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The purpose of this research was to study Of Plating Plant Mix Durian Famer Moo 4 Tambon
Trok Nong Khlung District, Chanthaburi province. The study was divided into 3 farming size which were small
farm (1-10 rai), medium farm (11-20 rai), and large farm (21-30 rai). Primary data was collected by
interviewing 15 members of planting banana mix Durian and interviewing 9 members of planting chill mix
Durian Micro in 2017 to 2018 production year and was analyse by cost and return analysis.
The results of the comparison of the return of planting banana mix durian of agriculture found
that the large garden (area 21-30 rai) yielded the highest return of 38,100.00 baht per rai, followed by a
medium sized garden (area 11-20 rai) 33,337.50 baht. Per rai and small garden (area 1-10 rai) 28,575.00
baht per rai, respectively, and when the profit is received per rai Of large gardens, medium sized gardens
and small gardens Which is consistent in the same direction, equal to 21,343.34 baht per rai, 15,607.50 baht
per rai and 9,323.50 baht per rai respectively
The results of the comparison of the return of planting chill mix durian of agriculture found that
the large garden (area 21-30 rai) yields the highest return of 45,642.24 baht per rai, followed by a medium
sized garden (area 11-20 rai), 42,382.08 baht per rai and a small garden (area 1-10 rai) 39,121.92 baht per
rai, respectively, and when earning profits received per rai Of large gardens, medium sized gardens and
small gardens Which is consistent in the same direction, with the value of 17,018.91 baht per rai, 13,212.08
baht per rai and 8,369.42 baht per rai respectively.
When the comparative analysis of the cost and return data for the production of banana, durian
and paprika, durian garden Of agricultural land, Moo 4, Trok Nong Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi
Province, 2017/2018 crop year Of the three cultivation areas due to the plantation of the plantation, the high
cost caused by the labor cost of harvesting, and the cost of chemical treatment When comparing the net
profit, it was found that the cultivation of banana mix durian was higher than the planting of chill , Durian Sam
of cultivation in 3 sizes. Although the average return per rai of chill plantation was higher than planting
banana, But due to the high cost, the net profit is less.
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อยละ 84.29 เป็ นทุเรี ยนหมอนทอง
ปี 2559 มีพื ้นที่ให้ ผลลดลงเหลือ 495,981 ไร่ แต่มีพื ้นที่ปลูกเพิ่มขึ ้นเป็ น 621,689 ไร่ และมีผลผลิต
รวมทังสิ
้ ้น 613,593 ตัน ทังหมดร้
้
อยละ 89.59 เป็ นทุเรี ยนหมอนทอง ปี 2560 มีพื ้นที่ให้ ผลทังหมด
้
581,659 ไร่ มีผลผลิตทังสิ
้ ้น 517,955 ตัน คำดว่ำปี 2561 จะมีพื ้นที่ปลูกทุเรี ยนซึ่งสำมำรถให้
ผลผลิตได้ แล้ วทังหมด
้
611,186 ไร่ จำกข้ อมูลทังหมดแสดงให้
้
เห็นว่ำพื ้นที่ปลูกทุเรี ยนในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ ้นทุกปี
หำกดูรำยจังหวัด ข้ อมูลในปี 2559 พบว่ำจันทบุรีเป็ นจังหวัดที่ปลูกทุเรี ยนมำกที่สุดมี
พื ้นที่ปลูกทังหมด
้
165,046 ไร่ รองมำเป็ นจังหวัดชุมพร 138,801 ไร่ นครศรี ธรรมรำช 60,194 ไร่
ระยอง 52,706 ไร่ สุรำษฎร์ ธำนี 46,113 ไร่ หำกเมื่อดูข้อมูลของจังหวัดจันทบุรีพบว่ำ พื ้นที่ปลูก
171,092 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 218,789 ตัน ในปี พ.ศ.2559 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 212,213 ไร่ ผลผลิตที่ได้
279,075 ในปี พ.ศ.2561 พื ้นที่ปลูกเพิ่มขึ ้นถึง 41,121 ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น 60,286 ตัน (สำนักงำน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี , 2561 ) พื ้นที่ในกำรปลูกเพิ่มขึ ้น 14.73 % ภำยในระยะเวลำเพียงแค่ 2 ปี
เนื่องจำกในปั จจุบนั ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ ที่มีรำคำสูง ผู้วิจยั จึงกลับมำสำรวจพื ้นที่ในกำรเพำะปลูกของ
หมู่ที่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง เป็ นพืน้ ที่อยู่อำศัยในปั จจุบนั ของผู้วิจัย
พบว่ำปั จจุบนั เกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีกำรปลูกทุเรี ยนเพิ่ม
มำกขึ ้น โดยจำกข้ อมูลปี 2560 เนื ้อที่ให้ ผ ลผลิตเพิ่มขึ ้น จำกปี 2559 จำนวน 60 ไร่ (สำนักงำน
เกษตรอำเภอขลุง, 2560)
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ทุเรี ยนนัน้ เป็ นพืชที่ใช้ ระยะเวลำในกำรปลูกและให้ ผลผลิตในระยะเวลำ 6-7 ปี ทำให้
ระยะเวลำระหว่ำงนันเกษตรกรไม่
้
มีรำยได้ เกิดขึ ้น เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงหันมำสนใจในกำรเลือก
ปลูกพืชแซมกับกำรปลูกทุเรี ยนซึง่ เป็ นกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน เพื่อให้ มีรำยได้ เกิดขึ ้นระหว่ำงรอ
ผลผลิตจำกกำรปลูกทุเรี ยน ส่วนพืชที่เกษตรเลือกในกำรปลูกแซมในปั จจุบนั เกษตรจะเลือกปลูก
ระหว่ำงพริ กขี ้หนูสวนกับกล้ วยไข่ในกำรแซมทุเรี ยน เนื่องจำกเป็ นพืชที่ให้ ผลผลิตในระยะเวลำสัน้
พริ กขี ้หนูสวนจะใช้ เวลำ 3 เดือน ในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวและใช้ เวลำในกำรเก็บเกี่ยวนำน
ถึง 6 เดือน หลังจำกให้ ผลผลิต ส่วนกล้ วยไข่จะใช้ เวลำ 8 – 9 เดือนแต่ในกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวน
หรื อกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนเกษตรเกษตรกร ไม่มีกำรวิเครำะห์หรื อจดบันทึกข้ อมูลกำรผลิต และกำร
ปลูก หรื อกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำให้ ไม่ทรำบถึงต้ นทุนผลตอบแทนและกำไรที่ได้ รับ
อย่ำงแท้ จริ งทำให้ เกษตรกรรำยใหม่ที่จะหันมำปลูกพริ กขี ้หนูสวนหรื อกล้ วยไข่ แซมทุเรี ยน ไม่มี
ข้ อมูลในกำรตัดสินใจในกำรปลูกพืชทังสองชนิ
้
ด
ดัง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ควำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรวิ เ ครำะห์ แ ละศึ ก ษำต้ นทุ น และ
ผลตอบแทนของกำรลงทุนปลูกระหว่ำงกล้ วยไข่หรื อพริกขี ้หนูสวนแซมต้ นทุเรี ยน ของเกษตรกร หมู่
ที่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษำสภำพทัว่ ไปในกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน เทียบกับกำรปลูกพริ กขี ้หนูแซม
ทุเรี ยน ของเกษตรกรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนในกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน
เทียบกับกำรปลูกพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยน

3

ขอบเขตของกำรศึกษำ
กำรศึกษำครัง้ นี ้เป็ นกำรศึกษำวิเครำะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนโดยเปรี ยบเทียบระหว่ำง
กำรปลูกพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยนกับกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน ในพื ้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี เก็บข้ อมูลและกำรสัมภำษณ์โดยใช้ ข้อมูลจำกกำรสำรวจปี เพำะปลูก 2560/2561
จำกในพื ้นที่หมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับ
ทำให้ ทรำบถึงต้ นทุนและผลตอบแทนจำกำรปลูกพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยนกับกล้ วยไข่แซม
ทุเรี ยน เพื่อเป็ นข้ อมูลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรี ยน และผู้ที่สนใจปลูกทุเรี ยนแบบผสมเพื่อนำ
ข้ อมูลที่ได้ ไปพิจำรณำลดต้ นทุน หำแนวทำงในกำรเพิ่มผลผลิตและกำไรต่อไป

4

บทที่ 2

กำรตรวจเอกสำรและงำนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

กำรศึกษำเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกระหว่ำงกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริ กขี ้หนู
สวนแซมทุเรี ยน : กรณี ศึกษำเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้
ศึกษำได้ ทำกำรศึกษำค้ นคว้ ำ ดำเนินกำร รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี เอกสำร ตลอดจนงำนวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนำมำใช้ ในกำรกำหนด แนวทำงกำรศึกษำดังนี ้
1. ทฤษฎีวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงิน
2. งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ทฤษฎีวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงิน
กำรวิ เ ครำะห์ ต้ นทุ น และผลตอบแทนต่ อ หน่ ว ยพื น้ ที่ ก ำรผลิ ต จะท ำให้ ทรำบถึ ง
ผลตอบแทน ที่เกษตรกรได้ รับในกำรวิเครำะห์และพิจำรณำต้ นทุนกำรผลิต สำมำรถพิจำรณำได้
ดังนี ้ (ชูชีพ พิพฒัน์ศถิ ี, 2544)
ต้ นทุนกำรผลิต (Cost of Production) หมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำยที่สญ
ู เสียไปในกระบวนกำร
ผลิต สำมำรถแบ่งต้ นทุนกำรผลิตได้ ตำมปั จจัยกำรผลิต คือ ปั จจัยคงที่ (Fixed Factor) และปั จจัย
ผันแปร (Variable Factor) ดังนัน้ ต้ นทุนกำรผลิตก็เช่นเดียวกัน สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
ดังนี ้
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1. ต้ นทุน คงที่ ทัง้ หมด (Total Fixed Cost: TFC) คือ ค่ำใช้ จ่ำยที่สูญ เสียไปใน
กระบวนกำร ผลิตที่เกิดจำกกำรใช้ ปัจจัยคงที่ ซึ่งหมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำยที่สูญเสียไปในกระบวนกำร
ผลิตที่ไม่ขึ ้น อยูก่ บั ปริมำณของผลผลิต สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1.1 ต้ นทุนคงที่ที่เป็ นตัวเงิน (Tangible Fixed Cost) เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยคงที่ที่ผ้ ผู ลิตต้ อง
สูญเสียไปในรูปของกำรจ่ำยเงินสดในจำนวนที่คงที่ตอ่ ปี ได้ แก่ ค่ำเช่ำที่ดนิ ค่ำภำษี ที่ดนิ ค่ำเบี ้ย
ประกัน เป็ นต้ น ซึง่ สูตรคำนวณที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนคงที่ มีดงั นี ้
ต้ นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost: AFC) สำมำรถคำนวณได้ ตำมสูตรดังนี ้

ต้ นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) =

ต้ นทุนคงที่ทงหม(TFC)..................................................
ั้
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ทงหมด
ั้
(Q)

1.2 ต้ นทุนคงที่ที่ไม่เป็ นตัวเงิน (Intangible Fixed Cost) เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยคงที่ที่ผ้ ผู ลิต
ไม่ได้ สญ
ู เสียไปในรูปของกำรจ่ำยเงินสด แต่เป็ นต้ นทุนที่เกิดจำกกำรประเมิน ได้ แก่ ค่ำเสียโอกำส
จำกกำรใช้ ที่ดนิ ของตนเอง ค่ำเสื่อมรำคำของโรงเรื อน ค่ำเสื่อมของเครื่ องจักรที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้
มำเป็ นเวลำนำน ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ ทำกำรเกษตรเป็ นต้ นซึง่ สำมำรถคำนวณหำค่ำ
เสื่อมต่ำงๆ แบบเส้ นตรง ได้ ตำมสูตรคำนวณ ดังนี ้

ค่ำเสื่อม = มูลค่ำทรัพย์สินแรกซื ้อ - มูลค่ำซำก
......................................................
..อำยุกำรใช้ งำน (ปี )
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2. ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้
(Total Variable Cost: TVC) หมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำยที่สญ
ู เสียไป
ในกระบวนกำรผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตำมปริ มำณกำรผลิต หำกเกษตรกรผลิตมำก ก็จะสูญเสีย
ต้ นทุนประเภทนี จ้ ำนวนมำก หำกเกษตรกรผลิต น้ อ ยก็ จ ะเสี ยต้ นทุนประเภทนี น้ ้ อ ยลงไปด้ ว ย
ค่ำใช้ จำ่ ยประเภทนี ้เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยที่เกษตรกรสำมำรถควบคุมได้ ในระยะเวลำที่ทำกำรผลิตคำนวณ
ได้ จำกกำรนำจำนวนปั จจัยผันแปรทังหมดคู
้
ณด้ วยรำคำของปั จจัยผันแปรต่อหน่วย สำมำรถเขียน
สูตรคำนวณได้ ดงั นี ้

TVC = P
เมื่อ TVC

+

P

+…………………..

คือ

ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้

คือ

จำนวนปั จจัยผันแปรที่ i; 1, 2, 3, 4, 5,…………

คือ

รำคำผันแปรต่อหน่วยที่ i; 1, 2, 3, 4, 5,………..

