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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสำรวจตนทุนและผลตอบแทนของขมิ้นชันและไพล ซึ่งเปน

สมุนไพรที่จัดอยูในกลุมแชมเปยนโปรดักส และวิเคราะหประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิต  

โดยรวบรวมขอมูลจากตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันและไพลในพื้นที่และนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในจังหวัด พังงา สุราษฎรธานี มหาสารคาม ราชบุรีและสระแกว และวิเคราะหขอมูล

โดยใชการประมาณการฟงกชันการผลิต 

ผลการศึกษาดานตนทุนและผลตอบแทน พบวา เกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุน 

การผลิตตอไร 14,931 บาทตอรุนการผลิตตอ 1 ป ผลผลิตตอไร 1,684 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได  

23.17 บาท/กิโลกรัม และผลตอบแทนสุทธิตอไร 24,088 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ พบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนการผลิตและผลผลิตตอไรนอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ รอยละ 8.86 และ 0.87 ตามลำดับ ในขณะที่ราคาขายไดและผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกร 

ในพื้นท่ีโครงการฯ มากกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ รอยละ 3.90 และ 12.04 ตามลำดับ 

ในสวนของเกษตรกรผูปลูกไพลในพื้นที่โครงการฯ พบวา มีตนทุนการผลิตตอไร 24,664 บาทตอรุน 

การผลิต 2 ป ผลผลิตตอไร 3,341 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได 23.66 บาท/กิโลกรัม และผลตอบแทน

สุทธิตอไร 54,377 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 

มีตนทุนการผลิตตอไรและราคาที่เกษตรกรขายไดนอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ รอยละ 6.28 และ 

2.27 ตามลำดับ ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีผลผลิตตอไรและ ผลตอบแทนสุทธิตอไรมากกวา

เกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ รอยละ 16.86  และ 26.77 ตามลำดับ เกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ 

จำหนายผลผลิตขมิ้นชันและไพลผานกลุมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรเปนหลัก 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิต พบวา การใชแรงงาน และปริมาณการใช

พันธุ เปนป จจัยที่ สามารถเพิ่ มได เพื่ อให เกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรรสู งสุดสำหรับ เกษตรกร 

ผูปลูกขมิ้นชันในพื้นที่โครงการฯ ในขณะที่ปริมาณการใชพันธุเปนปจจัยสำคัญของเกษตรกรที่ปลูกไพล 

ที่สามารถเพ่ิมไดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ขอเสนอแนะ  กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงสาธารณสุขควรรวมมือกันสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนใหเปนชองทางในการรับซื้อผลผลิตและลดความเสี่ยงดานราคาใหกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  

โดยควรสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทั้งโซอุปทาน เชน มาตรฐานวัตถุดิบและการแปรรูปเปนเวชสำอางและ

ผลิตภัณฑตางๆ  เปนตน ทั้งนี้ นอกจากจะสงเสริมการใชปริมาณพันธุตอไรที่เหมาะสมแลว กระทรวงเกษตร

และสหกรณควรมุงเนนการพัฒนาพันธุที่ใหผลิตภาพสูง และเนื่องจากแรงงานของภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
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จากการเขาสูภาวะสูงวัย จึงควรมีการศึกษาการจัดการแปลงหรือนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยวและดูแลระหวาง

รอบการผลิตเพื่อทดแทนการเพิ่มการใชแรงงานในการผลิต 
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Abstract 

  The objective of this study was to investigate production costs and returns of 

turmeric and plai, ones of the product champions, and to analyze efficiency of production 

factors allocation. Data was collected from sample turmeric and plai growers who were In 

and out of the Large Scale Agricultural System Project in Phang Nga, Surat Thani, Maha 

Sarakham, Ratchaburi and Sa Kaeo Province. Production function was applied for data 

analysis. 

The findings of production costs and returns revealed that turmeric growers who 

participated in the project had total costs of 14,931 Baht per rai per one year, yields of 1,684 

kilograms per rai, farm prices of 23.17 Baht per kilogram, and a net return of 24,088 Baht per 

rai. When compared with growers who did not participate in the project, it was found that   

unit costs and yields of growers in the project was less than those out of the project 8.86 

and 0.87 percent, respectively; whereas farm prices and net returns of participating growers 

in the project were more than those non-participating growers 3.90 and 12.04 percent, 

respectively.  

In case of plai, growers in the project had total costs of 24,664 Baht per rai per two 

years, yields of 3,341 kilograms per rai and farm prices of 23.66 Baht per kilogram and a net 

return of 54,377 Baht per rai. When compared with growers who did not participate in the 

project, it was found that unit costs and farm prices of growers in the project were less than 

those out of the project 6.28 and 2.27 percent, respectively; whereas yields and net returns 

of participating growers in the project were more than those non-participating growers 16.86 

and 26.77 percent, respectively. Both participating and non-participating growers in the 

project distributed their turmeric and plai products through Herbal Community Enterprise 

Groups. 

For efficiency of production factors allocation, labor and varieties were major factors 

for turmeric growers to maximize allocation efficiency if adding them up. But only varieties 

were important factors for plai growers to maximize allocation efficiency if more amounts 

were placed. 
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Results suggested that Ministry of Agriculture and Cooperatives and Ministry of Public 

Health should mutually promote community enterprises to be product distribution channels 

and to reduce price risks for participating growers in project. Activities along a supply chain 

should also be included, for instance, raw material standards and processing for 

cosmeceutical products and others. In addition, the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

should focus on variety development for high productivity. As labor showed declining trends 

due to population aging, therefore, studies on management of plots or innovations in 

harvesting as well as supervision during production cycles needed to be addressed in order 

to replace high labor used in production. 

 

Keywords:  Turmeric, Plai, Costs, Returns, Efficiency, Large Scale Agricultural System Project 
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คำนำ 

 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทำการศึกษาศักยภาพการผลิตและ

การตลาดสินคาเกษตรที่สำคัญในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กรณีศึกษาสมุนไพร 

(ขมิ้นชันและไพล) เพื่ อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการและ 

นอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 

สำหรับเกษตรกรและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและ 

วางแผนการผลิต การตลาดสินคาเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากรายยอยไปสูการผลิต 

ในระบบเกษตรแบบแปลงใหญมากขึ้นเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ

สามารถนำขอมูลไปใชในการพัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อเปนแนวทางในการ

เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร การลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิต 

สูมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการแปลงใหมีประสิทธิภาพตอไป

 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ทั้งเกษตรกร ผูประกอบการคา 

รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหการตอนรับและอนุเคราะหขอมูลอยางดียิ่ง อันเปนผลทำใหการศึกษา

และจัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จลลุวงไปดวยดี 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1 ความสำคัญของการวิจัย 

 โครงสรางภาคการเกษตรของไทยสวนใหญดำเนินการผลิตโดยเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่  

ทำการเกษตรขนาดเล็กและแบบตางคนตางผลิตสินคา จึงยากตอการบริหารจัดการผลผลิตในภาพรวมใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด รวมทั้งไมสามารถเขาถึงแหลงความรูดานทรัพยากร

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตลาด และเงินทุน ทำใหประสบปญหาในการผลิตและจำหนายสินคาเกษตร ดังนั้น

เพื่อแกไขปญหาดังกลาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดดำเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายยอย โดยใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมและรวมพื้นที่การผลิตเปน

แปลงขนาดใหญมีผูจัดการพื้นที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการแปลง วางแผนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 

(Supply Chain) โดยมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอนเพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม

ผลผลิต ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นและมีความอยูดีกินดี ภายใตการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน อยางเปนรูปธรรม (กมลรัตน ถิระพงษ, 2560)  

สมุนไพรเปนที่ตองการของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทยผลิตภัณฑสุมนไพร

นำไปแปรรูปในรูปแบบตางๆ เนื่องจากปจจุบันความตองการใชสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจะถูก

นำไปใชประโยชนอยางหลากหลายทั้งใชประกอบอาหาร เปนยารักษาโรคและดูแลสุขภาพ และเปนผลิตภัณฑ 

เวชสำอาง อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของสมุนไพร แตยังไมมีการบริหารจัดการวัตถุดิบที่เปนระบบ สงผลใหเกิดการขาดแคลนและมีปญหา 

เรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ (กระทรวงสาธารณสุข, องคกรภาครัฐ, และองคกรภาคเอกชน, 2559) 

สมุนไพรเปนพืชในโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในชวงแรก ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2559 (กมลรัตน ถิระพงษ, 2560) โดยมีเปาหมายเชนเดียวกับพืชอื่นๆ 

ที่จะใหเกษตรกรรายยอยลดตนทุนในการผลิตสมุนไพรคุณภาพ เพื่อใหไดวัตถุดิบตามมาตรฐานที่ตลาดตองการ 

และเกิดการบริหารจัดการผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาดอีกดวย อยางไรก็ตาม ยังไมมีการ

วิเคราะหการผลิตและผลตอบแทน รวมถึงชองทางการจำหนายของเกษตรกร เพื่อประเมินถึงศักยภาพของ

เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการดังกลาว 

ในการศึกษานี้จะมุงเนนศึกษาสินคาขมิ้นชันและไพล เนื่องจากเปนพืชที่มีจำนวนเกษตรกรและพื้นที่

ปลูกในโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมากที่สุด และยังอยูในกลุม “Product Champion” 

ภายใตแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรฉบับที่ 1 ป 2560 - 2564 ซึ่งมีศักยภาพในเรื่องความ

พรอมของงานวิจัย ความสามารถนำไปตอยอดในเชิงพาณิชย มีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ มีความ
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ตองการในการบริโภคในดานตางๆ ของตลาดในประเทศและตางประเทศ และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาในอนาคต 

(กระทรวงสาธารณสุข, องคกรภาครัฐ, และองคกรภาคเอกชน, 2559) 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

1.2.2 วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พืชสมุนไพร (ขมิ้นชันและไพล) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในป 2561 

ประชากรกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรผูที่ทำการผลิตขมิ้นชันและไพล ในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

1.3.2 พื้นที่ศึกษา ครอบคลุมที่มีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในสินคาเกษตร 

ไดแก พังงา สุราษฎรธานี มหาสารคาม ราชบุรี และสระแกว 

1.4 นิยามศัพท 

 ประสิทธิภาพการผลิต สำหรับการศึกษาในครั้งนี้แบงเปน 2 ลักษณะ คอื 

 1.4.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิค พิจารณาจากผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิต 

(Marginal Product: MP) 

 1.4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากมูลคาสวนเพิ่มของผลผลิตตอปจจัย 

การผลิต (Value of Marginal Product: VMP)  

1.5 วิธีการวิจัย 

1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ 6 แปลงประชากร ซึ่งในแปลงดังกลาวมีการเพาะปลูกทั้งขมิ้นชันและไพล โดยเปน

การศึกษาในป 2559 (แปลงปที่ 3) ป2560 (แปลงปที่ 2) และป 2561 (แปลงปที่ 1) รายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 1.1  

         1) การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เก็บตัวอยางจากเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ  

ทั้งหมด 6 แปลง ประกอบดวยแปลงใหญป 2559 จำนวน 2 แปลง ป 2560 จำนวน 3 แปลง และ ป 2561 

จำนวน 1 แปลง 
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ตารางที่ 1.1 ขนาดของกลุมตัวอยาง (จำนวนแปลงในพ้ืนที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ) 

สินคา 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ประชากรรวม

(แปลง) 

กลุมตัวอยาง 

(แปลง) แปลงปที่ 3 แปลงปที่ 2 แปลงปที่ 1 

พืชสมุนไพร (ขมิ้นชันและไพล) 2 3 1 6 6 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2561) 

  

2) แผนแบบการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

เนื่องจากประชากรเขารวมโครงการฯ ในปที่แตกตางกัน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

      2.1) จำแนกประชากรออกเปน 3 ชั้นภูมิ ไดแก แปลงใหญป 2559 แปลงใหญป 2560 

และแปลงใหญป  2561 จากแปลงพืชสมุนไพรในพื้นที่ โครงการฯ 6 แปลง ที่ปลูกขมิ้นชันและไพล  

(ยกเวน 1 แปลงที่ไมไดปลูกไพล) มีเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันและไพลที่เขารวมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน  

326 ราย โดยแบงกลุมเปน 3 กลุม ไดแก 1) แปลงใหญป 2559 รวมทั้งหมด 2 แปลง ในพื้นที่จังหวัดพังงา  

และสุราษฎรธานี 2) แปลงใหญป 2560 รวมทั้งหมด 3 แปลง ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (2 แปลง) และ

ราชบุรี (1 แปลง) และ 3) กลุมแปลงใหญป 2561 รวมทั้งหมด 1 แปลง ในพื้นที่จังหวัดสระแกว รายละเอียด

แสดงในตารางที ่1.2 

      2.2) กำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอยางของแตละแปลง และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย

แบบไม ใสคืน  (Simple Random Sampling without Replacement) การเก็บขอมูลจะสุมเกษตรกร

ตัวอยางในพื ้นที ่โครงการฯ ทั ้ง 6 แปลง โดยกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอยางรอยละ 10 ของจำนวน

เกษตรกรทั้งหมดในแตละแปลงในโครงการฯ และกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอยางขั้นต่ำ 5 รายตอแปลง  

ซึ่งกำหนดจากกรอบเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ ไดจำนวนเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกขมิ้นชันในพื้นที่

โครงการฯ 35 ราย ไดแก เกษตรกรตัวอยางจากกลุมโครงการฯ ป 2559 จำนวน 15 ราย จากกลุมโครงการฯ 

ป 2560 จำนวน 15 ราย และกลุมโครงการฯ ป 2561 จำนวน 5 ราย และจำนวนเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกไพล 

30 ราย ไดแก เกษตรกรตัวอยางจากกลุมโครงการฯ ป 2559 จำนวน 10 ราย จากกลุมโครงการฯ ป 2560 

จำนวน 15 ราย และกลุมโครงการฯ ป 2561 จำนวน 5 ราย อีกทั้งเก็บขอมูลจากเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 

ทั้งผูปลูกขมิ้นชันและไพลที่อยูในตำบลเดียวกันหรือใกลเคียง ในจำนวนที่เทากับตัวอยางในพื้นที่โครงการฯ  

รวมเก็บขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกขมิ้นชัน 70 ราย และไพล 60 ราย รวมจำนวนเกษตรกรตัวอยาง

ทั้งหมด 130 ราย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยางผูปลูกสมุนไพร (ขมิน้ชนัและไพล) 

ภาค จังหวัด 

เกษตรกรทั้งหมดในโครงการฯ เกษตรกรตัวอยาง (ราย) 

รวม 
(ราย) ขมิ้นชัน ไพล 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 
ใน 

แปลงใหญ 

นอก 

แปลงใหญ 

ใน 

แปลงใหญ 

นอก 

แปลงใหญ 

ใต 
พังงา* 50 -   - 5 5  - -  10 

สุราษฎรธาน ี 95  -  - 10 10 10 10 40 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
มหาสารคาม 

 - 50  - 5 5 5 5 20 

 - 50  - 5 5 5 5 20 

กลาง 
ราชบุร ี  - 31  - 5 5 5 5 20 

สระแกว  -  - 50 5 5 5 5 20 

รวม 145 131 50 35 35 30 30 130 

ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2561) 

หมายเหตุ: *เปนแปลงในพื้นที่โครงการฯ ที่มีเฉพาะขมิ้นชัน 

 

หลังจากดำเนินการรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 รวบรวมขอมูลเกษตรกร 

ผูปลูกขมิ้นชันในพื้นที่จังหวัดพังงา สุราษฎรธานี มหาสารคาม ราชบุรี และสระแกว ไดทั้งหมด 84 ราย  

เปนจำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 44 ราย และเปนจำนวนเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 40 ราย และ

รวบรวมขอมูลเกษตรกรผูปลูกไพลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี มหาสารคาม ราชบุรี และสระแกว รวบรวม 

ไดทั้งหมด 60 ราย เปนจำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 31 ราย และเปนจำนวนเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ 29 ราย 

1.5.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

         การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม แบบสอบถามแบงออกเปน  

3 สวนหลัก ไดแก 1) ขอคำถามเกี่ยวกับขอมูลการผลิต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได และการจำหนายผลผลิต

ของเกษตรกร 2) ขอคำถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และ 3) เปนการ

สัมภาษณเชิงลึกสอบถามเหตุผลที่เขารวมโครงการฯ และปญหาหรือขอจำกัดในการผลิตและการตลาดของ

เกษตรกร โดยสวนที่ 1 - 2 เปนแบบสอบถามเชิงโครงสรางหรือแบบปลายปด และสวนที่ 3 จะเปนคำถาม

แบบปลายเปด 
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1.5.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

         ใชสถิติพรรณนาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมถึงชองทางการจำหนายของเกษตรกร 

ระหวางเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ และเกษตรกรนอกพื้นทีโ่ครงการฯ  

        การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตในที่นี้คือ ประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิต 

โดยประมาณการฟงกชันการผลิต ดวยการวิเคราะหแบบจำลองถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Model) และพิจารณาเปรียบเทียบระหวางเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ และนอกพื้นทีโ่ครงการฯ  

1.5.4 แบบจำลองที่ใชในการศึกษา 

        กำหนดใหฟงกชันการผลิตของขมิ้นชันและไพล ขึ้นอยูกับแรงงาน พันธุ และปุย โดยพิจารณา

จากตนทุนที่สำคัญในการเพาะปลูกขมิ้นชันและไพล (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548, 2550) นอกจากนี้  

ไดเพิ่มตัวแปรหุนที่ชี้ถึงพื้นที่แลง เพื่อเปนตัวแปรควบคุมในฟงกชัน แสดงฟงกชันการผลิตที่ใชในการศึกษาได

ดังนี้ 

1 2 3 4ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )y a seed fert labor drought            

            โดย  ln(a) เปนคาคงท่ี 

         y คือ ผลผลิตขมิ้นชัน/ไพล (กิโลกรัมตอไร)    

        seed คือ ปริมาณการใชพันธุ (กิโลกรัมตอไร) 

 fert คือ ปริมาณการใชปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก (กิโลกรัมตอไร) 

 labor คือ การใชแรงงาน (วัน-แรงงานตอไร) ทั้งในการเตรียมดิน ปลูก ดูแล และเก็บเก่ียว 

 drought เปนตัวแปรหุน หากอยูในภูมิภาคที่มีปริมาณฝนที่นอยกวาคาปกติ ในป พ.ศ. 2561 

จากกรมอุตุนิยมวิทยา มีคาเปน 1 และมีคา 0 ในกรณีอ่ืน  

 คือ สวนคลาดเคลื่อนแบบสุม  

1 , 2 , 3 , 4  เปนสัมประสิทธิ์ที่ตองการประมาณคา 

 ตัวแปรปุย ในที่นี้คือปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก โดยสมมติใหมีคุณสมบัติไมตางกัน 

เนื่องจากตัวแปรปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอกมีคาเปนศูนยจำนวนมาก ซึ่งไมสามารถดำเนินการได 

ในแบบจำลอง Cobb – Douglas  จึงใชการสรางตัวแปรโดยการรวมการใชปุยทั้งสอง 

 โดยตัวแปรปจจัยการผลิตที่สำคัญ ไดแก ปริมาณการใชพันธุ ปริมาณการใชปุยอินทรียชีวภาพ

อัดเม็ดและปุยคอก และการใชแรงงาน มีสมมติฐานวาหากใชปจจัยการผลิตดังกลาวเพิ่มขึ้น จะทำใหไดผลผลิต

ขมิ้นชัน/ไพลเพิ่มข้ึนดวย 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เกษตรกรและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการและวางแผนการผลิต การตลาดสินคาเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากรายยอยไปสู 

การผลิตในระบบเกษตรแบบแปลงใหญมากข้ึนเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน  

1.6.2 หนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูลไปใชในการพัฒนาโครงการระบบสงเสริมการเกษตร 

แบบแปลงใหญ เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร การลดตนทุน  

เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพผลผลิตสูมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงการบริหาร

จัดการแปลงใหมีประสิทธิภาพตอไป 



บทท่ี 2  

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร 

2.1.1 ดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

        ตนทุนของการปลูกขมิ้นชันและไพลสวนใหญจะเปนตนทุนผันแปรโดยเฉพาะคาแรงงาน  

คาวัสดุ เชน คาพันธุ  คาปุย คาสารเคมีปราบศัตรูพืช และตนทุนคาเสียโอกาสเงินลงทุน นอกจากนี้   

ยังประกอบดวยตนทุนคงที่อีกดวย (ดนัย ศิริบุรี และอรรถศาสตร วิเศียรศาสตร, 2559; สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2548, 2550; อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ, สิริยุพา เลิศกาญจนาพร, สรียา ทรัพยศิริ, 

และธีราพัฒน จักรเงิน, 2560) 

 จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของขมิ้นชันของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) 

พบวารอยละ 93 ของตนทุนทั้งหมด เปนตนทุนผันแปรซึ่งสวนใหญมาจากคาแรงงาน (รอยละ 69) และคาพันธุ  

(รอยละ 19) สวนของตนทุนคงที่นั่นคือ คาใชที่ดิน/ภาษี ประมาณรอยละ 4 โดยมีผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม

เทากับ 3.18 บาท หรือคิดเปนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B - C Ratio) ตอกิโลกรัมเทากับ 

1.58  เมื่อพิจารณาตนทุนการปลูกขมิ้นชันในประเทศอินเดียซึ่งเปนประเทศที่ปลูกขมิ้นชันรายใหญของโลก 

จะพบวา ตนทุนสวนใหญเปนคาพันธุ จากงานของ Naik and Hosamani (2017) ชี้วาตนทุนการเพาะปลูกสวน

ใหญเปนตนทุนผันแปรโดยเฉพาะคาพันธุเพราะมีตนทุนในกระบวนการคัดสรรเมล็ดพันธุสูง รองลงมาเปน

ตนทุนแรงงานคน เนื่องจากการปลูกใชแรงงานคนเปนหลัก สำหรับผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost 

Ratio) จะอยูที่ 1.71 อยางไรก็ตาม ในกรณีการปลูกขมิ้นชันแบบอินทรียการศึกษาของ Sahoo, Sarangi, 

Mohapatra, Mohapatra, and Sangeetha (2017) และ Sahoo and Sarangi (2018) ชี้วาตนทุนสวนใหญ

จะเปนตนแทนแรงงาน รองลงมาเปนตนทุนของเมล็ดพันธุ  

 ในขณะที่ตนทุนและผลตอบแทนของไพลอายุ 1 - 2 ป จากงานของ สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (2550) พบวา มากกวารอยละ 94 ของตนทุนทั้ งหมด เปนตนทุนผันแปรซึ่ งสวนใหญ  

มาจากคาแรงงาน (รอยละ 40-58) และคาพันธุ (รอยละ 30-33) สวนของตนทุนคงที่นั่นคือ คาใชที่ดิน/ภาษี 

ประมาณรอยละ 3 - 5 โดยไพลอายุ 2 ป จะมีตนทุนคาวัสดุลดลง โดยเฉพาะคาปุย แตตนทุนคาแรงจะเพิ่มขึ้น

จากคาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดวย เมื่อเทียบกับไพลอายุ 1 ป โดยมีผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมของไพล

อายุ 1 และ 2 ป เทากับ 5.32 บาทและ 3.03 บาท หรือคิดเปน B - C Ratio เทากับ 2.1 และ 1.58 

ตามลำดับ ขณะที่งานของอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ และคณะ (2560) ไดศึกษาเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรเปน

อาชีพเสริม ไดแก ขมิ้นชัน ไพล ตะไคร และมะกรูด โดยเปนกลุมที่ขายวัตถุดิบใหกับโรงพยาบาล มีลักษณะ

การปลูกผสมกับไมยืนตน ปลูกตามสวนหลังบาน และเปนการปลูกที่ไมใชสารเคมี พบวา ผลตอบแทนของ
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ครัวเรือนตอปในขมิ้นชันและมะกรูดยังมีสวนขาดทุน เนื่องจากโรงพยาบาลจำกัดการรับซื้อขมิ้นชันทำให

เกิดผลผลิตสวนเกิน ขณะท่ีมะกรูดเปนพืชใหผลผลิตชาและมักใชประโยชนในครัวเรือนเปนหลัก อยางไรก็ตาม 

