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The purpose of this research was to study cost and return of Kloy Hom Thong
farming of Kloy Hom Thong Pathumrat Small And Micro Community Enterprise
in Nongsue District Pathumthani Province. The study was divided into 3 farming size
which were small farm (1-20 rai), medium farm (21-40 rai), and large farm (41 rai and
above). Primary data was collected by interviewing 10 members of Pathumrat Small And
Micro Community Enterprise member in 2017 to 2018 production year and was analyse
by cost and return analysis.
The results of the study found that small farm had the highest average total cost
per rai equal to 22,401.53 baht while medium farm and large farm had average total
cost per rai 21,276.42 baht and 20,219.13 baht respectively. However, large farm had
the highest average return on investment per rai which was 35,765.63 baht, medium farm
and small farm had average return on investment per rai were 35,088.46 baht and
34,804.69 baht respectively. In addition, the highest average return net profit per rai was
large farm, the second was medium farm and the third was small farm which were equal
to 15,546.50 baht 13,812.04 baht and 12,403.16 baht respectively.
Therefore, the members of Kloy Hom Thong Pathumrat Small And Micro Community
Enterprise should cooperate to increase higher performance in bargaining, cost reduction,
marketing such as manure bank establishing, labour sharing and rotating, and mark up
price setting, and etc. This could be the keys to develop, improve, and increase production
efficiency and higher revenue for all size of member farmers.
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หันมาบริ โภคอาหารที่ มี ประโยชน์ ต่อสุขภาพเพื่ อลดความเสี่ ยงจากการเกิ ดโรคต่าง ๆ ซึ่ง ทาให้
มีผ้ ูบริ โภคหันมาสนใจกล้ วยหอมมากขึน้ และได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เพราะ
สามารถตอบโจทย์ทงั ้ ในด้ านคุณประโยชน์ และความสะดวกในการรั บประทานเป็ นอาหารเช้ า
ของคนทุกช่วงวัย ถือเป็ นพืชอีกชนิดหนึง่ ที่สร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกรในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก
กล้ ว ยหอม ถือ เป็ น กล้ ว ยชนิด หนึ่ง ที่เ ป็ น พืช เศรษฐกิจ ด้ ว ยคุณ ลัก ษณะที่มีร สชา ติดี
มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน สีผิวของกล้ วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองทอง แต่ละลูกเรี ยงกันอยู่ในหวี
อย่างสวยงาม อีกทั ้งยังมีคณ
ุ ประโยชน์มากมาย ทาให้ กล้ วยหอมได้ รับความนิยมเป็ นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค มีศกั ยภาพทังตลาดภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ แนวโน้ มความต้ องการของตลาด
ยิ่งเพิ่มมากขึ ้น การปลูกกล้ วยหอมในประเทศไทยกระจายอยูใ่ นทุกภูมิภาค โดยแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ
ได้ แก่ ปทุมธานี เพชรบุรี สุราษฎร์ ธานี ชุมพร สระบุรี โดยจากข้ อมูลปี 2559 เนื ้อที่ให้ ผลผลิตเพิ่มขึน้
จากปี 2558 จานวน 37,020 ไร่ และ 34,018 ไร่ (สานักเศรษฐกิ จการเกษตร, 2559) ตามลาดับ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การผลิตกล้ วยหอม ระหว่างปี 2557 - 2559
รายการ
2557
1. เนื ้อที่ให้ ผล (ไร่)
33,040
2. ผลผลิต (ตัน)
116,499
3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
3,526
4. ต้ นทุนการผลิต (บาท/ตัน)
4,563
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้
กล้ วยหอมทองขนาดใหญ่ (บาท/ตัน)
8,333
6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)
3,770
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

2558
34,018
113,926
3,349
4,985

2559
37,020
117,427
3,172
4,823

10,444
5,459

12,777
7,954

เนื่องจากผู้บริ โภคกล้ วยหอมทังตลาดในประเทศและต่
้
างประเทศ ยังคงมีความต้ องการ
เพิ่มสูงขึ ้น โดยตลาดส่งออกที่สาคัญของไทย ได้ แก่ ญี่ ปนุ่ จีน และลาว ซึ่งเกษตรกรเน้ นการปลูก
กล้ วยหอมแบบปลอดสารพิษ ไม่ใช้ สารเคมี การใช้ ถงุ ห่อเครื อกล้ วย ใช้ ระบบน ้าหยด เพื่อให้ ได้ กล้ วยหอม
ที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน จึงทาให้ เกษตรกรขยายพื ้นที่ปลูกในสวนผลไม้ เดิม และพื ้นที่ว่าง แต่ในปี
2559 ผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งทาให้ ปริ มาณน ้าไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก
ทังนี
้ ้ยังพบว่าปริ มาณการบริ โภคกล้ วยหอมในประเทศของปี 2559 ยังคงเติบโตขึ ้นจากปี
ก่อนและปริ มาณการส่งออกก็เพิ่มสูงขึน้ ในปี 2559 จานวน 3,725 ตัน ปี 2558 จานวน 3,297 ตัน
แต่มลู ค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีการใช้ มาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการด้ าน
สุขอนามัย คารับรองการนาเข้ า ข้ อกาหนดทางเทคนิคการค้ า การจากัดจุดนาเข้ า ระบบการรับรอง
คุณภาพความปลอดภัยดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การค้ าของกล้ วยหอม ระหว่างปี 2557 - 2559
รายการ
2557
1. ใช้ ในประเทศ (ตัน)
115,024
2. ส่งออก กล้ วยหอมสด
ปริมาณ (ตัน)
1,475
มูลค่า (ล้ านบาท)
45.15
3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน)
30,616
4. คูค่ ้ าที่สาคัญ : ญี่ปนุ่ จีน ลาว
5. คูแ่ ข่งที่สาคัญ : ฟิ ลิปปิ นส์ เอกวาดอร์ เบลเยียม คอสตาริกา
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559)

2558
110,629

2559
113,703

3,297
99.17
30,075

3,725
81.40
21,855

จัง หวัด ปทุม ธานี ถื อ เป็ น พื น้ ที่ ป ลูก กล้ ว ยหอมแหล่ง ใหญ่ ข องประเทศ มี พื น้ ที่ ป ลูก ถึ ง
14,170.10 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) และมีข้อได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นดินเหนียว
มีระบบชลประทานทัว่ ถึง ทาให้ เหมาะกับการปลูกกล้ วยหอม หรื อพืชชนิดอื่น ๆ อีกทังยั
้ งอยู่ใกล้
กับตลาดค้ าส่งผักผลไม้ ขนาดใหญ่ อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มมุ เมือง ฯลฯ การขนส่งจึงสะดวกสบาย
ผลผลิตเสียหายน้ อย แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอมทองยังมีการปลูกอย่างกระจัดกระจาย
พบมีเพียงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์เท่านันที
้ ่มีการรวมกลุ่มกันในอาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
วิ ส าหกิ จ ชุม ชนกลุ่ม กล้ ว ยหอมทองปทุม รั ต น์ ตัง้ อยู่เ ลขที่ 111 หมู่ 2 ต าบลนพรั ต น์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันผลิตกล้ วยหอมเพื่ อจาหน่าย
สูท่ ้ องตลาดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการขึ ้นในนามวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์กับกรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี
พ.ศ.2558 มีสมาชิกกลุ่มทังสิ
้ ้น จานวน 22 รายโดยประธานกลุ่มฯ คือ นายนุกลู นามปราศัย พื ้นที่
เพาะปลูกกล้ วยหอมทัง้ หมดของกลุ่มมีประมาณกว่า 500 ไร่ ในปั จจุบนั ทางกลุ่มเน้ นจาหน่าย
ผลผลิตแบบผลสดจาหน่ายภายในประเทศแทนการส่งออก เนื่องจากบริ ษัทรับซือ้ จากประเทศ
ญี่ ปุ่ นปิ ด ตัว ลง ท าให้ ช่อ งทางการจ าหน่า ยของกลุ่ม ลดลง อี ก ทัง้ ปริ ม าณผลผลิ ต กล้ ว ยหอม
ในประเทศมี ปริ ม าณมากขึน้ ทาให้ เกิ ดปั ญหาภาวะผลผลิ ตล้ น ตลาด ราคาผลิตตกต่ า อี กทัง้
เกษตรกรสมาชิ กในกลุ่มไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลการผลิตในการปลูกกล้ วยหอมทอง หรื อการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ทาให้ ไม่ทราบต้ นทุน ผลตอบแทน และกาไรที่ได้ รับอย่างแท้ จริ ง
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ส่งผลให้ เกษตรกรในกลุ่มเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องมีการ
วิเคราะห์และศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกกล้ วยหอมของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อปรับปรุงการผลิต วางแผนการผลิต
ที่ถกู ต้ องเหมาะสม และนาความรู้ เกี่ยวกับต้ นทุนการผลิตและผลตอบแทนมาใช้ ประโยชน์ในการ
บริหารและจัดการสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอมทองให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกกล้ วยหอมทอง
แบ่งตามขนาดพืน้ ที่ การปลูกของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการศึกษา
ทาการศึกษาสภาพทัว่ ไป การเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูก
กล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนเกษตรกร จากสมาชิกจานวน 10 ราย โดยรูปแบบการปลูก
แบ่งเป็ นกลุม่ ตามขนาดพื ้นที่ออกเป็ น 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1 - 20 ไร่) สวนขนาดกลาง
(พื ้นที่ 21 - 40 ไร่) และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป) และให้ ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์
โดยใช้ ข้อมูลจากการสารวจ ปี เพาะปลูก 2560/2561
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบถึงสภาพทัว่ ไป และผลการเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทน
การปลูกกล้ วยหอมทองแบ่งตามขนาดพืน้ ที่ทงั ้ 3 ขนาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อ นาความรู้ ที่ได้ เป็ นข้ อมูล ให้ เกษตรกร ปรับปรุ ง
พัฒนา เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต ลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างเหมาะสม และสร้ างรายได้ ให้ แก่
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เกษตรกรมากขึ ้น รวมถึงใช้ เป็ นข้ อมูลให้ หน่วยงานรัฐบาลใช้ ในการส่งเสริ มและพัฒนาการปลูก
กล้ วยหอมทองของจังหวัดปทุมธานี ต่อไป
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนของการปลูกกล้ ว ยหอมทอง : กรณี ศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วิธีการศึกษาดังนี ้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้ อมูลที่ได้ มาจากแหล่งข้ อมูลที่มีผ้ รู วบรวมไว้
อยู่แล้ ว โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องจะที่ ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร รายงาน
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องตลอดจนข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น
กรมส่งเสริ มการเกษตร สานักงานจังหวัดปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และกรมศุลกากร เป็ นต้ น
2. ข้ อมู ล แบบปฐมภู มิ (Primary Data) คื อ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
จากแหล่งข้ อมูลโดยตรง ซึ่งจากการศึกษาครั ง้ นี ้ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
สมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โดยการเก็บตัวอย่างใช้ วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกรตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 10 ราย แบ่งออกตามขนาดพื ้นที่การปลูกกล้ วยหอมทองเป็ น 3 ขนาด ดังนี ้
2.1 สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
2.2 สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
2.3 สวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป)

จานวน 4 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 3 ราย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาในครั ง้ นี จ้ ะน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ โดยแบ่ ง ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)
เพื่อให้ ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์
ด้ วยวิธีทางสถิตแิ บบง่าย แสดงในรูปค่าเฉลี่ย และร้ อยละ
2. เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ข้อที่ 2 ใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)
โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์มาคานวณต้ นทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินในการปลูกกล้ วยหอม เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกันทัง้ 3 ขนาด ทาให้ ทราบ
ถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรได้ รับ
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทอง : กรณีศกึ ษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรั ตน์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ศึกษาได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ า ดาเนินการ
รวบรวมแนวคิด และทฤษฎี เอกสาร ตลอดจนงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อน ามาใช้ ในการก าหนด
แนวทางการศึกษาดังนี ้
1. ทฤษฎีวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทฤษฎีวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยพื ้นที่การผลิต จะทาให้ ทราบถึงผลตอบแทน
ที่ เ กษตรกรได้ รั บ ในการวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาต้ น ทุ น การผลิ ต สามารถพิ จ ารณาได้ ดัง นี ้
(ชูชีพ พิพฒ
ั น์ศถิ ี, 2544)
ต้ นทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยที่สญ
ู เสียไปในกระบวนการผลิต
สามารถแบ่ง ต้ น ทุน การผลิ ตได้ ต ามปั จ จัยการผลิ ต คือ ปั จ จัยคงที่ (Fixed Factor) และปั จ จัย
ผันแปร (Variable Factor) ดังนัน้ ต้ นทุนการผลิตก็เช่นเดียวกัน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
1. ต้ นทุนคงที่ทงหมด
ั้
(Total Fixed Cost: TFC) คือ ค่าใช้ จ่ายที่สญ
ู เสียไปในกระบวนการ
ผลิตที่เกิดจากการใช้ ปัจจัยคงที่ ซึ่งหมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตที่ไม่ขึน้
อยูก่ บั ปริมาณของผลผลิต สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
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1.1 ต้ นทุนคงที่ ที่ เป็ นตัวเงิ น (Tangible Fixed Cost) เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ที่ ผ้ ู ผลิ ต ต้ อง
สูญเสียไปในรู ปของการจ่ายเงินสดในจานวนที่คงที่ต่อปี ได้ แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษี ที่ดิน ค่าเบี ้ย
ประกัน เป็ นต้ น ซึง่ สูตรคานวณที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนคงที่ มีดงั นี ้
ต้ นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost: AFC) สามารถคานวณได้ ตามสูตรดังนี ้
ต้ นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) =

