสว่นผสมของปัจจยัในการผลติให้เหมาะสม 

 

        1.2.3 ผลตอบแทนในการขยายขนาดการผลติ หรือกฎวา่ด้วยผลได้ตอ่ขนาด (law of 

returns to scale) เป็นการอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของผลผลติท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ปัจจยั

ในการผลติทกุชนิดในสดัสว่นเดียวกนั ผลผลติท่ีได้รับสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ 3 ลกัษณะ ดงันี ้

 

          1.2.3.1 ผลตอบแทนตอ่ขนาดเพิม่ขึน้ (increasing returns to scale) หมายถงึ  

ระยะท่ีทําให้สดัสว่นของผลผลติเปล่ียนแปลงไปในสดัสว่นท่ีสงูกวา่การเพิ่มขึน้ของปัจจยัการผลติ

ทกุชนิด ซึง่จะเกิดขึน้ในชว่งท่ีมีการขยายขนาดการผลติจากขนาดเลก็ไปสูข่นาดใหญ่ 

 

         1.2.3.2 ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี  (constant returns to scale) หมายถึง 

ระยะท่ีสามารถทําให้ผลผลติเพิ่มขึน้ในสดัสว่นเดียวกนักบัการเพิ่มสดัสว่นของปัจจยัทกุชนิด ซึง่จะ

เกิดขึน้ในช่วงท่ีมีการขยายการผลิตจนถึงช่วงท่ีระดับผลผลิตท่ีได้รับค่อยๆ ลดลงจนเป็นอัตรา

เดียวกนักบัการเพิ่มปัจจยัในการผลติทกุชนิดเข้าไปในกระบวนการผลตินัน้ 
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    1.2.3.3 ผลตอบแทนตอ่ขนาดลดลง (decreasing returns to scale) หมายถึง  

ระยะท่ีทําให้สัดส่วนของผลผลิตต่ํากว่าการเพิ่มขึน้ของปัจจัยการผลิตทุกชนิดท่ีใส่เข้าไปใน

กระบวนการ ผลตอบแตนต่อขนาดลดลง อาจเกิดจากสาเหตท่ีุสําคญั คือ หน่วยการผลิตมีขนาด

ใหญ่เกินไป ส่งผลให้การทํางานภายในองค์กรมีความซบัซ้อนยากขึน้ รวมทัง้การแก้ไขปัญหาไม่

สามารถทําได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดการท่ีสูงขึน้ อันเน่ืองมาจากการ

ขยายหน่วยการผลิต ด้วยสาเหตท่ีุสําคญัดงักล่าว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตมีค่า

ลดลง 

 

2. ทฤษฎีวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน  

 

การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนตอ่หน่วยพืน้ท่ีการผลิต จะทําให้ทราบถึงผลตอบแทน

ท่ีเกษตรกรได้รับ ในการวิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนการผลิต สามารถพิจารณาได้ดงันี ้(ชูชีพ 

พิพฒัน์ศถีิ. เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ :  2544) 

 

ต้นทนุการผลติ (Cost of Production) หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปในกระบวนการผลิต 

สามารถแบ่งต้นทุนการผลิตได้ตามปัจจยัการผลิต คือ ปัจจยัคงท่ี (Fixed Factor) และปัจจยัผนั

แปร (Variable Factor) ดงันัน้ ต้นทุนการผลิตก็เช่นเดียวกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

ดงันี ้

 

2.1 ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (Total Fixed Cost: TFC) คือ คา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปในกระบวน  

การผลิตท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัคงท่ี ซึ่งหมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิตท่ีไม่

ขึน้อยูก่บัปริมาณของผลผลติ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 

       2.1.1 ต้นทนุคงท่ีท่ีเป็นตวัเงิน (Tangible Fixed Cost) เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ผลติต้อง 

สญูเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสดในจํานวนท่ีคงท่ีต่อปี ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน ค่าเบีย้

ประกนั  เป็นต้น สตูรคํานวณท่ีเก่ียวข้องกบัต้นทนุคงท่ี มีดงันี ้

ต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost: AFC) สามารถคํานวณได้ตามสตูรคํานวณดงันี ้

  

ต้นทนุคงท่ีเฉล่ีย (AFC) = 
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)

ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ทัง้หมด (𝑄𝑄)
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       2.1.2 ต้นทนุคงท่ีท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน (Intangible Fixed Cost) เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ผลติ 

ไมไ่ด้สญูเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสด แตเ่ป็นต้นทนุท่ีเกิดจากการประเมิน  ได้แก่ คา่ใช้ท่ีดนิของ

ตนเอง ค่าเส่ือมราคาของโรงเรือน ค่าเส่ือมของเคร่ืองจกัรท่ีเกิดขึน้จากการใช้มาเป็นเวลานาน ค่า

เส่ือมราคาของอุปกรณ์ท่ีใช้ทําการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถคํานวณหาค่าเส่ือมต่างๆ แบบ

เส้นตรง ได้ตามสตูรคํานวณดงันี ้

 

คา่เส่ือม  =   
มลูคา่ทรัพย์สินแรกซือ้−มลูคา่ซาก

อายกุารใช้งาน (ปี)
 

 

2.2 ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด (Total Variable Cost: TVC) หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปใน 

กระบวน การผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หากเกษตรกรผลิตข้าวมากก็จะสญูเสีย

ต้นทุนประเภทนีจํ้านวนมาก หากเกษตรกรผลิตข้าวน้อยก็จะเสียต้นทุนประเภทนีน้้อยลงไปด้วย 

คา่ใช้จ่ายประเภทนีเ้ป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกษตรกรสามารถควบคมุได้ในระยะเวลาท่ีทําการผลติ คํานวณ

ได้จากการนําจํานวนปัจจยัผนัแปรทัง้หมดคณูด้วยราคาของปัจจยัผนัแปรตอ่หน่วย สามารถเขียน

สตูรคํานวณได้ดงันี ้

 

TVC = Px1X1 + Px2X2 + ................. 

 

เม่ือ TVC คือ ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 

 

 Pxi คือ จํานวนปัจจยัผนัแปรท่ี i; 1, 2, 3, 4, 5,……….. 

 

 Xi คือ ราคาผนัแปรตอ่หน่วยท่ี i; 1, 2, 3, 4, 5,……….. 

 

และ ต้นทนุผนัแปรเฉล่ีย (AVC) = 
ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)

ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ทัง้หมด (𝑄𝑄)
 

 

นอกจากนี ้ยงัสามารถคํานวณต้นทนุผนัแปรทัง้หมดได้จาก TVC  =  (AVC)(Q)  

 

ต้นทนุผนัแปรทัง้หมดท่ีนํามาทําการวิเคราะห์ มีดงันี ้
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       2.2.1 คา่แรงในการประกอบกิจกรรมการผลติ ได้แก่ แรงงานของคนในครอบครัว แรง 

งานช่วยเหลือและแรงงานจ้าง ซึ่งแรงงานของคนในครอบครัวและแรงงานช่วยเหลือ สามารถ

ประเมินได้ตามอตัราค่าจ้างแรงงานของเกษตรกรในท้องถ่ิน ค่าแรงงานสามารถแบ่งออกได้ตาม

ลกัษณะของกิจกรรมการผลิตคือ ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ค่าแรงงานในการหว่านเมล็ดพนัธุ์ 

ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ ย ค่าแรงงานในการกําจัดวชัพืชและสตัว์ศตัรู ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว

ผลผลติ คา่แรงงานในการขนสง่ เป็นต้น 

 

       2.2.2 ค่าวสัดุทางการเกษตร ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์  ค่าสารเคมีกําจัดวชัพืช และสตัว์

ศตัรู คา่ปุ๋ ย คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น 

 

       2.2.3 ค่าใช้จ่ายผนัแปรอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมืออปุกรณ์ และค่าเสียโอกาส

เงินลงทนุ เป็นต้น 

 

2.3 ต้นทนุคงทัง้หมด (Total Cost: TC) คือ ต้นทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติ ซึง่

ในระยะสัน้จะประกอบด้วย ต้นทนุคงท่ีทัง้หมดและต้นทนุผนัแปรทัง้หมดคดิเฉล่ียตอ่หนว่ยพืน้ท่ี

เพาะปลกู ในการคํานวณต้นทนุทัง้หมดสามารถใช้สตูรคํานวณดงันี ้

 

ต้นทนุทัง้หมด  =  ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด + ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 

 

ต้นทนุทัง้หมดเฉล่ีย =   
ต้นทนุทัง้หมด

พืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้หมด
 

 

รายได้ (Revenue) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการผลิตข้าว ผลตอบแทนมากหรือ

น้อยขึน้อยู่กบัระดบัรายได้ตา่งๆ ได้แก่ รายได้ทัง้หมด รายได้สทุธิ รายได้สทุธิเหนือต้นทนุผนัแปรท่ี

เป็นตวัเงิน และผลกําไรสทุธิ สามารถคํานวณได้โดยการคิดเฉล่ียต่อหนึ่งหน่วยพืน้ท่ีเพาะปลกู ใช้

สตูรคํานวณดงันี ้

 

 รายได้ทัง้หมด = ราคาผลผลติ X จํานวนผลผลติท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวได้ 

 

 รายได้สทุธิ = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปร 
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 รายได้สทุธิเหนือต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 กําไรสทุธิ = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุทัง้หมด 

 

3. การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ (Break-even Analysis)  

 

จดุคุ้มทนุ (Break-even point) หมายถึง ระดบัการผลติท่ีทําให้ผู้ผลติมีรายได้และรายจ่าย

เท่ากนัพอดี และหากมีการผลติมากกวา่จดุคุ้มทนุ ผู้ผลติจะได้รับกําไรท่ีเพิ่มขึน้ และในทางกลบักนั 

หากผู้ผลิตทําการผลิตในปริมาณท่ีน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ผู้ผลิตก็จะขาดทุน สามารถอธิบายได้ด้วย

ภาพท่ี 2.2 (หฤทยั มีนะพนัธ์. หลกัการวิเคราะห์โครงการ :  2544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุการผลติ กําไร และจดุคุ้มทนุ 

 

จากกราฟสามารถอธิบายได้ว่า จดุคุ้มทนุ (E) อยู่บนเส้นรายได้รวม ตดักบัเส้นต้นทนุรวม 

หากผลิตได้ต่ํากว่าระดบัปริมาณการผลิต (Q*) เกษตรกรจะขาดทุน ณ ระดบัราคา P เน่ืองจาก

ต้นทุนรวมมีมลูค่ามากกว่ารายได้รวม หากเกษตรกรต้องการผลิตให้มีกําไร จึงต้องผลิตมากกว่า

ระดบัปริมาณการผลติ (Q*) ณ ระดบัราคา P 

 

ในการผลิตข้าวจะใช้วิธีการวิเคราะห์ระดบัผลผลิตคุ้มทุน (Break-even Yield Analysis) 

และระดบัราคาคุ้มทนุ (Break-even Price Analysis) สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขาดทนุ 

รายได้รวม 

ต้นทนุ

 

กําไร 

P E 

Q*  ปริมาณการผลติ 

 

ต้นทนุคงท่ี 
จดุคุ้มทนุ 

รายได้และต้นทนุ 

   (บาท) 
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1. การวิเคราะห์ระดบัผลผลติคุ้มทนุ (Break-even Yield Analysis) หมายถงึ ระดบัผล  

ผลิตเฉล่ียตอ่หนึ่งหน่วยพืน้ท่ี (ไร่) ท่ีสามารถทําให้ผู้ผลิตมีรายได้ท่ีเกิดจากการผลิตเท่ากบัต้นทนุท่ี

สญูเสียไปในการผลิต ณ ระดบัราคาท่ีผู้ผลิตขายผลผลิตนัน้ ดงันัน้ หากผู้ผลิตสามารถผลิตให้มี

ปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อหนึ่งหน่วยพืน้ท่ี (ไร่) สงูกว่าระดบัผลผลิตคุ้มทุน เกษตรกรจะได้รับกําไร

จากการผลิตนัน้ ในทางตรงกนัข้าม หากเกษตรกรผลิตได้ปริมาณผลผลิตท่ีต่ํากว่าปริมาณผลผลิต

เฉล่ียตอ่หนึ่งหน่วยพืน้ท่ี (ไร่) เกษตรกรจะเกิดการขาดทนุจากการผลติข้าว สามารถใช้สตูรคํานวณ

ได้ดงันี ้

 

 ระดบัผลผลติคุ้มทนุ (กก./ไร่)    =   
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท/ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)  − ต้นทนุผนัแปร (บาท/กก.)
 

 

2. ระดบัราคาคุ้มทนุ (Break-even Price Analysis) หมายถึง ราคาผลผลติท่ีเกษตรกร 

ขายได้ ซึง่ทําให้เกษตรกรได้รับรายได้เท่ากบัต้นทนุท่ีสญูเสียไปในการผลิต ณ ระดบัราคาผลผลิต

เฉล่ียตอ่หนึง่หน่วยพืน้ท่ี (ไร่) การคํานวณระดบัราคาคุ้มทนุจะช่วยให้เกษตรกรทราบถงึราคาคุ้มทนุ

ของผลผลติท่ีผลติได้ สามารถใช้สตูรคํานวณได้ดงันี ้

 

ระดบัราคาคุ้มทนุ (บาท/กก.) =  
ต้นทนุทัง้หมด (บาท/ไร่)

ผลผลิต (กก./ไร่)
 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่าง

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ศกึษา

ได้ทําการตรวจสอบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน พบว่างานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทน 

 

ชาติรส จิตรักษ์ธรรม (2544) ได้ศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์ต้นทนุเปรียบเทียบเศรษฐกิจการ

ผลิตถั่วเหลืองระหว่างเกษตรกรท่ีใช้และไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองจากโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน รวมไปถึงจุดคุ้มทุนในการผลิตถั่ว

เหลืองของเกษตรกรในโครงการ จากการศกึษาได้ทําการเลือกศกึษาในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจาก

มีสหกรณ์นิคมพร้าวซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคณุภาพผลิตผล

ทางการเกษตร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจภาคสนามและการใช้เคร่ืองมือทาง

คณิตศาสตร์ช่วยในการอธิบาย พบวา่ เกษตรกรท่ีใช้เมล็ดพนัธุ์จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

และคณุภาพผลผลติการเกษตรของสถาบนัเกษตรกรมีต้นทนุการผลติท่ีต่ํากวา่และมีผลตอบแทนท่ี

สงูกว่าเกษตรกรท่ีไมใ่ช้เมลด็พนัธุ์จากโครงการ เน่ืองจากผลผลติตอ่ไร่และราคาผลผลติท่ีขายได้สงู

กวา่ สว่นการวิเคราะห์หาระดบัการใช้ปัจจยัในการผลติ พบวา่ แรงงานเกษตรกรและเงินทนุสดท่ีใช้

ในการซือ้สารเคมี มีผลต่อการผลิตถัว่เหลืองในฤดูแล้ง ดงันัน้ จึงควรแนะนําเกษตรกรลดการใช้

ปัจจยัการผลติลง เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลกูถัว่เหลืองในฤดแูล้งได้รับกําไรสงูสดุ 

 

จากการศกึษางานวจิยัของชาตริส จิตรักษ์ธรรม (2544) ทําให้ทราบวา่ เกษตรกรท่ีใช้เมลด็

พนัธุ์ถัว่เหลืองจากโครงการท่ีมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและคณุภาพของผลิตผลมีต้นทุนในการ

ผลิตต่อไร่ต่ํากว่า และได้รับผลตอบแทนท่ีเหนือกว่า เกษตรกรท่ีไม่ใช้เมล็ดพันธุ์จากโครงการ 

นอกจากนีย้งัทําให้ทราบถึงปัจจยัแรงงานและเงินทนุมีผลตอ่การผลิตถัว่เหลือง  ซึง่ผลการศกึษานี ้

สามารถนําวิธีการศกึษามาใช้เป็นแนวทางการศกึษาเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการ

เงินของการผลติข้าวระหวา่งวิธีการผลติแบบดัง้เดมิ วิธีการผลติแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบรีุ 
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กรุณา ตรงเมธีรัตน์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน และ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมระหวา่งการปลกูผกักาดหอมแบบใช้ดนิกบัแบบไมใ่ช้ดนิ ในจงัหวดัเชียงใหม ่ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทั่วไปของการดําเนินการปลูกผักกาดหอมแบบใช้ดินและ

แบบไม่ใช้ดิน รวมถึงการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนการทางเงินในการปลกูผกักาดหอม

ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย รวมทัง้ผลตอบแทนทางการเงินทัง้แบบรวมต้นทุน

สิ่งแวดล้อม และไม่รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลจากการออกสํารวจ

แบบสอบถาม และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณทําการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

การศกึษาครัง้นีเ้ลือกทําการศกึษาท้องท่ีท่ีปลกูผกักาดหอม ท่ีศนูย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 

อ.แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่โดยเน้นการศกึษาจากการปลกูผกักาดหอม ตระกลู Compositae พบว่า 

การปลูกแบบไม่ใช้ดินมีกําไรเฉล่ียเท่ากับ 18.15 บาทต่อกิโลกรัม ใน 1 รอบการปลูก ซึ่งได้รับ

ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกแบบใช้ดินทัง้ท่ีรวมและไม่รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

9.19 และ 6.99 บาทตอ่กิโลกรัม ตามลําดบั สว่นการวิเคราะห์ทางการเงินในการปลกูผกักาดหอม

ขนาด 1 ไร่ พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาว 5 ปีให้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าในการปลกู

แบบไมใ่ช้ดิน โดยมีอตัราสว่นผลประโยชน์ตอ่ต้นทนุ (B/C) 1.43 เทียบกบั 1.24 และ 1.17 ของการ

ปลกูแบบใช้ดนิท่ีไมร่วมและรวมต้นทนุสิง่แวดล้อม ตามลําดบั 

 

จากการศกึษางานวิจยัของกรุณา ตรงเมธีรัตน์ (2545) เป็นการเปรียบเทียบการลงทนุและ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการปลกูผกักาดหอมแบบใช้ดินกบัแบบไม่ใช้ดิน ซึง่ผลการศึกษานี ้

สามารถนําวิธีการศกึษามาใช้เป็นแนวทางการศกึษาเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการ

เงินของการผลติข้าวระหวา่งวิธีการผลติแบบดัง้เดมิ วิธีการผลติแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบรีุ เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของชาติรส จิตรักษ์ธรรม (2544) และ

ผลงานวิจยัของกรุณา ตรงเมธีรัตน์ (2545) ทําให้ทราบถึงการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทน 

โดยมีการพิจารณาทัง้ทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ะทําการพิจารณาใน

ขอบเขตของต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินเท่านัน้ 

 

รัชนี รูปหล่อ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าว

อินทรีย์และข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกรในอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทน ตลอดจนจดุคุ้มทนุในการผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตข้าวใช้

สารเคมีของเกษตรกรในอําเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร ปีการเพาะปลกู 2546 เก็บรวบรวมข้อมลู

โดยวิธีการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็นเกษตรกรท่ีผลิตข้าวอินทรีย์จํานวน 30 ราย
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และเกษตรกรท่ีผลิตข้าวใช้สารเคมี 30 ราย ใช้ค่าร้อยละและค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ พบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์มีกําไรสุทธิและรายได้สทุธิเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 206.60 บาท และ 

1,253.45 บาท ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาจุดคุ้มทุนของการผลิตข้าวอินทรีย์ พบว่า จุดคุ้มทุน

เฉล่ียอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 9.04 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัเกษตรกรท่ีผลติข้าวใช้สารเคมีมีกําไรสทุธิและ

รายได้สุทธิเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 666.42 บาท และ 1,786.09 บาท ตามลําดับ มีจุดคุ้ มทุนอยู่ ท่ี

กิโลกรัมละ 7.72 บาท สามารถสรุปได้วา่ การผลติข้าวโดยใช้สารเคมีได้รับผลตอบแทนท่ีดีกวา่การ

ผลติข้าวอินทรีย์ในทกุๆ ด้าน 

 

วนัทนา สิทธิวีระกูล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบ 

แทนในการผลิตผักของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ GAP เขตตลิ่งชัน 

วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ 

และวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนในการปลกูผกัปลอดสารพิษ ได้แก่ ผกัคะน้าและ

ผกักวางตุ้ง ในเขตตลิง่ชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เกษตรกรท่ีเข้าร่วม

และไม่เข้าร่วมโครงการ จํานวนกลุม่ละ 30 ราย ได้ทําการแบง่ผลการศกึษาออกเป็นแตล่ะประเภท

ของผัก  ซึ่งผลการศึกษามีดงันี ้การทําการผลิตคะน้า ต้นทุนเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการและไม่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 12,899.18 และ 13,470.21 บาทต่อไร่ ซึ่งมีรายได้เฉล่ีย

เท่ากบั 29,193.41 และ 24,937.98 บาทตอ่ไร่ และสามารถสรุปได้วา่ การผลิตคะน้าของเกษตรกร

ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับกําไรเฉล่ียสูงกว่าเกษตรกรท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 

16,294.23 และ 11,467.77บาทตอ่ไร่ ตามลําดบั สําหรับการผลิตกวางตุ้ง ต้นทนุเฉล่ียในการผลิต

ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการเท่ากบั 10,344.09 และ 11,047.88 บาท

ต่อไร่ ซึ่งมีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 19,385.93 และ16,287.46 บาทต่อไร่ สามารถสรุปได้ว่า การผลิต

กวางตุ้งของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับกําไรเฉล่ียสงูกวา่เกษตรกรท่ีไมเ่ข้าร่วมโครงการ ซึง่มี

ค่าเท่ากับ 9,041.84 และ 5,239.58 บาทต่อไร่ ตามลําดบั และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน พบว่า 

ต้นทนุในการผลิตคะน้าของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกตา่งกนัแต่รายได้และกําไรมีความแตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ในทางกลบักนั ต้นทนุ รายได้และกําไรในการผลติกวางตุ้งของเกษตรกร

ทัง้ 2 กลุม่มีความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

ราตรี ล้วนจิรพนัธ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนระหว่าง

การปลูกข้าวอินทรีย์และการปลูกข้าวใช้สารเคมี ในอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนระหวา่งการปลกูข้าวอินทรีย์และการปลกูข้าว



   22 
 
ใช้สารเคมี รวมทัง้ศกึษาช่องทางการจดัจําหน่ายของเกษตรกร ชนิดของข้าวท่ีจะทําการศกึษา คือ 

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สว่นช่องทางการจดัจําหน่ายจะศกึษาจากกลุม่ท่ีได้รับรองผลิตภณัฑ์เกษตร

อินทรีย์ประเภทข้าว มาตรฐานประเทศไทย จํานวน 10 ราย  พบวา่ กลุม่ผู้ปลกูข้าวอินทรีย์มีต้นทนุ

การผลติทัง้หมดเฉล่ีย 3,592.88 บาทตอ่ไร่ตอ่ปี รายได้ทัง้หมดเฉล่ีย 6,985.20 บาทตอ่ไร่ตอ่ปี และ

มีกําไรสทุธิ 3,392.32 บาทต่อไร่ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบั กลุ่มผู้ปลกูข้าวใช้สารเคมีมีต้นทุนการ

ผลิตทัง้หมดเฉล่ีย 3,609.83 บาทต่อไร่ต่อปี รายได้ทัง้หมดเฉล่ีย 5,827.58 บาทต่อไร่ต่อปี และมี

กําไรสุทธิ 2,217.75 บาทต่อไร่ต่อปี ดงันัน้จะพบว่า การปลูกข้าวอินทรีย์มีต้นทุนท่ีต่ํากว่าและมี

ผลตอบแทนท่ีมากกวา่การปลกูข้าวใช้สารเคมี สว่นการศกึษาทางด้านช่องทางการจดัจําหน่ายข้าว

อินทรีย์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง คือ ช่องทางท่ี 1 คือ การจัดจําหน่ายข้าวอินทรีย์จาก