เมื่อเฉลี่ยรวมกับสมุนไพรอื่นๆ ครัวเรือนเกษตรยังคงมีกำไรสวนเกินอยู ดังนั้น การหาตลาดเพื่อกระจายผลผลิต

และการวางแผนการผลิตของสมุนไพรแตละชนิดจึงเปนสิ่งที่สำคัญ 

2.1.2 ดานการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพในการจัดสรรปจจัยการผลิตของสินคาสมุนไพร จะเปนการวิเคราะห

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มจากการใชปจจัยเทียบกับตนทุนของการใชปจจัย โดยปจจัยการผลิตที่สำคัญ ไดแก พันธุ 

ปุยเคมี ปุยคอก แรงงาน และสารเคมีที่ใชในการเกษตร (Mathew, Vani, Aparna & Reddy, 2017; Naik & 

Hosamani, 2017) ซึ่งในงานของ Naik and Hosamani (2017) ใชตัวแปรเปนตนทุนของปจจัยแทนปริมาณ

การใชปจจัยการผลิต  

 ผลการศึกษาของ Naik and Hosamani (2017) ชี้ใหเห็นวา ประสิทธิภาพการจัดสรรปจจัย

การผลิตในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ยิ่งไปกวานั้น งานของ Mathew, Vani, Aparna and Reddy, 

(2017) ชี้วา ประสิทธิภาพการจัดสรรปจจัยการผลิตจะข้ึนอยูกับขนาดของฟารมดวย  

 จะเห็นไดวา โครงสรางตนทุนของขมิ้นชันและไพลในไทยสวนใหญเปนคาแรงงานและคาพันธุ

ตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะคลายกันกับโครงสรางตนทุนของขมิ้นชันในอินเดีย มีความแตกตางหลักคือตนทุน 

สวนใหญในอินเดียเปนคาพันธุ รองลงมาเปนคาแรงงาน ขณะที่ตนทุนขมิ้นชันอินทรียในอินเดียตนทุนหลัก 

จะเปนคาแรงงาน สำหรับชองทางตลาดของขมิ้นชันในไทย เกษตรกรจะขายใหกับกลุมเกษตรกรมากกวา 

จะขายใหกับตัวแทนขายหรือพอคารวบรวมเหมือนเกษตรกรในอินเดีย สำหรับชองทางตลาดของไพล เกษตรกร

สวนใหญขายใหกับพอคารวบรวม โดยพอคาจะรวบรวมไพลไปพรอมๆ กับสมุนไพรชนิดอื่น อยางไรก็ตาม  

ยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและชองทางตลาดของขมิ้นชันและไพลในพื้นที่ที่มีโครงการ

สงเสริมการเกษตรของภาครัฐในประเทศไทย การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาศักยภาพ

การผลิตของขมิ้นชันและไพลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการและนอกพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ ซึ่งจะชวยเพิ่มเติมองคความรูสำหรับการกำหนดนโยบายสงเสริมการเกษตรดังกลาว 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี  

2.2.1 ทฤษฎีดานตนทุนการผลิต 

         1) แนวคิดตนทุนการผลิต ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากงานของ ศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์ (2562) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหลักเกณฑแนวคิด 

ในการจัดทำขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร เปนตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร 

และเปนตนทุนเฉลี่ย 
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      1.1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง 

            1.1.1) คิดคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตมี

รายการที่ชัดเจนไมซ้ำซอน 

            1.1.2) คิดคาใชจายเฉพาะที่เกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตพืชนั้น 

            1.1.3) คิดคาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายที่เปนเงินสด

จากการจาง การซื้อ การเชาทรัพยสิน และคาเชาทีด่ิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการประเมินคาใชจาย

กรณีการใชแรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไมไดจาง ไมไดซื้อ ไมไดเชา 

            1.1.4) คิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเปนการประเมินโดยการคำนวณใสไวใน

โครงสรางตนทุนเปนคาใชจายไมเปนเงินสดดวย 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชีตรงที่ตนทุนทางบัญชีจะคิด

เฉพาะรายการที่เปนเงินสด 

      1.2) ตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร หมายถึง 

            1.2.1) เปนตนทุนของผลผลิตพืชที่ยังอยูในมือของเกษตรกร 

            1.2.2) คาใชจายที่นำมาคิดเปนตนทุนการผลิตจะคิดตั้งแตเริ่มตนการผลิตตั้งแต

เตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยวไดผลผลิต หากใชจายลงทุนไปแลวไมไดผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไมมีตนทุน

ของผลผลิต จะมีแตคาใชจายของกิจกรรมการผลิตเทานั้น 

            1.2.3) เปนตนทุนคาใชจาย ณ ไรนา ไมรวมคาขนสงผลผลิตไปขาย 

      1.3) ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง 

            1.3.1) คิดคาใชจายของเกษตรกรทุกรายที่เปนตัวอยาง ไมใชของรายใดรายหนึ่ง 

            1.3.2) คำนวณตนทุนดวยวิธีเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยเนื้อที่เพาะปลูก หรือนำเนื้อที่

เพาะปลูกของแตละรายตัวอยางมาพิจารณาดวย 

2) นิยาม 

      2.1) ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัยการผลิตทั้งประเภทปจจัย 

ผันแปร และปจจัยคงที่ ที่นำมาใชในการประกอบการผลิต เพื่อใหการผลิตดำเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการ

ผลิตในชวงเวลา หรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ที่กำหนด 

      2.2) ตนทุนทั้งหมด หมายถึง ผลรวมคาใชจายทั้งหมดของตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่ 

ทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด 

      2.3) ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยนขนาดการใช เพื่อ

เปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิตในขนาดการผลิตหนึ่งๆ กลาวคือ ในขนาดการผลิตหนึ่งๆ ที่คงที่ ผลผลิตจะ

ไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดการใชปจจัย ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัย ก็จะสงผลใหขนาดของผลผลิต

ที่ไดเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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      2.4) ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิต แตละชวงหรือรุนการผลิตหนึ่งๆ 

เปนการผลิตระยะสั้น ปจจัยที่ใชประกอบการผลิตบางสวนจึงมีสภาพคงที่  ปจจัยเหลานี้จึงไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได ไมวาจะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการผลิต

ชนิดนี้จะยังคงมีอยู เชน คาใชที่ดิน คาเสื่อมเครื่องจักร คาเสื่อมโรงเรือน เปนตน 

      2.5) ตนทุนที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ไดจายไปเปนเงินสดในการนำ

ปจจัยมาประกอบการผลิตในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ทั้งที่เปนตนทุนผันแปร เชน คาปุย คายาสารเคมี 

คาจางแรงงาน คาพันธุ คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมเครื่องอุปกรณ และคาเชาที่ดิน เปนตน 

      2.6) ตนทุนที่ ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่ เปนคาใชจายที่ ไมไดจายเปนตัวเงิน  

แตตองประเมินใหเปนตัวเงิน ในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ซึ่งอาจจะเปนคาใชจายที่ประเมินจากการใชปจจัย 

เชน แรงงานในครัวเรือน ปุยคอกในฟารม คาพันธุที่เก็บไวเอง คาใชที่ดินของตนเอง คาใชจายที่เปนคาเสื่อม 

และคาเสียโอกาสในการลงทุน เปนตน 

      2.7) กิจกรรมการผลิต หมายถึ ง ค าใช จ ายเกี่ ยวกับกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่ อให

ขบวนการผลิตดำเนินไปครบถวน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต แยกเปน  

  (1) การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมในการเตรียมพื้นที่ใหพรอมสำหรับการเพาะปลูกพืช  

  (2) การปลูก หมายถึง กิจกรรมในชวงการปลูก โดยการนำเมล็ดพันธุ กิ่งพันธุ ทอนพันธุ 

หรือตนกลาพันธุ ปลูกลงไปในแปลงปลูกหรือหลุมที่เตรียมไวแลว 

  (3) การดูแลรักษา หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการหลังการปลูก ถึงกอนการเก็บเกี่ยว 

เชน ดายหญา พรวนดิน ใสปุย ใหน้ำ ฉีดพนสารเพื่อคุม ฆาหรือปราบศตัรูพืชวัชพืช  

  (4) การเก็บเกี่ยว หมายรวมถึง การแปรรูปผลผลิตเบื้องตนกอนขายเปนกิจกรรมที่

ดำเนินการในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจตองแปรรูปเบื้องตนจนไดรูปผลผลิตตาม

มาตรฐานที่กำหนด ไดแก กิจกรรมการเก็บเกี่ยว ขน การตาก ตัดแตง เปนตน 

      2.8) อัตราคาจางแรงงานคนทำงานทั่วไป หมายถึง อัตราคาจางแรงงานคนทำงานตอวัน 

สำหรับทำงานทั่วไปในทองถิ่น (1 วัน คิดเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง) 

      2.9) คาจางเตรียมดิน หมายถึง คาใชจายที่ เกิดจากการจายเปนคาจางเตรียมดิน  

แตละขั้นตอน จนสามารถปลูกพืชได เชน ไถดะ ไถแปร ไถปน คราด ยกรอง ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดิน

อาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับพฤติกรรมการผลิตของแตละชนิดพืช และแตละพื้นที ่กรณีที่จางดวยเครื่องจักรไม

ตองคิดคาเสื่อม คาซอม คานำ้มันของเครื่องจักร เพราะเปนการจางเหมารวมไวในคาจางแลว  

      2.10) คาจางปลูก หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางแรงงานในการปลูก 

รวมคาแรงงานตั้งแตขนวัสดุพันธุที่จัดเก็บไวไปแปลงปลูก วางแนว ขุดหลุม ทำการปลูกลงแปลง ซึ่งอาจมีทั้ง

ปลูกดวยแรงงานคน และเครื่องจักร 

      2.11) คาจางใสปุย หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางใสปุย หวานปุย ทั้งนี้

รวมคาจางแรงงานตั้งแต ขนยายปุยจากที่จัดเก็บไปไวที่แปลงปลูก หรือไปเตรียมไวในบริเวณปลูก 
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      2.12) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยคน หมายถึง อัตราคาจางเหมา  

รวมทั้งคนและเครื่องสูบโยก 

      2.13) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยเครื่องจักร หมายถึง อัตราคาจางเหมา

รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องพนและแรงงานคนควบคุม ลากสาย 

      2.14) คาจางเก็บเกี่ยว หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเงินเปนคาจางในกิจกรรม 

เก็บเก่ียว รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ทั้งแรงงานคน เครื่องจักร การคิดคาจางเปนได 3 ลักษณะ คือ 

   (1) คิดอัตราจางตอหนวยพื้นที่ เปน บาทตอไร 

   (2) คิดอัตราจางตอหนวยผลผลิต เปน บาทตอกิโลกรัม 

   (3) คิดอัตราคาจางเปนคาจางรายวัน 

ทั้งนี ้ไดนำเรื่องความสามารถของแรงงาน มาพิจารณาดวย 

      2.15) ปุย หมายถึง สิ่งที่เปนอาหารบำรุงตนพืช ทั้งปุยเคมี ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย 

      2.16) การกำจัดวัชพืช หมายถึง การดายหญา ถอนหญา และการทำรุนพรวนดิน 

   (1) การดายหญา หมายถึง การตัดหญา ถอนตนหญา หรือวัชพืช ไมใหรบกวนตนพืช

ที่ปลูก 

   (2) การพรวนดิน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทำรุน หมายถึง ฟนหนาดินบริเวณรอบ

โคนตนเพื่อกำจัดวัชพืช และใหดินสามารถรับน้ำและปุยไดสะดวก 

      2.17) วัชพืช หมายถึง ตนหญาหรือตนพืชที่ไมไดปลูกและไมตองการใหขึ้นในแปลงปลูก

มาแยงธาตุอาหารในดินทำใหพืชที่ปลูกไมสมบูรณ 

      2.18) ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่ทำลายตนพืชหรือผลผลิต ไดแก เชื้อรา โรค แมลง หอย 

ไสเดือนฝอย หนู นก กระรอก ฯลฯ 

      2.19) สารปราบวัชพืช หมายถึง สารปองกันกำจัดวัชพืช สารฆาหญา หรือสารฆาตนพืชที่

ไมไดปลูกและไมตองการใหขึ้นในแปลงปลูก 

      2.20) สารปราบศัตรูพืช หมายถึง สารฆาแมลง หนอน เพลี้ย เชื้อรา และศัตรูพืชอื่นๆ 

      2.21) พนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช หมายถึง ฉีด พนสารกำจัดหญา แมลง ฆาวัชพืชศัตรูพืช

ในแปลงปลูก  

      2.22) คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำและฉีดพนสาร หมายถึง คาใชจายที่เกิดจาก

การใชน้ำมัน เฉพาะกับเครื่องสูบน้ำและฉีดพนสารกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช ที่เกษตรกรมีใชในกิจกรรมการผลิต 

พืชนั้น ทั้งนี ้หมายรวมถงึคาไฟฟาที่ใชกับเครื่องปมน้ำหรือสูบนำ้  

      2.23) คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการซอมแซมอุปกรณ

การเกษตรที่ชำรุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหกำหนดรอบการใชงาน ไดแก บอน้ำ สระน้ำ เครื่องจักร

เครื่องมือที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ ในฟารมหรือไรนา ซึ่งไมรวมการซอมเครื่องจักรเครื่องยนตที่ไดมีการจาง
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แรงงานไปแลว การซอมครั้งหนึ่งจะตองทราบวาสามารถใชงานไดอีกกี่ป (อายุการซอม 1 รอบ) จึงจะหวน

กลับมาซอมใหมอีกครั้ง ทั้งนี ้เพื่อใชคำนวณหาคาซอมเฉลี่ยตอป 

   คาซอมตอป = คาซอมในฤดูการผลิตนั้น หารดวย ระยะเวลาใชงานตามปกติ 

หลังจากการซอมบำรุงในครั้งนั้น คูณดวย รอยละการใชงานอุปกรณนั้น เฉลี่ยดวย เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชนั้น 

      2.24) คาวัสดุการเกษตรและอื่นๆ หมายถึง คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชหมดภายใน 1 รอบป 

หรือใชหมดไปในฤดูเพาะปลูก/ปการผลิต 

      2.25) คาเชาที่ดิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการนำที่ดินไปใชประโยชนในกิจกรรมการ

ผลิตสินคาเกษตรชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ คาเชาที่ดินไดรวมถึงคาภาษีที่ดินเรียบรอยแลว 

   (1) กรณีมีการเชาที่ดินและมีการจายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) 

เรียกวา คาเชา 

   (2) กรณีเปนที่ดินของตนเองไมไดเชา เรียกวา คาใชที่ดิน ซึ่งไมเปนเงินสดโดยประเมิน

เทยีบเคียงจากอัตราคาเชาในพื้นที ่

      2.26) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากคำนวณประเมิน 

การลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้ งหมดในชวงหรือรุนการผลิตหนึ่ งๆ ซึ่ งมูลคาปจจัยที่นำมาใช ใน  

การผลิต ตองเสียโอกาสที่จะนำไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม จึงตองมีการคิด  

คาเสียโอกาสจากการใชทรัพยากรนั้น 

 

    OPC = TVC ( i ) 

 

โดยที ่

   OPC  =     คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 

   TVC  =     ตนทุนผันแปรทั้งหมดตอไร ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

   M    =     ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

   i       =     อัตราคาเสียโอกาสของเงิน  

  อัตราคาเสียโอกาสของเงิน ในที่นี้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะสั้น ใชอัตราดอกเบี้ย 

เงินฝากประเภทออมทรัพย รอยละ 0.5 จากการหาคาเฉลี่ยจากธนาคารขนาดใหญในประเทศ ไดแก ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก

เกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียงรอยละ 8.33 จึงไมพิจารณา

อัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

      2.27) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกระจายมูลคาของ

ทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายุ

การใชประโยชนของทรัพยสินนั้น โดยจะคิดประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซึ่งการประเมินคาเสื่อมหรือ
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คาสึกหรอ สามารถคำนวณไดหลายวิธี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินแบบวิธี

เสนตรง ซึ่งเปนวิธีการคำนวณที่งายที่สุด และนิยมใชกันมาก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดใชวิธีการนี้ 

 

   D =  

โดยที่   D =     คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

BV =     มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

   SV =     มูลคาซากของทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

   M =     ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

   N =     อายุการใชงานของทรัพยสิน 

   U =     รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืชนี้ 

   A =     เนื้อท่ีเพาะปลูก 

 

 ในกรณีที่  ไดจางแรงงานรวมเครื่องมืออุปกรณ  และคิดเปนคาจางไปแลว  

ไมนำเครื่องมือนั้นมาคิดคาเสื่อมอีก เพราะไมไดเปนทรัพยสินอุปกรณของเกษตรกรเอง 

      2.28) คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่ประเมินหรือคำนวณขึ้น

จากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นำไปจัดซื้อจัดหาทรัพยสินตาง ๆ เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร 

โรงเรือน สิ่งกอสราง เพื่อมาใชในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรนั้น มาคิดคาเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน

จากการนำทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั้นไปใชในกิจกรรมการผลิตอื่น ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใชประเมินนั้นจะใช

ดอกเบี้ยเงินกูของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

   OPI =  

 

 โดยที่  OPI =  คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน 

   BV =  มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

   EV =  มูลคาซากของทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

   M =  ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 

   i =  อัตราคาเสียโอกาสของเงิน 

   U =  รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืชนี้ 

   A =  เนื้อท่ีเพาะปลูก 

 

 อัตราคาเสียโอกาส ในที่นี้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาว ใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทฝากประจำ 12 เดือน รอยละ 1.4 จากการหาคาเฉลี่ยจากธนาคารขนาดใหญในประเทศ ไดแก 
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ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เนื่องจากเกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียงรอยละ 8.33 จึงไม

พิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

 3) เคาโครงทางสถิต ิ

   การจัดทำและวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตพืช นอกจากจะใชความรูทางดานสถิติศาสตร

เปนหลักแลว ยังจะตองใชความรูสหวิทยาการ ทั้งดานเกษตรศาสตร ดานสังคมศาสตร การคาการพาณิชย  

คณิตศาสตร และดานเศรษฐศาสตร มาประกอบในแตละขั้นตอน โดยในการคำนวณขอมูลตนทุนการผลิตจะ 

อาศัยเคาโครงทางสถิติ ดังนี ้

 3.1) ตนทุนตอเนื้อที่ (บาทตอไร) ไดมาจากการรวบรวมคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก 

ทุกกิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตทั้งหมดของแปลงตัวอยาง (บาท) หารดวย เนื้อที่เพาะปลูก 

ทั้งหมด (ไร) ของแปลงตัวอยางนั้น 

      3.2) ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) ไดมาจากคาใชจายทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นจาก 

ทุกกิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตทั้งหมดตอเนื้อที่ 1 ไร (บาท) หารดวย ผลผลิตทั้งหมดที่ไดจาก 

พื้นที่ 1 ไร นั้น (กิโลกรัม) 

      3.3) ตนทุนการผลิตรวม 

           TCi = TVCi + TFCi     (1) 

โดยที ่

   TCi = ตนทุนรวมของตัวอยางที่ i (บาท) 

   TVCi = ตนทุนผันแปรของตัวอยางที่ i (บาท) 

   TFCi = ตนทุนคงที่ของตัวอยางที่ i (บาท) 

   i = ตัวอยางที่ i โดย i = 1, 2, 3, … , n 

 

      3.4) ตนทุนการผลิตตอไร คือ ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางที่  i หรือคาใชจาย 

รวมทั้งหมดของตัวอยางที่ i (บาท) หารดวย เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางที่ i (ไร) 

 

   TCRi =       (2) 

 

โดยที ่

   TCRi = ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางที่ i (บาท) 

   TCi = ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางที่ i 

                       หรือคาใชจายในการผลิตรวมของตัวอยางที่ i (บาท) 

   Ai = เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางที่ i (ไร) 
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      3.5) ผลผลิตตอไร คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอยางที่ i (กก.) หารดวย เนื้อท่ีเพาะปลูกของ

ตัวอยางที่ i (ไร) 

   Yi =       (3) 

โดยที ่

   Yi = ผลผลิตตอไรของตัวอยางที่ i (กก.) 

   Pi = ผลผลิตทั้งหมดของตัวอยางที่ i (กก.) 

 

      3.6) ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม คือ ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางที่ i (บาท) หารดวย 

ผลผลิตตอไรของตัวอยางที่ i (กก.) หรือ สมการ (2) หารดวย สมการ (3) 

   TCKi =      (4) 

โดยที ่    TCKi =  ตนทุนการผลิตรวมตอกิโลกรัม ของตัวอยางที่ i (บาท) 

                             หรือ คือ ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางที่ i หารดวย ผลผลิตทั้งหมดของ

ตัวอยางที่ i 

   TCKi =  

 

 4) โครงสรางตนทุนการผลิต 

     จากแนวคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของ 

การผลิต ใชเทาไรก็คิดคาใชจายเทานั้น คิดทั้งที่จายไปเปนเงินสด และไมเปนเงินสด จากการจางแรงงานการ

ซื้อหาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ และการเชาที่ดิน นอกนี้ยังคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุนไวดวย ซึ่งตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร จะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี คือ ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทานั้น 

โดยโครงสรางตนทุนการผลิตพืชจะมีองคประกอบ ดังนี้ (ศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์, 2562) 

 4.1) ตนทุนผันแปร 

            4.1.1) คาแรงงาน ไดจากคาแรง ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

    (1) คาเตรียมดิน ประกอบดวย คาจางไถกลับหนาดิน ไถปน ไถแปร คราด 

ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมการปลูกของแตละชนิดพืช  

 (2) คาปลูก ขึ้นอยูกับพฤติกรรมและชนิดพืชที่ปลูก คือ คาจาง วางแนว ขุดหลุม 

นำตนพันธุลงปลูกในหลุมพรอมกลบและปกไมค้ำ รวมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 

    (3) คาดูแลรักษา ประกอบดวย คาจางดายหญาตัดหญา พรวนดิน ใหน้ำใสปุย 

ฉีดพนยาสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช  
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    (4) คาเก็บเกี่ยว เปนคาจางในกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงทุกกิจกรรม

ตั้งแต เก็บเกี่ยว ขุด เก็บ มัด รวบรวม ขน ตาก แปรรูปอยางงาย การคิดคาจางแลวแตจะตกลงกัน คือ คิดเปน

คาจางรายวัน (บาทตอวัน) คิดตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเปนเนื้อที่ (บาทตอไรหรือบาทตอตน)  

โดยนำความสามารถของแรงงานมาพิจารณาดวย 

            4.1.2) คาวัสดุ ประกอบดวย  

    (1) คาพันธุ เมล็ดพันธุ กลาพันธุ ทอนพันธุ กิ่งพันธุ ตนพันธุ กรณีไมผลไม

ยืนตนจะหมายรวมทั้งท่ีปลูกในปแรก และปลูกซอม 

    (2) คาปุย ที่เกษตรกรใช เชน ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมี 

     (3) ค าสารกำจัดวัชพื ชและศัตรูพื ช  เชน  สารป องกันและฆ าหญ า  

สารปองกันและปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอื่นๆ 

    (4) คาน้ำมันเชื้อเพลิงและคาไฟฟา ที่ ใชกับเครื่องจักรเครื่องมือที่ ใช  

ในกิจกรรมการผลิต ที่เกษตรกรมีไวใชเอง ไมไดจางหรือจางเฉพาะคาแรง 

     (5) คาวัสดุสิ้น เปลืองและวัสดุอื่นๆ ที่ มีอายุ ใช งานไม เกิน 1 ป  อาทิ   

ถุงกระสอบ เชือก ตอก เขง ถุงมือ ถุงเทา รองเทาบูท ที่เกษตรกรใชในกิจกรรมการผลิต  

    (6) คาซอมแซมอุปกรณและทรัพยสิน เปนคาซอมแซมอุปกรณเครื่องจักร 

เครื่องมือทรัพยสินโรงเรือนที่เกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต และเปนอุปกรณชุดเดี่ยวกับที่คิดคาเสื่อม

ราคา 

            4.1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนที่เปนคาใชจาย

ในการจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นำไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงิน

ลงทุนมองได 2 กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรใชเงินทุนตนเองไมไดกู ก็เรียกวาคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไมเปน

เงินสด) สวนกรณี เกษตรกรรายที่กูมาลงทุน จะคิดเปนคาดอกเบี้ยเงินกู (เปนเงินสด) ทั้งนี้จะคิดใหตามอายุ

