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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รายงานนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูก 
พืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ปีการผลิต 2564/65  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบสถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และเพ่ือวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน  
3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ
ปานกลาง (S2) และพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) จ าแนกตามประเภทผลผลิต
ยางพารา ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ได้ผลการศึกษาดังนี้  

1. ภำวะเศรษฐกิจและสังคม 
เกษตรกรที่ท าการผลิตยางพารามีอายุเฉลี่ยประมาณ 57 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 52.80 ลักษณะกำรถือครองที่ดิน ครัวเรือนเกษตรมีที่ดิน 
เป็นของตนเองทั้งหมด เอกสารการถือครองที่ดินในที่ดินของตนเองส่วนใหญ่เป็นส.ป.ก.4-01  
ร้อยละ 49.35 ของครัวเรือนเกษตรที่มีหนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ภำวะหนี้สิน ครัวเรือนเกษตรมี
หนี้สินร้อยละ 41.60 จ านวนเงินกู้เฉลี่ย 35,856.00 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงเป็นการกู้ยืมเงินในระบบ
ทั้งหมดโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 6.20 บาทต่อปี ปัญหำด้ำนกำรเกษตร ครัวเรือนเกษตร 
ร้อยละ 82.40 มีปัญหาด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาโรคพืชระบาดร้อยละ 81.55  
ของครัวเรือนเกษตรที่มีปัญหาด้านการเกษตรทั้งหมด ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 67.20 ต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร โดยความช่วยเหลือที่ต้องการ
มากที่สุด คือ ประกันราคาผลผลิตร้อยละ 73.81 ของครัวเรือนเกษตรที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด 
ปัญหำด้ำนกำรครองชีพ สังคม และควำมปลอดภัย ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 40.80 มีปัญหาด้านการ 
ครองชีพ โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรงร้อยละ 58.82 ของครัวเรือนเกษตรที่มีปัญหา 
ด้านการครองชีพทั้งหมด และครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 17.60 มีปัญหาด้านสังคมและความปลอดภัย  
โดยปัญหาหลัก คือ การโจรกรรมร้อยละ 63.64 และยาเสพติดร้อยละ 50.00  ของครัวเรือนเกษตร 
ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนกำรครองชีพ สังคม และควำม
ปลอดภัย ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 12.00 ต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ โดยความช่วยเหลือ 
ที่ต้องการเร่งด่วนคือ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคร้อยละ 80.00 และบริโภคร้อยละ 73.33 ของครัวเรือน
เกษตรทีต่้องการความช่วยเหลือทั้งหมด ทัศนคติของเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 98.40 มีแนวคิด
ในการเพ่ิมผลผลิต โดยส่วนใหญ่มีแนวคิดการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ หรือเพ่ิมปริมาณปุ๋ยเคมี ส่วนแนวคิด 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 64.00 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ไม่คิด 
จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา แต่ก็มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 31.20 ต้องการลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา  
เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน และไม้ผลทดแทน ส่วนการวางแผนเปลี่ยนแปลงอาชีพไปสู่นอกภาคการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.20 ไม่คิดเปลี่ยนแปลงอาชีพ โดยให้เหตุผลว่า ราคาผลผลิตยางพารา 
ที่ได้รับในขณะนี้ยังสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว  ประเภทผลผลิต
ยำงพำรำที่เกษตรกรต้องกำรผลิต เกษตรกรร้อยละ 47.20 ของเกษตรทั้งหมด ต้องการผลิตยางพารา
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จ าหน่ายในรูปแบบน้ ายางสด โดยให้เหตุผลว่าขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ราคาผลผลิตดี สามารถ
จ าหน่ายได้ทุกวัน และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ควำมพึงพอใจในรำคำผลผลิตยำงพำรำที่เกษตรกร
จ ำหน่ำย และรำคำผลผลิตยำงพำรำที่เกษตรกรต้องกำรจ ำหน่ำย เกษตรกรร้อยละ 59.46  
ของเกษตรกรทั้งหมด พึงพอใจในราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้ และราคายางพาราที่เกษตรกร
ต้องการจ าหน่ายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม ในแต่ละประเภทผลผลิตยางพารา คือ น้ ายางสด 60.71 บาท ยางก้อนถ้วย 
31.64 บาท และยางแผ่นดิบ 69.33 บาท 

2. ภำวะกำรผลิตยำงพำรำ 
 2.1 น้ ำยำงสด  

 การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา ใช้ราคาน้ ายางสด  
ที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ที่สวนเฉลี่ย 47.15 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนและผลตอบแทนจ าแนก 
ตามบริเวณพ้ืนที่ดินที่มีระดับความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3)  
และเฉลี่ยรวม ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ 268.10  211.06  200.81 และ 233.79 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิต 
12,640.92  9,951.48  9,468.19 และ 11,023.20 บาทต่อไร่ มีต้นทุนทั้งหมด 8,668.47  8,743.91  
8,778.04 และ 8,719.32 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 3,972.45  1,207.57  690.15 
และ 2,303.88 บาทต่อไร่ ต้นทุนต่อกิโลกรัม 32.33  41.43  43.71 และ 37.30 บาท และอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุน 1.46  1.14  1.08 และ 1.26 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
ทั้งหมด (Benefit-cost Ratio: B/C Ratio) ทั้ง 3 ระดับความเหมาะสม มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตยางพารา มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เสียไป แสดงให้เห็นว่าการปลูก
ยางพารามีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 

2.2 ยำงก้อนถ้วย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา ใช้ราคายางก้อนถ้วย 

ที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ที่สวนเฉลี่ย 23.80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนและผลตอบแทนจ าแนก 
ตามบริเวณพ้ืนที่ดินที่มีระดับความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3)  
และเฉลี่ยรวม ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ 418.82  368.44  340.15 และ 364.56 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิต 
9,967.92  8,768.87  8,095.57 และ 8,676.53 บาทต่อไร่ มีต้นทุนทั้งหมด 8,357.88  8,128.57  
7,915.36 และ 8,086.81 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด 1,610.04  640.30  180.21 และ 
589.72 บาทต่อไร่ ต้นทุนต่อกิโลกรัม 19.96  22.06  23.27 และ 22.18 บาท และอัตราส่วนรายได้ 
ต่อต้นทุน 1.19  1.08  1.02 และ 1.07 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 
(Benefit-cost Ratio: B/C Ratio) ทั้ ง 3 ระดับความเหมาะสม  มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตยางพารา มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เสียไป แสดงให้เห็นว่าการปลูก
ยางพารามีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 

2.3 ยำงแผ่นดิบ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา ใช้ราคายางแผ่นดิบ 

ที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ที่สวนเฉลี่ย 56.67 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนและผลตอบแทนจ าแนก 
ตามบริ เวณพ้ืนที่ดินที่มี ระดับความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง ( S2) เล็กน้อย (S3)  
และเฉลี่ยรวม ซึ่งผลผลิตที่ได้ คือ 236.10  209.94 และ 217.69 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิต 
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13,379.79  11,897.30 และ 12,336.49 บาทต่อไร่ มีต้นทุนทั้งหมด 10,495.28  10,166.97 และ 
10,264.23 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 2,884.51  1,730.33 และ 2,072.26 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนต่อกิโลกรัม 44.45  48.43 และ 47.15 บาท และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน 1.27  1.17 และ 
1.20 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (Benefit-cost Ratio: B/C Ratio) 
ทั้ง 2 ระดับความเหมาะสม มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตยางพารา 
มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนท่ีเสียไป แสดงให้เห็นว่าการปลูกยางพารามีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 

3. ข้อเสนอแนะ 
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 52.80 อาจเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตร รัฐจึงควรส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาด้วยการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมรับ
ความรู้และเทคโนโลยี ควรสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ  
เพ่ิมศักยภาพการผลิต และสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่จัดท าแปลงสาธิตเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิต
ทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง พร้อมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกยางพาราให้ร่วมกัน
จ าหน่ายและร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งท าให้สามารถสร้างอ านาจการต่อรองกับผู้ซื้อผลผลิต  
และผู้ขายปัจจัยการผลิต เพ่ือลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคายางพารา พร้อมทั้งช่วยเหลือ
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตร (โรคพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า ปัจจัยการผลิต) โดยการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐควรมีมาตรการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น (การแพร่ระบาดของโรค ภาวะสงคราม) อย่างเป็นระบบ เช่น การประกันราคา 
การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

  



 
 

บทท่ี 1    
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นระบบที่ช่วยให้เกษตรกร

สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร แผนที่ความเหมาะสมของการปลูกพืช (Zoning ดิน น ้ า พืช)  
ปัจจัยการผลิต พื นที่ ในและนอกเขตชลประทาน แหล่งน ้ าผิวดินและใต้ดิน Cropping Pattern  
และ Cropping Requirement โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดท้าเป็นแผนที่รายจังหวัดจากข้อมูลขอบเขต 
การปกครอง การใช้ที่ดินในปัจจุบัน พื นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื นที่ เหมาะสมและไม่ เหมาะสมกับ 
พืชเศรษฐกิจรายชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ส้าหรับการบริหารจัดการด้านการเกษตรของไทย ให้เกิด 
ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน  แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบแผนที่เกษตรฯ ยังขาดการแสดงผลการคาดการณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตรและผลตอบแทนการผลิตพืช จึงท้าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน 
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการด้าเนินโครงการคาดการณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยมีโครงการน้าร่องสินค้าเกษตรยางพารา มาจัดท้าแบบจ้าลองและน้าข้อมูล
แสดงผลในระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรสามารถ 
วางแผนการผลิตล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

ทั งนี  กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการก้าหนดนโยบายให้จัดท้าเขตการใช้ที่ดิน  
ในพื นที่ เกษตรกรรม โดยค้านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เหมาะสม 
และเป็นธรรม รวมทั งให้ความส้าคัญกับการจัดท้าฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นที่ต้อง
ด้าเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ตามชั น  
ความเหมาะสมของที่ดิน เพ่ือใช้ในแบบจ้าลองการคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรและผลตอบแทน  
การผลิตพืช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานตามนโยบายภาคการเกษตรของรัฐ และตอบสนอง 
ความต้องการของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค ์
1) เพื่อทราบสถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
2) เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามชั นความเหมาะสมของที่ดิน 

1.3 ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

1.4 สถำนที่ด ำเนินงำน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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1.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
1) แบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจและสังคม การใช้ปัจจัยการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน

ในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
2) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่หน่วยที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 และแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราส่วน 1:50,000   
3) เครื่องค้านวณระบบก้าหนดต้าแหน่งบนพื นโลก (Global Positioning System: GPS) 
4) แอปพลิเคชั่น Agri-Map Mobile 

1.6 วิธกีำรด ำเนินงำน 
1) ศึกษำข้อมูลและจัดท ำเครื่องมือ 

ศึกษาข้อมูลเบื องต้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยก้าหนดวัตถุประสงค์ของการส้ารวจ 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ จัดท้าเครื่องมือการเก็บข้อมูล และวางแผนการปฏิบัติงาน
รวมทั งประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถจัดประเภทข้อมูลได้ 2 ประเภท  
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์

เกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  
2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท้าการเก็บรวบรวมจาก

เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยรายงาน บทความ และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน้าข้อมูลดังกล่าว 
มาอ้างอิงและประกอบการศึกษา  

3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะน้ามาตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ น แล้วน้ามา

ประมวลผลในส้านักงาน โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Microsoft Excel และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั ง 
จากนั นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แสดงผล 
เป็นค่าร้อยละ และหรือค่าเฉลี่ย แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

3.1) การวิเคราะห์สถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และค่าร้อยละ 

3.2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
โดยวิเคราะห์และสรุปข้อมูลมาเป็นค่าเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่หรือต่อพื นที่ 1 ไร่ ได้แก่ 

(1) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนทั งหมด ต้นทุนผันแปร  
และต้นทุนคงที ่ 

- ต้นทุนรวมทั งหมด (Total Cost: TC) เป็นค่าใช้จ่ายทั งหมดในการผลิต 
โดยรวมตน้ทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ การค้านวณต้นทุนรวมมีวิธีการดังนี   

ต้นทุนทั งหมด = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี  
 TC = TVC + TFC  
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- ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost: TVC ) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ค่าใช้จ่ายประเภทนี เกษตรกรสามารถเพ่ิมหรือลดได้
ในช่วงระยะเวลาการผลิตพืช 

- ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost: TFC) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นแก่เกษตรกร 
ถึงแม้จะไม่ได้ท้าการผลิตพืช เนื่องจากค่าใช้จ่ายประเภทนี จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตพืช 

(2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ประกอบด้วย ผลตอบแทนเหนือต้นทุน 
เงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด 

  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด  = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ทั งหมด 
                                                                         กับต้นทุนที่เป็นเงินสดทั งหมด  

  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ทั งหมด 
                                                                         กับต้นทุนผันแปรทั งหมด  

  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด = ผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตทั งหมด 
                                                                         กับต้นทุนทั งหมด 

(3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (ความเป็นไปได้) ทางเศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์
ทางการเงิน (Financial Analysis) หมายถึง ขบวนการที่ถูกน้ามาใช้ในการก้าหนดหรือวัดความสามารถ
ในการท้าก้าไร (Profitability) ของการลงทุนในโครงการหนึ่งหรือเพ่ือใช้เปรียบเทียบความสามารถ 
ในการท้าก้าไรระหว่างโครงการลงทุนที่มีโอกาสเลือกตั งแต่สองโครงการขึ นไป (สมศักดิ์ , 2531)  
ใช้หลักการวิเคราะห์ดังนี  อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั งหมด (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio)  
เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และเปรียบเทียบผลได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับ 
จากการลงทุนว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการลงทุน กล่าวคือ
เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตพืชกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั งหมด  
ขนาดของ B/C Ratio ที่ได้อาจจะมีค่าเท่ากับ 1 มากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 ก็ได้ ค่าที่ได้แสดงถึง
ประสิทธิภาพของทุนที่ใช้กล่าวคือ B/C Ratio แสดงให้ทราบว่าจ้านวนเงิน 1 หน่วยที่ใช้เพ่ือการลงทุน 
(ต้นทุน) ให้ค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเท่ากับเท่าไหร่ และหลักเกณฑ์การตัดสินใจพิจารณา จากค่า  
B/C Ratio ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 จึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนและไม่ควรลงทุนเมื่อ B/C Ratio  
มีค่าน้อยกว่า 1  

4) กำรเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ 
น้าเสนอในรูปแบบของการบรรยายประกอบตาราง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการส้ารวจ แล้วน้ามาเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูก 
พืชเศรษฐกิจยางพารา ตามชั นความเหมาะสมของที่ดิน เพ่ือน้าเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลและน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

 

 



1-4 
 

1.7 นิยำมศัพท ์
ยางพารา หมายถึง ยางพาราพันธุ์ต่าง ๆ ทีป่ลูกในพื นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ยางพาราปีปลูก หมายถึง ยางพาราอายุ 1 ปี 
ยางพาราปีดูแลรักษา หมายถึง ยางพาราอายุ 2-6 ปี 
ยางพาราปี ให้ผลผลิต หมายถึง ยางพาราอายุ 7 ปีขึ นไป  ที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  

และจ้าหน่ายผลผลิตในรูปแบบน ้ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ 
น ้ายางสด หมายถึง น ้ายางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพาราที่มีหรือไม่มีสารรักษาสภาพ  

และอยู่ในสภาพก่อนที่จะเข้ากระบวนการท้าให้เกิดเป็นน ้ายางข้นหรือกระบวนการต่าง ๆ (ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2564) 

ยางก้อนถ้วย หมายถึง ก้อนยางที่เกิดจากน ้ายางสดจับตัวในถ้วยน ้ายาง มีลักษณะเป็น 
ก้อนรูปถ้วยรับน ้ายาง มีสีขาวและสีค่อยคล ้าขึ น (การยางแห่งประเทศไทย, 2560) 

ยางแผ่นดิบ หมายถึง ยางแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ นที่ยังไม่ผ่านการรมควัน หรือกระบวนการอ่ืนใด 
เมื่อรวบรวมน ้ายางสดจากสวนแล้วกรองแยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนออก เติมสารท้าให้น ้ายางจับตัว
และรีดเป็นแผ่น (สถาบันพลาสติก, 2554) 

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกยางพาราในพื นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เฉลี่ยรวม หมายถึง ค่ากลางที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลยางพาราทุกประเภทผลผลิต และ 

ทุกระดับความเหมาะสม 
โฉนด หมายถึง หนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่รับรองถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) 
น.ส.3/น.ส.3ก. หมายถึง หนังสือรับรองการเข้าท้าประโยชน์ในที่ดินและสามารถน้าไปใช้

