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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี) 
ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65 

โดย: กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
 

ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นระบบที่ช่วย
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร แผนที่ความเหมาะสมของ 
การปลูกพืช (Zoning ดิน น้ำ พืช) ปัจจัยการผลิต พื ้นที ่ในและนอกเขต
ชลประทาน แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน Cropping Pattern และ Cropping 
Requirement โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัดจากข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดินในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ 
ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิด ซ่ึงเป็นประโยชน์สำหรับ
การบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทย ให้เกิดความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน  
แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบแผนที่เกษตรฯ ยังขาดการแสดงผลการคาดการณ์

ผลผลิตสินค้าเกษตรและผลตอบแทนการผลิตพืช จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที ่ด ินกับ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการดำเนินโครงการคาดการณ์ผลผลิตสินค้า
เกษตร โดยมีโครงการนำร่องสินค้าเกษตรยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจัดทำแบบจำลองและนำข้อมูล
แสดงผลในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผน 
การผลิตล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 ทั้งนี ้ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายให้จัดทำเขตการใช้ที่ ดินในพื ้นที่
เกษตรกรรม โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง  
ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าวนาปี) ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน เพื่อใช้ในแบบจำลอง
การคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรและผลตอบแทนการผลิตพืช ซึ ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามนโยบายภาคการเกษตรของรัฐ และตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไป 
ปัญหาทางด้านการเกษตร และทัศนคติของเกษตรกร และ 2) ศึกษาต้นทุน และ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวนาปีตามชั้นความเหมาะสมของที่ดินในจังหวัดพะเยา  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้าเอกสารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอน 
ด้วยการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 172 ตัวอย่าง ประกอบด้วยอำเภอเมือง ภูซาง แม่ใจ ดอกคำใต้ จุน เชียงคำ  
และเทิง จังหวัดพะเยา บริเวณพื้นที่ S1  S2  และ S3 ของผลผลิตข้าวนาปีตามประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 
และข้าวเหนียว 
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 ผลการศึกษา 

  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) บริเวณพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพระดับมาก 
(S1) ปานกลาง (S2) และเล็กน้อย (S3) มีอายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67.03 
ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเอง ร้อยละ 71.17 โดยมีเนื้อที่ปลูก/เนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9.65 ไร่ต่อ
ครัวเรือน พันธุ์ข้าวทีใ่ช้ปลูก ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และ กข.15 ปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลินาปีเฉลี่ยต่อเนื้อที่ปลูก 
1 ไร่ ใช้แรงงานคน 0.18 วันทำงาน และแรงงานเครื่องจักร 4.38 ชั่วโมงทำงาน โดยมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,712.68 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,119.46 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 3,382.14 บาทต่อไร่ จุดคุ้มทุนเฉลี่ย 258.65 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 573.27 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรมีผลกำไรเฉลี่ย 1,359.38 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 1) 
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (ข้าวขาว) บริเวณพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพระดับมาก (S1) 
และปานกลาง (S2) มีอายุเฉลี่ย 58 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 77.78 ลักษณะการถือครอง
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเอง ร้อยละ 84.15 โดยมีเนื้อที่ปลูก/เนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9.11 ไร่ต่อครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่
ใช้ปลูก ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก2 ปัจจัยการผลิตข้าวขาวนาปีเฉลี่ยต่อเนื้อที่ปลูก 1 ไร่ ใช้แรงงานคน 0.07 วันทำงาน 
และแรงงานเครื่องจักร 5.46 ชั่วโมงทำงาน โดยมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,703.11 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 
1,195.90 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 4,899.01 บาทต่อไร่ จุดคุ้มทุนเฉลี่ย 362.66 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 868.78 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรมีผลกำไรเฉลี่ย 1,672.69 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 2) 
  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (ข้าวเหนียว) บริเวณพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพระดับมาก (S1) 
ปานกลาง (S2) และเล็กน้อย (S3) มีอายุเฉลี่ย 60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.01 
ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเอง ร้อยละ 77.51 โดยมีเนื้อที่ปลูก/เนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 4.63 ไร่ต่อ
ครัวเรือน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก ได้แก่ พันธุ์กข.6 ปัจจัยการผลิตข้าวเหนียวนาปีเฉลี่ยต่อเนื้อที่ปลูก 1 ไร่ ใช้แรงงานคน 
0.57 วันทำงาน และแรงงานเครื่องจักร 4.83 ชั่วโมงทำงาน โดยมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,884.47 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 
1,040.38 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 3,924.85 บาทต่อไร่ จุดคุ้มทุนเฉลี่ย 444.02 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 561.52 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรมีผลกำไรเฉลี่ย 274.98 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 3) 
 สำหรับสภาพปัญหาการปลูกข้าว พบว่า ปัญหาที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
ราคาผลผลิตตกต่ำ และขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกมาจำหน่าย ประกันรายได้เกษตรกร และประกันราคาผลผลิต  ส่วน
ทัศนคติของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.97 ไม่เลิกปลูกข้าว เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของ
ครอบครัว อายุมาก มีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้ว ไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1: ข้อมูลเศรษฐกิจการปลูกข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65 