ของพืชนั้น ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามนิยามตนทุนการผลิตพืช 

      4.2) ตนทุนคงที ่

            4.2.1) คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน กรณีไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินและมีการ

จายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) เรียกวา คาเชา สวนกรณีเปนที่ดินของตนเอง ไมไดเชา เรียกวา 

คาใชที่ดิน ซึ่งไมเปนเงินสดโดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพื้นที ่

            4.2.2) ค า เสื่ อมอุป กรณ การเกษตร คิ ด จากอุป กรณ เครื่ อ งจั กร เครื่ อ งมื อ  

หรือทรัพยสินที่เกษตรกรมีไวใชเองในกจิกรรมการผลิต 



17 

 

            4.2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสินอุปกรณฯ คิดจากคาเสียโอกาสจากการที่

นำเงินมาลงทุนจัดซื้อจัดหาอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ ทรัพยสินโรงเรือน เพื่อใชในกิจกรรมการผลิต แทนที่จะ

นำเงินลงทุนนั้นไปหาประโยชนตอบแทนอื่น 

      4.3) ตนทุนรวมตอไร หรือ ตนทุนตอพื้นที่ (บาทตอไร) คำนวณไดจาก การรวมคาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชไปในการลงทุนการผลิตพืชนั้น ทั้งตนทุนผันแปร และตนทุนคงที ่

      4.4) ตนทุนตอกิโลกรัม หรือ ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) คำนวณไดจากตนทุนรวม

ตอไร หารดวยผลผลิตตอไร 

 2.2.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 

        ในที่นี้คือการวิเคราะหประสิทธิภาพทางการจัดสรรการผลิตของเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 

(ขมิ้นชันและไพล) ฟงกชันการผลิตซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิต แสดงไดดังนี ้

(x)y f  

เมื่อ  y คือ ผลผลิต  

 x คือ เวกเตอรของปจจัยการผลิต  

การศึกษานี้พิจารณาใชฟงกชันการผลิตในรูปแบบคอบบ - ดักลาส (Cobb - Douglas 

Production Function) โดยมีขอสมมติที่สำคัญคือตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิตจะตองมีลักษณะการ

แขงขันอยางสมบูรณ แสดงไดดังนี้  

iy a x e      

 ปรับรูปสมการไดดังนี้ 

ln ln( ) ln
i i

y a x     

 โดยที่   y  คือผลผลิตขมิ้นชัน/ไพล 

               lna คือคาคงที ่

 xi คือปจจัยการผลิตชนิดที่ i เมื่อ i=1, 2,..., J 

i
  คือสัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิต i แสดงถึงอิทธิพลของปจจัยการผลิต 

                           ตอผลผลิต 

 คือสวนคลาดเคลื่อนแบบสุม   

 สามารถหาผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิต (Marginal Physical Product: MPP) เมื่อ y(x) 

คือฟงกชันการผลิต สามารถคำนวณคาผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิตชนิด i ไดจาก  

(x)
i

i

y
MPP

x
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 ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต ในที่นี้คือคาสัมประสิทธิ์ที่ถูกประมาณคา เนื่องจาก

ฟงกชันอยูในรูปแบบ คอบบ – ดักลาส และการวิเคราะหประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิตเพื่อให

ไดรับกำไรสูงสุด อยูภายใตขอสมมติวาผูผลิตจะตัดสินใจผลิตเพื่อใหไดรับกำไรสูงสุด และอยูในสถานการณ 

ที่เปนตลาดแขงขันสมบรูณ ซึ่งจุดที่มีประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิตคือ การใชปจจัยการผลิต 

ชนิดใดชนิดหนึ่งจนกระทั่งมูลคาของผลผลิตสวนเพิ่ม (Value of Marginal Product: VMP) เทากับราคา

ปจจัยการผลิตชนิดดังกลาว สามารถคำนวณได ดังนี้ (Mathew, Vani, Aparna, & Reddy, 2017) 

     
i y xi

MPP P P   

i xi
VMP P  

     / 1
i xi

VMP P   

 VMPi คือ มูลคาของผลผลิตสวนเพิ่มตอปจจัยการผลิตชนิด i เมื่อ Py คือราคาผลผลิต และ Pxi 

คือราคาปจจัยการผลิต i 

คาของ VMPi/Pi = 1 แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายที่ไดรับตอบแทนกลับมาจากการ 

ใชปจจัยเทากับตนทุนของการใชปจจัย  

คาของ VMPi/Pi  > 1 แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายที่ไดรับตอบแทนกลับมาจากการ 

ใชปจจัยมากกวาตนทุนของการใชปจจัย 

คาของ VMPi/Pi  < 1 แสดงใหเห็นวา เงินหนวยสุดทายที่ไดรับตอบแทนกลับมาจากการ 

ใชปจจัยนอยกวาตนทุนของการใชปจจัย 

 ฟงกชันการผลิตในรูปแบบคอบบ-ดักลาส มีขอดีดังนี้ (กนกวรรณ พลฉิม, 2558) 

 1) คาสัมประสิทธิ์การผลิตที่คำนวณไดจะแสดงถงึคาความยืดหยุนการผลิตปจจัยการผลิต  

 2) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจะมีคาลดลง เนื่องจากคาความคลาดเคลื่อนของขอมูลลดลง  

 3) ปรับรูปสมการใหเปนเสนตรงไดงายสะดวกในการประมาณการ  

 4) ผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการได จะแสดงถึงผลตอบแทนตอขนาดการผลิต  

        5) ลักษณะเสนแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยกับผลผลิตของสมการแบบคอบบ-ดักลาส 

ไมไดถูกกำหนดตายตัว อาจมีลักษณะแบบผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเทากับหนึ่ง 

        6) เสียระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom) นอยกวาฟงกชันแบบ Translog  

        7) สามารถใชขอมูลปจจัยการผลิตและผลผลิตไดโดยตรง ในการประมาณฟงกชันการผลิต

โดยไมตองยุบขอมูล และสามารถใชตัวแปรไดมากกวา 2 ตัวแปร ซึ่งตางจากสมการแบบ Constant Elasticity 

of Substitution  
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ขอจำกัดของฟงกชันการผลิตในรูปแบบคอบบ-ดักลาส มีดังนี้ (กนกวรรณ พลฉิม, 2558) 

1) ขอมูลปจจัยการผลิตไมสามารถมีคาเทากับศูนยได  

2) ไมสามารถที่จะหาจุดสูงสุดของผลผลิตจากการใชปจจัยการผลิตได  

3) เนื่องจากฟงกชันชนิดนี้เริ่มจากจุด Origin จึงไมสามารถหาความสัมพันธระหวางผลผลิตและ

ปจจัยคงที่ได  

4) คาความยืดหยุนของการทดแทนกันของปจจัยการผลิตถูกกำหนดใหคงที่และมีคา 

เทากับ 1 สัดสวนคาใชจายจะไมเปลี่ยนแปลงแมวาราคาปจจัยและปจจัยการผลิตจะเปลี่ยน  

   

 

 

 



บทท่ี 3  

ขอมูลทั่วไป 

3.1 สถานการณการผลิตและการตลาด 

 3.1.1 สถานการณการผลิตขมิ้นชัน 

  1) แหลงผลิต ขมิ้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(อาเซียน) ไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหลงธรรมชาติในสภาพปามีขอสันนิษฐานวา เปนพืชที่เกิดจาก

กระบวนการผสมพันธุตามธรรมชาติ มีการสืบทอดพันธุตอกันมาโดยวิธีคัดเลือกพันธุ และขยายพันธุแบบ 

ไมอาศัยเพศ การปลูกสันนิษฐานวาเริ่มในประเทศอินเดีย และแพรกระจายไปสูประเทศจีนในศตวรรษที่ 7

แอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่ 13 และจาเมกา ในศตวรรษที่ 18 ปจจุบันมีการปลูกกระจายทั่วไปในภูมิภาค 

ที่มีอากาศรอนหรือรอนชื้นทั่วโลก มีแหลงปลูกใหญอยูท่ีอินเดีย และแถบอาเซียน ซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

(อดุลยศักดิ์ ไชยราช, 2561)  

การปลูกขมิ้นชันในประเทศไทยมีทั้งปลูกเพ่ือการคาและปลูกเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งมีอยูทั่วไป

ทุกภาคของประเทศไทย ปจจุบันแหลงผลิตที่สำคัญมีหลายแหง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ 

นครปฐม ลำปาง เปนตน (ตารางที่ 3.1)  

  2) ครัวเรือนเกษตร ในช วงป  2557 - 2561 จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ ปลู กขมิ้ นชัน 

ของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 5.81 ตอป โดยลดลงจากจำนวน 1,619 ครัวเรือน ในป 2557 

เปนจำนวน 1,343 ครัวเรือน ในป 2561 (ตารางที่ 3.2) 

  3) เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต ในชวงป 2557 - 2561 เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยว

ขมิ้นชันของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 15.97 และ 18.51 ตอป โดยเนื้อที่ เพาะปลูกลดลง 

จากจำนวน 7,354 ไร  ในป 2557 เปนจำนวน 4,093 ไร ในป 2561 และเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากจำนวน 

3,564 ไร ในป 2557 เปนจำนวน 1,771 ไร ในป 2561 เนื่องจากหลังจากป 2559 เกิดภัยแลงตอเนื่อง 

ในบางพื้นที่ และมีน้ำทวมในบางพื้นที่จนถึงปจจุบัน สงผลใหเนื้อที่ เพาะปลูกและเนื้อที่ เก็บเกี่ยวลดลง 

อยางตอเนื่อง (ตารางที่ 3.2) 

สำหรับผลผลิตขมิ้นชัน จะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 9 - 11 เดือน ขึ้นไป จะไดสารสำคัญที่สูง  

สวนใหญจะเก็บเกี่ยวชวงฤดูแลง เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ โดยการสังเกตตนเหนือดินเริ่มแสดงอาการ 

เหี่ยวแหง จนแหงสนิท จึงเริ่มเก็บเกี่ยว มีบางพื้นที่เกษตรกรจะปลูกขมิ้น 2 ป และเก็บเกี่ยวฤดูแลงอีกปถัดไป 

จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 1 เทาตัว และเหมาะสำหรับนำไปผลิตน้ำมันขมิ้นชัน ผลผลิตที่ไดนอกจากจะ

เก็บไวทำพันธุ ซึ่งใชวิธีผึ่งในที่รมที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ขมิ้นที่จะขายสดจะใชวิธีบรรจุกระสอบปานหรือ 

ถุงตาขายนำไปสงตลาด และขมิ้นที่จะแปรรูปเบื้องตนเปนขมิ้นแหง  ขมิ้นบดผง และน้ำมันขมิ้นชัน 
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ในชวงป 2557 - 2561 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดมีแนวโนมลดลงตามพื้นที่ปลูก โดยลดลงใน

อัตรารอยละ 23.49 ตอป จากจำนวน 7,840,815 กิโลกรัม ในป 2557 เปนจำนวน 3,454,950 กิโลกรัม ในป 

2561 (ตารางที่ 3.2)  

 

ตารางที่ 3.1 เนื้อทีเ่พาะปลูกขมิ้นชันทั้งประเทศ แยกรายจังหวัด ป 2561 

จังหวัด 
จำนวน เนื้อทีเ่พาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

ครัวเรือนเกษตร (ไร) (ไร) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

รวมทั้งหมด 1,343   4,093   1,771    3,454,950     1,951  

กระบี่          25           57                  -                    -    -  

กาญจนบุร ี           505        2,570            1,219       2,523,000            2,070  

กาฬสินธุ              2              1               -                    -    -  

นครปฐม   10            12               12           30,000            2,500  

นครศรีธรรมราช 51          113                70           19,050               272  

ปราจีนบุร ี            50          419               345         690,000            2,000  

พังงา            130           280                   -                    -    -  

พิษณุโลก              10            10                   -                    -    -  

เพชรบูรณ              20            45                45         124,000             2,756  

มหาสารคาม           105            66                  -                    -    -  

ยะลา            191          64                32           31,100            972  

ราชบุร ี               1              7                  1               800               800  

ลำปาง              65            30                 30           30,000            1,000  

สกลนคร             10            15                  -                    -    -  

สุราษฎรธาน ี           149          386                   -                    -    -  

อุบลราชธาน ี              19            18                17             7,000               412  

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : เปนตัวเลขประมาณการ 
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ตารางที่ 3.2 จำนวนครัวเรือนเกษตร เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของขมิ้นชัน ป 2557 - 2561 

ป จำนวนครัวเรือน

เกษตร 

เนื้อทีเ่พาะปลูก     

(ไร) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต   

(กิโลกรัม) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

2557 1,619 7,354 3,564 7,840,815 2,200 

2558 1,775 7,685 4,833 10,374,467 2,146 

2559 1,505 4,392 2,601 3,825,043 1,470 

2560 1,418 4,354 2,527 3,673,621 1,453 

2561 1,343 4,093 1,771 3,454,950 1,950 

อัตราเพิ่ม(รอยละ) -5.81 -15.97 -18.51 -23.49 -6.12 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : ป 2561 เปนตัวเลขประมาณการ 

 

3.1.2 สถานการณการตลาดขม้ินชัน 

  1) ตลาดโลก ในชวงป 2557 - 2561 ปริมาณและมูลคาการสงออกขมิ้นชันของโลกมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 14.80 และ 21.46 ตอป ตามลำดับ โดยใน ป 2557 มีปริมาณการสงออกรวม 

107,525 ตัน และมูลคาสงออกรวม 4,837 ลานบาท เพิ่มเปน 186,930 ตัน และ 10,641 ลานบาท  

ในป 2561 ประเทศที่มีมูลคาสงออก 5 อันดับแรก ไดแก อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร และ

เนเธอรแลนด โดยประเทศไทยมีมูลคาสงออกเปนลำดับที่ 25 และปริมาณและมูลคาการสงออกขมิ้นชันของ

ไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 35.10 และ 29.34 ตอป ตามลำดับ โดยในป 2557 มีปริมาณการ

สงออกรวม 41 ตัน และมูลคาสงออกรวม 6 ลานบาท เพิ่มเปน 164 ตัน และ 19 ลานบาท ในป 2561 

รายละเอียดแสดงในตารางที ่3.3  

ในชวงป 2557 - 2561 ปริมาณและมูลคาการนำเขาขมิ้นชันของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย

รอยละ 12.15 และ 15.71 ตอป ตามลำดับ โดยใน ป 2557 มีปริมาณการนำเขารวม 102,405 ตัน และมูลคา

การนำเขารวม 4,939 ลานบาท เพิ่มเปน 174,666 ตัน และ 9,278 ลานบาท ในป 2561 ประเทศที่มีมูลคา

การนำเขา 5 อันดับแรก ไดแก อินเดีย สหรัฐอเมริกา อิหราน สหราชอาณาจักร และโมร็อคโค แสดง

รายละเอียดในตารางที ่3.4 

 

 



 

ตารางที่ 3.3 ปริมาณและมูลคาการสงออกขมิ้นชันของโลกรายประเทศ ป 2557 - 2561 

ปริมาณ: ตัน  มูลคา: ลานบาท 

ผูสงออก 
2557 2558 2559 2560 2561 อัตราเพิ่ม (รอยละ) 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

รวมทั้งโลก 107,525 4,837 121,028 5,793 142,585 7,741 159,148 8,363 186,930 10,641 14.80 21.46 

1. อินเดีย 83,186 3,445 88,951 4,096 102,164 5,474 108,312 5,565 122,151 7,210 10.13 19.53 

2. เวียดนาม 2,106 96 1,973 89 1,373 74 - 137 15,968 714 - 56.10 

3. อินโดนีเซีย 3,808 138 8,671 320 8,309 357 7,795 345 9,541 395 18.89 24.40 

4. เมียนมาร 3,320 151 5,536 248 11,472 336 18,579 398 14,794 369 52.19 25.30 

5. เนเธอรแลนด 2,300 155 1,725 150 2,013 198 2,605 254 2,616 255 6.93 16.54 

6. เอธิโอเปย 3,269 66 5,241 123 4,481 129 5,851 175 5,262 173 11.21 25.54 

25. ประเทศไทย 41 6 64 8 87 11 81 10 164 19 35.10 29.34 

อื่นๆ  9,495 781 8,867 759 12,686 1,162 15,925 1,479 16,434 1,506 1.18 1.22 

ที่มา : Trademap (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร = 30.49 บาท ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562  
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ตารางที่ 3.4 ปริมาณและมูลคาการนำเขาขมิ้นชันของโลกรายประเทศ ป 2557-2561 

                ปริมาณ: ตัน  มูลคา: ลานบาท 

ผูนำเขา 
2557 2558 2559 2560 2561 อัตราเพิ่ม (รอยละ) 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

รวมทั้งโลก 102,405 4,939 135,203 6,607 129,432 7,374 146,342 8,059 174,666 9,278 12.15 15.71 

1. อินเดีย 8,907 383 13,837 623 15,483 791 16,019 837 31,393 1,354 30.55 32.58 

2. สหรัฐอเมริกา 5,428 589 6,337 721 7,992 942 9,372 1,069 9,653 1,158 16.68 19.09 

3. อิหราน 12,232 442 13,665 555 13,532 571 17,515 661 19,634 732 12.69 12.56 

4. สหราชอาณาจักร 3,878 228 4,004 238 4,409 304 4,753 351 7,315 438 15.50 18.49 

5. โมร็อคโค 2,691 99 2,630 110 3,606 165 4,936 191 9,723 393 37.70 39.26 

อื่นๆ 69,269 3,198 94,730 4,360 84,410 4,601 93,747 4,950 96,948 5,203 6.84 11.63 

ที่มา : Trademap (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร = 30.49 บาท ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 
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 2) ตลาดในประเทศ ปจจุบันการผลิตขมิ้นชันไทย สวนใหญ เนนการผลิตเพื่อบริโภค 

ในประเทศเปนหลัก โดยมีผูผลิตที่สำคัญคือ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้งในลักษณะการปลูกเพ่ือจำหนาย

ทั่วไปและการปลูกแบบ Contract Farming ใหกับกลุมธุรกิจตอเนื่องที่ใชสมุนไพร  

 การผลิตขมิ้นชันสด หรือขมิ้นชันแปรรูป ก็จะมีนวัตกรรมที่ไมสูงมาก เชน บด อัดเม็ด/แคปซูล 

มูลคาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑจึงไมสูงนัก ในขณะที่ผูประกอบการรายใหญที่มีความไดเปรียบ ดานเงินทุนและ

เทคโนโลยี จะเนนทำตลาดผลิตภัณฑกลางน้ำขึ้นไป เนนนวัตกรรมขั้นสูงขึ้นมาอีกระดับ เชน การผลิตสมุนไพร

ออแกนิกแปรรูป และสารสกัดเขมขน ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้นโดยมีกลุมลูกคาเปาหมายคือ  

กลุมธุรกิจอาหารเสริม ยา และโรงพยาบาล นอกเหนือจากเดิมที่นิยมใชในธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562) 

 ขมิ้นชัน จัดเปนสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง ทั้งการปรับใชในธุรกิจ

อาหาร (จากการใชเปนเครื่องเทศ) หรือเปนสวนผสมในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสปา สวนในระยะตอไป

คาดวา ความตองการขมิ้นชันดานสุขภาพและการแพทยจะเพิ่มมากขึ้น 

  3) การสงออก ในชวงป 2557 - 2561 ปริมาณและมูลคาการสงออกขมิ้นชันของประเทศไทย 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 35.19 และ 29.19 ตอป ตามลำดับ โดยในป 2557 มีปริมาณ 

การสงออกรวม 40.80 ตัน และมูลคาสงออกรวม 6.09 ลานบาท เพิ่มเปน 164.50 ตัน และ 19.80 ลานบาท 

ในป 2561 ตลาดสงออกขมิ้นชันที่สำคัญของประเทศไทย คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และนิวซีแลนด  

โดยมูลคาการสงออกขมิ้นชันไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และนิวซีแลนด มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 25.88 31.69 และ 33.31 ตอป ตามลำดับ (ตารางที ่3.5) 

 ขมิ้นยังเปนกระแสนิยมในตลาดสหรัฐอเมริกา มีการนำขมิ้นไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนผสม 

ในอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเสริมอาหารเพิ่มมากขึ้น และยังเปนสินคาที่ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกานิยม

ซื้อไปรับประทานในรูปแบบเม็ด แคปซูล และเริ่มนิยมเครื่องดื่มที่มีขมิ้นผสมมากขึ้น ทั้งในผลิตภัณฑพรอมดื่ม 

หรือในรูปแบบผงเพื่อนำไปผสมน้ำเปนเครื่องดื่ม อยางไรก็ตาม ยังพบวาในสหรัฐอเมริกามีผูประกอบการ 

ที่ลงทุนปลูกขมิ้นดวยตนเอง ปจจุบันมีฟารมปลูกขมิ้นแบบอินทรียที่รัฐฮาวาย แตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการ จึงเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่จะสงออกขมิ้นเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปแบบ 

ขมิ้นสด ขมิ้นสำเร็จรูป และผลิตภัณฑจากขม้ิน (ผูจัดการออนไลน, 2562) 
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ตารางที่ 3.5 ปริมาณและมูลคา การสงออกของประทศไทยแยกรายประเทศที่สำคัญของขมิ้น รหัส 09103000000  

                ป 2557 - 2561 

ปริมาณ : กิโลกรัม  มูลคา : บาท 

ป 
รวม สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด นิวซีแลนด 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

2557 40,802 6,085,936 24,107 3,326,910 5,676 1,129,148 3,004 381,585 

2558 64,462 9,109,123 29,036 5,056,131 4,962 791,793 2,860 348,755 

2559 86,588 12,852,211 33,261 5,295,302 4,222 728,464 4,823 526,801 

2560 80,857 11,146,058 38,175 5,455,507 11,037 1,322,885 3,630 406,207 

2561 164,499 19,799,892 88,470 10,124,912 23,544 3,459,671 12,057 1,488,448 

อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 
35.19 29.19 33.30 25.88 43.97 31.69 35.23 33.31 

ที่มา : กรมศุลกากร (ตุลาคม 2562) 
 

 4) การนำเขา ในชวงป 2557-2561 ปริมาณและมูลคาการนำเขาขมิ้นชันของประเทศไทย 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 17.80 และ 30.25 ตอป ตามลำดับ ในป 2557 มีปริมาณและมูลคาการ

นำเขา เปนจำนวน 474.19 ตัน และ 10.89 ลานบาท เพิ่มเปน 722.91 ตัน และ 25.61 ลานบาท ในป 2561 

ตามลำดับ ประเทศไทยนำเขาขมิ้นชันจากประเทศที่สำคัญ ไดแก เมียนมาร อินเดีย และเนเธอรแลนด โดย

มูลคาการนำเขาขมิ้นชันจากประเทศเมียนมาร และอินเดีย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 13.79 และ 

61.77 ตามลำดับ แตมูลคาการนำเขาจากเนเธอรแลนดมีแนวโนมลดลงรอยละ 40.45 ตอป (ตารางที ่3.6) 
 

ตารางที่ 3.6 ปริมาณและมูลคา การนำเขาของประเทศไทยแยกรายประเทศที่สำคัญของขมิน้ รหัส  

                09103000000 ป 2557 - 2561 

ปริมาณ : กิโลกรัม  มูลคา : บาท 

ป 
รวม เมียนมาร อินเดีย เนเธอรแลนด 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

2557 474,194 10,893,282 423,644 7,670,826 47,916 2,537,170 2,180 507,887 

2558 371,492 12,366,140 309,537 7,715,816 57,700 3,585,234 4,200 1,046,462 

2559 217,797 8,358,442 160,303 4,705,022 54,982 3,064,901 1,200 279,346 

2560 822,542 31,452,857 507,632 13,255,423 279,515 16,121,399 620 110,742 

2561 722,913 25,607,893 451,626 11,165,770 246,887 13,256,218 500 116,872 

อัตราเพิ่ม 

(รอยละ) 
17.80 30.25 6.42 13.79 62.53 61.77 -38.48 -40.45 

ที่มา : กรมศุลกากร (ตุลาคม 2562) 
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 5) ราคาที่เกษตรกรขายได ในชวงป 2557 - 2561 ราคาขมิ้นชันที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.54 ตอป โดยใน ป 2557 ราคาขมิ้นชันที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 15.86 บาทตอกิโลกรัม 