ต้ นทุนคงที่ทงหมด
ั้
(TFC)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ทงหมด
ั้
(Q)

1.2 ต้ นทุนคงที่ที่ไ ม่เ ป็ นตัวเงิ น (Intangible Fixed Cost) เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ ที่ผ้ ูผลิ ต
ไม่ได้ สูญเสียไปในรู ปของการจ่ายเงินสด แต่เป็ นต้ นทุนที่เกิดจากการประเมิน ได้ แก่ ค่าใช้ ที่ดิน
ของตนเอง ค่าเสื่อมราคาของโรงเรื อน ค่าเสื่อมของเครื่ องจักรที่เกิดขึ ้นจากการใช้ มาเป็ นเวลานาน
ค่า เสื่ อ มราคาของอุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ท าการเกษตร เป็ น ต้ น ซึ่ง สามารถค านวณหาค่า เสื่ อ มต่า ง ๆ
แบบเส้ นตรง ได้ ตามสูตรคานวณ ดังนี ้
ค่าเสื่อม =

มูลค่าทรัพย์สินแรกซื ้อ - มูลค่าซาก
อายุการใช้ งาน (ปี )

2. ต้ นทุนผันแปรทัง้ หมด (Total Variable Cost: TVC) หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่ สูญเสี ยไป
ในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณการผลิต หากเกษตรกรผลิตมาก ก็จะสูญเสีย
ต้ นทุนประเภทนี จ้ านวนมาก หากเกษตรกรผลิต น้ อยก็ จ ะเสี ย ต้ นทุน ประเภทนี น้ ้ อยลงไปด้ ว ย
ค่าใช้ จา่ ยประเภทนี ้เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกษตรกรสามารถควบคุมได้ ในระยะเวลาที่ทาการผลิตคานวณ
ได้ จากการนาจานวนปั จจัยผันแปรทังหมดคู
้
ณด้ วยราคาของปั จจัยผันแปรต่อหน่วย สามารถเขียน
สูตรคานวณได้ ดงั นี ้
TVC = Px1X1 + Px2X2 + .................
เมื่อ

TVC

คือ

ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้

Pxi

คือ

จานวนปัจจัยผันแปรที่ i; 1, 2, 3, 4, 5,…………

Xi

คือ

ราคาผันแปรต่อหน่วยที่ i; 1, 2, 3, 4, 5,………..
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และ ต้ นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) =

ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้
(TVC)
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ทงหมด
ั้
(Q)

นอกจากนี ้ ยังสามารถคานวณต้ นทุนผันแปรทังหมดได้
้
จาก TVC = (AVC)(Q)
ต้ นทุนผันแปรทังหมดที
้
่นามาวิเคราะห์ มีดงั นี ้
2.1 ค่า แรงในการประกอบกิ จ กรรมการผลิ ต ได้ แ ก่ แรงงานของคนในครอบครั ว
แรงงานช่วยเหลือ และแรงงานจ้ าง ซึ่งแรงงานของคนในครอบครัวและแรงงานช่วยเหลือ สามารถ
ประเมินได้ ตามอัตราค่าจ้ างแรงงานของเกษตรกรในท้ องถิ่น ค่าแรงงานสามารถแบ่งออกได้ ตาม
ลักษณะของกิจกรรมการผลิตคือ ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน ค่าแรงงานในการปลูก ค่าแรงงาน
ในการใส่ปยุ๋ ค่าแรงงานในการกาจัดวัชพืช ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ค่าแรงงานในการขนส่ง
เป็ นต้ น
2.2 ค่าวัสดุทางการเกษตร ได้ แก่ ค่าหน่อพันธุ์ ค่าปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย์ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
ค่าสารเคมีกาจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เป็ นต้ น
2.3 ค่าใช้ จ่ายผันแปรอื่ นๆ ได้ แก่ ค่าซ่อมแซมเครื่ องมื ออุปกรณ์ และค่าเสี ยโอกาส
เงินลงทุน เป็ นต้ น
3. ต้ นทุ น รวม (Total Cost: TC) คื อ ต้ นทุ น ทั ง้ หมดที่ เ กิ ด ขึ น้ ในกระบวนการผลิ ต
ซึ่งในระยะสัน้ จะประกอบด้ วย ต้ นทุนคงที่ทงั ้ หมดและต้ นทุนผันแปรทัง้ หมดคิดเฉลี่ ยต่อ หน่วย
พื ้นที่เพาะปลูก ในการคานวณต้ นทุนทังหมดสามารถใช้
้
สตู รคานวณ ดังนี ้
ต้ นทุนทังหมด
้

=

ต้ นทุนคงที่ทงหมด
ั้
+ ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้

ต้ นทุนทังหมด
้

=

ค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นตัวเงิน + ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นตัวเงิน

หรื อ

รายได้ (Revenue) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากการผลิตกล้ วยหอมทอง ผลตอบแทน
มากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับระดับรายได้ ต่างๆ ได้ แก่ รายได้ ทัง้ หมด รายได้ สุทธิ และผลกาไรสุทธิ
สามารถคานวณได้ โดยการคิดเฉลี่ยต่อหนึง่ หน่วยพื ้นที่เพาะปลูกใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้
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รายได้ ทงหมด
ั้

=

ราคาผลผลิต x จานวนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้

รายได้ สทุ ธิ

=

รายได้ ทงหมด
ั้
- ต้ นทุนผันแปร

กาไรสุทธิ

=

รายได้ ทงหมด
ั้
- ต้ นทุนทังหมด
้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

จากการตรวจเอกสารรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง พบว่าที่ผ่านมามีผ้ ศู ึกษาเกี่ยวกับ
เรื่ องของการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกพืชต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้
วิชัย อมรเสนารักษ์ (2542) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ทาสวนกล้ วยไข่ ในตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการแบ่งเนื ้อที่ปลูก
สวนกล้ วยไข่ออกเป็ น 3 ขนาด ได้ แก่ สวนขนาดเล็ก 5-10 ไร่ สวนขนาดกลาง 15-20 ไร่ และสวน
ขนาดใหญ่ 30-50 ไร่ พบว่า สวนขนาดเล็ก 5 ไร่ และ 10 ไร่ มี ต้นทุนรวมตลอดอายุโครงการ
132,813.80 บาท และ 254,062.60 บาท สวนขนาดกลาง 15 ไร่ และ 20 ไร่ มีต้นทุนรวมตลอด
อายุโครงการ 382,121.40 บาท และ 503,370.20 บาท สวนขนาดใหญ่ 30 ไร่ และ 50 ไร่ มีต้นทุน
รวมตลอดอายุโครงการ 762,487.80 บาท และ 1,247,483 บาท การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ปลูกกล้ วยไข่ พบว่าเนื ้อที่ปลูกกล้ วยขนาดใหญ่ ไร่ตวั อย่าง 50 ไร่ มีงวดระยะเวลาคืนทุนเร็ วที่สุด คือ
10 เดือน มีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิเป็ นบวก ณ อัตราผลตอบแทน คือ 389,446.37 บาท 353,895.06 บาท
และ 322,414.86 บาทตามลาดับ และมีดชั นีกาไร ณ อัตราผลตอบแทน ได้ แก่ ร้ อยละ 10, 14 และ
18 ตามลาดับ ทังนี
้ ้สรุปได้ ว่าการลงทุนทาสวนกล้ วยไข่ สาหรับเนื ้อที่การเพาะปลูกกล้ วยไข่ขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนคุ้มค่าแก่การลงทุน จึงเป็ น
โครงการที่นา่ สนใจสาหรับการลงทุน
ละออง รัตนพรหม (2548) ได้ ศกึ ษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกลองกอง
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกอง
โดยแบ่งเป็ น 2 ขนาดสวน คือ สวนขนาดเล็ก พื ้นที่ 1-5 ไร่ และสวนขนาดกลาง พื ้นที่ มากกว่า 5 ไร่
ถึง 10 ไร่ โดยกาหนดขนาดตัวอย่างสวนขนาดเล็กจานวน 30 ราย และสวนขนาดกลาง 10 ราย
พบว่ากิจกรรมการปลูกลองกองของสวนลองกองขนาดเล็กจะเป็ นแบบสวนหลังบ้ าน และปลูกเป็ น
พืชแซมพืชชนิดอื่น ต้ นทุนของสวนขนาดเล็กเฉลี่ยต่อไร่ปีละ 6,241.17 บาท รายรับเฉลี่ยต่อไร่ ตอ่ ปี
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ปี ละ 9,982.12 บาท ทาให้ ผลตอบแทนต่อไร่ เฉลี่ยปี ละ 3,740.95 บาท สวนขนาดกลางเป็ นสวน
ที่มีการดูแลรักษาค่อนข้ างดีกว่า ต้ นทุนของสวนขนาดกลางเฉลี่ยต่อไร่ปีละ 6,362.85 บาท รายรับ
เฉลี่ยต่อไร่ ปีละ 19,651.50 บาท ทาให้ ได้ ผลตอบแทนต่อไร่ เฉลี่ยปี ละ 13,288.65 บาท ดังนัน้
จากการวิเคราะห์พบว่าการที่เกษตรกรได้ รับคาแนะนาในเรื่ องการปลูกและการดูแลที่ถูกต้ องจาก
ทางราชการอย่างทัว่ ถึง จะทาให้ เกษตรสามารถนาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาที่ดีขึ ้น
จะทาให้ เกษตรกรจะได้ รับผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น และทาให้ ได้ ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ในการปลูกลองกองในรูปแบบใดก็ตามก็สามารถให้ ผลตอบแทนที่สงู และคุ้มค่าน่าลงทุนทังสิ
้ ้น
ศิริพร งามเชย (2551) ได้ ศกึ ษาการวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานกล้ วยหอมในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการตอบสนองอุปทานกล้ วยหอมเป็ นไป
ตามทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ และสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ได้ ตรวจสอบมา ซึ่งพบว่า ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อพื น้ ที่ เ พาะปลูก คือ ราคาในปี ที่ผ่า นมา ค่าจ้ างแรงงาน ราคาปุ๋ ยเคมี และพื น้ ที่
เพาะปลูกกล้ วยหอม โดยเฉพาะราคากล้ วยหอมในปี ที่ผ่านมาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื ้นที่เพาะปลูก และปริ มาณการผลิตการคาดการณ์ ซึ่ง
พบว่าแนวโน้ มของอุปทานผลผลิ ตกล้ ว ยหอมทั ้ง 4 ภาคในสถานการณ์ป กติ พบว่า อัต ราการ
ขยายตัวของอุปทานผลผลิตกล้ วยหอมในภาคเหนือ มีแนวโน้ มเพิ่มมากที่สดุ ร้ อยละ 17.19 ต่อปี
รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง โดยมีอตั ราการขยายตัวของอุปทาน
ผลผลิตกล้ วยหอมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ร้ อยละ 5.78 4.36 และ 0.17 ตามลาดับ
ภูดินนั ท์ สง่าพงษ์ (2553) ได้ ศกึ ษาการเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี การเพาะปลูก 2551/2552 ระหว่างพืน้ ที่โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะ
พื ้นที่ดินดาน และพื ้นที่ปกติ จังหวัดนครราชสีมา โดยทาการศึกษาเกษตรกรตัวอย่างจานวน 67 ราย
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในพื ้นที่โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื ้นที่ดินดาน มีต้นทุนการผลิต
เท่ากับ 5,785.73 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉี่ย 4,532.93 บาทต่อไร่ รายรับสุทธิเท่ากับ 3,149.44 บาท
ต่อไร่ ได้ รับกาไรต่อไร่ เ ท่ากับ 2,010.92 บาท สาหรับเกษตรกรในพื น้ ที่ปกติ มี ต้นทุนการผลิต
เท่ากับ 5,289 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,129.83 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ รับรายได้ สทุ ธิเท่ากับ 3,068.33 บาท
ต่อไร่ ได้ รับกาไรต่อไร่ เท่ากับ 1,855.61 บาท จึงสรุ ปได้ ว่าแม้ ว่าต้ นทุนการผลิตในแปลงไถระเบิด
ดินดานจะสูงกว่าแต่ผลผลิตต่อไร่ ก็จะสูงกว่าเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงสาหรับ
แปลงที่ ไ ม่มีการไถระเบิดดินดานแต่มีปัญหาดินดานผลผลิตต่อไร่ ก็จะลดลงเรื่ อย ๆ เนื่ องจาก
ปัญหาดินดานจะเพิ่มขึ ้นทุกปี
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สุขใจ ตอนปั ญญา (2554) ได้ ศึกษาเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้ าว
ของเกษตรกร หมู่ 5 ตาบลหัวดง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งทาการศึกษาเกษตรกรรายย่อย
ที่มีขนาดพื ้นที่การปลูกข้ าว 10-30 ไร่ จานวน 10 คน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการ
จัดการเกี่ ยวกับการปลูกข้ าวไม่ต่างกัน ซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้ าวมี ต้นทุนรวมเฉลี่ย
5,083.27 บาทต่อ ไร่ มี ก าไรสุท ธิ เ ฉลี่ ย 614 บาทต่อ ไร่ อัต ราก าไรสุท ธิ ต่อ ต้ น ทุน ร้ อย 12.08
อัตรากาไรสุทธิ ต่อยอดขายร้ อยละ 10.40 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ร้ อยละ 9.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้ อยละ 34.80 และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.55 ตัน โดยต้ นทุน
การปลูกข้ าวประกอบด้ วย 3 ส่วนที่สาคัญ ได้ แก่ ต้ นทุนค่าวัตถุดิบร้ อยละ 13 ต้ นทุนค่าแรงงาน
ร้ อยละ 24 และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการผลิตร้ อยละ 63 โดยผลผลิตเฉลี่ ยต่อไร่ พบว่า การลงทุน
ของเกษตรกรรายย่อย ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 0.7 ตัน ต่อไร่ และรายได้ เฉลี่ย 5,903.08 บาทต่อไร่ ทังนี
้ ้
การหาจุดคุ้มทุนพบว่า เกษตรกรต้ องปลูกข้ าวให้ ได้ ผลผลิต 0.55 ตันต่อไร่ จึงจะคุ้มทุนพอดี
ณริ ดา ปั นชัย (2555) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริ ม
การปลูกข้ าวอินทรี ย์เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษาด้ านการจัดการ
การผลิตข้ าวอินทรี ย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ รวมไปถึงการต้ นทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ และวิเคราะห์ความไหวตัวของโครงการ (Sensitivities Analysis)
โดยรวบรวมข้ อมูลจากการแจกแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์ ในพื ้นที่ 8 อาเภอ ในจังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 70 ราย ในการประเมินต้ นทุนและผลตอบแทนจะแบ่งตามขนาดของพื ้นที่ออกเป็ น
3 ประเภท คือ พื ้นที่ขนาดเล็ก (1-10 ไร่) พื ้นที่ขนาดกลาง (11-29 ไร่) และขนาดใหญ่ (30 ไร่ขึ ้นไป)
จากการศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตเทียบต่อไร่ พบว่าพื ้นที่ขนาดเล็ก มีต้นทุนในการ
ผลิตต่าที่สุด คือ 16.37 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมา คือ พื ้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่มี ต้นทุน
ต่อหน่วย เท่ากับ 17.90 และ 19.01 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ หากนามาเปรี ยบเทียบ จะพบว่า
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวอินทรี ย์ในพื ้นที่ขนาดเล็กมีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 35,745.90 บาท
และอัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้ นทุน (B/C) เท่ากับ 1.60 ซึง่ มีคา่ มากกว่าในการปลูกในพื ้นที่ขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง ซึง่ มีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 31,957.16 บาท และ 21,519.88 บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้ นทุน (B/C) เท่ากับ 1.55 และ 1.40 ตามลาดับ นอกจากนีย้ ังมีการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้ นทุนรายอาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ พบว่าอาเภอแม่ริมมีต้นทุนในการผลิต
ข้ าวอินทรี ย์ต่าที่สดุ ส่วนในด้ านการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ในการลงทุนกรณีต้นทุน
ลดลงร้ อยละ 10 และกรณีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 พบว่ากาลงทุนปลูกข้ าวอินทรี ย์ข องทัง้ 3 ขนาด
มีความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้ าวอินทรี ย์ในพื ้นที่ขนาดเล็ก