ผู้ผลติไปถึงผู้บริโภคโดยตรง ช่องทางท่ี 2 คือ การจดัจําหน่ายข้าวอินทรีย์จากผู้ผลติผา่นพอ่ค้าปลีก 

ซึง่เป็นตวักลางในการจําหน่ายไปถึงผู้บริโภค และช่องทางท่ี 3 คือ การจดัจําหน่ายข้าวอินทรีย์จาก

ผู้ผลิตผ่าน ทัง้พ่อค้าส่ง และพ่อค้าปลีก เป็นตวักลางในการจําหน่ายไปจนถึงผู้บริโภค พบว่า กลุ่ม

เกษตรกรสามารถจําหน่ายข้าวอินทรีย์โดยผ่านการจัดจําหน่ายข้าวอินทรีย์จากผู้ ผลิตไปถึง

ผู้บริโภคโดยตรงคดิเป็นร้อยละ 70 ของการซือ้ผา่นช่องทางทัง้หมด 

 

จากการศึกษางานวิจยัของรัชนี รูปหล่อ (2547) และราตรี ล้วนจิรพนัธ์ (2553) เป็นการ

เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกร เม่ือ

นําผลการศึกษาจากงานวิจยัทัง้ 2 มาทําการพิจารณา พบว่า ผลการศึกษาของงานวิจยัทัง้ 2 มี

ความแตกต่างกัน คือ ผลการศึกษาของรัชนี รูปหล่อ (2547) พบว่า การผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี

ได้รับผลตอบแทนท่ีดีกว่าการผลิตข้าวอินทรีย์ ในทางกลบักนั ผลการศกึษาของราตรี ล้วนจิรพนัธ์ 

(2553) พบว่า การปลกูข้าวอินทรีย์มีต้นทุนท่ีต่ํากว่าและมีผลตอบแทนท่ีมากกว่าการปลกูข้าวใช้

สารเคมี เม่ือมีการพิจารณาพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาพบว่า พืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาแตกตา่งกนั ซึง่อาจสรุป

ได้ว่า ปัจจยัในการผลิตด้านทําเลท่ีตัง้มีผลต่อการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและการผลิตข้าวอินทรีย์ 

นอกจากนี ้งานวิจยัของราตรี ล้วนจิรพนัธ์ (2553) ได้มีการศกึษาทางด้านช่องทางการจดัจําหน่าย

ข้าวอินทรีย์ ทําให้ทราบถึงชอ่งทางในการจดัจําหน่ายข้าวอินทรีย์ไปยงัผู้บริโภคอีกด้วย 

 

ณริดา ปันชยั (2555) ได้ศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทนโครงการสง่เสริม

การปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการศึกษาด้านการ

จดัการการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงการต้นทุนและผลตอบแทน

ทางการเงินของเกษตรกรข้าวอินทรีย์ และวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivities 
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Analysis) รวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลกูข้าวอินทรีย์ ในพืน้ท่ี 8 อําเภอ

ในจงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 70 ราย ในการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนจะแบ่งตามขนาดของ

พืน้ท่ีออกเป็น 3 ประเภท คือ คือ พืน้ท่ีขนาดเล็ก (1-10 ไร่) พืน้ท่ีขนาดกลาง (11-29 ไร่) และขนาด

ใหญ่ (30 ไร่ขึน้ไป) จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเทียบต่อไร่ พบว่า พืน้ท่ีขนาด

เล็กมีต้นทุนในการผลิตต่ําท่ีสุด คือ 16.37 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมา คือ พืน้ท่ีขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17.90  และ 19.01 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดบั หากนํามา

เปรียบเทียบจะพบว่า เกษตรกรท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ในพืน้ท่ีขนาดเล็กมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 

เท่ากบั 35,745.90 บาท และอตัราสว่นผลประโยชน์ตอ่ต้นทนุ (B/C) เท่ากบั 1.60 ซึง่มีคา่มากกว่า

ในการปลกูในพืน้ท่ีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งมีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) เท่ากบั 31,957.16 

บาท และ 21,519.88 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.55 และ 1.40 

ตามลําดับ นอกจากนีย้ังมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนรายอําเภอของจังหวดัเชียงใหม่ ซึ่ง

พบว่าอําเภอแม่ริมมีต้นทนุในการผลิตข้าวอินทรีย์ต่ําท่ีสดุ สว่นในด้านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของโครงการในการลงทนุกรณีต้นทนุลดลงร้อยละ 10 และกรณีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 พบวา่การ

ลงทนุปลกูข้าวอินทรีย์ของทัง้ 3 ขนาดมีความเป็นไปได้ในการลงทนุโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีปลกูข้าว

อินทรีย์ในพืน้ท่ีขนาดเลก็ 

 

จากการศกึษางานวิจยัของณริดา ปันชยั (2555) เป็นการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผล

การศึกษานีส้ามารถนําวิธีการศึกษามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ

ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอด

สารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบุรี เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของชาติรส 

จิตรักษ์ธรรม (2544) และผลงานวิจยัของกรุณา ตรงเมธีรัตน์ (2545) แตง่านวิจยัของณริดา ปันชยั 

(2555) ใช้วิธีการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่มาทําการเปรียบเทียบ ทําให้ทราบถึง

แนวทางในการการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนในกรณีท่ีพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษามีขนาดท่ี

แตกตา่งกนั  
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2. การวิเคราะห์การสูญเสียประสิทธิภาพเชิงกาํไร 

 

สรีิธร ชยักิจยิ่งเจริญ (2546) ได้ศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์การสญูเสียประสทิธิภาพเชิงกําไร

ผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ประสทิธิภาพ มลูคา่

การสญูเสียกําไร และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสญูเสียกําไรเน่ืองจากการด้อยประสิทธิภาพ

ในการผลติของผู้ปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ ข้อมลูได้จากโครงการวิจยัช่ือ “โครงการพฒันาการผลิต

ข้าวหอมมะลอิินทรีย์เพ่ือการสง่ออกของไทยในตลาดสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา” โดยการเก็บ

ข้อมลูรวบรวมจากเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพืน้ท่ีเพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ท่ีสําคญั

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวดัเชียงราย พะเยา ยโสธร สุรินทร์ และ

อุบลราชธานี ในปีการเพาะปลูก 2545/2546  พบว่า ผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เฉล่ียของ

เกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในระดบัประเทศ มีประสทิธิภาพการผลิต

ไม่แตกต่างกนั สามารถเพิ่มกําไรได้เท่ากบัร้อยละ 1.70 และจากการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การสญูเสียกําไร พบว่า 3 ใน 5 ปัจจยัท่ีมีผลช่วยลดการสญูเสียกําไร ได้แก่ ระดบัการศึกษา การ

ได้รับสินเช่ือเพ่ือการผลิต การได้รับความรู้เพิ่มเติม และอีก 2 ปัจจยัท่ีเพิ่มการสญูเสียกําไร ได้แก่ 

ขนาดฟาร์ม และอาย ุ 

 

จากการศึกษางานวิจัยของสิรีธร ชัยกิจยิ่งเจริญ (2546) ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพใน

การผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม่มีความแตกต่างกนั สามารถทํา

กําไรจากการปลกูข้าวอินทรีย์ทัง้ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนีย้งัทําให้ทราบ

ถึงปัจจยัท่ีก็ให้เกิดการสญูเสียกําไร ได้แก่ ขนาดของฟาร์มและอายุของเกษตรกร ดงันัน้ รัฐบาล

ควรยกระดบัประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกร โดยจดัให้มีการอบรม พร้อมทัง้ให้คําแนะนํา

แก่ผู้ปลกูข้าวหอมมะลอิินทรีย์ 

 

 จากการศกึษางานวิจยัข้างต้น สามารถนําทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือตอบ

วตัถปุระสงค์ในการศกึษาเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหวา่ง

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ใน

จงัหวดัราชบรีุ ซึง่การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ในการทําการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทน

จะมีการพิจารณาในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครัง้นีจ้ะ

ทําการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนทางด้านการเงินเท่านัน้ นอกจากนี ้ทําให้ทราบถึงแนวทางใน

การทําการศกึษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู และทราบถึงสมมติฐานเบือ้งต้น ทําให้สามารถนํามา
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ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา การออกแบบสอบถามและแนวทางในการสมัภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่าง เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษามาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาในส่วนของการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดัง้เดิม 

วิธีการผลติแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลติแบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบรีุ 



บทที่ 3 

 

วธีิการศกึษา 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยข้อมลู 2 ประเภท คือ ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary 

Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทําการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) คือ ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อ 

มูลโดยตรง ซึ่งจากการศึกษาครัง้นีไ้ด้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างผู้ เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โดยมี

สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีทัง้หมด 196 ราย แบ่งออกได้ตามประเภทของการผลิตข้าว คือ 

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบดัง้เดมิจํานวน 140 ราย เกษตรกรผู้ผลติข้าวปลอดสารพิษจํานวน 50 ราย 

และเกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จํานวน 6 ราย การศึกษาในครัง้นีจ้ะทําให้ทราบถึง

สภาพทัว่ไปของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ และทําให้ทราบถึงต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน

ของแต่ละวิธีการผลิตข้าวท่ีแตกต่างกัน ในการเก็บตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกรตวัอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 ราย โดยแบง่ออก เป็น 3 กลุม่เกษตรกร ได้แก่ 

 

1.1  เกษตรกรผู้ผลติข้าวแบบดัง้เดมิ จํานวน 5 ราย จากสมาชิก 140 ราย 

 

1.2  เกษตรกรผู้ผลติข้าวปลอดสารพิษ จํานวน 5 ราย จากสมาชิก 50 ราย 

 

1.3  เกษตรกรผู้ผลติข้าวเกษตรอินทรีย์ จํานวน 5 ราย จากสมาชิก 6 ราย 

 

2. ข้อมลูทตุยิภมู ิ (Secondary Data) คือ ข้อมลูท่ีได้มาจากแหลง่ข้อมลูท่ีมีผู้รวบรวมไว้ 

อยู่แล้ว ข้อมูลอาจได้มาจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต 

ตลอดจนข้อมลูท่ีได้มาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การวเิคราะห์เชิง 

คณุภาพ (Qualitative Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สามารถ

แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้

 

1. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึง 

สภาพทัว่ไปของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสง่เสริมและผลิตพนัธุ์ข้าวชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบล

เจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ  

 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาจาก 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนํามาทําการวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทน สามารถแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน โดยนําข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามและการสมัภาษณ์มาคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตข้าวท่ี

แตกตา่งกนัทัง้ 3 วิธีการ 

 

การคํานวณต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน ใช้สตูรคํานวณดงันี ้

 

ต้นทนุทัง้หมด  =  ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด + ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 

 

ต้นทนุทัง้หมดเฉล่ีย =   
ต้นทนุทัง้หมด

พืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้หมด
 

 

รายได้ทัง้หมด  =  ราคาผลผลติ x จํานวนผลผลติท่ีเก็บเก่ียวได้ 

 

รายได้สทุธิ  =  รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปร 

 

รายได้สทุธิเหนือต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน=  รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นเงินสด 
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กําไรสทุธิ  =  รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุทัง้หมด 

 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิต รายได้และกําไรท่ีได้

จากการผลิตข้าว รวมถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยเปรียบเทียบจากเกษตรกรทัง้ 3 กลุ่มตวัอย่าง 

ซึง่มีวธีิการผลติท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะกลุม่ 

 

การคํานวณหาระดบัผลผลติคุ้มทนุของการผลติข้าว ใช้สตูรคํานวณดงันี ้

 

ระดบัผลผลติคุ้มทนุ (กก./ไร่)   =   
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท/ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)− ต้นทนุผนัแปร(บาท/กก.) 
 

 

การคํานวณหาระดบัราคาคุ้มทนุของการผลติข้าว ใช้สตูรคํานวณดงันี ้

 

ระดบัราคาคุ้มทนุ (บาท/กก.)   =   
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท/ไร่)

จํานวนผลผลิต (กก./ไร่)
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแน 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวความคดิในการศกึษา 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการผลติข้าว

ระหวา่งวิธีการผลติแบบดัง้เดมิ วิธีการผลติแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลติ

แบบเกษตรอินทรีย์ในจงัหวดัราชบรีุ 

เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน 

ต้นทนุการผลติ (Cost of Production) 

- ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด 

- ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 

 

 

ผลตอบแทนการผลติ 

- รายได้ท่ีเกิดจากขายข้าวมี

หนว่ยวดัเป็นหนว่ยเงินตรา 

- ผลกําไรสทุธิ 

ทราบความแตกตา่งของต้นทนุและผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกระบวนการผลติ

ท่ีแตกต่างกนัทัง้ 3 วิธีการ และสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศึกษานําไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเกษตรกรในการตดัสินใจปลกูข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป 



บทที่ 4 

 

ผลการศกึษา 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่าง

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ใน

จงัหวดัราชบรีุ ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งผู้ เข้าร่วมโครงการสง่เสริม

และผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้อมูลท่ี

ทําการศกึษาจะเป็นข้อมลูการเพาะปลกูข้าวนาปี ปีการเพาะปลกู 2556/57  ในการเก็บตวัอยา่งใช้

วิธีการสุม่เลือกเกษตรกรตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 15 ราย  

 

4.1 การนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการ

ผลติข้าวระหว่างวิธีการผลติแบบดัง้เดมิ วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลติแบบเกษตร

อินทรีย์ในจงัหวดัราชบรีุ โดยแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี ดงันี ้

 

กรณีท่ี 1  เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 

กรณีท่ี 2  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 

กรณีท่ี 3  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 

 จากแบบสมัภาษณ์ดงักล่าว สามารถนํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นส่วน

ตา่งๆ ได้ทัง้หมด 4 สว่น คือ  
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สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะปลกูและผลผลติ ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะปลกู

และผลผลิต ประกอบด้วย จํานวนพืน้ท่ีท่ีทําการเพาะปลกู ลกัษณะการเพาะปลกู เช่น นาดํา นา

หวา่น หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านต้นทนุ ได้แก่ ต้นทนุคงท่ี และต้นทนุผนัแปร 

 

 สว่นท่ี 3 ข้อมลูด้านผลตอบแทน 

 

 สว่นท่ี 4  ข้อมลูผลกระทบด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเพาะปลูกและผลผลิต 

 

 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเพาะปลูกและผลผลิต ประกอบด้วย จํานวนพืน้ท่ีท่ีทําการ

เพาะปลูก ลักษณะการเพาะปลูก เช่น นาดํา นาหว่าน หรืออ่ืนๆ จากการเก็บข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ์ สามารถพิจารณาได้ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะปลกูและผลผลติ ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

แบบดัง้เดมิ แบบปลอดสารพษิ แบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่

เพาะปลูก 

ลักษณะการ 

เพาะปลูก 

พืน้ที่

เพาะปลูก 

ลักษณะการ 

เพาะปลูก 

พืน้ที่

เพาะปลูก 

ลักษณะการ 

เพาะปลูก 

1 15 ไร่ นาหวา่น 6 ไร่ นาหวา่น 8 ไร่ นาดํา 

2 21 ไร่ นาหวา่น 40 ไร่ นาหวา่น 5 ไร่ นาดํา 

3 10 ไร่ นาหวา่น 23 ไร่ นาหวา่น 7 ไร่ โยนกล้า 

4 26 ไร่ นาหวา่น 29 ไร่ นาหวา่น 5 ไร่ นาดํา 

5 40 ไร่ นาหวา่น 35 ไร่ นาหวา่น 8 ไร่ นาดํา 

รวม 112 ไร่  133 ไร่  33 ไร่  

เฉล่ีย 22 ไร่  27 ไร่  7 ไร่  

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า เกษตรกรผู้ ท่ีผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและปลอดสารพิษใช้วิธีการ

เพาะปลกูแบบนาหว่าน ในขณะท่ีเกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เลือกวิธีการปลกูแบบนา

ดําและโยนกล้า เพราะการปลกูแบบนาดําและโยนกล้าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ การเตรียมดิน ทําเทือก และการรักษาระดบันํา้ขงัในนาจะสามารถช่วยควบคุม

วชัพืช และการปลกูกล้าข้าวลงดนิจะช่วยทําให้ข้าวสามารถตอ่สู้กบัวชัพืชได้ นอกจากนี ้การผลิตข้าว

แบบเกษตรอินทรีย์เพิ่งได้มีการริเร่ิมการผลติจากเกษตรกรกลุม่ตวัอยา่ง โดยจํานวนพืน้ท่ีเพาะปลกู

ของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีจํานวนเฉล่ีย 7 ไร่เท่านัน้ จงึแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งกนั

ออกไปสําหรับแต่ละวิธีการผลิตข้าวของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิต

พนัธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จํานวนกลุ่มละ 5 ราย 

รวมทัง้สิน้ 15 ราย พบว่า ต้นทุนการผลิต จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงท่ีทัง้หมด 

และต้นทนุผนัแปร 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ ผู้ศึกษาจะขอ

แยกข้อมลูด้านต้นทนุ ได้แก่ ต้นทนุคงท่ี และต้นทนุผนัแปร ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้คือ 

 

ส่วนท่ี 2.1 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ เป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูจากเกษตรกร

ตวัอย่างโดยตรง ซึง่จากการศกึษาครัง้นีไ้ด้จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างจํานวน 15 ราย ผู้ ท่ี

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง 

จงัหวดัราชบรีุ ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ สามารถแบง่ต้นทนุตา่งๆ ออกเป็นดงันี ้

 

1. ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (Total Fixed Cost: TFC) คือ คา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปในกระบวนการ

ผลิตท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัคงท่ี ซึ่งหมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปในกระบวนการผลิตท่ีไม่ขึน้อยู่

กบัปริมาณของผลผลติ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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                  1.1 ต้นทุนคงท่ีท่ีเป็นตัวเงิน (Tangible Fixed Cost) เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ ผลิตจะ

สญูเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสดในจํานวนท่ีคงท่ีต่อปี ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน ค่าเบีย้

ประกนั  และคา่ใช้จ่ายในการลงทนุเร่ิมแรก เป็นต้น จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างและ

นําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4.2 – 4.4 

 

ตารางที่ 4.2  ข้อมลูต้นทนุคงท่ีการถือครองท่ีดนิในการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1  

       ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายที่ 

พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าเช่าที่ดนิ 

(บาท/ไร่) ภาษีที่ดนิ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทนุค่าที่ดนิรวม 

(บาท) รวมทัง้หมด 

(บาท) ที่ดนิ

ตนเอง 
เช่าที่ดนิ เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 
เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 

1 - 15 1,000.00 - - 15,000.00 - 15,000.00 

2 - 21 1,000.00 - - 21,000.00 - 21,000.00 

3 - 10 - 
100 

ถงั/ปี 
- - 3,500.00 3,500.00 

4 10 16 1,000.00 - 25.00 16,250.00 - 16,250.00 

5 20 20 1,000.00 - 25.00 20,500.00 - 20,500.00 

รวม 30 82      76,250.00 

เฉล่ีย/ไร่        680.80 

หมายเหต:ุ ข้าวสาร 1 ถงั เท่ากบั 15 กิโลกรัมและข้าวเปลือก 1 ถงั เท่ากบั 10 กิโลกรัม 

 การคํานวณ คา่เช่าท่ีดินท่ีไม่เป็นเงินสด 100 ถงั/ปี มีคา่เท่ากบั ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม 

ราคาขายข้าวเปลือก ราคากิโลกรัมละ 7 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 7,000 บาท ต่อการเพาะปลกู 2 

ครัง้ (ทัง้ปี) หากคดิเป็นการเพาะปลกูตอ่ครัง้ จะเป็นจํานวนเงิน เท่ากบั 3,500 บาท  

ฉะนัน้ คา่เช่าท่ีดนิท่ีเกษตรกรจะต้องเสียไป มีคา่เท่ากบั 350 บาทตอ่ไร่ 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางที่ 4.3  ข้อมลูต้นทนุคงท่ีการถือครองท่ีดนิในการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการเพาะ  

        ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 (หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายที่ 

พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าเช่าที่ดนิ 

(บาท/ไร่) ภาษีที่ดนิ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทนุค่าที่ดนิรวม 

(บาท) รวมทัง้หมด 

(บาท) ที่ดนิ

ตนเอง 
เช่าที่ดนิ เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 
เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 

1 1.2 4.8 1,000.00 - 25.00 4,800.00 - 4,830.00 

2 - 40 1,000.00 - - 40,000.00 - 40,000.00 

3 - 23 1,000.00 - - 23,000.00 - 23,000.00 

4 - 29 1,000.00 - - 29,000.00 - 29,000.00 

5 30 5 1,000.00 - 25.00 5,750.00 - 5,750.00 

รวม 31.2 101.8      102,580.00 

เฉล่ีย/ไร่        771.28 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
 

ตารางที่ 4.4  ข้อมลูต้นทนุคงท่ีการถือครองท่ีดนิในการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการเพาะ  

        ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 (หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายที่ 

พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าเช่าที่ดนิ 

(บาท/ไร่) ภาษีที่ดนิ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทนุค่าที่ดนิรวม 

(บาท) รวมทัง้หมด 

(บาท) ที่ดนิ

ตนเอง 
เช่าที่ดนิ เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 
เงนิสด 

ไม่เป็น 

เงนิสด 

1 - 8 1,000.00 - - 8,000.00 - 8,000.00 

2 5 - - - 25.00 125.00 - 125.00 

3 - 7 1,000.00 - - 7,000.00 - 7,000.00 

4 5 - - - 25.00 125.00 - 125.00 

5 - 8 1,000.00 - - 8,000.00 - 8,000.00 

รวม 10 23      23,250.00 

เฉล่ีย/ไร่        704.54 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.2 – 4.4  พบว่า เกษตรกรท่ีทําการผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการ มีค่าใช้จ่ายคงท่ีใน

รูปแบบของการจ่ายเป็นเงินสดในรายการของค่าเช่าท่ีดินในการเพาะปลกู อตัราค่าเช่าท่ีดินโดย
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เฉล่ียเท่ากบั 1,000 บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายท่ีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดของรายการค่าเช่า

ท่ีดิน จะต้องเสียภาษีท่ีดินเท่ากับ 25 บาทต่อไร่ ในการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาจะคิดต้นทุนคงท่ีของ

การถือครองท่ีดินโดยคิดอตัราคา่เช่าท่ีดินเท่ากบั 1,000 บาทตอ่ไร่ มาใช้ในการเปรียบเทียบต้นทนุ

การผลิตในการศึกษาครัง้นี ้เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีทําการผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการนัน้อยู่ในพืน้ท่ีบริเวณ

ใกล้เคียงกัน คือพืน้ท่ีเพาะปลกูอยู่ในตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ดงันัน้ ท่ีดินของ

พืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาจงึไมมี่ความแตกตา่งกนั 

 

นอกจากนี ้ต้นทุนคงท่ียงัสามารถเกิดขึน้จากค่าใช้จ่ายในการลงทนุเร่ิมแรก (Investment 

Cost) เป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ในการผลิต เช่น รถไถนา รถแทร็ค

เตอร์ เคร่ืองสูบนํา้ ยุ้ งฉาง จอบ คราด กระบุง ตะกร้า และอ่ืนๆ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกของการ

ผลติได้ดงัตารางท่ี 4.5 – 4.7 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงรายการเงินลงทนุเร่ิมแรกในการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1  

       ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ีย/หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุรวมทัง้หมด 

(บาท) 

จาํนวนที่ดนิ 

(ไร่) 