เพิ่มเปน 17.12 บาทตอกิโลกรัม ในป 2561 (ตารางที ่3.7) 

ตารางที่ 3.7 ราคาขมิ้นชันที่เกษตรกรขายไดเฉลีย่ ป 2557 - 2561 

ป ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย (บาท/กโิลกรัม) 

2557 15.86 

2558 14.24 

2559 16.53 

2560 17.31 

2561 17.12 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 3.54 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

3.1.3 สถานการณการผลิตไพล 

 1) แหลงผลิต การปลูกไพลในประเทศไทยมีทั้งปลูกเพื่อการคาและปลูกเพื่อใชในครัวเรือน  

ซึ่งมีอยูทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ปจจุบันแหลงผลิตที่สำคัญมีหลายแหง ไดแก จังหวัดพิษณุโลก กาญจนบุรี 

นครปฐม เปนตน (ตารางที่ 3.8)  

  2) ครัวเรือนเกษตร ในชวงป 2557 - 2561 จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ปลูกไพลของประเทศ

ไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.50 ตอป โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 158 ครัวเรือน ในป 2557 เปน

จำนวน 236 ครัวเรือน ในป 2561 (ตารางที่ 3.9) 

  3) เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต ในชวงป 2557 - 2561 เนื้อที่เพาะปลูกไพลของประเทศไทย

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 17.13 ตอป โดยเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากจำนวน 291 ไร  ในป 2557  

เปนจำนวน 645 ไร ในป 2561 อยางไรก็ตาม เนื้อที่เก็บเกี่ยวมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 3.29 ตอป  

แตจะสังเกตไดวาในชวงป 2557 - 2561 เนื้อที่เก็บเกี่ยวมีทั้งแนวโนมที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแตละป เนื่องจาก

การผลิตไพลสวนใหญจะประสบปญหาโรคหัวเนาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลาย และยังไมมีวิธีการใด 

ที่จะสามารถควบคุมโรคเนาไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 3.9) 

 

 

 

 

 



28 

 
ตารางที่ 3.8 เนื้อทีเ่พาะปลูกไพลทั้งประเทศ แยกรายจังหวัด ป 2561 

จังหวัด 
จำนวนครัวเรือน เนื้อทีเ่พาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร 

เกษตร (ไร) (ไร) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 

รวมทั้งหมด 231 588 228 649,100 2,847 

กาญจนบุร ี 24 192 87 174,000 2,000 

ชลบุร ี 3 2 - - - 

นครปฐม 5 160 50 160,000 3,200 

นครสวรรค 15 20 - - - 

พิษณุโลก 35 85 75 300,000 4,000 

มหาสารคาม 40 21 - - - 

ราชบุร ี 22 67 - - - 

ลำปาง 55 18 - - - 

สตูล 10 15 10 9,000 900 

สระบุร ี 2 2 - - - 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : เปนตัวเลขประมาณการ 

 สำหรับผลผลิตไพล จะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 8 - 12 เดือนขึ้นไป สวนใหญจะเก็บเกี่ยว 

ในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ โดยการสังเกตตนเหนือดินเริ่มแสดงอาการเหี่ยวแหง จนแหงสนิท  

จึงเริ่มเก็บเกี่ยว ไพลอายุ 8 – 12 เดือน เก็บเกี่ยวเพื่อใชเปนวัตถุดิบประกอบเครื่องยา เครื่องสำอาง และ

สวนผสมในลูกประคบ มีบางพ้ืนที่เกษตรกรจะปลูกไพล 2 ป และเก็บเกี่ยวฤดูแลงอีกปถัดไป เพื่อใชสกัดน้ำมัน 

หามเก็บหัวไพลขณะที่เริ่มแตกหนอใหม เพราะน้ำมันที่ไดจะมีปริมาณและคุณภาพต่ำ 

  ในชวงป 2557 - 2561 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 14.75 ตอป  

แตผลผลิตจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามเนื้อที่ เพาะปลูกในแตละป ซึ่งมีแนวโนมคอนขางผันผวนในแตละป  

(ตารางที่ 3.9)  
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ตารางที่ 3.9 จำนวนครัวเรือนเกษตร เนื้อทีเ่พาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของไพล ป 2557 - 2561 

ป จำนวนครัวเรือน

เกษตร 

เนื้อทีเ่พาะปลูก 

(ไร) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

2557 158 291 181 173,430 958 

2558 214 473 235 738,720 3,143 

2559 126 225 130 136,365 1,048 

2560 180 468 106 208,810 1,969 

2561 236 645 228 649,100 2,846 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 6.50 17.13 -3.29 14.75 18.65 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

หมายเหตุ : เปนตัวเลขประมาณการ 

 

 3.1.4 สถานการณการตลาดไพล 

         สำหรับการตลาดของไพล จะบริโภคในประเทศเปนหลัก ไมมีการสงออกหรือนำเขา เกษตรกร 

จะขายหัวไพลสดเปนสวนมาก มีบางสวนที่นำมาหั่นและตากแหง และบางสวนนำมาสกัดเปนน้ำมันไพล 

       ราคาที่เกษตรกรขายได ในชวงป 2557 - 2561 ราคาไพลที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมลดลง 

ในอัตรารอยละ 20.23 ตอป โดยใน ป 2557 ราคาไพลที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 43.99 บาทตอกิโลกรัม ลดลง

เปน 12.91 บาทตอกิโลกรัม ในป 2561 (ตารางที ่3.10) 

 

ตารางที่ 3.10 ราคาไพลที่เกษตรกรขายไดเฉลีย่ ป 2557-2561 

ป ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย (บาท/กโิลกรัม) 

2557 43.99 

2558 21.36 

2559 30.4 

2560 25.86 

2561 12.91 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) -20.23 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2562) 

 

 



30 

 

3.2 สภาพทั่วไปของเกษตรกร 

3.2.1 ขอมูลของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกขมิ้นชัน 

         ลักษณะการปลูกขมิ้นชันของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีพื้นที่ที่ใช

เพาะปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 1.69 ไร ขณะที่กลุมเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ มีพื้นที่ใชเพาะปลูกขมิ้นชันเฉลี่ย 

2.32 ไร โดยทั้งเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการฯ สวนใหญมีลักษณะการปลูกขมิ้นชันแบบปลูกแซม 

กับพืชชนิดอื่น เชน พืชสมุนไพรตางๆ พืชผัก และไมยืนตนในชวงเริ่มปลูกที่ตนยังไมสูงมากจนบังแสงแดด  

(รอยละ 73) (ตารางที่ 3.11) 

ตารางที่ 3.11 ลักษณะการปลกูขมิ้นชันของเกษตรกรตัวอยาง ป 2561 

รายการ  ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

พื้นที่ที่ใชเพาะปลูก (ไร) 1.69 2.32 
   

ลักษณะการปลูก (รอยละ)   
     ปลูกเชิงเดี่ยว 27.27 27.50 

     ปลูกแซมกับพืชอื่น 72.73 72.50 

ที่มา : จากการสำรวจ 

สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชัน จากการสำรวจ พบวา เกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

โครงการฯ มีอายุเฉลี่ยใกลเคียงกัน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 52 - 56 ป และมีประสบการณปลูกขมิ้นชัน 

ไมแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ย 8 ป รวมไปถึงระดับการศึกษาที่เปนไปในรูปแบบเดียวกัน นั่นคือ สวนใหญ 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประมาณรอยละ 60 ของตัวอยางในแตละกลุม อยางไรก็ตาม เกษตรกร 

นอกพื้นที่โครงการฯ มีรายไดครัวเรือนจากภาคเกษตร (บาท/คน/ป) และรายไดครัวเรือนจากนอกภาคเกษตร 

(บาท/คน/ป) มากกวารายไดครัวเรือนจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 

ตามลำดับ นอกจากนี้ มีผูที่กูเงินเพื่อลงทุนปลูกสมุนไพรรอยละ 8.33 ซึ่งเปนผูที่อยูในพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด 

โดยเปนการกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 28.57 และเปนเงินที่กู

จากกลุมวิสาหกิจชุมชน รอยละ 71.43 จำนวนเงินที่กูประมาณ 20,000 บาท ซึ่งโดยทั่วไปมีดอกเบี้ย  

รอยละ 7 ตอป (ตารางที่ 3.12) 
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ตารางที่ 3.12 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชัน ป 2561 

 รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

อายุเกษตรกร (ป) 52.49 55.97 

ประสบการณการปลูก (ป) 7.93 8.43 

รายไดภาคเกษตรของครัวเรือน (บาท/คน/ป) 23,715.77 49,587.47 

รายไดนอกภาคเกษตรของครัวเรือน (บาท/คน/ป) 31,313.75 51,950.40 

ระดับการศึกษา (รอยละ)  
     ไมไดศึกษา 0.00 2.63 

     ประถม 62.79 57.89 

     มัธยมตน 13.95 13.16 

     มัธยมปลาย/ปวช. 20.93 13.16 

     ปริญญาตร ี 2.33 13.16 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 ราคาปจจัยการผลิตที่สำคัญของขมิ้นชันจากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวา ราคาปจจัยการผลิต 

ของกลุมเกษตรกรในพื้นที่และนอกพ้ืนที่โครงการฯ มีความใกลเคียงกัน โดยคาจางแรงงานเฉลี่ยประมาณ 300 

บาทตอคนตอวัน ราคาพันธุเฉลี่ย 30 - 32 บาทตอกิโลกรัม ราคาปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดเฉลี่ย 9 - 10 บาท

ตอกิโลกรัม และราคาปุยคอกเฉลี่ย 4 - 5 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 3.13)   

ตารางที่ 3.13 ราคาปจจัยการผลิตที่สำคัญของขมิ้นชัน ป 2561 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

ราคาพันธุ (บาท/กก.) 31.64 30.10 

ราคาปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด (บาท/กก.) 9.98 8.80 

ราคาปุยคอก (บาท/กก.) 4.21 4.70 

คาจางแรงงาน (บาท/คน/วัน) 288.82 300.26 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

3.2.2 ขอมูลของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกไพล 

        ลักษณะการปลูกไพลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีพื้นที่  

ที่ใชเพาะปลูกไพลเฉลี่ย 1.03 ไร และกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ มีพ้ืนที่ใชเพาะปลูกไพลเฉลี่ย 0.83 ไร 

โดยทั้ งเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ โครงการฯ สวนใหญปลูกไพลแบบปลูกแซมกับพืชชนิดอื่น  

เชน พืชสมุนไพรตางๆ พืชผัก และไมยืนตนในชวงเริ่มปลูกที่ตนยังไมสูงมากจนบังแสงแดด (รอยละ 80 - 83) 

(ตารางที่ 3.14) 
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ตารางที่ 3.14 ลักษณะการปลกูไพลของเกษตรกรตัวอยาง ป 2561 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

พื้นที่ที่ใชเพาะปลูก (ไร) 1.03 0.83 
   

ลักษณะการปลูก (รอยละ)  
     ปลูกเชิงเดี่ยว 19.35 17.24 

     ปลูกแซมกับพืชอื่น 80.65 82.76 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

สภาพทั่ วไปของเกษตรกรผู ปลู กไพล จากการสำรวจ พบว า เกษตรกรในพื้ นที่ โครงการฯ  

มีอายุเฉลี่ย 53 ป  นอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่ โครงการฯ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 60 ป  เล็กนอย และเกษตรกร 

ในพื้นที่โครงการฯ มีประสบการณปลูกไพลนอยกวาเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ เล็กนอย คือ 6 ป และ 8 ป 

ตามลำดับ ขณะที่ระดับการศึกษาที่เปนไปในรูปแบบเดียวกัน นั่นคือ สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ประมาณรอยละ 60 ของตัวอยางในแตละกลุม เกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ มีรายไดครัวเรือนจากภาคเกษตร 

(บาท/คน/ป) และจากนอกภาคเกษตร (บาท/คน/ป) มากกวารายไดครัวเรือนจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

ของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ ตามลำดับ นอกจากนี้  มีผูที่กู เงินเพื่อลงทุนปลูกสมุนไพรรอยละ 8.33  

ซึ่งเปนผูที่อยูในพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด โดยเปนการกูเงินจาก ธ.ก.ส. รอยละ 28.57 และเปนการกูเงินจากกลุม

วิสาหกิจชุมชน รอยละ 71.43 จำนวนเงินที่กูประมาณ 20,000 บาท ซึ่งโดยทั่วไปมีดอกเบี้ย รอยละ 7 ตอป 

(ตารางที่ 3.15) 
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ตารางที่ 3.15 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกไพล ป 2561 

รายการ  ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

อายุเกษตรกร (ป) 53.40 60.29 

ประสบการณการปลกู (ป) 6.23 7.69 

รายไดภาคเกษตรของครัวเรือน (บาท/คน/ป) 28,040.67 56,474.70 

รายไดนอกภาคเกษตรของครัวเรือน (บาท/คน/ป) 34,742.80 54,561.51 

ระดับการศึกษา (รอยละ)  
     ไมไดศึกษา 0.00 3.70 

     ประถม 66.67 59.27 

     มัธยมตน 10.00 7.41 

     มัธยมปลาย/ปวช. 20.00 11.11 

     อนุปริญญา/ปวส. 0.00 3.70 

     ปริญญาตร ี 3.33 14.81 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

ราคาปจจัยการผลิตที่สำคัญของไพลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวา ราคาปจจัยการผลิตของ

กลุมเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่โครงการฯ แตกตางกันเล็กนอย โดยคาจางแรงงานเฉลี่ยประมาณ  

280 - 300 บาทตอคนตอวัน ราคาพันธุเฉลี่ย 34 - 35 บาทตอกิโลกรัม ราคาปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดเฉลี่ย  

8 - 9 บาทตอกิโลกรัม และราคาปุยคอกเฉลี่ย 4 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 3.16) 

 

ตารางที่ 3.16 ราคาปจจัยการผลิตที่สำคัญของไพล ป 2561 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

ราคาพันธุ (บาท/กก.) 33.97                35.00 

ราคาปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด (บาท/กก.)  9.03 8.43 

ราคาปุยคอก (บาท/กก.)  4.02 3.73 

คาจางแรงงาน (บาท/คน/วัน)               282.28              298.86 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

3.2.3 ชองทางการจำหนายผลผลิต 

 1) ชองทางการจำหนายขมิ้นชันสด 

 เมื่อพิจารณาชองทางการจำหนายขมิ้นชันสดของเกษตรกร โดยคิดจากคาเฉลี่ยของรอยละ

การจำหนายตามชองทางตาง ๆ ของเกษตรกร พบวา ชองทางการจำหนายของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

แปลงใหญฯ และนอกพื้นที่โครงการฯ มีรูปแบบไมไดแตกตางกัน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
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ธุรกิจสมุนไพรเปนชองทางจำหนายหลักของเกษตรกร ถึงรอยละ 56 โดยสวนใหญใชเปนวัตถุดิบของเวชสำอาง

และยา รองลงมาคือพอคารวบรวมที่จะเขามารับซื้อในพื้นที่ของเกษตรกร รอยละ 24 - 25 (ตารางที่ 3.17) 

 

ตารางที่ 3.17 ชองทางการจำหนายขมิ้นชันสดของเกษตรกรตัวอยางที่ทำการศึกษาป 2562  

หนวย: รอยละ 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

บริษัทเอกชน/ โรงงาน เพื่อแปรรูป 6.09 6.21 

พอคารวบรวม 24.53 23.79 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 56.36 56.16 

สหกรณการเกษตร 0.00 0.00 

สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต. 3.28 4.39 

สถานศึกษา 1.56 1.52 

ตลาดสด 1.41 1.36 

อื่น ๆ 6.77 6.57 

รวม 100.00 100.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

 ชองทางการจำหนายหลักของเกษตรกรเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร  

ซึ่งสวนใหญผูทีเ่ขารวมโครงการฯ จะเปนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนดวย จะเห็นไดวามีลักษณะในการพึ่งพากัน

สูงและประสานกันในแนวดิ่ง นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของกับการมีตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ำจากการอยูในพื้นที่

เดียวกัน รองลงมาเปนการจำหนายใหกับพอคารวบรวม จะเห็นไดวาชองทางการจำหนายขมิ้นชันสดคลายกับ

การศึกษาในอดีต อยางไรก็ตาม มีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) 

ระบุวา รอยละ 93 ของผลผลิต เกษตรกรจะจำหนายใหกลุมเกษตรกร (กลุมวิสาหกิจชุมชน) มีเพียงรอยละ 5  

ของผลผลิตที่จำหนายใหพอคารวบรวม 

 นอกจากนี้ เกษตรกรทั้งสองกลุมอยูในพื้นที่ใกลเคยีงกัน มีโอกาสที่จะสื่อสารกัน จึงมีวิธีการ

เพาะปลูกในรูปแบบเดียวกัน รวมไปถึงการมีแหลงจำหนายที่ ไมแตกตางกัน ราคาที่ เกษตรกรไดรับ 

จึงไมแตกตางกันมาก และเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จะไดรับการอุดหนุนจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่และ

ตามปงบประมาณ ซึ่งไมไดเปนการอุดหนุนปจจัยการผลิตที่ตอเนื่องในทุกป 

 2) ชองทางการจำหนายไพลสด 

 เมื่อพิจารณาชองทางการจำหนายไพลสดของเกษตรกร โดยคิดจากคาเฉลี่ยของรอยละการ

จำหนายตามชองทางตาง ๆ ของเกษตรกร พบวา ชองทางการจำหนายของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ  

และนอกพื้นที่โครงการฯ มีรูปแบบไมไดแตกตางกัน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจสมุนไพร
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เปนชองทางจำหนายหลักของเกษตรกรถึงรอยละ 66 - 67 โดยสวนใหญใชเปนวัตถุดิบของเวชสำอางและยา 

รองลงมาคือพอคารวบรวมที่จะเขามารับซื้อในพื้นที่ของเกษตรกร รอยละ 16 - 17 (ตารางที่ 3.18) 

 

ตารางที่ 3.18 ชองทางการจำหนายไพลสดของเกษตรกรตัวอยางที่ทำการศึกษาป 2562 

หนวย: รอยละ 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

บริษัทเอกชน/ โรงงาน เพื่อแปรรูป 2.78 3.95 

พอคารวบรวม 17.22 16.32 

กลุมวิสาหกิจชุมชน 67.22 66.32 

สหกรณการเกษตร 0.00 0.00 

สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต. 3.06 4.21 

สถานศึกษา 0.00 0.00 

ตลาดสด 2.50 2.37 

อื่นๆ 7.22 6.84 

รวม 100.00 100.00 

ที่มา : จากการสำรวจ 

  

 สังเกตไดวาชองทางการจำหนายสมุนไพรจะมีรูปแบบเดียวกัน ชองทางการจำหนายไพลสด

สวนใหญเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งผูที่เขารวมโครงการฯ สวนใหญเปนสมาชิกของวิสาหกิจ

ชุมชนเหมือนกับกรณีขมิ้นชัน เนื่องจาก เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะในการพึ่งพากันสูง  

และมีตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ำจากการอยูในพื้นที่เดียวกัน รองลงมาเปนการจำหนายใหกับพอคารวบรวม  

ซึ่งชองทางการจำหนายหลักแตกตางจากในอดีต งานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550) ระบุวา 

เกษตรกรจะขายผลผลิตกับพอคารวบรวมเปนรอยละ 75 ของผลผลิต ซึ่งพอคามักจะรวบรวมสมุนไพร 

ชนิดอื่นๆ ไปดวย ผลผลิตเพียงรอยละ 25 ที่เกษตรกรจะจำหนายใหกลุมแมบาน/โรงพยาบาล 

 

3.2.4 เหตุผลในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันและไพล เพื่อใหไดขอมูลในเชิงคุณภาพ 

โดยสอบถามเหตุผลหลักที่เขารวมโครงการฯ ซึ่งมีผูใหความเห็นรอยละ 49 ของตัวอยางทั้งหมด พบวา  

การไดรับการอุดหนุนปจจัยการผลิตเปนเหตุผลสำคัญที่สุดในการเขารวมโครงการฯ ของเกษตรกร คิดเปน 

รอยละ 40 ของผูใหความเห็น รองลงมาเปนเกษตรกรที่อยูกลุมวิสาหกิจเกี่ยวกับสมุนไพรอยูแลว ซึ่งมีความ

สะดวกที่จะรวมกลุมเพื่อเขารวมโครงการฯ คิดเปนรอยละ 24 ของผูใหความเห็น และการเห็นวามีชองทาง 
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การจำหนาย ชวยลดความเสี่ยงทางการตลาดได คิดเปนรอยละ 12 ของผู ใหความเห็น นอกจากนี้   

ยังมีเหตุผลอื่น ๆ เชน อยากมีรายไดเสริมจากการปลูกสมุนไพร ถูกคนชักชวนใหเขารวมโครงการ และอยากรู

วาถาเขารวมโครงการจะเปนอยางไร คิดเปนรอยละ 24 ของผูใหความเห็น 

 สำหรับเหตุผลที่เกษตรกรไมเขารวมโครงการฯ ซึ่งมีผูใหความเห็นรอยละ 20 ของตัวอยาง

ทั้งหมด พบวา เหตุผลหลักคือเกษตรกรไมทราบเรื่องและไมรูจักโครงการฯ ถึงรอยละ 65 ของผูใหความเห็น 

รองลงมาคือ ไมสามารถรวมกลุมกันไดตามเงื่อนไขของโครงการฯ คิดเปนรอยละ 24 ของผูใหความเห็น และ

เกษตรกรบางรายไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตร

เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และเกษตรอินทรีย จึงเปนขอจำกัดในการเขารวมโครงการ

ทางออม คิดเปนรอยละ 11 ของผูใหความเห็น ชี้ใหเห็นวา เกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการสวนใหญยังไมรูจัก

เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งอาจจะทำใหการเตรียมตัวและการรวมกลุมยังไมผานเงื่อนไขของโครงการฯ นอกจากนี้ 

ปญหาเอกสารสิทธิ์ยังเปนขอจำกัดในการเขารวมโครงการฯ เนื่องจากจำเปนตองมีการรับรองมาตรฐาน GAP 

และเกษตรอินทรีย ซึ่งในบางพื้นที่ไดมีการแกปญหาโดยการสงเสริมใหเกษตรกรรับรองดวยระบบการรับรอง

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems: PGS) เพื่อแกไขขอจำกัดดังกลาว 

 ยิ่งไปกวานั้น ไดสอบถามถึงปญหาและขอจำกัดในการผลิตและการตลาดของเกษตรกร  

มีผูใหความเห็นรอยละ 35 ของตัวอยางทั้งหมด พบวา เกษตรกรมีความกังวลเกี่ยวกับภัยแลงมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 52 ของผูใหความเห็น รองลงมาเปนเรื่องเกี่ยวกับโรคและศัตรูพืช ไดแก โรคเนา (รอยละ 24)  

เปนเชื้อรา (รอยละ 17) และหนอนแมลง (รอยละ 7) ที่จะทำใหผลผลิตเสียหาย ในสวนของอุปสรรค 

ในดานการตลาด พบวา เกษตรกรมีความกังวลเกี่ยวกับชองทางการจำหนายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50  

ของผูใหความเห็น รองลงมาเปนความกังวลเรื่องราคา คิดเปนรอยละ 48 ของผูใหความเห็น สวนที่เหลือกังวล

เกี่ยวกับการขาดมาตรฐานการรับรองผลผลิตจากภาครัฐ รอยละ 2 ของผูใหความเห็น ชี้ใหเห็นวา ในการผลิต

เกษตรกรกังวลเกี่ยวกับภัยแลงมากที่สุด เนื่องจากโดยสวนใหญอาศัยฝนตามฤดูกาลในการเพาะปลูก ขณะที่

การตลาดเกษตรกรจะกังวลเรื่องชองทางในการจำหนายและราคาเปนหลัก 

 นอกจากนี้  เกษตรกรยังมีขอเสนอแนะตอโครงการฯ มีผู ใหขอเสนอแนะรอยละ 30  

ของตัวอยางทั้งหมด ซึ่งแตละคนสามารถเสนอไดหลายประเด็น ประเด็นที่เกษตรกรตองการมากที่สุดคือ  

การมีระบบน้ำหรือการเขาถึงแหลงน้ำสำหรับใช เพาะปลูกสมุนไพร และการอุดหนุนปจจัยการผลิต 