ในการท้านิติกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การจ้านอง ขายฝาก โอน เป็นต้น แต่ต้องรอประกาศใน 30 วัน 
ส้าหรับ น.ส.3  และไม่ต้องรอประกาศส้าหรับ น.ส.3ก. (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) 

ส.ป.ก.4-01 หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์การท้าประโยชน์เพ่ือการเกษตรตามกฎหมาย 
การปฏิรูปที่ดินที่ออกให้โดยส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์น้าไปใช้เป็น
หลักทรัพย์ค ้ าประกัน เงินกู้ กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ .ก .ส .) ได้  
แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะน้าไปขายหรือยกให้ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพ่ือท้าการเกษตร
เท่านั น (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) 
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1.8 ผู้ดําเนินงาน 
นายสมศักด์ิ  สุขจันทร ์         ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
            (ที่ปรึกษาโครงการ) 
นายสุภัทรชัย  โอฬารกิจกุลชัย     ผู้อํานวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร 
นางสาววัลยา  บุญเลิศ          เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
นายธนกฤต  ผลเกลี้ยง         เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวปรักมาศ  อ่ิมเอิบ         เศรษฐกรชํานาญการ 
นายณัฐภาส  ศรีเลิศ          เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นางสาวอรณิชา  แก้วสังข์         เศรษฐกรปฏิบัติการ 
นางสาวพิชชาพร  วัฒนสมบัติ         เศรษฐกร 
นางสาวป่ินอนงค์  ศรีภักดี          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวศศิชานันท์  พิชญะเอกธารินทร์   เจ้าพนักงานสิถิติ 

1.9 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



บทท่ี 2 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

จากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ผลิตยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการถือครองที่ดิน 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง ภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงิน ปัญหาของครัวเรือนเกษตร ความต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทัศนคติของครัวเรือนเกษตร ประเภทผลผลิตของยางพาราที่เกษตรกร
ต้องการผลิต ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้ และราคาผลผลิตยางพาราที่เกษตรกร
ต้องการจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้ 

2.1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ตารางที่ 2-1)  
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 52.80 ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 18.40 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 14.40 ระดับปริญญาตรี  
ร้อยละ 8.80 ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 3.20 และระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรีร้อยละ 0.80 นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับการศึกษา แต่อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 1.60  

ตารางที่ 2-1: ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ผลิตยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
รายการ ร้อยละ 

อายุเฉลี่ย (ปี) 57.21 
ระดับการศึกษา   

ไม่ได้รับการศึกษา แต่อ่านออกเขียนได้ 1.60 
จบการศึกษา  

ระดับประถมศึกษา 52.80 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14.40 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18.40 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. 3.20 
ระดับปริญญาตรี 8.80 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 0.80 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 
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2.2  การถือครองที่ดิน (ตารางท่ี 2-2) 
จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรเป็นที่ดินของตนเอง

ทั้งหมด มีพ้ืนที่ถือครองเฉลี่ย 13.29 ไร่ต่อครัวเรือน มีหนังสือส าคัญในที่ดินของตนเองเป็นเอกสารสิทธิ์
เฉลี่ย 12.40 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจ าแนกเป็น ส.ป.ก.4-01 เฉลี่ย 6.12 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 49.35 
ของหนังสือส าคัญในที่ดินของตนเองที่มีเอกสารสิทธิ์  รองลงมาคือ โฉนดเฉลี่ย 3.32 ไร่ต่อครัวเรือน  
หรือร้อยละ 26.77 น.ส.3 เฉลี่ย 1.54 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 12.42 น.ส.3ก. เฉลี่ย 1.42 ไร่ต่อครัวเรือน 
หรือร้อยละ 11.46 และมีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นการเข้าท าเปล่าเฉลี่ย 0.89 ไร่ต่อครัวเรือน 

ตารางที่ 2-2: การถือครองที่ดินและหนังสือส าคัญในที่ดินของครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางพารา  
                 ปีการผลิต 2564/65 

รายการ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ 
ลักษณะการถือครองท่ีดิน   

ของตนเอง 13.29 100.00 
หนังสือส าคัญในที่ดินของตนเอง   

มีเอกสารสิทธิ์ 12.40 93.30 
ส.ป.ก.4-01 6.12 49.35 
โฉนด 3.32 26.77 
น.ส.3 1.54 12.42 
น.ส.3ก.  1.42 11.46 

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 0.89 6.70 
เข้าท าเปล่า 0.89 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 

2.3  ภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงิน (ตารางที่ 2-3) 
จากการศึกษาภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา

ครัวเรือนเกษตรมีภาวะหนี้สินและกู้ยืมเงินร้อยละ 41.60 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด โดยมีวงเงินกู้
เฉลี่ย 35,856.00 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งเป็นเงินกู้ในระบบทั้งหมด โดยแหล่งเงินกู้ที่ครัวเรือนเกษตรกู้ยืมเงิน
มากท่ีสุด คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เฉลี่ย 28,832.00 บาทต่อครัวเรือน  
หรือร้อยละ 80.41 ของวงเงินกู้ทั้งหมด รองลงมาคือ ธนาคารออมสินเฉลี่ย 5,360.00 บาทต่อครัวเรือน  
หรือร้อยละ 14.95 กลุ่มออมทรัพย์เฉลี่ย 1 ,360.00 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 3.79 และกองทุน
หมู่บ้านเฉลี่ย 304.00 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 0.85 โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน 
เพ่ือใช้ในการเกษตรเฉลี่ย 35,136.00 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 97.99 และใช้ในการครองชีพเฉลี่ย 
720.00 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 2.01 มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 6.20 บาทต่อปี ทั้งนี้  
การกู้ยืมเงินส่วนใหญ่มีระยะเวลา 2-5 ปี หรือร้อยละ 45.83 รองลงมาคือ ระยะเวลามากกว่า 5 ปี  
หรือร้อยละ 29.17 และระยะเวลา 1 ปี หรือร้อยละ 25.00  



2-3 

ตารางที่ 2-3: ภาวะหนี้สินและการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางพารา ปีการผลิต 2564/65  
ภาวะหนี้สิน บาทต่อครัวเรือน ร้อยละ 

ครัวเรือนที่มีหนี้สิน  
 

41.60 
วงเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 35,856.00 

 
รายละเอียดของการกู้ยืมเงิน 

  
แหล่งเงินกู้ในระบบ 

  
วงเงินกู้รวม 35,856.00 

 
จ านวนครัวเรือนที่กู้ยืมเงิน 

 
100.00 

แหล่งเงินกู้       
  

ธ.ก.ส. 28,832.00 80.41 
ธนาคารออมสิน 5,360.00 14.95 
กลุ่มออมทรัพย์ 1,360.00 3.79 
กองทุนหมู่บ้าน 304.00 0.85 

วัตถุประสงค์ 
  

การเกษตร 35,136.00 97.99 
การครองชีพ 720.00 2.01 

อัตราดอกเบี้ย 
  

เฉลี่ย - 6.20 
ระยะเวลากู้ยืม 

  
1 ปี - 25.00 
2-5 ปี - 45.83 
มากกว่า 5 ปี - 29.17 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 

2.4  ปัญหาของครัวเรือนเกษตรและความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  1) ปัญหาของครัวเรือนเกษตรด้านการผลิตทางการเกษตร (ตารางท่ี 2-4) 

    จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรมีปัญหาด้านการเกษตรร้อยละ 82.40  
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคพืชระบาดร้อยละ 81.55 ของครัวเรือนเกษตร
ทั้งหมดที่ประสบปัญหา รองลงมาคือ ราคาผลผลิตตกต่ าร้อยละ 56.31 ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงร้อยละ 35.92 
ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงร้อยละ 12.62 สภาพดินเสื่อมโทรมร้อยละ 11.65 ปริมาณผลผลิตตกต่ า 
ร้อยละ 10.68 น้ าท่วม และผู้รับซื้อเอาเปรียบ (กดราคา) ร้อยละ 8.74 เท่ากัน ขาดแคลนแหล่งเงินทุน
และคุณภาพผลผลิตตกต่ าร้อยละ 5.83 เท่ากัน ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และวัชพืชรบกวน 
ร้อยละ 3.88 เท่ากัน ขาดแคลนแรงงาน ศัตรูพืชรบกวน และที่ดินท ากินไม่เพียงพอร้อยละ 2.91 เท่ากัน 
ทั้งนี้ มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 17.60 ที่ไม่มีปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร  
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ตารางที่ 2-4: ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
รายการ ร้อยละ 

ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร  
ครัวเรือนที่มีปัญหา 82.40 

โรคพืชระบาด 81.55 
ราคาผลผลิตตกต่ า 56.31 
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 35.92 
ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 12.62 
สภาพดินเสื่อมโทรม 11.65 
ปริมาณผลผลิตตกต่ า 10.68 
น้ าท่วม 8.74 
ผู้รับซื้อเอาเปรียบ (กดราคา)  8.74 
ขาดแคลนแหล่งเงินทุน 5.83 
คุณภาพผลผลิตตกต่ า 5.83 
ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 3.88 
วัชพืชรบกวน 3.88 
ขาดแคลนแรงงาน 2.91 
ศัตรูพืชรบกวน 2.91 
ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 2.91 

ครัวเรือนที่ไม่มีปัญหา 17.60 
ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 

  2) ปัญหาด้านการครองชีพ สงัคม และความปลอดภัยของครัวเรือนเกษตร (ตารางที่ 2-5) 
   จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรมีปัญหาด้านการครองชีพร้อยละ 40.80  

ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด โดยปัญหาส่วนใหญ่ คือ สุขภาพไม่แข็งแรงร้อยละ 58.82 ของครัวเรือน
เกษตรที่ประสบปัญหา รองลงมาคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
ร้อยละ 37.25 เท่ากัน สินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงร้อยละ 21.57 และการคมนาคมไม่สะดวก 
ร้อยละ 13.73 ทั้งนี้ มีครัวเรือนเกษตรที่ไม่ประสบปัญหาด้านการครองชีพร้อยละ 59.20 ส าหรับปัญหา
ด้านสังคมและความปลอดภัย พบว่า มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 17.60 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 
ที่ประสบปัญหา โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ การโจรกรรมร้อยละ 63.64 ของครัวเรือนเกษตร 
ที่ประสบปัญหา รองลงมาคือ ยาเสพติดร้อยละ 50.00 ครอบครัวและความขัดแย้งในชุมชนร้อยละ 4.55 
เท่ากัน ทั้งนี้ มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 82.40 ที่ไม่ประสบปัญหาด้านสังคมและความปลอดภัย   
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ตารางที่ 2-5: ปัญหาด้านการครองชีพ สังคม และความปลอดภัยของครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางพารา  
                ปีการผลิต 2564/65 

ลักษณะปัญหา ร้อยละ 
ปัญหาด้านการครองชีพ  

ครัวเรือนที่มีปัญหา 40.80 
สุขภาพไม่แข็งแรง 58.82 
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 37.25 
ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 37.25 
สินค้าอุปโภค/บริโภคมีราคาสูง 21.57 
การคมนาคมไม่สะดวก 13.73 

ครัวเรือนที่ไม่มีปัญหา 59.20 
ปัญหาด้านสังคมและความปลอดภัย  

ครัวเรือนที่มีปัญหา 17.60 
การโจรกรรม 63.64 
ยาเสพติด 50.00 
ครอบครัว 4.55 
ความขัดแย้งในชุมชน 4.55 

ครัวเรือนที่ไม่มีปัญหา 82.40 
ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 

3) ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
   3.1) ความช่วยเหลือด้านการเกษตร (ตารางที่ 2-6) 

     จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 67.20 ต้องการความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่ต้องการให้ประกันราคาผลผลิตร้อยละ 73.81 ของครัวเรือนเกษตร 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ พยุงราคาผลผลิตร้อยละ 70.24 จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูก  
ร้อยละ 39.29 ประกันรายได้เกษตรกรร้อยละ 23.81 ส่งเสริมและแนะน าการท าการเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมและแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดินร้อยละ 16.67 เท่ากัน  ส่งเสริมและแนะน าการท าปุ๋ ย 
และสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชใช้เองร้อยละ 15.48 จัดสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและจัดหา 
ตลาดรับซื้อผลผลิตให้แก่เกษตรกรร้อยละ 14.29 เท่ากัน ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ า
สาธารณะที่ตื้นเขิน ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าร้อยละ 11.90 เท่ากัน จัดสรร 
ที่ดินท ากินร้อยละ 8.33 จัดหาแหล่งเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ าร้อยละ 5.95 และปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ถนนส าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ร้อยละ 3.57 ทั้งนี้ มีครัวเรือนเกษตร 
ร้อยละ 32.80 ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร  
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   3.2) ความช่วยเหลือด้านการครองชีพ (ตารางท่ี 2-6) 
   จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 12.00 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 

ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการครองชีพ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ 
การอุปโภคร้อยละ 80.00 ของครัวเรือนเกษตรที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การบริโภคร้อยละ  73.33 จัดสร้างและซ่อมแซมถนนร้อยละ  26.67 และจัดสร้างสถานีอนามัย  
ร้อยละ 6.67 ทั้งนี้ มีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 88.00 ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ  
ตารางท่ี 2-6: ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของครัวเรือนเกษตรที่ผลิตยางพารา  
                 ปีการผลิต 2564/65 

รายการ ร้อยละ 
ความต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร  

ครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ 67.20 
ประกันราคาผลผลิต 73.81 
พยุงราคาผลผลิต 70.24 
จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูก 39.29 
ประกันรายได้เกษตรกร 23.81 
ส่งเสริมและแนะน าการท าการเกษตรอินทรีย์ 16.67 
ส่งเสริมและแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน 16.67 
ส่งเสริมและแนะน าการท าปุ๋ยและสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชใช้เอง 15.48 
จัดสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 14.29 
จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตให้แก่เกษตรกร 14.29 
ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าสาธารณะที่ตื้นเขิน 11.90 
ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 11.90 
จัดสรรที่ดินท ากิน 8.33 
จัดหาแหล่งเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ า 5.95 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนส าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

             ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
3.57 

ครัวเรือนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 32.80 
ความต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ  

ครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ 12.00 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 80.00 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค 73.33 
จัดสร้างและซ่อมแซมถนน 26.67 
จัดสร้างสถานีอนามัย 6.67 

ครัวเรือนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 88.00 
ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
       กรมพัฒนาที่ดิน 
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2.5  ทัศนคติของเกษตรกร (ตารางท่ี 2-7)   
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.00 ของเกษตรกรทั้งหมด ไม่ต้องการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา และมีบางส่วนร้อยละ 31.20 ต้องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา  
และร้อยละ 4.80 ไม่แน่ใจในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารา ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารามีแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงโดยลดพ้ืนที่การปลูกทั้งหมด ซึ่งมี 
สาเหตุหลักคือ ต้องการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน โดยพืชที่ต้องการปลูกทดแทน ได้แก่ ปาล์มน้ ามันร้อยละ 79.49 
ของเกษตรกรทั้งหมดที่มีแนวความคิดลดพ้ืนที่ปลูก รองลงมาคือ ไม้ผลร้อยละ 15.38 และกระท่อม  
ร้อยละ 5.13 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูก เกษตรกรต้องการให้รัฐช่วยเหลือเรื่องการจัดหา
พันธุ์ที่ดีร้อยละ 2.56 ส าหรับแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตยางพารา เกษตรกรร้อยละ 98.40 ของเกษตรกร
ทั้งหมด ทราบถึงวิธีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเกษตรกรร้อยละ 48.80 เปลี่ยนพันธุ์ใหม่เพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิต ร้อยละ 39.20 เพ่ิมปริมาณปุ๋ยเคมี ร้อยละ 7.20 ปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ 6.40 ลงทุน
จัดหาแหล่งน้ า ร้อยละ 5.60 ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ร้อยละ 4.80 ป้องกันวัชพืช และหรือโรคพืช 
และหรือศัตรูพืช ร้อยละ 3.20 เพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 0.80 เปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกใหม่ และเกษตรกร
บางส่วนร้อยละ 1.60 ไม่ทราบวิธีการเพ่ิมผลผลิต ส่วนแนวคิดการวางแผนไปประกอบอาชีพนอก  
ภาคการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 8.80 ของเกษตรกรทั้งหมด มีแนวคิดเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 90.91 ของเกษตรกรที่มีแนวคิดวางแผนไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยให้เหตุผลว่า
เป็นอาชีพเสริมร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ มีรายได้ประจ าร้อยละ 40.00 และมีรายได้มากกว่า  
ในภาคการเกษตรร้อยละ 10.00 และบางส่วนมีแนวคิดเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 9.09 
โดยให้เหตุผลว่ามีรายได้ประจ า แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.20 ไม่มีแนวคิดวางแผนเปลี่ยน 
ไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยให้เหตุผลว่า ราคาผลผลิตดีร้อยละ 38.53 ของเกษตรกรที่  
ไม่มีแนวความคิดเปลี่ยนอาชีพ รองลงมาคือ เป็นอาชีพหลักของครอบครัว ร้อยละ 27.52 มีที่ดินอยู่แล้ว
ร้อยละ 22.94 ชราภาพร้อยละ 11.00 สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับพืชชนิดอ่ืนร้ อยละ 8.26 และไม่มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืนร้อยละ 4.59 ส่วนเกษตรกรร้อยละ 4.00 ไม่มีความคิดเห็นหรือไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับการวางแผนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร  
ตารางท่ี 2-7: ทัศนคติของเกษตรกรที่ผลิตยางพารา ปีการผลิต 2564/65 