13
อธิสิทธิ์ นุชเนตร และสุภาพร เพชรรัตน์กลุ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “กล้ วยหอมทองบ้ านลาด
ต้ นทุนการผลิตกับความคุ้มค่าในการลงทุน ” ผลการศึกษาพบว่า ต้ นทุนการผลิตกล้ วยหอมทอง
อาเภอบ้ านลาด เพชรบุรี จานวน 4 ตาบล ได้ แก่ ตาบลถ ้ารงค์ ไร่สะท้ อน ตาหรุ และหนองกระเจ็ด
เท่ากับ 1,635,726 บาท 748,933 บาท 900,622 บาท และ 1,114,758 บาท ตามลาดับ ต้ นทุนคงที่
ส่วนมากเป็ นค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์และค่าเสียโอกาสในการใช้ ที่ดิน โดยสรุปอัตราตอบแทนคุ้มค่ า
แก่เกษตรกรของตาบลถา้ รงค์ให้ ผลตอบแทนสูงสุดทังปริ
้ มาณและมูลค่ามีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี
6 เดือน 19 วัน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 1,431,845.62 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 42.78
รองลงมาคือตาบลหนองกระเจ็ด ระยะคืนทุน 1 ปี 9 เดือน 18 วัน มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ 734,872.21 บาท
อัตราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 31.42 ลาดับต่อมาคือตาบลตาหรุ ระยะคืนทุน 2 ปี 2 เดือน 3 วัน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ 294,775.16 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 18.79 ส่วน และตาบลไร่
สะท้ อน มีระยะคืนทุนมากกว่า 3 ปี ซึ่งควรปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการตลาดของการผลิต
กล้ วยหอมทอง
นิกข์นิภา บุญช่วย (2560) ศึกษาเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนของการปลูกกล้ วยนา้ ว้ า
ในเขตอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยการทาการศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูก
กล้ วยน ้าว้ า และศึกษาสาเหตุของการเลือกอาชีพการปลูกกล้ วยน ้าว้ าของเกษตรกร อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรีโดยจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 ราย พบว่า การปลูกกล้ วยนา้ ว้ าต่อไร่ ต่อ ปี
มีเงินลงทุนครัง้ แรกในระยะเวลา 1 ปี จึงจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกรเท่ากับ 33,884.55 บาท
พบว่า มีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังหมด
้
20,184.55 บาท และรายได้ เป็ นเงิน 25,728.57 บาท และมีกาไรสุทธิ
5,544.02 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการปลูกกล้ วยน ้าว้ าเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี พบว่า อัตรากาไร
สุทธิต่อยอดขาย 21.55% และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 16.36% สรุ ปผลการวิจัย
พบว่าการปลูกกล้ วยน ้าว้ าต่อไร่ตอ่ ปี มีผลผลิตค่อนข้ างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนในการลงทุน
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การศึก ษาเปรี ย บเที ย บต้ น ทุน
และผลตอบแทน โดยงานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทาสวนกล้ วยไข่
ในตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ของวิชยั อมรเสนารักษ์ (2542) ได้ แนวคิด
การศึกษาเปรี ยบเทียบโดยการแบ่งเนื ้อที่ปลูกออกเป็ นแต่ละขนาด ซึง่ คล้ ายกับงานวิจยั ของละออง
รัตนพรหม (2548) ที่ทาการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกลองกอง อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกองโดยแบ่งขนาดสวน
รวมทัง้ งานวิจัยของณริ ดา ปั นชัย (2555) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการ
ส่ง เสริ ม การปลูกข้ าวอินทรี ย์เ พื่ อการส่ง ออกของเกษตรกรในจัง หวัดเชี ยงใหม่ ประเมิ นต้ นทุน
และผลตอบแทนจะแบ่ง ตามขนาดของพื น้ ที่ จะเห็นได้ ว่ามี การศึกษาเปรี ยบเที ยบต้ น ทุน และ
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ผลตอบแทนโดยแบ่งตามขนาดพืน้ ที่ และจากการตรวจเอกสารบทความของ สุขใจ ตอนปั ญญา
(2554) ภูดนิ นั ท์ สง่าพงษ์ (2553) และงานวิจยั ของนิกข์นิภา บุญช่วย (2560) รวมทังอธิ
้ สิทธิ์ นุชเนตร
และสุภาพร เพชรรัตน์กลุ (2556) จึงได้ นามาเป็ นแนวทางในการดาเนินงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาต้ นทุน
และผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทอง : กรณีศกึ ษากลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึก ษาต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาสภาพทั่วไป
ของการผลิ ต และวิ เ คราะห์ ต้ น ทุน และผลตอบแทนแบ่ง ตามขนาดพื น้ ที่ ซึ่ ง กรอบแนวคิ ด ใน
การศึกษามีดงั ต่อไปนี ้
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์

เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกกลุ่มไม่ทราบต้ นทุนการผลิต
และการลงทุนการปลูกกล้ วยหอมทองที่แท้ จริง
สภาพทัว่ ไป
ของเกษตรกรกลุม่
วิสาหกิจชุมชนกล้ วย
หอมทองปทุมรัตน์

การศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของการลงทุนปลูกกล้ วยหอมทอง

วิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา

ข้ อเสนอแนะ

เป็ นแนวทางของเกษตรกรกลุม่ ในการพัฒนา ปรับปรุง
การผลิต ลดต้ นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่มรายได้ ให้ กบั เกษตรกรทัง้ 3 ขนาดสวน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ต้ นทุนแลผลตอบแทน
ทางการเงินของการ
ปลูกกล้ วยหอมของ
เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ตามขนาด
พื ้นที่ปลูกจานวน 3
ขนาดสวน
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บทที่ 3
ข้ อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี
ที่ตัง้ และอาณาเขตของจังหวัด ปทุมธานี
จัง หวัด ปทุม ธานี ตั ้งอยู่ใ นภาคกลางประมาณเส้ น รุ้ ง ที่ 14 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่
100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 1,525.856
ตารางกิโลเมตร หรื อ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุ งเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็ นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง คือ
- ทิศ เหนือ ติด ต่อ กับ อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวัง น้ อ ย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา อาเภอหนองแค และอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอองครักษ์ จัง หวัดนครนายก และอาเภอบางน ้าเปรี ย้ ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และอาเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร และอาเภอปากเกร็ ด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี
ที่มา: สานักงานจังหวัดปทุมธานี (2559)
สภาพภูมิประเทศ
พื ้นที่สว่ นใหญ่ของจังหวัดเป็ นที่ราบลุม่ ริมสองฝั่ งแม่น ้า โดยมีแม่น ้าเจ้ าพระยาไหลผ่านใจกลาง
จังหวัดในเขตอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก เป็ นระยะทาง 27 กิโลเมตร ทาให้ พื ้นที่ของ
จังหวัดปทุมธานีถกู แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรื อบนฝั่ งขวาของแม่น ้าเจ้ าพระยา
ได้ แก่ พื ้นที่ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ วกับพื ้นที่บางส่วนของอาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอสามโคก
กับฝั่ งตะวันออกของจังหวัดหรื อบนฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าเจ้ าพระยา ได้ แก่ พื ้นที่อาเภอเมืองปทุมธานี
บางส่วน อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง อาเภอหนองเสือ อาเภอลาลูกกา และพื ้นที่บางส่วนของ
อาเภอสามโคก โดยปกติระดับน ้าในแม่น ้าเจ้ าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร
ซึง่ ทาให้ เกิดภาวะน ้าท่วมในบริเวณพื ้นที่ราบริมฝั่งแม่น ้าเจ้ าพระยาเป็ นบริเวณกว้ าง และก่อให้ เกิด
ปัญหาอุทกภัยในพื ้นที่ฝั่งขวาของแม่น ้าเจ้ าพระยา สาหรับพื ้นที่ทางฝั่งซ้ ายของแม่น ้าเจ้ าพระยานัน้
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เนื่ องจากประกอบด้ วยคลองซอยเป็ น คลองชลประทานจ านวนมาก สามารถควบคุม จ านวน
ปริมาณน ้าได้ ทาให้ ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า (สานักงานจังหวัดปทุมธานี , 2559)
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดปทุมธานี ตังอยู
้ ภ่ าคกลางของประเทศไทย ตังอยู
้ ท่ ี่ ละติจดู 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ
ลองจิจดู 100 องศา 37 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 6 เมตร มีลกั ษณะอากาศ
แบบทุ่งหญ้ าเมืองร้ อน คือมีฝนตกปานกลางและสลับฤดูแล้ ง บริ เวณภาคกลางตอนล่างอากาศ
ชุ่ม ชื น้ เนื่ องจากตัง้ อยู่ใกล้ ทะเลอ่าวไทย ปั จ จัยที่ ควบคุม อุณหภูมิ ไ ด้ รับ อิทธิ พ ลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ที่นาความชุ่มชื ้นมาสู่จงั หวัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส
อากาศจะค่อนข้ างร้ อน ปริ มาณนา้ ฝนเฉลี่ ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร ฝนตกมากสุดในเดือ น
กันยายน (สานักงานจังหวัดปทุมธานี, 2559)
ลักษณะของดิน
พื ้นที่จงั หวัดส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุม่ ดินมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็ นกรดปานกลาง
ถึง เป็ นกรดจัด มี pH ประมาณ 4-6 ซึ่ง เป็ นลักษณะของดิน เปรี ย้ ว ซึ่ง สามารถจ าแนกได้ ดัง นี ้
(1) ดินเปรี ย้ วน้ อยมีเนื ้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.20 (2) ดินเปรี ย้ วปานกลาง 426,292.54 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 61.58 (3) ดินเปรี ย้ วจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 33.22 ซึง่ สภาพพื ้นที่ดงั กล่าว
ทาให้ ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้ าวซึ่งทาให้ ได้ ผลผลิตต่า จึงต้ องมีการปรับปรุ ง
โดยการใช้ ปูน ขาวหรื อ ปูน มาร์ ล ควบคู่กับ การใช้ ปุ๋ ยเคมี เ พื่ อ ให้ ก ารเพาะปลูก ได้ ผ ลผลิ ต ดี ขึ น้
(สานักงานจังหวัดปทุมธานี, 2559)
ลักษณะแหล่ งนา้
แหล่งน ้าที่สาคัญของจังหวัดปทุมธานี นอกจากแม่น ้าเจ้ าพระยาแล้ วยังมีระบบคลองส่งน ้า
ชลประทาน และคลองธรรมชาติ เช่น คลองควาย คลองเชียงรากน้ อย คลองบางเตย คลองบางโพธิ์
คลองน ้าอ้ อม คลองบางหลวง คลองหกวา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระพีพฒ
ั น์ เป็ นต้ น
ซึ่งจะรับน ้าจากเขื่อนชัยนาท และรับน ้าจากแม่น ้าป่ าสักเขื่อนพระรามหก นอกเหนือจากแหล่งน ้า