ต้ นทุนคงที่เฉลี่ย (AVC) = ต้ นทุนผันแปรทังหมด(TVC).
้
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ทงหมด
ั้
(Q)
นอกจำกนี ้ ยังสำมำรถคำนวณต้ นทุนผันแปรทังหมดได้
้
จำก TVC = (AVC)(Q)
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ต้ นทุนผันแปรทังหมดที
้
่นำมำวิเครำะห์ มีดงั นี ้
2.1 ค่ำ แรงในกำรประกอบกิ จ กรรมกำรผลิ ต ได้ แก่ แรงงำนของคนในครอบครั ว
แรงงำนช่วยเหลือ และแรงงำนจ้ ำง ซึ่งแรงงำนของคนในครอบครัวและแรงงำนช่วยเหลือ สำมำรถ
ประเมินได้ ตำมอัตรำค่ำจ้ ำงแรงงำนของเกษตรกรในท้ องถิ่น ค่ำแรงงำนสำมำรถแบ่งออกได้ ตำม
ลักษณะของกิจกรรมกำรผลิตคือ ค่ำแรงงำนในกำรเตรี ยมดิน ค่ำแรงงำนในกำรปลูก ค่ำแรงงำน
ในกำรใสปุ๋ย ค่ำแรงงำนในกำรกำจดวัชพืช ค่ำแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ค่ำแรงงำนในกำร
ขนส่ง เป็ นต้ น
2.2 ค่ำ วัส ดุท ำงกำรเกษตร ได้ แ ก่ ค่ำ หน่อ พัน ธุ์ ค่ำปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอิ นทรี ย์ ค่ำ นำ้ มัน
เชื ้อเพลิง ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เป็ นต้ น
2.3 ค่ำใช้ จำ่ ยผันแปรอื่นๆ ได้ แก่ ค่ำซ่อมแซมเครื่ องมืออุปกรณ์ และค่ำเสียโอกำส เงิน
ลงทุน เป็ นต้ น
3. ต้ นทุนรวม (Total Cost: TC) คือ ต้ นทุนทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในกระบวนกำรผลิต ซึ่งใน
ระยะสัน้ จะประกอบด้ วย ต้ นทุนคงที่ทงั ้ หมดและต้ นทุนผันแปรทัง้ หมดคิดเฉลี่ยต่อหน่วย พืน้ ที่
เพำะปลูกในกำรคำนวณต้ นทุนทังหมดสำมำรถใช้
้
สตู รคำนวณ ดังนี ้
ต้ นทุนทังหมด
้

=

ต้ นทุนคงที่ทงหมด
ั้
+ ต้ นทุนผันแปรทังหมด
้

หรื อต้ นทุนทังหมด
้

=

ค่ำใช้ จำ่ ยที่เป็ นตัวเงิน + ค่ำใช้ จำ่ ยที่ไม่เป็ นตัวเงิน

รำยได้ (Revenue) หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ได้ รับจำกกำรผลิต ผลตอบแทน มำกหรื อ
น้ อยขึ ้นอยู่กบั ระดับรำยได้ ตำ่ งๆ ได้ แก่ รำยได้ ทงหมด
ั้
รำยได้ สทุ ธิ และผลกำไรสุทธิ สำมำรถ
คำนวณได้ โดยกำรคิดเฉลี่ยต่อหนึง่ หน่วยพื ้นที่เพำะปลูกใช้ สตู รคำนวณ ดังนี ้
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รำยได้ ทงหมด
ั้
=

รำคำผลผลิต x จำนวนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้

รำยได้ สทุ ธิ =

รำยได้ ทงหมด
ั้
- ต้ นทุนผันแปร

กำไรสุทธิ =

รำยได้ ทงหมด
ั้
- ต้ นทุนทังหมด
้
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งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรตรวจเอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำที่ เกี่ยวข้ อง พบว่ำที่ผ่ำนมำมีผ้ ูศกึ ษำเกี่ยวกับ
เรื่ องของกำรวิเ ครำะห์เ ปรี ยบเทียบผลตอบแทนทำงกำรเงิ นในกำรลงทุ นปลูก พื ชต่ำง ๆ และที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
เจริ ญวิทย์ โพธิ์เจริ ญ (2545) ศึกษำเรื่ องผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวน
มังคุดรวมทังกำรศึ
้
กษำควำมอ่อนไหวของกำรลงทุนทำสวนมังคุดในอำเภอท่ำใหม่จงั หวัดจันทบุรี
โดยอำศัยข้ อมูลที่ได้ จำกสำรวจครัวเรื อนเกษตรกรตัวอย่ำงจำนวน 30 ตัวอย่ำงจำก 5 ตำบลในปี
กำรเพำะปลูก 2540/41 ผลกำรศึกษำผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวนมังคุดในพื ้นที่
10 ไร่และผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวนมังคุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ำเช่ำพบว่ำมี
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุนเนื่องจำก NPV มีคำ่ เป็ นบวก BCR มีคำ่ มำกกว่ำ 1 และ IRR มำกกว่ำ
อัตรำดอกเบี ้ยที่เกษตรกรกู้ยืมมำ (ร้ อยละ 12 ต่อปี ) ส่วนค่ำเช่ำสูงสุดที่จะทำให้ โครงกำรนี ้มีควำม
เป็ นไปได้ ในกำรลงทุนคือ 2,027.55 บำทต่อไร่และจำกกำรศึกษำควำมอ่อนไหวของกำรลงทุนทำ
สวนมังคุดโดยกำหนดรูปแบบออกเป็ น 3 แบบคือต้ นทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 โดยกำหนดให้ รำยได้ คงที่
รำยได้ ลดลงร้ อยละ 5 โดยกำหนดให้ ต้นทุนคงที่และต้ นทุนเพิ่มขึ ้นรำยได้ ลดลงร้ อยละ 5 พบว่ำกำร
ทำสวนมังคุดยังคงมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุน นอกจำกนี ้ยังพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ที่
ลดลงนันมี
้ ผลกระทบต่อกำรลงทุนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นสมใจ (2544)
ได้ ทำกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนปลูกทุเรี ยนและลองกองในพื ้นที่ล่มุ
น ้ำสำขำแม่น ้ำปั ตตำนีตอนบนและหำระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทนโดยอำศัยข้ อมูลที่
ได้ จำกกำรสำรวจเกษตรกรตัวอย่ำงจำนวน 108 รำยโดยกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจงในพื ้นที่ล่มุ น ้ำ
สำขำแม่น ้ำปั ตตำนีตอนบนโดยแบ่งเขตกำรศึกษำเป็ น 3 เขตเกษตรกรรมคือ เขตเศรษฐกิจเกษตร
พิเ ศษเขตเศรษฐกิจ เกษตรก้ ำวหน้ ำและเขตเร่ ง รั ดพัฒ นำกำรเกษตรผลกำรศึกษำระยะเวลำที่
เหมำะสมในกำรปลูกทดแทนเพื่อกำหนดอำยุของสวนทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองทุกเขตเกษตรกรรม
เท่ำกับ 13 ปี และลองกองพันธุ์แห้ งเขตเศรษฐกิจเกษตรพิเศษและเขตเศรษฐกิจ เร่งรัดพัฒนำกำร
เกษตรเท่ำกับ 15 ปี และเขตเศรษฐกิจเกษตรก้ ำวหน้ ำเท่ำกับ 16 ปี ส่วนกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน
ของกำรลงทุนปลูกทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองและลองกองพันธุ์แห้ งในกรณีที่ไม่มีกำรกู้ยืมและกู้เงิน
จำกแหล่งอื่นมำลงทุนโดยใช้ อตั รำคิดลดร้ อยละ 12 มีควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุนเนื่องจำก NPV
มีคำ่ เป็ นบวก B/C มีคำ่ มำกกว่ำ 1 และ IRR มีคำ่ มำกกว่ำอัตรำดอกเบี ้ยที่ก้ ยู ืมมำ (ร้ อยละ 12 ต่อ
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ปี ) เมื่อมีกำรทดสอบค่ำควำมแปรเปลี่ยนและวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวทำงด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยและรำยได้
พบว่ำกำรลงทุนปลูกทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองและลองกองพันธุ์แห้ งมีควำมเสี่ยงในกำรลงทุนต่ำจึงทำ
ให้ โครงกำรลงทุนมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุน
สุวรรณำ มณีกร (2543) ศึกษำผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวนพริ กไทย
ตลอดจนระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกทดแทนรวมทังกำรศึ
้
กษำควำมอ่อนไหวของกำรลงทุน
ทำสวนพริกไทยในอำเภอท่ำใหม่จงั หวัดจันทบุรีโดยอำศัย ข้ อมูลที่ได้ จำกสำรวจครัวเรื อนเกษตรกร
ตัวอย่ำงจำนวน 45 ตัวอย่ำงจำก 4 ตำบลในปี กำรเพำะปลูก 2540/41 ผลกำรศึกษำผลตอบแทน
ทำงกำรเงินของกำรลงทุนทำสวนพริ กไทยในพืน้ ที่ 4 ไร่ พบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุน
เนื่องจำก NPV มีคำ่ เป็ นบวก BCR มีคำ่ มำกกว่ำ 1 และ IRR มีค่ำมำกกว่ำอัตรำดอกเบี ้ยที่
เกษตรกรกู้ยืมมำ (ร้ อยละ 15 ต่อปี ) ส่วนกำรศึกษำกำรหำระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูก
ทดแทนโดยใช้ วิธีกำร Capital Budgeting พบว่ำหำกเกษตรกรสำมำรถรักษำต้ นพริ กไทยไว้ จน
สิ ้นสุดโครงกำรจะทำให้ เกษตรกรได้ รับผลตอบแทนสูงสุดเนื่องจำกค่ำรำยได้ มำตรฐำนยังคงสูงขึ น้
จนสิ ้นสุดอำยุโครงกำรและจำกกำรศึกษำควำมอ่อนไหวของกำรลงทุนทำสวนพริ กไทยเมื่อสมมุติ
ให้ คำ่ ใช้ จ่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5, 10 และ 15 โดยกำหนดให้ รำยได้ คงที่พบว่ำกำร
ลงทุนทำสวนพริกไทยยังได้ รับผลตอบแทนคุ้มค่ำแต่เมื่อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21 โดยกำหนดให้
รำยได้ ค งที่ พ บว่ำเกษตรกรจะขำดทุน จำกกำรท ำสวนพริ ก ไทยและเมื่ อ สมมุติใ ห้ ร ำยได้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 3 และ 11 โดยกำหนดให้ คำ่ ใช้ จ่ำยคงที่กำรลงทุนทำสวนพริ กไทยยังได้ รับ
ผลตอบแทนคุ้มค่ำแต่ถ้ำรำยได้ ลดลงร้ อยละ 21 และ 67 โดยกำหนดให้ คำ่ ใช้ จ่ำยคงที่จะทำให้ กำร
ลงทุนได้ รับ ผลตอบแทนไม่ค้ ุม ค่ำนอกจำกนี ย้ ัง พบว่ำกำรเปลี่ ยนแปลงของรำยได้ ที่ลดลงนัน้ มี
ผลกระทบต่อกำรลงทุนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ ที่เพิ่มขึ ้น
กวิศร์ วำนิชกุล และ วันทนำ บัวทรัพย์ (2544) ได้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรขยำย
แหล่งผลิตลองกองสู่ภำคต่ำงๆของประเทศไทยโดยดำเนินกำรตังแต่
้ มกรำคมถึงสิงหำคม 2543
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทรำบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ หรื อไม่ในกำรขยำยแหล่งปลูกลองกองไปยัง
ภำคต่ำงๆของประเทศไทยกำรเก็บข้ อมูลเพื่อวิเครำะห์มีทงข้
ั ้ อมูลปฐมภูมิจำกพืน้ ที่ปลูกโดยตรง
และข้ อมูลทุตยิ ภูมิผลกำรวิเครำะห์พบว่ำพื ้นที่ใดที่มีแหล่งน ้ำเพียงพอมีควำมชื ้นในอำกำศค่อนข้ ำง
สูงและอุณหภูมิในฤดูหนำวไม่ต่ำมำกสำมำรถปลูกลองกองเป็ นกำรค้ ำได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในภำคใดของ
ประเทศไทยแม้ วำ่ คุณสมบัตขิ องดินในแหล่งปลูกจะแตกต่ำงกันมำกก็ตำมพบว่ำลองกองที่ปลูกกัน
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มำกในภำคต่ำงๆของประเทศไทยมิได้ ออกผลในฤดูเดียวกันกำรปลูกในหลำยแหล่งปลูกจึงถือได้ ว่ำ
เป็ นกำรกระจำยผลผลิตสู่ตลำดได้ อีกทำงหนึ่งและผลกำรวิเครำะห์คุณภำพพบว่ำผลลองกองที่
ผลิตจำกต่ำงแหล่งปลูกมีคุณภำพไม่แตกต่ำงกันปั ญหำที่พบในกำรขยำยแหล่งผลิตคือกำรขำด
แคลนเทคโนโลยีกำรผลิตปั ญหำเรื่ องโรคและแมลงศัตรู และปั ญหำเกี่ยวกับกำรเก็บเกี่ ยวและขำด
กระบวนกำรหลังเก็บเกี่ยวส่วนกำรทดสอบปลูกลองกองในสภำพพื ้นที่ที่ไม่เหมำะสมพบว่ำลองกอง
ปรับตัวอยูร่ อดได้ แม้ กำรเติบโตจะช้ ำลงก็ตำม
เฉลิมฉัตร จันทร์ อินทร์ (2541) ได้ ทำกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ระบบธุรกิจข้ ำวโพดหวำนใน
ประเทศไทยวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำเพื่อศึกษำระบบย่อยของระบบธุรกิจข้ ำวโพดหวำนปั จจัย
สภำพแวดล้ อมภำยในและภำยนอกของธุรกิจจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและข้ อจำกัดของระบบธุรกิจ
ของข้ ำวโพดหวำนในประเทศไทยผลกำรศึกษำพบว่ำระบบย่อยปั จจัยกำรผลิตปั จจัยเรื่ องเมล็ด
พันธุ์ข้ำวโพดหวำนมีควำมสำคัญต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจนี ้อย่ำงมำกซึ่ง ปั จจุบนั ยังมีพนั ธุ์ดีอยู่ไม่
เพียงพอในระบบย่อยกำรผลิตเกษตรกรสำมำรถปลูกข้ ำวโพดหวำนเพื่อส่งโรงงำนแปรรูปและขำย
ตลำดบริ โภคได้ คณ
ุ ภำพของวัตถุดิบและกรรมวิธีกำรแปรรูปมีส่วนสำคัญต่อคุณภำพของสินค้ ำมี
ผลต่อกำรขยำยตัวด้ ำนกำรส่ง ออกด้ วยระบบย่อยกำรตลำดพบว่ำมีผ้ ูค้ำหลำยประเภทเข้ ำมำ
ดำเนินกำรเป็ นผู้รวบรวมผลผลิตไปสู่ตลำดและโรงงำนระบบย่อยกำรส่งออกพบว่ำประเทศไทยมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันกับตลำดโลกได้ เนื่องจำกมีข้อได้ เปรี ยบอยูห่ ลำยประกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในระบบกำรผลิตกำรศึกษำปั จจัยสภำพแวดล้ อมภำยในของระบบธุรกิจข้ ำวโพดหวำนในประเทศ
ไทยพบว่ำประกอบด้ วยปั จจัยด้ ำนพันธุ์ข้ำวโพดหวำนปั จจัยตลำดบริ โภคในประเทศปั จจัยโรงงำน
แปรรู ปปั จ จัยเทคโนโลยี กำรผลิ ตของเกษตรกรปั จ จัยพื ช ทดแทนและพื ช แข่ง ขันซึ่ง ปั จ จัยต่ำงๆ
เหล่ำนี ้จะมีผลต่อกำรพัฒนำและขยำยตัวของระบบธุรกิจนี ้เป็ นอย่ำงมำกปั จจัยภำยนอกของระบบ
ธุรกิจจะเกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในด้ ำนกำรส่งออกของประเทศไทยโดยตรง
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ นทำให้ ทรำบถึงกรอบ
แนวคิดและตัวแปรที่จะใช้ ในกำรศึกษำเรื่ องวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนในกำร
ปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน เทียบกับกำรปลูกพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยน โดยมีรำยละเอียดตำมภำพที่ 1
การปลูกทุเรียนเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตาบล ตรอกนอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