ราคาสินทรัพย์เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

รถไถนา 4 61,250.00 245,000.00 112 2,187.50 

รถแทร็คเตอร์ 1 650,000.00 650,000.00 112 5,803.57 

เคร่ืองสบูนํา้ 9 5,022.22 45,200.00 112 403.57 

ยุ้งฉาง 2 5,600.00 11,200.00 112 100.00 

จอบ 11 199.09 2,190.00 112 19.55 

คราด 3 2,500.00 7,500.00 112 66.96 

กระบงุ - - - 112 - 
เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 2 4,750.00 9,500.00 112 84.82 

เคร่ืองพ่นยา 1 5,000.00 5,000.00 112 44.64 

รวมทัง้สิน้   975,590.00  8,710.61 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 4 

 

จากตารางท่ี 4.5 การคํานวณเงินลงทุนเร่ิมแรกท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมจากการ

สมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจํานวน 5 ราย โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเท่ากับ 112 ไร่ 
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พบว่า จํานวนเงินรวมของสินทรัพย์เท่ากับ 975,590.00 บาท หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคาเฉล่ีย

เท่ากบั 8,710.61 บาทตอ่ไร่ 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงรายการเงินลงทนุเร่ิมแรกในการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการเพาะ  

       ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ีย/หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุรวมทัง้หมด 

(บาท) 

จาํนวนที่ดนิ 

(ไร่) 

ราคาสินทรัพย์เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

รถไถนา 2 75,000.00 150,000.00 133 1,127.82 

รถแทร็คเตอร์ 1 650,000.00 650,000.00 133 4,887.22 

เคร่ืองสบูนํา้ 5 6,200.00 31,000.00 133 233.08 

ยุ้งฉาง - - - 133 - 

จอบ 8 200.00 1,600.00 133 12.03 

คราด 2 2,650.00 5,300.00 133 39.85 

กระบงุ - - - 133 - 

เคร่ืองพ่นปุ๋ ย - - - 133 - 

เคร่ืองพ่นยา 1 5,000.00 5,000.00 133 37.59 

รวมทัง้สิน้   842,900.00  6,337.59 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 5 

 

จากตารางท่ี 4.6 การคํานวณเงินลงทนุเร่ิมแรกท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษจาก

การสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจํานวน 5 ราย โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเท่ากบั 133 

ไร่ พบว่า จํานวนเงินรวมของสินทรัพย์เท่ากับ 842,900.00 บาท หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคาเฉล่ีย

เท่ากบั 6,337.59 บาทตอ่ไร่ 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงรายละเอียดเงินลงทนุเร่ิมแรกในการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการ 

         เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ีย/หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุรวมทัง้หมด 

(บาท) 

จาํนวนที่ดนิ 

(ไร่) 

ราคาสินทรัพย์เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

รถไถนา 4 75,000.00 300,000.00 33 9,090.91 

รถแทร็คเตอร์ 1 550,000.00 550,000.00 33 16,666.67 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ีย/หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุรวมทัง้หมด 

(บาท) 

จาํนวนที่ดนิ 

(ไร่) 

ราคาสินทรัพย์เฉล่ีย 

(บาท/ไร่) 

เคร่ืองสบูนํา้ 2 7,500.00 15,000.00 33 454.55 

ยุ้งฉาง - - - 33 - 

จอบ 11 227.27 2,500.00 33 75.76 

คราด 1 2,500.00 2,500.00 33 75.76 

กระบงุ - - - 33 - 

เคร่ืองพ่นปุ๋ ย - - - 33 - 

เคร่ืองพ่นยา 1 5,000.00 5,000.00 33 151.52 

รวมทัง้สิน้   875,000.00  26,515.17 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 3 และตารางผนวกท่ี 6 

 

จากตารางท่ี 4.7 การคํานวณเงินลงทนุเร่ิมแรกท่ีใช้ในการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จาก

การสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างจํานวน 5 ราย โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเท่ากบั 33 ไร่ 

พบว่า จํานวนเงินรวมของสินทรัพย์เท่ากับ 875,000.00 บาท หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคาเฉล่ีย

เท่ากบั 26,515.17 บาทตอ่ไร่ 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ข้อแตกต่างของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ี

ใช้ในการผลิตข้าวท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละวิธีการ คือ เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมจะมีเงิน

ลงทนุเร่ิมแรกของอปุกรณ์การเกษตร ได้แก่ เคร่ืองพ่นปุ๋ ย และเคร่ืองพ่นยากําจดัศตัรูพืชและแมลง 

เป็นต้น เน่ืองจากการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมยงัคงต้องมีการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีในการกําจดัศตัรูพืช 

และวชัพืชตา่งๆ  จงึแสดงให้เห็นถึง วิธีการผลิตท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไปของอปุกรณ์การเกษตร

สําหรับการผลติแบบดัง้เดมิ 

 

       1.2 ต้นทนุคงท่ีท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน (Intangible Fixed Cost) คือคา่ใช้จ่ายคงท่ีท่ีผู้ผลติไม ่

ได้สญูเสียไปในรูปของการจ่ายเงินสด แต่เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการประเมิน  ได้แก่ ค่าใช้ท่ีดินของ

ตนเอง ค่าเส่ือมราคาของโรงเรือน ค่าเส่ือมของเคร่ืองจกัรท่ีเกิดขึน้จากการใช้มาเป็นเวลานาน ค่า

เส่ือมราคาของอุปกรณ์ท่ีใช้ทําการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถคํานวณหาค่าเส่ือมต่างๆ แบบ

เส้นตรง ได้ตามสตูรคํานวณดงันี ้
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คา่เส่ือม  =   
มลูคา่ทรัพย์สินแรกซือ้−มลูคา่ซาก

อายกุารใช้งาน (ปี)
 

 

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายท่ีตดัจากมลูค่าของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิต

ข้าวของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการเกษตรตา่งๆ โดยเคร่ืองจกัรท่ีซือ้มาเพ่ือใช้ในการผลิตซึง่เม่ือ

ทําการใช้งานไปในระยะเวลาหนึง่ก็จะมีการเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใช้งาน หรือการเส่ือมสภาพ

อาจเกิดตามปริมาณการผลิต จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมูลมาทําการ

วิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4.8 – 4.10 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงรายละเอียดคา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์ท่ีใช้ในการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการ 

         เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
ที่ดนิ 

(ไร่) 

จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ียต่อ

หน่วย (บาท) 

ราคาทุนรวม 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

รถไถนา 112 4 61,250.00 245,000.00 25 - 9,800.00 

รถแทร็คเตอร์ 112 1 650,000.00 650,000.00 25 - 26,000.00 

เคร่ืองสบูนํา้ 112 9 5,022.22 45,200.00 20 - 2,260.00 

ยุ้งฉาง 112 2 5,600.00 11,200.00 20 - 560.00 

จอบ 112 11 199.09 2,190.00 10 - 219.00 

คราด 112 3 2,500.00 7,500.00 10 - 750.00 

กระบงุ 112 - - - 10 - - 

เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 112 2 4,750.00 9,500.00 10 - 950.00 

เคร่ืองพ่นยา 112 1 5,000.00 5,000.00 10 - 500.00 

รวมทัง้สิน้    975,590.00   41,039.00 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 4 

 

จากตารางท่ี 4.8 การคํานวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบดัง้เดิม

จํานวน 5 ราย และมีพืน้ท่ีเพาะปลูกรวมทัง้หมดเท่ากับ 112 ไร่ มีจํานวนเงินรวมของสินทรัพย์

เท่ากับ 975,590.00 บาท มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 41,039.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเส่ือม

ราคาเฉล่ียเท่ากบั 366.42 บาทตอ่ไร่ 
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ตารางที่ 4.9  แสดงรายละเอียดคา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์ท่ีใช้ในการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ  

        (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
ที่ดนิ 

(ไร่) 

จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ียต่อ

หน่วย (บาท) 

ราคาทุนรวม 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

รถไถนา 133 2 75,000.00 150,000.00 25 - 6,000.00 

รถแทร็คเตอร์ 133 1 650,000.00 650,000.00 25 - 26,000.00 

เคร่ืองสบูนํา้ 133 5 6,200.00 31,000.00 20 - 1,550.00 

ยุ้งฉาง 133 - - - 20 - - 

จอบ 133 8 200.00 1,600.00 10 - 160.00 

คราด 133 2 2,650.00 5,300.00 10 - 530.00 

กระบงุ 133 - - - 10 - - 

เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 133 - - - 10 - - 

เคร่ืองพ่นยา 133 1 5,000.00 5,000.00 10 - 500.00 

รวมทัง้สิน้    842,900.00   34,740.00 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 5 

 

 จากตารางท่ี 4.9 การคํานวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบปลอด

สารพิษจํานวน 5 ราย และมีพืน้ท่ีเพาะปลูกรวมทัง้หมดเท่ากับ 133 ไร่ มีจํานวนเงินรวมของ

สินทรัพย์เท่ากับ 842,900.00 บาท มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 34,740.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็น

คา่เส่ือมราคาเฉล่ียเท่ากบั 261.20 บาทตอ่ไร่ 

 

ตารางที่ 4.10  แสดงรายละเอียดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบปลอดเกษตร

อินทรีย์ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
ที่ดนิ 

(ไร่) 

จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ียต่อ

หน่วย (บาท) 

ราคาทุนรวม 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

รถไถนา 33 4 75,000.00 300,000.00 25 - 12,000.00 

รถแทร็คเตอร์ 33 1 550,000.00 550,000.00 25 - 22,000.00 

เคร่ืองสบูนํา้ 33 2 7,500.00 15,000.00 20 - 750.00 

ยุ้งฉาง 33 - - - 20 - - 

จอบ 33 11 227.27 2,500.00 10 - 250.00 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ่) 

 

รายการ 
ที่ดนิ 

(ไร่) 

จาํนวน

หน่วย 

ราคาเฉล่ียต่อ

หน่วย (บาท) 

ราคาทุนรวม 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน (ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

คราด 33 1 2,500.00 2,500.00 10 - 250.00 

กระบงุ 33 - - - 10 - - 

เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 33 - - - 10 - - 

เคร่ืองพ่นยา 33 1 5,000.00 5,000.00 10 - 500.00 

รวมทัง้สิน้    875,000.00   35,750.00 

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 3 และตารางผนวกท่ี 6 

 

จากตารางท่ี 4.10 การคํานวณคา่เส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิตข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์จํานวน 5 ราย และมีพืน้ท่ีเพาะปลูกรวมทัง้หมดเท่ากับ 33 ไร่ มีจํานวนเงินรวมของ

สินทรัพย์ เท่ากบั 875,000.00 บาท มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากบั 35,750.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็น

คา่เส่ือมราคาเฉล่ียเท่ากบั 1,083.33 บาทตอ่ไร่ 

 

เม่ือพิจารณาค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีเกิดขึน้

จากการผลิตข้าวในแต่ละวิธีการพบว่า ค่าเส่ือมราคารวมต่อปีทุกวิธีการผลิตมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน

เพราะมีการใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทางการเกษตรในลกัษณะท่ีเหมือนกนั ตา่งกนัตรงท่ีการผลิต

ข้าวแบบดัง้เดมิยงัคงมีการใช้เคร่ืองพน่ปุ๋ ย และเคร่ืองพน่ยากําจดัศตัรูพืชและแมลง เป็นต้น 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมยงัคงต้องมีการใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีในการกําจดัศตัรูพืช และวชัพืช

ตา่งๆ ทําให้คา่เส่ือมราคารวมตอ่ปีมากท่ีสดุ แตเ่ม่ือทําการพิจารณาคา่เส่ือมราคาตอ่ไร่ พบว่า การ

ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีค่าเส่ือมราคาเฉล่ียต่อไร่มากท่ีสดุ ซึง่เกิดจากพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษามี

ขนาดเล็ก ทําให้ต้นทุนคงท่ีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตรมีค่าสงูท่ีสดุ อนั

เกิดจากการใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตรยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ ดงันัน้ ผู้

ศกึษาจะนําข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาทําการปรับคา่ให้เหมาะสมเพ่ือง่ายตอ่การเปรียบเทียบ

ต้นทนุในแตล่ะวธีิการผลติ แสดงรายละเอียดในสว่นท่ี 2.2 

 

ส่วนท่ี 2.2 ข้อมลูท่ีใช้สําหรับคํานวณเพ่ือเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน

ของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิต
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แบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบรีุ จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 15 ราย ผู้ ท่ี

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง 

จงัหวดัราชบรีุ โดยแยกกลุ่มของเกษตรกรท่ีทําการศกึษาเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบ

ดัง้เดิม เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า 

ลกัษณะการใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตรมีความแตกต่างกันและมีความ

หลากหลายในแต่ละกลุ่มศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้มีการนําข้อมลูจากการสมัภาษณ์มาปรับค่าและมี

การกําหนดรายละเอียดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทางการเกษตร ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รถไถนาชนิดเดินตาม ขนาด 110 แรงม้า ย่ีห้อ คูโบต้า มีอายุใช้งาน 25 ปี ราคา 70,000 

บาทตอ่คนั 

 

2. รถแทร็คเตอร์ ย่ีห้อ คโูบต้า มีอายใุช้งาน 25 ปี ราคา 650,000 บาทตอ่คนั 

 

3. เคร่ืองสูบนํา้ ขนาด 5.5 แรงม้า ย่ีห้อ ฮอนด้า มีอายุใช้งาน 20 ปี ราคา 7,500 บาทต่อ

เคร่ือง 

 

4. จอบ มีอายใุช้งาน 10 ปี ราคา 200 บาทตอ่เลม่ 

 

5. คราด มีอายใุช้งาน 10 ปี ราคา 2,500 บาทตอ่อนั 

 

6. เคร่ืองพน่ปุ๋ ยเม็ด มีอายใุช้งาน 10 ปี ราคา 5,000 บาทตอ่เคร่ือง 

 

7. เคร่ืองพน่ยาสะพายหลงั มีอายใุช้งาน 10 ปี ราคา 5,000 บาทตอ่เคร่ือง 
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ตารางที่ 4.11  แสดงรายละเอียดการใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทางการเกษตรท่ีตา่งกนั 

           ของแตล่ะวิธีการผลติ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 
หมายเหตุ 

เคร่ืองจกัรเพ่ือการเกษตร     

     รถไถนา     

     รถแทร็คเตอร์     

     เคร่ืองสบูนํา้     

เคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร     

     ยุ้งฉาง    ขายข้าวทัง้หมด 

     จอบ     

     คราด     

     กระบงุ    ไม่มีการตวง 

     เคร่ืองพ่นปุ๋ ย    สําหรับพ่นปุ๋ ยเคมี 

     เคร่ืองพ่นยา    
สําหรับพ่นยากําจดั

ศตัรูพืชและสารชีวภณัฑ์ 

หมายเหต:ุ  หมายถึง ใช้ในกระบวนการผลติ 

                  หมายถึง ไมใ่ช้ในกระบวนการผลติ 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ข้อแตกต่างของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตข้าวท่ี

แตกต่างกันไปในแต่ละวิธีการ คือ เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมจะมีเงินลงทุนเร่ิมแรกของ

อปุกรณ์การเกษตร ได้แก่ เคร่ืองพ่นปุ๋ ย และเคร่ืองพ่นยากําจดัศตัรูพืชและแมลง เพราะยงัคงต้องมี

การใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีในการกําจดัศตัรูพืช และวชัพืชต่างๆ ส่วนเคร่ืองเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ

อปุกรณ์อ่ืนๆ มีการใช้ท่ีเหมือนกนัทกุวิธีการผลติข้าว 

 

การคํานวณจะพิจารณาจากค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ผู้

ศกึษาได้นําข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์โดยตรงจากเกษตรกรกลุม่ตวัอย่าง (แสดงรายละเอียดใน

สว่นท่ี 2.1) มาปรับคา่ให้เหมาะสมเพ่ือง่ายต่อการเปรียบเทียบต้นทนุในแตล่ะวิธีการผลิต โดยการ

นําราคามาตรฐานและหลกัการของการคิดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์

ทางการเกษตรมาใช้ในการพิจารณาต้นทนุคงท่ีของการผลติข้าวในแตล่ะวิธีการ 
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ดังนัน้ ผู้ ศึกษาจึงนําข้อมูลท่ีได้จากการพิจารณามาทําการคํานวณค่าเส่ือมราคาของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งจัดเป็นต้นทุนคงท่ีท่ีไม่เป็นตัวเงิน (Intangible Fixed 

Cost) แตเ่ป็นต้นทนุท่ีเกิดจากการประเมิน  ได้แก่ คา่ใช้ท่ีดินของตนเอง คา่เส่ือมราคาของโรงเรือน 

ค่าเส่ือมของเคร่ืองจักรท่ีเกิดขึน้จากการใช้มาเป็นเวลานาน ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ท่ีใช้ทํา

การเกษตร เป็นต้น ซึง่สามารถคํานวณหาคา่เส่ือมราคาแบบเส้นตรง ได้ตามสตูรคํานวณดงันี ้

 

คา่เส่ือม  =   
มลูคา่ทรัพย์สินแรกซือ้−มลูคา่ซาก

อายกุารใช้งาน (ปี)
 

 

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) คือค่าใช้จ่ายท่ีตดัจากมลูค่าของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิต

ข้าวของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการเกษตรตา่งๆ โดยเคร่ืองจกัรท่ีซือ้มาเพ่ือใช้ในการผลิตซึง่เม่ือ

ทําการใช้งานไปในระยะเวลาหนึง่ก็จะมีการเส่ือมสภาพไปตามอายกุารใช้งาน หรือการเส่ือมสภาพ

อาจเกิดตามปริมาณการผลิต จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจํานวน 15 ราย พบว่า 

เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 40 ไร่ มีการใช้งานเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทางการ

เกษตรอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึนําพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 40 ไร่ ซึง่มีการใช้งานเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ

อปุกรณ์ทางการเกษตรอยา่งเตม็ประสทิธิภาพมาใช้ในการคํานวณต้นทนุคงท่ี โดยพิจารณาจากคา่

เส่ือมราคา สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที่  4.12  แสดงรายละเอียดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์หลังจากท่ีมีการปรับค่า (ของการ

เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาสินทรัพย์

ต่อหน่วย (บาท) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

เคร่ืองจกัรเพ่ือการเกษตร      

     รถไถนา 1 70,000.00 25 - 2,800.00 

     รถแทร็คเตอร์ 1 650,000.00 25 - 26,000.00 

     เคร่ืองสบูนํา้ 1 7,500.00 20 - 375.00 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร      

     จอบ 1 200.00 10 - 20.00 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ่) 

 

รายการ 
จาํนวน

หน่วย 

ราคาสินทรัพย์

ต่อหน่วย (บาท) 

อายุใช้งาน 

(ปี) 

ราคาซาก 

(บาท) 

ค่าเส่ือมราคา 

(บาท/ปี) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร      

     คราด 1 2,500.00 10 - 250.00 

     เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 1 5,000.00 10 - 500.00 

     เคร่ืองพ่นยา 1 5,000.00 10 - 500.00 

รวมทัง้สิน้  740,200.00   30,445.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.12 การคํานวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์หลงัจากท่ีมีการปรับค่าในการ

ผลิตข้าว มีจํานวนเงินรวมของสินทรัพย์เท่ากับ 740,200.00 บาท มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 

30,445.00 บาทตอ่ปี 

 

ตารางที่ 4.13  แสดงรายละเอียดคา่เส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทางการ 

           เกษตรท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะวิธีการผลติ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะ  

           ปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ปี) 

รายการ 
การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

เคร่ืองจกัรเพ่ือการเกษตร       

     รถไถนา 2,800.00 9.20% 2,800.00 9.35% 2,800.00 9.35% 

     รถแทร็คเตอร์ 26,000.00 85.40% 26,000.00 86.83% 26,000.00 86.83% 

     เคร่ืองสบูนํา้ 375.00 1.23% 375.00 1.25% 375.00 1.25% 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร       

     จอบ 20.00 0.07% 20.00 0.07% 20.00 0.07% 

     คราด 250.00 0.82% 250.00 0.83% 250.00 0.83% 

     เคร่ืองพ่นปุ๋ ย 500.00 1.64% - - - - 

     เคร่ืองพ่นยา 500.00 1.64% 500.00 1.67% 500.00 1.67% 

รวมค่าเส่ือมราคาต่อปี 30,445.00 100.00% 29,945.00 100.00% 29,945.00 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ต้นทนุคงท่ีสว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุเร่ิมแรกจากรถแทร็คเตอร์ 

มีค่าเท่ากบั 26,000.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 85.40% ของการผลิตข้าวแบบดัง้เดิม และคิดเป็น 

86.83% ของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษและการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์  

 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึนําพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 40 ไร่ ซึง่มีการใช้งานเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ

อปุกรณ์ทางการเกษตรอยา่งเตม็ประสทิธิภาพมาใช้ในการคํานวณต้นทนุคงท่ี โดยพิจารณาจากคา่

เส่ือมราคา สามารถสรุปต้นทนุคงท่ีจากคา่เส่ือมราคาของการผลติข้าวในแตล่ะวิธีการได้ดงันี ้

 

- ต้นทนุคงท่ีคา่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์การเกษตรของเกษตรกรผู้ผลติข้าว 

แบบดัง้เดิม มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 30,445.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคาเฉล่ีย

เท่ากบั 761.13 บาทตอ่ไร่ 

 

- ต้นทนุคงท่ีคา่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์การเกษตรของเกษตรกรผู้ผลติข้าว  

แบบปลอดสารพิษ มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 29,945.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคา

เฉล่ียเท่ากบั 748.63 บาทตอ่ไร่ 

 

- ต้นทนุคงท่ีคา่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์การเกษตรของเกษตรกรผู้ผลติข้าว  

แบบเกษตรอินทรีย์ มีค่าเส่ือมราคารวมเท่ากับ 29,945.00 บาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเส่ือมราคา

เฉล่ียเท่ากบั 748.63 บาทตอ่ไร่ 

 

2. ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด (Total Variable Cost: TVC) คือคา่ใช้จ่ายท่ีได้สญูเสียไปในการ 

ทําการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หากเกษตรกรผลิตข้าวมากก็จะสญูเสียต้นทุน

ประเภทนีจํ้านวนมาก หากเกษตรกรผลิตข้าวน้อยก็จะเสียต้นทุนประเภทนีน้้อยลงไปด้วย 

คา่ใช้จ่ายประเภทนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกษตรกรสามารถควบคมุได้ในระยะเวลาท่ีทําการผลิต ต้นทนุ

ผนัแปรทัง้หมดท่ีนํามาทําการวิเคราะห์ มีดงันี ้

 

       2.1 คา่แรงในการประกอบกิจกรรมการผลติ ได้แก่  แรงงานของคนในครอบครัว  หรือ 

แรงงานช่วยเหลือและแรงงานจ้าง ซึง่แรงงานของคนในครอบครัวและแรงงานช่วยเหลือ สามารถ

ประเมินได้ตามอตัราค่าจ้างแรงงานของเกษตรกรในท้องถ่ิน ค่าแรงงานสามารถแบ่งออกได้ตาม

ลกัษณะของกิจกรรมการผลิตคือ ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ค่าแรงงานในการหว่านเมล็ดพนัธุ์
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ข้าว ค่าแรงงานในการใสปุ่๋ ย ค่าแรงงานในการกําจดัวชัพืชและสตัว์ศตัรูข้าว คา่แรงงานในการเก็บ

เก่ียวผลผลติ และคา่แรงงานในการขนสง่ เป็นต้น 

 

       2.2 คา่เมลด็พนัธุ์ข้าว ราคาจะแตกตา่งกนัไปตามคณุภาพ โดยเมลด็พนัธุ์ข้าวหรือต้น 

กล้าท่ีใช้สําหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จะมีราคาสงูกว่าเมลด็พนัธุ์ข้าวท่ีนําใช้ในการผลติแบบ

ดัง้เดิมและแบบปลอดสารพิษ เน่ืองจากพนัธุ์ข้าวท่ีนํามาใช้มีคณุสมบตัิด้านการเจริญเติบโตและมี