อยางตอเนื่อง โดยในประเด็นทั้งสองคิดเปนรอยละ 24 ของผูใหความเห็นเทากัน รองลงมาคือ การหา 

ชองทางตลาด เชน การจัดกิจกรรมการตลาด (Roadshow) เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากสมุนไพรของ

กลุมวิสาหกิจ (รอยละ 20) การลดความเสี่ยงดานราคา เชน การประกันราคา (รอยละ 16) และการสงเสริม

การแปรรูปของกลุมวิสาหกิจโดยเฉพาะเครื่องอบและโรงตาก เพื่อเปนการสงเสริมสมุนไพรทั้งระบบ  

(รอยละ 16) และยังมีเกษตรกรสวนหนึ่งที่ตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพอีกดวย  
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(รอยละ 12) แสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีความตองการใหสงเสริมในประเด็นที่เกี่ยวของกับการผลิตมากกวา

การตลาด โดยเฉพาะเรื่องแหลงน้ำและการอุดหนุนปจจัยการผลิต ในสวนของการตลาด เกษตรกรตองการ

ชองทางการจำหนายและลดความเสี่ยงจากราคาตกต่ำ 

กลาวโดยสรุป ปญหาที่เกษตรกรกังวลมากท่ีสุด ไดแก ภัยแลง การไมมีชองทางจำหนายผลผลิต และ

ราคาผลผลิตตกต่ำหรือมีความไมแนนอน และขอเสนอแนะของเกษตรกรตอโครงการฯ พบวาที่เกษตรกร

ตองการมากท่ีสุดคือ การมีระบบน้ำหรือการเขาถึงแหลงน้ำสำหรับใชเพาะปลูกสมุนไพร และการอุดหนุนปจจัย

การผลิตอยางตอเนื่อง 

 

3.3 ขอมูลทั่วไปและเทคนิคการปลูก 

3.3.1 ขอมูลทั่วไปของขมิ้นชัน 

 ขมิ้นชัน  (Turmeric) มีชื่ อทางวิทยาศาสตรคือ Curcuma Longa Linn มีลำตนใตดิน

ประเภทไรโซม (Rhizome) พันธุที่นิยมปลูก ไดแก ขมิ้นสีทอง ขมิ้นดวง ขมิ้นแดงสยาม พันธุที่กรมวิชาการ

เกษตรแนะนำ ไดแก พันธุตรัง 1 และพันธุตรัง 2 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2545, 2551) 

 ขมิ้นชันจะเจริญไดดีในดินรวนอุดมสมบูรณสูงชอบอากาศคอนขางรอนและมีความชุมชื้น 

ในเวลากลางคืน โดยควรปลูกในชวงตนฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ขยายพันธุโดยใชเหงาหัว

หรือแงงนิ้ วที่ มีตา 2 - 3 ตา และขมิ้นชันอายุ  9 – 10 เดือนขึ้นไป จะเปนระยะเก็บเกี่ยวที่ เหมาะสม  

เพราะจะมีสารสำคัญสูง ทั้งน้ำมันหอมระเหยหรือ Termeric Oil และสารที่ใหสีเหลือง Curcuminoid (กรมสงเสริม

การเกษตร, 2545, 2551) 

 ขมิ้นชันที่ดีตองมีปริมาณ  Curcuminoid คำนวณเปน Curcumin ไมนอยกวารอยละ 5  

โดยน้ำหนัก และมีน้ำมันหอมระเหยไมนอยกวารอยละ 6 โดยปริมาตรตอน้ำหนัก ตามมาตรฐานของตำรับยา

สมุนไพรไทย หรือไมนอยกวารอยละ 3 และรอยละ 4 ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (กรมสงเสริม

การเกษตร, 2545, 2551) 

 ขมิ้นชันนำมาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การรักษาพิษแมลงสัตวกัดตอย บรรเทาอาการ

จุกเสียด แนนเฟอ การบำรุงผิวพรรณ ใชในการปรุงแตงกลิ่นและรสอาหาร และยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

จากขมิ้นชัน เชน อาหารเสริมสุขภาพ เวชสำอาง ลูกประคบ ยาทากันยุง สวนผสมในอาหารสัตว และ

ผลิตภัณฑกำจัดศัตรูพืช (กรมสงเสริมการเกษตร, 2545, 2551) 

3.3.2 เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขมิ้นชัน 

 จากเอกสารของ กรมสงเสริมการเกษตร (2545, 2551) ไดแนะนำวิธีการปลูกและการดูแล 

รวมถึงการเก็บเกี่ยวไว ดังนี้ 
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  1) การเตรียมการกอนปลูก 

     1.1) การเตรียมดิน 

  (1) ไถพรวนดินใหรวนซุยอยางนอย 1 ครั้ง หากเปนพื้นที่ที่หนาดินแข็งหรือเปนดินเกา 

ควรไถพรวนไมนอยกวา 2 ครั้ง 

  (2) ตากดินไว 1 – 2 สัปดาห เพื่อทำลายไขแมลงและเชื้อโรคในดิน 

  (3) เก็บเศษไม ซากวัชพืช กรวด และหิน ออกจากแปลง 

  (4) ใสปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 4 ตันตอไร หากดินเปนกรดควรใสปูนขาว 

เพื่อปรับคาความเปนกรดเปนดางของดิน 

  (5) หากพื้นที่ปลูกมีสภาพเปนที่ลุมหรือที่ราบต่ำ มีการระบายน้ำไมดี ควรยกรองแปลง

กวาง 1 – 2 เมตร สูง 15 – 25 เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  

     1.2) การเตรียมพันธุ 

  (1) การเก็บรักษาหัวพันธุ โดยวางผึ่งไวในที่รม แหง สะอาด ปราศจากโรค และสัตวตางๆ 

มารบกวน มีอากาศถายเทไดสะดวก หรือฝงเหงาพันธุในทรายหยาบที่สะอาด เย็น ในที่รม 

   (2) การจัดเตรียมหั วพันธุ  การปลูกโดยใชหั วน้ ำหนั กประมาณ 15 – 50 กรัม  

ใช 1 หัวตอหลุม หากหัวพันธุมีขนาดใหญมาก ใหตัดเปนทอนๆ มีตาติดอยูไมนอยกวา 2 ตา การปลูกโดยใชแงง 

จะใชน้ำหนักประมาณ 10 กรัม และมีตา 2 - 3 ตาตอแงง โดยใช 2 – 3 แงงตอหลุม  

  2) การปลูก 

     2.1) วิธีปลูก 

   (1) ขุดหลุมปลูกลึก 10 – 15 เซนติ เมตร และรองกนหลุมปลูกดวยปุยคอก  

หลุมละ 200-300 กรัม 

  (2) วางหัวพันธุในหลุมปลูก กลบดินหนา 5 - 10 เซนติเมตร หรือนำหัวพันธุไปเพาะ

กอนนำไปปลูก โดยนำไปผึ่งในที่รม คลุมดวยปุยคอกที่ยอยสลายแลว นานประมาณ 30 วัน หัวพันธุจะแตก

หนอขึ้นมา แลวจึงนำไปปลูกในแปลง 

     2.2) ระยะการปลูก จะกำหนดประมาณ 35  50 เซนติเมตร การปลูกในสภาพยกรองใช

ระยะหางระหวางแถว 45 - 75 เซนติเมตร และระหวางตน 25 - 50 เซนติเมตร หากปลูกขมิ้นชันเปนพืชแซม 

ใชระยะหางระหวางตน 30 เซนติเมตร 

     2.3) การใชหัวพันธุ ควรใชประมาณ 400 กิโลกรัมตอไร 

  3) การดูแลรักษา 

     3.1) การใสปุย 

   (1) หากดินมีความอุดมสมบูรณ ไมจำเปนตองใสปุยเพิ่มเติมในปแรก 
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   (2) หากปลูกขมิ้นชัน 2 ป ใสปุยคอก 300 – 500 กรัมตอหลุม หลังจากดายหญา 

ในฤดูฝน โดยใสรอบโคนตน 

   (3) กรณีที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ ใสปุยหมักหรือปุยชีวภาพ โดยโรยเปนแถวขางตน 

หางจากโคนตน 8 – 15 เซนติเมตร ใส 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังปลูก 1 เดือน และครั้งที่สองหลังปลูก 3 เดือน 

     3.2) การใหน้ำ ระยะแรกควรรดน้ำอยางสม่ำเสมอจนกวาพืชจะตั้งตัวได และใหน้ำนอยลง

ในระยะหัวเริ่มแก และงดใหน้ำในระยะเก็บเกี่ยว หากมีน้ำทวมขัง ใหระบายน้ำออกทันท ี

  4) ศัตรูพืชที่สำคัญ 

     4.1) วัชพืช กำจัดโดยการถอนหรือใชจอบดายออก พรวนดิน และกลบโคนตนเพื่อใหเหงา

เจริญเติบโตดี 

     4.2) โรค ไดแก โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำใหตนมีอาการใบเหลือง ตนเหี่ยว  

หัวเนาและมีเมือกสีขาวขนซึมออกมาตรงรอยแผล 

  การปองกันกำจัด 

     - พื้นที่ปลูกมีการระบายน้ำดี ไมเคยปลูกขมิ้นชันที่เปนโรคหรือพืชที่เปนพืชอาศัยของ

โรคมากอน 

     - หากเคยปลูกพืชที่เปนพืชอาศัยของโรค ควรกำจัดวัชพืช ไถพรวน และผึ่งดินใหแหง

กอนปลูกอยางนอย 1 เดือน 

     - หากแหลงปลูกเคยมีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาว 

ขาวโพด เปนเวลา 3 ป แลวจึงกลับมาปลูกขมิ้นชันใหม หรือจัดการดินโดยใชปุยยูเรียและปูนเผา อัตรา 

70:800 กิโลกรัมตอไร 

     -  ใชหัวพันธุที่ปลอดโรค โดยคัดเลือกมาจากแหลงที่ไมเคยมีการระบาดของโรคมากอน 

     -  การเก็บเกี่ยวผลผลิตอยาใหเกิดบาดแผล แยกผลผลิตที่เปนโรคนำไปเผาทำลาย 

     -  ถอนตนที่เปนโรคเผาทำลาย ขุดดินบริเวณนั้นผึ่งแดด และโรยปูนขาว 

     4.3) แมลง เพลี้ยแปง (Mealy Bug) โดยตัวออนจะดูดน้ำเลี้ยง เขาทำลายตามรากและแงง

ในระดับผิวดิน ทำใหบริเวณที่ถูกทำลายจะเห็นเปนผงแปงเกาะติดอยู 

  การปองกันกำจัด 

     -  ใชแมลงชางปกใส อัตรา 200 – 500 ตัวตอไร 

     -  ฉีดพนดวยสารสะเดา 

  5) การเก็บเกี่ยว 

     5.1) ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เก็บในชวงฤดูแลง เมื่อขมิ้นชันมีอายุ 9 – 11 เดือนขึ้นไป โดยจะ

สังเกตเห็นลำตนเหนือดินแสดงอาการเหี่ยวแหงสนิท หลีกเลี่ยงการเก็บในระยะที่ขมิ้นชันเริ่มแตกหนอ เพราะจะทำ
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ใหมีสาร Curcumin ต่ำ หากตองการขมิ้นชันสำหรับใชในการผลิตน้ำมัน จะเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออายุ 2 ป โดยจะ

เก็บเก่ียวในชวงฤดูแลงของป ถัดไป 

     5.2) การเก็บเกี่ยว ควรใหน้ำดินพอชื้นท้ิงไว 1 สัปดาห แลวจึงทำการเก็บเกี่ยว โดยใชจอบขุด

หรือถอนข้ึนมาทั้งกอ ตัดแยก สวนเหนือดินและเหงาออก ระวังอยาใหผลผลิตเกิดบาดแผล เพื่อปองกันการเขา

ทำลายของเชื้อโรค และไมควรเก็บเกี่ยวในชวงที่มีฝน เพื่อปองกันโรคเชื้อรา 

3.3.3 ขอมูลทั่วไปของไพล 

         ไพล เปนพืชชนิดหนึ่งในวงศขิง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber cassumunar Roxb ไพลมีเหงา

ใตดิน เปลือกสีน้ำตาลแกมเหลือง มีกลิ่นหอมรอนเฉพาะตัว เหงาไพลมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบดวย

สารสำคัญที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบ และมีฤทธิ์ตานฮีสตามีนแกภูมิแพ แพทยแผนไทยใชไพลประกอบตำรับยา

เพื่อรักษาอาการฟกช้ำ บวม เคล็ดขัดยอก ปวดทอง ลมจุกเสียด ทองเดินและบิด นอกจากนี้ ไพลยังใชเปน

สวนประกอบสำคัญในลูกประคบ และใชน้ำมันหอมระเหยสำหรับใชในสปา (กรมสงเสริมการเกษตร, 2545) 

3.3.4 เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาไพล  

       จากเอกสารของ กรมสงเสริมการเกษตร (2545) ไดแนะนำวิธีการปลูกและการดูแล รวมถึงการ 

เก็บเกี่ยวไว ดังนี้ 

  1) การเตรียมการกอนปลูก  

     1.1) การเตรียมดิน  

   (1) ไถพรวนดิน กำจัดเศษวัสดุและวัชพืช และตากดินไวประมาณ 7 - 15 วัน  

   (2) ดินที่มีอินทรียวัตถุนอย ควรปลูกพืชตระกูลถั่วใหไดระยะออกดอกจึงไถกลบดิน

หรือปรับปรุงดินดวยการใสปุยคอกท่ียอยสลายสมบูรณดีแลว อัตรา 1 - 2 ตันตอไร  

   (3) ใสปูนขาว เพื่อปรับคาความเปนกรดดางของดิน  

     1.2) การเตรียมพันธุ  

   (1) การเก็บรักษาหัวพันธุ วางผึ่งไวในที่รม สะอาด ปราศจากโรค แมลง และสัตว

ตางๆ รบกวน มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับชื้นพื้นที่ที่เก็บตองแหง ปราศจากความชื้น หรือเก็บฝงในทราย 

ที่สะอาด เย็นและชื้นในที่รม และควรแชทอนพันธุดวยสารปองกันกำจัดแมลงหรือสารปองกันกำจัดเชื้อรากอน

นำไปฝงทราย  

   (2) การจัดเตรียมหัวพันธุ นำหัวพันธุมาพักตัวในระยะเวลาหนึ่ง แชใน Indole Acetic 

Acid (IAA) ที่ระดับความเขมขน 250 ppm เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อกระตุนใหหัวไพลงอกไดเร็วขึ้น และแบง

หัวพันธุใหมีน้ำหนัก 100 กรัมตอหัว  

 2) การปลูก  

     2.1) วิธีปลูก  
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   (1) ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง x ยาว x ลึก 25 x 25 x 15 เซนติเมตร  

   (2) ใสปุยคอกรองกนหลุมประมาณ 250 กรัมตอหลุม นำดินกลบหนาประมาณ  

1 เซนติเมตร  

   (3) วางเหงาลงในหลุมปลูก กลบดินใหมิด หนาประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร คลุมดวย

ฟางหรือใบหญาตากแหง หนาประมาณ 2 นิ้ว รดน้ำทันที ระยะระหวางตนและระหวางแถว 2527 

เซนติเมตร ใชหัวพันธุประมาณ 960 กิโลกรัมตอไร  

 3) การดูแลรักษา  

     3.1) การใสปุย ปุยคอกหรือปุยหมัก 500 กิโลกรัมตอไร โดยใสพรอมกับการถอนวัชพืช

และพรวนดิน หลังการปลูกประมาณ 1 เดือน และหลังการปลูกประมาณ 3 – 4 เดือน  

     3.2) การใหน้ำ ระยะแรกตองรดน้ำอยางสม่ำเสมอจนกวาพืชจะตั้งตัวได จากนั้นควรใหน้ำ

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ในพื้นที่แหงแลง สวนพื้นที่ท่ีอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติจะไมมีการรดน้ำ 

 4) ศัตรูพืชที่สำคัญ  

     4.1) วัชพืช กำจัดโดยการถอนวัชพืชออกจากแปลง ในปที่ 1 กำจัดวัชพืช 2 ครั้ง ปที ่ 2 

กำจัดวัชพืช 1 ครั้ง เนื่องจากไพลจะคลุมพื้นทีร่ะหวางตนและแถวจนเต็ม สำหรับปที่ 3 ไมตองกำจัดวัชพืชและ

ปลอยใหแหงตายไปพรอมกับตนไพลที่ฟุบ  

     4.2) โรคเหี่ ยว เกิ ดจากเชื้ อแบคที เรีย ทำให ต นมี อาการใบเหลื อง ต น เหี่ ยวและ 

หัวเนาตายในที่สุด   

        การปองกันกำจัด  

     -  ใชหวัพันธุที่ปลอดโรค หรือจากแหลงที่ไมมีการระบาดของโรค  

     -  ควรจะมีการไถตากดินกอนปลูก และโรยดวยปูนขาวปรับสภาพของดิน 

     -  ไมควรปลูกไพลซ้ำในปถัดไป และควรปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมเปนพืชอาศัยของ

โรค กอนการปลูกในฤดูถัดไป  

     -  พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใหทำการอบดินฆาเชื้อกอนปลูก โดยการใชยูเรีย

ผสมปูนขาว อัตรา 80:100 กิโลกรัม/ไร คลุกเคลาดินที่ไถพรวนแลว และใชแผนพลาสติกสีดำคลุมทิ้งไว

ประมาณ 3 สัปดาห กอนปลูกพืช 

     -  ควรปลูกในพื้นที่ท่ีมีการะบายน้ำดี ไมมีน้ำทวมขัง 

     -  ตนที่เปนโรคใหขุดใสถุง และนำไปเผาทำลายทิ้ง และโรยปูนขาวรอบหลุมปลูก

ที่ทำการขุด 

     -  รองเทาที่ใสในแปลง ควรมีกระบะหรืออางที่ใสน้ำยาฆาเชื้อไวสำหรับจุมหรือแช

กอนเดินเขาแปลง และเครื่องมือทางการเกษตรกอนและหลังจากใชแลวใหแชน้ำยาฆาเชื้อ 
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     4.3) แมลง ไพลมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไลแมลง จึงไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน 

 5) การเก็บเกี่ยว  

     5.1) ชวงเวลาเก็บเกี่ยวจะเปนชวงฤดูแลง โดยระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคในการนำไปใช ดังนี้  

   (1) การนำไพลมาใชเพื่อสกัดน้ำมัน เก็บไพลเมื่อมีอายุไดประมาณ 2 ป นับตั้งแตเริ่ม

ปลูกจนถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว โดยเก็บหัวไพลเมื่อตนไพลแหงและฟุบลงกับพื้น หามเก็บหัวไพลขณะที่เริ่มแตกหนอใหม 

เพราะน้ำมันที่ไดจะมีปริมาณและคุณภาพต่ำ 

   (2) การนำไพลมาใชเพื่อเปนวัตถุดิบประกอบเครื่องยา เครื่องสำอาง และสวนผสมใน

ลูกประคบ จะเก็บเก่ียวไพลเมื่อมีอาย ุ8 - 12 เดือน   

     5.2) วิธีการเก็บเกี่ยว ขุดเหงาไพลโดยใชจอบและเสียม ระวังไมใหเกิดบาดแผลหรือรอยช้ำ 

เขยาดินออกจากเหงา ตัดราก โดยรอบออกใหหมด และผึ่งลมใหแหง เก็บผลผลิตบรรจุในถุงตาขาย  

ในที่ที่มีอากาศถายเทด ี

 

  

  

 

 

 

 

  



บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 

4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขม้ินชัน 

จากการรวบรวมขอมูลของเกษตรกรตัวอยางไดทั้งหมด 84 ราย เปนเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 44 ราย และเปนเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 40 ราย ทั้งนี้ไดจัดการ

ขอมูลตนทุนการผลิตและปริมาณการใชปจจัยการผลิตที่สูญหายหรือไมสมบูรณ (Missing Value) ดวยการใช

คาเฉลี่ยของเกษตรที่อยูในจังหวัดเดียวกัน 

ตนทุนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ พบวา มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 14,931 บาทตอไร โดยรอยละ 87 

ของตนทุนทั้งหมดเปนตนทุนผันแปร สวนใหญเปนตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 52 ของตนทุนทั้งหมด  

ซึ่งเปนตนทุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเก่ียว และการดูแลระหวางรอบการผลิต ตนทุนผันแปรที่มีคา

รองลงมาคือวัสดุการเกษตร คิดเปนรอยละ 33 ของตนทุนทั้งหมด โดยเฉพาะพันธุขมิ้นชัน คิดเปนรอยละ 23 

ของตนทุนทั้งหมด สำหรับตนทุนคงท่ี คิดเปนรอยละ 13 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.1) 

ตนทุนของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ พบวา มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 16,383 บาทตอไร ซึ่งมีตนทุน

ในแตละสวนเปนไปในทำนองเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ โดยเปนตนทุนผันแปร รอยละ 85  

ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 47 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งเปนตนทุนแรงงาน 

ในการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว และการดูแลระหวางรอบการผลิต ตนทุนผันแปรที่มีคารองลงมาคือวัสดุ

การเกษตร คิดเปนรอยละ 34 ของตนทุนทั้งหมด โดยเฉพาะพันธุขมิ้นชัน คิดเปนรอยละ 20 ของตนทุน

ทัง้หมด สำหรับตนทุนคงท่ี คิดเปนรอยละ 15 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที่ 4.2) 

 ในภาพรวมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยนอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 

ที่นาสนใจคือ กลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดในสวนที่ไมเปนเงินสด

มากกวากลุมเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดสวนหนึ่งไดรับการอุดหนุนจาก

โครงการฯ แมวาโครงการมีการอุดหนุนพันธุขมิ้นชันใหกับเกษตรกร แตเกษตรกรสวนใหญเก็บพันธุไวเพื่อ

เพาะปลูก ตนทุนของพันธุจึงไมแตกตางกันระหวางทั้งสองกลุม และตนทุนปุยเคมีของเกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ นอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ เพราะโครงการฯ เนนการผลิตแบบอินทรียและการปฏิบัติ

ทางเกษตรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) นอกจากนี้ สังเกตไดวาตนทุนคาเสื่อมอุปกรณ

ของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ สูงกวากลุมในพื้นที่โครงการฯ สะทอนถึงการใชอุปกรณและเครื่องจักร

ทางการเกษตรในการผลิต ซึ่ งเกษตรกรนอกพื้นที่ โครงการฯ มีรายได เฉลี่ยจากทั้ งภาคเกษตรและ 

นอกภาคเกษตรมากกวาเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ จึงมีทุนที่จะเขาถึงเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร 
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ตารางที่ 4.1 ตนทุนของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกขมิ้นชันในพื้นที่โครงการฯ 

บาท/ไร/ป 

 รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร   2,992.25 10,065.50 13,057.75 87.45 

1.คาวัสดุการเกษตร 1,421.07 3,433.34 4,854.41 32.51 

 พันธุ 780.97 2,651.82 3,432.79 22.99 

 สารปรับปรุงดิน 18.64 23.86 42.50 0.28 

 ปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 153.61 622.49 776.10 5.20 

 ปุยคอก 125.28 52.10 177.38 1.19 

 ปุยเคม ี 331.94 83.07 415.01 2.78 

 สารเคมี (กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช) 10.63 0.00 10.63 0.07 

2.คาแรง  1,151.63 6,617.20 7,768.83 52.03 

 แรงงานปรับดินและเตรียมดิน 46.44 685.41 731.85 4.90 

 แรงงานปลูก 138.89 938.81 1,077.70 7.22 

 แรงงานดูแล 216.66 2,542.87 2,759.53 18.48 

 เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 749.64 2,450.11 3,199.75 21.43 

3.คาจางรถไถเตรียมดิน 320.89 0.00 320.89 2.15 

4.คาน้ำมัน  55.33  55.33 0.37 

5.คาซอมแซมและซอมบำรุง 43.33  43.33 0.29 

6.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น  14.96 14.96 0.10 

ตนทุนคงท่ี  84.55 1,788.98 1,873.53 12.55 

7.ที่ดิน  84.55 1,478.12 1,562.67 10.47 

8.คาเสื่อมอุปกรณ  287.57 287.57 1.93 

9.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว  23.29 23.29 0.16 

ตนทุนทั้งหมด   3,076.80 11,854.48 14,931.28 100.00 

ผลผลติตอไร    1,684.03  
ตนทุนรวมตอกิโลกรมั   8.87  
ราคาขมิ้นชันสดที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม)  23.17  
ผลตอบแทนตอไร   39,018.98  
ผลตอบแทนสุทธิตอไร   24,087.69  
ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม    14.30   