พืช

แซมกล้ วยไข่

แซมพริก

1.ต้ นทุน

1.ต้ นทุน
เปรี ยบเทียบ

2.ผลตอบแทน

2.ผลตอบแทน
3.รำยได้

3.รำยได้

วิเครำะห์ข้อมูลและผลกำรศึกษำ

ข้ อเสนอแนะ
ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ

กำรศึกษำเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนในกำร ลงทุนปลูกระหว่ำงพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยน
กับกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน: กรณีศกึ ษำเกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี
มีวิธีกำรศึกษำดังนี ้
ข้ อมูลพื ้นฐำนทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี
ประวัติควำมเป็ นมำของตำบลตรอกนองคำว่ำ ตรอกนอง นัน้ เรี ยกเพี ้ยนมำจำก คำว่ำ
ต๊ กนอง ซึ่งเป็ นภำษำชองที่คนพื ้นเมืองมีเชื ้อสำยชอง ใช้ เรี ยกพื ้นที่บริ เวณนี ้ เนื่องจำกมีฝนตกชุก
มำกเป็ นพิเศษเวลำมีฝนตกมำกและน ้ำไหลนองไปทั่วบริ เวณ ถึงแม้ ว่ำหมู่บ้ำนใกล้ เคียงฝนจะหยุด
ตกแล้ วบริ เวณนี ้ยังไม่ยอมหยุดตก ชำวชองที่อำศัยอยู่บริ เวณนี ้จึงเรี ยกว่ำ “บ้ ำนต๊ กนอง” ต่อมำได้
เรี ยกชื่อเป็ นตกนองและทำงรำชกำรได้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่ำ “บ้ ำนตรอกนอง” หรื อตำบลตรอกนอง
จนถึงปั จจุบนั องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตรอกนองได้ ยกฐำนะจำกสภำตำบลเป็ นองค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบลตรอกนองเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539ปั จจุบนั ใช้ อำคำรเรี ยนและบริ เวณของโรงเรี ยนวัด
ตรอกนองล่ำงที่ยุบโรงเรี ยนไปแล้ วเป็ นที่ทำกำร ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5บ้ ำนตรอกนองล่ำง ตำบลตรอกนอง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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รูปแบบตรำเครื่ องหมำยขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลตรอกนอง

ภำพที่ 2 ตรำสัญลักษณ์ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี
1. ท้ อ งฟ้ ำ สื่ อ ควำมหมำยถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ค วำมอุด มสมบูร ณ์ และมี ลัก ษณะ
ภูมิอำกำศที่อำกำศดี เย็นสบำย
2. ภูเ ขำ สื่ อควำมหมำยถึง แนวเทือกเขำสระบำป ซึ่งเป็ นแหล่ง ต้ นนำ้ ที่ส ำคัญของ
ตำบล
3. น ้ำตก สื่อควำมหมำยถึง น ้ำตกตรอกนอง ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล
4. ต้ นไม้ สื่อควำมหมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติของป่ ำไม้ และสวนผลไม้
ที่ร่มรื่ น
5. มัง คุด สื่ อควำมหมำยถึง มังคุดตรอกนองที่ มี คุณภำพและมี ชื่ อเสียงของ ตำบล
ตรอกนอง
6. ผลไม้ ต่ำ งๆ สื่ อ ควำมหมำยถึ ง ต ำบลตรอกนอง เป็ นแหล่ง เพำะปลูก ผลไม้ ที่ มี
มำกมำยหลำยชนิด
7. นก สื่ อ ควำมหมำยถึ ง สัต ว์ ป่ ำในหน่ว ยพิ ทัก ษ์ อุท ยำนแห่ ง ชำติ น ำ้ ตกพลิ ว้ ที่ 1
(น ้ำตกตรอกนอง)ที่ยงั มีอยูม่ ำกมำย
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ที่ตงและอำณำเขต
ั้
ตำบลตรอกนองอยู่ทำงทิศตะวันออกของจัง หวัดจันทบุรีห่ำงจำกศำลำกลำงจัง หวัด
จัน ทบุรี ป ระมำณ 41 กิ โ ลเมตรและอยู่ท ำงทิ ศ เหนื อ ของ อ ำเภอขลุง ตำมทำงหลวงแผ่ น ดิ น
หมำยเลข 3277 (สำยขลุง-มะขำม) โดยห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอขลุงประมำณ 13 กิโลเมตร และ
มีอำณำเขตติดต่อกับตำบลต่ำงๆ ดังนี ้ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมำบไพ ตำบลวังสรรพรส อำเภอ
ขลุง จัง หวัด จัน ทบุรี ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กับ ต ำบลซึ ง้ ต ำบลเกวี ย นหัก ต ำบลตะปอน อ ำเภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังสรรพรส ตำบลซึ ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพลับพลำ ตำบลคลองนำรำยณ์ ตำบลคมบำง อำเภอเมืองจังหวัด
จันทบุรี (ที่ มำ : ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่ อง กำรกำหนดเขตตำบลในท้ องที่อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี)
กำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน มีรำยละเอียดดังนี ้
1. กำรผลิตกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน (ที่มำจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรเชิงลึก)
เกษตรกรจะทำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมระหว่ำงแถวของต้ นทุเรี ยน กำรนำน ้ำเข้ ำสวน
โดยกำรใช้ เ ครื่ องสูบนำ้ ไหลผ่ำนหัวเหวี่ยง กำรเตรี ยมดิน โดยใช้ ป๋ ุยอินทรี ย์และวัสดุปูนที่ ใช้ ใน
กำรเกษตร ลงในแต่ละหลุมปลูกที่จัดเป็ น 3-4 แถว โดยใช้ ระยะปลูก โดยทั่วไป (ระหว่ำงแถว x
ระหว่ำงต้ น) ประมำณ 1.0 x 1.5 เมตร หรื อ 1.5 x 1.5 เมตร ปกติใน 1 ไร่ จะปลูกกล้ วยไข่
ประมำณ 150-200 ต้ น ในกำรแซมทุเรี ยน หน่อพันธุ์ กล้ วยไข่ที่ใช้ ปลูกทัง้ หมดเป็ นพันธุ์กล้ วยไข่
เพชรบุรี ระยะเวลำตังแต่
้ ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้ เวลำ ประมำณ 9-10 เดือน โดยรดน ้ำอย่ำงน้ อยวัน
ละ 1-2 ครัง้ ต่อวัน โดยกำรใช้ หัวเหวี่ยงสปริ งเกอร์ มีกำรใสปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรี ย์ ตำมช่วง อำยุ
กล้ วย เช่น กล้ วยอำยุ 20 วัน ใส่ป๋ ุยสูตร 46-0-0 กล้ วยอำยุ 1-4 เดือน ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 25-7-7 และ 1616-16 กล้ วยอำยุ 5, 6 และ 7 เดือน ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 13-13-21 สูตร 0-0-60 ช่วงออกปลี เป็ นต้ น และ
ใส่กระดูกป่ นเพื่อให้ กล้ วยขยำยปลีได้ ดี ถ้ ำกล้ วยปลีใหญ่จะส่งผลให้ เครื อก็จะใหญ่ตำมไปด้ วย
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กำรตัดแต่งใบ เพื่อไม่ให้ ทึบจนเกินไป ไม่รกเกะกะ ให้ แสงและลมเข้ ำได้ ดี และใบที่เบียดกั บหวี
กล้ วย ต้ องหมั่นแต่งออกเพรำะจะทำให้ ผลกล้ วยลำยได้ และช่วยลดกำรเกิดโรคและแมลงเข้ ำ
ทำลำย ต้ นกล้ วยได้ ง่ำย กำจัดวัชพืชด้ วยเครื่ องตัดหญ้ ำแบบสะพำยหลังหรื อจ้ ำงแรงงำนตัดหญ้ ำ
และฉี ดพ่น สำรป้องกัน กำจัดโรคและแมลงศัตรู พืช เมื่อเข้ ำสู่ เดือนที่ 5 มักพบปั ญหำกำรชะล้ ำง
หน้ ำดินบริเวณโคนต้ น ซึ่งเป็ นสำเหตุทำให้ โคนต้ นตื ้น และรำกลอยง่ำยต่อกำรโค่นล้ ม เมื่อถึงระยะ
ต้ นกล้ วยเริ่ มแทงปลีจะต้ องมีกำรค ้ำพยุงต้ นเพื่อรองรับ น ้ำหนักของเครื อกล้ วยที่กำลังเจริ ญเติบโต
โดยใช้ แท่งเหล็กกลวงปลำยด้ ำนหนึ่งแหลมแทงลงดิน ทำให้ เป็ นหลุมและง่ำยต่อกำรนำไม้ ไผ่ใหญ่
ขนำดเส้ นผ่ำศูนย์กลำง 7.5-10.0 เซนติเมตร ยำว 3.0-3.5 เมตร ปั กค ้ำโดยใช้ เชือกพลำสติกหรื อ
ริ บบิ ้นเป็ นวัสดุมดั เมื่อปลีเจริ ญเติบโตเต็มที่ ก็จะเริ่ มเปิ ดกำบปลีให้ เห็นผลอ่อน ทำกำรตัดปลีเพื่อ
ให้ ผลอ่อนเจริ ญเติบโตได้ เต็มที่และห่อเครื อ ด้ วยถุงพลำสติกบำงสีฟ้ำใส ขนำด 1.0 × 1.2 เมตรที่
เจำะรูระบำยอำกำศ เพื่อป้องกันผลกล้ วยจนครบกำหนดจึงทำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตด้ วยวิธีกำรตัด
เครื อ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดทังแปลงแล้
้
วจึงโค่นล้ มต้ นกล้ วย
2.ปั ญหำและอุปสรรคในกำรปลูกกล้ วยไข่

2.1 โรคกล้ วย โรคกล้ วยมีหลำยชนิดแต่ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกล้ วยหอมมี
ดังต่อไปนี ้
- โรคเหี่ ย ว (Bacterial wilt) เกิ ด จำกเชื อ้ แบคที เ รี ย Ralstonia
solanacearum ในระยะแรกหลจำกกำรติดเชื ้อ ใบแก่ที่อยู่ ล่ำง ๆ จะเหี่ยวมำกลู่ลง ต่อมำจะม้ วน
เป็ นหลอดและเหลือง อำกำรค่อ ย ๆ ลุกลำมจำกส่วนล่ำงขึ ้นไปยังส่วนปลำยยอดของกล้ วย และมี
อำกำรหักตรงก้ ำนใบหน่อกล้ วยที่กำลังจะแตกยอดมีสีดำ ยอดปลีแคระแกร็ นและจะตำยในที่สุด
โดยกำรแพร่ ระบำด อย่ำงรวดเร็ วของเชื อ้ แบคทีเรี ยก่อให้ เกิดโรคในแปลงปลูก เมื่อปลูกโดยใช้ หวั
พันธุ์ที่ติดเชื อ้ แปลงปลูกมีเศษซำกพืชที่ติดเชื อ้ ดินที่มีเชือ้ อยู่แล้ วและเศษวัชพืชที่เป็ นพืชอำศัย
เป็ นต้ น แสดงอำกำรคล้ ำยโรคตำยพรำย แต่เมื่อตัดดูลกั ษณะภำยในลำต้ นจะพบว่ำเปลี่ยนสีเป็ นสี
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น ้ำตำลแดง พบบริเวณไส้ กลำงต้ นและจะขยำยไปยังกำบ ก้ ำนใบ เครื อกล้ วย ผล หน่อ ตำกล้ วยจะ
เหลือง และ ตำยไปในที่สดุ
- โรคใบจุด (Leaf spot) เกิดจำกเชื ้อรำ Alternaria solani ส่วนใหญ่มกั
เกิดในช่วงฤดู ฝนถึงปลำยฝนต้ นฤดูหนู ำว มีลกั ษณะอำกำรเป็ นขีดสีน ้ำตำลแดงสันๆ
้ ขนำนไปกับ
เส้ นใบ บำงครัง้ จะกระจำยไปทัว่ ทังใบและขยำยไปทำงกว้
้
ำง ทำให้ เกิดอำกำรใบจุด และผลลำม
ติดต่อกันทำให้ เกิด อำกำรใบไหม้ โดยมำกเกิดจำกริ มใบเข้ ำไป แผลมีสีน ้ำตำลอ่อน ขอบผลมีสี
น ้ำตำลเข้ ม พบทุกระยะ กำรเจริญเติบโต
- โรคยอดม้ ว น เกิ ด จำกเชื อ้ ไวรั ส พำหนะน ำเชื อ้ คื อ เพลี ย เชื อ้ โรคจะ
แพร่กระจำยติด ไปกับหน่อหรื อส่วนขยำยพันธุ์ตำ่ ง ๆ อำกำรที่พบ คือในระยะแรก ๆ จะปรำกฏรอย
ขีดสีเขียว และ จุดเล็ก ๆ ตำมเส้ นใบและก้ ำนใบ ใบถัด ๆ ไปจะมีขนำดเล็กลงสีเหลือง ใบม้ วนที่
ปลำย เมื่อโรคนี ้ ระบำดมำกขึ ้นต้ นกล้ วยจะแคระแกร็ น ใบขึ ้นร่วมกันเป็ นกระจุกดอก และปลีของ
ต้ นที่เป็ นโรค เจริญเติบโตอย่ำงช้ ำ ๆ เครื อเล็กจะใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ถ้ ำต้ นกล้ วยเป็ นโรคทุก ๆ หน่อที่
เกิดมำก็จะเป็ นโรคด้ วย
2.2 แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูที่สำคัญของกล้ วยหอมมีดงั ต่อไปนี ้