ความเหมาะสมตามพืน้ท่ีท่ีทําการเพาะปลกู นอกจากนี ้ยงัให้ผลผลิตท่ีดีแม้ในสภาพดินท่ีมีอดุม

สมบรูณ์ค่อนข้างต่ํา และมีคณุสมบตัิต้านทานโรคได้ดี (กรมสง่เสริมการเกษตร. หลกัการผลิตข้าว

อินทรีย์ : 2556) 

 

       2.3 ค่าปุ๋ ย ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ หรือปุ๋ ยมลูสตัว์ หากแยกตามประเภทการ

ผลิต สามารถแบ่งออกเป็น การผลิตแบบดัง้เดิมจะเลือกใช้ปุ๋ ยเคมี หรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ สําหรับ

การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษและแบบเกษตรอินทรีย์ จะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์หรือมลูสตัว์มาใช้ในการ

ผลติข้าว 

 

       2.4 คา่สารเคมีและยาฆา่แมลง จะนํามาใช้ในการปราบศตัรูพืชและแมลงสําหรับการ

ผลิตข้าวแบบดัง้เดิม และการผลิตข้าวปลอดสารพิษ โดยท่ีการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษจะยงัคง

มีการใช้สารเคมีช่วยในการปราบศตัรูพืช แต่จะมีการลดปริมาณการใช้สารเคมีและมีการกําหนด

ระยะการใช้สารเคมีให้ใช้เฉพาะระยะปลอดภยัเท่านัน้ ซึง่ได้แก่ ระยะออกดอก หรือระยะท่ีข้าวออก

รวง เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีสารเคมีตกค้างในปริมาณท่ีระบุว่า อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอนัตราย 

นอกจากนี ้ยงัมีการนําสารชีวภาพมาช่วยในการกําจดัวชัพืช และสตัว์ศตัรูข้าว (นิรนาม. นิตยสาร 

ฅ.ฅน : 2556) 

 

       2.5 คา่สารชีวภณัฑ์จะถกูนํามาใช้ในการปราบศตัรูพืชและแมลงสําหรับการผลิตข้าว

แบบเกษตรอินทรีย์ ปริมาณในการใช้จะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของศตัรูพืชและแมลง 

 

2.6 คา่เชือ้เพลงิใช้เพ่ือเดนิเคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองพน่ยาปราบศตัรูพืชและแมลง  

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างและนําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้

ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบการจ้างแรงงานในการผลติท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะวิธีการ (ของการ 

            เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: ครัง้) 

รายการจ้างแรงงาน 

การผลติข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

(จาํนวนครัง้) 

การผลติข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

(จาํนวนครัง้) 

การผลติข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

(จาํนวนครัง้) 

ทําเทือก 1 1 1 
ไถดะ 1 1 1 
ไถหวา่น 1 1 - 
ดํานา - - 1 
ใสปุ่๋ ย 1 1 1 
พน่ยาฆา่แมลง 2 2 - 
พน่ยาสารชีวภณัฑ์ - - 3 

เก็บเก่ียว 1 1 1 
ตากข้าว 1 1 1 
ท่ีมา: อ้างอิงข้อมลูจากตารางผนวกท่ี 7 - 9  

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความแตกต่างของรายการจ้างงานในการผลิตข้าวในแต่ละ

วิธีการผลิตคือ การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีการจ้างแรงงานเพ่ือใช้ในการดํานา เพราะการ

ปลกูแบบนาดําเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ การปลกูกล้าข้าวลง

ดินจะช่วยทําให้ข้าวมีความแข็งแรง และการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ยงัต้องการการดแูลรักษา

ต้นข้าวให้สามารถตอ่สู้กบัวชัพืช และสตัว์ศตัรูข้าว โดยเกษตรกรจะต้องหมัน่ดแูลรักษาต้นกล้าและ

ต้องมีการพ่นสารชีวภณัฑ์ในจํานวนท่ีมากครัง้กว่าการพ่นยาฆ่าแมลงในการผลิตข้าวแบบดัง้เดิม 

และแบบปลอดสารพิษ เป็นต้น 

 

 จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจํานวน 15 ราย โดยแยกกลุ่มของเกษตรกรท่ี

ทําการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิม เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบปลอด

สารพิษ และเกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า มีอตัราการจ้างแรงงานท่ีแตกต่างกัน

และมีความหลากหลายในแตล่ะกลุม่ศกึษา ผู้ศกึษาจงึนําข้อมลูจากการสมัภาษณ์มาศกึษาและทํา

การปรับค่าเพ่ือให้มีความเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดรายละเอียดของอตัราการจ้างแรงงาน โดย
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อ้างอิงจากการสอบถามเพิ่มเติมจากประธานศนูย์ส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าวชมุชนบ้านรางไม้แดง 

ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ สามารถพิจารณาต้นทนุผนัแปรได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การทําเทือก มีอตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่  อตัราคา่ 

จ้างแรงงานเท่ากบั 300 บาทตอ่วนัตอ่คน หรือคดิเป็นอตัราคา่จ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 60 บาท

ต่อไร่ และอตัราเฉล่ียค่าเชือ้เพลิงเฉล่ียเท่ากับ 25 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนผนัแปรของการทําเทือก

ทัง้หมดเท่ากบั 85 บาทตอ่ไร่ 

 

2. การไถดะ มีอตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่ อตัราคา่จ้าง 

แรงงานเท่ากบั 300 บาทตอ่วนัตอ่คน หรือคิดเป็นอตัราค่าจ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 60 บาทต่อ

ไร่ และอตัราเฉล่ียคา่เชือ้เพลิงเฉล่ียเท่ากบั 125 บาทตอ่ไร่ รวมต้นทนุผนัแปรของการไถดะทัง้หมด

เท่ากบั 185 บาทตอ่ไร่ 

 

3. การไถหวา่น มีอตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่  อตัราคา่ 

จ้างแรงงานเท่ากบั 300 บาทตอ่วนัตอ่คน หรือคดิเป็นอตัราคา่จ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 60 บาท

ต่อไร่ และอตัราเฉล่ียค่าเชือ้เพลิงเฉล่ียเท่ากบั 125 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนผนัแปรของการไถหว่าน

ทัง้หมดเท่ากบั 185 บาทตอ่ไร่ 

 

4. ดํานา อตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 3 ไร่   อตัราคา่จ้างแรง  

งานเท่ากบั 300 บาทต่อวนัต่อคน หรือคิดเป็นอตัราค่าจ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 100 บาทต่อไร่ 

ค่าจ้างแรงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียเท่ากบั 618.18 บาทต่อไร่ รวมต้นทนุผนัแปรของการดํานาทัง้หมด

เท่ากบั 718.18 บาทตอ่ไร่ 

 

5. การใสปุ่๋ ยเคมี หรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์สําหรับการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ  อตัราการจ้างแรง 

งานคน 1 คนต่อพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 10 ไร่ อตัราค่าจ้างแรงงานเท่ากบั 300 บาทต่อวนัต่อคน 

หรือคิดเป็นอตัราค่าจ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากับ 30 บาทต่อไร่ และอตัราเฉล่ียค่าเชือ้เพลิงเฉล่ีย

เท่ากบั 20 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนผนัแปรของการใส่ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ทัง้หมดเท่ากบั 50 

บาทตอ่ไร่ 
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6. การใสปุ่๋ ยอินทรีย์ หรือปุ๋ ยมลูสตัว์สําหรับการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ และการผลติ 

ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ อตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่ อตัราคา่จ้าง

แรงงานเท่ากบั 300 บาทตอ่วนัตอ่คน หรือคิดเป็นอตัราค่าจ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 60 บาทต่อ

ไร่ รวมต้นทนุผนัแปรของการใสปุ่๋ ยอินทรีย์หรือปุ๋ ยมลูสตัว์ทัง้หมดเท่ากบั 60 บาทตอ่ไร่ 

 

7. การพน่ยาฆา่แมลง และยาปราบสตัว์ศตัรูพืชสําหรับการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ และการ 

ผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ อตัราการจ้างแรงงานคน 1 คนต่อพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 10 ไร่ อตัรา

ค่าจ้างแรงงานเท่ากับ 300 บาทต่อวนัต่อคน หรือคิดเป็นอตัราค่าจ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 30 

บาทตอ่ไร่ และอตัราเฉล่ียค่าเชือ้เพลิงเฉล่ียเท่ากบั 20 บาทตอ่ไร่ รวมต้นทนุผนัแปรของการพ่นยา

ฆา่แมลงทัง้หมดเท่ากบั 50 บาทตอ่ไร่ 

 

8. การพน่สารชีวภณัฑ์หรือนํา้หมกัชีวภาพสําหรับการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์  อตัรา 

การจ้างแรงงานคน 1 คนต่อพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่ อตัราค่าจ้างแรงงานเท่ากบั 300 บาทต่อ

วนัตอ่คน หรือคิดเป็นอตัราคา่จ้างแรงงานคนเฉล่ียเท่ากบั 60 บาทตอ่ไร่ รวมต้นทนุผนัแปรของการ

พ่นสารชีวภณัฑ์ทัง้หมดเท่ากับ 60 บาทต่อไร่ สําหรับการคิดต้นทุนผนัแปรของการเก็บเก่ียวและ

การตากข้าว สามารถอ้างอิงได้จากตารางท่ี 4.15 และตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.15  แสดงอตัราการจ้างเก็บเก่ียวของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1  

           ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายที่ 
การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/ไร่) พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/ไร่) พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/ไร่) 

1 15 550.00 6 550.00 8 550.00 

2 21 550.00 40 550.00 5 550.00 

3 10 550.00 23 550.00 7 550.00 

4 26 550.00 29 550.00 5 550.00 

5 40 550.00 35 550.00 8 550.00 

รวม 112 61,600.00 133 73,150.00 33 18,150.00 

เฉล่ีย/ไร่  550.00  550.00  550.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ อตัราคา่จ้างเก็บเก่ียวข้าวทัง้ 3 วิธีการไมมี่ความแตกตา่งกนั ซึง่

ทัง้ 3 วิธีการผลติมีอตัราคา่จ้างเก็บเก่ียวข้าวเท่ากบั 550 บาท/ไร่ 

 

ตารางที่ 4.16  แสดงอตัราการจ้างตากข้าวของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1  

           ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 
การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/วัน) พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/วัน) พืน้ที่ (ไร่) ค่าจ้าง (บาท/วัน) 

1 15 - 6 - 8 300.00 

2 21 - 40 - 5 - 

3 10 300.00 23 - 7 300.00 

4 26 - 29 300.00 5 - 

5 40 - 35 - 8 300.00 

รวม 112 300.00 133 300.00 33 900.00 

เฉล่ีย/ไร่  30.00  10.00  39.13 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า อตัราคา่จ้างแรงงานของทกุวิธีการผลิตมีอตัราคา่จ้างแรงงานคน

เท่ากบั 300 บาทตอ่วนัตอ่คน และสามารถตากข้าวได้เสร็จสิน้ภายในวนัเดียว หากมีการพิจารณา

ตามพืน้ท่ีเพาะปลกูจะสง่ผลให้อตัราคา่จ้างแรงงานคนตอ่ไร่มีความผนัผวนและผลผลติก็เป็นปัจจยั

หนึง่ท่ีมีผลตอ่การจ้างตากข้าว ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึมีการกําหนดอตัราการจ้างแรงงานตากข้าวอ้างอิง

จากพืน้ท่ีท่ีมีการใช้แรงงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สง่ผลให้อตัราการจ้างตากข้าวเฉล่ียเท่ากบั 10 

บาทตอ่ไร่  

 

ต้นทนุผนัแปรยงัสามารถเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึง่เกิดจากการขนสง่ผลผลิตข้าว

จากพืน้ท่ีเพาะปลกูไปยงัลานตาก จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมลูมาทํา

การวิเคราะห์ สามารถสรุปคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ได้ดงัตารางท่ี 4.17 – 4.19 
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ตารางที่ 4.17  แสดงอตัราการจ้างขนสง่ของการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้)   

           ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าจ้างขนส่ง 
รวมทัง้หมด 

(บาท) 
ค่าจ้าง 

(บาท/ตัน) 

ผลผลติ 

(ตัน) 

1 15 200.00 11.00 2,200.00 

2 21 200.00 16.50 3,300.00 

3 10 200.00 8.00 1,600.00 

4 26 200.00 16.00 3,200.00 

5 40 200.00 30.00 6,000.00 

รวม 112  81.50 16,300.00 

เฉล่ีย/ไร่   0.73 145.54 

หมายเหต:ุ ผลผลติ 1 ตนั เทา่กบั 1,000 กิโลกรัม 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงอตัราการจ้างขนสง่ของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการเพาะปลกู 1  

           ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าจ้างขนส่ง 
รวมทัง้หมด 

(บาท) 
ค่าจ้าง 

(บาท/ตัน) 

ผลผลติ 

(ตัน) 

1 6 200.00 3.50 700.00 

2 40 200.00 37.00 7,400.00 

3 23 200.00 16.10 3,220.00 

4 29 200.00 21.00 4,200.00 

5 35 200.00 29.00 5,800.00 

รวม 133  106.60 21,320.00 

เฉล่ีย/ไร่   0.80 160.30 

หมายเหต:ุ ผลผลติ 1 ตนั เทา่กบั 1,000 กิโลกรัม 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางที่ 4.19  แสดงอตัราการจ้างขนสง่ของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการเพาะปลกู 1  

           ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

ค่าจ้างขนส่ง 
รวมทัง้หมด 

(บาท) 
ค่าจ้าง 

(บาท/ตัน) 

ผลผลติ 

(ตัน) 

1 8 200.00 5.00 1,000.00 

2 5 200.00 3.10 620.00 

3 7 200.00 4.20 840.00 

4 5 200.00 3.00 600.00 

5 8 200.00 5.00 1,000.00 

รวม 33  20.30 4,060.00 

เฉล่ีย/ไร่   0.61  123.03 

หมายเหต:ุ ผลผลติ 1 ตนั เทา่กบั 1,000 กิโลกรัม 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.17 – 4.19 แสดงให้เห็นต้นทุนผนัแปรท่ีเกิดจากการขนส่งมีความผนัแปร

ตามจํานวนผลผลิตข้าวท่ีได้รับหลงัจากเก็บเก่ียว โดยมีอตัราค่าจ้างขนส่งเท่ากบั 200 บาทต่อตนั 

หากทําการพิจารณาจากผลผลิตข้าวท่ีได้รับในแต่ละวิธีการผลิต สามารถสรุปต้นทุนผนัแปรได้

ดงัตอ่ไปนี ้

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมได้รับผลผลิตข้าวเท่ากบั 0.73 ตนัต่อไร่ อตัราค่าจ้างขนส่งเท่ากบั 

200 บาทตอ่ตนั รวมต้นทนุผนัแปรของการจ้างขนสง่ทัง้หมดเท่ากบั 146.00 บาทตอ่ไร่ 

 

การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษได้รับผลผลิตข้าวเท่ากบั 0.80 ตนัตอ่ไร่ อตัราคา่จ้างขนส่ง

เท่ากบั 200 บาทตอ่ตนั รวมต้นทนุผนัแปรของการจ้างขนสง่ทัง้หมดเท่ากบั 160.00 บาทตอ่ไร่ 

 

การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับผลผลติข้าวเท่ากบั 0.61 ตนัตอ่ไร่ อตัราคา่จ้างขนสง่

เท่ากบั 200 บาทตอ่ตนั รวมต้นทนุผนัแปรของการจ้างขนสง่ทัง้หมดเท่ากบั 122.00 บาทตอ่ไร่ 
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ตารางที่ 4.20  สรุปรายละเอียดต้นทนุผนัแปรคา่จ้างแรงงานท่ีเกิดขึน้จากการผลติข้าวแบบ  

           ดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 (หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 
การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ รวมทัง้หมด 

(บาท/ไร่) 

คดิเป็น 

ร้อยละ จาํนวน (ครัง้) ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ (บาท) 

ทําเทือก 1 85.00 85.00 6.48% 

ไถดะ 1 185.00 185.00 14.11% 

ไถหวา่น 1 185.00 185.00 14.11% 

ดํานา - - - - 

ใสปุ่๋ ยเคมี/ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ 1 50.00 50.00 3.81% 

พ่นยาฆา่แมลง 2 50.00 100.00 7.63% 

พ่นยาสารชีวภณัฑ์ - - - - 

เก็บเก่ียว 1 550.00 550.00 41.95% 

ตากข้าว 1 10.00 10.00 0.76% 

คา่ขนสง่ 1 146.00 146.00 11.14% 

รวมต้นทุนผันแปรทัง้หมด   1,311.00 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.21  สรุปรายละเอียดต้นทนุผนัแปรคา่จ้างแรงงานท่ีเกิดขึน้จากการผลติข้าวแบบปลอด 

           สารพิษ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 
การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ รวมทัง้หมด 

(บาท/ไร่) 
คดิเป็นร้อยละ 

จาํนวน (ครัง้) ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ (บาท) 

ทําเทือก 1 85.00 85.00 6.37% 

ไถดะ 1 185.00 185.00 13.86% 

ไถหวา่น 1 185.00 185.00 13.86% 

ดํานา - - - - 

ใสปุ่๋ ยอินทรีย์/ปุ๋ ยมลูสตัว์ 1 60.00 60.00 4.49% 

พ่นยาฆา่แมลง 2 50.00 100.00 7.49% 

พ่นยาสารชีวภณัฑ์ - - - - 

เก็บเก่ียว 1 550.00 550.00 41.20% 

ตากข้าว 1 10.00 10.00 0.75% 

คา่ขนสง่ 1 160.00 160.00 11.99% 

รวมต้นทุนผันแปรทัง้หมด   1,335.00 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 4.22  สรุปรายละเอียดต้นทนุผนัแปรคา่จ้างแรงงานท่ีเกิดขึน้จากการผลติข้าวแบบ 

           เกษตรอินทรีย์ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 
การผลิตข้าวแบบอนิทรีย์ รวมทัง้หมด 

(บาท/ไร่) 
คดิเป็นร้อยละ 

จาํนวน (ครัง้) ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ (บาท) 

ทําเทือก 1 85.00 85.00 4.52% 

ไถดะ 1 185.00 185.00 9.84% 

ไถหวา่น - - - - 

ดํานา 1 718.18 718.18 38.20% 

ใสปุ่๋ ยอินทรีย์/ปุ๋ ยมลูสตัว์ 1 60.00 60.00 3.19% 

พ่นยาฆา่แมลง - - - - 

พ่นยาสารชีวภณัฑ์ 3 50.00 150.00 7.98% 

เก็บเก่ียว 1 550.00 550.00 29.25% 

ตากข้าว 1 10.00 10.00 0.53% 

คา่ขนสง่ 1 122.00 122.00 6.49% 

รวมต้นทุนผันแปรทัง้หมด   1,880.18 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ต้นทุนผันแปรนอกจากจะเกิดจากการจ้างแรงงานแล้ว ยังสามารถเกิดจากค่าวัสดุ

การเกษตรอีกด้วย วสัดุการเกษตรท่ีสําคญัได้แก่ พันธุ์ ข้าว ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ของการ

ผลิตข้าวแบบดัง้เดิม ปุ๋ ยอินทรีย์หรือปุ๋ ยมลูสตัว์ของการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษและการผลิต

ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง สารชีวภณัฑ์ และอ่ืนๆ เป็นต้น จากการสมัภาษณ์เกษตรกร

กลุม่ตวัอยา่งและนําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ สามารถสรุปคา่วสัดกุารเกษตรได้ดงัตารางท่ี 4.23 – 

4.26 

 

ตารางที่ 4.23  แสดงต้นทนุคา่พนัธุ์ข้าวของการผลติข้าวในแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1  

           ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

1 15 375 20.00 6 150 20.00 8 100 60.00 

2 21 525 20.00 40 700 20.00 5 60 60.00 
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ตารางที่ 4.23  (ตอ่) 

 

รายที่ 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

พนัธ์ุข้าว 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

3 10 - - 23 525 20.00 7 70 60.00 

4 26 650 20.00 29 - - 5 50 60.00 

5 40 1,000 20.00 35 875 20.00 8 120 60.00 

รวม 112 2,550 51,000.00 133 2,250 45,000.00 33 400 24,000.00 

เฉล่ีย/ไร่ 22.77 20.00  21.22 20.00  12.12 60.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า กรรมวิธีการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและแบบปลอดสารพิษ พนัธุ์

ข้าวท่ีใช้ในการผลิตคือ ข้าวพนัธุ์เหรียญทอง มีการใช้พนัธุ์ข้าวเฉล่ียเท่ากบั 21 กิโลกรัมต่อไร่ และ

ราคาพนัธุ์ข้าวเฉล่ียเทา่กบั 20 บาทตอ่กิโลกรัม รวมต้นทนุผนัแปรของพนัธุ์ข้าวเท่ากบั 420 บาทตอ่

ไร่ สําหรับการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ พนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการผลิตคือ ข้าวไรซ์เบอร่ี มีจํานวนการ

ใช้พันธุ์ ข้าวเฉล่ียเท่ากับ 12.12 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นจํานวนท่ีน้อยกว่า เพราะการผลิตข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์จะใช้วิธีการปักดําต้นกล้า โดยมีการกําหนดระยะการปลกูข้าวโดยทัว่ไปคือ ประมาณ 

20x20 เซนติเมตรต่อจํานวนต้นกล้า 5 ต้นต่อกอ (กรมส่งเสริมการเกษตร. หลักการผลิตข้าว

อินทรีย์ : 2556) ส่งผลให้มีจํานวนการใช้พันธุ์ ข้าวท่ีน้อยกว่าการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและแบบ

ปลอดสารพิษ และราคาพนัธุ์ข้าวเทา่กบั 60 บาทตอ่กิโลกรัม รวมต้นทนุผนัแปรของพนัธุ์ข้าวเทา่กบั 

727.20 บาทตอ่ไร่ 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงต้นทนุคา่ปุ๋ ยของการผลติข้าวในแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้)  

           ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายที่ 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยมูลสัตว์ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยมูลสัตว์ 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

1 15 450 13.00 6 300 1.50 8 400 1.50 

2 21 950 13.00 40 3,000 1.50 5 200 1.50 
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ตารางที่ 4.24  (ตอ่) 

 

รายที่ 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยมูลสัตว์ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยมูลสัตว์ 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

จาํนวน 

(กก.) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

3 10 300 13.00 23 700 1.50 7 250 1.50 

4 26 550 13.00 29 1,000 1.50 5 220 1.50 

5 40 2,250 13.00 35 2,000 1.50 8 400 1.50 

รวม 112 4,500 58,500.00 133 7,000 10,500.00 33 1,470 2,205.00 

เฉล่ีย/ไร่ 40.18 13.00  52.63 1.50  44.54 1.50 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า การผลิตข้าวแบบดัง้เดิม ปุ๋ ยท่ีใช้ในการผลิตคือ ปุ๋ ยยูเรีย สูตร 

46-0-0 จดัว่าเป็นปุ๋ ยเคมีสตูรไนโตรเจนสงู มีปริมาณการใช้ปุ๋ ยเฉล่ียเท่ากับ 40.18 กิโลกรัมต่อไร่ 

และราคาปุ๋ ยยเูรียเฉล่ียเท่ากบั 13 บาทตอ่กิโลกรัม รวมต้นทนุผนัแปรของปุ๋ ยยเูรียเท่ากบั 522.34 

บาทตอ่ไร่ 

 

การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ ปุ๋ ยท่ีใช้ในการผลิตคือ ปุ๋ ยอินทรีย์หรือปุ๋ ยมูลสัตว์ มี

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเฉล่ียเท่ากับ 52.63 กิโลกรัมต่อไร่ และราคาปุ๋ ยเฉล่ียเท่ากับ 1.50 บาทต่อ