รายการ ร้อยละ 
แนวความคิดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพารา 

 
ไม่เปลี่ยน 64.00 
เปลี่ยน 31.20 
ไม่แน่ใจ 4.80 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง  
ลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา 100.00 

สาเหตุที่คิดจะลดพื้นที่  
ต้องการปลูกพืชชนิดอื่นแทน 100.00 

พืชที่ต้องการปลูกทดแทน   
    ปาล์มน้ ามัน 79.49 
    ไม้ผล 15.38 
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ตารางท่ี 2-7: (ต่อ) 
รายการ ร้อยละ 

    กระท่อม 5.13 
ความต้องการใหร้ัฐช่วยเหลือเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก  

การจัดหาพันธุ์ที่ด ี 2.56 
แนวคิดในการเพิ่มผลผลิต  

ทราบวิธีเพ่ิมผลผลิต 98.40 
วิธเีพิ่มผลผลิต  

เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ 48.80 
เพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมี 39.20 
ปรับปรุงบ ารุงดิน 7.20 
ลงทุนจัดหาแหลง่น้ า 6.40 
ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต 5.60 
ป้องกนัวัชพืช/โรคพืช/ศัตรูพืช 4.80 
เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 3.20 
เปลี่ยนพื้นที่ปลกูใหม่ 0.80 

ไม่ทราบวิธีเพ่ิมผลผลิต 1.60 
การวางแผนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  

เปลี่ยน 8.80 
อาชีพที่คิดจะท า  

ค้าขาย 90.91 
    เหตุผล   
            อาชีพเสริม 50.00 
            มีรายได้ประจ า 40.00 
            รายได้มากกว่า 10.00 
รับจ้าง 9.09 
    เหตุผล   
            ต้องการมีอาชีพประจ า 100.00 

ไม่เปลี่ยน  87.20 
เหตุผล  

       ราคาผลผลิตดี 38.53 
       เป็นอาชีพหลักของครอบครัว 27.52 
       มีที่ดินอยู่แล้ว 22.94 
       ชราภาพ 11.00 
       สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับพืชชนิดอื่น 8.26 
       ไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น 4.59 

ไม่มีความคิดเห็น/ไม่แน่ใจ 4.00 
ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุม่เศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
      กรมพัฒนาที่ดิน 
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2.6  ประเภทผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรต้องการผลิต (ตารางท่ี 2-8) 
  จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการผลิตยางพาราในรูปแบบน้ ายางสด 

มากที่สุดร้อยละ 47.20 ของเกษตรกรทั้งหมด เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ราคาผลผลิตดี 
สามารถขายได้ทุกวัน และมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนร้อยละ 81.36 45.76 5.08 และ 5.08 
ตามล าดับ รองลงมาคือ ยางแผ่นดิบร้อยละ 34.40 เนื่องจากราคาผลผลิตดี  และยางก้อนถ้วยร้อยละ 18.40  
เนื่องจากมีข้ันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน และราคาผลผลิตดีร้อยละ 100.00 และ 21.74  

ตารางที่ 2-8: ประเภทผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรต้องการผลิต ปีการผลิต 2564/65 
รายการ ร้อยละ  

น้ ายางสด 47.20 
เหตุผล  

ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน 81.36 
ราคาผลผลิตดี 45.76 
ขายได้ทุกวัน 5.08 
มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน 5.08 

ยางแผ่นดิบ 34.40 
เหตุผล  

ราคาผลผลิตดี 100.00 
ยางก้อนถ้วย 18.40 

เหตุผล  
ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน 100.00 
ราคาผลผลิตดี 21.74 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
      กรมพัฒนาที่ดิน 

 
2.7  ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้ และราคาผลผลิตยางพารา 
 ที่เกษตรกรต้องการจ าหน่าย (ตารางท่ี 2-9) 

  จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่พอใจราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้ ร้อยละ 59.46 
ของเกษตรกรทั้งหมด และเกษตรกรร้อยละ 40.54 ไม่พอใจราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้  
โดยราคาผลผลิตยางพาราที่ เกษตรกรต้องการคือ ยางแผ่นดิบเฉลี่ย 69.33 บาทต่อกิโลกรัม  
น้ ายางสดเฉลี่ย 60.71 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วยเฉลี่ย 31.64 บาทต่อกิโลกรัม  
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ตารางท่ี 2-9: ความพึงพอใจราคาผลผลิตยางพาราที่จ าหน่ายได้ และราคาผลผลิตยางพารา 
               ที่เกษตรกรต้องการจ าหน่าย ปีการผลิต 2564/65 

รายการ บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 
ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางพารา    

พอใจ - 59.46 
ไม่พอใจ - 40.54 

ราคาผลผลิตยางพาราที่ต้องการจ าหน่าย    
ยางแผ่นดิบ 69.33 - 
น้ ายางสด 60.71 - 
ยางก้อนถ้วย 31.64 - 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
      กรมพัฒนาที่ดิน 

 



 บทท่ี 3 
ภาวะการผลิตยางพารา 

การศึกษาภาวะการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการผลิต การกระจายผลผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และการใช้แรงงานในการผลิต รวมถึงต้นทุน
และผลตอบแทนในการผลิต ซึ่งมีการจ าแนกตามลักษณะการจ าหน่ายผลผลิต ได้แก่ น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย 
และยางแผ่นดิบ โดยราคาผลผลิตที่น ามาค านวณมูลค่าผลผลิตคือ ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ได้จากการส ารวจ
ผลผลิตแต่ละประเภท น้ ายางสดกิโลกรัมละ 47.15 บาท ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23.80 บาท และ 
ยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 56.67 บาท ทั้งนี้ เพ่ือก าจัดปัญหาตัวแปรด้านราคาที่แตกต่างกันตามสถานที่
และระยะเวลาการขายผลผลิต ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้ 

3.1 สภาพการผลิตและการแจกจ่ายผลผลิต 
1) สภาพการผลิต (ตารางที่ 3-1) 

1.1) ยางพาราปีปลูก  
เกษตรกรทั้งหมดปลูกยางพาราพันธุ์  RRIM600 โดยมีลักษณะการปลูกเป็น 

การปลูกทดแทนพืชเดิมทั้งหมด มีเนื้อที่ปลูกเฉลี่ย 9.00 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่เกษตรกร 
ปลูกทั้งหมด คือ 3x7 เมตร มีจ านวนต้นเฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดจะเริ่มปลูกยางพารา 
ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนีแ้หล่งน้ าที่ใช้ในการปลูกยางพาราคือ น้ าฝนเพียงอย่างเดียว  

1.2) ยางพาราปีดูแลรักษา  
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพันธุ์ RRIM600 ร้อยละ 83.33 และพันธุ์ RRIT251 

ร้อยละ 16.67 มีเนื้อที่ปลูกเฉลี่ย 10.00 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่  
คือ 3x7 เมตร ร้อยละ 83.33 และระยะ 3x6 เมตร ร้อยละ 16.67  มีจ านวนต้นเฉลี่ย 78 ต้นต่อไร่  
อายุพืชเฉลี่ย 4 ปี ทั้งนี้แหล่งน้ าที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้ าฝนเพียงอย่างเดียว  

1.3) ยางพาราปีให้ผลผลิต  
(1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

 เกษ ตรกรส่ วน ให ญ่ ป ลู ก ย างพ ารา พั น ธุ์  RRIM600 ร้ อย ล ะ  94 .2 9  
และพันธุ์ RRIT251 ร้อยละ 5.71 มีเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.37 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูก
ยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ คือ ระยะ 3x7 เมตร ร้อยละ 91.43 รองลงมาคือ ระยะ 3x6 เมตร 
ร้อยละ 5.71 และระยะ 4x7 เมตร ร้อยละ 2.86 มีจ านวนต้นเฉลี่ย 77 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 16 ปี  
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพาราในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 82.86 เดือนมิถุนายนร้อยละ 17.14 
และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมร้อยละ 97.14 เดือนเมษายนร้อยละ 2.86 โดยมีลักษณะการกรีด
เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 77.14 และ 3 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 22.86 ซึ่งมีจ านวนวันกรีด
ในรอบปเีฉลี่ย 146 วัน ทั้งนี้แหล่งน้ าที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้ าฝนเพียงอย่างเดียว 
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(2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
  เกษ ตรกรส่ วน ให ญ่ ป ลู ก ยางพ ารา พั น ธุ์  RRIM600 ร้ อยละ  97 .96  

และพันธุ์ RRIT251 ร้อยละ 2.04 มีเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.39 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูก
ยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ คือ ระยะ 3x7 เมตร ร้อยละ 85.71 รองลงมาคือ ระยะ 4x6 เมตร 
ร้อยละ 6.13 ระยะ 3x6 เมตร และระยะ 3x8 เมตร ร้อยละ 4.08 เท่ากัน มีจ านวนต้นเฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ 
อายุพืชเฉลี่ย 17 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพาราในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 89.80  
เดือนมิถุนายนร้อยละ 10.20 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมทั้งหมด โดยมีลักษณะการกรีด 
เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 69.39 รองลงมาคือ 3 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 24.49  
และ 1 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 6.12 ซึ่งมีจ านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 146 วัน ทั้งนี้แหล่งน้ าที่ใช้ 
ในการดูแลยางพาราคือ น้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

(3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 เกษ ต รกรส่ วน ให ญ่ ป ลู ก ย างพ ารา พั น ธุ์  RRIM600 ร้ อ ย ล ะ  9 3 .9 4  

และพันธุ์ RRIT251 ร้อยละ 6.06 มีเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.91 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูก
ยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ คือ ระยะ 3x7 เมตร ร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ ระยะ 3x6 เมตร  
และระยะ 3x8 เมตร ร้อยละ 9.09 เท่ากัน และระยะ 4x7 เมตร ร้อยละ 6.06 มีจ านวนต้นเฉลี่ย 74 ต้นต่อไร่ 
อายุพืชเฉลี่ย 18 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพาราในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 87.88  
เดือนมิถุนายนร้อยละ 12.12 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมร้อยละ 93.94 เดือนเมษายน  
ร้อยละ 6.06 โดยมีลักษณะการกรีดเป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 87.88 และ 3 วัน หยุด 1 วัน  
ร้อยละ 12.12 ซึ่งมีจ านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 144 วัน ทั้งนี้แหล่งน้ าที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้ าฝน
เพียงอย่างเดียว 

(4) เฉลี่ยรวม 
 เกษ ต รกรส่ วน ให ญ่ ป ลู ก ย างพ ารา พั น ธุ์  RRIM600 ร้ อ ย ล ะ  9 5 .7 3  

และพันธุ์ RRIT251 ร้อยละ 4.27 มีเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.53 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูก
ยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ คือ ระยะ 3x7 เมตร ร้อยละ 84.62 รองลงมาคือ ระยะ 3x6 เมตร  
ร้อยละ 5.99 ระยะ 3x8 เมตร ร้อยละ 4.27 ระยะ 4x7 เมตร และระยะ 4x6 เมตร ร้อยละ 2.56 
เท่ากัน มีจ านวนต้นเฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 17 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพารา 
ในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 87.18 เดือนมิถุนายนร้อยละ 12.82 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคม
ร้อยละ 97.44 เดือนเมษายนร้อยละ 2.56 โดยมีลักษณะการกรีดเป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน  
ร้อยละ 76.92 รองลงมาคือ 3 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 20.52 และ 1 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 2.56  
ซึ่งมีจ านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 145 วัน ทั้งนี้แหล่งน้ าที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้ าฝนเพียงอย่างเดียว 
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   ตารางท่ี 3-1 สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ปีปลูก ปีดูแลรักษา 

ปีที่ให้ผลผลิต 
พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ย
รวม สูง  

(S1) 
ปานกลาง

(S2) 
เล็กน้อย 

(S3) 
พันธุ์             

RRIM600 100.00 83.33 94.29 97.96 93.94 95.73 
RRIT251 - 16.67 5.71 2.04 6.06 4.27 

ลักษณะการปลูก (ปี 1) 
      ทดแทนพืชเดิม 100.00 - - - - - 

เนื้อที่เพาะปลกู (ไร่ต่อครัวเรือน) 9.00 10.00 13.37 13.39 13.91 13.53 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่ต่อครัวเรือน) - - 13.37 13.39 13.91 13.53 
ระยะปลูก (เมตร X เมตร) 

      3x7 100.00 83.33 91.43 85.71 75.76 84.62 
4x7 - - 2.86 - 6.06 2.56 
3x6 - 16.67 5.71 4.08 9.09 5.99 
3x8 - - - 4.08 9.09 4.27 
4x6 - - - 6.13 - 2.56 

จ านวนต้นต่อไร่ (ต้น) 76.19 78.31 77.28 76.00 73.97 75.81 
อายุพืช (ปี) 1.00 4.17 15.71 16.65 18.06 16.77 
เดือนปลูก/เดือนที่เปิดหน้ายาง 

      พฤษภาคม 100.00 - 82.86 89.80 87.88 87.18 
มิถุนายน - - 17.14 10.20 12.12 12.82 

เดือนที่ปิดหน้ายาง 
      มีนาคม - - 97.14 100.00 93.94 97.44 

เมษายน - - 2.86 - 6.06 2.56 
ลักษณะการกรีด 

      1 วัน หยุด 1 วัน - - - 6.12 - 2.56 
1 วัน หยุด 2 วัน - - - - - - 
2 วัน หยุด 1 วัน - - 77.14 69.39 87.88 76.92 
3 วัน หยุด 1 วัน - - 22.86 24.49 12.12 20.52 

จ านวนวันกรีดในรอบปี (วัน) - - 146.06 145.55 143.64 145.16 
แหล่งน้ าท่ีใช ้

      น้ าฝน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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2) การแจกจ่ายผลผลิต (ตารางที่ 3-2) 
2.1) ยางพาราให้ผลผลิต 

(1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1)  
 เกษตรกรแจกจ่ายผลผลิตโดยการจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมด วิธีการจ าหน่าย

ผลผลิตเป็นการจ าหน่ายแบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
ส่วนใหญ่ เกษตรกรน าไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ผู้ รับซื้อมารับซื้อที่ สวน  
ร้อยละ 31.43 และที่บ้านร้อยละ 8.57 วิธีการขนส่งผลผลิตส่วนใหญ่ เกษตรกรขนส่งผลผลิตเอง  
ร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ขนส่งผลผลิตร้อยละ 40.00 และเกษตรกรจ้างขนส่งผลผลิต 
ร้อยละ 2.86 อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.98 บาทต่อกิโลกรัม และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึง
สถานที่ขาย เฉลี่ย 2.79 กิโลเมตร  

(2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2)  
 เกษตรกรแจกจ่ายผลผลิตโดยการจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมด วิธีการจ าหน่าย

ผลผลิตเป็นการจ าหน่ายแบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
ส่วนใหญ่ เกษตรกรน าไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อร้อยละ 81.63 รองลงมาคือ ผู้ รับซื้อมารับซื้อที่ สวน  
ร้อยละ 12.24 ที่สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 4.08 และที่บ้านร้อยละ 2.05 วิธีการขนส่งผลผลิตส่วนใหญ่
เกษตรกรขนส่งผลผลิตเองร้อยละ 83.67 รองลงมาคือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ขนส่งผลผลิตร้อยละ 14.29  
และเกษตรกรจ้างขนส่งผลผลิตร้อยละ 2.04 อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.76 บาทต่อกิโลกรัม  
และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 4.06 กิโลเมตร  

 (3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3)  
 เกษตรกรแจกจ่ายผลผลิตโดยการจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมด วิธีการจ าหน่าย

ผลผลิตเป็นการจ าหน่ายแบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
ส่วนใหญ่ เกษตรกรน าไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ ผู้ รับซื้อมารับซื้อที่ สวน  
ร้อยละ 12.12 ที่บ้านร้อยละ 9.09 และที่สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 3.03 วิธีการขนส่งผลผลิตส่วนใหญ่
เกษตรกรขนส่งผลผลิตเองร้อยละ 69.70 รองลงมาคือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ขนส่งผลผลิตร้อยละ 21.21  
และเกษตรกรจ้างขนส่งผลผลิตร้อยละ 9.09 อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.94 บาทต่อกิโลกรัม  
และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 2.93 กิโลเมตร  

(4) เฉลี่ยรวม  
 เกษตรกรแจกจ่ายผลผลิตโดยการจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมด วิธีการจ าหน่าย

ผลผลิตเป็นการจ าหน่ายแบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ าหน่ายผลผลิต
ส่วนใหญ่ เกษตรกรน าไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อร้อยละ 73.50 รองลงมาคือ ผู้ รับซื้อมารับซื้อที่ สวน  
ร้อยละ 17.95 ที่บ้านร้อยละ 5.99 และที่สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 2.56 วิธีการขนส่งผลผลิตส่วนใหญ่
เกษตรกรขนส่งผลผลิตเองร้อยละ 71.79 รองลงมาคือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ขนส่งผลผลิตร้อยละ 23.93  
และเกษตรกรจ้างขนส่งผลผลิตร้อยละ 4.28 อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.87 บาทต่อกิโลกรัม  
และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 3.41 กิโลเมตร  
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 ตารางท่ี 3-2 การแจกจ่ายผลผลิต พืชเศรษฐกิจยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ยรวม สูง  
(S1) 

ปานกลาง 
(S2) 

เล็กน้อย  
(S3) 

การแจกจ่ายผลผลิต  
    

จ าหน่ายทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 
วิธีการขาย  

    
จ าหน่ายอิสระ 100.00 100.00 100.00 100.00 

ประเภทผู้ซื้อ   
    

พ่อค้าในท้องถิ่น 100.00 100.00 100.00 100.00 
สถานที่ขายผลผลิต   

    
ที่จุดรับซื้อ 60.00 81.63 75.76 73.50 
ที่สวน 31.43 12.24 12.12 17.95 
ที่บ้าน 8.57 2.05 9.09 5.99 
ที่สหกรณ์การเกษตร - 4.08 3.03 2.56 

วิธีการขนส่ง   
    

เกษตรกรขนส่งเอง 57.14 83.67 69.70 71.79 
ผู้ซื้อขนเอง 40.00 14.29 21.21 23.93 
เกษตรกรจ้างขนส่ง 2.86 2.04 9.09 4.28 

อัตราค่าขนส่ง (บาท/กก.) 
    