- หนอนม้ วนใบ (leaf roller) ผีเสือ้ จะมำวำงไข่ในใบยอดที่ยังไม่คลี่
หลังจำกนันไข่
้ จะฟั กเป็ นตัวอ่อนเจริญอยูใ่ นใบอ่อนที่ยงั ม้ วนอยู่ตวั หนอนจะกัดกินใบอ่อน ทำให้ ใบ
แหว่ง เป็ นรู พรุน หรื อฉีกขำด และม้ วนตัวอย่ำงรวดเร็ว พบมำกในช่วงปลำยฝนถึงต้ นฤดูหนำว

- ด้ วงงวง (stock weevil) ด้ วงงวงจะเข้ ำทำลำยที่รำกและเหง้ ำ ทำให้ ต้น
กล้ วยชะงัก กำรเจริญเติบโต ใบเหี่ยวเฉำ และตำยในที่สดุ วิธีกำรจัดกำรควรถำงบริ เวณโคนของกอ
กล้ วย ให้ สะอำด อย่ำให้ รกหรื อมีวชั พืชปกคลุม
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2.3 ภัยธรรมชำติที่เป็ นปั ญหำหลักของกล้ วยไข่ คือ ลมพำยุซงึ่ เป็ นภัยธรรมชำติ ที่
เกษตรกรไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ มักจะเกิดช่วงเดือนเมษำยน – เดือนมิถนุ ำยน ของทุกปี ซึ่งทำให้
ต้ นกล้ วยได้ รับควำมเสียหำย ต้ นล้ ม คอกล้ วยหักทำให้ เครื อกล้ วยผิดรูป หรื อไม่เจริญเติบโต

กำรปลูกพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน
1. กำรผลิตพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน (ที่มำจำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรเชิงลึก)

วิธีกำรปลูกพริกขี ้หนู
ขันตอนกำรเตรี
้
ยมดิน
เริ่ มจำกกำรเตรี ยมแปลงเพำะ ขุดหน้ ำดิน 15-20 เซนติเมตร (1หน้ ำจอบ)
เตรี ยมทำเป็ นแปลงกว้ ำง 1 เมตร ผสมปุ๋ยคอกหรื อ ปุ๋ยหมักคลุกเคล้ ำให้ เข้ ำกับดินจำกนันพรวนดิ
้
น
หรื อตีดินให้ ละเอียดและปรับหน้ ำดินให้ เรี ยบเสมอกัน ก่อนหว่ำนเมล็ดให้ ทวั่ แปลงหรื อหำกเลือก
ปลูกในกระบะเพำะ อำจใช้ ดนิ ร่วนผสมปุ๋ยคอก (อัตรำส่วน 1:1) จำกนันใช้
้ แกลบหรื อฟำงข้ ำวกลบ
ทับบำงๆ ก่อนรดน ้ำให้ ช่มุ เมื่อต้ นกล้ ำอำยุประมำณ 25-30 วันจึงย้ ำยปลูกกำรเตรี ยมแปลงปลูก
และย้ ำยกล้ ำ ใช้ จอบขุดหน้ ำดินลึก 15-20 เซนติเมตร ทำแปลงขนำดกว้ ำง 1 เมตร x ควำมยำว
ตำมควำมเหมำะสมของพื ้นทีจำกนันน
้ ำปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ยหมักหว่ำนให้ ทวั่ และคลุกเคล้ ำกับดิน ก่อน
ขุดหลุมปลูก โดยเว้ นระยะห่ำงระหว่ำงต้ น 30 เซนติเมตร ระหว่ำงแถว 70 -80 เซนติเมตร
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วิธีปลูกพริ กขี ้หนู รองก้ นหลุมด้ วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลุมละ ½ ช้ อนชำ ทับ
หน้ ำปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลำมะพร้ ำว จำกนัน้ ถอนแยกต้ นกล้ ำ
อย่ำงระมัดระวัง โดยกำรย้ ำยต้ นกล้ ำลงปลูกควรทำโดยทันทีและเป็ นช่วงเย็น จำกนันน
้ ำต้ นกล้ ำลง
หลุมปลูก หลุม ละ 1 ต้ น จำกนัน้ รดน ้ำตำมให้ ชมุ่
วิธีกำรดูแลรักษำ พริ กขี ้หนู เมื่อปลูกแล้ ว
กำรให้ นำ้ พริ กขี ห้ นู ควรให้ นำ้ อย่ำงพอเพียงและสม่ำเสมอ แต่อย่ำรดให้
แฉะเกินไปกำรให้ น ้ำควรให้ ทุกวันหลังจำกปลูกจนต้ นกล้ ำตังตั
้ วได้ ประมำณ 5-6 สัปดำห์ จำกนัน้
ค่อยลดปริ มำณน ้ำลง ซึ่งอำจจะรด 1 วัน หยุด 2 วัน ก็ได้ ทังนี
้ ้ต้ องดูสภำพควำมชื ้นของดินด้ วย
อย่ำให้ แฉะหรื อ แห้ งเกิน เพรำะจะทำให้ พริกชะงักกำรเจริญเติบโต
กำรใส่ป๋ ยุ ให้ บำรุ งพริ กด้ วยกำรใส่ป๋ ยเคมี
ุ
สูตร 15-15-15 หรื อ 13-13-21
อัตรำ 1 ช้ อนชำ/ต้ น ทุกๆ 15-20 วัน โดยโรยห่ำงโคนต้ น 5 เซนติเมตร และรดน ้ำตำมทันที หรื อ จะ
เลือกใช้ ป๋ ยคอก
ุ
ปุ๋ยหมัก หรื อปุ๋ยหมักชีวภำพประมำณ 1-2 กำมือ/ต้ น โรยรอบโคนต้ นทุกๆ 20 วันก็
ได้
กำรป้องกันและกำจัดศัตรู พืช ฉีดพ่นน ้ำปุ๋ยหมักชีวภำพทุก 10-15 วันครัง้
จะช่วยบำรุงและป้องกันโรคพืช หรื อศัตรูพืชได้ อีกทำง
วิธีกำรเก็บเกี่ยว พริ กเป็ นพืชที่มีอำยุยืนและปลูกได้ ผลดีตลอดปี มีอำยุเก็บ
เกี่ยวได้ หลัง ย้ ำยกล้ ำลงปลูก 60-90 วัน กำรเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 5-7 วันโดยใช้ วิธีเด็ดทีละผล
อย่ำเก็บทังช่
้ อ เพรำะผลแต่ละช่อแก่ไม่พร้ อมกัน โดยพริกขี ้หนูสำมำรถเก็บได้ ยำวนำนถึง 6 เดือน
ผลของพริ กขี ้หนู สรรพคุณและประโยชน์ ใช้ ประกอบอำหำรได้ รสชำติเผ็ด
ร้ อน ส่วนยอดอ่อนนำมำลวกเป็ นผักแกล้ มนำ้ พริ กได้ หรื อนำไปปรุ งอำหำรประเภทแกงจืด แกง
เลี ย ง มี ส รรพคุณ ทำงยำช่ ว ยขับ ลม ขับ ปั ส สำวะ ขั บ เสมหะ แก้ ไข้ แก้ ต ำนซำงในเด็ก มี ส ำร
capsaicin ใช้ เป็ นส่วนผสมในยำขับลมและขี ้ผึ ้งทำถูนวด ประโยชน์ของพริ กขี ้หนูมำกขนำดนี ้จึงทำ
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ให้ ตลำดยังมีควำมต้ องกำรต่อเนื่อง ใครสนใจอยำกจะปลูกพริกขี ้หนูขำยเป็ นอำชีพเสริ ม หรื ออำชีพ
หลักก็ลองลงมือทำ ลองปลูกลองขำยกันได้ เลย
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บทที่4

ผลกำรศึกษำ

กำรศึกษำเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนในกำร ลงทุนปลูกระหว่ำงพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยน
กับกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน: กรณีศกึ ษำเกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี
ผลกำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตัวอย่ำง โดยข้ อมูลที่ทำกำรศึกษำจะเป็ นข้ อมูล
กำรเพำะปลูก 2560/2561 ในกำรเก็บตัวอย่ำงใช้ วิธีกำรเลือกเกษตรกรตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง
(Purposive Sampling) โดยแบ่งเป็ นเกษตรกรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน จำนวน 15 รำย เกษตกร
ปลูกพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยนจำนวน 9 รำย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรศึ ก ษำครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำสภำพทั่ ว ไป และเปรี ย บเที ย บต้ นทุ น
ผลตอบแทนในกำร ลงทุนปลูกระหว่ำงพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยนกับกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน โดยแบ่งกำร
วิเครำะห์ตำมขนำดพื ้นที่ 3 ขนำด ดังนี ้
ปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน
1.สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่) จำนวน 5 รำย
2. สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่) จำนวน 7 รำย
3. สวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) จำนวน 3 รำย
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ปลูกพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยน
1.สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่) จำนวน 4 รำย
2. สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่) จำนวน 2 รำย
3. สวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) จำนวน 3 รำย
จำกแบบสัมภำษณ์ดงั กล่ำว สำมำรถนำมำทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ นส่วน
ต่ำง ๆ ได้ ทงหมด
ั้
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับเกษตรกรปลูกทุเรี ยน
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ ำนกำรผลิตกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยน ปี กำรเพำะปลูก
2560/2561
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรปลูกกล้ วยไข่และพริ กขี ้หนูสวน ประกอบด้ วย กำรถือครอง
ที่ดนิ ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรปลูก
ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริ กขี ้หนู
แซมทุเรี ยน
ประชำกรกลุม่ ตัวอย่ำง
ประชำกรเกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี ที่ทำกำรปลูก
ทุเรี ยนจำนวน 53 รำย
กลุม่ ตัวอย่ำงที่ใช้ ในกำรวิจยั เกษตรกรที่ทำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริกขี ้หนูสวน
แซมทุเรี ยน หลังจำกนันท
้ ำกำรแบ่งกลุม่ ประชำกรตัวอย่ำงออกเป็ น 3 กลุม่ สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 110 ไร่) สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่) สวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่)
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ตำรำงที่ 1 จำนวนเกษตรกรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
หมูท่ ี่

ครัวเรื อน
พื ้นที่ทงหมด
ั้
(ไร่) พื ้นที่กำรเกษตร (ไร่) พื ้นที่เพำะปลูกทุเรี ยน (ไร่)
เกษตรกร
4
58
2,164
1,419
494
ที่มำ : สำนักงำนเกษตร อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั
แบบสอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยน
ของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รำยกำร (check list) สอบถำมเกี่ยวกับพื ้นที่ในกำรปลูกจำนวนแรงงำนที่ใช้ ในกำรปลูก ต้ นทุน
ค่ำใช้ จำ่ ย กำรลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่ องมือและอุปกรณ์กำรเกษตร) และรำยได้ จำกกำรจำหน่ำย
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้ อมูลที่ได้ มำจำกแหล่งข้ อมูล ที่มีผ้ รู วบรวม
ไว้ อยู่แล้ ว โดยกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องจะที่ศกึ ษำจำกหนังสือ เอกสำร รำยงำน
วิทยำนิพนธ์ งำนวิจยั ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องตลอดจนข้ อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร เช่น
กรมส่ง เสริ ม กำรเกษตรกรมวิช ำกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิ จ กำรเกษตร และกรมศุล กำกร
เป็ นต้ น
ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้ อมูลที่ได้ จำกกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล จำก
แหล่งข้ อมูลโดยตรง ซึง่ จำกกำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และ
แบบสอบถำม เกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรีโดยกำรเก็บตัวอย่ำง
จำกเกษตรกรที่ทำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริ กขีห้ นูสวนแซมทุเรี ยน หลังจำกนัน้ ทำกำร
แบ่งกลุม่ ประชำกรตัวอย่ำงออกเป็ น 3 กลุม่ สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่) สวนขนำดกลำง (พื ้นที่
11-20 ไร่) สวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่)
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ตำรำงที่ 2 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละประเภทแซมทุเรี ยน
ประเภทพืช
ปลูก

จำนวน
เกษตรกร

กล้ วยไข่
15
พริกขี ้หนูสวน
9
ที่มำ : กำรสัมภำษณ์

เล็ก
(พื ้นที่ 1 – 10 ไร่)
5
4

ขนำด
กลำง
(พื ้นที่ 11–20 ไร่)
7
2

ใหญ่
(พื ้นที่ 21– 30 ไร่)
3
3

กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์
กำรศึกษำในครัง้ นี ้จะนำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์ โดยแบ่งตำมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ใช้ วิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง พรรณนำ (descriptive
analysis) เพื่อให้ ทรำบถึงสภำพทัว่ ไปของเกษตรกรในกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน เทียบกับกำร
ปลูกพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยน ของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้
ข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้ จำกกำรสัมภำษณ์มำทำกำรวิเครำะห์ ด้ วยวิธีทำงสถิติแบบง่ำย
แสดงในรูปค่ำเฉลี่ย และร้ อยละ
2. เพื่ อ ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ปริ มำณ (quantitative
analysis) โดยน ำข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ำกแบบสอบถำมและกำรสัม ภำษณ์ ม ำค ำนวณต้ น ทุน และ
ผลตอบแทนทำงกำรเงินในกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน เทียบกับกำรปลูกพริกขี ้หนูแซมทุเรี ยน ของ
เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่มีขนำดพื ้นที่ปลูกแตกต่ำงกั นทัง้ 3
ขนำด ทำให้ ทรำบ ถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรได้ รับ