กิโลกรัม รวมต้นทนุผนัแปรของปุ๋ ยสําหรับการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษเท่ากบั 78.95 บาทตอ่ไร่ 

 

การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ ยท่ีใช้ในการผลิตคือ ปุ๋ ยอินทรีย์หรือปุ๋ ยมูลสัตว์ มี

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเฉล่ียเท่ากบั 44.54 กิโลกรัมตอ่ไร่ ซึง่จํานวนการใช้ปุ๋ ยตอ่ไร่มีขนาดน้อยกว่าการ

ผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ เพราะการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ต้นกล้าข้าวมีการกําหนดระยะท่ี

ห่างกัน จึงมีการใช้ปริมาณปุ๋ ยท่ีน้อยกว่าและราคาปุ๋ ยเฉล่ียเท่ากับ 1.50 บาทต่อกิโลกรัม รวม

ต้นทนุผนัแปรของปุ๋ ยสําหรับการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เท่ากบั 66.81 บาทตอ่ไร่ 

 

 

 

 

 



57 
 
ตารางที่ 4.25  แสดงต้นทนุคา่ยา่ฆา่แมลงและสารชีวภณัฑ์ของการผลติข้าวในแตล่ะวิธีการ 

           (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายที่ 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยาฆ่าแมลง 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยาฆ่าแมลง 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

สารชีวภณัฑ์ 

จาํนวน 

(ชุด) 

ราคา 

(บาท/ชุด) 

จาํนวน 

(ชุด) 

ราคา 

(บาท/ชุด) 

จาํนวน 

(ลิตร) 

ราคา 

(บาท/ลิตร) 

1 15 1 700.00 6 1 700.00 8 10 50.00 

2 21 4 700.00 40 9 700.00 5 5 50.00 

3 10 2 700.00 23 6 700.00 7 7 50.00 

4 26 6 700.00 29 4 700.00 5 5 50.00 

5 40 8 700.00 35 7 700.00 8 10 50.00 

รวม 112 21 14,700.00 133 27 18,900 33 37 1,850.00 

เฉล่ีย/ไร่ 0.19 700.00  0.20 700.00  1.12 50.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและการผลิตข้าวปลอดสารพิษ มี

จํานวนการใช้ยาฆ่าแมลงเท่ากับ 1 ชุดต่อพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวน 5 ไร่ ราคาปุ๋ ยยาฆ่าแมลงเฉล่ีย

เท่ากบั 700 บาทตอ่ชดุ รวมต้นทนุผนัแปรของยาฆา่แมลงเท่ากบั 140 บาทตอ่ไร่  

 

สําหรับการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จะไม่มีการนํายาฆ่าแมลงมาใช้ในกระบวนการ

ผลิต แต่มีการนําสารชีวภณัฑ์มาเป็นตวัช่วยในการกําจดัวชัพืชและสตัว์ศตัรูข้าว โดยมีจํานวนการ

ใช้สารชีวภณัฑ์เฉล่ียเท่ากับ 1.12 ลิตรต่อไร่ ราคาสารชีวภณัฑ์เฉล่ียเท่ากับ 50 บาทต่อลิตร รวม

ต้นทนุผนัแปรของสารชีวภณัฑ์เท่ากบั 56 บาทตอ่ไร่ 

 

ตารางที่ 4.26  สรุปรายละเอียดต้นทนุผนัแปรคา่วสัดกุารเกษตรท่ีเกิดขึน้จากการผลติข้าวแตล่ะ 

           วิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 

การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าวแบบเกษตร

อนิทรีย์ 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

เมลด็พนัธุ์ข้าว 420.00 38.80% 420.00 65.73% 727.20 85.55% 

ปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ 522.34 48.26% - - - - 
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ตารางที่ 4.26  (ตอ่) 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 

การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าวแบบเกษตร

อนิทรีย์ 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ปุ๋ ยอินทรีย์/ปุ๋ ยมลูสตัว์ - - 78.95 12.36% 66.81 7.86% 

ยาฆา่แมลง 140.00 12.93% 140.00 21.91% - - 

สารชีวภณัฑ์ - - - - 56.00 6.59% 

รวมต้นทุนผันแปรทัง้หมด 1,082.34 100.00% 638.95 100.00% 850.01 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.27  สรุปรายละเอียดต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการผลติข้าวแต ่

           ละวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 

การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าวแบบเกษตร

อนิทรีย์ 

รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ต้นทนุคงที่ทัง้หมด       

     อตัราค่าเช่าท่ีดิน 1,000.00 24.07% 1,000.00 26.86% 1,000.00 22.33% 

     เคร่ืองจกัรเพ่ือการเกษตร 729.38 17.56% 729.38 19.59% 729.38 16.29% 

     เคร่ืองมือและอปุกรณ์การเกษตร 31.75 0.76% 19.25 0.52% 19.25 0.43% 

ต้นทนุผันแปรทัง้หมด       

ต้นทนุผนัแปรคา่จ้างแรงงาน       

     ทําเทือกและไถดะ 270.00 6.50% 270.00 7.25% 270.00 6.03% 

     ไถหว่าน/ดํานา 185.00 4.45% 185.00 4.97% 718.18 16.04% 

     ใสปุ่๋ ยเคมี/ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ 50.00 1.20% 60.00 1.61% 60.00 1.34% 

     พ่นยาฆ่าแมลง/สารชีวภณัฑ์ 100.00 2.41% 100.00 2.69% 150.00 3.35% 

     เก็บเก่ียวและตากข้าว 560.00 12.48% 560.00 15.04% 560.00 12.50% 

     คา่ขนสง่ 146.00 3.51% 160.00 4.30% 122.00 2.72% 

ต้นทนุผนัแปรคา่วสัดกุารเกษตร       

     เมลด็พนัธุ์ข้าว 420.00 10.11% 420.00 11.28% 727.20 16.24% 

     ปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยอินทรีย์ 522.34 12.57% 78.95 2.12% 66.81 1.49% 

     ยาฆา่แมลง/สารชีวภณัฑ์ 140.00 3.37% 140.00 3.76% 56.00 1.25% 

รวมต้นทุนทัง้หมด 4,154.47 100.00% 3,722.58 100.00% 4,478.82 100.00% 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านผลตอบแทน 

 

รายได้ (Revenue) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการผลิตข้าว ผลตอบแทนมากหรือ

น้อยขึน้อยู่กบัระดบัรายได้ตา่งๆ ได้แก่ รายได้ทัง้หมด รายได้สทุธิ รายได้สทุธิเหนือต้นทนุผนัแปรท่ี

เป็นตวัเงิน และผลกําไรสทุธิ  

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน 15 ราย ผู้ผลติข้าวโดย

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ใน

จงัหวดัราชบรีุ พบวา่ ปริมาณการผลิตข้าวของเกษตรกรสามารถผลิตได้จํานวน 2 รอบต่อปี ราคา

ของข้าวท่ีผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย์จะมีราคาท่ีสงูกว่าการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและการผลิตแบบ

ปลอดสารพิษ เน่ืองจากกระบวนการผลิตและการดแูลเอาใจใส่ในรายละเอียดกระบวนการผลิต

เพ่ือทําให้ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตมีจํานวนน้อย และมีเกษตรกรท่ีทําการผลิต

จํานวนน้อยราย จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมลูมาทําการวิเคราะห์ แสดง

รายได้และผลผลติข้าวของแตล่ะวิธีการผลติได้ตามตารางท่ี 4.28 – 4.30 

 

ตารางที่ 4.28  แสดงรายละเอียดผลผลติและรายได้จากการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะ  

           ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

จาํนวนรอบ 

เพาะปลูก/ปี 

ช่วงเดือน 

เพาะปลูก 

ผลผลิต 

(กโิลกรัม) 

ราคาขาย 

(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้ทัง้หมด 

(บาท) 

1 15 2 ก.พ. – ก.ค. 11,000.00 7.00 77,000.00 

2 21 2 ก.พ. – มิ.ย. 16,500.00 7.00 115,500.00 

3 10 2 ก.พ. – มิ.ย. 8,000.00 7.00 56,000.00 

4 26 2 ก.พ. – มิ.ย. 16,000.00 7.00 112,000.00 

5 40 2 ก.พ. – มิ.ย. 30,000.00 7.00 210,000.00 

รวม 112   81,500.00  570,500.00 

เฉล่ีย/ไร่    727.68  5,093.75 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางที่ 4.29  แสดงรายละเอียดผลผลติและรายได้จากการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการ 

           เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

จาํนวนรอบ 

เพาะปลูก/ปี 

ช่วงเดือน 

เพาะปลูก 

ผลผลิต 

(กโิลกรัม) 

ราคาขาย 

(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้ทัง้หมด 

(บาท) 

1 6 2 ก.พ. – ก.ค. 3,500.00 8.00 28,000.00 

2 40 2 ก.พ. – มิ.ย. 37,000.00 8.00 296,000.00 

3 23 2 ก.พ. – มิ.ย. 16,100.00 8.00 128,800.00 

4 29 2 ก.พ. – มิ.ย. 21,000.00 8.00 168,000.00 

5 35 2 ก.พ. – มิ.ย. 29,000.00 8.00 203,000.00 

รวม 133   106,600.00  746,200.00 

เฉล่ีย/ไร่    801.50  5,610.53 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางที่ 4.30  แสดงรายละเอียดผลผลติและรายได้จากการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการ 

           เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 
พืน้ที่เพาะปลูก 

(ไร่) 

จาํนวนรอบ 

เพาะปลูก/ปี 

ช่วงเดือน 

เพาะปลูก 

ผลผลิต 

(กโิลกรัม) 

ราคาขาย 

(บาท/กโิลกรัม) 

รายได้ทัง้หมด 

(บาท) 

1 8 2 มิ.ย. – ต.ค. 5,010.00 45.00 225,450.00 

2 5 2 ส.ค. – ธ.ค. 3,100.00 45.00 139,500.00 

3 7 2 ส.ค. – ธ.ค. 4,200.00 45.00 189,000.00 

4 5 2 ส.ค. – ธ.ค. 3,000.00 45.00 135,000.00 

5 8 2 มิ.ย. – ก.ย. 5,010.00 45.00 225,450.00 

รวม 33   20,320.00  914,400.00 

เฉล่ีย/ไร่    615.76  27,709.09 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

 จากตารางท่ี 4.28 – 4.30 พบว่า ราคาขายข้าวเปลือกของแต่ละวิธีการผลิตมีราคา

แตกตา่งกนั โดยท่ีราคาขายของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั

การผลติข้าวแบบดัง้เดิมและแบบปลอดสารพิษ โดยราคาขายข้าวอินทรีย์กําหนดมาจากการตกลง

ร่วมกนัของเกษตรกรทัง้จงัหวดัราชบรีุ เพ่ือกําหนดเป็นราคาขายข้าวเปลือกมาตรฐานท่ีเหมือนกนั

ทัง้จงัหวดั ซึ่งการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายข้าวเปลือกเท่ากับ 45 บาทต่อกิโลกรัม 
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เน่ืองจากเกษตรกรจะต้องดูแลใส่ใจรายละเอียดในทุกขัน้ตอนการผลิต ทําให้ได้ผลผลิตท่ีมี

คณุภาพ เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.31  เปรียบเทียบผลผลติและรายได้ของการการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะ  

           ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายการ 
การผลติข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลติข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลติข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ท่ีเพาะปลกู  112 ไร่ 133 ไร่ 33 ไร่ 

ผลผลติ (กิโลกรัม/ไร่) 727.68 801.50 615.76 

ราคาขายข้าวเปลือก (บาท/กิโลกรัม) 7.00 8.00 45.00 

รายได้ทัง้หมด (บาท/ไร่) 5,093.75 6,412.00 27,709.20 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
  

จากตารางท่ี 4.31 แสดงให้เห็นว่าการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีผลผลิตต่อไร่มากกว่า 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและเกษตรอินทรีย์ เท่ากับ 801.50 กิโลกรัมต่อไร่, 727.68 กิโลกรัมต่อไร่ 

และ 615.76 กิโลกรัมต่อไร่ เน่ืองจากการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีการใช้ปุ๋ ยมูลสัตว์ใน

กระบวนการผลิต ซึง่ปุ๋ ยมลูสตัว์มีผลทําให้ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณเพิ่มมากขึน้เทียบเท่าหรือมากกว่า

การใช้ปุ๋ ยเคมีเม่ือมีการใช้ปุ๋ ยมูลสตัว์อย่างต่อเน่ือง (กรมส่งเสริมการเกษตร. หลกัการผลิตข้าว

อินทรีย์ : 2556) นอกจาก ปุ๋ ยมลูสตัว์จะมีสว่นช่วยให้ผลผลิตของการผลติโดยวิธีการปลอดสารพิษ

เพิ่มขึน้แล้ว ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประสบการณ์ทํานาของเกษตรกร เม่ือนํามาทําการ

เปรียบเทียบประสบการณ์ทํานาของเกษตรกรท่ีทําการผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการ พบว่า ประสบการณ์

การทํานาเฉล่ียของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีประสบการณ์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ 

เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิม และสุดท้ายได้แก่ ผู้ ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ประสบการณ์

เฉล่ียเท่ากบั 45 ปี, 30 ปี และ 25 ปี ตามลําดบั สามารถอ้างอิงได้ตามตารางท่ี 4.32 
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ตารางที่ 4.32  แสดงอายแุละประสบการณ์การทํานาของเกษตรกร (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

         ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: ปี) 

รายที่ 

การผลติข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลติข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลติข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

อายุ ประสบการณ์ อายุ ประสบการณ์ อายุ ประสบการณ์ 

1 72 50 65 50 55 10 

2 50 10 71 60 54 40 

3 55 28 53 40 44 25 

4 44 20 54 40 51 40 

5 55 40 50 35 55 10 

รวม 276 148 293 225 259 25 

เฉล่ีย 55 30 59 45 52 25 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

การคํานวณต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบ

ดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวดัราชบุรี ผล

การศกึษาครัง้นีไ้ด้จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งผู้ เข้าร่วมโครงการสง่เสริมและผลติพนัธุ์ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ ข้อมลูท่ีทําการศกึษาจะเป็นข้อมลู

การเพาะปลกูข้าวนาปี ปีการเพาะปลกู 2556/57  ในการเก็บตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกร

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 15 ราย คํานวณได้โดยการคิดเฉล่ียต่อหนึ่งหน่วยพืน้ท่ี

เพาะปลกู ใช้สตูรคํานวณดงันี ้

 

 รายได้ทัง้หมด = ราคาผลผลติ X จํานวนผลผลติท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวได้ 

 

 รายได้สทุธิ = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปร 

 

 รายได้สทุธิเหนือต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน 

 

 กําไรสทุธิ = รายได้ทัง้หมด – ต้นทนุทัง้หมด 

 



63 
 

จากการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิต

แบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบุรี 

ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 4.33 

 

ตารางที่ 4.33  แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบต้นทนุและรายได้ของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ  

         (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท/ไร่) 

รายการ 
การผลติข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลติข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลติข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

รายได้จากการผลติทัง้หมด  5,093.75  6,412.00  27,709.20 

หกั   ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด 1,761.13  1,748.63  1,748.63  

        ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด 2,393.34  1,973.95  2,730.19  

รวมต้นทนุทัง้หมด  4,154.47  3,722.58  4,478.82 

ผลกาํไรสุทธิ  939.28  2,689.42  23,230.38 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ต้นทุนรวมทัง้หมดและรายได้ท่ีได้รับจากการผลิตข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์สูงกว่าการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ หลงัจากหัก

ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปรทัง้หมดแล้ว ทําให้การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 

780.38 บาทต่อไร่ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 2,689.42 บาทต่อไร่ และ

การผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 23,230.38 บาทตอ่ไร่ ตามลําดบั 

 

การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ (Break-even Analysis)  

 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการ

ผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี จะพิจารณาจาก

วิธีการวิเคราะห์ระดบัผลผลติคุ้มทนุ (Break-even Yield Analysis) และระดบัราคาคุ้มทนุ (Break-

even Price Analysis) โดยอาศยัข้อมลูการผลติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุดงันี ้
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1. ข้อมลูการผลติของการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ  

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 5  ราย และพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้ 

หมดเท่ากบั 112 ไร่ มีต้นทนุคงท่ีทัง้หมดเท่ากบั 1,761.13 บาทต่อไร่ ต้นทนุผนัแปรทัง้หมดเท่ากบั 

2,393.34 บาทต่อไร่ และผลผลิตท่ีได้รับทัง้หมด เท่ากบั 727.68 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นต้นทุน

ผนัแปร เท่ากบั 3.29 บาทตอ่กิโลกรัม  

2. ข้อมลูการผลติของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ 

 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ราย และพืน้ท่ีเพาะปลูกรวม

ทัง้หมดเท่ากบั 133 ไร่ มีต้นทนุคงท่ีทัง้หมดเท่ากบั 1,748.63 บาทตอ่ไร่ ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด

เท่ากบั 1,973.95 บาทต่อไร่ และผลผลิตท่ีได้รับทัง้หมดเท่ากบั 801.50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิด

เป็นต้นทนุผนัแปรเท่ากบั 2.46 บาทตอ่กิโลกรัม 

 

3. ข้อมลูการผลติของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ราย และพืน้ท่ีเพาะปลูกรวม

ทัง้หมดเท่ากบั 33 ไร่ มีต้นทุนคงท่ีทัง้หมดเท่ากบั 1,748.63 บาทต่อไร่ ต้นทุนผนัแปรทัง้หมด

เท่ากบั 2,730.19 บาทต่อไร่ และผลผลิตท่ีได้รับทัง้หมดเท่ากบั 615.76 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิด

เป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 4.43 บาทต่อกิโลกรัม สามารถคํานวณหาจุดคุ้มทุน ได้ตามสูตร

คํานวณดงันี ้

 

 ระดบัผลผลติคุ้มทนุ (กก./ไร่)    =   
ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท/ไร่)

ราคาขาย (บาท/กก.)  − ต้นทนุผนัแปร (บาท/กก.)
 

 

ระดบัราคาคุ้มทนุ (บาท/กก.) =  
ต้นทนุทัง้หมด (บาท/ไร่)

ผลผลิต (กก./ไร่)
 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ต้นทนุและผลตอบแทน สามารถคํานวณจดุคุ้มทนุได้ดงัตารางท่ี 4.34 

 



65 
 
ตารางที่ 4.34  แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระดบัผลผลติคุ้มทนุของการผลติ 

           ข้าวแตล่ะวิธีการ ปีการเพาะปลกู 2556/57 
 

รายการ 
การผลิตข้าว 

แบบดัง้เดมิ 

การผลิตข้าว 

แบบปลอดสารพษิ 

การผลิตข้าว 

แบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ท่ีเพาะปลกู 112 ไร่ 133 ไร่ 33 ไร่ 

ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด (บาท/ไร่) 1,761.13 1,748.63 1,748.63 

ต้นทนุผนัแปรทัง้หมด (บาท/ไร่) 2,552.24 1,973.95 2,730.19 

ต้นทนุทัง้หมด (บาท/ไร่) 4,154.47 3,722.58 4,478.82 

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 727.68 801.50 615.76 

ราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 7.00 8.00 45.00 

ต้นทนุผนัแปร (บาท/กิโลกรัม) 3.29 2.46 4.43 

ระดับผลผลิตคุ้มทุน (กโิลกรัม/ไร่) 474.70 315.64 43.10 

ระดับราคาคุ้มทุน (บาท/กโิลกรัม) 5.71 4.64 7.27 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ส่วนที่ 4   ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างจํานวน 15 ราย ผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการสง่เสริมและผลิต

พนัธุ์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี พบว่า เกษตรกรท่ีผลิต

ข้าวแบบดัง้เดิมพบปัญหา คือ ปัญหาหน้าดินเส่ือม ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการใช้สารเคมีใน

กรรมวิธีการผลติข้าวมาเป็นเวลายาวนาน สง่ผลให้ดนิขาดความอดุมสมบรูณ์และมีปริมาณแร่ธาตุ

ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ดังนัน้ เกษตรกรจะต้องทําการปรับสภาพหน้าดินก่อนทําการ

เพาะปลกู และทําให้เกษตรกรต้องสญูเสียคา่ใช้จ่ายในการปรับสภาพหน้าดิน ซึง่ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ใน

การปรับสภาพหน้าดิน ผู้ศึกษาไม่ได้นํามาทําการพิจารณาในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

ทางการเงินในครัง้นี ้

 

 นอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ศึกษายงัพบว่า เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมมี

อาการด้านสุขภาพ คือ มีผ่ืนแดงตามร่างกาย ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากการใช้สารเคมีใน

กระบวนการผลติข้าว ทัง้นีจ้ะต้องมีการศกึษาเพิ่มเตมิในงานวิจยัตอ่ไป 

 



บทที่ 5 

 

สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่าง

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ใน

จงัหวดัราชบรีุ ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งผู้ เข้าร่วมโครงการสง่เสริม

และผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้อมูลท่ี

ทําการศกึษาจะเป็นข้อมลูการเพาะปลกูข้าวนาปี ปีการเพาะปลกู 2556/57  ในการเก็บตวัอยา่งใช้

วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกรตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 15 ราย มีวตัถปุระสงค์ของการศกึษา

ดงันี ้

 

1. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปของเกษตรกรผู้ผลติข้าวท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านรางไม้แดง ตําบล 

เจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

 

2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงิน รวมทัง้ศกึษาจดุคุ้มทนุ 

เปรียบเทียบของการผลิตข้าวท่ีแตกต่างกนัทัง้ 3 วิธีการของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและผลิต

พนัธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 กรณี ดงันี ้

 

กรณีท่ี 1  เกษตรกรผู้ ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 

กรณีท่ี 2  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 

กรณีท่ี 3  เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว

ชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ จํานวน 5 ราย 

 จากการศึกษาท่ีนําเสนอไปในบทท่ี 4 ผลการศึกษาแล้วนัน้ ผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษา

และข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
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5.1 สรุปผลการศกึษา 

 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะปลกูและผลผลติ 

 

 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเพาะปลูกและผลผลิต ประกอบด้วย จํานวนพืน้ท่ีท่ีทําการ

เพาะปลูก ลักษณะการเพาะปลูก เช่น นาดํา นาหว่าน หรืออ่ืนๆ จากการเก็บข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ์ สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรทัง้ 3 กรณีศึกษามีวิธีการเพาะปลกูข้าวท่ีแตกต่างกนั คือ 

เกษตรกรผู้ ท่ีผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและปลอดสารพิษใช้วิธีการเพาะปลกูแบบนาหว่าน แตเ่กษตรกร

ผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เลือกวิธีการปลกูแบบนาดําและโยนกล้า เพราะการปลกูแบบนาดํา

และโยนกล้าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการผลติแบบเกษตรอินทรีย์และการปลกูกล้าข้าวลง

ดนิจะช่วยทําให้ข้าวสามารถตอ่สู้กบัวชัพืชได้  

 

นอกจากนี ้การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่งได้มีการริเร่ิมการผลิตจึงเห็นได้ว่า จํานวน

พืน้ท่ีเพาะปลกูของการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีจํานวนเฉล่ีย 7 ไร่เท่านัน้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างกันในแต่ละวิธีการผลิตข้าวของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์

ข้าวชมุชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
 

 สว่นท่ี 2  ข้อมลูด้านต้นทนุ ได้แก่ ต้นทนุคงท่ี และต้นทนุผนัแปร 

 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลิต

พนัธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จํานวนกลุ่มละ 5 ราย 

รวมทัง้สิน้ 15 ราย พบว่า ต้นทุนการผลิต จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงท่ีทัง้หมด 

และต้นทนุผนัแปร สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

1. เกษตรกรผู้ผลติข้าวแบบดัง้เดมิ มีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเทา่กบั 112 ไร่ มีต้นทนุ 