เฉลี่ย 0.98 0.76 0.94 0.87 
ระยะทาง (กโิลเมตร) 

    
เฉลี่ย 2.79 4.06 2.93 3.41 

ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

3.2 การใช้ปัจจัยการผลิต (ตารางท่ี 3-3) 
1) การใช้ปัจจัยการผลิตยางพารา  

1.1) ยางพาราปีปลูก  
 เกษตรกรใช้ต้นพันธุ์ เฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 19.45 กิโลกรัมต่อไร่  

ใช้สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.44 ลิตรต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 
0.33 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 3.47 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 1.44 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

1.2) ยางพาราปีดูแลรักษา  
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 40.84 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ปุ๋ยคอกเฉลี่ย 

1.67 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.27 ลิตรต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่นเฉลี่ย 0.98 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 0.26 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย  
1.52 ชั่วโมงท างานต่อไร่  
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1.3) ยางพาราปีให้ผลผลิต 
(1) น้ ายางสด 

 (1.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 
 เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 48.25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารป้องกัน 

และปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ ชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.11 
กิ โลกรัมต่อไร่  ใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งและหล่อลื่ นเฉลี่ ย 0.73 ลิตรต่อไร่  ใช้แรงงานคนเฉลี่ ย 14.72  
วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.66 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

 (1.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมี เฉลี่ ย 52.36 กิโลกรัมต่อไร่  ใช้สารป้องกัน 

และปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.02 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 
0.08 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.63 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 15.12  
วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.55 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

 (1.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 52.57 กิโลกรัมต่อไร่  นอกจากนี้ยังมี 

การใช้ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 2.35 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย  
0.19 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.10 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.19 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 13.70 วันท างานต่อไร่ และแรงงาน
เครื่องจักรเฉลี่ย 0.54 ชั่วโมงท างานต่อไร่ 

 (1.4) เฉลี่ย 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ย เคมี เฉลี่ย 50.63 กิ โลกรัมต่อไร่  นอกจากนี้ยั งมี 

การใช้ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.55 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.08  
ลิตรต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.08 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.57 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 14.58 วันท างานต่อไร่ และแรงงาน
เครื่องจักรเฉลี่ย 0.59 ชั่วโมงท างานต่อไร่ 

(2) ยางก้อนถ้วย 
 (2.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 61.05 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 
0.08 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.05 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.66  
ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 12.52 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.89 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

 (2.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
         เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.34 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 

0.09 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.01 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย  
0.40 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 11.19 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.71 ชั่วโมง
ท างานต่อไร่  
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(2.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมี เฉลี่ ย 48.07 กิโลกรัมต่อไร่  ใช้สารป้องกัน 

และปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 
0.06 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.47 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 12.14  
วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.87 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

 (2.4) เฉลี่ย 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมี เฉลี่ ย 50.60 กิโลกรัมต่อไร่  ใช้สารป้องกัน 

และปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.02 ลิตรต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.09 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 
0.03 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.44 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 11.58  
วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.78 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

(3) ยางแผ่นดิบ 
 (3.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 

 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.00 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ า 
เฉลี่ย  0.05 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อไร่ น้ ากรดเฉลี่ย 1.30 ลิตรต่อไร่  
ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 16.04 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.60 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

 (3.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 52.63 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดเม็ดเฉลี่ย 

0.05 กิโลกรัมต่อไร่ น้ ากรดเฉลี่ย 0.65 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 22.26 วันท างานต่อไร่  
และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.69 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

(3.3) เฉลี่ย 
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 51.86 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปูนแดงชนิดน้ า 

เฉลี่ย  0.01 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมต่อไร่ น้ ากรดเฉลี่ย 0.84 ลิตรต่อไร่  
ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 20.41 วันท างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.67 ชั่วโมงท างานต่อไร่  

(4) เฉลี่ยรวม 
 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.73 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.35 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้ าเฉลี่ย 0.06 ลิตรต่อไร่  
ใช้ปูนแดงชนิดน้ าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.07 กิโลกรัมต่อไร่ น้ ากรดเฉลี่ย 0.07  
ลิตรต่อไร่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.48 ลิตรต่อไร่ ใช้แรงงานคนเฉลี่ย 14.23 วันท างานต่อไร่
และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.64 ชั่วโมงท างานต่อไร่ 
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ตารางท่ี 3-3 การใช้ปัจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา ปีการผลิต 2564/65 

รายการ 
หน่วย/

ไร ่
ปี

ปลูก 
ปีดูแล
รักษา 

ปีที่ให้ผลผลิต 
พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ยรวม 
น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย ยาแผ่นดบิ 

สูง 
(S1) 

ปานกลาง 
(S2) 

เล็กน้อย 
(S3) 

เฉลี่ย 
สูง 

(S1) 
ปานกลาง 

(S2) 
เล็กน้อย 

(S3) 
เฉลี่ย 

ปานกลาง 
(S2) 

เล็กน้อย 
(S3) 

เฉลี่ย 

1. พันธุ์ ต้น 76.00 - - - - - - - - - - - - - 
2. ปุ๋ยเคม ี กก. 19.45 40.84 48.25 52.36 52.57 50.63 61.05 50.34 48.07 50.60 50.00 52.63 51.86 50.73 
3. ปุ๋ยอินทรีย ์

              

 

      ปุ๋ยชวีภาพ 
              

 
ชนิดเม็ด กก. - - - - 2.35 0.55 - - - - - - - 0.35 

      ปุ๋ยคอก กก. - 1.67 - - - - - - - - - - -  
4. สารป้องกันและปราบวัชพืช 

              

 
ชนิดน้ า ลิตร 0.44 0.27 0.07 0.02 0.19 0.08 - - 0.08 0.02 - - - 0.06 

5. ปูนแดง 
              

 
ชนิดน้ า ลิตร - - 0.07 0.07 0.10 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.05 - 0.01 0.07 
ชนิดผง กก. - - 0.11 0.08 0.03 0.08 0.05 0.01 0.06 0.03 0.25 0.05 0.11 0.07 

6. น้ ากรด (ยางแผ่นดบิ) ลิตร - - - - - - - - - - 1.30 0.65 0.84 0.07 
7. น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลิตร 0.33 0.98 0.73 0.63 0.19 0.57 0.66 0.40 0.47 0.44 - - - 0.48 
8. แรงงานคน วันท างาน 3.47 0.26 14.72 15.12 13.70 14.58 12.52 11.19 12.14 11.58 16.04 22.26 20.41 14.23 
9. แรงงานเครื่องจักร ชั่วโมง

ท างาน 
1.44 1.52 0.66 0.55 0.54 0.59 0.89 0.71 0.87 0.78 0.60 0.69 0.67 0.64 

 ที่มา: จากการส ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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3.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต 
1) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา  

1.1) ยางพาราปีปลูก (ตารางที่ 3-4) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 5,790.56 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่ เป็นเงินสดเฉลี่ย 

3,268.78 บาทต่อไร่  หรือร้อยละ 56.45 และต้นทุนที่ ไม่ เป็นเงินสดเฉลี่ ย 2,521.78 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 43.55 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,696.93 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 81.11  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,093.63 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 18.89  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 2,483.78 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 52.88 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 1,907.50 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 40.61 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 205.65 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 4.38 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย  
100.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.13  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.46  
ของต้นทุนคงที่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 995.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 90.98 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย
66.44 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 6.07 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 27.19 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 2.49  

1.2) ยางพาราปีดูแลรักษา (ตารางท่ี 3-4) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,832.56 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 

1,313.75 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 46.38 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 1,518.81 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 53.62 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,799.89 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 63.54  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,032.67 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 36.46 

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 801.56 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 44.53 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 782.06 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 43.45 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 1.86 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.10  
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 76.08 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 4.23 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เฉลี่ย 138.33  
บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 7.69 

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.48  
ของต้นทุนคงที่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 1,011.67 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 97.97 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
การเกษตรเฉลี่ย 11.96 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 1.16 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 
4.04 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.39  
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ตารางที่ 3-4 โครงสรา้งต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีปลูกและปีดูแลรักษา ปีการผลิต 2564/65 
 หน่วย: ต่อไร ่

รายการ 
ปีปลูก ปีดูแลรักษา 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. ต้นทุนทั้งหมด 5,790.56 100.00 2,832.56 100.00 

1.1 ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด 3,268.78 56.45 1,313.75 46.38 
1.2 ต้นทุนท่ีไมเ่ป็นเงินสด 2,521.78 43.55 1,518.81 53.62 

2. ต้นทุนผันแปร 4,696.93 81.11 1,799.89 63.54 
2.1 ค่าวัสดุการเกษตร 2,483.78 52.88 801.56 44.53 
2.2 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครือ่งจักร 1,907.50 40.61 782.06 43.45 
2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร            -         - 1.86 0.10 
2.4 ค่าเสียโอกาสในเงินลงทุน (6.50%) 205.65 4.38 76.08 4.23 
2.5 ค่าดอกเบีย้เงินกู้การเกษตร 100.00 2.13 138.33 7.69 

3. ต้นทุนคงท่ี 1,093.63 18.89 1,032.67 36.46 
3.1 ภาษีที่ดิน 5.00 0.46 5.00 0.48 
3.2 ค่าใช้ที่ดิน 995.00 90.98 1,011.67 97.97 
3.3 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร 66.44 6.07 11.96 1.16 
3.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (6.50%) 27.19 2.49 4.04 0.39 

 ที่มา: จากการค านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

1.3) ยางพาราปีให้ผลผลิต  
(1) น้ ายางสด (ตารางท่ี 3-5) 

การวิเคราะห์มูลค่าผลผลิต ใช้ราคาน้ ายางสดเฉลี่ยที่เกษตรจ าหน่ายได้ที่สวน 
47.15 บาทต่อกิโลกรัม 

(1.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,668.47 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด

เฉลี่ย 3,539.51 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 40.83 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 5,128.96 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 59.17 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,540.06 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 75.45  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,128.41 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.55  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 808.92 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 12.37 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,990.50 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 76.31 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 3.21 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.05 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 322.38 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 4.93 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 158.75 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 2.42 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 256.30 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 3.92  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 39.27 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.15 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.24 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
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1,027.17 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 48.26 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 129.61 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 6.09 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 130.77 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 6.14 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ ย 268.10 กิ โลกรัมต่อไร่  มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ ย  
2,640.92 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 9,101.41 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,100.86 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
3,972.45 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.46  

(1.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,743.91 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสด 4,189.58 บาทต่อไร่  ร้อยละ 47.91 และต้นทุนที่ ไม่ เป็นเงินสด 4,554.33 บาทต่อไร่  
ร้อยละ 52.09 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย  6,386.55 บาทต่อไร่  ของต้นทุนทั้ งหมด  
หรือร้อยละ 73.04 และต้นทุนคงที่ 2,357.36 บาทต่อไร่ ร้อยละ 26.96  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 851.39 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 13.33 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,770.27 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 74.69 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 6.65 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.10 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 370.12 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.80 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 205.81 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.22 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 182.31 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.86  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 35.45 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดิน 5.24 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.22 ค่าใช้ที่ดิน 1,092.02 
บาทต่อไร่  หรือร้อยละ 46.33 ค่ าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ การเกษตร เฉลี่ ย  185.80 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 7.88 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 238.59 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 10.12 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 211.06 กิ โลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
9,951.48 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 5,761.90 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,564.93 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
1,207.57 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14  

(1.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,778.04 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 4,520.58 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 51.50 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,257.46 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 48.50 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,407.20 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 72.99  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,370.84 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 27.01  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 894.89 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 13.97 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,775.08 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 74.53 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 5.44 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.08 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 360.34 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.62 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 230.00 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.59 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 141.45 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.21  
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ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 35.25 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.21 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,287.74 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 54.32 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 116.03 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 4.89 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 126.36 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.33 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 200.81 กิ โลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
9,468.19 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 4,947.61 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,060.99 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย  
690.15 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.08  

(1.4) เฉลี่ย 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,719.32 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 3,986.09 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 45.72 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,733.23 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 54.28 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,457.90 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 74.06  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,261.42 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 25.94  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 843.25 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 13.06 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,866.78 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 75.36 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 4.88 บาทต่อไร่  หรือร้อยละ 0.07 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 347.14 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.38 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 191.13 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 2.96 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 204.72 บาทต่อไร่ ร้อยละ 3.17  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 36.95 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.15 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.23 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,110.06 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 49.09 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 145.02 บาทต่อไร่  
หรือรอ้ยละ 6.41 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 165.48 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 7.32 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ ย 233.79 กิ โลกรัมต่อไร่  มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ ย 
11,023.20 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,037.11 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,565.30 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 
เฉลี่ย 2,303.88 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.26  
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ตารางท่ี 3-5 โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (น้ ายางสด)   
                ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ต่อไร ่

รายการ 
พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. ต้นทุนทั้งหมด 8,668.47 100.00 8,743.91 100.00 8,778.04 100.00 8,719.32 100.00 

1.1 ต้นทนุทีเ่ป็นเงนิสด 3,539.51 40.83 4,189.58 47.91 4,520.58 51.50 3,986.09 45.72 
1.2 ต้นทนุที่ไมเ่ป็นเงนิสด 5,128.96 59.17 4,554.33 52.09 4,257.46 48.50 4,733.23 54.28 

2. ต้นทุนผันแปร 6,540.06 75.45 6,386.55 73.04 6,407.20 72.99 6,457.90 74.06 
2.1 ค่าวัสดุการเกษตร 808.92 12.37 851.39 13.33 894.89 13.97 843.25 13.06 
2.2 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครือ่งจกัร 4,990.50 76.31 4,770.27 74.69 4,775.08 74.53 4,866.78 75.36 
2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 3.21 0.05 6.65 0.10 5.44 0.08 4.88 0.07 
2.4 ค่าขนส่งผลผลิต 322.38 4.93 370.12 5.80 360.34 5.62 347.14 5.38 
2.5 ค่าเสียโอกาสในเงนิลงทุน (6.50%) 158.75 2.42 205.81 3.22 230.00 3.59 191.13 2.96 
2.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 256.30 3.92 182.31 2.86 141.45 2.21 204.72 3.17 

3. ต้นทุนคงท่ี 2,128.41 24.55 2,357.36 26.96 2,370.84 27.01 2,261.42 25.94 
3.1 ต้นทนุกอ่นให้ผลผลิต 835.71 39.27 835.71 35.45 835.71 35.25 835.71 36.95 
3.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.15 0.24 5.24 0.22 5.00 0.21 5.15 0.23 
3.3 ค่าใช้ที่ดิน 1,027.17 48.26 1,092.02 46.33 1,287.74 54.32 1,110.06 49.09 
3.4 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณก์ารเกษตร 129.61 6.09 185.80 7.88 116.03 4.89 145.02 6.41 
3.5 ค่าเสียโอกาสเงนิลงทนุอุปกรณ ์ 
     การเกษตร (6.50%) 