19
ต่างๆแล้ ว จังหวัดปทุมธานียังเป็ นจุดสูบนา้ ดิบจากแม่นา้ เจ้ าพระยา เพื่อนามาผลิตนา้ ประปา
ให้ บริ การในพื ้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ งตะวันออก โดยมีสถานีสบู น ้าบริ เวณตอนล่างของปากคลอง
อ้ อม ตาบลบ้ านกระแชง อาเภอเมื องปทุมธานี เพื่อส่งนา้ ตามคลองส่งนา้ ดิบไปยังโรงกรองน า้ ที่
บางเขนและสามเสน (สานักงานจังหวัดปทุมธานี, 2559)
สภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
ประวัตคิ วามเป็ นมา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ ตังอยู
้ ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตาบลนพรัตน์ อาเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีความเป็ นมาเริ่ มจากปี พ.ศ.2550 เกษตรกรผู้ปลูกส้ มทุ่งรังสิต
ประสบปั ญ หาโรครากเน่า โคนเน่าในต้ นส้ ม ระบาดอย่า งรุ น แรง และไม่ส ามารถฟื น้ ฟูสวนส้ ม
ได้ จงึ ทาให้ เกิดปัญหาการขาดทุน ก่อเกิดหนี ้สินเป็ นจานวนมาก คนที่มีทนุ ส่วนหนึง่ ขยับพื ้นที่ขึ ้นไป
ลงทุนปลูกส้ ม ในพื น้ ที่ จัง หวัดพิจิ ตร กาแพงเพชร แต่อีกส่วนหนึ่ง ไม่มี ทางเลื อกจึง รวมกลุ่ม กัน
ประกอบอาชีพเย็บผ้ า ซึง่ ได้ ผลตอบแทนน้ อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จา่ ยในครอบครัว จึงหาพืชตัวใหม่
ที่จะปลูกทดแทนการปลูกส้ ม โดยเลือกปลูกกล้ วยหอมทอง ซึง่ เป็ นที่ต้องการของตลาดในขณะนัน้
กลุ่มจัดตังโดยจดทะเบี
้
ยนอย่างเป็ นทางการในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์กับกรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2558 มีสมาชิกกลุ่ม
จานวนทังสิ
้ ้น 22 รายโดยประธานกลุม่ คือ นายนุกลู นามปราศัย พื ้นที่เพาะปลูกกล้ วยหอมทังหมด
้
ของกลุ่ม มี ประมาณกว่า 500 ไร่ เป็ นกลุ่ม เกษตรกรที่ ร วมตัว กันผลิ ต กล้ ว ยหอมเพื่ อจ าหน่ า ย
สูต่ ลาดทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ปัจจุบนั ทางกลุม่ จาหน่ายผลผลิตแบบผลสด ราคาขาย
ขึ ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต ซึ่งมีราคาตังแต่
้ เครื อละ 120 - 150 บาท โดยผลผลิตจะออกมาก
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ และกรณีถ้าเป็ น
ช่วงที่ตลาดต้ องการกล้ วยหอมทองสูง อาทิ เทศกาลตรุษจีน สาร์ ทจีน ราคาจะขึ ้นไปถึง 250 บาทต่อเครื อ
โดยช่องทางการจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มมีหลากหลายช่ องทาง ทังการจ
้
าหน่าย
หน้ าสวน การทาสัญญากับบริ ษัทส่งออกกับประเทศญี่ ปนุ่ การส่งขายตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
เป็ นต้ น
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ด้ านการผลิต
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสวนแบบยกร่ อ ง มี ข นาดความกว้ างของร่ อ งดิ น ปลู ก ประมาณ 5.5-6.5 เมตร
ความกว้ างของร่ องนา้ ระหว่างร่ องประมาณ 1.0-1.5 เมตร หรื อปรับเปลี่ยนตามสภาพของพื ้นที่
ตามความเหมาะสม การนาน ้าเข้ าสวนโดยการใช้ เครื่ องสูบน ้าวิดน ้าเข้ าร่อง รักษาระดับน ้าให้ มีความลึก
ประมาณ 1.0 เมตร และต่ากว่าระดับดินบนพื ้นร่ องประมาณ 50-80 เซนติเมตร ทาการเตรี ยมดิน
โดยใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์และวัสดุปูนที่ใช้ ในการเกษตร ลงในแต่ละหลุมปลูกที่จัดเป็ น 3-4 แถว โดยใช้
ระยะปลูก (ระหว่างแถว x ระหว่างต้ น) ประมาณ 1.0 x 1.5 เมตร หรื อ 1.5 x 1.5 เมตร หน่อพันธุ์
กล้ วยหอมที่ใช้ ปลูกทังหมดเป็
้
นพันธุ์กล้ วยหอมทอง ระยะเวลาตังแต่
้ ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้ เวลา
ประมาณ 9-10 เดือน โดยรดน ้าอย่างน้ อยวันละ 1-2 ครัง้ ต่อวัน โดยการใช้ เรื อรดน ้าตามร่ องนา้
วัสดุที่ใช้ เป็ นเรื อสแตนเลสที่ติดตังเครื
้ ่ องและอุปกรณ์รดน ้า มีการใส่ปยเคมี
ุ๋
และปุ๋ ยอินทรี ย์ ตามช่วง
อายุกล้ วย เช่ น กล้ วยอายุ 20 วัน ใส่ ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 กล้ วยอายุ 1-4 เดื อน ใส่ ปุ๋ ยสูตร 25-7-7
และ 16-16-16 กล้ วยอายุ 5, 6 และ 7 เดือน ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 13-13-21 สูตร 0-0-60 ช่วงออกปลี เป็ นต้ น
และใส่กระดูกป่ นเพื่อให้ กล้ วยขยายปลีได้ ดี ถ้ ากล้ วยปลีใหญ่จะส่งผลให้ เครื อก็จะใหญ่ตามไปด้ วย
การตัดแต่งใบ เพื่อไม่ให้ ทึบจนเกินไป ไม่รกเกะกะ ให้ แสงและลมเข้ าได้ ดี และใบที่เบียดกับหวีกล้ วย
ต้ องหมั่นแต่งออกเพราะจะทาให้ ผลกล้ วยลายได้ และช่วยลดการเกิดโรคและแมลงเข้ าทาลาย
ต้ นกล้ วยได้ ง่าย กาจัดวัชพืชด้ วยเครื่ องตัดหญ้ าแบบสะพายหลังหรื อจ้ างแรงงานตัดหญ้ า และฉีดพ่น
สารป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืชสามารถใช้ เรื อที่ติดตังเครื
้ ่ องและอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมี
เมื่อเข้ าสู่เดือนที่ 5 มักพบปั ญหาการชะล้ างหน้ าดินบริ เวณโคนต้ น ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ โคนต้ นตื ้น
และรากลอยง่ายต่อการโค่นล้ ม หน้ าดินที่ถกู ชะล้ างจะลงไปจะสะสมทาให้ คนู ้าตื ้น จึงต้ องทาการ
ขุดลอกเลนจากร่องน ้าขึ ้นคืนสู่ผิวหน้ าของร่องปลูกและโคนต้ น (โกยเลน) ประมาณ 2 ครัง้ รวมทัง้
ยังทาให้ ต้นกล้ วยสมบูรณ์ขึ ้น เมื่อถึงระยะต้ นกล้ วยเริ่มแทงปลีจะต้ องมีการค ้าพยุงลาต้ นเพื่อรองรับ
น ้าหนักของเครื อกล้ วยที่กาลังเจริ ญเติบโต โดยใช้ แท่งเหล็กกลวงปลายด้ านหนึ่งแหลมแทงลงดิน
ทาให้ เป็ นหลุมนาและง่ายต่อการนาไม้ ไผ่ลาใหญ่ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 7.5-10.0 เซนติเมตร
ยาว 3.0-3.5 เมตร ปั กค ้าโดยใช้ เชือกพลาสติกหรื อริ บบิ ้นเป็ นวัสดุมดั เมื่อปลีเจริ ญเติบโตเต็มที่
ก็จะเริ่ มเปิ ดกาบปลีให้ เห็นผลอ่อน ทาการตัดปลีเพื่อให้ ผลอ่อนเจริ ญเติบโตได้ เต็มที่และห่อเครื อ
ด้ วยถุงพลาสติกบางสีฟ้าใส ขนาด 1.0 × 1.2 เมตรที่เจาะรู ระบายอากาศ เพื่อป้องกันผลกล้ วย
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จนครบกาหนดจึงทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้ วยวิธีการตัดเครื อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดทังแปลงแล้
้
ว
จึงโค่นล้ มต้ นกล้ วย ทาความสะอาดแปลง กาจัดวัชพืช และตากดินเพื่อรอการผลิตรอบใหม่ตอ่ ไป
วิถีตลาด
วิ ถี ต ลาดกล้ วยหอมทองของสมาชิ ก กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ วยหอมทองปทุ ม รั ต น์
ในปั จจุบนั มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากปริ มาณผลผลิตที่มากเกิดปั ญหามี
ภาวะล้ นตลาด ราคาผลผลิตตกต่า รวมทังช่
้ องทางการจาหน่ายของกลุ่มที่ลดลงเนื่องจากการปิ ดตัว
ลงของบริ ษัทส่งออกไปประเทศญี่ปนุ่ จึงทาให้ เกษตรกรสมาชิกกลุม่ เน้ นการจาหน่ายภายในประเทศ
เพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ เกษตรกรสมาชิกมีรูปแบบการขายผลผลิตกล้ วยหอมทอง โดยร้ อยละ 86.65
เป็ นการจาหน่ายที่หน้ าสวนโดยมีพ่อค้ าหรื อผู้ซือ้ มารับซือ้ ถึงหน้ าสวน รองลงมาเป็ นการจาหน่าย
ผลผลิตทัง้ ที่หน้ าสวนและนาไปจ าหน่ายเอง ร้ อยละ 9.24 ที่เหลือเป็ นการนาผลผลิต ที่ผลิตได้ ไป
จาหน่ายเองคิดเป็ นร้ อยละ 4.11 โดยลักษณะการจาหน่ายหน้ าสวนเกษตรกรกลุ่มตกลงซือ้ ขาย
กับพ่อค้ าคนกลาง ให้ ราคาจากการประเมินคุณภาพผลผลิต และเหมาสวนตามปริ มาณจานวนไร่
ที่ตกลง และจะนัดวันในการเข้ ามาเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเกษตรกรกลุ่มพบปั ญหาพ่อค้ าคนกลาง
ไม่มารับซื ้อตามที่ตกลง หรื อไม่มารับซื ้อตามกาหนดเวลา ทาให้ ผลผลิตเกิดความเสียหาย รวมทัง้
เป็ นการเพิ่มต้ นทุนแก่เกษตรกรอี กด้ วย ซึ่งเกษตรกรต้ องไปติดต่อจ าหน่ายให้ กับพ่อค้ ารายอื่ น
หรื อนาไปจาหน่ายเองที่ตลาดทางการเกษตร
ปั ญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้ วยหอมทอง
ปั ญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วย
หอมทองปทุมรัตน์สว่ นใหญ่เกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ ดังนี ้
1. โรคกล้ วย โรคกล้ วยมีหลายชนิดแต่ที่สง่ ผลกระทบต่อผลผลิตกล้ วยหอมมีดงั ต่อไปนี ้
1.1 โรคเหี่ ย ว (Bacterial wilt) เกิ ด จากเชื อ้ แบคที เ รี ย Ralstonia solanacearum
ในระยะแรกหลังจากการติดเชื ้อ ใบแก่ที่อยู่ล่าง ๆ จะเหี่ยวมากลู่ลง ต่อมาจะม้ วนเป็ นหลอดและเหลือง
อาการค่อย ๆ ลุกลามจากส่วนล่างขึ ้นไปยังส่วนปลายยอดของกล้ วย และมีอาการหักตรงก้ านใบ
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หน่อกล้ วยที่กาลังจะแตกยอดมีสีดา ยอดปลีแคระแกร็ นและจะตายในที่สุด โดยการแพร่ ระบาด
อย่า งรวดเร็ ว ของเชื อ้ แบคที เ รี ย ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคในแปลงปลูก เมื่ อ ปลูก โดยใช้ หัว พัน ธุ์ ที่ ติ ด เชื อ้
แปลงปลูก มี เ ศษซากพื ช ที่ ติ ด เชื อ้ ดิ น ที่ มี เ ชื อ้ อยู่แ ล้ ว และเศษวัช พื ช ที่ เ ป็ น พื ช อาศัย เป็ นต้ น
แสดงอาการคล้ ายโรคตายพราย แต่เมื่อตัดดูลกั ษณะภายในลาต้ นจะพบว่าเปลี่ยนสีเป็ นสีน ้าตาลแดง
พบบริ เวณไส้ กลางต้ นและจะขยายไปยังกาบ ก้ านใบ เครื อกล้ วย ผล หน่อ ตากล้ วยจะเหลือง และ
ตายไปในที่สดุ
1.2 โรคใบจุด (Leaf spot) เกิดจากเชื ้อรา Alternaria solani ส่วนใหญ่มกั เกิดในช่วงฤดู
ฝนถึงปลายฝนต้ นฤดูหนาว มีลกั ษณะอาการเป็ นขีดสีน ้าตาลแดงสัน้ ๆ ขนานไปกับเส้ นใบ บางครัง้
จะกระจายไปทัว่ ทังใบและขยายไปทางกว้
้
าง ทาให้ เกิดอาการใบจุดและผลลามติดต่อกันทาให้ เกิด
อาการใบไหม้ โดยมากเกิดจากริ มใบเข้ าไป แผลมีสีน ้าตาลอ่อน ขอบผลมีสีน ้าตาลเข้ ม พบทุกระยะ
การเจริญเติบโต
1.3 โรคยอดม้ วน เกิดจากเชื ้อไวรัส พาหนะนาเชื ้อคือ เพลี ้ย เชื ้อโรคจะแพร่กระจายติด
ไปกับหน่อหรื อส่วนขยายพันธุ์ตา่ ง ๆ อาการที่พบ คือในระยะแรก ๆ จะปรากฏรอยขีดสีเขียว และ
จุดเล็ก ๆ ตามเส้ นใบและก้ านใบ ใบถัด ๆ ไปจะมีขนาดเล็กลงสีเหลือง ใบม้ วนที่ปลาย เมื่อโรคนี ้
ระบาดมากขึน้ ต้ นกล้ วยจะแคระแกร็ น ใบขึน้ ร่ วมกันเป็ นกระจุกดอก และปลี ของต้ นที่ เป็ นโรค
เจริ ญเติบโตอย่างช้ า ๆ เครื อเล็กจะใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ถ้ าต้ นกล้ วยเป็ นโรคทุก ๆ หน่อที่เกิดมาก็จะ
เป็ นโรคด้ วย
2. แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูที่สาคัญของกล้ วยหอมมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 หนอนม้ วนใบ (leaf roller) ผีเสื ้อจะมาวางไข่ในใบยอดที่ยังไม่คลี่ หลังจากนัน้ ไข่
จะฟั กเป็ นตัวอ่อนเจริ ญอยู่ในใบอ่อนที่ยงั ม้ วนอยู่ ตัวหนอนจะกัดกินใบอ่อน ทาให้ ใบแหว่ง เป็ นรู
พรุน หรื อฉีกขาด และม้ วนตัวอย่างรวดเร็ว พบมากในช่วงปลายฝนถึงต้ นฤดูหนาว
2.2 ด้ วงงวง (stock weevil) ด้ วงงวงจะเข้ าทาลายที่รากและเหง้ า ทาให้ ต้นกล้ วยชะงัก
การเจริ ญเติบโต ใบเหี่ยวเฉา และตายในที่สุด วิธีการจัดการควรถางบริ เวณโคนของกอกล้ วย
ให้ สะอาด อย่าให้ รกหรื อมีวชั พืชปกคลุม
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3. ภัยธรรมชาติ ที่เ ป็ นปั ญหาหลักของกล้ วยหอมทอง คือ ลมพายุซึ่ง เป็ นภัยธรรมชาติ
ที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มักจะเกิดช่วงเดือนเมษายน - เดือนมิถนุ ายน ของทุกปี ซึ่งทาให้
ต้ นกล้ วยได้ รับความเสียหาย ต้ นล้ ม คอกล้ วยหักทาให้ เครื อกล้ วยผิดรูป หรื อไม่เจริญเติบโต
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาต้ น ทุนและผลตอบแทนการปลูก กล้ ว ยหอมทองของเกษตรกรสมาชิ ก กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาครัง้ นี ้ได้
จากการสัม ภาษณ์ เ กษตรกรตัว อย่ า ง โดยข้ อ มูล ที่ ท าการศึ ก ษาจะเป็ น ข้ อ มู ล การเพาะปลู ก
2560/2561 ในการเก็ บ ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม เลื อ กเกษตรกรตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 10 ราย
4.1 การนาเสนอการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาสภาพทั่ว ไป และเปรี ย บเที ย บต้ น ทุน และ
ผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขนาดพื ้นที่ 3 ขนาด ดังนี ้
1. สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
2. สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
3. สวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป)