ที่มา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ: ภาษีที่ดิน 5 บาทตอไร แตผูมสีิทธิในการใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจะไมไดเสียภาษ ี
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ตารางที่ 4.2 ตนทุนของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกขมิ้นชันนอกพื้นที่โครงการฯ 

บาท/ไร/ป 

 รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร  5,147.06 8,817.08 13,964.14 85.24 

1.คาวัสดุการเกษตร 2,455.91 3,161.09 5,617.00 34.29 

 พันธุ 764.00 2,505.03 3,269.03 19.95 

 สารปรับปรุงดิน 7.25 0.00 7.25 0.04 

 ปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 336.93 127.73 464.66 2.84 

 ปุยคอก 221.67 450.66 672.33 4.10 

 ปุยเคม ี 1,124.97 77.67 1,202.64 7.34 

 สารเคมี (กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช) 1.09 0.00 1.09 0.01 

2.คาแรง  2,048.58 5,630.25 7,678.83 46.87 

 แรงงานปรับดินและเตรียมดิน 66.25 614.20 680.45 4.15 

 แรงงานปลูก 146.99 849.86 996.85 6.08 

 แรงงานดูแล 410.21 1,960.34 2,370.55 14.47 

 เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 1,425.13 2,205.85 3,630.98 22.16 

3.คาจางรถไถเตรียมดิน 342.50 0.00 342.50 2.09 

4.คาน้ำมัน  56.20  56.20 0.34 

5.คาซอมแซมและซอมบำรุง 243.87  243.87 1.49 

6.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น  25.74 25.74 0.16 

ตนทุนคงท่ี  5.00 2,413.55 2,418.55 14.76 

7.ที่ดิน  5.00 1,560.73 1,565.73 9.56 

8.คาเสื่อมอุปกรณ  777.91 777.91 4.75 

9.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว  74.91 74.91 0.46 

ตนทุนทั้งหมด 5,152.06 11,230.63 16,382.69 100.00 

ผลผลติตอไร   1,698.78  
ตนทุนรวมตอกิโลกรมั   9.64  
ราคาขมิ้นชันสดที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม) 22.30  
ผลตอบแทนตอไร   37,882.79  
ผลตอบแทนสุทธิตอไร   21,500.11  
ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม    12.66   

ที่มา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ: ภาษีที่ดิน 5 บาทตอไร แตผูมสีิทธิในการใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจะไมไดเสียภาษ ี
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เมื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันในพื้นที่และนอกพื้นที่โครงการฯ 

โดยพิจารณาผลผลิตและราคาในพื้นที่ที่ไมแลง จะพบวา ผลผลิตตอไรและตนทุนรวมตอกิโลกรัมของเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการฯ นอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่ โครงการฯ คิดเปนรอยละ 0.87 และ 8.06 ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ พบวา ไดรับราคาขมิ้นชันสดมากกวา ผลตอบแทน

ตอไรมากกวา ผลตอบแทนสุทธิตอไรและผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกร 

นอกพื้นทีโ่ครงการฯ คิดเปนรอยละ 3.90 3.00 12.04 และ 13.02 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบตนทนุและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันในพื้นทีโ่ครงการฯ และ 

                นอกพื้นที่โครงการฯ 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 
สวนตาง  

(รอยละ) 

ผลผลติตอไร (กิโลกรัม) 1,684.03 1,698.78 -0.87 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท) 8.87 9.64 -8.06 

ราคาขมิ้นชนัสดที่เกษตรกรขายได (บาท/กิโลกรัม) 23.17 22.30 3.90 

ผลตอบแทนตอไร (บาท) 39,018.98 37,882.79 3.00 

ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท) 24,087.69 21,500.11 12.04 

ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท) 14.30 12.66 13.02 

  

ขมิ้นชันมีตนทุนสวนใหญเปนคาแรงงาน โดยเปนการใชแรงงานในเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ขมิ้นชัน ซึ่งตองใชความประณีต ยังไมสามารถใชเครื่องจักรทดแทนได และการใชแรงงานในการดูแลระหวาง

รอบการผลิต ทั้งการถอนหญา ตัดหญา และใสปุยบำรุงดิน ตนทุนผันแปรลำดับรองลงมาเปนวัสดุการเกษตร 

โดยเฉพาะคาพันธุ สอดคลองกับงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) ที่พบวา ตนทุนสวนใหญเปน

คาแรงงานและพันธุ เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตขมิ้นชันในประเทศอินเดียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญ Naik and 

Hosamani (2017) พบวา ตนทุนสวนใหญ เปนคาพันธุเพราะมีกระบวนการคัดสรรเมล็ดพันธุสูง รองลงมาเปน

คาแรงงาน ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตดวย โดยงานของ Sahoo et al. (2017) และ Sahoo and 

Sarangi (2018) ชี้วาการปลูกขม้ินชันแบบอินทรียตนทุนสวนใหญเปนคาแรงงาน 

 

4.2 ประสิทธิภาพการผลิตขมิ้นชัน 

เนื่องจากตัวแปรปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอกมีคาเปนศูนยจำนวนมาก ซึ่งไมสามารถ

ดำเนินการไดในแบบจำลอง Cobb – Douglas ดังนั้น จึงสรางตัวแปรโดยการรวมปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด

และปุยคอก และตัดคาสังเกตที่ยังมีคาเปนศูนยออก เหลือตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการประมาณการแบบจำลอง  
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67 ราย เปนกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 36 ราย และนอกพ้ืนที่โครงการฯ 31 ราย แสดงคาสถิติโดยสรุป

ของตัวแปรที่ใชในแบบจำลองฟงกชันการผลิต ในตารางผนวกท่ี 3 

 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิต ซึ่งมีการคำนวณคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) เพื่อ

แกปญหา Heteroskedasticity1 ดวยวิธี Huber-White Sandwich Estimators พบวา กลุมเกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ หากเพิ่มการใชแรงงาน รอยละ 1 จะสงผลใหผลผลิตเพิ่มข้ึน รอยละ 0.67 และหากเพ่ิมปริมาณการ

ใชพันธุ รอยละ 1 จะสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 0.30 ในสวนของกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ  

พบเพียงปจจัยการใชพันธุที่มีอิทธิพลตอผลผลิต โดยหากเพิ่มปริมาณการใชพันธุ รอยละ 1 จะสงผลใหผลผลิต

เพิ่มขึ้น รอยละ 0.54 (ตารางที่ 4.4) 

 ผลจากการคำนวณผลผลิตสวนเพิ่ม มูลคาผลผลิตสวนเพิ่ม และประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัย 

การผลิต พบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่มการใชแรงงานและปริมาณการใชพันธุเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิต โดยมีมูลคาผลผลิตสวนเพิ่มตอคาจางแรงงาน เทากับ 2.54  

และมูลคาผลผลิตสวนเพิ่มตอราคาพันธุ เทากับ 1.90 สำหรับกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่ม

ปริมาณการใชพันธุเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิตได โดยมูลคาผลผลิตสวนเพิ่ม 

ตอราคาพันธุ เทากับ 4.28 (ตารางที่ 4.5) 

 หากสมมติใหปจจัยอื่นๆ คงที่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชพันธุเปน 

253.97 กิโลกรัมตอไร และเพิ่มการใชแรงงานเปน 61.62 วัน-แรงงานตอวัน สำหรับเกษตรกรนอกพื้นที่

โค รงการฯ  สามารถ เพิ่ มป ริม าณ การใช พั น ธุ ขึ้ น เป น  439 .94  กิ โลกรัมต อ ไร  โดยคำนวณ จาก 

 โดยที ่  

 

ตารางที่ 4.4 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตของขมิ้นชนั 

ตัวแปร 
ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

Coefficient  Robust Std. Err. p-value Coefficient  Robust Std. Err. p-value 

ln(ปริมาณการใชพันธุ) 0.301 0.114 0.013 0.540 0.144 0.001 

ln(ปุยอินทรียฯ และปุยคอก) -0.064 0.109 0.560 -0.079 0.108 0.471 

ln(แรงงาน) 0.666 0.231 0.007 0.069 0.235 0.771 

อยูภูมิภาคที่มีฝนตกนอย -1.713 0.344 0.000 -1.457 0.353 0.000 

คาคงที ่ 4.147 0.719 0.000 4.800 0.929 0.000 

จำนวนคาสงัเกต 36 31 

R-squared 0.7686 0.6829 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 
1 ทดสอบดวยวิธีแบบ Breusch-Pagan  
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ตารางที่ 4.5 ผลผลิตสวนเพ่ิม มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิม และประสิทธิภาพทางการจดัสรรปจจยัการผลิตของขมิ้นชัน 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชพันธุ 2.50** 4.50*** 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -0.35 -0.23 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชแรงงาน 31.23*** 2.72 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชพันธุ 56.32** 104.87*** 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -7.93 -5.25 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชแรงงาน 703.46*** 63.29 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชพันธุ 1.90** 4.28*** 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -1.57 -1.26 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชแรงงาน 2.54*** 0.21 

ที่มา : คำนวณโดยใชคาเฉลี่ยของตัวแปร 

หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05, 0.01 ตามลำดับ 

 

แมวาการเพิ่มปริมาณการใชพันธุตอไรของขมิ้นชัน จะนำไปสูการเกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรร

ปจจัยการผลิต อยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญปลูกสมุนไพรแบบผสมผสาน ซึ่งการจัดสรรการใชพื้นที่อาจมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามการคาดการณราคาของสมุนไพรชนิดตางๆ ดังนั้น การสงเสริมปริมาณการใชพันธุตอไร

ที่เหมาะสมจะเหมาะกับกรณีปลูกสมุนไพรเชิงเดี่ยวเทานั้น ทั้งนี้ การสงเสริมการปลูกสมุนไพรอาจเนนไปที่การ

พัฒนาพันธุที่ใหผลิตภาพสูง สำหรับการเพิ่มการใชแรงงานอาจมีขอจำกัด เนื่องจากแรงงานภาคเกษตรของไทย

มีแนวโนมเขาสูภาวะสูงวัย (โสมรัศมิ ์จันทรัตน, วิษณุ อรรถวานิช, และบุญธิดา เสงี่ยมเนตร, 2561) ซึ่งขม้ินชัน

และไพลเปนพืชที่ใชแรงงานเปนหลัก อาจมีการศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหรือนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยว

และดูแลระหวางรอบการผลิตเพื่อใหใชแรงงานนอยลง 

อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ ไมไดพิจารณาปญหาความเอนเอียงในการเลือก (Selection Bias)  

ซึ่งเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ อาจเปนผูมีศักยภาพสูงกอนที่จะเขารวมโครงการ ประสิทธิภาพการผลิตจึงอาจ

ไมไดเปนผลกระทบจากโครงการดังกลาว  

 

4.3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตไพล 

จากการรวบรวมขอมูลของเกษตรกรตัวอยางไดทั้งหมด 60 ราย เปนเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 31 ราย และเปนเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการดังกลาว 29 ราย ทั้งนี้  
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ไดจัดการขอมูลตนทุนการผลิตและปริมาณการใชปจจัยการผลิตที่สูญหายหรือไมสมบูรณ (Missing Value) 

ดวยการใชคาเฉลี่ยของเกษตรที่อยูในจังหวัดเดียวกัน 

ตนทุนของไพลคิดเปนตอรอบการผลิต (Crop) 2 ป โดยตนทุนการผลิตไพลของเกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ พบวา มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 24,664 บาทตอไร โดยสวนใหญเปนตนทุนผันแปร คิดเปนรอยละ 82 

ของตนทุนทั้งหมด โดยเฉพาะตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 49 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนตนทุน

แรงงานในการดูแลระหวางรอบการผลิต เชน การกำจัดวัชพืช การใสปุย การเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 

ตนทุนผันแปรที่มีคารองลงมาคือวัสดุการเกษตร คิดเปนรอยละ 29 ของตนทุนทั้งหมด โดยเฉพาะพันธุไพล  

คิดเปนรอยละ 18 ของตนทุนทั้งหมด สังเกตไดวา ตนทุนแรงงานและพันธุเปนตนทุนที่ไมเปนเงินสดมากกวา

ตนทุนที่เปนเงินสด เนื่องจากโดยทั่วไปเกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลักและมีการเก็บพันธุเพื่อใช

เพาะปลูกของตนเอง สำหรับตนทุนคงที่ คิดเปนรอยละ 18 ของตนทุนทั้งหมด (ตารางที ่4.7) 

ตนทุนการผลิตไพลของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ ซึ่งคิดเปนตอรอบการผลิต 2 ป พบวา  

มีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 26,316 บาทตอไร ซึ่งมีตนทุนในแตละสวนเปนไปในทำนองเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ โดยเปนตนทุนผันแปร รอยละ 82 ของตนทุนทั้งหมด สวนใหญเปนตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 

49 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งเปนตนทุนแรงงานในการดูแลระหวางรอบการผลิต การเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 

ตนทุนผันแปรที่มีคารองลงมาคือวัสดุการเกษตร คิดเปนรอยละ 28 ของตนทุนทั้งหมด โดยเฉพาะพันธุไพล  

คิดเปนรอยละ 18 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนแรงงานและพันธุจะเปนตนทุนที่ไมเปนเงินสดมากกวาเปน 

เงินสดเชนเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สำหรับตนทุนคงที่ คิดเปนรอยละ 18 ของตนทุนทั้งหมด 

(ตารางที่ 4.8) 

 ตนทุนทั้งหมดโดยเฉลี่ยของกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ นอยกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ 

ซึ่งกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดในสวนที่ไมเปนเงินสดมากกวากลุม

เกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดสวนหนึ่งไดรับการอุดหนุนจากโครงการฯ 

นอกจากนี้ สังเกตไดวาในกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีตนทุนของปุยเคมีที่เปนเงินสดสูงกวาเกษตรกร

นอกพื้นทีโ่ครงการฯ สะทอนวาเกษตรกรมีการใชปุยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น 
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ตารางที่ 4.6 ตนทุนของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกไพลในพ้ืนที่โครงการฯ  

บาท/ไร/รอบการผลิต 2 ป 
 รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร  6,256.55 14,045.59 20,302.14 82.31 

1.คาวัสดุการเกษตร 1,939.64 5,263.46 7,203.10 29.20 

 พันธุ 348.39 4,017.94 4,366.33 17.70 

 สารแชหัว/แงงพันธุ 6.89 14.35 21.24 0.09 

 สารปรับปรุงดิน 43.23 67.74 110.97 0.45 

 ปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด 426.45 987.53 1,413.98 5.73 

 ปุยคอก 407.42 43.32 450.74 1.83 

 ปุยเคม ี 677.10 132.58 809.68 3.28 

 สารเคมี (กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช) 30.16 0.00 30.16 0.12 

2.คาแรง  3,408.75 8,750.85 12,159.60 49.30 

 แรงงานปรับดินและเตรียมดิน 64.99 885.78 950.77 3.85 

 แรงงานปลูก 158.98 1,035.62 1,194.60 4.84 

 แรงงานดูแล 729.54 4,480.75 5,210.29 21.12 

 เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 2,455.24 2,348.70 4,803.94 19.48 

3.คาจางรถไถเตรียมดิน 630.00  630.00 2.55 

4.คาน้ำมัน  152.15  152.15 0.62 

5.คาซอมแซมและซอมบำรุง 126.01  126.01 0.51 

6.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น  31.28 31.28 0.13 

ตนทุนคงท่ี  104.83 4,257.45 4,362.28 17.69 

7.ที่ดิน  104.83 2,966.76 3,071.59 12.45 

8.คาเสื่อมอุปกรณ  1,221.53 1,221.53 4.95 

9.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว  69.16 69.16 0.28 

ตนทุนทั้งหมด   6,361.38 18,303.04 24,664.42 100.00 

ผลผลติตอไร     3,340.73   

ตนทุนรวมตอกิโลกรมั   7.38  
ราคาขมิ้นชันสดที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม)  23.66  
ผลตอบแทนตอไร   79,041.67  
ผลตอบแทนสุทธิตอไร   54,377.25  
ผลตอบแทนสุทธิตอกโิลกรัม    16.28   

ที่มา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ: ภาษีที่ดิน 5 บาทตอไรตอป แตผูมสีิทธิในการใชประโยชนในเขตปฏิรูปทีด่ินจะไมไดเสียภาษ ี
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ตารางที่ 4.7 ตนทุนของเกษตรกรตัวอยางผูปลูกไพลนอกพื้นที่โครงการฯ 

บาท/ไร/รอบการผลิต 2 ป 
 รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนผันแปร 6,426.57 15,123.29 21,549.86 81.89 

1.คาวัสดุการเกษตร 2,376.36 4,933.65 7,310.01 27.78 

 พันธุ 693.10 4,027.32 4,720.42 17.94 

 สารแชหัว/แงงพันธุ 7.17 0.00 7.17 0.03 

 สารปรับปรุงดิน 6.72 0.00 6.72 0.03 

 ปุยอินทรียชวีภาพอัดเม็ด 650.21 237.07 887.28 3.37 

 ปุยคอก 853.33 497.12 1,350.45 5.13 

 ปุยเคม ี 96.86 172.14 269.00 1.02 

 สารเคมี (กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช) 68.97 0.00 68.97 0.26 

2.คาแรง  2,775.24 10,157.51 12,932.75 49.14 

 แรงงานปรับดินและเตรียมดิน 117.24 1,053.79 1,171.03 4.45 

 แรงงานปลูก 108.62 1,102.56 1,211.18 4.60 

 แรงงานดูแล 1,236.51 4,645.83 5,882.34 22.35 

 เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 1,312.87 3,355.33 4,668.20 17.74 

3.คาจางรถไถเตรียมดิน 555.17  555.17 2.11 

4.คาน้ำมัน  129.75  129.75 0.49 

5.คาซอมแซมและซอมบำรุง 590.05  590.05 2.24 

6.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะสั้น  32.13 32.13 0.12 

ตนทุนคงท่ี  8.62 4,757.92 4,766.54 18.11 

7.ที่ดิน  8.62 3,171.36 3,179.98 12.08 

8.คาเสื่อมอุปกรณ  1,457.71 1,457.71 5.54 

9.คาเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว  128.85 128.85 0.49 

ตนทุนทั้งหมด 6,435.19 19,881.21 26,316.40 100.00 

ผลผลติตอไร    2,858.77   

ตนทุนรวมตอกิโลกรมั   9.21  
ราคาขมิ้นชันสดที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม) 24.21  
ผลตอบแทนตอไร   69,210.82  
ผลตอบแทนสุทธิตอไร   42,894.42  
ผลตอบแทนสุทธิตอกโิลกรัม    15.00   

ที่มา : จากการสำรวจ 

หมายเหตุ: ภาษีที่ดิน 5 บาทตอไรตอป แตผูมสีิทธิในการใชประโยชนในเขตปฏิรูปทีด่ินจะไมไดเสียภาษ ี
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เมื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกไพลในพื้นที่โครงการฯ และนอกพื้นที่

โครงการฯ โดยพิจารณาผลผลิตและราคาในพื้นที่ที่ไมแลง จะพบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีผลผลิต 

ตอไรมากกวา และมีตนทุนรวมตอกิโลกรัมนอยกวา เกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ คิดเปนรอยละ 16.86 และ 

19.80 ตามลำดับ และผลตอบแทนของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ พบวา ราคาขมิ้นชันสดที่เกษตรกรขายได

นอยกวา ผลตอบแทนตอไรมากกวา ผลตอบแทนสุทธิตอไรและผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมมากกวา  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ คิดเปนรอยละ 2.27 14.20 26.77 และ 8.48 ตามลำดับ 

(ตารางที่ 4.9) 

 

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบตนทนุและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกไพลในพืน้ที่โครงการฯ และ 

                นอกพื้นที่โครงการฯ 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 
สวนตาง  

(รอยละ) 

ผลผลติตอไร (กิโลกรัม) 3,340.73 2,858.77 16.86 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท) 7.38 9.21 -19.80 

ราคาไพลสดที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม) 23.66 24.21 -2.27 

ผลตอบแทนตอไร (บาท) 79,041.67 69,210.82 14.20 

ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาท) 54,377.26 42,894.43 26.77 

ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาท) 16.28 15.00 8.48 

 

ผลการศึกษาคลายกับกรณีขมิ้นชัน ตนทุนไพลรอบการผลิต 2 ป ตนทุนโดยสวนใหญเปนคาแรงงาน 

เนื่องจากการปลูกไพลใชแรงงานเปนหลัก โดยเฉพาะการใชแรงงานในการดูแลระหวางรอบการผลิต ทั้งการ

ถอนหญา ตัดหญา และใสปุยบำรุงดิน และการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตนทุนผันแปรลำดับ

รองลงมาเปนวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะคาพันธุ สอดคลองกับงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550) 

ที่พบวา ตนทุนสวนใหญของไพลเปนคาแรงงานและพันธุ  

 

4.4 ประสิทธิภาพการผลิตไพล 

เชนเดียวกับแบบจำลองฟงกชันการผลิตของขมิ้นชัน มีการสรางตัวแปรโดยการรวมปุยอินทรียชีวภาพ

อัดเม็ดและปุยคอก และตัดคาสังเกตที่ยังมีคาเปนศูนยออก เหลือตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการประมาณการ

แบบจำลอง 51 ราย เปนกลุมเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ 27 ราย และนอกพื้นที่ โครงการฯ 24 ราย  

แสดงคาสถิติโดยสรุปของตัวแปรที่ใชในแบบจำลองฟงกชันการผลิต ในตารางผนวกท่ี 4 
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 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิต ซึ่งมีการคำนวณคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เพื่อแกปญหา 

Heteroskedasticity2 ด วย วิ ธี  Huber-White Sandwich Estimators พ บว า  ห าก เกษ ตรกร ใน พื้ น ที่

โครงการฯ เพิ่มปริมาณการใชพันธุ รอยละ 1 จะสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 0.75 สำหรับกลุมเกษตรกร

นอกพื้นที่โครงการฯ พบวา หากเพ่ิมปริมาณการใชปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก รอยละ 1 จะสงผลให

ผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 0.46 (ตารางที่ 4.10) 

 เมื่อคำนวณผลผลิตสวนเพิ่ม มูลคาผลผลิตสวนเพิ่ม และประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิต 

พบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชพันธุเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรร

ปจจัยการผลิต โดยมีมูลคาผลผลิตสวนเพิ่มตอราคาพันธุ เทากับ 6.23 สำหรับกลุมเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการ

จัดสรรปจจัยการผลิตได โดยมูลคาผลผลิตสวนเพิ่มตอราคาปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก เทากับ 7.67 

(ตารางที่ 4.11) 

หากสมมติใหปจจัยอื่นๆ คงที่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชพันธุเปน 

1 ,177 .98 กิ โลกรัมต อ ไร  ส ำหรับ เกษตรกรนอกพื้ นที่ โครงการฯ  สามารถ เพิ่ มปริม าณ การใช  

ปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอกเปน 2,586.50 กิโลกรัมตอไร ในรอบการผลิต 2 ป โดยคำนวณจาก 

 โดยที ่  

 

ตารางที่ 4.9 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตไพล 

ตัวแปร 
ในแปลงใหญ นอกแปลงใหญ 

Coefficient  Robust Std. Err. p-value Coefficient  Robust Std. Err. p-value 

ln(ปริมาณการใชพันธุ) 0.746 0.128 0.000 0.201 0.133 0.148 

ln(ปุยอินทรียฯ และปุยคอก) -0.271 0.159 0.102 0.458 0.177 0.018 

ln(แรงงาน) 0.434 0.379 0.265 0.172 0.196 0.391 

อยูภูมิภาคที่มีฝนตกนอย -1.273 0.361 0.002 -1.232 0.365 0.003 

คาคงที ่ 3.934 0.924 0.000 3.155 1.253 0.021 

จำนวนคาสังเกต 27 24 

R-squared 0.7659 0.7356 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

 

 

 
2 ทดสอบดวยวิธีแบบ Breusch-Pagan 
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ตารางที่ 4.10 ผลผลิตสวนเพ่ิม มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิม และประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัยการผลิตของไพล 

รายการ ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการ 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชพันธุ 7.90*** 1.42 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -1.17 1.19** 