130.77 6.14 238.59 10.12 126.36 5.33 165.48 7.32 

4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 32.33   41.43   43.71   37.30   
5. ผลตอบแทนการผลิต 

        
5.1 ผลผลิตเฉลี่ย (กโิลกรัม) 268.10 

 
211.06 

 
200.81 

 
233.79 

 
5.2 ราคาผลผลิต (บาทตอ่กโิลกรัม) 47.15 

 
47.15 

 
47.15 

 
47.15 

 
5.3 มูลค่าผลผลิต (บาท) 12,640.92 

 
9,951.48 

 
9,468.19 

 
11,023.20 

 
5.4 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท) 9,101.41 

 
5,761.90 

 
4,947.61 

 
7,037.11 

 
5.5 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท) 6,100.86 

 
3,564.93 

 
3,060.99 

 
4,565.30 

 
5.6 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท) 3,972.45 

 
1,207.57 

 
690.15 

 
2,303.88 

 
5.7 อัตราสว่นรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด  1.46   1.14   1.08   1.26   

 ที่มา: จากการค านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดนิ กรมพฒันาที่ดิน 

(2) ยางก้อนถ้วย (ตารางที่ 3-6) 
 การวิเคราะห์มูลค่าผลผลิต ใช้ราคายางก้อนถ้วยเฉลี่ยที่เกษตรกรจ าหน่ายได้

ที่สวน 23.80 บาทต่อกิโลกรัม 
(2.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,357.88 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 
เงินสดเฉลี่ย 2,823.42 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 33.78 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 5,534.46 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 66.22 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,293.54 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 75.30  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,064.34 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.70  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 785.21 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 12.48 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,863.09 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 77.27 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 1.40 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.02 ค่าขนส่ง
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ผลผลิตเฉลี่ย 169.26 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.69 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 104.84 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 1.67 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 369.74 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.87  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 40.48 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.24 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
995.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 48.20 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 126.02 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 6.11 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 102.61 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 4.97 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 418.82 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
9,967.92 บาทต่อไร่ ส่งผลให้ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,144.50  
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,674.38 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 1,610.04 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.19  

(2.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,128.57 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 4,094.61 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 50.37 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด เฉลี่ย 4,033.96 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 49.63 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,714.27 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 70.30  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,414.30 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 29.70  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 750.72 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 13.14 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,363.12 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 76.36 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 7.07 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.12 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 292.92 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.13 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 205.32 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.59 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 95.12 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 1.66  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 34.62 ของต้นทุนคงท่ี ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.20 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,115.21 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 46.19 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 177.37 บาทต่อไร่  
ร้อยละ 7.35 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 281.01 บาทต่อไร่ ร้อยละ 11.64 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 368.44 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
8,768.87 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด 4,674.26 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 3,054.60 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
640.30 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.08  

(2.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 7,915.36 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 4,304.97 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 54.39 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด เฉลี่ย 3 ,610.39  
บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 45.61 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,658.72 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 71.49 
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,256.64 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 28.51  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 681.33 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 12.04 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคน และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,203.70 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 74.29 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 6.49 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.11 ค่าขนส่ง
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ผลผลิตเฉลี่ย 421.48 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 7.45 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 216.80 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.83 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 128.92 บาทต่อไร่ ร้อยละ 2.28  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 37.03 ของต้นทุนคงท่ี ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.23 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,106.54 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 49.03 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 140.04 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 6.21 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 169.35 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 7.50 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 340.15 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
8,095.57 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 3,790.60 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,436.85 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
180.21 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.02  

(2.4) เฉลี่ย 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,086.81 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด

เฉลี่ย 4,048.56 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 50.06 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,038.25 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 49.94 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,746.80 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 71.06  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,340.01 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 28.94  

ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 733.80 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 12.77 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,359.33 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 75.86 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 6.43 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.11 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 319.32 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.56 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 200.21 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.48 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 127.71 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.22  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 35.72 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.21 ค่าใช้ที่ดิน 
เฉลี่ย 1,102.69 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 47.12 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 162.40 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 6.94 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 234.21 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 10.01 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 364.56 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
8,676.53 บาทต่อไร่ ส่งผลให้ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 4,627.97  
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 2,929.73 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 589.72 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.07  
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 ตารางที่ 3-6 โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางก้อนถ้วย) ปีการผลิต 2564/65 
           หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. ต้นทุนทั้งหมด 8,357.88 100.00 8,128.57 100.00 7,915.36 100.00 8,086.81 100.00 

1.1 ต้นทุนที่เป็นเงินสด 2,823.42 33.78 4,094.61 50.37 4,304.97 54.39 4,048.56 50.06 
1.2 ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 5,534.46 66.22 4,033.96 49.63 3,610.39 45.61 4,038.25 49.94 

2. ต้นทุนผันแปร 6,293.54 75.30 5,714.27 70.30 5,658.72 71.49 5,746.80 71.06 
2.1 ค่าวัสดุการเกษตร 785.21 12.48 750.72 13.14 681.33 12.04 733.80 12.77 
2.2 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร 4,863.09 77.27 4,363.12 76.36 4,203.70 74.29 4,359.33 75.86 
2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 1.40 0.02 7.07 0.12 6.49 0.11 6.43 0.11 
2.4 ค่าขนส่งผลผลิต 169.26 2.69 292.92 5.13 421.48 7.45 319.32 5.56 
2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) 104.84 1.67 205.32 3.59 216.80 3.83 200.21 3.48 
2.6 ค่าดอกเบี้ยเงินกู ้ 369.74 5.87 95.12 1.66 128.92 2.28 127.71 2.22 

3. ต้นทุนคงที ่ 2,064.34 24.70 2,414.30 29.70 2,256.64 28.51 2,340.01 28.94 
3.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 835.71 40.48 835.71 34.62 835.71 37.03 835.71 35.72 
3.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.00 0.24 5.00 0.20 5.00 0.23 5.00 0.21 
3.3 ค่าใช้ที่ดิน 995.00 48.20 1,115.21 46.19 1,106.54 49.03 1,102.69 47.12 
3.4 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร 126.02 6.11 177.37 7.35 140.04 6.21 162.40 6.94 
3.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์  
     การเกษตร (6.50%) 

102.61 4.97 281.01 11.64 169.35 7.50 234.21 10.01 

4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 19.96   22.06   23.27   22.18   

5. ผลตอบแทนการผลติ         
5.1 ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม) 418.82 

 
368.44 

 
340.15 

 
364.56 

 
5.2 ราคาผลผลิต (บาทต่อกิโลกรัม) 23.80 

 
23.80 

 
23.80 

 
23.80 

 
5.3 มูลค่าผลผลิต (บาท) 9,967.92 

 
8,768.87 

 
8,095.57 

 
8,676.53 

 
5.4 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท) 7,144.50 

 
4,674.26 

 
3,790.60 

 
4,627.97 

 
5.5 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท) 3,674.38 

 
3,054.60 

 
2,436.85 

 
2,929.73 

 
5.6 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท) 1,610.04 

 
640.30 

 
180.21 

 
589.72 

 
5.7 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.19   1.08   1.02   1.07   

 ที่มา: จากการค านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

(3) ยางแผ่นดิบ (ตารางท่ี 3-7) 
 การวิเคราะห์มูลค่าผลผลิต ใช้ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ที่

สวน 56.67 บาทต่อกิโลกรัม 
 (3.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 

ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 10,495.28 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 
เงินสดเฉลี่ย 5,505.55 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 52.46 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,989.73 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 47.54 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,915.89 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 75.42  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,579.39 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.58  

 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 875.25 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 11.06 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 6,455.13 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 81.55 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 8.80 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.11 ค่าขนส่ง



3-17 

ผลผลิตเฉลี่ย 273.50 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 3.46 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 303.21 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 3.82  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 32.40 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.19 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
995.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 38.58 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 301.34 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 11.68 และค่ าเสี ยโอกาสเงินลงทุ นอุปกรณ์ การเกษตร เฉลี่ ย 442.34 บาทต่ อไร่  
หรือร้อยละ 17.15 

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 236.10 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
13,379.79 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,874.24 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,463.90 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
2,884.51 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.27  

 (3.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 10,166.97 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 4,156.77 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 40.89 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 6,010.20 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 59.11 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,787.32 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 76.59 ของต้นทุน
ทั้งหมด และต้นทุนคงทีเ่ฉลี่ย 2,379.65 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 23.41  

 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 1,044.95 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 13.42 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 6,343.41 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 81.46 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 2.89 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.04 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 180.53 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.31 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 215.54 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 2.77  

 ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 35.12 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.21 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,009.74 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 42.43 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 222.82 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 9.36 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 306.38 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 12.88 

 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 209.94 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
11,897.30 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,740.53 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,109.98 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
1,730.33 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.17  

(3.3) เฉลี่ย 
 ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 10,264.23 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็น 

เงินสดเฉลี่ย 4,556.40 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 44.39 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 5,707.83 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 55.61 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,825.41 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 76.24  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,438.82 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 23.76  

 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 999.67 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 12.71 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 6,376.51 บาทต่อไร่  
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หรือร้อยละ 81.48 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 4.64 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.06 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 208.07 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 2.66 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 241.52 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 3.09  

 ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 34.27 ของต้นทุนคงท่ี ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.00 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.21 ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ย 
1,005.37 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 41.22 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 246.08 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 10.09 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 346.66 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 14.21 

 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 217.69 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
12,336.49 บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 7,780.09 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,511.08 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
2,072.26 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.20  
ตารางที่ 3-7 โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางแผ่นดิบ) ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ต่อไร่ 

รายการ 
พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ย 
ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. ต้นทุนทั้งหมด 10,495.28 100.00 10,166.97 100.00 10,264.23 100.00 

1.1 ต้นทุนที่เป็นเงินสด 5,505.55 52.46 4,156.77 40.89 4,556.40 44.39 
1.2 ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 4,989.73 47.54 6,010.20 59.11 5,707.83 55.61 

2. ต้นทุนผันแปร 7,915.89 75.42 7,787.32 76.59 7,825.41 76.24 
2.1 ค่าวัสดุการเกษตร 875.25 11.06 1,044.95 13.42 994.67 12.71 
2.2 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักร 6,455.13 81.55 6,343.41 81.46 6,376.51 81.48 
2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 8.80 0.11 2.89 0.04 4.64 0.06 
2.4 ค่าขนส่งผลผลิต 273.50 3.46 180.53 2.31 208.07 2.66 
2.5 ค่าเสียโอกาสในเงินลงทุน (6.50%) 303.21 3.82 215.54 2.77 241.52 3.09 

3. ต้นทุนคงที ่ 2,579.39 24.58 2,379.65 23.41 2,438.82 23.76 
3.1 ต้นทนุก่อนให้ผลผลิต 835.71 32.40 835.71 35.12 835.71 34.27 
3.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.00 0.19 5.00 0.21 5.00 0.21 
3.3 ค่าใช้ที่ดิน 995.00 38.58 1,009.74 42.43 1,005.37 41.22 
3.4 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร 301.34 11.68 222.82 9.36 246.08 10.09 
3.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (6.50%) 442.34 17.15 306.38 12.88 346.66 14.21 

4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม 44.45   48.43   47.15   
5. ผลตอบแทนการผลติ 

      5.1 ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม) 236.10 
 

209.94 
 

217.69 
 

5.2 ราคาผลผลิต (บาทต่อกิโลกรัม) 56.67 
 

56.67 
 

56.67 
 5.3 มูลค่าผลผลิต (บาท) 13,379.79 

 
11,897.30 

 
12,336.49 

 5.4 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท) 7,874.24 
 

7,740.53 
 

7,780.09 
 5.5 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท) 5,463.90 

 
4,109.98 

 
4,511.08 

 5.6 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท) 2,884.51 
 

1,730.33 
 

2,072.26 
 5.7 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด  1.27   1.17   1.20   

ที่มา: จากการค านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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(4) เฉลี่ยรวม (ตารางท่ี 3-8) 
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,669.20 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 

4,052.68 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 46.75 และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ย 4,616.52 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 53.25 ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,370.14 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 73.48 ของต้นทุน
ทั้งหมด และต้นทุนคงทีเ่ฉลี่ย 2,299.06 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 26.52  

 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตรเฉลี่ย 824.70 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 12.95 ของต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานคนและแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 4,849.68 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 76.13 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 5.30 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.08 ค่าขนส่ง
ผลผลิตเฉลี่ย 327.29 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 5.14 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนเฉลี่ย 198.04 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 3.11 และค่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 165.13 หรือร้อยละ 2.59 

 ต้นทุนคงที่  ประกอบด้วย ต้นทุนก่อนให้ผลผลิตเฉลี่ย 835.71 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 36.35 ของต้นทุนคงที่ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 5.09 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 0.22 ค่าใช้ที่ดิน 
เฉลี่ย 1,099.01 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 47.80 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 158.60 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 6.90 และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ย 200.65 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 8.73 

 ปริมาณผลผลิตน้ ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบเฉลี่ย 233.79  
364.56 และ 217.69 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย  11 ,023.20  8 ,676.53  
และ 12,336.49 บาทต่อไร่ ตามล าดับ โดยยางพาราเฉลี่ยรวมมีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 10,678.74 บาทต่อไร่ 
ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 6,626.06 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 4,308.60 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,009.54 บาทต่อไร่ 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-20 

 ตารางท่ี 3-8 โครงสร้างต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา (เฉลี่ยรวม) ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: ต่อไร ่

รายการ 
เฉลี่ยรวม 

บาท ร้อยละ 
1. ต้นทุนทั้งหมด 8,669.20 100.00 

1.1 ต้นทุนท่ีเป็นเงินสด 4,052.68 46.75 
1.2 ต้นทุนท่ีไมเ่ป็นเงินสด 4,616.52 53.25 

2.ต้นทุนผันแปร 6,370.14 73.48 
2.1 ค่าวัสดุการเกษตร 824.70 12.95 
2.2 ค่าแรงงานคนและแรงงานเครือ่งจักร 4,849.68 76.13 
2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 5.30 0.08 
2.4 ค่าขนส่งผลผลิต 327.29 5.14 
2.5 ค่าเสียโอกาสในเงินลงทุน (6.50%) 198.04 3.11 
2.6 ค่าดอกเบีย้เงินกู ้ 165.13 2.59 

3. ต้นทุนคงที ่ 2,299.06 26.52 
3.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 835.71 36.35 
3.2 ภาษีที่ดิน 5.09 0.22 
3.3 ค่าใช้ที่ดิน 1,099.01 47.80 
3.4 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร 158.60 6.90 
3.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (6.50%) 200.65 8.73 

4. ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต 
  4.1 น้ ายางสด 

   ปริมาณผลผลิต (กก.) 233.79 
  ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 47.15 
  มูลค่าผลผลติ (บาท) 11,023.20   

4.2 ยางก้อนถ้วย 
   ปริมาณผลผลิต (กก.) 364.56 

  ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 23.80 
  มูลค่าผลผลติ (บาท) 8,676.53   

4.3 ยางแผ่นดิบ 
   ปริมาณผลผลิต (กก.) 217.69 

  ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 56.67 
  มูลค่าผลผลติ (บาท) 12,336.49   

5. ผลตอบแทนการผลิต 
  5.1 มูลคา่ผลผลิต (บาท) 10,678.74 

 5.2 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท) 6,626.06 
 5.3 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท) 4,308.60 
 5.4 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท) 2,009.54 
 5.5 อัตราส่วนรายไดต้่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 1.23   

 ที่มา: จากการค านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 



 
 

บทท่ี 4 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืช เศรษฐกิจยางพารา 
ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ปีการผลิต 2564/65 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบสถานภาพ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร การถือครองที่ดิน ภาวะหนี้สินและ
การกู้ยืมเงิน ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทัศนคติ) และ 2) เพ่ือวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามชั้น 
ความเหมาะสมของที่ดิน (สภาพการผลิต การแจกจ่ายผลผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ต้นทุน และ
ผลตอบแทนการผลิต) สามารถสรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ตามประเภทผลผลิตยางพารา 3 ชนิด 
ได้แก่ น้้ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ โดยใช้ราคาเฉลี่ย 47.15 23.80 และ 56.67 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล้าดับ ดังนี้  

4.1 สรุปผลการศึกษา 
1) ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 57 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด
ร ้อยละ 52.80 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพร้อยละ 18.40  
และมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 14.40 ของเกษตรกรทั้งหมด ลักษณะการถือครองที่ดิน เป็นที่ดินของ
ตนเองทั้งหมด ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.30 มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ ส.ป.ก.4-01 ร้อยละ 49.35 ของครัวเรือน
เกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์ รองลงมาคือ โฉนดร้อยละ 26.77 และน.ส.3 ร้อยละ 12.42 ตามล้าดับ  

ภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินร้อยละ 41.60  
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จ้านวนเงินกู้เฉลี่ย 35,856.00 บาทต่อครัวเรือน เป็นการกู้ยืมเงินในระบบ
ทั้งหมด แหล่งเงินกู้ที่ส้าคัญ คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 80.41 ธนาคารออมสิน 
ร้อยละ 14.95 และกลุ่มออมทรัพย์ร้อยละ 3.79 วัตถุประสงค์การกู้ยืมส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตร  
ร้อยละ 97.99 โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินระยะกลาง 2-5 ปี ร้อยละ 45.83 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 
ร้อยละ 6.20 บาทต่อปี  

ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร  พบว่า  ครั ว เรือนเกษตรร้อยละ 82.40  
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล้าดับแรก 
ได้แก่ โรคพืชระบาดร้อยละ 81.55 ของครัวเรือนเกษตรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร รองลงมาคือ  
ราคาผลผลิตตกต่้าร้อยละ 56.31 และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงร้อยละ 35.92 ตามล้าดับ ปัญหา 
ด้านการครองชีพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 40.80 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีปัญหา 
ด้านการครองชีพ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ สุขภาพไม่แข็งแรงร้อยละ 58.82  
ของครัวเรือนเกษตรที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพ รองลงมาคือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
และขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานร้อยละ 37.25 เท่ากัน ปัญหาด้านสังคม และความปลอดภัย พบว่า 
ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 17.60 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด มีปัญหาด้านสังคมและความปลอดภัย  
โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ ปัญหาโจรกรรมร้อยละ 63.64 ของครัวเรือนเกษตร 
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ที่ประสบปัญหาด้านสังคม และความปลอดภัย รองลงมาคือ ปัญหายาเสพติดร้อยละ 50.00 ปัญหา
ครอบครัว และปัญหาขัดแย้งในชุมชนร้อยละ 4.55 เท่ากัน 

ความต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 67.20  
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร โดยความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุด 
3 ล้าดับแรก ได้แก่ ประกันราคาผลผลิตร้อยละ 73.81 ของครัวเรือนเกษตรที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ พยุงราคาผลผลิตร้อยละ 70.24 และจัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูก 
ร้อยละ 39.29 ตามล้าดับ ความต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 12.00 
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ โดยความช่วยเหลือ 
ที่ต้องการมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคร้อยละ 80.00 ของครัวเรือนเกษตร 
ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการครองชีพ รองลงมาคือ จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือการบริโภคร้อยละ 73.33  
และจัดสร้างหรือซ่อมแซมถนนร้อยละ 26.67 ตามล้าดับ 

แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการผลิต พบว่า  ครัว เรือนเกษตรร้อยละ 64.00  
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ไม่คิดเปลี่ยนแปลงการผลิต และครัวเรือนเกษตรร้อยละ 31.20 มีความคิด
เปลี่ยนแปลงการผลิตโดยการลดพ้ืนที่เพาะปลูก และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน ได้แก่  
ปาล์มน้้ามัน และไม้ผล 

แนวคิด ในการเ พ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  พบว่า  เกษตรกรร้อยละ 98.40  
ของเกษตรกรทั้งหมด มีแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 48.80  
ของเกษตรกรที่มีแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตให้เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ร้อยละ 39.20 ให้เพ่ิมปริมาณปุ๋ยเคมี แต่ก็มี
เกษตรกรบางส่วนร้อยละ 1.60 ไม่ทราบวิธีการเพ่ิมผลผลิต 

แนวคิดในการวางแผนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตร 
ร้อยละ 87.20 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ไม่คิดเปลี่ยนไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  
มีครัวเรือนเกษตรเพียงร้อยละ 8.80 ที่วางแผนจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  
ซึ่งอาชีพที่ต้องการเปลี่ยน คือ ค้าขายและรับจ้าง โดยให้เหตุผลว่าต้องการมีอาชีพเสริม และมีรายได้
ประจ้า และมีครัวเรือนเกษตรร้อยละ 4.00 ไม่มีความคิดเห็นและหรือไม่แน่ใจ 

ประเภทผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรต้องการผลิต พบว่าครัวเรือนเกษตรร้อยละ 47.20 
ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด ต้องการผลิตน้้ายางสด รองลงมาคือ ยางแผ่นดิบร้อยละ 34.40  
และยางก้อนถ้วยร้อยละ 18.40 

ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้ พบว่า ครัวเรือนเกษตร  
ร้อยละ 59.46 พอใจในราคาผลผลิตยางพาราที่จ้าหน่าย ร้อยละ 40.54 ไม่พอใจในราคาผลผลิต
ยางพาราที่จ้าหน่ายได้  โดยราคายางพาราที่ครัวเรือนเกษตรต้องการจ้าหน่ายคือ ยางแผ่นดิบเฉลี่ย 
69.33 บาทต่อกิโลกรัม น้้ายางสดเฉลี่ย 60.71 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วยเฉลี่ย 31.64 บาทต่อกิโลกรัม 

2) สภาพการผลิตและการแจกจ่ายผลผลิต 
2.1) ยางพาราปีปลูก 

เกษตรกรทั้งหมดปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อที่ปลูกเฉลี่ย 9.00 ไร่ต่อครัวเรือน 
ระยะปลูกยางพาราที่เกษตรกรปลูกทั้งหมดคือ 3x7 เมตร มีจ้านวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 76 ต้น โดยท้าการปลูก
ในเดือนพฤษภาคม แหล่งน้้าที่ใช้ในการปลูกยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว  
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2.2) ยางพาราปีดูแลรักษา 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.33 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อที่ปลูกเฉลี่ย 

10.00 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่คือ 3x7 เมตร ร้อยละ 83.33  
มีจ้านวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 78 ต้น อายุพืชเฉลี่ย 4 ปี แหล่งน้้าที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว  

2.3) ยางพาราปีให้ผลผลิต 
(1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.29 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อท่ีปลูก
และเนื้อที่ เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.37 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่ เกษตรกรร้อยละ 91.43  
ปลูกคือ 3x7 เมตร มีจ้านวนต้นเฉลี่ย 77 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 16 ปี โดยส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพารา 
ในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 82.86 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมร้อยละ 97.14 ลักษณะการกรีด
ส่วนใหญ่เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 77.14 จ้านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 146 วัน แหล่งน้้า 
ที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว การจ้าหน่ายผลผลิตทั้งหมดเป็นการจ้าหน่ายแบบอิสระ 
โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 60.00 น้าไป
จ้าหน่ายที่จุดรับซื้อ โดยเกษตรกรร้อยละ 57.14 ขนส่งผลผลิตเอง อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.98 
บาทต่อกิโลกรัม และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 2.79 กิโลเมตร 

(2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.96 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อที่ปลูก

และเนื้อที่ เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.39 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่ เกษตรกรร้อยละ 85.71  
ปลูกคือ 3x7 เมตร มีจ้านวนต้นเฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 17 ปี โดยส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพารา 
ในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 89.80 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมทั้งหมด ลักษณะการกรีด 
ส่วนใหญ่เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 69.39 จ้านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 146 วัน แหล่งน้้า 
ที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว การจ้าหน่ายผลผลิตทั้งหมดเป็นการจ้าหน่าย 
แบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 81.63 
น้าไปจ้าหน่ายที่จุดรับซื้อ โดยเกษตรกรร้อยละ 83.67 ขนส่งผลผลิตเอง อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 
0.76 บาทต่อกิโลกรัม และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 4.06 กิโลเมตร 

(3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.94 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อที่ปลูก

และเนื้อที่ เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.91 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่ เกษตรกร ร้อยละ 75.76  
ปลูกคือ 3x7 เมตร มีจ้านวนต้นเฉลี่ย 74 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 18 ปี โดยส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพารา 
ในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 87.88 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมร้อยละ 93.94 ลักษณะการกรีด 
ส่วนใหญ่เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 87.88 จ้านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 144 วัน แหล่งน้้าที่ใช้ 
ในการดูแลยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว การจ้าหน่ายผลผลิตทั้งหมดเป็นการจ้าหน่ายแบบอิสระ 
โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานที่จ้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 75.76 น้าไปจ้าหน่าย 
ที่จุดรับซื้อ โดยเกษตรกรร้อยละ 69.70 ขนส่งผลผลิตเอง อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 0.94 บาทต่อกิโลกรัม  
และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 2.93 กิโลเมตร 
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(4) เฉลี่ยรวม 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.73 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 มีเนื้อที่ปลูก

และเนื้อที่ เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13.53 ไร่ต่อครัวเรือน ระยะปลูกยางพาราที่ เกษตรกร ร้อยละ 84.62  
ปลูกคือ 3x7 เมตร มีจ้านวนต้นเฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ อายุพืชเฉลี่ย 17 ปี โดยส่วนใหญ่เปิดหน้ายางพารา 
ในเดือนพฤษภาคมร้อยละ 87.18 และปิดหน้ายางพาราในเดือนมีนาคมร้อยละ 97.44 ลักษณะการกรีด 
ส่วนใหญ่เป็นการกรีด 2 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 76.92 จ้านวนวันกรีดในรอบปีเฉลี่ย 145 วัน แหล่งน้้า 
ที่ใช้ในการดูแลยางพาราคือ น้้าฝนเพียงอย่างเดียว การจ้าหน่ายผลผลิตทั้งหมดเป็นการจ้าหน่าย 
แบบอิสระ โดยมีพ่อค้าในท้องถิ่นเป็นผู้รับซื้อผลผลิต สถานทีจ่้าหน่ายผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 73.50 น้าไป
จ้าหน่ายที่จุดรับซื้อ โดยเกษตรกรร้อยละ 71.79 ขนส่งผลผลิตเอง อัตราค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย  
0.87 บาทต่อกิโลกรัม และระยะทางการขนส่งผลผลิตไปถึงสถานที่ขายเฉลี่ย 3.41 กิโลเมตร 

3) การใช้ปัจจัย ต้นทุน และผลตอบแทนการผลิต 
3.1) ยางพาราปีปลูก 

เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ต้นพันธุ์เฉลี่ย 76 ต้นต่อไร่ ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 
19.45 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.44 ลิตรต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่นเฉลี่ย 0.33 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 3.47 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 1.44 
ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 5,790.56 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
4,696.93 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 81.11 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1,093.63 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 18.89  

3.2) ยางพาราปีดูแลรักษา 
เกษตรกรใช้ปัจจัยในการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 40.84 กิโลกรัมต่อไร่  

ปุ๋ยคอกเฉลี่ย 1.67 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.27 ลิตรต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นเฉลี่ย 0.98 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 0.26 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 1.52  
ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนที่ใช้ในการดูแลยางพาราทั้งหมดเฉลี่ย 2,832.56 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 1,799.89 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 63.54 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 
1,032.67 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 36.46  

3.3) ยางพาราปีให้ผลผลิต 
(1) น้้ายางสด 

(1.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 
  เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ ยเคมี เฉลี่ ย 48.25  

กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.07  
ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.73 ลิตรต่อไร่ 
แรงงานคนเฉลี่ย 14.72 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.66 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,668.47 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,540.06 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 75.45 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,128.41 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.55  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 32.33 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 268.10 กิโลกรัมต่อไร่  
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มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 12,640.92 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 3,972.45 บาทต่อไร่ 
โดยมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.46  

(1.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 52.36 

กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.02 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ 
และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.08 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.63 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 
15.12 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.55 ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
8,743.91 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,386.55 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 73.04  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,357.36 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 26.96 ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 
41.43 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 211.06 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
9,951.48 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 1,207.87 บาทต่อไร่ โดยมีอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14   

(1.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
การใช้ปัจจัยในการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 52.57 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 2.35 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.19 ลิตรต่อไร่  
ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.10 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 
0.19 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 13.70 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.54 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,778.04 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,407.20 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 72.99 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,370.84 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 27.01  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 43.71 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 200.81 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิต 9,468.19 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 690.15 บาทต่อไร่  
มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.08  

(1.4) เฉลี่ย 
การใช้ปัจจัยในการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.63 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.55 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่  
ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.08 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 
0.57 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 14.58 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.59 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,719.32 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,457.90 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 74.06 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,261.42 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 25.94  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 37.30 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 233.79 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 11,023.20 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,303.88 บาทต่อไร่ 
โดยมอัีตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.26  
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(2) ยางก้อนถ้วย 
(2.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) 

เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 61.05 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.05 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 
0.66 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 12.52 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.89 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,357.88 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,293.54 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 75.30 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,064.34 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.70  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 19.96 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 418.82 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 9,967.92 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 1,610.04 บาทต่อไร่  
มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.19  

(2.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.34 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.09 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.01 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 
0.40 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 11.19 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.71 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,128.57 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,714.27 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 70.30 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,414.30 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 29.70  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 22.06 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 368.44 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 8,768.87 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 640.30 บาทต่อไร่  
มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.08  

(2.3) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3)  
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 48.07 กิโลกรัมต่อไร่  

สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่  ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.08 ลิตรต่อไร่  
และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.06 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.47 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 
 12.14 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.87 ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
7,915.36 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,658.72 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 71.49  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,256.64 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 28.51 ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 
23.27 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 340.15 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
8,095.57 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 180.21 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้
ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.02  

(2.4) เฉลี่ย 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.60 กิโลกรัมต่อไร่  

สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.02 ลิตรต่อไร่ ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.09 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ด 
เฉลี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.44 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 11.58  
วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.78 ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
8,086.81 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 5,746.80 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 71.06  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,340.01 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 28.94 ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 
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22.18 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 364.56 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
8,676.53 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 589.72 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้
ต่อต้นทุนทั้งหมด(B/C Ratio) เท่ากับ 1.07  

(3) ยางแผ่นดิบ 
(3.1) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) 

เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.05 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ากรดเฉลี่ย 1.30 ลิตรต่อไร่  
แรงงานคนเฉลี่ย 16.04 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.60 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 10,495.28 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,915.89 บาทต่อไร่ 
หรือร้อยละ 75.42 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,579.39 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 24.58  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 44.45 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 236.10 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 13,379.79 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,884.51 บาทต่อไร่ 
มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.27  

(3.2) พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพเล็กน้อย (S3) 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 52.63 กิโลกรัมต่อไร่  

ปูนแดงชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.05 กิโลกรัมต่อไร่  น้้ ากรดเฉลี่ย  0.65 ลิตรต่อไร่  แรงงานคนเฉลี่ย  
22.26 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.69 ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 
10,166.97 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,787.32 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 76.59  
ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,379.65 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 23.41 ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 
48.43 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 209.94 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 
11,897.30 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 1,730.33 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.17 

(3.3) เฉลี่ย 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 51.86 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.01 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.11 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ากรดเฉลี่ย 0.84 ลิตรต่อไร่  
แรงงานคนเฉลี่ย 20.41 วันท้างานต่อไร่ และแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ย 0.67 ชั่วโมงท้างานต่อไร่  
โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 10,264.23 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 7,825.41 บาทต่อไร่  
หรือร้อยละ 76.24 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2,438.82 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 23.76  
ซึ่งมีต้นทุนต่อกิโลกรัม 47.15 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 217.69 กิโลกรัมต่อไร่  
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 12,336.49 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,072.26 บาทต่อไร่ 
มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (B/C Ratio) เท่ากับ 1.20  

(4) เฉลี่ยรวม 
เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 50.73 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.35 กิโลกรัมต่อไร่ สารป้องกันและปราบวัชพืชชนิดน้้าเฉลี่ย 0.06 ลิตรต่อไร่
ปูนแดงชนิดน้้าเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่ และชนิดเม็ดเฉลี่ย 0.07 กิโลกรัมต่อไร่ น้้ากรดเฉลี่ย 0.07 ลิตรต่อไร่  
น้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ย 0.48 ลิตรต่อไร่ แรงงานคนเฉลี่ย 14.23 วันท้างานต่อไร่ และแรงงาน
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เครื่องจักรเฉลี่ย 0.64 ชั่วโมงท้างานต่อไร่ โดยมีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 8,669.20 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,370.14 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 73.48 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่เฉลี่ย 
2,299.06 บาทต่อไร่  หรือร้อยละ 26.52 โดยมีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย 10,678.74 บาทต่อไร่   
ได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย 2,009.54 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด  
(B/C Ratio) เท่ากับ 1.23  

4.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ตามชั้นความเหมาะสม
ของที่ดิน (ตารางท่ี 4-1) 

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามชั้นความเหมาะสมของที่ดินทั้ง 3 ระดับ คือ พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1)  
พ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2) และพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ
เล็กน้อย (S3) โดยจ้าแนกการจ้าหน่ายผลผลิตในรูปแบบ น้้ายางสด ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) น้้ายางสด 
การปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดินที่ความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) ปานกลาง (S2) 