รายการ หน่วยวัด พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) เฉล่ีย 

1. ผลผลิต  กิโลกรัม/ไร ่ 737.33 554.49 385.56 573.27 
2. รายได้ทั้งหมด บาท/ไร ่ 6,601.18 5,058.09 3,426.34 5,191.52 
3. ต้นทุนการปลูก บาท/ไร ่ 4,020.50 3,795.01 3,701.83 3,832.14 
   3.1 ต้นทุนผันแปร บาท/ไร ่ 2,923.27 2,659.32 2,631.49 2,712.68 
   3.2 ต้นทุนคงที่ บาท/ไร ่ 1,097.23 1,135.69 1,070.34 1,119.46 
4. กำไรสุทธิ บาท/ไร ่ 2,580.68 1,263.08 (275.49) 1,359.38 
5. ราคาขายผลผลิต บาท/กิโลกรัม 9.06 9.06 9.06 9.06 
6. ราคาคุ้มทุน บาท/กิโลกรัม 5.45 6.84 9.60 6.68 
7. ผลผลิตคุ้มทุน กิโลกรัม/ไร ่ 215.34 266.34 478.92 258.65 

ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลที่สำรวจ,2565 

ตารางที่ 2: ข้อมูลเศรษฐกิจการปลูกข้าวนาปี (ข้าวขาว) จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65 

รายการ หน่วยวัด พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
สูง (S1) ปานกลาง (S2) เฉล่ีย 

1. ผลผลิต  กิโลกรัม/ไร ่ 980.34 582.61 868.78 
2. รายได้ทั้งหมด บาท/ไร ่ 7,407.80 4,426.97 6,571.70 
3. ต้นทุนการปลูก บาท/ไร ่ 5,340.83 3,765.69 4,899.01 
   3.1 ต้นทุนผันแปร บาท/ไร ่ 4,071.12 2,759.09 3,703.11 
   3.2 ต้นทุนคงที่ บาท/ไร ่ 1,269.71 1,006.60 1,195.90 
4. กำไรสุทธิ บาท/ไร ่ 2,066.97 661.28 1,672.69 
5. ราคาขายผลผลิต บาท/กิโลกรัม 7.56 7.56 7.56 
6. ราคาคุ้มทุน บาท/กิโลกรัม 5.45 6.46 5.64 
7. ผลผลิตคุ้มทุน กิโลกรัม/ไร ่ 372.65 356.41 362.66 

ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลที่สำรวจ,2565 

ตารางที่ 3: ข้อมูลเศรษฐกิจการปลูกข้าวนาปี (ข้าวเหนียว) จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2564/65 

รายการ หน่วยวัด พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) เฉล่ีย 

1. ผลผลิต  กิโลกรัม/ไร ่ 766.67 596.46 356.57 561.52 
2. รายได้ทั้งหมด บาท/ไร ่ 5,616.14 4,480.46 2,722.03 4,199.83 
3. ต้นทุนการปลูก บาท/ไร ่ 4,066.75 3,888.41 3,811.34 3,924.85 
   3.1 ต้นทุนผันแปร บาท/ไร ่ 2,975.47 2,850.51 2,804.03 2,884.47 
   3.2 ต้นทุนคงที่ บาท/ไร ่ 1,091.28 1,037.90 1,007.31 1,040.38 
4. กำไรสุทธิ บาท/ไร ่ 1,549.39 592.05 (1,089.31) 274.98 
5. ราคาขายผลผลิต บาท/กิโลกรัม 7.48 7.48 7.48 7.48 
6. ราคาคุ้มทุน บาท/กิโลกรัม 5.30 6.52 10.69 6.99 
7. ผลผลิตคุ้มทุน กิโลกรัม/ไร ่ 303.22 384.27 -1 444.02 

ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลที่สำรวจ,2565 
หมายเหตุ: 1 ไม่สามารถหาผลผลิตคุ้มทุนได้เนื่องจากราคาขายต่อหน่วยต่ำกว่าราคาต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (7.86บาทต่อไร่) ซึ่งมีผลทำให้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยติดลบ 
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 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พิมพ์ครั้งท่ี 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 
นิพนธ์ เอ่ียมสุภาษิตและคณะ. 2555. หน่วยที่ 11 ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ ตอนที่ 11.2 ข้าว. หน้า 244-259.  
 เอกสารการสอนชุดวิชาพืชเศรษฐกิจ (Economic Crops) ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 8.  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 

 