25

ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน มีรำยละเอียด ดังนี ้

1 . สภำพทัว่ ไปของเกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
1.1 เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำของหัวหน้ ำครัวเรื อน จำกกำรสำรวจเกษตรกร หมูท่ ี่ 4
ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่ำหัวหน้ ำ ครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน
20 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 83 และเป็ นเพศหญิ ง จำนวน 4 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 17 ส่วนใหญ่มีอำยุ
ระหว่ำง 51-60 ปี จำนวน 12 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมำ อำยุระหว่ำง 41-50 ปี จำนวน 9
รำย คิดเป็ นร้ อยละ 38 อำยุระหว่ำง 31-40 ปี จำนวน 2 รำย คิด เป็ นร้ อยละ 8 และอำยุมำกกว่ำ
60 ปี จ ำนวน 1 รำย คิด เป็ นร้ อยละ 4 กำรศึก ษำพบว่ำ ส่ว นใหญ่ มี ระดับกำรศึก ษำระดับ ชั น้
ประถมศึกษำมีจำนวน 20 รำยคิดเป็ นร้ อยละ 83 รองลงมำจบ กำรศึกษำระดับชันมั
้ ธยมศึกษำ
จำนวน 3 รำย คิดเป็ นร้ อยละ13 ระดับปริญญำตรี 1 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 4 (ตำรำงที่ 3)
ตำรำงที่ 3 เพศ อำยุ กำรศึกษำของเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รำยกำร
จำนวนตัวอย่ำง
เพศ
ชำย
หญิง
อำยุ
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปี ขึ ้นไป

เกษตรกร
จำนวน

ร้ อยละ

24

100

20
4

83
17

2
9
12
1

8
38
50
4
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รำยกำร
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ปริญญำตรี

เกษตรกร
จำนวน

ร้ อยละ

20
3
1

83
13
4

ที่มำ: จำกกำรสัมภำษณ์
1.2 ขนำดครัวเรื อนของเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วน
ใหญ่มีขนำดครัวเรื อนประมำณ 3-4 คน มีจำนวน 18 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 75 รองลงมำมีสมำชิกอยู่
ระหว่ำง 5-6 คน จำนวน 4 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 17 สมำชิกในครัวเรื อนและ อยูร่ ะหว่ำง 1- 2 คน
จำนวน 2 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 8 (ตำรำงที่ 4)
ตำรำงที่ 4 ขนำดครัวเรื อนของเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จำนวนสมำชิก
1-2 คนต่อครัวเรื อน
3-4 คนต่อครัวเรื อน
5-6 คนต่อครัวเรื อน
ทังหมด
้
ที่มำ:จำกำรสัมภำษณ์

รำย
2
18
4
24

ร้ อยละ
8
75
17
100

1.3 ประสบกำรณ์ กำรปลูกทุเรี ยนส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ กำรในกำรปลูกทุเรี ยนอยู่
ในช่วง 5-10 ปี จำนวน 9 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 38 รองลงมำอยู่ในช่วง 11-15 ปี จำนวน 8 รำย คิด
เป็ นร้ อยละ 33มำกกว่ำ 15 ปี จำนวน 6 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 25 และต่ำกว่ำ 5 ปี จำนวน 1 รำย
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 (ตำรำงที่ 5)
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ตำรำงที่ 5 ประสบกำรณ์ ปลูกทุเรี ยนของเกษตรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จัง หวัด
จันทบุรี
ประสบกำรณ์
0-5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มำกกว่ำ 15 ปี
ทังหมด
้
ที่มำ:จำกำรสัมภำษณ์

จำนวน
1
9
8
6
24

ร้ อยละ
4
38
33
17
100

1.4 อำชีพด้ ำนกำรเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่
ปลกทุเรี ยนอย่ำงเดียวมีจำนวน 34 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 58.62 รองลงมำ คือ ปลูกทุเรี ยนแซมกล้ วย
ไข่ มีจำนวน 15 รำยคิดเป็ น ร้ อยละ 25.86 ปลูกทุเรี ยนแซมพริกขี ้หนูสวน จำนวน 9 รำยคิดเป็ น
ร้ อยละ 15.51 (ตำรำงที่ 6)
ตำรำงที่ 6 ประเภทกำรเพำะปลูกเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กำรเพำะปลูก
ทุเรี ยน
กล้ วยไข่แซมทุเรี ยน
พริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน
ทังหมด
้
ที่มำ:จำกำรสัมภำษณ์

จำนวน
34
15
9
58

ร้ อยละ
58.62
25.86
15.51
100

1.5 ภำวะหนีสิ ้น ของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วน
ใหญ่ใช้ เงินลงทุนของตัวเอง มีจำนวน 23 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 95.83 ส่วนเกษตรกรที่ต้องกู้เงินมี
เพียง 1 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 4.17 เท่ำนัน้ โดยเกษตรกรส่วนกู้เงิน จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) มำลงทนุปลูกทุเรี ยน (ตำรำงที่ 7)
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ตำรำงที่ 7 ภำวะหนีสิ ้น ของเกษตรกรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ภำวะหนี ้สิน
รำย
ร้ อยละ
จำนวนตัวอย่ำง
24
100
กู้
1
4.17
ไม่ก้ ู
23
95.83
ที่มำของเงินกู้ในระบบ
ธ.ก.ส.
1
100
ที่มำ:จำกำรสัมภำษณ์
1.6 ลักษณะกำรถือครองที่ดนิ ของเกษตรกรเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ปลูกทุเรี ยนที่เป็ นของตนเอง มีจำนวน 22 รำย คิดเป็ นร้ อย
ละ 91.66 เช่ำพื ้นที่ปลูกทังหมดหมด
้
จำนวน 2 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 8.34 (ตำรำงที่ 8)
ตำรำงที่ 8 กำรถือครองที่ดนิ ของเกษตรหมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
กำรถือครองที่ดนิ
ของตัวเอง
เช่ำ
ทังหมด
้
ที่มำ:จำกำรสัมภำษณ์

จำนวน

ร้ อยละ

22
2
24

58.62
25.86
100

กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูก กล้ วยไข่แซมทุเรี ยนกับพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยน
กำรศึกษำเรื่ องต้ นทุนและผลตอบแทนในกำรลงทุนปลูกระหว่ำงพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยนกับ
กล้ วยไข่แซมทุเรี ยน: กรณีศกึ ษำเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรีปี
เพำะปลูก 2560/2561 โดยแบ่งตำมขนำดพื ้นที่ ออกเป็ น 3 ขนำด คือ สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10
ไร่) สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่) และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่ขึ ้นไป) จำกกำรวิเครำะห์
พบว่ำต้ นทุนกำรผลิ ตทัง้ หมดเฉลี่ ยต่อหนึ่ง รอบ กำรผลิตกล้ วยไข่กับพริ กขี ห้ นู ทัง้ หมดที่ นำมำ
คำนวณ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนผันแปร และต้ นทุนคงที่ ซึง่ จะพิจำรณำ ดังนี ้
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1. ต้ นทุนผันแปร คือ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตกล้ วยไข่และพริ กขี ้หนูที่เปลี่ยนแปลงไปตำม
ปริมำณ กำรผลิต เกิดจำกปั จจัยผันแปร 3 ชนิด ได้ แก่
1.1 ค่ ำ แรงงำนในกำรผลิ ต ได้ แก่ ค่ ำ แรงงำนในกำรเตรี ย มดิ น และกำรปลู ก
ประกอบด้ วย ปลูกต้ น กำรขุดดิน และกำรดูแลรักษำ ประกอบด้ วย กำรให้ น ้ำ ใส่ป๋ ยุ ตัดหญ้ ำ ฉี ด
สำร ป้องกันกำจัดตัววัชพืช/ศัตรูพืช กำรแต่งใบ และสุดท้ ำยคือกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.2. ปั จจัยกำรผลิตกล้ วยไข่ ได้ แก่ ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ทำงกำรเกษตร ประกอบด้ วย หน่อ
กล้ วย ไม้ ค ้ำยันต้ น เชือก และถุงห่อผล ค่ำ ปุ๋ยเคมี ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์ ค่ำสำรเคมีกำจัดตัววัชพืชและ
ศัตรูพืช ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง และหล่อลื่น
ปั จจัยกำรผลิตพริ กขี ้หนูสวน ได้ แก่ ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ทำงกำรเกษตร ประกอบด้ วย
ต้ นพันธุ์ ค่ำปุ๋ยเคมี ค่ำ ปุ๋ยอินทรี ย์ ค่ำสำรเคมีกำจัดตัววัชพืชและศัตรู พืช ค่ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง และ
หล่อลื่น
1.3. ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
2. ต้ นทุนคงที่ คือ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตกล้ วยไข่และพริ กขี ้หนู ที่เกิดจำกกำรจ่ำยค่ำใช้
ที่ดนิ ค่ำเสื่อม รำคำอุปกรณ์กำรเกษตร เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่ตดั จำกมูลค่ำของสินทรัพย์ที่ใช้ ในกำรผลิต
ซึง่ เมื่อทำกำร ใช้ งำนไประยะหนึ่งจะมีกำรเสื่อมสภำพไปตำมอำยุกำรใช้ งำน คำนวณได้ จำกมูลค่ำ
สินทรัพย์ ต่ออำยุกำรใช้ งำน ซึ่งอำยุกำรใช้ งำนของเครื่ องจัก รหรื ออุปกรณ์ที่ได้ จำกกำรสัมภำษณ์
โดยมีกำรใช้ งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ได้ แก่ เครื่ องปั๊ มนำ้ อำยุกำรใช้ งำน 10 ปี เครื่ องตัด หญ้ ำ
อำยุกำรใช้ งำน 5 ปี และเครื่ องฉีดยำอำยุกำรใช้ งำน 5 ปี
ส ำหรั บ กำรคิ ด ค่ำ แรงงำนที่ ใ ช้ ใ นกำรปลู ก กล้ ว ยไข่ กับ พริ ก ขี ห้ นูแ บ่ง ออกเป็ น 3
ประเภท ได้ แก่
2.1 ค่ำแรงงำนในครัวเรื อนหรื อแลกเปลี่ยน โดยประเมินจำกอัตรำค่ำแรงเป็ นรำยวัน
ในท้ องที่ ที่ทำกำรศึกษำ ซึ่งจำกกำรสำรวจอัตรำค่ำแรงที่ทำกำรผลิตกล้ วยไข่กบั พริ กขี ้หนูสวน อยู่
ระหว่ำง 400-500 บำท ต่อคนต่อวัน โดยพิจำรณำจำกหนึง่ วันทำงำนเท่ำกับ 8 ชัว่ โมง
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2.2 แรงงำนจ้ ำง โดยคิดตำมอัตรำค่ำแรงเป็ นรำยวันเช่นเดียวกัน
2.3 ค่ำแรงงำนเครื่ องจักร โดยคิดจำกอัตรำค่ำจ้ ำงเหมำจ่ำย
- ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ทำงกำรเกษตร ใช้ กำรประเมินจำกรำคำจริง
- ค่ำใช้ ที่ดินโดยคิดจำกกำรประเมินอัตรำคำเช่ำที่ดินในท้ องที่ที่ทำกำรศึกษำ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ค่ำใช้ ที่ดนิ จำกกำรเช่ำที่ดนิ และค่ำใช้ ที่ดนิ ของตนเอง
ตำรำงที่ 9 ต้ นทุนกำรผลิตของเกษตรกรปลูกกล้ วยไข่ สวนขนำดเล็กพืน้ ที่ 1-10 ไร่ ปีเพำะปลูก
2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

เงินสด (บำท)
1

2

3

4

5

เฉลีย่

17,456.00 17,050.00 16,560.00 17,280.00 17,280.00 17,125.20
5,800.00 5,600.00 5,500.00 5,700.00 5,600.00 5,640.00
1,300.00 1,250.00 1,350.00 1,290.00 1,400.00 1,318.00
4,500.00 4,350.00 4,150.00 4,410.00 4,200.00 4,322.00
11,656.00 11,450.00 11,060.00 11,580.00 11,680.00 11,485.20
3,900.00 3,800.00 3,500.00 4,000.00 3,850.00 3,810.00
3,700.00 3,550.00 3,600.00 3,560.00 3,750.00 3,632.00
990.00
1,000.00
970.00
965.00
990.00
983.00
646.00
650.00
620.00
670.00
680.00
653.20
1,800.00 1,850.00 1,780.00 1,790.00 1,900.00 1,824.00
620.00
600.00
590.00
595.00
510.00
583.00
3,500.00 3,990.00 1,100.00 1,050.00
990.00
2,126.00
2,500.00 3,000.00
1,100.00
1,000.00
990.00
1,100.00 1,050.00
990.00
1,026.00
21,100.00 20,590.00 16,600.00 18,750.00 18,090.00 19,026.00
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ตำรำงที่ 10 ต้ นทุนกำรผลิตของเกษตรกรปลูกกล้ วยไข่ สวนขนำดกลำงพื ้นที่ 11-20 ไร่ปีเพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
3.ต้ นทุนทังหมด
้

1
16,465.00
5,300.00
1,100.00
4,200.00
11,165.00
3,800.00
3,400.00
925.00
590.00
1,790.00
660.00
1,200.00
0.00
1,200.00
17,665.00

2
3
16,490.00 16,385.00
5,350.00 5,250.00
1,200.00 1,000.00
4,150.00 4,250.00
11,140.00 11,135.00
3,750.00 3,900.00
3,450.00 3,300.00
930.00
900.00
580.00
590.00
1,780.00 1,800.00
650.00

645.00

เงินสด (บำท)
4
16,720.00
5,400.00
1,150.00
4,300.00
11,320.00
3,870.00
3,500.00
900.00
600.00
1,800.00

เฉลีย่
5
16,910.00
5,500.00
1,200.00
4,400.00
11,410.00
3,820.00
3,600.00
950.00
595.00
1,790.00