และเล็กน้อย (S3) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทุกระดับความเหมาะสม โดยพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสม
ทางกายภาพสูง (S1) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด ซึ่งมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 
1.46  1.14  และ 1.08 ตามล้าดับ  

2) ยางก้อนถ้วย 
การปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดินที่ความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) ปานกลาง (S2) 

และเล็กน้อย (S3) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทุกระดับความเหมาะสม โดยพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสม
ทางกายภาพสูง (S1) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด ซึ่งมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 
1.19  1.08  และ 1.02 ตามล้าดับ  

3) ยางแผ่นดิบ 
การปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดินที่ความเหมาะสมทางกายภาพปานกลาง (S2)  

และเล็กน้อย (S3) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทุกระดับความเหมาะสม โดยพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง (S2) มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด ซึ่งมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด
เท่ากับ 1.27 และ 1.17  
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ตารางท่ี 4-1 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา จ้าแนกตามชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ปีการผลิต 2564/65 

ระดับความเหมาะสม  
 ผลผลิต   ราคาผลผลิต   มูลค่าผลผลิต   ต้นทุน (บาท/ไร่)   ผลตอบแทนเหนือต้นทุน (บาท/ไร่)   ต้นทุนต่อกิโลกรัม  

 B/C Ratio  
 (กก./ไร่)   (บาท/กก.)   (บาท/ไร่)   ทั้งหมด   ผันแปร   คงที่   เงินสด   ผันแปร   ทั้งหมด   (บาท)  

น้้ายางสด                       
สูง (S1) 268.10 47.15 12,640.92 8,668.47 6,540.06 2,128.41 9,101.41 6,100.86 3,972.45 32.33 1.46 
ปานกลาง (S2) 211.06 47.15 9,951.48 8,743.91 6,386.55 2,357.36 5,761.90 3,564.93 1,207.57 41.43 1.14 
เล็กน้อย (S3) 200.81 47.15 9,468.19 8,778.04 6,407.20 2,370.84 4,947.61 3,060.99 690.15 43.71 1.08 

เฉลี่ย 233.79 47.15 11,023.20 8,719.32 6,457.90 2,261.42 7,037.11 4,565.30 2,303.88 37.30 1.26 
ยางก้อนถ้วย                       

สูง (S1) 418.82 23.80 9,967.92 8,357.88 6,293.54 2,064.34 7,144.50 3,674.38 1,610.04 19.96 1.19 
ปานกลาง (S2) 368.44 23.80 8,768.87 8,128.57 5,714.27 2,414.30 4,674.26 3,054.60 640.30 22.06 1.08 
เล็กน้อย (S3) 340.15 23.80 8,095.57 7,915.36 5,658.72 2,256.64 3,790.60 2,436.85 180.21 23.27 1.02 

เฉลี่ย 364.56 23.80 8,676.53 8,086.81 5,746.80 2,340.01 4,627.97 2,929.73 589.72 22.18 1.07 
ยางแผ่นดิบ            

ปานกลาง (S2) 236.10 56.67 13,379.79 10,495.28 7,915.89 2,579.39 7,874.24 5,463.90 2,884.51 44.45 1.27 
เล็กน้อย (S3) 209.94 56.67 11,897.30 10,166.97 7,787.32 2,379.65 7,740.53 4,109.98 1,730.33 48.43 1.17 

เฉลี่ย 217.69 56.67 12,336.49 10,264.23 7,825.41 2,438.82 7,780.09 4,511.08 2,072.26 47.15 1.20 
เฉลี่ยรวม -              - 10,678.74 8,669.20 6,370.14 2,299.06 6,626.06 4,308.60 2,009.54 - 1.23 

ท่ีมา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการส้ารวจข้อมูล และวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ปลูก 

พืชเศรษฐกิจยางพารา ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 52.80 ทั้งนี้ 

การศึกษาอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเกษตร หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร
อย่างเต็มรูปแบบ รัฐควรส่งเสริมความรู้เพ่ิมเติม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร โดยการฝึกอบรม
ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และเพ่ิมมาตรการจูงใจในการหาความรู้ของเกษตรกร เพ่ือน้าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง และส่งต่อความรู้หรือประสบการณ์ไปยังลูกหลานต่อไป  
ในอนาคต 

2) เกษตรกรส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่้า ปัจจัยการผลิต
ราคาสูง รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ แก้ปัญหาอย่างจริงจังถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
ยางพารา และต้นทุนการผลิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพารา เช่น  

2.1) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะช่วยให้สามารถจัดการดินและปุ๋ยส้าหรับ
ยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายให้แก่เกษตรกร
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรจึงควรท้าการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกยางพาราหรือท้าการวิเคราะห์ดิน  
ทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี หลังปลูก เพ่ือประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

2.2) การบริหารจัดการแรงงานท้าสวนยางพารา เพ่ือพัฒนาฝีมือของแรงงาน และช่วยลด
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยจัดอบรมเก่ียวกับการจัดการสวนยางพารา และการกรีด
ยางพาราที่ถูกวิธี  

2.3) ปัญหาโรคระบาด ได้แก่ โรคใบร่วง โรคใบจุด ท้าให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณต่้า 
กว่าปกต ิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีการรับมือกับโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

2.4) การแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดยางพาราผ่านสื่อที่เหมาะสมด้วยการสื่อสาร  
ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น 

3) ปัญหาหลักทางด้านการผลิตของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราทุกครัวเรือน คือ เรื่องราคา
ของปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา ราคากระสอบละ 
500-600 บาท ปัจจุบันมีราคาสูงถึง 1,100-1,200 บาท เพ่ิมขึ้นเท่าตัวหรือมากกว่า ท้าให้ต้นทุน 
ในการผลิตของเกษตรกรสูง ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง และพบว่ามีเกษตรกรบางส่วนใส่ปุ๋ยตามจ้านวนเงิน
ที่พอจะซื้อหาได้ ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของพืช ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก  โดยเฉพาะในสวน
ยางพาราใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดกรีด ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรบางรายหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพชนิดน้้าแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี ถ้าผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ผลผลิตดีเทียบเท่ากับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมี ในบริเวณที่ดิน  
ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพระดับเดียวกัน ควรท้าแปลงสาธิตในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีการปลูกยางพารา
เพ่ือเป็นแนวทางหรือทางเลือกแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราและพืชอ่ืน ๆ ในการลด หรือเลิกใช้ปุ๋ยเคมี 

4) จากแนวความคิดของเกษตรกรที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปลูกยางพาราในปัจจุบัน 
ดังนั้น รัฐควรเพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยสนับสนุนการท้าวิจัยและพัฒนาด้านการผลิ ตยางพารา 



4-13 
 

ให้มีคุณภาพ ทั้งด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพของยางพารา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับยางพาราในตลาดโลก 

5) จากสถานการณ์โลก ทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มลดลง ตลอดจนการเกิด
ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเสถียรภาพผลผลิตและราคา
ยางพารา รัฐบาลควรมีมาตรการรองรับในแต่ละสถานการณ์ที่ชัดเจน ในการเข้าไปดูแลและแก้ปัญหา
ยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา) ถึงปลายทาง (การส่งออกยางพารา) เช่น 

5.1) นโยบายเกี่ยวกับราคา คือ การประกันราคายางพารา แต่ต้องก้าหนดระยะเวลา
ประกันที่ชัดเจน จากนั้นปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด  

 5.2) นโยบายที่ไม่ใช่ราคา คือ การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย พันธุ์ยางพารา 
เป็นต้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกยางพาราในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือร่วมกันจ้าหน่ายและร่วมกัน
จัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งท้าให้สามารถสร้างอ้านาจการต่อรองกับผู้ซื้อผลผลิต และผู้ขายปัจจัยการผลิต 
เพ่ือลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคายางพารา 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดสถานที่ส ารวจพืชเศรษฐกิจยางพารา 

ตารางภาคผนวกที่ ก1 รายละเอียดสถานที่ส ารวจพืชเศรษฐกิจยางพารา ปีการผลิต 2564/65 
ระดับความเหมาะสม หมู่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

S1 3 เสด็จ บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
 3 ทับเก่า บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
 10 เขาสามยอด บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
 5 ห้วยมุด บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 6 หนองเรียง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 

S2 2 เกาะกลาง น ้ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 5 ห้วยมุด บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 6 ศรีไพรวัลย์ บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 3 เสด็จ บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
 5 ทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
 14 พุดทอง ตะกุกใต้ วิภาวด ี สุราษฎร์ธานี 

S3 2 เกาะกลาง น ้ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 5 ทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
 6 หนองเรียง สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
 8 คลองจา สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
 5 ห้วยมุด บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 

ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน    
      กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาคผนวก ข 
แรงงานคนและแรงงานเคร่ืองจักรในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา 

ตารางภาคผนวกที่ ข1 การใช้แรงงานคนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีปลูกและปีดูแลรักษา  
ปีการผลิต2564/65  

หน่วย: วันท้างานต่อไร ่

กิจกรรม 
ปีปลูก ปีดูแลรักษา 

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ปลูก 3.33 - 3.33 - - - 

วัดระยะ+ขุดหลุม+ใส่ปุ๋ยรองพื น+ปลูก 3.33 - 3.33 - - - 
ดูแลรักษา 0.14 - 0.14 0.26 - 0.26 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก) - - - 0.01 - 0.01 
ใส่ปุ๋ยเคมี 0.14 - 0.14 0.12 - 0.12 
ตัดแต่งกิ่ง - - - 0.13 - 0.13 

รวม 3.47 - 3.47 0.26 - 0.26 
ที่มา: จากการสา้รวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
 

ตารางภาคผนวกที่ ข2 การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีปลูกและปีดูแลรักษา  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ชั่วโมงท้างานต่อไร ่

กิจกรรม 
ปีปลูก ปีดูแลรักษา 

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
เตรียมดิน - 0.89 0.89 - - - 

ไถดะ (เปิดหนา้ดิน) - 0.89 0.89 - - - 
ดูแลรักษา 0.22 0.33 0.55 0.50 1.02 1.52 

ก้าจัดวัชพชื (ตัดหญ้า) 0.22 - 0.22 0.50 0.60 1.10 
ฉีดพ่นสารป้องกันและปราบวัชพืช - 0.33 0.33 - 0.42 0.42 

รวม 0.22 1.22 1.44 0.50 1.02 1.52 
ที่มา: จากการสา้รวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน กรมพัฒนาที่ดนิ 
 

 

 

 

 



ผ-4 
 

ตารางภาคผนวกที่ ข3 การใช้แรงงานคนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (น  ายางสด)  
ปีการผลิต 2564/65 

                        หน่วย: วันทา้งานต่อไร ่

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา 0.09 0.01 0.10 0.10 0.05 0.15 0.08 0.23 0.31 0.09 0.07  0.16 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยชีวภาพ) - - - - - - - 0.01 0.01 - 0.003 0.003 
ใส่ปุ๋ยเคม ี 0.09 0.01 0.10 0.10 0.05 0.15 0.08 0.16 0.24 0.09 0.06  0.15 
ฉีดพ่นสารป้องกันและ
ปราบวัชพืช 

- - - - - - - 0.06 0.06 - 0.01 0.01 

เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 10.53 4.09 14.62 8.94 6.03 14.97 6.88 6.51 13.39 9.13 5.29 14.42 
กรีดยาง 6.42 2.90 9.32 5.63 3.85 9.48 4.38 4.09 8.47 5.67 3.49  9.16 
เก็บน ้ายาง 4.08 1.17 5.25 3.28 2.10 5.38 2.47 2.37 4.84 3.43 1.76  5.19 
ทาหน้ายาง 0.03 0.02 0.05 0.03 0.08 0.11 0.03 0.05 0.08 0.03 0.04  0.07 

รวม 10.62 4.10 14.72 9.04 6.08 15.12 6.96 6.74 13.70 9.22 5.36 14.58 
ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางภาคผนวกที่ ข4 การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (น  ายางสด)  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ชั่วโมงท้างานต่อไร ่

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา 0.43 0.23 0.66 0.43 0.12 0.55 0.19 0.35 0.54 0.37 0.22 0.59 

ใส่ปุ๋ยเคม ี - - - 0.01 - 0.01 - - - 0.004 - 0.004 
ก้าจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) 0.39 0.19 0.58 0.40 0.12 0.52 0.16 0.32 0.48 0.34 0.20 0.54 
ฉีดพ่นสารป้องกันและ
ปราบวัชพืช 

0.04 0.03 0.07 0.02 - 0.02 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.05 

ท้าแนวกันไฟ - 0.01 0.01 - - - - - - - 0.002 0.002 
รวม 0.43 0.23 0.66 0.43 0.12 0.55 0.19 0.35 0.54 0.37 0.22 0.59 

ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-5 
 

ตารางภาคผนวกที่ ข5 การใช้แรงงานคนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางก้อนถ้วย)  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: วันท้างานต่อไร่ 

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา 0.08 0.03 0.11 0.05 0.04 0.09 0.06 0.05 0.11 0.06 0.04 0.10 

ใส่ปุ๋ยเคม ี 0.08 0.03 0.11 0.05 0.04 0.09 0.06 0.05 0.11 0.06 0.04 0.10 
เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 11.36 1.05 12.41 6.24 4.86 11.10 6.53 5.50 12.03 6.76 4.72 11.48 

กรีดยาง 10.32 0.92 11.24 5.74 4.49 10.23 6.00 5.06 11.06 6.20 4.35 10.55 
เก็บก้อนยาง 0.97 0.13 1.10 0.49 0.35 0.84 0.48 0.44 0.92 0.53 0.36 0.89 
ทาหน้ายาง 0.07 - 0.07 0.01 0.02 0.03 0.05 - 0.05 0.03 0.01 0.04 

รวม 11.44 1.08 12.52 6.29 4.90 11.19 6.59 5.55 12.14 6.82 4.76 11.58 
ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางภาคผนวกที่ ข6 การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางก้อนถ้วย)  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ช่ัวโมงท้างานต่อไร ่

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

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

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา  0.68 0.21 0.89 0.33 0.38 0.71 0.52 0.35 0.87 0.42 0.36 0.78 

ก้าจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) 0.68 0.21 0.89 0.33 0.38 0.71 0.49 0.35 0.84 0.41 0.36 0.77 
ฉีดพ่นสารป้องกันและ
ปราบวัชพืช 

- - - - - - 0.03 - 0.03 0.01 - 0.01 

รวม 0.68 0.21 0.89 0.33 0.38 0.71 0.52 0.35 0.87 0.42 0.36 0.78 
ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางภาคผนวกที่ ข7 การใช้แรงงานคนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางแผ่นดิบ)  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: วันท้างานต่อไร่ 

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ย 
ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา  0.08 0.04 0.12 - 0.12 0.12 0.02 0.09 0.11 

ใส่ปุ๋ยเคมี  0.08 0.04 0.12 - 0.12  0.12 0.02 0.09 0.11 
เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  8.01 7.91 15.92 15.13 7.01 22.14 13.03 7.27 20.30 

กรีดยาง 3.50 3.38 6.88 6.55 2.03 8.58 5.65 2.43 8.08 
เก็บน ้ายาง 1.75 2.25 4.00 3.08 1.84 4.92 2.69 1.96 4.65 
ทาหน้ายาง 0.01 0.03 0.04 - 0.03 0.03 - 0.03 0.03 
ท้าแผ่น 2.75 2.25 5.00 5.50 3.11 8.61 4.69 2.85 7.54 

รวม 8.09 7.95 16.04 15.13 7.13 22.26 13.05 7.36 20.41 
ท่ีมา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 



ผ-6 
 

ตารางภาคผนวกที่ ข8 การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางแผ่นดิบ) 
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: ชั่วโมงท้างานต่อไร่ 

กิจกรรม 
พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 

เฉลี่ย 
ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 

ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา -   0.60  0.60 - 0.69 0.69 - 0.67 0.67 

ก้าจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) -   0.60  0.60 - 0.69 0.69 - 0.67 0.67 
รวม -   0.60    0.60 - 0.69 0.69 - 0.67 0.67 

ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางภาคผนวกที่ ข9 การใช้แรงงานคนในการผลิตพืชยางพารา (เฉลี่ยรวม) ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: วันท้างานต่อไร ่

กิจกรรม ตนเอง จ้าง รวม 
ดูแลรักษา 0.07 0.07 0.14 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก) - 0.002 0.002 
ใส่ปุ๋ยเคม ี 0.07 0.06 0.13 
ฉีดพ่นสารป้องกันและปราบวัชพืช - 0.01 0.01 

เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว 8.79 5.30 14.09 
กรีดยาง 5.82 3.65 9.47 
เก็บก้อนยาง/เก็บน ้ายาง 2.54 1.38 3.92 
ทาหน้ายาง                         0.03                           0.03                           0.06  
ท้าแผ่น                         0.40                           0.24                           0.64  