จานวน 4 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 3 ราย

จากแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ นส่วน
ต่าง ๆ ได้ ทงหมด
ั้
5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการผลิตกล้ วยหอมทอง ปี การเพาะปลูก 2560/2561
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการปลูกกล้ วยหอมทอง ประกอบด้ วย การถือครองที่ดิน ต้ นทุน
และค่าใช้ จา่ ยในการปลูก
ส่วนที่ 4 ผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทอง
ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคทางด้ านการผลิต
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
ข้ อมูลทั่วไป
1) เพศ อายุ และระดับ การศึ ก ษาของหัว หน้ าครั ว เรื อ น จากการส ารวจเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุม รั ตน์ อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี พบว่าหัวหน้ า
ครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60 และเป็ นเพศหญิง จานวน 4 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมา
อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 30 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 1 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 10 และอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 10 การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยมีจานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 70 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษา จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20 ระดับปริญญาตรี 1 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 10 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เพศ อายุ และระดับการศึกษาของหัวหน้ าครั วเรื อนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ ชุม ชน
กล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561
รายการ
จานวนตัวอย่ าง
เพศ
ชาย
หญิง
ช่ วงอายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี

เกษตรกร
จานวน
10

ร้ อยละ
100

6
4

60
40

1
3

10
30
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
อายุเฉลี่ย (ปี )
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรื อสูงกว่า

เกษตรกร
จานวน
5
1

ร้ อยละ
50
10
49.50

7
2
1
-

70
20
10
-

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
2) ขนาดครัวเรื อน เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีขนาดครัวเรื อนประมาณ 3-4 คน มีจานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40
รองลงมามีสมาชิกอยู่ระหว่าง 5-6 คน จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 30 สมาชิกในครัวเรื อน อยู่ระหว่าง
1-2 คน จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20 และสมาชิกในครัวเรื อนอยู่ระหว่าง 7-8 คนจานวน 1 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 10 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ขนาดครัวเรื อนของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561
จานวนสมาชิก
จานวนตัวอย่ าง
1-2 คน/ครัวเรื อน
3-4 คน/ครัวเรื อน

ราย
10
2
4

ร้ อยละ
100
20
40
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
จานวนสมาชิก
5-6 คน/ครัวเรื อน
7-8 คน/ครัวเรื อน
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

ราย
3
1

ร้ อยละ
30
10

3) ประสบการณ์การปลูกกล้ วยหอม เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีสว่ นใหญ่มีประสบการณ์การในการปลูกกล้ วยหอมทองอยูใ่ นช่วง
5-10 ปี จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาอยูใ่ นช่วง 11-15 ปี จานวน 3 ราย มากกว่า 15 ปี
จานวน 2 ราย และต่ากว่า 5 ปี จานวน 1 ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 30, 20 และ 10 ตามล าดับ
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการปลูกกล้ วยหอมทองมีคา่ เท่ากับ 11.30 ปี (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ประสบการณ์การปลูกกล้ วยหอมของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561

ประสบการณ์ ในการปลูกกล้ วยหอม
จานวนตัวอย่ าง
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์ ในการปลูกกล้ วยหอมเฉลี่ย (ปี /ครัวเรื อน)
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

เกษตรกร
จานวน
ร้ อยละ
10
4
3
2

10
40
30
20
11.30
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4) อาชีพด้ านการเกษตร เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ปลูกกล้ วยหอมทองอย่างเดียวมีจานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
70 รองลงมา คือ ปลูกกล้ วยหอมทองหลัง ควบคู่กับการปลูกข้ าวโพด มี จ านวน 3 รายคิดเป็ น
ร้ อยละ 30 ปลูกกล้ วยหอมทองควบคู่กับ การปลูก มะละกอ จ านวน 2 รายคิดเป็ นร้ อยละ 20
ปลูกกล้ วยหอมทองควบคูก่ บั การปลูกพืชชนิดอื่น ๆ มีจานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 อาชี พ ด้ านการเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม วิสาหกิ จ ชุม ชนกล้ วยหอมทองปทุม รั ต น์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561

อาชีพด้ านการเกษตร
จานวนตัวอย่ าง
เฉพาะกล้ วยหอมทองอย่างเดียว
ข้ าวโพด
มะละกอ
อื่นๆ
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

เกษตรกร
จานวน
ร้ อยละ
10
7
3
2
2

70
30
20
20

5) ภาวะหนี ้สิน ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จัง หวัด ปทุม ธานี ส่ว นใหญ่ ต้ อ งกู้เ งิ น มาปลูก กล้ ว ยหอม มี จ านวน 9 ราย คิด เป็ น ร้ อยละ 90
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ต้องกู้เงินมีเพียง 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 10 เท่านัน้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ก้ เู งิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาลงทุนปลูกกล้ วยหอม มีจานวน 9 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 90 รองลงมาคือ กองทุนหมู่บ้ านจานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ สหกรณ์การเกษตร
จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ และอื่น ๆ จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ภาวะหนี ้สินของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561
ภาวะหนีส้ ิน
จานวนตัวอย่ าง
ไม่ก้ ู
กู้
ที่มาของเงินกู้ในระบบ
ธ.ก.ส.
กองทุนหมูบ่ ้ าน
สหกรณ์การเกษตร
อื่นๆ

ราย
10
1
9

ร้ อยละ
100
10
90

9
7
5
3

90
70
50
30

หมายเหตุ: ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
ที่มา: จากการสัมภาษณ์
7) ลักษณะการถือครองที่ดิน ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทองที่เป็ นของตนเองและเช่า
มีจานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60 เช่าพื ้นปลูกทังหมด
้
จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 การถือครองที่ดนิ ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561
การถือครองที่ดิน
จานวนตัวอย่ าง
เป็ นของตัวเองทังหมด
้
เป็ นผู้เช่าทังหมด
้
เป็ นของตนเองและเช่า
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

ราย
10
4
6

ร้ อยละ
100
40
60

30
8) ขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีขนาดพืน้ ที่ปลูกกล้ วยหอมทอง 1-20 ไร่
จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมามีขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอม 21-40 ไร่ จานวน 3 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 30 และมีขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทองมากกว่า 41 ไร่ จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
30 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทองต่อรายมีคา่ เท่ากับ 58.30 ไร่
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 จานวนและร้ อยละของตัวอย่าง จาแนกตามขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกร
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ปี เพาะปลูก 2560/2561
เกษตรกร
ขนาดพืน้ ที่ปลูกกล้ วยหอม
จานวน
ร้ อยละ
1-20 ไร่
21-40 ไร่
มากกว่า 41 ไร่ ขึ ้นไป
รวม
ขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมทังหมด
้
(ไร่)
ขนาดพื ้นที่ปลูกกล้ วยหอมเฉลี่ย (ไร่/ครัวเรื อน)
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

4
3
3
10

40
30
30
100
583
58.30

9) พันธุ์กล้ วยหอมที่ใช้ ปลูก พันธุ์กล้ วยหอมที่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปลูกเป็ นพันธุ์กล้ วยหอมทองทังหมด
้
จานวน 10 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 100 (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของตัวอย่าง จาแนกตามพันธุ์กล้ วยหอมที่ใช้ ปลูกของเกษตรกร
กลุ่ม วิส าหกิ จ ชุม ชนกล้ วยหอมทองปทุม รั ตน์ อาเภอหนองเสื อ จัง หวัดปทุม ธานี
ปี เพาะปลูก 2560/2561
พันธุ์
กล้ วยหอมทอง
กล้ วยหอมทองไต้ หวัน
รวม