การผลติรวมทัง้หมดเท่ากบั 4,154.47 บาทตอ่ไร่ แบง่ออกเป็น ต้นทนุคงท่ีทัง้หมดเท่ากบั 1,761.13 

บาทตอ่ไร่และต้นทนุผนัแปรทัง้หมดเท่ากบั 2,393.34 บาทตอ่ไร่ 
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2. เกษตรกรผู้ผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ มีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเท่ากบั 133 ไร่ มี 

ต้นทุนการผลิตรวมทัง้หมดเท่ากับ 3,722.58 บาทต่อไร่ แบ่งออกเป็น ต้นทุนคงท่ีทัง้หมดเท่ากับ 

1,748.63 บาทตอ่ไร่และต้นทนุผนัแปรทัง้หมดเท่ากบั 1,973.95 บาทตอ่ไร่  

 

3. เกษตรกรผู้ผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์    มีพืน้ท่ีเพาะปลกูรวมทัง้หมดเท่ากบั 33 ไร่ มี 

ต้นทุนการผลิตรวมทัง้หมดเท่ากับ 4,478.82 บาทต่อไร่ แบ่งออกเป็น ต้นทุนคงท่ีทัง้หมดเท่ากับ 

1,748.63 บาทตอ่ไร่และต้นทนุผนัแปรทัง้หมดเท่ากบั 2,730.19 บาทตอ่ไร่ 

 

สว่นท่ี 3  ข้อมลูด้านผลตอบแทน 

 

การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีผลผลิตต่อไร่มากกว่าการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและ

เกษตรอินทรีย์ เท่ากับ 801.50 กิโลกรัมต่อไร่, 727.68 กิโลกรัมต่อไร่ และ 615.76 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผลผลิตข้าวของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษมากกวา่การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมเพราะมีการใช้ปุ๋ ย

มลูสตัว์ในกระบวนการผลิต ซึ่งปุ๋ ยมลูสตัว์มีผลทําให้ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณเพิ่มมากขึน้เทียบเท่า

หรือมากกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมีเม่ือมีการใช้ปุ๋ ยมูลสัตว์อย่างต่อเน่ือง และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือ 

ประสบการณ์ทํานาของเกษตรกร เม่ือนําข้อมูลมาทําการเปรียบเทียบประสบการณ์ทํานาของ

เกษตรกรท่ีทําการผลิตข้าวทัง้ 3 วิธีการ พบว่า ประสบการณ์การทํานาเฉล่ียของเกษตรกรผู้ผลิต

ข้าวแบบปลอดสารพิษมีประสบการณ์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ และ

สุดท้ายได้แก่ ผู้ ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ประสบการณ์เฉล่ียเท่ากับ 45 ปี, 30 ปี และ 25 ปี 

ตามลําดบั 

 

ด้านผลตอบแทนของการผลิตข้าวแบบดัง้เดิม พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเฉล่ีย

เท่ากบั 5,093.75 บาทต่อไร่ รายได้สทุธิเฉล่ียเท่ากบั 2,700.41 บาทต่อไร่ รายได้สทุธิเหนือต้นทุน

ผนัแปรท่ีเป็นตวัเงินเท่ากบั 2,700.41 บาทตอ่ไร่ และกําไรสทุธิเท่ากบั 939.28 บาทตอ่ไร่ 

 

 ด้านจุดคุ้มทุนของการผลิตข้าวแบบดัง้เดิม แบ่งออกเป็น ระดบัผลผลิตคุ้มทนุ และระดบั

ราคาคุ้มทุน สามารถสรุปได้ว่า การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมมีระดับผลผลิตคุ้มทุนเท่ากับ 474.70 

กิโลกรัมตอ่ไร่ และระดบัราคาคุ้มทนุเท่ากบั 5.71 บาทตอ่กิโลกรัม 
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ด้านผลตอบแทนของการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการ

ผลิตเฉล่ียเท่ากับ 6,412.03 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิเฉล่ียเท่ากับ 4,438.05 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ

เหนือต้นทนุผนัแปรท่ีเป็นตวัเงินเท่ากบั 4,438.05 บาทต่อไร่ และกําไรสทุธิเท่ากบั 2,689.42 บาท

ตอ่ไร่ 

 

 ด้านจดุคุ้มทนุของการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ แบง่ออกเป็น ระดบัผลผลิตคุ้มทนุ และ

ระดบัราคาคุ้มทนุ สามารถสรุปได้ว่า การผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษมีระดบัผลผลิตคุ้มทนุเท่ากบั 

315.64 กิโลกรัมตอ่ไร่ และระดบัราคาคุ้มทนุเท่ากบั 4.64 บาทตอ่กิโลกรัม 

 

ด้านผลตอบแทนของการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการ

ผลิตเฉล่ียเท่ากบั 27,709.09 บาทตอ่ไร่ รายได้สทุธิเฉล่ียเท่ากบั 24,979.01 บาทตอ่ไร่ รายได้สทุธิ

เหนือต้นทุนผันแปรท่ีเป็นตัวเงินเท่ากับ 24,979.01 บาทต่อไร่ และกําไรสุทธิเท่ากับ 23,230.38 

บาทตอ่ไร่ 

 

 ด้านจดุคุ้มทนุของการผลิตข้าวแบบปลอดสารพิษ แบง่ออกเป็น ระดบัผลผลิตคุ้มทนุ และ

ระดบัราคาคุ้มทนุ สามารถสรุปได้ว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีระดบัผลผลิตคุ้มทนุเท่ากบั 

43.10 กิโลกรัมตอ่ไร่ และระดบัราคาคุ้มทนุเท่ากบั 7.27 บาทตอ่กิโลกรัม 

 

 สว่นท่ี 4   ข้อมลูผลกระทบด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม 

 

เกษตรกรท่ีผลิตข้าวแบบดัง้เดิมพบปัญหา คือ ปัญหาหน้าดินเส่ือม สง่ผลให้ดินขาดความ

อดุมสมบรูณ์และมีปริมาณแร่ธาตไุม่เพียงพอตอ่การเพาะปลกู ดงันัน้ เกษตรกรจะต้องทําการปรับ

สภาพหน้าดินก่อนทําการเพาะปลกู และทําให้เกษตรกรต้องสญูเสียค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ

หน้าดิน ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการปรับสภาพหน้าดิน ผู้ ศึกษาไม่ได้นํามาทําการพิจารณาใน

การศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินในครัง้นี ้

 

 นอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ศึกษายงัพบว่า เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบดัง้เดิมมี

อาการด้านสุขภาพ คือ มีผ่ืนแดงตามร่างกาย ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากการใช้สารเคมีใน

กระบวนการผลติข้าว ทัง้นีจ้ะต้องมีการศกึษาเพิ่มเตมิในงานวิจยัตอ่ไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษา 

 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการผลติข้าวระหวา่ง

วิธีการผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ใน

จงัหวดัราชบรีุ ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งผู้ เข้าร่วมโครงการสง่เสริม

และผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ข้อมูลท่ี

ทําการศึกษาจะเป็นข้อมลูการเพาะปลกูข้าวนาปี ปีการเพาะปลกู 2556/57 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้

ศกึษาได้มีข้อเสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรท่ีผลติข้าวและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

 5.2.1 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีผลิตข้าวแบบดัง้เดิมมีความเคยชินกับการใช้

สารเคมีในกระบวนการผลติข้าว เพราะมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลติมาเป็นเวลานาน และมี

ความกงัวลวา่ หากเปล่ียนวิธีการผลติจะพบปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาจากวชัพืช ต้นข้าวโดน

ทําลายจากสัตว์ศัตรูข้าว หรือผลผลิตท่ีได้รับไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ จึงทําให้ไม่กล้าท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวิธีการผลิต ดังนัน้ จึงควรมีการส่งเสริมหรือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึน้ ทําให้เกษตรกรได้ทราบถึงกระบวนการผลิตและเทคนิคการ

ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้หากเกษตรกรยงัคงมีการ

ใช้สารเคมีในการผลติข้าวแบบดัง้เดมิตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน  

 

5.2.2 ผลผลิตเฉล่ียท่ีได้รับจากการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ยงัคงมีปริมาณท่ีต่ํากว่า

การผลิตข้าวแบบดัง้เดิมและปลอดสารพิษ ดังนัน้ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าวจึงควรมีการ

รณรงค์หรือกระบวนการฟืน้ฟคูวามรู้เก่ียวกบัวิธีการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เป็นประจํา เพ่ือให้

เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถประยกุต์วิธีการผลิตข้าวใน

แบบตา่งๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ 

 

5.2.3 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง 

จังหวดัราชบุรี ควรมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือสอบถาม

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและปัญหาสขุภาพประจําปี เน่ืองจากการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมยงัคงมี

การใช้สารเคมีในการผลิต หากเกษตรกรไม่มีการดแูลสขุภาพของตนเองอยูส่ม่ําเสมอ จะก่อให้เกิด

ภาวะของโรคท่ีเกิดจากการผลติข้าวโดยใช้สารเคมี  
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5.2.4 ควรมีการจดัการอบรมเก่ียวกบัการลดต้นทนุในการผลิตเพิ่มเติม จะทําให้เกษตรกร

ทราบถึงต้นทุนท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในการผลิตข้าว รวมถึงเข้าใจปริมาณของต้นทุนในแต่ละประเภท 

พร้อมทัง้เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนท่ีเกิดขึน้

จากกระบวนการผลิต จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับกําไรสทุธิจากการผลิตข้าวเพิ่มมากขึน้ พร้อมทัง้

สามารถยกระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัต้นทนุแก่เกษตรกรมากยิ่งขึน้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 

 

 5.3.1 การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาต้นทนุด้านสิง่สิง่แวดล้อมเพิ่มเตมิ เพ่ือให้เห็นถึง

ผลกระทบด้านต้นทุนท่ีเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาดินเส่ือม หรือหน้าดินถูกทําลาย 

และปัญหาสขุภาพของเกษตรกรหากมีการผลติข้าวโดยการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน 

 

 5.3.2 การศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการกําหนดพนัธุ์ ข้าวท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพนัธุ์ ข้าวชนิด

เดียวกนั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งด้านต้นทนุและผลตอบแทนท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 

 5.3.3 การศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการแบ่งแยกต้นทุนการถือครองท่ีดินท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

โดยท่ีผู้ศึกษาอาจจะแยกประเภทของต้นทุนการถือครองท่ีดินออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ต้นทุนท่ี

เกษตรกรจะต้องสญูเสียไปในรูปแบบของค่าเช่าท่ีดินในการเพาะปลกู และ 2. ต้นทนุท่ีเกษตรกรท่ี

มีท่ีดินเป็นของตนเอง ไม่จําเป็นจะต้องมีการเช้าท่ีนาเพ่ือการเพาะปลูก เป็นต้น เพ่ือเพิ่มความ

แมน่ยําในการพิจารณาต้นทนุมากยิ่งขึน้ 

 

 5.3.4 การศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการพิจารณาเก่ียวกบัความต้องการข้าวอินทรีย์ในตลาด

เพิ่มเติม เน่ืองจากผู้ ผลิตสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาด

การศกึษาช่องทางการตลาด เพ่ือเป็นการกระจายสนิค้าเกษตรออกสูต่ลาดเพิ่มมากขึน้ 

 

 5.3.5 ในการศกึษาครัง้นีพื้น้ท่ีท่ีทําการศึกษาจะอยู่ในตําบลเจดีย์หกั อําเภอเมือง จงัหวดั

ราชบุรีเท่านัน้ สําหรับการศึกษาครัง้ต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลมุพืน้ท่ีเพาะปลกูใน

จังหวดัราชบุรี เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและสามารถนําข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาไป

ขยายผลในจงัหวดัราชบรีุตอ่ไป 
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หลักการผลิตข้าวอนิทรีย์และพืน้ที่ที่ทาํการศึกษา 

 

 ในการทําการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการ

ผลิตแบบดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด

ราชบรีุนัน้ จะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการผลติข้าวอินทรีย์ และข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการข้าว

อินทรีย์ สามารถพิจารณาได้ดงันี ้(กรมสง่เสริมการเกษตร. หลกัการผลติข้าวอินทรีย์ : 2556)  

 

 สถานการณ์การผลิตข้าวอนิทรีย์ในประเทศไทย  

 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา กรมวิชาการเกษตรสนบัสนนุให้ดําเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ 

โดยเร่ิมต้นการผลิตข้าวอินทรีย์ในพืน้ท่ีภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัเชียงราย 

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก กรมวิชาการเกษตรได้มีการชีแ้จงให้เกษตรกรท่ีเข้า

ร่วมโครงการเข้าใจหลักการและวิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีถูกต้อง นอกจากนี ้ยังมีการจัดทํา

ข้อตกลงและการยอมรับนําไปปฏิบตัิตามหลกัการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทัง้จดันกัวิชาการเกษตรให้

คําแนะนําและตดิตามให้คําแนะนําในทกุขัน้ตอนการผลติข้าวอินทรีย์  

 

ตลาดและราคาข้าวอนิทรีย์ 

 

 ข้าวอินทรีย์ท่ีสามารถผลิตได้ส่วนใหญ่จะนําส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศแถบยุโรป เพราะมีความต้องการในตลาดมาก และท่ีเหลือจะนํามาจัดจําหน่าย

ภายในประเทศ ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์ท่ีเกษตรกรได้รับราคาจะสงูกว่าราคาข้าวเปลือกโดยทัว่ไป

ประมาณร้อยละ 10 ส่วนท่ีเป็นข้าวสารบรรจุวางจําหน่ายในประเทศจะได้รับราคาท่ีสงูกว่าราคา

ข้าวสารทัว่ไปประมาณร้อยละ 20  

 

หลักการผลิตข้าวอนิทรีย์ 

 

 การผลติข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลติข้าวท่ีไมใ่ช้สารเคมีทางการเกษตรทกุชนิด ไมว่า่จะ

เป็นสารเคมีประเภทปุ๋ ยเคมี ยาฆา่แมลงตา่งๆ สารควบคมุการเจริญเตบิโต สารความคมุและกําจดั

วชัพืช สารปอ้งกนักําจดัโรค แมลง และสตัว์ศตัรูข้าว ตลอดจนสารเคมีท่ีใช้เพ่ือทําการปอ้งกนัและ

จํากดัแมลงศตัรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

เป็นการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืนอีกด้วย 



78 
 
 การผลติข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลติทางการเกษตรท่ีให้ความสําคญักบัธรรมชาติ ได้แก่ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟืน้ฟูความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยการไม่ใช้สารเคมี

ทําลายสภาพแวดล้อม การรักษาสมดลุธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิเช่น การปลกู

พืชหมนุเวียนเพ่ือเป็นการรักษาหน้าดิน การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การเลือกใช้พนัธุ์ข้าวท่ี

มีความเหมาะสมและมีความต้านทานโดยธรรมชาติ  รักษาสมดลุของธรรมชาติ การจดัการพืช นํา้ 

และดินให้ถกูต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพ่ือให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความ

แข็งแรงสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิ

 

เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ มีขัน้ตอนการปฏิบตัิ เช่นเดียวกบัการผลิตข้าวโดยทัว่ไป แตจ่ะ

มีสว่นท่ีมีความแตกตา่งกนัท่ีต้องหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในทกุขัน้ตอนการผลติ ดงันี ้

 

1. การเลือกพืน้ท่ีเพาะปลกู 

 

ในการทําการเพาะปลกูควรเลือกพืน้ท่ีท่ีมีขนาดตดิตอ่กนั   และพืน้ท่ีท่ีเลือกจะต้องมีความ 

อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งนํา้สําหรับเพาะปลูก หลีกเล่ียงพืน้ท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีใน

ปริมาณมากติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท่ีสําคัญพืน้ท่ีท่ีเลือกจะต้องห่างจากพืน้ท่ีท่ีใช้สารเคมี

การเกษตร เพ่ือปอ้งกนัการปลอมปนสารเคมีในบรรยากาศ พืน้ท่ีท่ีจะใช้ในการผลติ โดยปกตจิะมีก่ี

ตรวจสอบหาสารตกค้างในดนิหรือนํา้ก่อนทําการเพาะปลกู 

 

2. การเลือกใช้พนัธุ์ข้าว 

 

พนัธุ์ข้าวท่ีนํามาใช้ควรมีคณุสมบตัด้ิานการเจริญเตบิโตและความเหมาะสมตามพืน้ท่ีท่ีทํา 

การเพาะปลูก และให้ผลผลิตท่ีดีแม้ในสภาพดินท่ีมีอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา ต้านทานโรคได้ดี 

พนัธุ์ ข้าวท่ีนิยมผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบนัคือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งทัง้สองพนัธุ์เป็น

พนัธุ์ข้าวท่ีมีคณุภาพดี 

 

3. การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าว 

 

เลือกใช้เมลด็พนัธุ์ข้าวท่ีได้มาตรฐานการผลติ ผา่นการดแูลอยา่งดี มีความงอกได้ดีโดยท่ี 

ไมใ่ช้สารเคมี ปราศจากโรคแมลง และวชัพืช 
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4. การเตรียมดนิ 

 

การเตรียมดนิเป็นการสร้างความเหมาะสมตอ่การเพาะปลกู  และการเจริญเตบิโตของข้าว 

อินทรีย์ การเตรียมดินช่วยควบคุมวชัพืช และสตัว์ศตัรูข้าว ในการเตรียมดินนัน้จะมากหรือน้อย

ขึน้อยูก่บัความอดุมสมบรูณ์ของดนิและสภาพแวดล้อมของแปลงนาก่อนการปลกูโดยการไถดะ ไถ

แปร คลาด และทําเทือก 

 

5. วิธีการปลกูข้าวอินทรีย์ 

 

การปลกูข้าวแบบปักดําเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัการผลิตข้าวอินทรีย์ เพราะการเตรียมดิน 

ทําเทือก การรักษาระดบันํา้ขงัในนาจะสามารถช่วยควบคมุวชัพืช และการปลกูกล้าข้าวลงดินจะช่วย

ทําให้ข้าวสามารถตอ่สู้กบัวชัพืชได้  

 

ต้นกล้าท่ีใช้ปักดําควรมีอายปุระมาณ 30 วนั โดยเลือกจากต้นกล้าท่ีเจริญเตบิโตแข็งแรงดี  

ปราศจากโรคและแมลงทําลาย เพราะในการทําการผลติข้าวอินทรีย์ต้องหลีกเล่ียงการใช้สารสงัเคราะห์

ทกุชนิด โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมี จงึแนะนําให้ใช้ระยะปลกูถ่ีกวา่ระยะปลกูท่ีแนะนํา 

 

สําหรับระยะการปลกูข้าวโดยทัว่ไปคือ ประมาณ 20x20 เซนติเมตร จํานวนต้นกล้า 5 ต้นต่อ

กอ ถ้ากรณีดินนามีความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ําจะใช้ระยะปลกูแคบกว่านีแ้ละต้องปลกูล่าหรือปลกู

หลงัจากช่วงเวลาปลกูท่ีเหมาะสมของข้าวแตล่ะพนัธุ์ และถ้าหากมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน 

แนะนําให้เปล่ียนไปปลกูวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 

6. การจดัการความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

 

การเลือกพืน้ท่ีปลกูท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์สงูตามธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมาก 

เพราะการปลกูข้าวอินทรีย์จะต้องมีการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี ดงันัน้ ความอดุมสมบรูณ์ของดิน

จึงมีความสําคญั เพ่ือท่ีจะรักษาระดบัผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ และเกษตรกรยงัต้องรู้จกั

การจดัการดนิท่ีถกูต้อง พยายามรักษาความอดุมสมบรูณ์ของดนิให้เหมาะสม 
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 การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดิน สําหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 สว่นคือ การจดัการดนิ การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และการใช้วสัดอิุนทรีย์ทดแทนปุ๋ ยเคมี  

 

6.1 การจดัการดนิ  ทําได้โดยเกษตรกรจะต้องไมเ่ผาตอซงั  ฟางข้าว  และเศษวสัดอิุนทรีย์ใน 

แปลงนา เพราะการเผาตอซังหรือฟางข้าวจะเป็นการทําลายอินทรียวัตถุ  และจุลินทรีย์ในดินท่ีมี

ประโยชน์ เกษตรกรจะต้องเพิ่มอินทรียวตัถใุนดินท่ีจะทําการเพาะปลกู โดยการปลกูพืชตระกลูถัว่ 

เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า และโสน เป็นต้น หรือปลกูพืชคลมุดินในบริเวณท่ีนาว่างพืน้ท่ีแล้วแต่ความ

เหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้พืน้ท่ีนาว่างเปล่าก่อนการเพาะปลกูและหลงัจากเก็บเก่ียว เพราะจะทํา

ให้หน้าดินเกิดการสูญเสียจากการชะล้าง นอกจากนี ้ควรทําการตรวจดินท่ีนาทุกๆ ปี เพ่ือแก้ไข

ภาวการณ์เป็นกรดหรือด่างของหน้าดิน ค่าความเป็นกรดหรือด่างของดินท่ีเหมาะสมแก่การ

เพาะปลกูจะอยูร่ะหว่าง 5..5 – 6.5 หากพืน้ท่ีดินมีความเป็นกรดสงู สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ปนู

มาร์ล ปนูขาว หรือขีเ้ถ้าไม้ในการปรับปรุงสภาพดนิ 

 

6.2 การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยอินทรีย์ธรรมชาตแิทบทกุชนิดมีความเข้มข้นของธาตอุาหารคอ่น 

ข้างต่ํา จึงต้องมีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในปริมาณมากจึงจะเพียงพอสําหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ หากมี

การจดัการท่ีไมเ่หมาะสมจะก่อให้เกิดต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ในการผลติ  

 

 ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยมลูสตัว์ ได้แก่ มลูสตัว์ตา่งๆ เกิดจากการเลีย้งสตัว์ตามพืน้ท่ีนา และให้แทะ

เลม็ตอซงัและหญ้าตา่งๆ มลูสตัว์ท่ีถ่ายออกมาจะปะปนกบัเศษซากพืช ถือเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุ

ในพืน้ท่ีนาโดยธรรมชาติ ข้อดีของการใช้ปุ๋ ยมลูสตัว์อีกอย่างหนึง่คือ ผลผลิตท่ีได้มีปริมาณเพิ่มมาก

ขึน้เทียบเท่าหรือมากกวา่การใช้ปุ๋ ยเคมีเม่ือมีการใช้ปุ๋ ยมลูสตัว์อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 ปุ๋ ยหมัก สามารถทําได้ในพืน้ท่ีนาหรือบริเวณท่ีไม่ห่างจากแปลงนามากนัก เพ่ือความ

สะดวกในการใช้ การําปุ๋ ยหมกัท่ีดีควรใช้เชือ้จลุินทรีย์ในการทําปุ๋ ยหมกั เพ่ือเป็นตวัช่วยย่อยสลาย

ได้เร็วขึน้ และการเก็บรักษาก็มีความสําคญั จะต้องเก็บรักษาให้ถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียธาตุ

อาหาร 

 

 ปุ๋ ยพืชสด ควรเลือกชนิดให้เหมาะสมกบัสิ่งแวดล้อมควรปลกูก่อนการปักดําข้าว เพ่ือเป็น

การเว้นช่วงให้ต้นปุ๋ ยพืชสดได้เจริญเติบโตเพียงพอท่ีจะผลิตมวลพืชสดได้มากพอและมีความ

เข้มข้นของธาตไุนโตรเจนสงูสําหรับการเพาะปลกู หากเกษตรกรมีความจําเป็นในท่ีจะต้องใช้ปุ๋ ย
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ฟอสฟอรัสช่วยเร่งการเจริญเติบโต เกษตรกรจะต้องใช้หินฟอสเฟตบดละเอียดใส่ในขัน้ตอนการ

เตรียมดนิแล้วไถกลบในขัน้ตอนถดัไป 

 