รวม                        8.86                          5.37                        14.23  
ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางภาคผนวกที่ ข10 การใช้แรงงานเครื่องจักรในการผลิตพืชยางพารา (เฉลี่ยรวม) ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: ชัว่โมงท้างานต่อไร ่

รายการ ตนเอง จ้าง รวม 
ปลูก 0.003 - 0.003 
ขุดหลุม 0.003 - 0.003 
ดูแลรักษา 0.35 0.29 0.64 

ใส่ปุ๋ยเคม ี 0.003 - 0.003 
ก้าจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) 0.33 0.28 0.61 
ฉีดพ่นสารป้องกันและปราบวัชพืช 0.02 0.01 0.03 
ท้าแนวกันไฟ - 0.001 0.001 

รวม 0.35 0.29 0.64 
ที่มา: จากการส้ารวจ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 



ผ-7 
 

ภาคผนวก ค 
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา 

ตารางภาคผนวกที่ ค1 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีปลูกและปีดูแลรักษา  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: บาท/ไร ่

รายการ 
ปีปลูก ปีดูแลรักษา 

เป็นเงนิสด ไม่เป็นเงินสด รวม เป็นเงนิสด ไม่เป็นเงินสด รวม 
1. ต้นทุนผันแปร        3,263.78       1,433.15     4,696.93     1,308.75   491.14     1,799.89  

1.1 ค่าวัสดุการเกษตร        2,483.78  -    2,483.78        801.56  -       801.56  
1) พันธุ ์        2,100.00  -    2,100.00  - - - 
2) ปุ๋ย           272.22  -       272.22        689.33  -       689.33  

ปุ๋ยเคม ี           272.22  -       272.22        686.00  -       686.00  
ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ - - -           3.33  -           3.33  

3) สารป้องกันและปราบวัชพืช             51.56  -         51.56          40.00  -         40.00  
4) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น             10.00  -         10.00          29.73  -         29.73  
5)  ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอืน่ ๆ              50.00  -         50.00          42.50  -         42.50  

1.2 ค่าแรงงาน           680.00           1,227.50     1,907.50        367.00             415.06        782.06  
1) แรงงานคน -          1,037.50     1,037.50  -              86.46          86.46  
2) แรงงานเครื่องจักร           680.00              190.00        870.00        367.00             328.60        695.60  

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร - -               -             1.86  -           1.86  
1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) -             205.65        205.65  -              76.08          76.08  
1.5 ค่าดอกเบี ยเงินกู ้           100.00  -       100.00        138.33  - 138.33 

2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 1,088.63 1,093.63 5.00 1,027.67 1,032.67 
2.1 ค่าภาษีที่ดิน 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 
2.2 ค่าใช้ที่ดิน - 995.00 995.00 - 1,011.67 1,011.67 
2.3 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร - 66.44 66.44 - 11.96 11.96 
2.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์

การเกษตร (6.50%) 
- 27.19 27.19 - 4.04 4.04 

3. ต้นทุนทั งหมด 3,268.78 2,521.78 5,790.56 1,313.75 1,518.81 2,832.56 
หมายเหตุ: ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดในระยะเวลา 12 เดือน 
ที่มา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-8 

ตารางภาคผนวกที่ ค2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (น  ายางสด) ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉล่ีย 

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

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 2,698.65 3,841.41 6,540.06 3,348.63 3,037.92 6,386.55 3,679.87 2,727.33 6,407.20 3,145.23 3,312.67 6,457.90 
1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 808.92 - 808.92 851.39 - 851.39 894.89 - 894.89 843.25 - 843.25 

1) ปุ๋ย 731.11 - 731.11 781.26 - 781.26 817.78 - 817.78 768.15 - 768.15 
ปุ๋ยเคม ี 731.11 - 731.11 781.26 - 781.26 800.04 - 800.04 763.97 - 763.97 
ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ - - - - - - 17.74 - 17.74 4.18 - 4.18 

2) สารป้องกันและปราบวัชพืช 10.15 - 10.15 2.81 - 2.81 27.01 - 27.01 11.69 - 11.69 
3) ปูนแดง 10.89 - 10.89 10.26 - 10.26 11.16 - 11.16 10.75 - 10.75 
4) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 21.75 - 21.75 18.73 - 18.73 5.52 - 5.52 16.92 - 16.92 
5) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 35.02 - 35.02 38.33 - 38.33 33.42 - 33.42 35.74 - 35.74 

1.2 ค่าแรงงาน 1,307.84 3,682.66 4,990.50 1,938.16 2,832.11 4,770.27 2,277.75 2,497.33 4,775.08 1,745.24 3,121.54 4,866.78 
1) แรงงานคน 1,152.61 3,429.57 4,582.18 1,848.80 2,555.01 4,403.81 2,016.21 2,401.44 4,417.65 1,586.78 2,897.54 4,484.32 
2) แรงงานเคร่ืองจักร 155.23 253.09 408.32 89.36 277.10 366.46 261.54 95.89 357.43 158.46 224.00 382.46 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 3.21 - 3.21 6.65 - 6.65 5.44 - 5.44 4.88 - 4.88 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 322.38 - 322.38 370.12 - 370.12 360.34 - 360.34 347.14 - 347.14 
1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) - 158.75 158.75 - 205.81 205.81 - 230.00 230.00 - 191.13 191.13 
1.6 ค่าดอกเบี ยเงินกู ้ 256.30 - 256.30 182.31 - 182.31 141.45 - 141.45 204.72 - 204.72 
2. ต้นทุนคงที่ 840.86 1,287.55 2,128.41 840.95 1,516.41 2,357.36 840.71 1,530.13 2,370.84 840.86 1,420.56 2,261.42 
2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลติ 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 
2.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.15 - 5.15 5.24 - 5.24 5.00 - 5.00 5.15 - 5.15 
2.3 ค่าใช้ที่ดิน - 1,027.17 1,027.17 - 1,092.02 1,092.02 - 1,287.74 1,287.74 - 1,110.06 1,110.06 
2.4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร - 129.61 129.61 - 185.80 185.80 - 116.03 116.03 - 145.02 145.02 
2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์ 
     การเกษตร (6.50%) 

- 130.77 130.77 - 238.59 238.59 - 126.36 126.36 - 165.48 165.48 

3. ต้นทุนทั งหมด 3,539.51 5,128.96 8,668.47 4,189.58 4,554.33 8,743.91 4,520.58 4,257.46 8,778.04 3,986.09 4,733.23 8,719.32 
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)     32.33     41.43     43.71     37.30 

 



 

ผ-9 
 

ตารางภาคผนวกที่ ค2 (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉล่ีย 

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

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต             
ผลผลติเฉลี่ย (กก./ไร่)   268.10   211.06   200.81   233.79 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   47.15   47.15   47.15   47.15 
มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   12,640.92   9,951.48   9,468.19   11,023.20 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)   9,101.41   5,761.90   4,947.61   7,037.11 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทนุผนัแปร (บาท/ไร่)   6,100.86   3,564.93   3,060.99   4,565.30 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทนุทั งหมด (บาท/ไร่)   3,972.45   1,207.57   690.15   2,303.88 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั งหมด   1.46   1.14   1.08   1.26 

ที่มา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดในระยะเวลา 12 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-10 

ตารางภาคผนวกที่ ค3 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางก้อนถ้วย) ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉลี่ยรวม 

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

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 1,982.71 4,310.83 6,293.54 3,253.90 2,460.37 5,714.27 3,464.26 2,194.46 5,658.72 3,207.85 2,538.95 5,746.80 
1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 785.21 - 785.21 750.72 - 750.72 681.33 - 681.33 733.80 - 733.80 

1) ปุ๋ย 722.32 - 722.32 692.29 - 692.29 609.07 - 609.07 671.04 - 671.04 
ปุ๋ยเคมี  722.32 - 722.32 692.29 - 692.29 609.07 - 609.07 671.04 - 671.04 

2) สารป้องกันและปราบวัชพืช - - - - - - 13.85 - 13.85 3.96 - 3.96 
3) ปูนแดง 10.79 - 10.79 10.54 - 10.54 11.11 - 11.11 10.72 - 10.72 
4) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 19.47 - 19.47 12.00 - 12.00 14.15 - 14.15 13.24 - 13.24 
5) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 32.63 - 32.63 35.89 - 35.89 33.15 - 33.15 34.84 - 34.84 

1.2 ค่าแรงงาน 657.10 4,205.99 4,863.09 2,108.07 2,255.05 4,363.12 2,226.04 1,977.66 4,203.70 2,020.59 2,338.74 4,359.33 
1) แรงงานคน 583.42 3,809.67 4,393.09 1,837.51 2,056.25 3,893.76 1,971.42 1,717.97 3,689.39 1,771.03 2,106.04 3,877.07 
2) แรงงานเครื่องจักร 73.68 396.32 470.00 270.56 198.80 469.36 254.62 259.69 514.31 249.56 232.70 482.26 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 1.40 - 1.40 7.07 - 7.07 6.49 - 6.49 6.43 - 6.43 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 169.26 - 169.26 292.92 - 292.92 421.48 - 421.48 319.32 - 319.32 
1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) - 104.84 104.84 - 205.32 205.32 - 216.80 216.80 - 200.21 200.21 
1.6 ค่าดอกเบี ยเงินกู ้ 369.74 - 369.74 95.12 - 95.12 128.92 - 128.92 127.71 - 127.71 

2. ต้นทุนคงที ่ 840.71 1,223.63 2,064.34 840.71 1,573.59 2,414.30 840.71 1,415.93 2,256.64 840.71 1,499.30 2,340.01 
    2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 
    2.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 
    2.3 ค่าใช้ที่ดิน - 995.00 995.00 - 1,115.21 1,115.21 - 1,106.54 1,106.54 - 1,102.69 1,102.69 
    2.4 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร - 126.02 126.02 - 177.37 177.37 - 140.04 140.04 - 162.40 162.40 
    2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์ 

การเกษตร (6.50%) 
- 102.61 102.61 - 281.01 281.01 - 169.35 169.35 - 234.21 234.21 

3. ต้นทุนทั งหมด 2,823.42 5,534.46 8,357.88 4,094.61 4,033.96 8,128.57 4,304.97 3,610.39 7,915.36 4,048.56 4,038.25 8,086.81 
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)     19.96     22.06     23.27     22.18 

 

 

 

 

 

 



 

ผ-11 

ตารางภาคผนวกที่ ค3 (ต่อ) 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉลี่ยรวม 

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

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต             
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)   418.82   368.44   340.15   364.56 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   23.80   23.80   23.80   23.80 
มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   9,967.92   8,768.87   8,095.57   8,676.53 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)   7,144.50   4,674.26   3,790.60   4,627.97 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)   3,674.38   3,054.60   2,436.85   2,929.73 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด (บาท/ไร่)   1,610.04   640.30   180.21   589.72 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั งหมด   1.19   1.08   1.02   1.07 

หมายเหตุ: ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดในระยะเวลา 12 เดือน 
ที่มา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผ-12 

ตารางภาคผนวกที่ ค4 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางแผ่นดิบ) ปีการผลิต 2564/65 
หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉลี่ย 

ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 

เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 4,664.84 3,251.05 7,915.89 3,316.06 4,471.26 7,787.32 3,715.69 4,109.72 7,825.41 
    1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 875.25 - 875.25 1,044.95 - 1,044.95 994.67 - 994.67 

1) ปุ๋ย 795.00 - 795.00 942.22 - 942.22 898.60 - 898.60 
ปุ๋ยเคมี  795.00 - 795.00 942.22 - 942.22 898.60 - 898.60 

2) ปูนแดง 16.25 - 16.25 1.05 - 1.05 5.55 - 5.55 
3) น ้ากรด 44.00 - 44.00 31.79 - 31.79 35.41 - 35.41 
4) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น - - - - - - - - - 
5) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 20.00 - 20.00 69.89 - 69.89 55.11 - 55.11 

1.2 ค่าแรงงาน 3,507.29 2,947.84 6,455.13 2,087.69 4,255.72 6,343.41 2,508.31 3,868.20 6,376.51 
1) แรงงานคน 3,139.79 2,947.84 6,087.63 1,740.32 4,255.72 5,996.04 2,154.98 3,868.20 6,023.18 
2) แรงงานเครื่องจักร 367.50 - 367.50 347.37 - 347.37 353.33 - 353.33 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 8.80 - 8.80 2.89 - 2.89 4.64 - 4.64 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 273.50 - 273.50 180.53 - 180.53 208.07 - 208.07 
1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) - 303.21 303.21 - 215.54 215.54 - 241.52 241.52 

2. ต้นทุนคงที ่ 840.71 1,738.68 2,579.39 840.71 1,538.94 2,379.65 840.71 1,598.11 2,438.82 
2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 835.71 - 835.71 
2.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 
2.3 ค่าใช้ที่ดิน - 995.00 995.00 - 1,009.74 1,009.74 - 1,005.37 1,005.37 
2.4 ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร - 301.34 301.34 - 222.82 222.82 - 246.08 246.08 
2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (6.50%) - 442.34 442.34 - 306.38 306.38 - 346.66 346.66 

3. ต้นทุนทั งหมด    5,505.55  4,989.73  10,495.28     4,156.77  6,010.20  10,166.97     4,556.40  5,707.83  10,264.23  
4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)             44.45              48.43              47.15  

 

 

 

 



 

ผ-13 

ตารางภาคผนวกที่ ค4 (ต่อ) 
 หน่วย: บาท/ไร่ 

รายการ 

พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
เฉลี่ย 

ปานกลาง (S2) เล็กน้อย (S3) 

เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม เป็นเงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต          
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)         236.10          209.94          217.69  
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)           56.67            56.67            56.67  
มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)      13,379.79       11,897.30       12,336.49  
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)      7,874.24       7,740.53       7,780.09  
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)      5,463.90       4,109.98       4,511.08  
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด (บาท/ไร่)        2,884.51         1,730.33         2,072.26  
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั งหมด               1.27                1.17                1.20  

ที่มา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ: ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดในระยะเวลา 12 เดือน 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-14 
 

ตารางภาคผนวกที่ ค5 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (เฉลี่ยรวม)  
ปีการผลิต 2564/65 

หน่วย: บาท/ไร่ 
รายการ เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 3,211.88 3,158.26 6,370.14 
1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 830.00 - 830.00 

1) ปุ๋ย 751.36 - 751.36 
ปุ๋ยเคม ี 748.74 - 748.74 
ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 2.62 - 2.62 

2) สารป้องกันและปราบวัชพืช 8.47 - 8.47 
3) ปูนแดง 10.30 - 10.30 
4) น ้ากรด 3.02 - 3.02 
5) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 14.42 - 14.42 
6) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 37.13 - 37.13 

1.2 ค่าแรงงาน 1,889.46 2,960.22 4,849.68 
1) แรงงานคน 1,688.20 2,752.82 4,441.02 
2) แรงงานเคร่ืองจักร 201.26 207.40 408.66 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 5.30 - 5.30 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 327.29 - 327.29 
1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%) - 198.04 198.04 
1.6 ค่าดอกเบี ยเงินกู ้ 165.13 - 165.13 

2. ต้นทุนคงที่ 840.80 1,458.26 2,299.06 
2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลติ 835.71 - 835.71 
2.2 ค่าภาษีที่ดิน 5.09 - 5.09 
2.3 ค่าใช้ที่ดิน - 1,099.01 1,099.01 
2.4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร - 158.60 158.60 
2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (6.50%) - 200.65 200.65 

3. ต้นทุนทั งหมด 4,052.68 4,616.52 8,669.20 
ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต    

น  ายางสด       ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)   233.79 
 ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   47.15 
 มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   11,023.20 

ยางก้อนถ้วย   ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)   364.56 
 ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   23.80 
 มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   8,676.53 

ยางแผ่นดิบ    ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)   217.69 
 ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   56.67 
 มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   12,336.49 

เฉล่ียรวม    
มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)   10,678.74 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)   6,626.06 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)   4,308.60 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด (บาท/ไร่)     2,009.54 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั งหมด     1.23 

หมายเหตุ: ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดในระยะเวลา 12 เดือน 
ที่มา: จากการค้านวณ (2565) กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ภาคผนวก ง 
การประชุมวางแผนด าเนินการ การเก็บข้อมูลภาคสนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน  

รูปภาพที่ 3 ประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลในพื นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รูปภาพที่ 2 ประชุมวางแผนการด้าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย 
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รูปภาพที่ 4 กิจกรรมการจ้าหน่ายผลผลิตยางพารา (น ้ายางสด) ของเกษตรกร ในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รูปภาพที่ 5 การสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



กรมพัฒนาที่ดิน
 Land Development Department

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.ldd.go.th  Callcenter 1760
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