650.00

655.00

1,150.00 1,100.00 1,200.00
0.00
0.00
0.00
1,150.00 1,100.00 1,200.00
17,640.00 17,485.00 17,920.00

1,250.00
0.00
1,250.00
18,160.00

6
7
16,470.00 16,670.00
5,200.00 5,400.00
1,250.00 1,100.00
4,300.00 4,350.00
11,270.00 11,270.00
3,780.00 3,820.00
3,540.00 3,500.00
920.00
900.00
600.00
620.00
1,780.00 1,790.00
650.00

16,587.14
5,342.86
1,142.86
4,278.57
11,244.29
3,820.00
3,470.00
917.86
596.43
1,790.00

640.00

650.00

1,100.00 1,000.00
0.00
0.00
1,100.00 1,000.00
17,570.00 17,670.00

1,142.86
0.00
1,142.86
17,730.00

32

ตำรำงที่ 11 ต้ นทุนกำรผลิตของเกษตรกรปลูกกล้ วยไข่ สวนขนำดใหญ่พื ้นที่ 21-30 ไร่ปีเพำะปลูก
2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลื่น

เงินสด (บำท)
1
2
3
15,520.00 15,610.00 15,500.00
5,100.00 5,200.00 5,150.00
1,000.00
990.00 1,100.00
4,000.00 3,990.00 3,900.00
10,420.00 10,410.00 10,350.00
3,500.00 3,550.00 3,600.00
3,200.00 3,170.00 3,100.00
840.00
800.00
820.00
560.00
540.00
520.00
1,600.00

1,650.00

เฉลี่ย
15,543.33
5,150.00
1,030.00
3,963.33
10,393.33
3,550.00
3,156.67
820.00
540.00

1,620.00

1,623.33

- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
720.00
700.00
690.00
2.ต้ นทุนคงที่
1,200.00 1,190.00 1,250.00
0.00
0.00
0.00
- ค่ำเช่ำที่ดนิ
- ค่ำเสื่อมอุปกรณ์กำรเกษตร
1,200.00 1,190.00 1,250.00
รวมต้ นทุนทังหมด
้
16,720.00 16,800.00 16,750.00

703.33
1,213.33
0.00

1,213.33
16,756.67
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ตำรำงที่ 12 ต้ นทุ น กำรผลิ ต ของเกษตรกรปลู ก กล้ วยไข่ แยกตำมขนำดพื น้ ที่ ก ำรปลู ก
ปี เพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร

1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

สวนขนำดเล็ก

สวนขนำดกลำง

สวนขนำดใหญ่

เงินสด
(บำท)

ร้ อยละ

เงินสด
(บำท)

ร้ อยละ

เงินสด
(บำท)

ร้ อยละ

17,125.20
5,640.00
1,318.00
4,322.00
11,485.20
3,810.00
3,632.00
98300
563.20
1,824.00
583.00
2,126.00
1,100.00
1,026.00
19,251.20

88.96
29.30
6.85
22.45
59.66
19.79
18.87
5.11
3.39
9.47
3.03
11.04
5.71
5.33
100

16,587.14
5,342.86
1,142.86
4,278.57
1,1244.29
3,820.00
3,470.00
917.86
596.43
1,790.00
650
1,142.86
1,142.86
17,730.00

93.55
30.13
6.45
24.13
63.42
21.55
19.57
5.18
3.36
10.10
3.67
6.45
6.45
100

15,543.33
5,150.00
1,030.00
3,963.33
10,393.33
3,550.00
3,156.67
820.00
540.00
1,6233.33
703.33
1,213.33
1,213.33
16,756.67

92.75
30.73
6.14
23.65
62.02
21.18
18.83
4.89
3.22
9.68
4.19
7.24
7.24
100

หมำยเหตุ: ต้ นทุนกำรผลิตสูงที่สดุ คือ สวนขนำดเล็ก รองลงมำสวนขนำดกลำงและสวนขนำด
ใหญ่ ตำมลำดับ เนื่องจำกสวนขนำดเล็กมีคำ่ แรงงำนและปั จจัยกำรผลิต อำทิ ค่ำปุ๋ยเคมี/ .อินทรี ย์
ค่ำวัสดุกำรเกษตร ที่สงู กว่ำสวนขนำดใหญ่ เพรำะซื ้อในปริมำณน้ อยกว่ำและมีคำ่ ขนส่ง
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ตำรำงที่ 13 ต้ น ทุ น กำรผลิ ต ของเกษตรกรปลูก พริ ก ขี ห้ นูส วนสวนขนำดเล็ ก พื น้ ที่ 1-10 ไร่ ปี
เพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรีย์

เงินสด (บำท)
1

2

3

เฉลีย่

4

30,110.00
16,000.00
1,500.00
14,500.00
14,110.00
3,900.00
4,700.00
990.00

29,350.00
15,400.00
1,350.00
14,050.00
13,950.00
3,800.00
4,500.00
1,000.00

28,490.00
15,500.00
1,550.00
14,560.00
12,990.00
3,500.00
4,250.00
970.00

29,230.00
15,900.00
1,450.00
14,450.00
13,330.00
4,000.00
3,980.00
965.00

29,295.00
15,700.00
1,462.50
14,390.00
13,595.00
3,800.00
4,357.50
981.25

- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช

2,100.00

2,200.00

1,900.00

2,000.00

2,050.00

- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่

1,800.00
620.00

1,850.00
600.00

1,780.00
590.00

1,790.00
595.00

1,805.00
601.25

1,500.00

1,490.00

1,450.00

1,390.00

1,457.50

-

-

-

1,390.00

1,457.50

- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์
กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

1,500.00

1,490.00

1,450.00

31,610.00

30,840.00

29,940.00

30,620.00 30,752.50
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ตำรำงที่ 14 ต้ นทุน กำรผลิตของเกษตรกรปลูก พริ กขีห้ นูสวน สวนขนำดกลำงพื น้ ที่ 11-20 ไร่ ปี
เพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร

เงินสด (บำท)
1

เฉลีย่

2

27,000.00

27,950.00

27,475.00

14,000.00
1,700.00
12,300.00
13,000.00
3,600.00
4,000.00
900.00

14,400.00
1,750.00
12,650.00
13,550.00
3,800.00
4,200.00
1,000.00

14,200.00
1,725.00
12,475.00
13,275.00
3,700.00
4,100.00
950.00

1,900.00

1,850.00

1,875.00

- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์
กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่

1,800.00

1,850.00

1,825.00

800.00

850.00

825.00

1,600.00

1,790.00

1,695.00

- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

1,600.00
28,600.00

1,790.00
29,740.00

1,695.00
29,170.00

1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรีย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
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ตำรำงที่ 15 ต้ นทุน กำรผลิ ตของเกษตรกรปลูกพริ กขี ห้ นูสวน สวนขนำดใหญ่ พื น้ ที่ 21-30 ไร่ ปี
เพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร
เกษตรกรรำยที่
1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรีย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร
2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

1

เงินสด (บำท)
2

3

เฉลีย่

27,690.00

27,070.00

25,860.00

26,873.33

13,500.00

13,000.00

12,500.00

13,000.00

2,000.00

2,100.00

2,200.00

2,100.00

11,500.00
14,190.00
3,900.00
4,700.00
990.00
1,700.00
2,000.00

10,900.00
14,070.00
3,800.00
4,500.00
1,000.00
1,650.00
2,200.00

14,560.00
13,360.00
3,500.00
4,250.00
970.00
1,550.00
2,100.00

12,320.00
13,873.33
3,733.33
4,483.33
986.67
1,633.33
2,100.00

900.00

920.00

990.00

936.67

1,700.00
-

1,800.00
-

1,750.00
-

1,750.00
-

1,700.00

1,800.00

1,750.00

1,750.00

29,390.00

28,870.00

27,610.00

28,623.33
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ตำรำงที่ 16 ต้ นทุนกำรผลิตของเกษตรกรปลูกพริกขี ้หนูสวน
ปี เพำะปลูก 2560/2561

แยกตำมขนำดพื ้นที่กำรปลูก

1.ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่ำแรงงำน
- กำรเตรี ยมดิน/ปลูก
- กำรดูแลรักษำ
1.2 ปั จจัยกำรผลิต
- ค่ำวัสดุกำรเกษตร
- ค่ำปุ๋ยเคมี
- ค่ำปุ๋ยอินทรี ย์
- ค่ำสำรเคมีกำจัดวัชพืช
- ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง/หล่อลืน่
- ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร

สวนขนำดเล็ก
เงินสด
ร้ อยละ
(บำท)
29,295.00 95.26
15,700.00 51.05
1,462.50
4.76
14,390.00 46.79
13,595.00 44.21
3,800.00 12.36
4,357.50 14.17
981.25
3.19
2,050.00
6.67
1,805.00
5.87
601.25
1.96

สวนขนำดกลำง
เงินสด
ร้ อยละ
(บำท)
27,475.00 94.19
14,200.00 48.68
1,725.00
5.91
12,475.00 42.77
13,275.00 45.51
3,700.00 12.68
4,100.00 14.06
950.00
3.26
1,875.00
6.43
1,825.00
6.26
825.00
2.83

สวนขนำดใหญ่
เงินสด
ร้ อยละ
(บำท)
26,873.33 93.89
13,000.00 45.42
2,100.00
7.34
13,230.00 43.04
13,873.33 48.47
3,733.33 13.04
4,483.33 15.66
986.67
3.45
1,633.33
5.71
2,100.00
7.34
936.67
3.27

2.ต้ นทุนคงที่
- ค่ำเช่ำที่ดิน
- ค่ำเสือ่ มอุปกรณ์กำรเกษตร
รวมต้ นทุนทังหมด
้

1,457.50
1,457.50
30,752.50

1,695.00
1,695.00
29,170.00

1,750.00
1,750.00
28,623.33

รำยกำร

4.74
4.74
100

5.81
5.81
100

หมำยเหตุ: ต้ นทุนกำรผลิตสูงที่สุด คือ สวนขนำดเล็ก รองลงมำสวนขนำดกลำงและสวนขนำด
ใหญ่ ตำมลำดับ เนื่องจำกสวนขนำดเล็กมีคำ่ แรงงำนและปั จจัยกำรผลิต อำทิ ค่ำปุ๋ยเคมี/ .อินทรี ย์
ค่ำวัสดุกำรเกษตร ที่สงู กว่ำสวนขนำดใหญ่ เพรำะซื ้อในปริมำณน้ อยกว่ำและมีคำ่ ขนส่ง

6.11
6.11
100
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ตำรำงที่ 17 รำคำกล้ วยไข่และพริกขี ้หนูสวนเฉลี่ยต่อปี ตังตั
้ ง้ พศ. 2557-2561
รำยกำร
2557
1.กล้ วยไข่ (หวี/บำท)
36.12
2.พริกขี ้หนูสวน (กก/บำท)
42.00
ที่มำ:กรมกำรค้ ำภำยในประเทศ

2558
36.92
60.50

2559
34.39
56.00

2560
27.86
48.30

2561 รำคำเฉลี่ย 5 ปี
23.46
31.75
47.90
50.94

ตำรำงที่ 18 กำไรสุทธิกล้ วยไข่
รำยกำร
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย
(หวี/ไร่)
รำคำต่อหวีเฉลี่ย (บำท)
ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย
(บำท/ไร่ )
รำยได้ สทุ ธิ (บำท/ไร่)
กำไรสุทธิ (บำท/ไร่)

สวนขนำดเล็ก
(1-10 ไร่)
900

สวนขนำดกลำง
(11-20 ไร่)
1,050

สวนขนำดใหญ่
(21-30 ไร่)
1,200

31.75
28,575.00

31.75
33,337.50

31.75
38,100.00

11,449.50

16,750.36

22,556.67

9,323.50

15,607.50

21,343.34

ที่มำ:จำกกำรคำนวณ
หมำยเหตุ: ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของสวนขนำดใหญ่ได้ ปริมำณมำกสุด รองลงมำเป็ นสวนขนำดกลำง
และสวนปลูกขนำดเล็ก เนื่องจำกปริมำณกำรปลูกต้ นกล้ วยเฉลี่ยต่อไร่สงู กว่ำ
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ตำรำงที่ 19 กำไรสุทธิพริกขี ้หนูสวน
รำยกำร
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย
(กก /ไร่)
รำคำต่อกิโลกรัมเฉลี่ย
(บำท)
ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย
(บำท/ไร่ )
รำยได้ สทุ ธิ(บำท/ไร่)
กำไรสุทธิ(บำท/ไร่)
ที่มำ:จำกกำรคำนวณ

สวนขนำดเล็ก
(1-10 ไร่)
768

สวนขนำดกลำง
(11-20 ไร่)
832

สวนขนำดใหญ่
(21-30 ไร่)
896

50.94

50.94

50.94

39,121.92

42,382.08

45,642.24

9,826.92
8,369.42

14,907.08
13,212.08

18,768.91
17,018.91

หมำยเหตุ: รำคำขำยต่อกิโลกรัมเฉลี่ยของสวนขนำดใหญ่ได้ รำคำสูงสุด รองลงมำเป็ นสวนขนำด
กลำงและสวนปลูกขนำดเล็ก เนื่องจำกกำรประเมินรำคำขำยจำกคุณภำพพริ ก เช่น ขนำดและ
สีของพริก
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บทที่5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป

กำรศึกษำในครัง้ นี ้เป็ นกำรศึกษำต้ นทุนและผลตอบแทนของกำรปลูกพืชแซมทุเรี ยน หมู่
ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถปุระสงค์เพื่อทรำบถึงสภำพทั่วไป และ
วิเ ครำะห์ เ ชิง เปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรปลู กกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน
กับพริ กขีห้ นูสวนแซมทุเรี ยน ปี กำรเพำะปลูก 2560/2561 โดยทำกำรเก็บข้ อมูล 2 กลุ่มตัวอย่ำง
ได้ แ ก่ จำกเกษตรกรตัว อย่ ำ งปลูก กล้ ว ยไข่ แ ซมทุเ รี ย น จ ำนวน 10 รำย แบ่ง ตำมขนำดพื น้ ที่
ออกเป็ น 3 ขนำด คือ สวนขนำดเล็ก (พื น้ ที่ 1-10 ไร่) จำนวน 5 รำย สวนขนำดกลำง (พื น้ ที่ 11-20
ไร่) จำนวน 7 รำย และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) จำนวน 3 รำย จำกเกษตรกรตัวอย่ำงปลูก
พริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน จำนวน 9 รำย แบ่งตำมขนำดพื ้นที่ ออกเป็ น 3 ขนำด คือ สวนขนำดเล็ก
(พื ้นที่ 1-10 ไร่ ) จำนวน 4 รำย สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่ ) จำนวน 2 รำย และสวนขนำด
ใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่ ) จำนวน 3 รำย แล้ วนำข้ อมูลที่ได้ มำวิเครำะห์ โดยใช้ ทัง้ สถิติเชิงพรรณนำ
เพื่อหำค่ำแจกแจงควำมถี่ ร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย และวิเครำะห์ต้นทุนและ ผลตอบแทนเปรี ยบเทียบตำม
ขนำดพื ้นที่ทงั ้ 3 ขนำด จำกผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน มีรำยละเอียด ดังนี ้
1. กำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน
1.1. สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่)
กำรวิเครำะห์ พบว่ำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนของสวนขนำดเล็ก พืน้ ที่ (1-10ไร่ )
ต้ นทุน รวมทังหมดต่
้
อไร่ เท่ำกับ 19,251.20 บำท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วย ค่ำแรงงำน
ค่ำปั จจัย กำรผลิต ค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์ กำรเกษตร ฯลฯ เท่ำกับ
17,125.20 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอปุกรณ์ กำรเกษตร เท่ำกับ
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2,126.00 บำท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ำกับ 900 หวีตอ่ ไร่ รำคำขำยต่อหวีเฉลี่ยเท่ำกับ 31.75
บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 28,575.00 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ
9,323.50 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 12 และตำรำงที่ 18)
1.2 สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่)
กำรวิเครำะห์พบว่ำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนของสวนขนำดเล็ก พื ้นที่ (11-20ไร่)
ต้ นทุน รวมทังหมดต่
้
อไร่ เท่ำกับ 17,730.00 บำท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วย ค่ำแรงงำน
ค่ำปั จจัย กำรผลิต ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ เท่ำกับ
16,587.14 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอปุกรณ์กำรเกษตร เท่ำกับ
1,142.86 บำท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ำกับ 1,050 หวีตอ่ ไร่ รำคำขำยต่อหวีเฉลี่ยเท่ำกับ 31.75
บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 33,337.50 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ
15,607.50 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 12 และตำรำงที่ 18)
1.3. สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 21-30 ไร่ )
กำรวิเครำะห์พบว่ำกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนของสวนขนำดเล็ก พื ้นที่ (21-30ไร่)
ต้ นทุน รวมทังหมดต่
้
อไร่ เท่ำกับ 16,756.67 บำท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วย ค่ำแรงงำน
ค่ำปั จจัย กำรผลิต ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ เท่ำกับ
15,543.33 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอปุกรณ์กำรเกษตร เท่ำกับ
1,213.33 บำท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ำกับ 1,200 หวีตอ่ ไร่ รำคำขำยต่อหวีเฉลี่ยเท่ำกับ 31.75
บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 38,100.00 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้ กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ
21,343.34 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 12 และตำรำงที่ 18)
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2. กำรปลูกพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน
2.1 สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่)
กำรวิเครำะห์พบว่ำกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยนของสวนขนำดเล็ก พื ้นที่ (110ไร่ ) ต้ น ทุน รวมทัง้ หมดต่อ ไร่ เท่ำ กับ 30,752.50 บำท ได้ แ ก่ ต้ น ทุน ผัน แปร ประกอบด้ ว ย
ค่ำแรงงำน ค่ำปั จจยั กำรผลิต ค่ำน ้ำมันเชื อ้ เพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ
เท่ำกับ 29,275.00 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอุป กรณ์ กำรเกษตร
เท่ำกับ1,457.50 บำท และผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย เท่ำกับ 768 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยต่อกิโลกรัม
เฉลี่ยเท่ำกับ 50.94 บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 39,121.92 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้
กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ 8,369.42 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 16 และตำรำงที่ 19)

2.2. สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่)
กำรวิเครำะห์พบว่ำกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยนของสวนขนำดกลำง พื ้นที่
(11-20ไร่ ) ต้ นทุน รวมทัง้ หมดต่อไร่ เท่ำกับ 29,170.00 บำท ได้ แก่ ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วย
ค่ำแรงงำน ค่ำปั จจยั กำรผลิต ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ
เท่ำกับ 27,475.00 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอุป กรณ์ กำรเกษตร
เท่ำกับ 1,695.00 บำท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ำกับ 832 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยต่อกิโลกรัม
เฉลี่ยเท่ำกับ 50.94 บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 42,382.08 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้
กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ 13,212.08 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 16 และตำรำงที่ 19)
2.3. สวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่)
กำรวิเครำะห์พบว่ำกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยนของสวนขนำดใหญ่พื ้นที่(2130ไร่ ) ต้ น ทุน รวมทัง้ หมดต่อ ไร่ เท่ำ กับ 28,623.33 บำท ได้ แ ก่ ต้ น ทุนผัน แปร ประกอบด้ ว ย
ค่ำแรงงำน ค่ำปั จจยั กำรผลิต ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ
เท่ำกับ 26,873.33 บำท ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่ำเช่ำที่ดิน และค่ำเสื่อมอุป กรณ์ กำรเกษตร
เท่ำกับ 1,750.00 บำท และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย เท่ำกับ 896 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยต่อกิโลกรัม
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เฉลี่ยเท่ำกับ 50.94 บำท ผลตอบแทนต่อไร่เท่ำกับ 45,642.24 บำทต่อไร่ เมื่อหักต้ นทุนแล้ วจะได้
กำไรสุทธิตอ่ ไร่ เท่ำกับ 17,018.91 บำทต่อไร่ (ตำรำง ที่ 16 และตำรำงที่ 19)

กำรเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ต้ น ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรที่ ป ลูก กล้ ว ยไข่ แ ซมทุเ รี ย น
เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี เพำะปลูก 2560/2561 แยกตำม
ขนำดพื ้นที่กำรปลูก 3 ขนำด คือ สวนขนำดเล็ก (พื น้ ที่ 1-10 ไร่) สวนขนำดกลำง (พื น้ ที่ 11-20 ไร่)
และสวนขนำดใหญ่ (พื น้ ที่ 21-30 ไร่)
1. กำรเปรี ยบเทียบผลผลิต
เกษตรกรที่ปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน พื ้นที่ให้ ผลผลิตต่อไร่สงู สุด ได้ แก่ สวนขนำดใหญ่
(พื ้นที่ 1-10 ไร่) ให้ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 900 หวีตอ่ ไร่ รองลงมำสวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่)
1,050 หวีตอ่ ไร่ และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) 1,200 หวีตอ่ ไร่ ตำมลำดับ ดังข้ อมูลตำรำงที่
18 และเนื่องจำกสวนขนำดใหญ่มีปริมำณกำรปลูกกล้ วยไข่เฉี่ยจำนวนต้ นต่อไร่สงู สุดทำให้ ได้ ผล
ผลิตต่อไร่สงู สุด
2. กำรเปรี ยบเทียบต้ นทุน
กำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน มีต้นทุน กำรผลิตสูงสุด ได้ แก่ สวนขนำดเล็ก (พื น้ ที่ 1 - 10
ไร่) เท่ำกับ 19,251.23 บำทต่อไร่ รองลงมำเป็ น สวนขนำดกลำง (พื น้ ที่ 11-20 ไร่) 17,730 บำท
ต่อไร่ และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) 16,756.67 บำทต่อไร่ ตำมลำดับ ดังข้ อมูลตำรำงที่ 12
ทังนี
้ เ้ นื่องจำกสวนขนำดเล็กกำรซื อ้ ปั จจัย กำรผลิตในปริ มำณน้ อยกว่ำพื น้ ที่ขนำดใหญ่ ทำให้ มี
รำคำต้ นทุนที่สูงกว่ำ เช่น ค่ำปุ๋ย ค่ำสำรกำจัดวัชพื ชและศัตรู พื ช รวมทัง้ มี ค่ำขนส่ง และต้ นทุน
แรงงำนที่สงู กว่ำเฉลี่ยต่อไร่
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3. กำรเปรี ยบเทียบผลตอบแทน
เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนกำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยนของเกษตร พบว่ำสวนขนำด
ใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่ ) ให้ ผลตอบแทนสูงสุด เท่ำกับ 38,100.00 บำทต่อไร่ รองลงมำเป็ นสวน
ขนำดกลำง (พื น้ ที่ 11-20 ไร่ ) 33,337.50 บำทต่อไร่ และ สวนขนำดเล็ ก (พื น้ ที่ 1-10 ไร่ )
28,575.00 บำทต่อไร่ ตำมลำดับ และเมื่อนำกำไรสทุธิที่ได้ รับต่อไร่ ของสวนขนำดใหญ่ สวน
ขนำดกลำง และสวนขนำดเล็ก ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน มีค่ำเท่ำกับ 21,343.34
บำทต่อไร่ 15,607.50 บำทต่อไร่ และ 9,323.50 บำท ต่อไร่ตำมลำดับ ดังข้ อมูลตำรำงที่ 18

กำรเปรี ยบเทียบผลผลิต ต้ นทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน
เกษตรกร หมูท่ ี่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี เพำะปลูก 2560/2561 แยกตำม
ขนำดพื ้นที่กำรปลูก 3 ขนำด คือ สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10 ไร่) สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่)
และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่)

1. กำรเปรี ยบเทียบผลผลิต
เกษตรกรที่ปลูกพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน พื ้นที่ให้ ผลผลิตต่อไร่สงู สุด ได้ แก่ สวนขนำด
ใหญ่ (พื ้นที่ 1-10 ไร่) ให้ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 768 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมำสวนขนำดกลำง (พื ้นที่
11-20 ไร่) 832 กิโลกรัมต่อไร่ และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) 896 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมลำดับ
ดังข้ อมูลตำรำงที่ 19 และเนื่องจำกสวนขนำดใหญ่มีปริมำณกำรปลูกกล้ วยไข่เฉลี่ยจำนวนต้ นต่อไร่
สูงสุดทำให้ ได้ ผลผลิตต่อไร่สงู สุด

2. กำรเปรี ยบเทียบต้ นทุน
กำรปลูกกล้ วยไข่แซมทุเรี ยน มีต้นทุน กำรผลิตสูงสุด ได้ แก่ สวนขนำดเล็ก (พื ้นที่ 1-10
ไร่) เท่ำกับ30,752.50 บำทต่อไร่ รองลงมำเป็ น สวนขนำดกลำง (พื ้นที่ 11-20 ไร่) 29,170.00
บำทต่อไร่ และสวนขนำดใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่) 28,623.33 บำทต่อไร่ ตำมลำดับ ดังข้ อมูลตำรำง
ที่ 12 ทังนี
้ ้เนื่องจำกสวนขนำดเล็กกำรซื ้อปั จจัย กำรผลิตในปริมำณน้ อยกว่ำพื ้นที่ขนำดใหญ่ ทำให้
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มีรำคำต้ นทุนที่สงู กว่ำ เช่น ค่ำปุ๋ย ค่ำสำรกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช รวมทังมี
้ คำ่ ขนส่ง และต้ นทุน
แรงงำนที่สงู กว่ำเฉลี่ยต่อไร่

3. กำรเปรี ยบเทียบผลตอบแทน
เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนกำรปลูกพริ กขี ้หนูแซมทุเรี ยนของเกษตร พบว่ำสวนขนำด
ใหญ่ (พื ้นที่ 21-30 ไร่ ) ให้ ผลตอบแทนสูงสุด เท่ำกับ 45,642.24 บำทต่อไร่ รองลงมำเป็ นสวน
ขนำดกลำง (พืน้ ที่ 11-20 ไร่ ) 42,382.08 บำทต่อไร่ และ สวนขนำดเล็ก (พืน้ ที่ 1-10 ไร่ )
39,121.92 บำทต่อ ไร่ ตำมล ำดับ และเมื่ อ น ำก ำไรสทุธิ ที่ ไ ด้ รั บ ต่อ ไร่ ของสวนขนำดใหญ่
สวนขนำดกลำง และสวนขนำดเล็ ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งเป็ นไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกัน มี ค่ ำ เท่ ำ กั บ
17,018.91 บำทต่อไร่ 13,212.08 บำทต่อไร่ และ 8,369.42 บำท ต่อไร่ตำมลำดับ ดังข้ อมูลตำรำง
ที่ 19
เมื่อวิเครำะห์เชิง เปรี ยบเทียบจำกข้ อมูลต้ นทุนและผลตอบแทนกำรผลิตกล้ วยไข่แซม
ทุเรี ยนกับพริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยน ของเกษตรหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปี เพำะปลูก 2560/2561 พบว่ำต้ นทุนในกำรผลิตพริ กขี ้หนูสวนมีต้นทุนที่สูงกว่ำปลูกกล้ วยไข่แซม
ทุเรี ยน ของพื ้นที่กำรเพำะปลูกทัง้ 3 ขนำดเนื่องจำกกำรปลูกขี ้หนูสวนต้ นทุนที่สงู เกิดจำกค่ำแรงใน
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและค่ำสำรเคมีที่ใช้ ในกำรดูแลรักษำ เมื่อเปรี ยบเทียบกำไรสุทธิพบว่ำกำรปลูก
กล้ วยไข่แซมทุเรี ยนให้ กำรสุทธิที่สูงกว่ำกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยนของกำรเพำะปลูกทัง้ 3
ขนำด ถึงแม้ ว่ำผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ ของกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนจะสูงกว่ำกำรปลูกกล้ วยไข่ แต่
เนื่องด้ วยต้ นทุนที่สงู ทำให้ กำไรสุทธิน้อยลง ดังข้ อมูลตำรำงที่ 20
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ตำรำงที่ 20 เปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกกล้ วยไข่กบั พริกขี ้หนูสวน
รำยกำร