6.3 การใช้วสัดอิุนทรีย์ทดแทนปุ๋ ยเคมี จะใช้เม่ือพบวา่ ดนิมีความอดุมสมบรูณ์ไมเ่พียงพอ 

หรือขาดธาตุอาหารท่ีสําคญัต่อการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ อินทรียวตัถุจากธรรมชาติท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการทดแทนปุ๋ ยเคมี ได้แก่  

 

 แหล่งธาตุไนโตรเจน ได้แก่ แหนแดง สาหร่ายสียํา้เงินแกมเขียว กากเมล็ดสะเดา เลือด

สตัว์แห้ง กระดกูป่น เป็นต้น 

 

 แหลง่ธาตฟุอสฟอรัส ได้แก่ หินฟอสเฟต กระดกูป่น มลูไก่ มลูค้างคาว กากเมล็ดพืช ขีเ้ถ้า

ไม้ สาหร่ายทะเล เป็นต้น 

 

 แหลง่ธาตโุพแทสเซียม ได้แก่ ขีเ้ถ้าและหินปนูบางชนิด 

 

 แหลง่ธาตแุคลเซียม ได้แก่ ปนูขาว เปลือกหอยป่น กระดกูป่น เป็นต้น 

 

7. ระบบการปลกูข้าวอินทรีย์จะปลกูเพียงปีละครัง้   โดยเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัข้าวแต ่

ละพนัธุ์ และจะต้องปลกูพืชหมนุเวียนตระกลูถัว่ก่อนปละหลงัการเพาะปลกูข้าว  

 

8. การควบคมุวชัพืช  โดยการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีทกุชนิด  วิธีการควบคมุวชัพืชสามารถ 

ทําได้โดยการเตรียมดินท่ีเหมาะสม วิธีการทํานาท่ีลดปัญหาวชัพืช การใช้ระดบันํา้ควบคมุวชัพืช 

การใช้วัสดุคลุมดิน การถอนด้วยมือ วิธีเขตกรรมต่างๆ การใช้เคร่ืองมือ รวมทัง้การปลูกพืช

หมนุเวียน เป็นต้น 

 

9. การจดัการนํา้ ระดบันํา้มีความสมัพนัธ์ตอ่การเจริญเตบิโตทางลําต้น  และสง่ผลตอ่การให้ 

ผลผลติของข้าวโดยตรง โดยในระยะปักดําจนถึงแตกกอ ถ้าระดบันํา้สงูมากจะทําให้ต้นข้าวสงูเพ่ือ

หนีนํา้ ส่งผลให้ต้นข้าวอ่อนแอและล้มง่าย วิธีการแก้ไขคือ จะต้องรักษาระดบันํา้ให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมคือประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าต้นข้าวขาดนํา้จะทําให้วชัพืชเติบโตมาแข่งกับต้นข้าว 

ดงันัน้ ระดบันํา้ท่ีเหมาะสมกบัการปลกูข้าวอินทรีย์ควรรักษาระดบัไว้ประมาณ 5 – 15 เซนติเมตร 
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จนถึงระยะก่อนเก็บเก่ียวประมาณ 7 – 10 วนั จงึจะสามารถระบายนํา้ออกเพ่ือให้ข้าวสกุพร้อมกนั 

และพืน้ท่ีเพาะปลกูแห้งเหมาะแก่การเพาะปลกู 

 

10. การจดัการก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวหลงัข้าวออกดอกประมาณ 30 วนั โดยจะ 

สงัเกตได้จากสีของรวงข้าวสว่นใหญ่จะเป็น สีฟาง 

 

11. การเก็บรักษาผลผลติ ก่อนท่ีจะนําเมลด็ข้าวท่ีได้จากการเก็บเก่ียวไปเก็บรักษานัน้ จะต้อง 

ลดความชืน้ให้ต่ํากว่า 14 เปอร์เซ็นต์  และเก็บรักษาในห้องท่ีควบคมุอณุหภมูิ ภาชนะท่ีเก็บจะต้อง

มิดชิด การเก็บรักษาในห้องท่ีมีอณุหภูมิต่ําจะช่วยในการป้องกนัการเจริญเติบโตของโรคพืชและ

แมลงได้ 

 

ศักยภาพการผลิตข้าวอนิทรีย์ในประเทศไทย 

 

 ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์สู เพราะมีพืน้ท่ีนา ทรัพยากรนํา้ และปัจจัย

แวดล้อมทั่วไปเหมาะแก่การทําการเพาะปลูก   รวมทัง้มีความหลากหลายของพันธุ์ ข้าวท่ีปลูก   

เกษตรกรไทยคุ้นเคยกบัการผลิตข้าว  มาหลายศตวรรษ การผลิตข้าวของประเทศไทยในสมยัก่อนเป็น

ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะไม่มีการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ ต่อมาในปัจจุบนัถึงแม้จะมี

การใช้ปุ๋ ยและสารเคมีตา่งๆ ในนาข้าว แตก็่ยงัมีใช้ในปริมาณน้อย  

 

 ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยต่อการเพาะปลูก และมีความพร้อมในด้าน

ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการผลิตข้าวอินทรีย์ แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพการผลิต

ข้าวอินทรีย์ในประเทศ เพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกร นอกจากผลติเพ่ือสง่ออกและจดัจําหน่ายเพ่ือ

นําเงินตราเข้าประเทศแล้ว ยงัสามารถขยายการผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศ เพ่ือสขุอนามยั

และคณุภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยอีกด้วย (กรมสง่เสริมการเกษตร. หลกัการผลติข้าวอินทรีย์ : 2556) 

 

งานวจิัยและพัฒนาการผลิตข้าวอนิทรีย์ 

 

1. พนัธุ์ข้าวท่ีนิยมปลกูโดยทัว่ไปเป็นพนัธุ์ข้าวท่ีผา่นการคดัเลือกตามระบบเกษตรเคมี ยงั 

ไมมี่การพฒันาพนัธุ์ข้าวสําหรับปลกูในระบบเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ แตข้่าวท่ีนิยมใช้ผลติข้าวอิน 

ทรีย์ในปัจจุบนัคือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งสามารถปลกูได้ดีในเฉพาะบางพืน้ท่ีเท่านัน้  



83 
 
และหากมีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรค แมลงศตัรูข้าวได้ง่าย จึงควร

มีการวิจยัและพฒันาพนัธุ์ ข้าวท่ีเหมาะสมกับการผลิตแบบอินทรีย์ เพ่ือเป็นการเพิ่มผลผลิตและ

คณุภาพข้าวอินทรีย์ 

 

2. ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ การจดัการความอดุมสมบรูณ์ของดนิมีบทบาทสําคญัตอ่การ 

เพิ่มผลผลิตและรักษาระดบัผลผลิตข้าวอินทรีย์ จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการจัดการ

ความอดุมสมบรูณ์ของดินอย่างมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดินโดยวิธีการ

ตา่งๆ เช่น การจดัการดิน การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์  และการใช้วสัดธุรรมชาติบางชนิดทดแทนปุ๋ ยเคมี ทัง้ใน

เร่ืองของชนิดวัสดุ แหล่งผลิต ปริมาณ วิธีการใช้ และผลกระทบต่อผลผลิตข้าวและสภาพแวดล้อม

รวมทัง้การปรับใช้ให้ได้ผลดีและเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ี จะช่วยให้การผลิต ข้าวอินทรีย์มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

 

3. การเขตกรรม นอกจากการจดัการด้านความอดุมสมบรูณ์ของดนิแล้ว การวิจยัและการ 

พัฒนาด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมดิน ช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม วิธีการปลูก อัตราเมล็ดพันธุ์ 

ระยะปลกู การจดัการนํา้ การควบคมุวชัพืช และการจดัการโดยทัว่ไป เพ่ือให้ปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 

เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของต้นข้าว  ทําให้ต้นข้าวท่ีปลกูเจริญเติบโตดี สมบรูณ์และแข็งแรง 

ก็มีสว่นสําคญัในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์   การใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลในบางกิจกรรมใน

การผลิตเพ่ือทดแทนแรงงาน ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี จึงควรมี

การวิจยัและพฒันาทางด้านนีเ้พ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลติข้าวอินทรีย์ท่ีเหมาะสม 

4. ด้านระบบการปลกูพืช ควรมีระบบวิจยัและพฒันาระบบการปลกูพืชท่ีเหมาะสมกบัการ 

ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเน้นระบบการผลิตท่ีเกือ้กลูการปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดิน รักษาความ

สมดลุทางธรรมชาต ิซึง่เป็นแนวทางการผลติทางการเกษตรแบบยัง่ยืน 

 

5. การปอ้งกนักําจดัโรคแมลง และสตัว์ศตัรูข้าว  จากระบบการผลติข้าวอินทรีย์จะต้องหลีก 

เล่ียงการใช้สารปอ้งกนักําจดัโรคแมลงและสตัว์ศตัรูข้าว ประกอบกบัพนัธุ์ข้าวคณุภาพดีท่ีนิยมปลกูใน

ปัจจบุนัไม่ต้านทานโรคแมลงท่ีสําคญั และการใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาตใินการปอ้งกนักําจดัโรค 

แมลงและสตัว์ศตัรูข้าวยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร  จึงควรศกึษาวิจยัในด้านนี ้เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการ

ปอ้งกนักําจดัโรคแมลง และสตัว์ศตัรูข้าวท่ีเหมาะสมกบัการผลติข้าวอินทรีย์ 
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6. การเก็บรักษาผลผลติ ในการเก็บรักษาผลผลติข้าวท่ีไมถ่กูวิธีก่อให้เกิดการเส่ือมคณุภาพ 

ของข้าวท่ีเก็บรักษา การสูญเสียผลผลิตข้าวเน่ืองจากการทําลายของแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บมี

ประมาณร้อยละ 4  - 5 โดยนํา้หนัก  จึงต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันการทําลายของแมลงในการเก็บ

รักษาผลผลติข้าวเพ่ือการค้า  แตก่ารเก็บรักษาผลผลติข้าวอินทรีย์จะหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในโรงเก็บ  

ดงันัน้ จึงต้องมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีทัง้ก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว  และการจดัการในโรง

เก็บเพ่ือลดความสญูเสียและรักษาคณุภาพผลผลิต  การเก็บในห้องเย็นท่ีมีอณุหภมูิ ประมาณ 18 

องศาเซลเซียส  รวมถึงการบรรจหีุบห่อโดยใช้ถงุสญุญากาศหรือถงุบรรจกุ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

หรือก๊าซเฉ่ือยเป็นวิธีการท่ีผู้ประกอบการใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
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สภาพทั่วไปของพืน้ที่ที่ทาํการศึกษา 

 

จังหวัดราชบุรี 

 

ที่ตัง้และอาณาเขต 

 

จงัหวดัราชบุรีตัง้อยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวนัตก มีพืน้ท่ีชายแดนติดกบัสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันนํา้ ระยะความยาว 73 

กิโลเมตร จงัหวดัราชบรีุอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร มีแมนํ่า้แม่กลองเป็น

แม่นํา้สายหลักไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 5,196.462 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนือ้ท่ีภาคตะวนัตก 8 จงัหวดั มีอาณาเขต

ตดิตอ่ดงันี ้(สํานกังานจงัหวดัราชบรีุ. ข้อมลูทัว่ไปจงัหวดัราชบรีุ : 2556) 

 

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัจงัหวดักาญจนบรีุ  

 

ทิศใต้  ตดิตอ่กบัจงัหวดัเพชรบรีุ  

 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัจงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม  

 

ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 

ลักษณะภมูิประเทศ 

 

สภาพภมูิประเทศแบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ 

 

1. พืน้ท่ีภเูขาสงู ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวนัตกติดกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกบัจงัหวดัเพชรบรีุ มีสภาพเป็นเทือกเขาสงู อดุมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจ

พรรณ ป่าเต็งรัง และป่า ไผ่ ในระดบัความสงู ตัง้แต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอําเภอสวน

ผึง้ อําเภอบ้านคา และอําเภอปากทอ่ ด้าน ตะวนัตก 
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2. พืน้ ท่ีราบสูง ได้แก่ บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออกจนถึง

ตอนกลางของ พืน้ท่ีจงัหวดั มีลกัษณะเป็นท่ีราบสงู และท่ีเนินลาด มีแม่นํา้ภาชี และลําห้วยสาขา 

เป็นสายนํา้หลกั สภาพเนือ้ดิน เป็นดินปนทรายมีการชะล้างพงัทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึง

ปานกลาง อยูใ่นเขตอําเภอสวนผึง้ อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบงึ และด้านตะวนัตกของอําเภอปาก

ท่อ อําเภอเมืองราชบรีุ อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง 

 

3. ท่ีราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝ่ังแม่นํา้แม่กลอง และด้านตะวนัออกของพืน้ท่ีจงัหวดั เนือ้

ดินเป็น ดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอดุมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ 

ครอบคลมุทัว่พืน้ท่ี ได้แก่ บริเวณเขตอําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ อําเภอเมือง

ราชบรีุ และอําเภอปากท่อ 

 

4. ท่ีราบลุ่ม ต่ํา ได้แก่  บริเวณตอนปลายของแม่นํ า้แม่กลองท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัด

สมุทรสงคราม อยู่สูงจากระดบันํา้ทะเล 1- 2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนผกั

ผลไม้ 

 

ลักษณะภมูิอากาศ  

 

จงัหวดัราชบรีุตัง้อยูใ่นเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ แตก่ารท่ีมี

เทือกเขาตะนาวศรี บงัไว้อยู ่ทําให้เป็นท่ีอบัฝน คือ อําเภอสวนผึง้ อําเภอบ้านคา และอําเภอจอม

บงึ ฝนสว่นใหญ่จะถกูพดัเลยไปตกในแถบ ลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง และด้านตะวนัออกของพืน้ท่ี 

อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 13-38 องศาเซลเซยีส แตใ่นฤดหูนาวบริเวณเชิง เขาหรือหบุเขาในพืน้ท่ีอําเภอ

สวนผึง้ และอําเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก อณุหภมูิเฉล่ีย 8-15 องศาเซลเซียส 

 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละแหล่งนํา้  

 

1. ทรัพยากรป่าไม้ มีพืน้ท่ีป่าเหลืออยู่ประมาณ 1,239,236 ไร่ หรือ 38.16% ของพืน้ท่ี

จงัหวดั ป่าไม้สว่นใหญ่จะอยูใ่นพืน้ท่ีเขาและเทือกเขาตะนาวศรี  

 

2. แหล่งนํา้ แหล่งนํา้ธรรมชาติท่ีสําคญั ได้แก่ แม่นํา้แม่กลอง ไหลผ่านจงัหวดัราชบุรีใน

เขต อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบรีุ และอําเภอดําเนินสะดวก รวมความยาว
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ในเขตจงัหวดัราชบรีุ 67 กิโลเมตร แม่นํา้แควอ้อม เป็นสาขาของแม่นํา้แม่กลองในเขตอําเภอเมือง

ราชบรีุ และอําเภอวดัเพลง แม่นํา้ภาชี ต้นนํา้เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอบ้านคา ไหล

ผ่านอําเภอสวนผึง้ อําเภอจอมบึง ไปบรรจบแม่นํา้ไทรโยค ในเขตจงัหวดักาญจนบุรี มีความยาว

เฉพาะในเขตจงัหวดัราชบรีุ 80 กิโลเมตร  

 

จงัหวดัราชบุรี มีคลองดําเนินสะดวกท่ีขดุขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เพ่ือเช่ือมแม่นํา้ท่าจีนกับ

แมนํ่า้ แม่กลอง โดยเร่ิมจากตําบลบางยาง อําเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร ผ่านอําเภอดําเนิน

สะดวก จังหวดัราชบุรี บรรจบกับแม่นํา้แม่กลองท่ีตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด

สมทุรสงคราม มีความยาวตลอดลําคลอง 35 กิโลเมตร และลําคลองสาขาอีกกวา่ 200 คลอง  

3. พืน้ท่ีในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ เข่ือนแม่กลอง ซึ่งทดนํา้แม่กลองตัง้อยู่ในเขต

อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อให้เกิดคลองส่งนํา้สายใหญ่เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-

บริโภค การเก็บกกันํา้ การระบายนํา้ ปอ้งกนันํา้ทว่ม ในเขตจงัหวดัราชบรีุครอบคลมุพืน้ท่ี 868,680 

ไร่ 

 

สภาพทางด้านเศรษฐกจิ  

 

จงัหวดัราชบุรี เป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจส่วนรวมในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง

ตอนล่าง 1 (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม) โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเป็น

สัดส่วน ร้อยละ 29.88 ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัด และมีมูลค่า GPP คิดเป็นลําดับท่ี 14 ของ

ประเทศ  

 

จงัหวดัราชบุรี มีอตัราการขยายตวัผลิตภณัฑ์มวลรวมอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2546 – 

2551 เฉล่ีย ร้อยละ 5 ต่อปี เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีพึ่งพิงสาขาการผลิตท่ีสําคัญคือ สาขา

อตุสาหกรรม มีสดัสว่นการผลิต ร้อยละ 29.07 และสาขาการเกษตร คดิเป็นร้อยละ 16.28 ในขณะ

ท่ีสาขาการผลิตรองลงมา ได้แก่ สาขาพลังงาน  และท่ีอยู่ อาศัย ร้อยละ 16.88 และ 10.48 

ตามลําดบั 
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ศักยภาพจังหวัดราชบุรี 

 

1. ด้านการเพิ่มผลติสาขาเกษตร 

 

สาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัดราชบุรีมายาวนาน มีพืน้ท่ีทําการเกษตร จํานวน 

1,298,530 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพืน้ท่ีถือครองทัง้หมด ในพืน้ท่ีทําการเกษตรดงักล่าวมีพืน้ท่ี

ปลกูพืชไร่ และทํานา ประมาณ ร้อยละ 17 และ 11 ตามลําดบั มีสินค้าเกษตรหลกัท่ีสําคญั เช่น 

ข้าวนาปีมีปริมาณผลผลิต 206,559 ตนั มนัสําปะหลงั มีปริมาณผลผลิต 341,234 ตนั สบัปะรด

ปริมาณผลผลิต 115,340 ตัน และกล้วยไม้ ปริมาณผลผลิต 3,615 ตัน ทัง้นีเ้น่ืองจากจังหวัด

ราชบรีุมีพืน้ท่ีชลประทาน 804,009 ไร่ และมีการใช้ประโยชน์ 122,425 ไร่ ซึง่เป็นทรัพยากรสําคญั

ในการเพิ่มผลผลติ  

 

ในสว่นปศสุตัว์ จงัหวดัราชบรีุมีจํานวนสกุรมากท่ีสดุในประเทศ ประมาณ 1.65 ล้านตวั มี

โคเนือ้ ประมาณ 36,027 ตวั นอกจากนี ้มีการผลิตนํา้นมดิบประมาณ 91,803 ตนั ซึง่มากท่ีสดุใน

กลุ่มจงัหวดั มีสหกรณ์โคนม หนองโพเป็นหน่วยแปรรูปนํา้นมดิบในพืน้ท่ีเพ่ือการส่งจําหน่ายทั่ว

ประเทศ ทําให้สามารถรองรับการเพิ่มผลผลติของเกษตรกรได้ 

 

2. ด้านการกระจายผลผลติ 

 

จงัหวดัราชบุรีโครงสร้างการผลิตท่ีสามารถกระจาย เข้าไปสู่สาขาอตุสาหกรรม เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมใน จงัหวดัราชบุรีเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปอาหาร เช่น โรงสีข้าว 

โรงงานนํา้ตาลและผงชูรส โรงงาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนีจ้งัหวดัราชบุรียงัมี

ตลาดกลางสินค้าเกษตรระดบัภาคตัง้อยู่ในพืน้ท่ี ทําให้ สินค้าเกษตรของจงัหวดัราชบุรีสามารถ

สง่ไปถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางและรวดเร็ว 

 

อาํเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

อําเภอเมืองราชบรีุ  เดมิเป็นท่ีตัง้เมืองเรียกวา่ "เมืองราชบรีุ" มีฐานะเป็น มณฑลราชบรีุ อนั

เป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัร "ทวาราวดี" ของชนชาตลิาว เลา่กนัวา่ เมืองราชบรีุนี ้ตวัเมืองเดมิตัง้อยู่

ท่ีตําบลบ้านไร่ (เดิมช่ือตําบลอู่เรือ) อําเภอเมืองราชบุรีในปัจจุบัน ต่อมาเมืองราชบุรีได้ร้างไป
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ประมาณ  300 - 400 ปี  ภายหลงัพระเจ้าอู่ทองได้สร้างเมืองราชบรีุขึน้ใหม่ทีวดัมหาธาตซุึง่อยู่ทาง

ทิศเหนือของศาลากลางจังหวดัหลงัเก่า ฝ่ังขวาของแม่นํา้แม่กลอง ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2360  (ร.ศ. 