เกษตรกร
จานวน
ร้ อยละ
10
10

100
100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
10) ปั ญหาและอุปสรรค ของเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรั ตน์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการผลิตของเกษตรกรสวนขนาดเล็ก
พบว่า มี ปัญหาเรื่ องปุ๋ ยเคมี หรื อสารเคมี ราคาแพง ซึ่งถื อว่าเป็ นปั ญหาที่ มี ความส าคัญมากที่ สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาเรื่ องขาดแคลนแรงงาน คิดเป็ นร้ อยละ 75 ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
และภัยธรรมชาติ (ลม) คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 ตามล าดับ สวนขนาดกลาง มี ปัญหาเรื่ องปุ๋ ยเคมี
หรื อสารเคมีราคาแพง มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาเรื่ องราคาผลผลิตไม่แน่นอนและภัย
ธรรมชาติ (ลม) คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 ตามลาดับ สาหรับสวนขนาดใหญ่ มีปัญหาเรื่ องปุ๋ ยเคมีหรื อ
สารเคมีราคาแพง มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาเรื่ องราคาผลผลิตไม่แน่นอน คิดเป็ นร้ อยละ
75 ภัยธรรมชาติ (ลม) และโรคแมลง คิดเป็ นร้ อยละ 50 ตามลาดับ (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 สรุปปัญหาและอุปสรรค แยกตามขนาดพื ้นที่ปลูกของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
กล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็น
ปั ญหา อุปสรรคที่พบ
1. สวนขนาดเล็ก
1) ปุ๋ ยเคมี/สารเคมีราคาแพง
2) ขาดแคลนแรงงาน
3) ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
/ภัยธรรมชาติ (ลม)
2. สวนขนาดกลาง
1) ปุ๋ ยเคมี/สารเคมีราคาแพง
2) ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3) ภัยธรรมชาติ (ลม)
3. สวนขนาดใหญ่
1) ปุ๋ ยเคมี/สารเคมีราคาแพง
2) ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
3) ภัยธรรมชาติ (ลม)/โรคและแมลง

เกษตรกร
ร้ อยละ

100
75
50
100
100
66.67
66.67
100
75
50

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่ม วิสาหกิ จ ชุม ชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
สรุ ปได้ ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีขนาดครัวเรื อนประมาณ 3-4 คน โดยนิยมปลูกกล้ วยหอมเพียง
อย่างเดียว พันธุ์กล้ วยหอมทองทังหมด
้
มีประสบการณ์การปลูกกล้ วยหอมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 ปี
ส่วนใหญ่มีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเพื่อใช้ ลงทุน
การปลูกกล้ วยหอม และเงินลงทุนของตนเอง โดยลักษณะการถือครองที่ดนิ เป็ นของตนเองและเช่า
ซึ่งจากข้ อมูลสามารถจาแนกตามขนาดพื ้นที่การปลูกของเกษตรกรเป็ น 3 รู ปแบบ คือ พื ้นที่ สวน
ขนาดเล็ก (1-20 ไร่ ) พืน้ ที่ สวนขนาดกลาง (21-40 ไร่ ) และพืน้ ที่สวนขนาดใหญ่ (41 ไร่ ขึน้ ไป)
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โดยปั ญหาและอุปสรรคที่มีความสาคัญมากที่สดุ ของทุกขนาดสวน ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ปัญหาเรื่ องปุ๋ ยเคมีหรื อสารเคมีราคาแพง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน
การศึกษาเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอม
ทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561 โดยแบ่งตามขนาดพื น้ ที่
ออกเป็ น 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่ ) สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่ ) และสวน
ขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ ขึ ้นไป) จากการวิเคราะห์พบว่าต้ นทุนการผลิตทังหมดเฉลี
้
่ยต่อหนึ่งรอบ
การผลิตกล้ วยหอมทองทังหมดที
้
่นามาคานวณ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนผันแปร และต้ นทุน
คงที่ ซึง่ จะพิจารณาทังต้
้ นทุนที่เป็ นเงินสด และไม่เป็ นเงินสด ดังนี ้
ต้ นทุนผันแปร คือ ค่าใช้ จ่ายในการผลิตกล้ วยหอมทองที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณ
การผลิต เกิดจากปัจจัยผันแปร 3 ชนิด ได้ แก่
1. ค่าแรงงานในการผลิต ได้ แก่ ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน และการปลูก ประกอบด้ วย
ค่าไถ ขุดหน่อปลูก ปลูกซ่อม และการดูแลรักษา ประกอบด้ วย การให้ น ้า ใส่ปยุ๋ ตัดหญ้ า ฉีดสาร
ป้องกันกาจัดวัชพืช/ศัตรูพืช การแต่งใบ โกยเลนกลบโคน ค ้าต้ น และห่อผล
2. ปัจจัยการผลิต ได้ แก่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ทางการเกษตร ประกอบด้ วย หน่อกล้ วย ไม้ ค ้ายันต้ น
เชือก และถุงห่อผล ค่าปุ๋ ยเคมี ค่าปุ๋ ยอินทรี ย์ ค่าสารเคมีกาจัดวัชพืช และศัตรูพืช ค่าน ้ามันชื ้อเพลิง
และหล่อลื่น
3. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
ต้ นทุนคงที่ คือ ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตกล้ วยหอมทอง ที่เกิดจากการจ่ายค่าใช้ ที่ดนิ ค่าเสื่อม
ราคาอุปกรณ์การเกษตร เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ตดั จากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้ ในการผลิต ซึ่งเมื่อทาการ
ใช้ งานไประยะหนึ่งจะมีการเสื่ อมสภาพไปตามอายุการใช้ งาน คานวณได้ จากมูลค่าสินทรั พ ย์
ต่ออายุการใช้ งาน ซึ่งอายุการใช้ งานของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ โดยมีการ
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ใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้ แก่ เรื อรดน ้า อายุการใช้ งาน 10 ปี เครื่ องตัดหญ้ า อายุการใช้ งาน
5 ปี และเครื่ องฉีดยาอายุการใช้ งาน 5 ปี
สาหรับการคิดค่าแรงงานที่ใช้ ในการปลูกกล้ วยหอม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. ค่าแรงงานในครัวเรื อนหรื อแลกเปลี่ยน โดยประเมินจากอัตราค่าแรงเป็ นรายวันในท้ องที่
ที่ทาการศึกษา ซึ่งจากการสารวจอัตราค่าแรงที่ทาการผลิตกล้ วยหอมทอง อยู่ระหว่าง 250-300 บาท
ต่อคนต่อวัน โดยพิจารณาจากหนึง่ วันทางานเท่ากับ 8 ชัว่ โมง ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นเงินสด
2. แรงงานจ้ าง โดยคิดตามอัตราค่าแรงเป็ นรายวันเช่นเดียวกัน ซึ่งถื อว่าเป็ นค่าใช้ จ่าย
ที่เป็ นเงินสด
3. ค่าแรงงานเครื่ องจักร โดยคิดจากอัตราค่าจ้ างเหมาจ่าย ซึ่งถือว่าเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เป็ น
เงินสด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ใช้ การประเมิ นจากราคาจริ ง โดยคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เป็ น
เงินสด ในส่วนอุปกรณ์ที่ได้ มาฟรี จะคิดเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นเงินสด
ค่าใช้ ที่ดิน โดยคิดจากการประเมินอัตราค่าเช่าที่ดินในท้ องที่ที่ทาการศึกษา แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ได้ แก่ ค่าใช้ ที่ดินจากการเช่าที่ ดิน ซึ่งคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสด และค่าใช้ ที่ดิน
ของตนเอง คิดเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เป็ นเงินสด
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ทางการเกษตร ประเมินจากมูลค่าของเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร
ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต กล้ ว ยหอมทอง โดยคิ ด ค านวณแบบเส้ น ตรง (Straight – Line Depreciation
Method)
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ผลการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
การวิเคราะห์พบว่าการปลูกกล้ วยหอมทองของสวนขนาดเล็ก พื ้นที่ (1-20 ไร่) ต้ นทุน
รวมทังหมดต่
้
อไร่ เท่ากับ 22,401.53 บาท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วย ค่าแรงงาน ค่า ปั จจัย
การผลิต ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ เท่ากับ 18,878.34 บาท
แบ่งเป็ นเงินสดเท่ากับ 17,689.67 บาท และไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 1,188.67 บาท ต้ นทุนคงที่
ประกอบด้ วย ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร เท่ากับ 3,523.19 บาท แบ่งเป็ นเงินสด
เท่ากับ 2,500 บาท และไม่เป็ นเงินสด เท่ากั บ 1,023.19 บาท และผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ ย เท่ากับ
281.25 เครื อ ต่อ ไร่ ราคาขายต่อ เครื อ เฉลี่ ย เท่ า กับ 123.75 บาท ผลตอบแทนต่อ ไร่ เ ท่า กับ
34,804.69 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ากับ 12,403.16 บาทต่อไร่ (ตาราง
ที่ 12 และตารางที่ 13)
2. สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
การปลูกกล้ วยหอมทองของสวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่) ต้ นทุนรวมทังหมดต่
้
อไร่
เท่ากับ 21,276.42 บาท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปรประกอบด้ วย ค่าแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิต ค่าน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ เท่ากับ 17,866.70 บาท แบ่งเป็ นเงินสด
เท่ากับ 16,686.77 บาท และไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 1,179.93 บาท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่าเช่า
ที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร เท่ากับ 3,409.72 บาท แบ่งเป็ นเงินสดเท่ากับ 2,250 บาท
และไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 1,159.72 บาท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ ย เท่ากับ 279.30 เครื อต่อไร่ ราคา
ขายต่อเครื อเฉลี่ยเท่ากับ 125.63 บาท ผลตอบแทนต่อไร่ เท่ากับ 35,088.46 บาทต่อไร่ เมื่อหัก
ต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ากับ 13,812.04 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 12 และตารางที่ 13)
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3. สวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ขึ ้นไร่)
การปลูกกล้ วยหอมทองของสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ขึ ้นไร่ ) ต้ นทุนรวมทังหมดต่
้
อไร่
เท่ากับ 20,219.13 บาท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปรประกอบด้ วย ค่าแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิต ค่าน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและหล่อลื่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ เท่ากับ 16,686.74 บาท แบ่งเป็ นเงินสด
เท่ากับ 15,688.82 บาท และไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 997.92 บาท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่าเช่าที่ดิน
และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร เท่ากับ 3,532.39 บาท แบ่งเป็ นเงินสดเท่ากับ 2,250 บาท และ
ไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 1,282.39 บาท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ากับ 272.50 เครื อต่อไร่ ราคาขาย
ต่อเครื อเฉลี่ยเท่ากับ 131.25 บาท ผลตอบแทนต่อไร่ เท่ากับ 35,765.63 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุน
แล้ วจะได้ กาไรสุทธิเท่ากับ 15,546.50 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 12 และตารางที่ 13)
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ตารางที่ 12 ต้ นทุนการผลิตของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แยกตามขนาดพื ้นที่การปลูก ปี เพาะปลูก 2560/2561
รายการ
เงินสด
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน

17,689.67

สวนขนาดเล็ก
ไม่ เป็ น
รวม
ร้ อยละ
เงินสด
1,188.67 18,878.34 84.27

เงินสด
16,686.77

สวนขนาดกลาง
ไม่ เป็ น
รวม
ร้ อยละ เงินสด
เงินสด
1,179.93 17,866.70 83.97 15,688.82

สวนขนาดใหญ่
ไม่ เป็ น
รวม
ร้ อยละ
เงินสด
997.92 16,686.74 82.53

5,878.20

932.94

6,811.14

30.40

5,388.26

856.57

6,244.83

29.35

5,107.17

771.42

5,878.59

29.07

- การเตรี ยมดิน/ปลูก

1,314.42

-

1,314.42

5.87

1,168.34

-

1,168.34

5.49

1,044.5

-

1,044.5

5.17

- การดูแลรักษา

4,563.78

932.94

5,496.72

24.54

4,219.92

856.57

5,076.49

23.86

4062.67

771.42

4,834.09

23.91

1.2 ปัจจัยการผลิต

11,811.47

255.73

12,067.20

53.87

11,298.51

323.36

11,621.87

54.62 10,581.65

226.5

10,808.15

53.46

- ค่าวัสดุการเกษตร

3,939.65

255.73

4,195.38

18.73

3,834.57

323.36

4,157.93

19.54

3,516.31

226.5

3,742.81

18.51

- ค่าปุ๋ ยเคมี

3,778.35

-

3,778.35

16.87

3,482.21

-

3,482.21

16.37

3,274.01

-

3,274.01

16.19

- ค่าปุ๋ ยอินทรี ย์

995.82

-

995.82

4.45

925.28

-

925.28

4.35

840.86

-

840.86

4.16

- ค่าสารเคมีกาจัดวัชพืชและศัตรู พืช

646.34

-

646.34

2.89

598.43

-

598.43

2.81

562.58

-

562.58

2.78

- ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น

1,829.36

-

1,829.36

8.17

1,798.66

-

1,798.66

8.45

1,661.50

-

1,661.50

8.22

- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร

621.95

-

621.95

2.78

659.36

-

659.36

3.10

726.39

-

726.39

3.59

2,500.00

1,023.19

3,523.19

15.73

2,250.00

1,159.72

3,409.72

16.03

2,250.00 1,282.39

3,532.39

17.47

2,500.00

-

2,500.00

11.16

2,250.00

-

2,250.00

10.58

2,250.00

-

2,250.00

11.13

-

1,023.19

1,023.19

4.57

-

1,159.72

1,159.72

5.45

- 1,282.39

1,282.39

6.34

20,189.67

2,211.86

22,401.53

100.00

18,936.77

2,339.65

21,276.42

100.00 17,938.82 2,280.31

20,219.13

100.00

2.ต้ นทุนคงที่
- ค่าเช่าที่ดนิ
- ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
3.ต้ นทุนทัง้ หมด
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หมายเหตุ: ต้นทุนการผลิตสูงที่สุด คือ สวนขนาดเล็ก รองลงมาสวนขนาดกลางและสวนขนาดใหญ่ ตามลาดับ เนื่องจากสวนขนาดเล็กมีค่าแรงงานและปัจจัยการผลิต อาทิ ค่าปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ ค่าวัสดุการเกษตร
ที่สูงกว่าสวนขนาดใหญ่ เพราะซื้อในปริมาณน้อยกว่าและมีค่าขนส่ง
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ตารางที่ 13 ผลตอบแทนของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แยกตามขนาดพื ้นที่การปลูก
ปี เพาะปลูก 2560/2561
สวนขนาดเล็ก
(1-20 ไร่ )
281.25