ผลผลติสวนเพิ่มของการใชแรงงาน 22.72 6.78 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชพันธุ 192.41*** 37.70 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -28.57 31.56** 

มูลคาผลผลิตสวนเพิ่มของการใชแรงงาน 553.45 180.46 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชพันธุ 6.23*** 1.35 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชปุยอินทรียฯ และปุยคอก -5.61 7.67** 

ประสิทธิภาพทางการจัดสรรการใชแรงงาน 2.05 0.61 

ที่มา : คำนวณโดยใชคาเฉลี่ยของตัวแปร 

หมายเหตุ: *, **, *** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.10, 0.05, 0.01 ตามลำดับ 

 

 แมวาการเพิ่มปริมาณการใชพันธุตอไรของไพล จะนำไปสูการเกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรรปจจัย

การผลิต อยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญปลูกสมุนไพรแบบผสมผสาน ซึ่งการจัดสรรการใชพื้นที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามการคาดการณราคาของสมุนไพรชนิดตางๆ ดังนั้น นอกจากสงเสริมปริมาณการใชพันธุตอ

ไรที่เหมาะสมกับกรณีปลูกสมุนไพรเชิงเดี่ยวแลว ควรใหความสำคัญในการพัฒนาพันธุที่ใหผลิตภาพสูงในการ

สงเสริมการปลูกสมุนไพร  

 ทั้งนี้ ไมไดตรวจสอบปญหาความเอนเอียงในการเลือก ในการประเมินผลกระทบของโครงการ 

แปลงใหญฯ เชนเดียวกับกรณีขมิ้นชัน จึงควรระมัดระวังในการอธิบายถึงผลลัพธที่แตกตางระหวางเกษตรกร

ทั้งสองกลุม 

  

 

   

   

  

 

 



บทท่ี 5  

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

เกษตรกรสวนใหญปลูกขมิ้นชันและไพล ในลักษณะปลูกแซมกับพืชอื่น อาศัยฝนตามฤดูกาลในการ

เพาะปลูก เกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันและไพลเปนผูสูงอายุ มีอายุเฉลี่ยมากกวา 50 ป สวนใหญจบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา เกษตรกรผูปลูกขมิ้นชันมีประสบการณในการเพาะปลูกเฉลี่ย 8 ป และเกษตรกรผูปลูก

ไพลมีประสบการณในการเพาะปลูกเฉลี่ย 7 ป   

จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของขมิ้นชันและไพล ในภาพรวมพบวา เกษตรกรในพื้นที่

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีตนทุนรวมตอไรนอยกวา และไดรับผลตอบแทนสุทธิตอไร

มากกวาเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ โดยองคประกอบของตนทุนของขมิ้นชันและไพล สวนใหญเปนตนทุน 

ที่ไมเปนเงินสด โดยเฉพาะตนทุนของแรงงานและพันธุ   

 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต ในที่นี้คือประสิทธิภาพในการจัดสรรปจจัยการผลิต ในกรณี

ขมิ้นชัน พบวา เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ สามารถเพิ่มการใชแรงงาน และปริมาณการใชพันธุ สวนเกษตรกร

นอกพื้นที่โครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชพันธุ และในกรณีไพล พบวา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 

สามารถเพิ่มปริมาณการใชพันธุ และเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการแปลงใหญฯ สามารถเพิ่มปริมาณการใชปุย

อินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก เพื่อนำไปสูการเกิดประสิทธิภาพการจัดสรรปจจัยการผลิต 

 สำหรับชองทางการจำหนายหลักของขมิ้นชันและไพลของเกษตรกรคือ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ

สมุนไพร ทั้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และนอกพื้นที่โครงการฯ โดยชองการจำหนายของเกษตรกรไม

แตกตางกันมาก เนื่องจากอยูในพื้นที่เดียวกัน  

 อยางไรก็ตาม มีขอจำกัดที่สำคัญของการศึกษาคือ ไมไดพิจารณาปญหาความเอนเอียงในการเลือก 

(Selection Bias) ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ อาจมีประสิทธิภาพการผลิตสูงอยูแลวหมายความวา ผลที่เกิด

อาจไมไดเปนผลกระทบจากโครงการดังกลาว  

  

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 จากผลการศึกษากรณีขมิ้นชัน ชี้วาควรเพิ่มปริมาณการใชพันธุตอไรของขมิ้นชัน ทั้งกลุมเกษตรกร 

ในพื้นที่และนอกพื้นที่โครงการฯ อยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญปลูกสมุนไพรแบบผสมผสาน ดังนั้น กระทรวง

เกษตรและสหกรณนอกจากจะสงเสริมการใชปริมาณพันธุตอไรที่เหมาะสมในรูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยวแลว 

ควรใหความสำคัญในการพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพสูงในการสงเสริมการปลูกขมิ้นชัน อีกปจจัยหนึ่งสำหรับ

เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ที่สามารถเพิ่มเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการจัดสรรคือการใชแรงงาน เนื่องจาก
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การปลูกสมุนไพรใชแรงงานเปนหลัก อยางไรก็ตาม แรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงจากการเขาสูภาวะสูง

วัย ดังนั้น อาจมีการศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหรือนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยวและดูแลระหวางรอบการ

ผลิตเพื่อใหใชแรงงานลดลง   

5.2.2 เกษตรกรผูปลูกไพลในพื้นที่โครงการฯ ควรเพิ่มปริมาณการใชพันธุตอไร เชนเดียวกับขมิ้นชัน 

กระทรวงเกษตรกรและสหกรณควรสงเสริมการพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพสูงดวย สำหรับเกษตรกรนอกพื้นที่

โครงการฯ ควรเพิ่มปริมาณการใชปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ดและปุยคอก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการ

จัดสรรปจจัยการผลิต 

5.2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข ควรสงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหเปน

ช อ งท างในการรับ ซื้ อ ผลผลิ ตและลดความ เสี่ ย งด าน ราคาให กั บ เกษตรกรในพื้ นที่ โค รงการฯ  

โดยจะตองสงเสริมทั้งโซอุปทาน เชน มาตรฐานวัตถุดิบ การแปรรูป ซึ่งจะทำใหเกิดแหลงรับซื้อวัตถุดิบที่จะ

นำไปใชเปนสวนประกอบของเวชสำอางและผลิตภัณฑตางๆ 

5.2.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ และองคกรทองถิ่นที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ เขาถึงแหลงน้ำเพื่อการเพาะปลูก เชน การสรางบอน้ำชุมชนหรือระบบน้ำขนาดเล็ก  

5.2.5 การศึกษาครั้งตอไปควรประเมินผลกระทบของโครงการฯ โดยคำนึงถึงปญหาความเอนเอียงในการ

เลือก เพื่อตรวจสอบผลการศึกษาอีกครั้ง และอาจพิจารณาผลกระทบในประเด็นอื่นๆ เชน สุขภาพของ

เกษตรกรจากการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  

 5.2.6 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความเปนไปไดในการใชนวัตกรรม และระบบการจัดการแปลง

รวมกันในกลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อใหเกิดการลดตนทุนการผลิต รวมถึงการมีผลผลิตที่มีคุณภาพ

ตามความตองการของตลาด นอกจากนี้ ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะหปจจัยที่จะสงผลใหการรวมกลุม

ของเกษตรกรประสบผลสำเร็จ 
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ภาคผนวกที่ 1 

แหลงผลิตขมิ้นชันและไพลในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ (Mega Farm 

Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายไดเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแตการผลิตและจำหนายออกสูตลาดใหมีศักยภาพ 

สามารถแขงขันในตลาดโลกได ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ภายใตแนวทาง “การจัดทำแผนการผลิต

ภาคการเกษตร”  (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ”(Mega Farm Project) 

ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ  

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิต

ตอหนวยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนที่เขามามีสวนรวมกับ

กลุมเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญอยางมีประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายแปลงใหญไมนอยกวา 1 

แปลง ใหญ ตอ 1 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 6 แปลง พื้นที่ไมจำเปนตองติดกันรวมกันตั้งแต 1,000 ไร ขึ้นไป สำหรับ 

พืชผัก สมุนไพร ไมดอกไมประดับ พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร เพื่อกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด 

(Economy of Scale) จากการผลิต ทำใหตนทุนการทำเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ อาทิ พื้นที่ 

ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ที่มอบใหเกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกิน

แหงชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณการเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ที่ทำ

การเกษตรแปลงใหญอยูแลวรวมกันอยูหลายๆ แปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน เปนตน 

สำหรับแปลงใหญพืชสมุนไพรมีการดำเนินงานป 2559 - 2561 จำนวนรวม 75 แปลงการผลิต ขนาด

พื้นที่รวม 19,950 ไร และจำนวนเกษตรกรที่เขารวมแปลงใหญสมุนไพรรวม 5,378 ราย (ตารางผนวกที่ 1) 

โดยแปลงใหญที่ปลูกขมิ้นชันและไพล ตั้งแต ป 2559 - 2561 มีจำนวน 6 แปลง ตั้งอยูใน 5 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดพังงา 1 แปลง จังหวัดสุราษฏรธานี 1 แปลง จังหวัดมหาสารคาม 2 แปลง จังหวัดราชบุรี 1 แปลง และ

จังหวัดสระแกว 1 แปลง (ตารางผนวกท่ี 2) 

ตารางผนวกที่ 1 แปลงใหญพชืสมุนไพร ป 2559 – 2561 

ป จำนวนแปลงการผลิต ขนาดพื้นที่ (ไร) จำนวนเกษตรกร (ราย) 

2559 15 6,677 1,744 

2560 49 10,141 2,923 

2561 11 3,131 711 

รวม 75 19,950 5,378 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2561) 
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ตารางผนวกที่ 2 รายชื่อแปลงใหญทีป่ลูกขมิ้นชันและไพล ป 2559-2561 

เริ่มป ชื่อแปลงใหญ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที ่

(ไร) 

2559 แปลงใหญขมิ้นชนั หมู 1,2,3,4              

ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 

ขมิ้นชัน 50 129 

2559 แปลงใหญสมุนไพร ต.ตนยวน อ.พนม      

จ.สุราษฏรธานี 

ขมิ้นชัน/ไพล/วานชักมดลูก/ 

กระชายดำ 

95 512 

2560 แปลงใหญทั่วไปสมนุไพร ต.เขวา             

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

ขมิ้นชัน/ไพล/เพชรสังฆาต 50 15 

2560 แปลงใหญสมุนไพร ต.หนองคู         

อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

ขมิ้นชัน/ไพล/เพชรสังฆาต 100 20 

2560 แปลงใหญสมนุไพร หมู 3,13                

ต.ดานทับตะโก/ หมู 6,13 ต.แกมอน/     

หมู 3 ต.ทุงแหลม/ หมู 4 ต.รางบวั          

อ.จอมบงึ จ.ราชบุร ี

ขมิ้นชัน/ไพล/ขมิ้นออย/วาน

ชักมดลูก/วานเอ็นเหลือง 

31 350 

2561 แปลงใหญสมุนไพรทับทิมสยาม05         

หมู 10 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด       

จ.สระแกว 

ขมิ้นชัน/ไพล 50 32 

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (ตุลาคม 2561) 

การปลูกขม้ินชันและไพลแปลงใหญมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การปลูกเชิ งเดี่ ยว การปลูกลักษณะนี้ มี เปนสวนนอย จะปลูกในกลุมที่ปลูกเชิ งการคา 

เปนสวนใหญ มีการตลาดที่ชัดเจน 

2) การปลูกเชิงผสมผสาน จะปลูกแซมกับพืชชนิดตางๆ ไดแก สมุนไพรตางชนิด ดอกไม ผัก 

ขาวโพด ยางพารา ปาลม เปนตน สวนใหญจะนิยมปลูกในลักษณะนี้ เพื่อใหมีรายไดตลอดทั้งป และ 

ลดความเสี่ยงตางๆ 
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ภาคผนวกท่ี 2 

แบบสอบถามขอมูลการผลิตและการตลาด 
 

แบบสอบถามโครงการการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ในพื้นที่โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กรณีสมุนไพร (ขมิ้นชันและไพล) 

 

 

 

 

แบบสอบถามสำหรับ    1.ขมิ้นชนั      2.ไพล 

สวนที่ 1 ขอมูลคุณลกัษณะของเกษตรกร 

1.1 อายุ..................ป 

1.2 จบการศึกษาระดับ 

      1. ไมไดศึกษา           2. ประถมศึกษา    3. มัธยมตน             4. มัธยมปลาย/ปวช. 

 5. อนุปริญญา/ปวส.   6. ปริญญาตรี       7. สูงกวาปริญญาตร ี

1.3 อาชีพหลักของทาน (พิจารณาจากจำนวนเวลาในการทำงานตอเดือน) 

      1. เกษตรกร                 2. รับราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ     3. พนักงานเอกชน             

      4. คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว   5. รับจางทั่วไป        6. อื่นๆ ระบุ............................................ 

1.4 อาชีพเสริม 

      1. เกษตรกร                 2. รับราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ     3. พนักงานเอกชน             

      4. คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว   5. รับจางทั่วไป        6. อื่นๆ ระบุ............................................ 

1.5 ประสบการณในการปลูกสมุนไพร      ขมิ้นชัน ...............ป         ไพล .................. ป 

1.6 รายไดครัวเรือนจากภาคเกษตร .......................................................บาทตอป 

1.7 รายไดครัวเรือนนอกภาคเกษตร.......................................................บาทตอป 

1.8 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวทานเอง) ............................................คน 

1.9 เขารวมโครงการแปลงใหญ 1. ใช   2.ไมใช 

1.10 เหตุผลที่เขารวม/ ไมเขารวม โครงการแปลงใหญ เพราะ...................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

1.11 เขารวมโครงการแปลงใหญ เมื่อป .................   และปจจุบันยงัคงเขารวมโครงการ 1. ใช   2.ไมใช 

1.12 สำหรับคนที่เขารวมโครงการ ทานไดรับการสนับสนุนอะไรบางจากโครงการแปลงใหญ............................ 

............................................................................................................................................................................ 

วนัที�สมัภาษณ.์......................................... อาํเภอ.................................จงัหวดั................................................ 

ชื�อผูใ้หส้มัภาษณ.์.................................... ที�อยู่................................................................................................ 

.................................................................................................โทรศพัท.์..................................................... 
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1.13 เขารวมโครงการอื่นๆของภาครัฐดวย  1. ใช   2.ไมใช  

 

1.14 โครงการอื่นๆ ของภาครัฐ ทีท่านเขารวม ไดแก  

       1.14.1 ...................................................................................................................................................... 

                ไดรับการสนับสนุนอยางไร............................................................................................................ 

                ...................................................................................................................................................... 

       1.14.2 ...................................................................................................................................................... 

                ไดรับการสนับสนุนอยางไร............................................................................................................ 

                ...................................................................................................................................................... 

1.15 ทานเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรที่มีโครงการสนับสนุนการผลิตและการตลาดเกี่ยวกับสมุนไพร   

       1. ใช   2.ไมใช 

        ไดรับการสนับสนุนอยางไร...................................................................................................................... 

        ................................................................................................................................................................ 

1.16. การลงทุนในการปลูกขมิ้นชนัและไพล ........................................บาท 

        1.16.1 ใชทุนตนเอง จำนวน……..............................................………......…………………..บาท 

        1.16.2. กูจาก………………..........………………..     จำนวน ………......…………………. บาท 

  ดอกเบี้ยรอยละ........……………………. 

 

สวนที่ 2 ขอมูลการผลิต ป 2561 

2.1 ชวงเพาะปลูก 2.1.1 เริ่มปลูกในเดือน..............................2.1.2 เก็บเกี่ยวในเดือน...................................... 

2.2 ลักษณะวิธีการผลติ (ขมิ้นชัน/ไพล)  1. เกษตรอินทรยี 2. GAP 3. ทั่วไป 4. อื่นๆ ...................                                 

การใชที่ดิน 

2.3 พื้นท่ีทำการเกษตรรวมทั้งหมด (ท่ีไมใชสมุนไพร) ..............ไร  ปลูกพืช..........ชนิด  

ไดแก................................................................................................................................................................. 

2.4 พ้ืนที่ท่ีใชเพาะปลูกพืชสมุนไพรรวม ...........ไร  ปลูกพืชสมุนไพรรวม .................ชนิด ไดแก........................ 

............................................................................................................................................................................. 

2.5 พื้นท่ีที่ใชเพาะปลูกเฉพาะ ขมิน้ชัน..................................ไร หรือ ไพล ................................ไร   

2.6 ที่ดินตนเองที่ใชเพาะปลูก ขมิ้นชัน..................................ไร หรือ ไพล ................................ไร      

2.7 เชาที่ดินเพื่อใชเพาะปลูก  ขมิ้นชัน..................................ไร หรือ ไพล ................................ไร  

2.8 คาเชาที่ดิน.....................................................บาทตอไรตอป 

2.9 ภาษีที่ดินไรละ ..................................บาทตอป 

ลักษณะพื้นที่เพาะปลกู 

2.10.1 ลักษณะพื้นท่ีปลูก  1.ที่ราบเรียบ  2.ทีล่าดเอียง  3.รองสวน  4.อื่นๆ........................... 

2.10.2 ลักษณะการปลูก  1.ปลกูแปลงเดี่ยว   2.ปลูกแซมกับพชือ่ืน  3.อื่นๆ........................... 

2.11 ลักษณะดิน  
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     1.ดินรวน 2.ดินรวนปนทราย  3.ดินเหนียว   4.ดินทราย 5.ดินลูกรงั  6.อื่นๆ.................... 

2.12 แหลงน้ำ 

        1.น้ำฝนอยางเดียว        2.ขุดบอบาดาล       3.น้ำจากแมน้ำ คลองธรรมชาต ิ   

        4.คลองสงน้ำชลประทาน     5.ประปา         6.อื่นๆ ระบุ ...................................................... 

การเตรียมดิน        

2.13 วิธีการเตรียมดิน  

        1.ขุดหลุม     2.ยกรองปลูก/ยกแปลง          3.อื่นๆ............................................ 

2.14 ระยะปลูกระหวางตน    ขมิน้ชัน.................... ซม.   ไพล.................... ซม. 

2.15 ใชเครื่องจักร - เจาของ      

       จำนวน........วัน  .........ชม./วัน  .........ไร คาจางแรงงาน .............บาท/ไร คาน้ำมันเชื้อเพลิง.............บาท  

       ทำกิจกรรมอะไรบาง (1.ไถดะ   2. ไถแปร    3. พรวนดิน    4. คราด   5. ยกรองขนาด.....................) 

2.16 ใชเครื่องจักร - จาง       

       จำนวน........วัน    ..........ชม./วัน  .........ไร    คาจาง.....................................……บาท/ไร  

       ทำกิจกรรมอะไรบาง (1.ไถดะ   2. ไถแปร    3. พรวนดิน    4. คราด   5. ยกรองขนาด.....................) 

2.17 ใชแรงงานคน - แรงงานครัวเรือน................คน     

       จำนวน.........วัน       ..........ชม./วัน  .........ไร   คาจาง.....................................ตอวัน 

       ทำกิจกรรมอะไรบาง.................................................................................................. 

2.18 ใชแรงงานคน - แรงงานจาง..............คน       

       จำนวน.........วัน       ..........ชม./วัน .........ไร   คาจาง.....................................ตอวัน 

       ทำกิจกรรมอะไรบาง.................................................................................................. 

2.19 การตากดิน   ตาก....................วัน   ไมตาก เพราะ............................ 

 

2.20 การปรับคุณภาพดิน 

สารปรับปรุงดิน     พื้นท่ี............................ ไร 

2.21.1 ไดโลไมล (ปูนมาล).ยี่หอ.......................ราคา.....................บาท/กก. ใชปริมาณ.......................กก./รุน 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 

2.21.2 ปูนขาว .ยี่หอ..........................ราคา........................บาท/กก. ใชปริมาณ.................................กก./รุน 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 

2.21.3 อ่ืนๆ...ยี่หอ..........................ราคา.........................บาท/กก. ใชปริมาณ....................................กก./รุน 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 

ปุยรองพื้น     พื้นท่ี............................ ไร 

2.21.4 ใชปุยอินทรีย    ราคา......................บาท/กก. ใชปริมาณ..................................กก 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 

2.21.5 ใชปุยคอก       ราคา...........................บาท/กก. ใชปรมิาณ.................................กก. 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 
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2.21.6 อ่ืนๆ......................................ราคา.........................บาท/กก. ใชปริมาณ.................................กก 

 ซื้อเอง................ กก.    ไดฟรี......................กก.      อื่นๆ.................................................กก. 

คาแรงในการปรับคุณภาพดิน    พื้นท่ี............................ ไร 

2.22 แรงงานในครัวเรือน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง................................(ใชคาจางทองถิ่น) 

2.23 จางแรงงาน     ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง......................................บาท/วนั 

 

การปลูก       พื้นท่ี............................ ไร 

2.24 ชื่อพันธุ …………..………....… ราคา...................บาท/กก.   ใชจำนวน….……….….…..กก.    

    ลักษณะเปน  หัวแม ขนาด..................        แงง (ทอนพันธุ) ขนาด....................................   

    ซื้อมา..............กก.  จาก...............................  ไดฟรี............กก.  มาจาก........................................ 

    ใชพันธุนี้เพราะ................................................................................................................................ 

2.25 การเตรียมหัวพันธุ  

     แชดวยยากันรา  ยี่หอ….................. ราคา.............บาท/ล. ใชปรมิาณ…......ล.  ซื้อ......ล.  ฟรี........ล. 

     แชดวยยาฆาเพลี้ย ยี่หอ…................. ราคา...............บาท/ล. ใชปริมาณ…......ล.  ซื้อ......ล.  ฟรี........ล. 

     อื่นๆ..............................................ราคา..............บาท/ล. ใชปริมาณ…......ล.  ซื้อ......ล.  ฟรี........ล. 

     วิธีการ.......................................................................................................................................    

    .................................................................................................................................................... 

2.26 แรงงานในการปลูก  

      2.26.1 แรงงานในครัวเรือน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง.......................(ใชคาจางทองถิ่น)  

      2.26.2 จางแรงงาน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง...............................บาท/วัน 

 

2.27 แรงงานในการปลูกซอม   

      2.27.1 แรงงานในครัวเรือน ……..คน …...วัน .......ชม./วัน คาจาง...........(ใชคาจางทองถิ่น) ครั้ง.......ตอรุน 

      2.27.2 จางแรงงาน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง......................... ครั้ง..........ตอรุน 

การดูแลรักษา 

การใหน้ำ        พื้นที่............................ ไร 

     วิธีใหน้ำระยะแรก................................................................................................................... 

     วิธีใหน้ำระยะหัวแก………………………………………………………………………………….................... 

     วิธีใหน้ำระยะกอนเก็บเกี่ยว.................................................................................................... 

2.28.1 แรงงานในครัวเรือน ……..คน …......วันตอรุน .........ชม./วัน  คาจาง.............บาท/วัน (ใชคาจางทองถ่ิน)  

2.28.2 จางแรงงาน  ……..คน  …......วันตอรุน  ...........ชม./วัน   คาจาง............... บาท/วัน   

2.29 คาน้ำ 

2.29.1 คาน้ำ..............................บาท/รุน     คาไฟฟา.................................บาท/รุน 

2.29.2 คาน้ำมันเชื้อเพลิง..........................บาท/รุน   คาน้ำมันหลอลื่น.........................บาท/รุน 

การดายหญา/ ถอนหญา/ พรวนดิน     พื้นท่ี............................ ไร 
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2.30 การดายหญา/ ถอนหญา/ พรวนดิน ทำเมื่อไหรบาง

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2.30.1 แรงงานในครัวเรือน …..คน …...วัน ......ชม./วัน  คาจาง..............บาท/วัน   ครั้ง.........ตอรุน 

2.30.2 จางแรงงาน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง.........................บาท/วัน  ครั้ง...........ตอรุน 

การใหปุย      พื้นท่ี............................ ไร 

2.31 วิธีใส............................................................................................................................................................. 

2.31.1 ปุยอินทรีย  ชวง......................จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณที่ใช...................กก ราคา................บาท/กก. 

         ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.2 ปุยคอก  ชวง....................... จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณที่ใช...................กก .ราคา.................บาท/กก. 

         ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.3 ปุย......................ชวง.................จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณท่ีใช...............กก ราคา..............บาท/กก. 

         ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.4 ปุย........................ชวง..................จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณที่ใช..............กก ราคา...............บาท/กก. 

         ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.5 ปุยเคมี.................ชวง................จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณท่ีใช..............กก    ราคา.............บาท/กก.                 

ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.6 ปุย........................ชวง...............จำนวน.........ครั้ง   ปริมาณท่ีใช..............กก   ราคา.............บาท/กก. 

         ซื้อเอง............. กก.(รวมทุกครั้ง)   ไดฟรี..................กก.(รวมทุกครั้ง)   อื่นๆ....................กก. 

2.31.7 แรงงานในครัวเรือน ……..คน …...วัน .......ชม./วัน   คาจาง.............(ใชคาจางทองถิ่น) ครั้ง..........ตอรุน 

2.31.8 จาง  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง.........................  ครั้ง...........ตอรุน 

การใชสารเคม ี     พื้นท่ี............................ ไร 

2.32.1 ยากำจัดวัชพืช......................ชวง..........................จำนวน..............ครั้ง    

         ปริมาณที่ใช...................................ลิตร/ครั้ง     ราคา.........................บาท/ลติร 

          ซื้อเอง (รวมทุกครั้ง).............. กก.   ไดฟรี (รวมทุกครัง้)..............กก.  อื่นๆ..................กก. 

2.32.2 ยากำจัดศัตรูพืช......................ชวง..........................จำนวน..............ครั้ง    

         ปริมาณที่ใช......................................ลิตร/ครั้ง      ราคา.........................บาท/ลิตร 

          ซื้อเอง (รวมทุกครั้ง).............. กก.   ไดฟรี (รวมทุกครัง้)..............กก.  อื่นๆ..................กก. 

2.32.3 แรงงานในครัวเรือน ……..คน …...วัน ........ชม./วัน   คาจาง...........(ใชคาจางทองถิ่น) ครั้ง.......ตอรุน 

2.32.4 จางแรงงาน  ……..คน  …...วัน  ........ชม./วัน   คาจาง........................บาท/วัน ครั้ง...........ตอรุน 

2.32.5 คาน้ำ..................................บาท/รุน               

2.32.6 คาไฟฟา.....................................บาท/รุน 

2.32.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง............................บาท/รุน     

2.32.8 คาน้ำมันหลอลื่น...............................บาท/รุน 
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การเก็บเกี่ยว    พื้นท่ี............................ ไร 

2.33 มีวิธีการเก็บอยางไร  (1. ขุด  2. เดินตามเก็บ  3.ขน  4.ทำความสะอาด 5. ตัดแตง)  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.34 ใชเครื่องจักร  เจาของ      

       จำนวน........วัน    ..........ชม./วัน  ..............ไร  เก็บไดวันละ..............กก. คาจางแรงงาน..............บาท/ไร  

       คาน้ำมันเชื้อเพลิง................................ทำกิจกรรมอะไรบาง .................................................................... 

2.35 ใชเครื่องจักร  จาง       

       จำนวน........วัน    ..........ชม./วัน  ..............ไร  เก็บไดวันละ.................กก. คาจาง......................บาท/ไร  

       ทำกิจกรรมอะไรบาง .................................................................................................................................. 

2.36 ใชแรงงานคน       แรงงานครัวเรือน................คน     

       จำนวน........วัน    ..........ชม./วัน  ..............ไร  เก็บไดวันละ.................กก. คาจางแรงงาน......................  

       ทำกิจกรรมอะไรบาง .................................................................................................................................. 

2.37 ใชแรงงานคน       แรงงานจาง..............คน       

       จำนวน........วัน    ..........ชม./วัน  ..............ไร  เก็บไดวันละ.................กก. คาจางแรงงาน......................  

       ทำกิจกรรมอะไรบาง .................................................................................................................................. 

2.38 ภาชนะที่ใชบรรจุ คือ.................  ใชบรรจุ ขมิ้น.......... / ไพล ..........หนวย  บรรจุได............กก.ตอหนวย 

2.39 ราคาภาชนะที่ใชบรรจุ...................................บาทตอหนวย   รวม............................บาท 

2.40 คาใชจายในการเก็บเกี่ยว อ่ืนๆ โปรดระบุ  

       2.40.1 กิจรรม......................................................................................................... 

                 1.แรงงานครัวเรือน...........คน      2.แรงงานจาง............คน 

                จำนวน............วัน   ........ชม./วัน   คาจาง....................บาท/วัน 

       2.40.2 กิจรรม......................................................................................................... 

                 1.แรงงานครัวเรือน...........คน      2.แรงงานจาง............คน 

                จำนวน............วัน   ........ชม./วัน   คาจาง....................บาท/วัน 

2.41 การขนสง    

        1.รถของตนเอง ใชงานมา.......ป  น้ำหนักในการขนสง.............กก. เปน ขมิ้นชัน.........% ไพล........%        

  คาขนสงไปขาย (รวมคาน้ำมันเชือ้เพลิง)  …………………บาท   ระยะทาง...........กม. 

        2.รถรับจาง   ....................บาท/เที่ยว    ...............เที่ยว      น้ำหนักบรรทุก..............กก.         

  ระยะทางจาก...........................ถงึ...........................     จำนวน..........กม. 

        คาแรงขนข้ึน-ลงรถ   จำนวน.......คน   ......ชม./วัน   .......วัน   คาจาง...............บาท/วัน 

สวนที่ 3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ (ใชกับขมิน้ชนั  ....................%    ไพล..................%) 
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รายการ จำนวน รวมมูลคาแรก

ซื้อทั้งหมด  

( บาท ) 

จำนวนปใชงาน 

(ซื้อจนสิ้นอาย)ุ 

( ป ) 

คาซอม

รวม 

(บาท/ป) 

มูลคาซาก 

รวม 

(บาท) 

% 

ใชงาน 

 

เคร่ืองมืออุปกรณ 

1) มีด…………………………….….…..… 

2) จอบ…………………………….…....… 

3) เสียม…………………………….…...… 

4) เคียว…………………………………… 

5) ผายาง………………………………..… 

6) ถังน้ำ……………………………... 

7) เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบซักโยก 

8) เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบ

เครื่องยนต 

9) เครื่องฉีดยาแบบใช

ถานไฟฉาย,แบตเตอรี ่

10) เครื่องฉีดยาแบบปมจากถัง 200 ลิตร 

11) สายยาง 

12) บอน้ำ 

13) เครื่องสูบน้ำ………………………… 

14) ปมน้ำไฟฟา………………………… 

15) ทอสูบน้ำพญานาค………………... 

16) ทอ PVC ระบบสปริงเกลิ................ 

17) หัวสปริงเกลิ................................. 

18) ตาขาย…………………………… 

19) กระสอบ...................................... 

20) รถยนต........……………………. 

21) เขียง ............................................. 

22) กะละมัง ........................................... 

23) กรรไกร............................................ 

24) รถไถ.................................................. 

25) รถเข็น................................................ 

26) บัวรถน้ำ............................................. 

27) .......................................................... 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

……… 

............ 

............ 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

............ 

............. 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

............. 

.............. 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

............ 

.............. 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……. 

……… 

……… 

……… 
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……… 

……… 
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……… 
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สวนที่ 4 ขอมูลผลผลิตและผลตอบแทน ป 2561 
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4.1 ผลผลิตที่ได ขมิ้นชัน........................... กก.     ไพล..................................... กก. 

4.2 ขายผลผลิต  ขมิ้นชัน........................... กก.     ไพล..................................... กก. 

4.3 เก็บผลผลิตไวเพื่อแปรรูปเบื้องตน (แหง/ บด) ขมิ้นชัน.................... กก.     ไพล.......................... กก. 

4.4 เก็บไวเพื่อเปนเพาะปลูก ขมิ้นชัน........................... กก.     ไพล................................ กก. 

4.5 เก็บไวเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ โปรดระบุ.................................ขมิน้ชัน............. กก.   ไพล.............. กก. 

ชองทางการขาย ของขมิ้นชัน 

4.6 ผลผลิตสด มีชองทางจำหนายคือ  

 1.บริษัทเอกชน/โรงงาน เพื่อแปรรูป  รอยละ..........            2.พอคารวบรวม รอยละ.......................    

 3.กลุมวิสาหกิจชุมชน  รอยละ..........      4.สถาบันเกษตร/ สหกรณการเกษตร รอยละ.......................    

 5.สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต.  รอยละ..........         6.สถานศึกษา รอยละ.......................    

 7.ตลาดสด  รอยละ....................     8.อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................  รอยละ.............  

4.7 ผลผลิตแหงและแบบผง มีชองทางจำหนายคือ  

 1.บริษัทเอกชน/โรงงาน เพื่อแปรรูป  รอยละ..........   2.พอคารวบรวม รอยละ.......................    

 3.กลุมวิสาหกิจชุมชน  รอยละ..........   4.สถาบันเกษตร/ สหกรณการเกษตร รอยละ.......................    

 5.สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต.  รอยละ..........   6.สถานศึกษา รอยละ.......................    

 7.ตลาดสด  รอยละ....................     8.อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................  รอยละ.............  

ชองทางการขาย ของไพล 

4.6 ผลผลิตสด มีชองทางจำหนายคือ  

 1.บริษัทเอกชน/โรงงาน เพื่อแปรรูป  รอยละ..........            2.พอคารวบรวม รอยละ.......................    

 3.กลุมวิสาหกิจชุมชน  รอยละ..........      4.สถาบันเกษตร/ สหกรณการเกษตร รอยละ.......................    

 5.สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต.  รอยละ..........         6.สถานศึกษา รอยละ.......................    

 7.ตลาดสด  รอยละ....................     8.อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................  รอยละ.............  

4.7 ผลผลิตแหงและแบบผง มีชองทางจำหนายคอื  

 1.บริษัทเอกชน/โรงงาน เพื่อแปรรูป  รอยละ..........   2.พอคารวบรวม รอยละ.......................    

 3.กลุมวิสาหกิจชุมชน  รอยละ..........   4.สถาบันเกษตร/ สหกรณการเกษตร รอยละ.......................    

 5.สถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล รพ.สต.  รอยละ..........   6.สถานศึกษา รอยละ.......................    

 7.ตลาดสด  รอยละ....................     8.อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................  รอยละ.............  

ราคา   ขมิน้ชนั 

4.8 การขายผลผลติสด มีการทำสญัญารบัซื้อลวงหนากบัผูซื้อ  

     1.ใช ผูซื้อคือ ......... (ระบุเลขในขอ 4.6)     2.ไมใช    

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก.  

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     คละเกรด    ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

4.9 การขายแบบแหง/ บด มีการทำสัญญารับซื้อลวงหนากับผูซื้อ  



70 

 
     1.ใช ผูซื้อคือ ......... (ระบุเลขในขอ 4.6)     2.ไมใช    

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก.  

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     คละเกรด    ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

ราคา   ไพล 

4.8 การขายผลผลติสด มีการทำสญัญารบัซื้อลวงหนากับผูซื้อ  

     1.ใช ผูซื้อคือ ......... (ระบุเลขในขอ 4.6)     2.ไมใช    

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก.  

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     คละเกรด    ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

4.9 การขายแบบแหง/ บด มีการทำสัญญารับซื้อลวงหนากับผูซื้อ  

     1.ใช ผูซื้อคือ ......... (ระบุเลขในขอ 4.6)     2.ไมใช    

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก.  

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     เกรด...............           ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

     คละเกรด    ปริมาณ....................... กก.  ราคา.........................บาท/กก. 

 

4.10 ชวงไหนขายไดราคาดี...........................................ราคาที่ขายได.........................บาท/กก.     

       เพราะ……………………………………………………………………………….………….. 

4.11 ชวงไหนขายไดราคาต่ำ...........................................ราคาที่ขายได.........................บาท/กก.  

       เพราะ………………………………………………………………………………………….. 

4.12 มีการรวมกลุมกันขายผลผลติ 1.ใช 2.ไมใช 

 

สวนที่ 5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหาในการผลิต ท้ังการปลกูและเก็บเกี่ยว เชน พันธุ ปุย โรค แมลง ฝนแลง แรงงาน เทคโนโลย ี

       .................................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................................... 

5.2 ทานมีวิธีจัดการหรือแกปญหาในการผลตินั้นอยางไร 

       ................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................... 

5.3 ปญหาในการตลาด เชน ราคาออนไหว ชองทางการขาย มีขอพิพาทกับผูรับซื้อ    

       .................................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................................... 
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5.4 ทานมีวิธีจัดการหรือแกปญหาในดานการตลาดนั้นอยางไร 

       ................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................... 

5.5 ทานคิดวาไดรับประโยชนอะไรบางในการเขารวมโครงการแปลงใหญ          

       การผลิต..................................................................................................................................................... 

       การตลาด.................................................................................................................................................... 

       แหลงทุน.................................................................................................................................................... 

       อื่นๆ............................................................................................................................................................ 

5.6 ทานคิดวาโครงการแปลงใหญนำไปสูการแกปญหาการผลติและการตลาดไดจริงหรือไม โครงการควรปรับปรุงอยางไร เคย

พบปญหาในการเขารวมโครงการอยางไร 

       ................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................... 

5.7 ขอเสนอแนะตอโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

       ................................................................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................................................... 

5.8 ในฤดูกาลตอไป ทานคิดวา  

1.จะปลูกขมิ้นชัน/ ไพล โดย 2.คงพ้ืนที่ปลูกเทาเดมิ 3.ลดพ้ืนที่ 4.เพิ่มพื้นท่ี  เพราะ......................... 

5.เลิกปลูกขมิ้นชัน/ไพล เพราะ....................................................................................................................... 
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ภาคผนวกท่ี 3 

ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิต 

 
ตารางผนวกที่ 3 ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิตขมิน้ชัน 

คาสังเกต drought ln(y) ln(seed) ln(fert) ln(labor) 

1 1 4.605 2.303 4.828 2.069 

2 1 4.382 2.079 4.787 3.434 

3 1 4.787 2.773 6.430 2.708 

4 1 5.481 3.178 3.689 3.761 

5 1 5.193 4.382 5.768 3.184 

6 1 5.768 3.689 5.481 3.337 

7 1 4.382 4.382 5.234 2.862 

8 1 2.996 3.466 4.942 2.773 

9 1 7.601 4.382 4.407 4.808 

10 1 2.996 2.996 3.912 3.221 

11 1 4.382 1.386 2.996 2.140 

12 1 6.685 3.689 3.912 3.255 

13 1 5.768 3.689 4.787 2.031 

14 1 4.382 3.178 3.466 1.833 

15 1 4.564 3.871 3.219 2.251 

16 1 3.689 4.382 5.298 1.853 

17 1 5.768 4.605 2.882 2.749 

18 1 5.886 4.094 6.215 3.091 

19 1 5.991 4.382 4.787 3.114 

20 1 7.090 4.382 5.991 3.689 

21 1 5.768 4.382 5.298 3.750 

22 1 5.385 4.287 5.203 3.306 

23 1 5.481 4.382 5.298 3.401 

24 0 7.741 4.828 6.215 3.231 

25 0 8.006 5.704 6.215 3.281 

26 0 6.685 5.481 6.215 4.613 

27 0 7.937 5.298 7.601 2.900 

28 0 8.006 5.298 6.477 2.546 

29 0 7.824 5.521 5.521 3.259 

30 0 7.601 5.298 6.908 3.894 

31 0 7.601 5.298 6.908 3.986 
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ตารางผนวกที่ 3 ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิตขมิน้ชัน (ตอ) 

คาสังเกต drought ln(y) ln(seed) ln(fert) ln(labor) 

32 0 7.919 5.298 4.094 2.506 

33 0 6.908 4.443 6.198 3.041 

34 0 6.802 4.605 4.605 2.169 

35 0 7.601 3.689 2.040 2.361 

36 0 7.601 3.912 3.401 2.340 

37 0 6.146 4.200 2.996 3.012 

38 0 6.174 2.813 3.401 2.872 

39 0 7.844 4.605 3.219 2.711 

40 0 6.908 4.605 5.011 3.076 

41 0 5.991 2.996 3.912 2.457 

42 0 7.048 3.887 4.052 2.333 

43 0 7.313 3.912 4.787 3.850 

44 0 6.397 5.011 3.912 2.469 

45 0 7.824 5.075 4.787 3.478 

46 0 6.908 5.136 7.050 3.935 

47 0 6.215 4.605 4.723 2.245 

48 0 6.972 3.283 4.670 3.296 

49 0 7.195 5.586 4.605 3.271 

50 0 7.601 4.759 3.912 3.718 

51 0 7.419 5.809 6.908 3.909 

52 0 8.226 5.991 6.932 3.912 

53 0 7.626 5.991 6.310 3.323 

54 0 8.006 5.991 4.605 3.609 

55 0 7.090 4.605 7.244 3.053 

56 0 7.467 3.912 3.912 3.552 

57 0 7.601 5.704 5.298 2.449 

58 0 7.601 5.704 5.298 2.485 

59 0 7.601 5.704 5.298 2.485 

60 0 7.496 5.704 3.912 2.970 

61 0 6.620 5.704 3.912 2.983 

62 0 7.601 5.704 3.912 3.287 

63 0 7.719 5.704 4.135 3.096 

64 0 7.783 5.075 4.605 3.269 

65 0 6.215 5.136 6.957 3.434 
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ตารางผนวกที่ 3 ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิตขมิน้ชัน (ตอ) 

คาสังเกต drought ln(y) ln(seed) ln(fert) ln(labor) 

66 0 6.397 3.912 3.912 2.315 

67 0 7.601 5.075 4.605 3.332 
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ตารางผนวกที่ 4 ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิตไพล 

คาสังเกต drought ln(y) ln(seed) ln(fert) ln(labor) 

1 1 5.075 5.170 5.298 3.268 

2 1 6.620 4.605 5.011 3.847 

3 1 5.704 2.303 5.521 2.590 

4 1 3.689 3.784 3.912 3.739 

5 1 5.768 4.382 5.298 3.401 

6 1 6.078 4.287 5.203 3.386 

7 1 7.378 4.382 5.991 3.689 

8 1 6.174 5.481 6.461 3.250 

9 1 6.579 4.094 6.908 3.638 

10 1 4.718 3.871 3.912 2.398 

11 1 6.685 3.689 3.912 3.455 

12 1 6.685 4.382 6.374 3.883 

13 1 3.689 4.382 5.704 2.184 

14 1 7.783 5.481 2.882 3.074 

15 1 3.871 2.773 6.363 2.833 

16 1 6.328 3.689 5.394 2.264 

17 1 5.298 3.178 3.871 2.506 

18 1 5.521 4.605 7.810 5.165 

19 1 6.254 4.382 3.178 3.199 

20 0 8.700 7.378 5.768 5.481 

21 0 4.787 3.507 3.689 3.390 

22 0 7.601 4.893 6.765 1.735 

23 0 8.700 6.215 8.006 3.924 

24 0 8.294 4.605 7.601 3.935 

25 0 8.112 7.195 7.601 4.435 

26 0 8.294 5.991 8.294 3.593 

27 0 6.908 3.401 3.932 1.727 

28 0 7.467 5.165 5.298 3.824 

29 0 8.700 6.908 7.313 4.464 

30 0 6.972 2.927 5.363 3.629 

31 0 7.378 4.382 5.075 4.787 

32 0 6.908 4.605 5.704 3.629 

33 0 6.502 3.283 5.704 2.708 
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ตารางผนวกที่ 4 ขอมูลที่ใชในการประมาณการฟงกชันการผลิตไพล (ตอ) 

คาสังเกต drought ln(y) ln(seed) ln(fert) ln(labor) 

34 0 8.700 5.704 5.298 4.070 

35 0 9.393 6.215 6.551 3.998 

36 0 7.755 5.809 5.452 3.816 

37 0 8.700 6.215 6.908 3.974 

38 0 7.894 5.809 6.957 4.215 

39 0 7.313 3.912 5.481 4.103 

40 0 8.517 6.685 7.601 4.739 

41 0 7.937 3.689 2.733 2.506 

42 0 8.700 5.991 7.244 3.239 

43 0 5.991 4.200 3.689 3.296 

44 0 7.090 4.382 5.991 3.912 

45 0 8.412 5.521 7.003 3.924 

46 0 7.090 2.996 3.912 3.581 

47 0 8.854 6.802 6.802 4.222 

48 0 6.685 4.382 3.689 2.555 

49 0 8.006 5.394 5.298 3.296 

50 0 8.764 5.991 5.768 4.436 

51 0 6.802 4.094 4.605 2.904 
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ตารางผนวกที่ 5 สรุปคาสถิตขิองตัวแปรที่ใชในแบบจำลองฟงกชันการผลิตขมิ้นชัน 

  ในพื้นที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

y 1,259.25 1,079.38 1,212.95 877.47 

Seed 138.70 127.61 131.97 90.10 

fert 209.71 267.60 384.31 485.47 

labor 24.60 20.95 27.97 18.27 

drought 0.39 0.49 0.29 0.46 

ที่มา : จากการสำรวจ 

 

ตารางผนวกที่ 6 สรุปคาสถิตขิองตัวแปรที่ใชในแบบจำลองฟงกชันการผลิตไพล 

  ในพ้ืนที่โครงการฯ นอกพื้นที่โครงการฯ 

  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

y 2,572.03 2,886.00 2,055.96 2,117.88 

Seed 214.12 238.88 278.88 425.87 

fert 523.31 635.71 759.28 1,029.41 

labor 43.25 36.87 49.86 48.15 

drought 0.37 0.49 0.38 0.49 

ที่มา : จากการสำรวจ 
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ภาคผนวกท่ี 4 

ผลการประมาณการฟงกชันการผลิต 

 

ผลการประมาณการดวยโปรแกรม Stata 

 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขม้ินชันของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ  

 

                                                                              

       _cons     4.146568   .7188285     5.77   0.000     2.680508    5.612629

   1.drought    -1.713325   .3435305    -4.99   0.000     -2.41396    -1.01269

lnlabour_rai     .6656018    .230966     2.88   0.007     .1945435     1.13666

lnfertom_rai    -.0639684    .108686    -0.59   0.560    -.2856349    .1576982

  lnseed_rai     .3005021   .1137835     2.64   0.013     .0684393     .532565

                                                                              

   lnytt_rai        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .72729

                                                R-squared         =     0.7686

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(4, 31)          =      33.22

Linear regression                               Number of obs     =         36

 

 

 

ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตขม้ินชันของเกษตรกรนอกพื้นที่โครงการฯ  

 

                                                                              

       _cons     4.800199   .9292806     5.17   0.000     2.890036    6.710363

   1.drought    -1.457047   .3532715    -4.12   0.000    -2.183207   -.7308875

lnlabour_rai     .0690354   .2346969     0.29   0.771    -.4133909    .5514618

lnfertom_rai    -.0787359   .1077102    -0.73   0.471    -.3001373    .1426655

  lnseed_rai      .539796   .1439848     3.75   0.001     .2438311     .835761

                                                                              

   lnytt_rai        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .71312

                                                R-squared         =     0.6829

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(4, 26)          =      11.06

Linear regression                               Number of obs     =         31
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 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตไพลของเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการฯ  

 

                                                                              

       _cons     3.934478   .9236119     4.26   0.000     2.019024    5.849932

   1.drought    -1.273066   .3613714    -3.52   0.002    -2.022504   -.5236271

lnlabour_rai      .433602   .3792196     1.14   0.265    -.3528514    1.220055

lnfertom_rai    -.2708699    .158636    -1.71   0.102    -.5998609    .0581211

  lnseed_rai     .7463267    .127509     5.85   0.000     .4818892    1.010764

                                                                              

   lnytt_rai        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .79654

                                                R-squared         =     0.7659

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(4, 22)          =      23.31

Linear regression                               Number of obs     =         27

 

 

 

 ผลการประมาณการฟงกชันการผลิตไพลของเกษตรกรนอกพ้ืนที่โครงการฯ 

 

                                                                              

       _cons     3.154501   1.252919     2.52   0.021     .5321103    5.776891

   1.drought    -1.231788   .3645483    -3.38   0.003    -1.994796   -.4687796

lnlabour_rai     .1720186    .195827     0.88   0.391    -.2378521    .5818893

lnfertom_rai     .4581273   .1773367     2.58   0.018     .0869574    .8292972

  lnseed_rai     .2010044   .1331773     1.51   0.148    -.0777389    .4797476

                                                                              

   lnytt_rai        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                Root MSE          =     .76308

                                                R-squared         =     0.7356

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(4, 19)          =      13.19

Linear regression                               Number of obs     =         24

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