กล้ วยไข่
พริกขี ้หนูสวน
ขนำดของสวน
ขนำดของสวน
เล็ก
กลำง
ใหญ่
เล็ก
กลำง
ใหญ่
(1-10 ไร่) (11-20 ไร่) (21-30 ไร่) (1-10 ไร่) (11-20 ไร่) (21-30 ไร่)

ต้ นทุนผันแปร(บำท)

17,125.20 16,587.14 15,543.33 29,295.00 27,475.00 26,873.33

ต้ นทุนคงที่ (บำท)

2,126.00

1,142.86

1,213.33 1,4575.50

1,695.00

1,750.00

ต้ นทุนทังหมด
้
(บำท) 19,251.20 17,730.00 16,756.67 30,752.50 29,170.00 28,623.00
ผลตอบแทนต่อไร่
28,575.00 33,337.50 38,100.00 39,121.92 42,382.08 45,642.24
เฉลี่ย (บำท/ไร่ )
รำยได้ สทุ ธิ (บำท/ไร่) 11,449.50 16,750.36 22,556.67 9,826.92 14,907.08 18,768.91
กำไรสุทธิ (บำท/ไร่)

9,323.50 15,607.50 21,343.34

8,369.42 13,212.08 17,018.91
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ข้ อเสนอแนะ
ในกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกำรปลูกพืชแซมทุเรี ยน ปั จจัยที่มีผลต่อกำไร
สุทธิและผลตอบแทนนัน้ ขึ ้นอยู่ปัจจัยหลำยอย่ำง ได้ แก่ รำคำ ปริ มำณผลลิตที่ขึ ้นอยู่ กับกำรดูแล
รั กษำและสภำพอำกำศ ต้ นทุนกำรผลิต ดัง นัน้ ในกำรปลูกพื ช ทัง้ สองชนิดถ้ ำเกษตรกรอย่ำได้
ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นทำได้ ด้วยกำรเพิ่มผลผลิตหรื อกำรหำรำยได้ เสริ มจำกพืชชนิดนัน้ เช่ น กำรขำย
ใบตอง กำรขำยหน่อกล้ วยและกำรลดต้ นทุนในกำรผลิตเช่นหำกเกษตรกรสำมำรถลดต้ นทุนในกำร
ผลิตพริ กขี ้หนูสวนทังในด้
้ ำนปั ยจัยกำรผลิต สำรเคมี ค่ำแรงงำนจะทำให้ ได้ กำไรสูงขึ ้น เนื่องจำก
ผลตอบแทนกำรปลูกพริกขี ้หนูสวนแซมทุเรี ยนสูง
ปั ญ หำของเกษตรกรมี ต้ น ทุน ในกำรผลิ ต สูง อัน เกิ ด มำจำกปั จ จัย หลัก คื อ ปุ๋ยและ
สำรเคมีรำคำแพง เป็ นปั ญหำที่มีควำมสำคัญ และเป็ นปั ญหำที่พ บเสมอในกำรผลิตพืชทำงกำร
เกษตร ซึง่ แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำเหล่ำนี ้จำเป็ นต้ องอำศัยทังหน่
้ วยงำนภำครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้ อง ร่ วมมือกันในกำรแก้ ปัญหำนี ้อย่ำงจริ งจังและเร่งด่วน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เกษตรกรใช้ ป๋ ยุ
อินทรี ย์ป๋ ยชี
ุ วภำพให้ มำกขึ ้น เพื่อลดกำรใช้ ป๋ ุยเคมีให้ น้อยลง ซึ่งเป็ นวิธีกำรลดต้ นทุนของเกษตรกร
และยังช่วยให้ สภำพดินดีขึ ้นด้ วย
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เพื่อกำรส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่. กำรศึ กษำค้ นคว้ ำอิสระ เศรษฐศำสตร์
มหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ , มหำวิทยำลยัเชียงใหม่.
นิกข์ นิภ ำ บญุช่วย. 2560. กำรศึกษำต้ นทุนและผลตอบแทนของกำรปลูกกล้ วยนำ้ ว้ ำ ในเขต
อำเภอ .ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี. วำรสำรวิจยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร. 10 (1): 1884-1894
นวลนภำ โกศลเมธำกุล. 2547. กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำงกำรเงินของกำรลงทุน
ปลูกกล้ วยไม้ ตดั ดอกของเกษตรกรในอำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม. วิทยำนิพนธ์
วิทยำศำสตร์ มหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ เกษตร, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ .
ภูดิ น นัท์ สง่ ำ พงษ์ . 2553. กำรเปรี ย บเที ยบต้ น ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ป ลูก มัน
สำปะหลัง ปี กำรเพำะปลูก 2551/2552 ระหว่ำงพื น้ ที่โครงกำรจัดระบบพิเศษเฉพำะ พื น้
ที่ ดิ น ดำน และพื น้ ที่ ป กติ จัง หวัด นครรำชสี ม ำ. กำรศึ ก ษำค้ นคว้ ำ อิ ส ระ บริ ห ำรธุ ร กิ จ
มหำบณัฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ .
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เอกสำรและสิ่งอ้ ำงอิง (ต่อ)
โรจนำพร ข่ำยม่ำน. 2546. กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองอุปทำนกล้ วยและแนวโน้ มกำรผลิต ใน .
ประเทศไทย. วิทยำนิพนธ์ วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ เกษตร, มหำ
วิทยำลยัเกษตรศำสตร์ .
วำริ นทร์ งำมกำรุ ญ. 2558. แผนธุรกิจ กำรปลูกกล้ วยหอมในประเทศไทยเพื่อกำรส่ง ออก ใน
ประเทศญี่ปนให้
ุ่ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน. กำรศึกษำค้ นคว้ ำอิสระ บริ หำร
ธุรกิจ.มหำบัณฑิต สำขำพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ .
ศักริ นทร์ ทิพย์เนตร. 2541. กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทนในกำรผลิตและส่งออกกล้ วย หอม
ทองปลอดสำรพิษ: ศึกษำเฉพำะกรณี สหกรณ์กำรเกษตรท่ำยำง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี.
วิทยำนิพนธ์เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ , มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ .
ศริ ประภำ ธงชยัสรุิยำ. 2558. กำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนทำงกำร เงินของ
กำร .ผลิตข้ ำว ระหว่ำงวิธีกำรผลิตแบบดังเดิ
้ ม วิธีกำรผลิตแบบปลอด สำรพิษ และวิธีกำร
ผลิ ต . แบบเกษตรอิ นทรี ย์ ในจัง หวัดรำชบุรี. กำรศึก ษำค้ นคว้ ำ อิส ระเศรษฐศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ, มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ .
ศิริ พ ร งำมเชย. 2551. กำรวิ ก ำรวิ เ ครำะห์ ก ำรตอบสนองอปุท ำนกล้ ว ยหอมในประเทศไทย.
วิทยำนิพนธ์ วิทยำศำสตร์ มหำบณัฑิตสำขำเศรษฐศำสตร์ เกษตร, มหำวิทยำลัยเกษตร์
ศำสตร์ .
สุขใจ ตอนปั ญ ญำ. 2554. ต้ นทุนและผลตอบแทนในกำรลงทุนปลูกข้ ำวของเกษตรกร หมู่ 5
ตำบล..หัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. กำรศึกษำค้ นคว้ ำอิสระบริ หำรธุรกิจ มหำบัณฑิต,
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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ภำคผนวก
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แบบสอบถำม

แบบสอบถำมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรี ยนแบบผสม เพื่อประกอบกำรศกึษำค้ นคว้ ำอิสระ เรื่ อง
วิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบจำกข้ อมูลต้ นทุนและผลตอบแทนของกำรปลูกพืชแซมทุเรี ยน ของเกษตร
หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยนิสิตปริ ญญำโท สำขำธุรกิจกำรเกษตร
คณะเศรษฐศำสตร์ เกษตร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
ชื่อผู้ให้ สมั ภำษณ์....................................................วันที่สมั ภำษณ์…………………………….
******************************************************************************
คำชี ้แจง : ทำเครื่ องหมำย X ใน และเติมข้ อควำมในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็ นจริง
ส่วนที่1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อผู้ให้ สมั ภำษณ์....................................................... เบอร์ โทรศพัท์ ..............................
บ้ ำนเลขที่.............หมู.่ ..............ตำบล....................อำเภอ................ จังหวัด...............
1.2 เพศ ...... ชำย ...... หญิง
1.3 อำยุ ............. ปี
1.4 ระดับกำรศึกษำสูงสุด ............ ต่ำกว่ำประถมศกึษำ ...........
ประถมศึกษำ.................... มัธยมศึกษำ ............... ปวส./อนุปริญญำ ............
ปริญญำตรี ..................... ปริญญำโท หรื อสูงกว่ำ
1.5 มีสมำชิกในครอบครัว…….…. คน
1.6 สมำชิกที่ชว่ ยในกำรทำกำรเกษตร ……….. คน
1.7 พื ้นที่ในกำรเกษตรทังหมด...................ไร่
้
1.8 พื ้นที่ในกำรปลูกพืชแซมทุเรี ยนมีทงัหมด
้ .............ไร่
1.9 พืชที่ปลูกแซมทุเรี ยน

พริกขี ้หนูสวน ……………กล้ วยไข่……....

52

1.10 ประสบกำรณ์กำรปลูกกล้ วยหอม......................... ปี
1.11 เก็บผลผลิตได้ ตอ่ รอบ ....................... ต่อปี
1.12 รำยได้ หลกัของครัวเรื อน รำยได้ จำกกำรปลูกกล้ วยหอม...............................บำท/ปี
รำยได้ อื่น ๆ นอกเหนือจำกปลูกกล้ วยหอม.........................บำท/ปี
1.13 ในรอบปี เพำะปลูกที่ผ่ำนมำ ท่ำนมีกำรก้ ยืมู หนี ้สินมำใช้ ในกำรปลูกพืชหรื อไม่
(ระบุได้ มำกกว่ำ 1 แหล่ง)
ธ.ก.ส. จำนวน........................บำท ดอกเบี ้ย (%)....................
กองทุนหมู่บ้ำน จำนวน...........................บำท ดอกเบี ้ย (%) ......................
สหกรณ์กำรเกษตร จำนวน .................... บำท ดอกเบี ้ย(%) ......................
อื่น ๆ (ระบุ) ............จำนวน .....................บำท ดอกเบี ้ย (%) ......................
1.14 ท่ำนได้ รับคำแนะนำกำรปลูกพืชแซมทุเรี ยนจำก (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
มีควำมรู้จำกภมูิปัญญำท้ องถิ่น..............
ศึกษำค้ นคว้ ำขันตอนกำรปลู
้
กด้ วยตนเอง.............
เจ้ ำหน้ ำที่จำกภำครัฐ......................
เจ้ ำหน้ ำที่จำกภำคเอกชน..................
อินเตอร์ เน็ต/หนังสือ...........................
อื่น ๆ ระบุ....................
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ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรปลูกพริกขี ้หนูสวนหรื อกล้ วยไข่
2.1 กำรถือครองที่ดนิ ในกำรปลูก ปี กำรเพำะปลูก 2560/2561
เนื ้อที่ปลูกทังหมด...............
้
แปลง รวมเป็ นเนื ้อที่ทงหมด...............ไร่
ั้
(ตนเอง.................... ไร่ /
เช่ำ..............ไร่)
แปลงที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

พืชที่ปลูก(ไร่)

เนื ้อที่ปลูก
(ไร่)

จำนวนต้ นต่อไร่

เดือน
ปลูก

หมำยเหตุ
เก็บ
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2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนในกำรปลูกพริกขี ้หนูสวนหรื อกล้ วยไข่ใน 1 ฤดูกำรเพำะปลูก ปี กำร
เพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร

1.เครื่ องจักรอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตร
- เครื่ องตัดหญ้ ำ
- เครื่ องพ่นยำ
- มอเตอร์ น ้ำ
- อุปกรณ์เก็บเกี่ยว
- เครื่ องชัง่
- อื่น ๆ
............................
2.ค่ำก่อสร้ ำง
-โรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์/ผลผลิต
- อื่นๆ

จำนวน รำคำซื ้อ/
หน่วย
(บำท)

อำยุกำรใช้
งำน(ปี )

ใช้ มำแล้ ว มูลค่ำซำก/
(ปี )
มูลค่ำปั จจุบนั
(บำท)

ค่ำซ่อม/
ปี (บำท)
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2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้ จำ่ ยในกำรปลูกพริกขี ้หนูสวนหรื อกล้ วยไข่ในกำรปลูกกล้ วยหอมทองใน 1 ฤดูกำรเพำะปลูก ปี กำรเพำะปลูก 2560/2561
รำยกำร/กิจกรรม

1. กำรใช้ แรงงำนคน

2. กำรใช้ แรงงำนเครื่ องจักร

จำนวนแรงงำนคน (คน/วัน)

ตนเอง

ใส่ป๋ ยคอก.........ครั
ุ
ง้
ฉีดยำฆ่ำหญ้ ำ.........
ฉีดยำโรค/แมลง
ให้ น ้ำกี่ครัง้ ......../วัน
3. ค่ำเก็บเกี่ยว
4.ค่ำขนส่ง

ครอบครัว

จ้ ำง

อัตตรำจ้ ำง
(บำท/วัน)

ค่ำแรงงำน

จำนวนวัน
ทำงำน

จำนวนเงิน
(บำท)

อัตรำค่ำจ้ ำง
(บำท/วัน)

น ้ำมันเชื ้อเพลิง
(บำท/ครัง้ )

3. กำรใช้ ปัจจัยกำรผลิต
ปริ มำณ
(หน่วย)

รำคำ
(หน่วย/บำท)

มูลค่ำ
กำรผลิต
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลผลิตกำรปลูกพริ กขี ้หนูสวนหรื อกล้ วยไข่
แปลงที่

พืชที่ปลูกแซมทุเรี ยน
พริกขี ้หนูสวน

เนื ้อที่ปลูก (ไร่)

จำนวนต้ นที่ปลูก

ผลผลิตต่อไร่

ผลผลิตรวม

กล้ วยไข่

1
2
3
4
5
6
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ....…………………………………......................................................................................................................................................
*****ขอขอบคุณที่กรุณำตอบแบบสอบถำม***