สวนขนาดกลาง
(21-40 ไร่ )
279.30

สวนขนาดใหญ่
(41 ไร่ ขึน้ ไป)
272.50

ค่ าเฉลี่ย
ในจังหวัดปทุมธานี
270.00

123.75

125.63

131.25

130.00

34,804.69

35,088.46

35,765.63

35,100.00

รายได้ สทุ ธิ (บาท/ไร่)

15,926.35

17,221.76

19,078.89

19,500.00

กาไรสุทธิ (บาท/ไร่)

12,403.16

13,812.04

15,546.50

15,950.00

รายการ
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย (เครื อ/ไร่)
ราคาขายต่อเครื อเฉลี่ย
(เครื อ/ไร่)
ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย
(บาท/ไร่)

หมายเหตุ: ราคาขายต่อเครือเฉลี่ยของสวนขนาดใหญ่ได้ราคาสูงสุด รองลงมาเป็นสวนขนาดกลางและสวนปลูกขนาดเล็ก เนื่องจากการประเมินราคาขายจากคุณภาพกล้วยหอมทอง เช่น ผิวนวล
มีรอยบนผิวน้อย
ขนาดของลู
ที่มา: จากการค
านวณ ก เป็นต้น โดยสวนขนาดใหญ่ข้อได้เปรียบด้านแรงงานที่เพียงพอเหมาะสม สามารถควบคุมทั้งด้านเวลาและคุณภาพได้มากกว่า โดยสวนขนาดเล็กพบปัญหาขาดแรงงานที่
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การเปรี ยบเทียบผลผลิต ต้ นทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรั ตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561
แยกตามขนาดพืน้ ที่การปลูก 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พืน้ ที่ 1-20 ไร่ ) สวนขนาดกลาง
(พืน้ ที่ 21-40 ไร่ ) และสวนขนาดใหญ่ (พืน้ ที่ 41 ไร่ ขนึ ้ ไป)
1. การเปรียบเทียบผลผลิต
เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ พื ้นที่ให้ ผลผลิตต่อไร่ สูงสุด ได้ แก่
สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) ให้ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 281.25 เครื อต่อไร่ รองลงมาสวนขนาดกลาง
(พื ้นที่ 21-40 ไร่ ) 279.30 เครื อต่อไร่ และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ ขึ ้นไป) 272.50 เครื อต่อไร่
ตามลาดับ ดังข้ อมูลตารางที่ 13 และเนื่องจากสวนขนาดเล็กสามารถดูแลรักษาได้ กระจายทัว่ ถึงและ
จัดการปัญหาได้ รวดเร็วกว่า ส่งผลให้ ผลผลิตมีปริมาณสูงกว่าสวนขนาดกลาง และสวนขนาดใหญ่
2. การเปรียบเทียบต้ นทุน
การปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ มีต้นทุน
การผลิตสูงสุด ได้ แก่ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่ ) เท่ากับ22,401.53 บาทต่อไร่ รองลงมาเป็ น
สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่) 21,276.42 บาทต่อไร่ และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป)
20,219.13 บาทต่อไร่ ตามลาดับ ดังข้ อมูลตารางที่ 12 ทังนี
้ ้ เนื่องจากสวนขนาดเล็กการซื ้อปั จจัย
การผลิตในปริ มาณน้ อยกว่าพื ้นที่ขนาดใหญ่ ทาให้ มีราคาต้ นทุนที่สงู กว่า เช่น ค่าปุ๋ ย ค่าสารกาจัด
วัชพืชและศัตรูพืช รวมทังมี
้ คา่ ขนส่ง และการหาแรงงานได้ ยากกว่าทาให้ คา่ แรงงานในการผลิตที่สงู กว่า
3. การเปรียบเทียบผลตอบแทน
เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุม ชน
กล้ วยหอมทองปทุมรั ตน์ พบว่าสวนขนาดใหญ่ (พืน้ ที่ 41 ไร่ ขึน้ ไป) ให้ ผลตอบแทนสูงสุด เท่ากับ
35,765.63 บาทต่อไร่ รองลงมาเป็ นสวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่ ) 35,088.46 บาทต่อไร่ และ
สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) 34,804.69 บาทต่อไร่ ตามลาดับ และเมื่อนากาไรสุทธิที่ได้ รับต่อไร่
ของสวนขนาดใหญ่ สวนขนาดกลาง และสวนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
มี ค่าเท่ากับ 15,546.50 บาทต่อไร่ 13,812.04 บาทต่อไร่ และ12,916.12 บาท ต่อ ไร่ ต ามล าดับ
ดังข้ อมูลตารางที่ 13
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การเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนกั บค่ าเฉลี่ ยของเกษตรกรผู้ ปลู กกล้ วย
หอมทองในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี กั บ เกษตรกรกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกล้ ว ยหอมปทุ ม รั ต น์
แบ่ งตามพืน้ ที่ทงั ้ 3 ขนาด ปี เพาะปลูก 2560/2561
จากศึกษาข้ อมูล ต้ น ทุนและผลตอบแทนการผลิ ตกล้ วยหอมทองในจัง หวัด ปทุม ธานี
ปี เ พาะปลูก 2560/2561 พบว่า มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่อ ไร่ 19,150 บาท และผลตอบแทนต่อ ไร่
35,100 บาท ซึง่ จะได้ กาไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ากับ 15,950 บาท (สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี, 2561)
เมื่อเปรี ยบเทียบต้ นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตกล้ วยหอมทองในจังหวัดปทุมธานี
กับเกษตรกรกลุ่ม วิส าหกิ จ ชุม ชนกล้ วยหอมทองปทุ ม รั ตน์ อาเภอหนองเสื อ จัง หวัดปทุม ธานี
โดยแบ่งตามพื ้นที่ 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป) รายละเอียด ดังนี ้
1. กรณีเปรี ยบเทียบสวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
การวิเคราะห์พบว่าการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีสวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) ต้ นทุนรวมทังหมด
้
ต่ อ ไร่ เท่ า กั บ 22,401.53 บาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า
มี ต้นทุนที่ สูง กว่าถึง 3,251.53 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ ไ ด้ รับต่ากว่า 295.31 บาทต่อไร่
เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิต่ากว่า 3,546.84 บาทต่อไร่
2. กรณีเปรี ยบเทียบสวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
การวิเคราะห์พบว่าการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีสวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่ ) ต้ นทุนรวม
ทังหมด
้
ต่อไร่ เท่ากับ 21,276.42 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี
ต้ นทุนที่สงู กว่าถึง 2,126.42 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ได้ รับต่ากว่า 11.54 บาทต่อไร่ เมื่อหัก
ต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิต่ากว่า 2,137.96 บาทต่อไร่
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3. กรณีเปรี ยบเทียบสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ขึ ้นไร่)
การวิเคราะห์พบว่าการปลูกกล้ วยหอมทองของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทอง
ปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณี สวนขนาดใหญ่ (พืน้ ที่ 41 ขึน้ ไร่ ) ต้ นทุนรวม
ทังหมดต่
้
อไร่ เท่ากับ 20,219.13 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดปทุมธานี พบว่า
มี ต้นทุนที่ สูง กว่าถึง 1,069.13 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ ไ ด้ รับสูง กว่า 665.63 บาทต่อไร่
เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิต่ากว่า 403.50 บาทต่อไร่
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บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
การศึก ษาในครั ง้ นี เ้ ป็ น การศึก ษาต้ น ทุน และผลตอบแทนการปลูก กล้ ว ยหอมทอง :
กรณี ศึก ษากลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนกล้ ว ยหอมทองปทุม รั ต น์ อ าเภอหนองเสื อ จัง หวัด ปทุม ธานี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาพทัว่ ไป และวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของการปลูกกล้ วยหอมของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกล้ วยหอมปทุมรัตน์ ปี การเพาะปลูก
2560/2561 โดยทาการเก็บข้ อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง จานวน 10 ราย แบ่งตามขนาดพื น้ ที่
ออกเป็ น 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) จานวน 4 ราย สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่)
จานวน 3 ราย และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป) จานวน 3 ราย แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
โดยใช้ ทงสถิ
ั ้ ติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนเปรี ยบเทียบตามขนาดพื ้นที่ทงั ้ 3 ขนาด จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สภาพทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จบการศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษา ขนาดครัวเรื อนประมาณ
3-4 คน มีประสบการณ์การปลูกกล้ วยหอมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 ปี โดยส่วนใหญ่ปลูกกล้ วยหอม
เพียงอย่างเดียว มีการปลูกพืชอื่นร่วมด้ วยเพียงเล็กน้ อย พันธุ์กล้ วยที่ปลูกเป็ นพันธุ์กล้ วยหอมทอง
ทังหมด
้
มีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเงินลงทุนของ
ตนเอง โดยลักษณะการถือครองที่ดนิ เป็ นของตนเองและเช่า แบ่งตามขนาดพื ้นที่การปลูกออกเป็ น
3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่) สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่) และสวนขนาดใหญ่
(พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป) ลักษณะการปลูก ขันตอน
้
และเทคโนโลยีการผลิต ตังแต่
้ การเตรี ยมดิน การปลูก
รวมถึงการบารุ งรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุม
รัตน์ ในทุกขนาดสวนนัน้ มีขนั ้ ตอนที่เหมือนกัน โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรในด้ านการผลิต
กล้ วยหอมทอง มีการจัดการด้ านการผลิตมีมาตรฐานเดียวกัน
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การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
ต้ นทุนการผลิ ตกล้ วยหอมทองกลุ่ม วิส าหกิ จ ชุม ชนกล้ วยหอมทองปทุม รั ต น์ โดยแบ่ง
รูปแบบการปลูกกล้ วยหอมทองตามขนาดพื ้นที่ออกเป็ น 3 ขนาด คือ สวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
สวนขนาดกลาง (พื น้ ที่ 21-40 ไร่ ) และสวนขนาดใหญ่ (พื น้ ที่ 41 ไร่ ขึน้ ไป) โดยทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบต้ นทุนแต่ละขนาดสวน สรุ ปได้ ว่าสวนขนาดเล็กมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ สูงที่สุดเท่ากับ
22,401.53 บาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนผันแปรเท่ากับ 18,878.34 บาท และต้ นทุนคงที่ เท่ากับ
3,523.19 บาท รองลงมาสวนขนาดกลาง ต้ น ทุน รวมเฉลี่ ย ต่อ ไร่ เ ท่ า กับ 21,276.42 บาท
ประกอบด้ วย ต้ นทุนผันแปรเท่ากับ 17,866.70 บาท และต้ นทุนคงที่เท่ากับ 3,409.72 บาท และ
สวนขนาดใหญ่ ต้ นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 20,219.13 บาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนผันแปรเท่ากับ
16,686.74 บาท และต้ นทุนคงที่เท่ากับ 3,532.39 บาท ตามลาดับ
ผลตอบแทนการผลิต พบว่า สวนขนาดใหญ่มีผลตอบแทนเฉลี่ ยสูงที่สุดเท่ากับ 35,765.63
บาทต่อไร่ รองลงมาเป็ นสวนขนาดกลางเท่ากับ 35,088.46 บาทต่อไร่ และสวนขนาดเล็กเท่ากับ
34,804.69 บาทต่อไร่ ตามลาดับ เมื่อนามาคิดกาไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ สวนขนาดใหญ่มีกาไรสุทธิสูงสุด เท่ากับ 15,546.50 บาทต่อไร่ รองลงมาเป็ นสวนขนาดกลาง
เท่ากับ 13,812.04 บาทต่อไร่ และสวนขนาดเล็กเท่ากับ 12,403.16 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบจากข้ อมูลต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตกล้ วยหอมทองในจัง หวัด
ปทุมธานี ปี เพาะปลูก 2560/2561 ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ 19,150 บาท และผลตอบแทนต่ อไร่
35,100 บาท ซึง่ จะได้ กาไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ากับ 15,950 บาท (สานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ,ง2561)
พบว่าค่าเฉลี่ยต้ นทุนของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ สูงกว่าส่งผลให้
กาไรสุทธิตอ่ ไร่ที่ได้ รับต่ากว่าในทุกขนาดสวน จากการวิเคราะห์พบว่าสวนขนาดเล็ก (พื ้นที่ 1-20 ไร่)
ต้ นทุนสูงกว่า 3,251.53 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ได้ รับต่ากว่า 295.31 บาทต่อไร่ เมื่อหัก
ต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไรสุทธิต่ากว่า 3,546.84 บาทต่อไร่ สวนขนาดกลาง (พื ้นที่ 21-40 ไร่) มีต้นทุน
สูงกว่า 2,126.42 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ได้ รับต่ากว่า 11.54 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ ว
จะได้ กาไรสุทธิต่ากว่า 2,137.96 บาทต่อไร่ และสวนขนาดใหญ่ (พื ้นที่ 41 ไร่ขึ ้นไป) มีต้นทุนสูงกว่า
1,069.13 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนที่ได้ รับสูงกว่า 665.63 บาทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กาไร
สุทธิต่ากว่า 403.50 บาทต่อไร่
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ข้ อเสนอแนะ
1. เกษตรกรในกลุ่ม ควรรวมตัวกันอย่างเข้ มแข็ง เพื่อสร้ างอานาจการต่อรองทังในด้
้ าน
การจาหน่ายผลผลิต โดยทาสัญญาการซื ้อขายผ่านคณะกรรมการกลุม่ ภายใต้ เงื่อนไขข้ อตกลงใน
รูปแบบที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และด้ านการลดต้ นทุนการผลิต อาทิ การจัดตังธนาคารปุ๋
้
ยภายใน
กลุ่ม เพื่อรวมตัวกันซื ้อปุ๋ ยในปริ มาณมากขึ ้น การหมุนเวียนแรงงาน รวมทังเทคนิ
้
คเฉพาะเพื่อช่วย
ให้ ทุกกลุ่มขนาดสวนลดต้ นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยสร้ างรายได้ แก่เกษตรกรกลุ่ม
มากขึ ้น
2. ปั ญ หาของเกษตรกรมี ต้นทุนในการผลิตสูง อันเกิ ดมาจากปั จ จัยหลัก คือ ปุ๋ ยและ
สารเคมีราคาแพง เป็ นปัญหาที่มีความสาคัญ และเป็ นปั ญหาที่พบเสมอในการผลิตพืชทางการเกษตร
ซึ่ง แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่า นี จ้ าเป็ น ต้ องอาศัย ทัง้ หน่วยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ อง ร่วมมือกันในการแก้ ปัญหานี ้อย่างจริ งจังและเร่งด่วน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เกษตรกรใช้ ปยุ๋
อินทรี ย์ ปุ๋ ยชีวภาพ ให้ มากขึ ้น เพื่อลดการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ให้ น้อยลง ซึ่งเป็ นวิธีการลดต้ นทุนของเกษตรกร
และยังช่วยให้ สภาพดินดีขึ ้นด้ วย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่ อไป
การศึกษาในครัง้ นี ผ้ ้ ศู กึ ษาได้ ลงพื ้นที่ในการเก็บข้ อมูลเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้ วย
หอมทองปทุมรัตน์ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึง่ มีความเห็นว่ามีกิจกรรมที่นา่ สนใจที่น่าจะ
นามาศึกษาต่อได้ คื อ ภาพรวมทางการตลาดของกล้ วยหอมทอง ดัง นัน้ การศึกษาครั ง้ ต่อ ไป
ควรศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพ่อค้ าคนกลางที่รับซื ้อกล้ วยหอมทองในพืน้ ที่
จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ ทราบถึงต้ นทุนและผลตอบแทนของพ่อค้ าคนกลางที่รับซื ้อกล้ วยหอมทอง
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยหอม เพื่อประกอบการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
เรื่ อง การศึกษาต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้ วยหอมทอง
: กรณีศกึ ษากลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองปทุมรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
โดยนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้สมั ภาษณ์....................................................
วันที่สมั ภาษณ์ ………………………………….
************************************************************
คาชีแ้ จง : ทาเครื่ องหมาย  ใน และเติมข้ อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์....................................................... เบอร์ โทรศัพท์ ..............................
บ้ านเลขที่.............หมู่...............ตาบล....................อาเภอ................ จังหวัด...............
1.2