36)  ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้า

ให้ย้ายเมืองราชบรีุมาตัง้อยูท่างฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้แมก่ลอง คือท่ีตัง้จงัหวดัทหารบกราชบรีุ 

 

          ครัน้ปี  พ.ศ. 2440  (ร.ศ. 116) ได้เร่ิมจดัระเบียบการปกครองท้องท่ี ในครัง้นัน้ได้แบ่งการ

ปกครองท้องท่ีออกเป็น  5  อําเภอ เฉพาะอําเภอเมืองราชบรีุ  เดิมตัง้อยู่ท่ีตําบลธรรมเสน  อําเภอ

โพธาราม ในครัง้นัน้จงึเรียกวา่  "แขวง"  ตอ่มา พ.ศ. 2441 จงึได้ย้ายท่ีวา่การอําเภอจากตําบลธรรม

เสนมาตัง้ท่ีถนนอัมรินทร์  ตําบลหน้าเมือง มีพระแสนท้องฟ้า (ป๋อง  ยมคุปต์) เป็นนายอําเภอ 

ต่อมาบริเวณท่ีท่ีว่าการอําเภอเมืองราชบุรี  ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นศนูย์การค้า  จึงได้

ย้ายท่ีวา่การอําเภอเมืองราชบรีุ    ไปปลกูสร้างใหม ่ณ บริเวณท่ีมีโครงการจดัตัง้   เป็นศนูย์ราชการ

ปัจจบุนั (สํานกังานจงัหวดัราชบรีุ, ออนไลน์ : 2556) 

 

ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัอําเภอโพธารามและอําเภอบางแพ 

 

ทิศใต้  ตดิตอ่กบัอําเภอวดัเพลงและอําเภอปากท่อ 

 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัอําเภอดําเนินสะดวกจงัหวดัราชบรีุ  และอําเภอบางคนที  

  จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัอําเภอจอมบงึและอําเภอปากท่อ 

 

พืน้ที่   อําเภอเมืองราชบรีุ มีเนือ้ท่ีประมาณ 454.239 ตารางกิโลเมตร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์เกษตรกร 
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แบบสัมภาษณ์ 

 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนีจ้ัดทําเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาของการค้นคว้าอิสระเร่ือง การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบ

ดัง้เดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลติแบบเกษตรอินทรีย์ ในจงัหวดัราชบรีุ ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของการสําเร็จหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูสําหรับความกรุณาท่ีเสียสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบ

แบบสอบถามในครัง้นี ้จนทําให้ได้รับข้อมลูท่ีเป็นจริงและนําไปสูก่ารประสบสําเร็จในการศกึษา 

นางสาวศริประภา ธงชยัสริุยา 

นิสติโครงการปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

คาํชีแ้จง ขอความกรุณาจากท่านกรุณากรอกข้อความในแบบสอบถามสําหรับสมัภาษณ์ท่ีตรงกบั 

ข้อเท็จจริงท่ีท่านเห็นสมควรอยา่งสมบรูณ์ 

ช่ือเกษตรกร (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________  อายุ _____ ปี 

ที่อยู่ _____________________________ โทร. ___________ ประสบการณ์ทาํนา ___ ปี 

 

ท่านเป็นเกษตรกรที่มีลักษณะการปลูกข้าวแบบใด 

 ปลกูข้าวแบบดัง้เดมิ   ปลกูข้าวปลอดสารพิษ  ปลกูข้าวอินทรีย์ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการเพาะปลูกและผลผลิต 

 

1.1 พืน้ท่ีท่ีทําการเพาะปลกูทัง้หมด ______________ ไร่ ตอ่การเพาะปลกู 1 ครัง้ 

 

1.2 ลกัษณะการทําการเพาะปลกูข้าว 

  นาดํา    นาหวา่น    อ่ืนๆ ระบ ุ____________________ 

 



92 
 

1.3 ราคาข้าวเปลือกท่ีท่านขายได้สูงสุดในปี 2557 กิโลกรัมละ  ______________ บาทต่อ

กิโลกรัมของการเพาะปลกู 1 ครัง้ 

 

1.4 ราคาข้าวสารท่ีท่านขายได้สูงสุดในปี 2557 กิโลกรัมละ  ___________ บาทต่อกิโลกรัม

ของการเพาะปลกู 1 ครัง้ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านต้นทนุ จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 

ต้นทุนคงที่ 

2.1 ลกัษณะการถือครองท่ีดนิ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ 
จํานวน 

(ไร่) 

ต้นทนุคา่เชา่ท่ีดนิ (บาท/ไร่) 
จํานวนรวมทัง้สิน้ 

(บาท) 
คา่เช่าท่ีดนิ 

(บาท/ไร่) 

ภาษีท่ีดนิ 

(บาท/ไร่) 

รวม 

(บาท/ไร่) 

ท่ีดนิของตนเอง      

เช่าท่ีดนิจากผู้ อ่ืน      

อ่ืนๆ ระบ ุ

_________________ 

     

 

2.2 ต้นทนุคา่อปุกรณ์ทางการเกษตร (คดิเฉพาะอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะปลกู) 

2.2.1 ต้นทนุคา่เคร่ืองจกัร (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ จํานวน 
ราคา

(บาท) 

อายใุช้งาน

(ปี) 

ใช้มาแล้ว

(ปี) 

คา่เส่ือมราคา

(บาท) 

รถไถนา 

 ใช้ รุ่น/ย่ีห้อ ____________ 

 ไมใ่ช้ เพราะ ___________ 

     

รถแทร็คเตอร์ 

 ใช้ รุ่น/ย่ีห้อ ____________ 

 ไมใ่ช้ เพราะ ___________ 
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รายการ จํานวน 
ราคา

(บาท) 

อายใุช้งาน

(ปี) 

ใช้มาแล้ว

(ปี) 

คา่เส่ือมราคา

(บาท) 

เคร่ืองสบูนํา้ ขนาด _________ 

 ใช้ รุ่น/ย่ีห้อ ____________ 

 ไมใ่ช้ เพราะ ___________ 

     

อ่ืนๆ ระบ ุ 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

     

 

2.2.2 ต้นทนุคา่เคร่ืองมือ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ จํานวน 
ราคา

(บาท) 

อายใุช้งาน

(ปี) 

ใช้มาแล้ว

(ปี) 

คา่เส่ือมราคา

(บาท) 

ยุ้งฉาง 

 ใช้ 

 ไมใ่ช้ เพราะ __________ 

     

จอบ 

 ใช้  

 ไมใ่ช้ เพราะ __________ 

     

คราด 

 ใช้  

 ไมใ่ช้ เพราะ __________ 

     

กระบงุ 

 ใช้  

 ไมใ่ช้ เพราะ __________ 

     

ตะกร้า 

 ใช้  

 ไมใ่ช้ เพราะ __________ 
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รายการ จํานวน 
ราคา

(บาท) 

อายใุช้งาน

(ปี) 

ใช้มาแล้ว

(ปี) 

คา่เส่ือมราคา

(บาท) 

สตัว์เลีย้ง 

 ควาย 

 ววั 

 อ่ืนๆ ระบ ุ____________ 

     

อ่ืนๆ ระบ ุ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

     

 

ต้นทุนผันแปร 

2.3  ต้นทนุคา่จ้างแรงงาน (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ 

คา่จ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 
รวม 

(บาท) 
จํานวน 

คน 

จํานวน 

วนั 

คา่จ้าง 

(บาท/วนั) 

คา่เชือ้เพลงิ 

(บาท) 

คา่จ้าง 

(บาท/วนั) 

การเตรียมดนิ ______ ครัง้       

ไถดะ______________ ครัง้       

ไถหวา่น ___________ ครัง้       

ดํานา _____________ ครัง้       

ใสปุ่๋ ย _____________ ครัง้       

พน่ยาฆา่แมลง _____ ครัง้       

เก็บเก่ียว __________ ครัง้       

ตากข้าว ___________ ครัง้       

 



95 
 

2.4 ต้นทนุคา่ขนสง่ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

จาก ไป 
จํานวน 

(เท่ียว) 

จํานวนเชือ้เพลงิ 

(ลติร) 

คา่เชือ้เพลงิ 

(บาท/ลติร) 

รวม 

(บาท) 

      

      

      

      

 

2.5 ต้นทนุคา่วสัดท่ีุใช้ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ 
จํานวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท/กิโลกรัม) 

รวมทัง้สิน้ 

(บาท) 

พนัธุ์ข้าว _________________ 

 ของตนเอง 

 ซือ้ 

   

ปุ๋ ย _________________ 

 ของตนเอง 

 ซือ้ 

   

สารเคมี ______________ 

 ของตนเอง 

 ซือ้ 

   

สารชีวภณัฑ์ ______________ 

 ของตนเอง 

 ซือ้ 

   

อ่ืนๆ ระบ ุ_______________ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 
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2.6 ต้นทนุคา่ซอ่มแซมอปุกรณ์ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) 

 

รายการ 
จํานวน 

(ครัง้) 

คา่ซอ่มแซม 

(บาท/ครัง้) 

รวมทัง้สิน้ 

(บาท) 

รถไถนา/รถแทร็คเตอร์    

เคร่ืองสบูนํา้    

อ่ืนๆ ระบ ุ 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

   

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านผลตอบแทน 

 

3.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพาะปลกู  

รอบท่ี 1   ตัง้แต ่เดือน _____________ ถึง เดือน ________________ 

รอบท่ี 2   ตัง้แต ่เดือน _____________ ถึง เดือน ________________ 

3.2 ปริมาณผลผลติท่ีเก็บเก่ียวได้ รอบท่ี 1   เก็บเก่ียวได้ทัง้สิน้ ______________ กิโลกรัม  

รอบท่ี 2   เก็บเก่ียวได้ทัง้สิน้ ______________ กิโลกรัม  

3.3 ราคาข้าวเปลือกท่ีขายได้  รอบท่ี 1  ราคา _____ บาท/กิโลกรัม ขายเดือน _______ 

รอบท่ี 2  ราคา _____ บาท/กิโลกรัม ขายเดือน _______ 

3.4 ราคาข้าวสารท่ีขายได้  รอบท่ี 1  ราคา _____ บาท/กิโลกรัม ขายเดือน _______ 

รอบท่ี 2  ราคา _____ บาท/กิโลกรัม ขายเดือน _______ 

3.5 ปริมาณผลผลติท่ีเก็บไว้   

รอบท่ี 1  เก็บไว้บริโภคเอง _________ กิโลกรัม เก็บไว้ทําเมลด็พนัธุ์ __________ กิโลกรัม 

รอบท่ี 2  เก็บไว้บริโภคเอง _________ กิโลกรัม เก็บไว้ทําเมลด็พนัธุ์ __________ กิโลกรัม 

3.6 ปริมาณผลผลติท่ีใช้ชําระหนี ้

รอบท่ี 1  ใช้ชําระหนี ้____________ กิโลกรัม จ่ายเป็นคา่เช่าท่ีดนิ ____________ กิโลกรัม 

รอบท่ี 2  ใช้ชําระหนี ้____________ กิโลกรัม จ่ายเป็นคา่เช่าท่ีดนิ ____________ กิโลกรัม 

3.7 รายได้จากการขายฟางข้าว 

รอบท่ี 1   ขายฟางข้าว ____________ กิโลกรัม ราคา ______________ บาท/กิโลกรัม 

รอบท่ี 2   ขายฟางข้าว ____________ กิโลกรัม ราคา ______________ บาท/กิโลกรัม 
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3.8 รายได้จากการขายเมลด็พนัธุ์ 

รอบท่ี 1   ขายเมลด็พนัธุ์ ____________ กิโลกรัม ราคา ______________ บาท/กิโลกรัม 

รอบท่ี 2   ขายเมลด็พนัธุ์ ____________ กิโลกรัม ราคา ______________ บาท/กิโลกรัม 

3.9 อ่ืนๆ ระบ ุ

________________________________________________________________________ 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 

4.1 ปัญหาสภาพหน้าดนิ 

 ไมมี่ 

 มีปัญหาหน้าดนิ คือ ___________________________________________ 

 

4.2 ปัญหาแหลง่นํา้ 

 ไมมี่ 

 แหลง่นํา้มีปัญหา คือ ___________________________________________ 

 

4.3 อาการเจ็บป่วยท่ีเกิดการการแพ้สารเคมี 

 ไมเ่คย 

 เคย อาการ ______________ จํานวน ___ ครัง้ คา่รักษาพยาบาล ________บาท/ครัง้ 

 

หลงัจากท่านเปล่ียนวิธีการเพาะปลกูข้าวจากการใช้สารเคมีมาจนปัจจบุนั ท่านได้มีการใช้สารชีว

ภณัฑ์ทดแทนสารเคมี ท่านคดิวา่ สขุภาพของท่านดีขึน้หรือไม ่อยา่งไร 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ข้อเสนอแนะ ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ -ขอบคณุคะ่- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางผนวกวเิคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน 
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ตารางผนวกที่ 1  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองจกัรของการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการ  

   เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

รถไถนา รถแทร็คเตอร์ เคร่ืองสูบนํา้ รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

1 15 1 55,000.00 - - 1 3,500.00 58,500.00 

2 21 - - - - 2 6,000.00 12,000.00 

3 10 1 40,000.00 - - 2 4,600.00 49,200.00 

4 26 1 70,000.00 - - 3 4,500.00 83,500.00 

5 40 1 80,000.00 1 650,000.00 1 7,000.00 737,000 

รวม 112 4 245,000.00 1 650,000.00 9 45,200.00 940,200.00 

เฉล่ีย/ไร่   2,187.50  5,803.57  403.57 8,394.64 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 2  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองจกัรของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของ  

   การเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

รถไถนา รถแทร็คเตอร์ เคร่ืองสูบนํา้ รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

1 6 - - - - - - - 

2 40 1 80,000.00 - - 3 6,500.00 99,500.00 

3 23 1 70,000.00 - - 1 7,000.00 77,000.00 

4 29 - - - - - - - 

5 35 - - 1 650,000.00 1 4,500.00 654,500.00 

รวม 133 2 150,000.00 1 650,000.00 5 31,000.00 831,000.00 

เฉล่ีย/ไร่   1,127.82  4,887.22  233.08 6,248.12 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 3  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองจกัรของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของ  

   การเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

รถไถนา รถแทร็คเตอร์ เคร่ืองสูบนํา้ รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

1 8 1 80,000.00 - - 1 7,500.00 87,500.00 

2 5 1 70,000.00 - - - - 70,000.00 

3 7 - - - - - - - 

4 5 1 70,000.00 1 550,000.00 - - 620,000.00 

5 8 1 80,000.00 - - 1 7,500.00 87,500.00 

รวม 33 4 300,000.00 1 550,000.00 2 15,000.00 865,000.00 

เฉล่ีย/ไร่   9,090.91  16,666.67  454.55 26,212.12 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 4  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองมืออปุกรณ์เกษตรของการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองพ่นยา รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

1 15 - - 1 250.00 - - - - - - - - 250.00 

2 21 - - 3 200.00 - - - - 1 5,000.00 1 5,000.00 10,600.00 

3 10 2 5,600.00 2 170.00 1 2,500.00 - - - - - - 14,040.00 

4 26 - - 3 200.00 1 2,500.00 - - 1 4,500.00 - - 7,600.00 

5 40 - - 2 200.00 1 2,500.00 - - - - - - 2,900.00 

รวม 112 2 11,200.00 11 2,190.00 3 7,500.00 - - 2 9,500.00 1 5,000.00 35,390.00 

เฉล่ีย/ไร่   100.00  19.55  66.96  -  84.82  44.64 325.98 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 5  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองมืออปุกรณ์เกษตรของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 (หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองพ่นยา รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

1 6 - - 1 200.00 - - - - - - - - 200.00 

2 40 - - 1 200.00 1 2,800.00 - - - - - - 3,000.00 

3 23 - - 1 200.00 - - - - - - - - 200.00 

4 29 - - 2 200.00 - - - - - - - - 400.00 



 
 

102 

ตารางผนวกที่ 5  (ตอ่) 

 (หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองพ่นยา รวมทัง้สิน้ 

(บาท) จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย 

5 35 - - 3 200.00 1 2,500.00 - - - - 1 5,000.00 8,100.00 

รวม 133 - - 8 1,600.00 2 5,300.00 - - - - 1 5,000.00 11,900.00 

เฉล่ีย/ไร่   -  12.03  39.85  -  -  37.59 89.47 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 6  แสดงรายละเอียดต้นทนุคา่เคร่ืองมืออปุกรณ์เกษตรของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: บาท) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองพ่นยา 
รวมทัง้สิน้ 

(บาท) 

จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย จาํนวน ราคา/หน่วย  

1 8 - - 3 250.00 - - - - - - - - 750.00 

2 5 - - 2 200.00 - - - - - - - - 400.00 

3 7 - - 1 200.00 - - - - - - - - 200.00 

4 5 - - 2 200.00 1 2,500.00 - - - - - - 2,900.00 

5 8 - - 3 250.00 - - - - - - 1 5,000.00 5,750.00 

รวม 33 - - 11 2,500.00 1 2,500.00 - - - - 1 5,000.00 10,000.00 

เฉล่ีย/ไร่   -  75.76  75.76  -  -  151.51 303.03 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 7  แสดงจํานวนการจ้างแรงงานของการผลติข้าวแบบดัง้เดมิ (ของการเพาะปลกู 1  

   ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: ครัง้) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ทาํเทอืก 

(ครัง้) 

ไถดะ 

(ครัง้) 

ไถหว่าน 

(ครัง้) 

ดาํนา 

(ครัง้) 

ใส่ปุ๋ย 

(ครัง้) 

พ่นยา 

(ครัง้) 

เกบ็เก่ียว 

(ครัง้) 

ตากข้าว 

(ครัง้) 

1 15 1 1 1 - 1 1 1 - 

2 21 1 1 1 - 2 1 1 - 

3 10 1 1 1 - 2 1 - 1 

4 26 1 1 1 - 2 2 1 - 

5 40 1 1 1 - 2 1 1 - 

รวม 112 5 5 5 - 9 6 4 1 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 8  แสดงจํานวนการจ้างแรงงานของการผลติข้าวแบบปลอดสารพิษ (ของการเพาะ  

   ปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: ครัง้) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ทาํเทอืก 

(ครัง้) 

ไถดะ 

(ครัง้) 

ไถหว่าน 

(ครัง้) 

ดาํนา 

(ครัง้) 

ใส่ปุ๋ย 

(ครัง้) 

พ่นยา 

(ครัง้) 

เกบ็เก่ียว 

(ครัง้) 

ตากข้าว 

(ครัง้) 

1 6 1 1 1 - 2 1 1 - 

2 40 1 1 1 - 2 1 1 - 

3 23 1 1 1 - 2 1 1 - 

4 29 1 1 1 - 2 1 - 1 

5 35 1 1 1 - 2 1 1 - 

รวม 133 5 5 5 - 10 5 4 1 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 9  แสดงจํานวนการจ้างแรงงานของการผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ของการ    

  เพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

(หนว่ย: ครัง้) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ทาํเทอืก 

(ครัง้) 

ไถดะ 

(ครัง้) 

ไถหว่าน 

(ครัง้) 

ดาํนา 

(ครัง้) 

ใส่ปุ๋ย 

(ครัง้) 

พ่นยา 

(ครัง้) 

เกบ็เก่ียว 

(ครัง้) 

ตากข้าว 

(ครัง้) 

1 8 1 1 1 1 3 1 1 1 

2 5 1 1 1 1 2 1 1 - 
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ตารางผนวกที่ 9  (ตอ่) 

(หนว่ย: ครัง้) 

รายที่ 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

เตรียมดนิ 

(ครัง้) 

ไถดะ 

(ครัง้) 

ไถหว่าน 

(ครัง้) 

ดาํนา 

(ครัง้) 

ใส่ปุ๋ย 

(ครัง้) 

พ่นยา 

(ครัง้) 

เกบ็เก่ียว 

(ครัง้) 

ตากข้าว 

(ครัง้) 

3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 

4 5 1 1 1 1 2 1 1 - 

5 8 1 1 1 1 3 1 1 1 

รวม 33 5 5 5 5 13 5 5 3 

หมายเหต:ุ ใช้สารชีวภณัฑ์เพ่ือกําจดัสตัว์ศตัรูพืชและแมลง 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 10  แสดงอตัราการจ้างทําเทือกของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

1 15 - - - 500.00 300.00 6 - - - - 300.00 8 1 1 300.00 200.00 400.00 

2 21 1 2 300.00 500.00 - 40 4 2 300.00 5,000.00 1,000.00 5 1 1 300.00 150.00 150.00 

3 10 1 2 300.00 500.00 - 23 4 1 300.00 3,000.00 1,200.00 7 1 1 300.00 150.00 - 

4 26 3 1 300.00 800.00 - 29 4 1 300.00 500.00 - 5 1 1 300.00 200.00 - 

5 40 3 1 300.00 400.00 - 35 - - - - 300.00 8 1 1 300.00 200.00 400.00 

รวม 112   3,000.00 2,700.00 300.00 133   4,800.00 8,500.00 2,800.00 33   1,500.00 900.00 950.00 

เฉล่ีย/ไร่    30.93 24.11 20.00    52.17 92.39 26.92    45.45 27.27 45.24 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 11  แสดงอตัราการจ้างไถดะของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

1 15 - - - - 300.00 6 - - - - 300.00 8 - - - - 300.00 
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ตารางผนวกที่ 11  (ตอ่) 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

2 21 - - - - 300.00 40 4 2 300.00 5,000.00 300.00 5 - - - - 300.00 

3 10 1 1 300.00 300.00 300.00 23 4 1 300.00 3,000.00 - 7 - - - - 300.00 

4 26 - - - - 300.00 29 4 1 300.00 500.00 - 5 - - - - 300.00 

5 40 - - - - 300.00 35 - - - - 300.00 8 - - - - 300.00 

รวม 112   300.00 300.00 
33,600.0

0 
133   4,800.00 8,500.00 

24,300.0

0 
33   - - 9,900.00 

เฉล่ีย/ไร่    30.00 30.00 300.00    52.17 86.73 300.00    - - 300.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 12  แสดงอตัราการจ้างไถหวา่นของการผลติข้าวแตล่ะวธีิการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

1 15 - - - - 300.00 6 - - - - 300.00 8 - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 12  (ตอ่) 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

2 21 - - - - 300.00 40 4 2 300.00 5,000.00 300.00 5 - - - - - 

3 10 1 1 300.00 300.00 300.00 23 4 1 300.00 3,000.00 - 7 - - - - - 

4 26 - - - - 300.00 29 4 1 300.00 500.00 - 5 - - - - - 

5 40 - - - - 300.00 35 - - - - 300.00 8 - - - - - 

รวม 112   300.00 300.00 
33,600.0

0 
133   4,800.00 8,500.00 

24,300.0

0 
33   - - - 

เฉล่ีย/ไร่    30.00 30.00 300.00    52.17 86.73 300.00    - - - 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 13  แสดงอตัราการจ้างดํานาของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

1 15 - - - - - 6 - - - - - 8 3 1 300.00 - 5,600.00 

 



 

108 

ตารางผนวกที่ 13  (ตอ่) 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

2 21 - - - - - 40 - - - - - 5 - - - - 1,500.00 

3 10 - - - - - 23 - - - - - 7 - - - - 4,200.00 

4 26 - - - - - 29 - - - - - 5 - - - - 3,500.00 

5 40 - - - - - 35 - - - - - 8 3 1 300.00 - 5,600.00 

รวม 112   - - - 133   - - - 33   1,800.00 - 
20,400.0

0 

เฉล่ีย/ไร่    - - -    - - -    112.50 - 618.18 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 14  แสดงอตัราการจ้างใสปุ่๋ ยของการผลติข้าวแตล่ะวิธีการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 
พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่าเชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่าเชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่าเชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

1 15 2 1 300.00 300.00 400.00 6 - - - - - 8 1 1 300.00 - - 

2 21 2 1 300.00 - - 40 4 1 300.00 - - 5 1 1 300.00 - - 
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ตารางผนวกที่ 14  (ตอ่) 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

3 10 1 1 300.00 400.00 400.00 23 4 2 300.00 - - 7 1 1 300.00 - - 

4 26 1 1 300.00 - - 29 4 1 300.00 - - 5 1 1 300.00 - - 

5 40 3 1 300.00 500.00 400.00 35 4 1 300.00 - - 8 1 1 300.00 - - 

รวม 112   2,700.00 1,200.00 1,200.00 133   6,000.00 - - 33   1,500.00 - - 

เฉล่ีย/ไร่    24.10 18.78 18.78    47.24 - -    45.45 - - 

หมายเหต:ุ ปุ๋ ยท่ีใช้การผลติข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ ยมลูสตัว์และนํา้หมกัชีวภาพ 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 

 

ตารางผนวกที่ 15  แสดงอตัราการจ้างพน่ยาของการผลติข้าวแตล่ะวธีิการ (ของการเพาะปลกู 1 ครัง้) ปีการเพาะปลกู 2556/57 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

1 15 2 1 300.00 300.00 300.00 6 - - - 300.00 100.00 8 1 1 300.00 200.00 100.00 
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ตารางผนวกที่ 15  (ตอ่) 

 

รายที่ 

 

การผลิตข้าวแบบดัง้เดมิ การผลิตข้าวแบบปลอดสารพษิ การผลิตข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์ 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

พืน้ที่ 

(ไร่) 

ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเคร่ืองจกัร 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

จาํนวน 

คน 

จาํนวน 

วัน 

ค่าจ้าง 

(บาท/

วัน) 

ค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท) 

ค่าจ้าง 

(บาท/ไร่) 

2 21 - - - 300.00 300.00 40 4 1 300.00 300.00 100.00 5 1 1 300.00 200.00 100.00 
3 10 1 1 300.00 300.00 300.00 23 4 2 300.00 300.00 100.00 7 1 1 300.00 200.00 100.00 
4 26 1 1 300.00 300.00 300.00 29 4 1 300.00 150.00 100.00 5 1 1 300.00 200.00 100.00 
5 40 3 1 300.00 500.00 - 35 4 1 300.00 150.00 - 8 1 1 300.00 200.00 - 

รวม 112   2,100.00 1,700.00 1,200.00 133   6,000.00 1,200.00 9,800.00 33   1,500.00 1,000.00 2,500.00 

เฉล่ีย/ไร่    18.75 15.18 16.67    47.24 9.02 100.00    45.45 30.30 100.00 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการคํานวณ 
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ประวัตกิารศกึษาและการทาํงาน 

 

ช่ือ – นามสกลุ   นางสาวศริประภา ธงชยัสริุยา 

 

วนั เดือน ปี ท่ีเกิด  วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2531 

 

สถานท่ีเกิด   จงัหวดัราชบรีุ 

 

ประวตักิารศกึษา  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) 

    International Undergraduate Program (IUP) 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจบุนั New Model Planning Engineer 

 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. 
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