เพศ
ชาย

หญิง

1.3

อายุ ............. ปี

1.4

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวส./อนุปริ ญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโทหรื อสูงกว่า

1.5

มีสมาชิกในครอบครัว…….…. คน

1.6

สมาชิกที่ชว่ ยในการทาการเกษตร ……….. คน

1.7

พื ้นที่ในการเกษตรทังหมด...................ไร่
้

1.8

พื ้นที่ในการปลูกกล้ วยหอมทองมีทงหมด
ั้
.............ไร่

1.9

เดิมท่านทาอาชีพอะไร……………………………..

1.10 ประสบการณ์การปลูกกล้ วยหอม......................... ปี
1.11 เก็บผลผลิตได้ ตอ่ รอบ ....................... ต่อปี

50
1.12 รายได้ หลักของครัวเรื อน
รายได้ จากการปลูกกล้ วยหอม...............................บาท/ปี
รายได้ อื่น ๆ นอกเหนือจากปลูกกล้ วยหอม.........................บาท/ปี
1.13

ในรอบปี เพาะปลูกที่ผา่ นมา ท่านมีการกู้ยืมหนี ้สินมาใช้ ในการปลูกกล้ วยหอมหรื อไม่
(ระบุได้ มากกว่า 1 แหล่ง)
กู้

ไม่ก้ ู

ธ.ก.ส. จานวน........................บาท ดอกเบี ้ย (%)....................
กองทุนหมูบ่ ้ าน จานวน...........................บาท ดอกเบี ้ย (%) ......................
สหกรณ์การเกษตร จานวน ....................บาท ดอกเบี ้ย (%) ......................
อื่น ๆ (ระบุ) ............จานวน .....................บาท ดอกเบี ้ย (%) ......................
1.14

ท่านได้ รับคาแนะนาการกล้ วยหอมทองจาก (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
มีความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ศึกษาค้ นคว้ าขันตอนการปลู
้
กด้ วยตนเอง
เจ้ าหน้ าที่จากภาครัฐ
เจ้ าหน้ าที่จากภาคเอกชน
อินเตอร์ เน็ต/หนังสือ
อื่น ๆ ระบุ.....................

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการผลิตกล้ วยหอม ปี การเพาะปลูก 2560/2561
2.1

2.2

ลักษณะดินที่ปลูก
ดินทราย

ดินร่วน

ดินร่วนปนทราย

ดินเหนียวปนทราย

ต้ นพันธุ์ที่ใช้ ปลูก
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ

2.3

ดินเหนียว

หน่อ

ลักษณะพื ้นที่ปลูก
ยกร่อง

ไม่ยกร่อง

อื่น ๆ ระบุ
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2.4

ระยะการปลูก
1x1.5 เมตร

2.5

1.5x1.5 เมตร

อื่น ๆ ระบุ

สายยางรดน ้า

สูบน ้าให้ ตามร่อง + เรื อ

วิธีการให้ น ้า
สปริงเกอร์
อื่น ๆ ระบุ

2.6

แหล่งน ้าใช้ ในการเพาะปลูกกล้ วยหอม
น ้าฝน
อื่น ๆ ระบุ

น ้าชลประทาน

แหล่งน ้าธรรมชาติ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการปลูกกล้ วยหอมทอง
3.1 การถือครองที่ดินในการปลูกกล้ วยหอมทอง ปี การเพาะปลูก 2560/2561
เนือ้ ที่ปลูกกล้ วยหอมทอง ทัง้ หมด............... แปลง รวมเป็ นเนือ้ ที่ทงั ้ หมด...............ไร่ (ตนเอง.................... ไร่ /เช่ า.............. ไร่ )
เดือน
แปลงที่

เนือ้ ที่ปลูก
(ไร่ )

พันธุ์

จานวนต้ น/
ไร่

ปลูก

การถือครองที่ดนิ
เก็บ

ไร่

ตนเอง
กรณีถ้าให้
เช่ า ค่ าเช่ า
เท่ าไหร่

เช่ า
ไร่

ค่ าเช่ า
(บาท/ไร่ /ปี )

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
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3.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนในการปลูกกล้ วยหอมทองใน 1 ฤดูการเพาะปลูก ปี การเพาะปลูก 2560/2561
ของตนเอง
รายการ

จานวน

ราคาซือ้ /
หน่ วย
(บาท)

อายุการใช้
งาน (ปี )

จานวนเงิน
(บาท)

เช่ า/ยืม
ใช้ มาแล้ ว
(ปี )

มูลค่ าซาก/
มูลค่ า
ปั จจุบัน
(บาท)

ค่ าซ่ อม/
จานวน
ปี (บาท)

ค่ าเช่ า /ครัง้ /วัน/
เดือน
(บาท)

1. เครื่องจักร/อุปกรณ์ การเกษตร
- รถไถ
- เครื่ องตัดหญ้ า
- เครื่ องฉีดยา
- เรื อรดน ้า
- เข่ง
- มีดดายหญ้ า
- เครื่ องชัง่
- อื่นๆ
................................................
2. ค่ าก่ อสร้ าง
- โรงเก็บวัสดุอปุ กรณ์
- อื่น ๆ........................................
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3.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายในการปลูกกล้ วยหอมทองใน 1 ฤดูการเพาะปลูก ปี การเพาะปลูก 2560/2561

รายการ/กิจกรรม
ตนเอง

1.การใช้ แรงงานคน
จานวนแรงงานคน (คน/วัน)
อัตรา
จานวนวัน
ครอบครัว จ้ าง
ค่ าจ้ าง
รอบ
ทางาน
(บาท/วัน)

2.การใช้ แรงงานเครื่องจักร
ค่ าแรงงาน
เป็ นเงินสด

ไม่ เป็ นเงินสด

อัตรา
ค่ าจ้ าง
(บาท/วัน)

นา้ มัน
เชือ้ เพลิง
(บาท/ครัง้ )

ปริมาณ
(หน่ วย)

3.การใช้ ปัจจัยการผลิต
มูลค่ าการผลิต
ราคา
(หน่ วย/
เป็ นเงิน ไม่ เป็ นเงิน
บาท)
สด
สด

ใส่ปยคอก....................ครั
ุ๋
ง้
ฉีดยาฆ่าหญ้ า………………..
ฉีดยาโรค/แมลง................
ให้ น ้ากี่ครัง้ .........../วัน
โกยเลน
ค ้ายันต้ น
- ไม้ ค ้ายันต้ น
- เชือกผูก
ห่อผล
อื่นๆ......................
3. ค่ าเก็บเกี่ยว
4. ค่ าขนส่ ง
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกกล้ วยหอมทอง
4.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับการประมาณการรายได้

แปลงที่

เนือ้ ที่ปลูก
(ไร่ )

พันธุ์

ผลผลิตต่ อไร่
(กก./เครือ)

ผลผลิตรวม
(กก./เครือ)

ราคาที่ขายได้
กก./เครือ
(บาท)

มูลค่ ารวม
ทัง้ สิน้
(บาท)

กรณีขาย
เหมาสวน
(บาท)

รายได้ อ่ ืนๆ
(บาท)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
47
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ส่ วนที่ 5 ปั ญหาและอุปสรรคทางด้ านการผลิตกล้ วยหอมในพืน้ ที่ของเกษตรกร
สภาพปั ญหา
มี
ไม่ มี

ปั ญหา

ลักษณะของปั ญหา

ขาดแคลนต้ นพันธุ์ดี
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ขาดแคลนน ้า
ปุ๋ ยเคมีราคาแพง
สารเคมีราคาแพง
วัชพืชระบาด
โรคระบาด
แมลงศัตรูระบาด
ขาดแคลนแรงงาน
ภัยธรรมชาติ
ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
ที่ดินทากิน
ขาดแคลนเงินทุน
อื่นๆ (ระบุ)………………
อื่นๆ (ระบุ)………………
อื่นๆ (ระบุ)………………
อื่นๆ (ระบุ)………………
อื่นๆ (ระบุ)………………

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
....…………………………………...........................................................................................
.........................................…………………………………......................................................
..............................................................................………………………………….................
.........................................…………………………………......................................................
..............................................................................………………………………….................
*****ขอขอบคุณที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม*****
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ประวัตกิ ารศึกษา และการทางาน
ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ตาแหน่ งหน้ าที่การงานปั จจุบัน
สถานที่ทางานปั จจุบัน

นางสาวสุจิตรา ปั ญญาพิสิทธิ์
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2530
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

