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บทที ่3 

สภาพทัว่ไป สภาพการผลติและเศรษฐกจิสังคมในพืน้ทีก่ารศึกษา 
 
เน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในพื้นท่ีศึกษา นอกจากน้ี
ยงัประกอบดว้ยขอ้มูลสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการผลิตทางการเกษตร รวมถึงปัจจยัการ
ผลิตท่ีส าคญัในภาคการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ในแต่ละขนาดฟาร์ม เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
การผลิตในพื้นท่ี และข้อจ ากัดต่างๆ ในการผลิตพืชของเกษตรกรในแต่ละขนาดฟาร์มซ่ึงมีความ
แตกต่างกนั เพื่อน าไปสู่การวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดั
หรือ เง่ือนไขในการผลิตของเกษตรกรต่อไป 

3.1 สภาพทัว่ไปของพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอตากฟ้า มีอาชีพหลกัคือ เกษตร โดยสภาพพื้นท่ีและสภาพ
การผลิตทางการเกษตรของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1.1 ทีต่ั้ง ขนาด และอาณาเขต 

          อ าเภอตากฟ้าตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ
ปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อ าเภอพยหุะคีรีและอ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์
ทิศใต ้ ติดต่อกบั อ าเภอหนองม่วง (จังหวัดลพบุรี) และอ าเภอตาคลี 

จงัหวดันครสวรรค ์
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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รูปที่ 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อของอ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 
ท่ีมา: ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

       ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเรียบ ทางดา้นทิศใตมี้ลกัษณะเป็นท่ีราบลูกคล่ืน
ลาดชนั พบหินผุบริเวณท่ีราบเชิงเขา และทางดา้นทิศตะวนัตกมีภูเขาสลบัซบัซ้อน เป็นป่าทึบ ส าหรับ
พื้นท่ีของอ าเภอ จ านวน 356,683 ไร่ แบ่งเป็น 

           พื้นท่ีราบ              343,883     ไร่       คิดเป็นร้อยละ   96.41 
           พื้นท่ีป่า   12,800       ไร่      คิดเป็นร้อยละ    3.59 
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3.1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

        สภาพอากาศของอ าเภอตากฟ้า เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน จึงท าให้อุณหภูมิของ อ าเภอ
ตากฟ้า ซ่ึงอยูท่างตอนกลางของจงัหวดันครสวรรค ์มีอุณหภูมิท่ีไม่เปล่ียนแปลงมาก แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ 

  ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม   อุณหภูมิเฉล่ีย 17 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อน    ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ -  เมษายน     อุณหภูมิเฉล่ีย 37 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  เร่ิมตกตั้งแต่เดือน ปลายเมษายนเป็นตน้ไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน และมกั

เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม 
ความช้ืนสัมพทัธ์ เฉล่ีย ตลอดปี 70% ปริมาณน ้าตลอดปี 700–1,400 ม.ม. 

               ปริมาณน ้ าฝนมีมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน โดยมีปริมาณน ้ าฝน 294.98 มิลลิเมตร และน้อย
สุดในเดือนธันวาคม โดยมีปริมาณน ้ าฝน 3.13 มิลลิเมตร การกระจายตวัของปริมาณน ้ าฝนในแต่ละ
เดือน (ดงัตารางท่ี 3.1) 

3.1.4 ข้อมูลด้านการเกษตร 

         ประชากรอ าเภอตากฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร โดยมีพื้นท่ีการเกษตร
ทั้งหมด  300,652 ไร่ แบ่งเป็น การท าไร่มีพื้นท่ี 263,967 ไร่ การท านามีพื้นท่ี 24,910 ไร่ การท าสวนมี
พื้นท่ี 4,566 ไร่ การปลูกไม้ดอกและพืชผกัมีพื้นท่ี 554 ไร่ การเล้ียงสัตวมี์พื้นท่ี 6,231ไร่ และการ
ประมงมีพื้นท่ี 424 ไร่ พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัในอ าเภอตากฟ้า คือ ออ้ยมีพื้นท่ี 129,381 ไร่ ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์มีพื้นท่ี 89,951ไร่ มนัส าปะหลงัมีพื้นท่ี 8,399 ไร่ ทานตะวนัมีพื้นท่ี 25,065 ไร่ ขา้วฟ่างมีพื้นท่ี 
26,510 ไร่ และขา้วเจา้นาปีมีพื้นท่ี 24,910 ไร่ (ส านกังานเกษตรอ าเภอตากฟ้า, 2554) 
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ตารางท่ี 3.1 ปริมาณน ้าฝนแยกตามรายเดือนของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ปี พ.ศ. 2547-2555 
ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) 

เดือน 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย 
มกราคม 0.00 0.00 0.00 6.90 3.40 0.60 75.30 0.00 21.50      11.97  
กุมภาพนัธ์ 17.40 0.00 3.10 0.40 43.20 0.00 0.00 0.00 4.80      7.66  
มีนาคม 3.50 102.20 38.40 0.10 2.20 127.70 8.00 39.80 2.60      36.06  
เมษายน 19.10 161.20 67.70 58.90 105.80 73.60 40.50 119.90 66.00      79.19  
พฤษภาคม 67.20 124.00 164.50 161.60 116.10 163.60 108.10 253.10 176.90    148.34  
มิถุนายน 82.60 158.00 275.70 159.90 115.90 53.60 223.30 140.70 126.90    148.51  
กรกฎาคม 165.30 198.20 179.30 170.70 164.30 129.30 203.70 208.50 112.30    170.18  
สิงหาคม 130.90 130.50 195.40 60.20 125.40 262.70 263.40 313.50 129.70    179.08  
กนัยายน 161.00 349.30 272.90 200.60 390.60 362.00 279.30 277.90 361.20    294.98  
ตุลาคม 31.20 69.90 176.30 157.40 195.20 153.10 371.00 152.50 214.00    168.96  
พฤศจิกายน 19.80 72.50 3.10 0.50 84.70 2.40 0.00 50.30 51.10      31.60  
ธนัวาคม 0.00 1.50 0.00 0.00 0.30 0.00 23.20 0.00 3.20       3.13  
ท่ีมา: สถานีอุตุนิยมวทิยานครสวรรค์ 
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3.1.5 การปกครองและจ านวนประชากร 

         อ าเภอตากฟ้าแบ่งการปกครองเป็น 7 ต าบล 76 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 5 
แห่ง เทศบาลต าบล 2 แห่ง ในปี 2551 มีประชากรทั้ งส้ินรวม 44,607 คน เป็นประชากรชาย รวม 
21,983 คน เป็นประชากรหญิง รวม 22,624 คน มีจ านวนครัวเรือน 10,626 หลงัคาเรือน ปี 2553 ต าบล
ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่มากท่ีสุด คือ อุดมธัญญา ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 2,939 หลงัคาเรือน รองลงมา 
คือ ต าบล ตากฟ้า มี 2,020 หลงัคาเรือน และต าบลท่ีมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ยท่ีสุด คือ หนองพิกุล ซ่ึงมี
ประชากรทั้งหมด 908 หลงัคาเรือน อ าเภอตากฟ้าแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 7 ต าบล 76 หมู่บา้น
ไดแ้ก่ 
ตากฟ้า (Tak Fa)  8 หมู่บา้น พุนกยงู (Phu Nok Yung)             10 หมู่บา้น 
ล าพยนต ์(Lam Phayon)          10 หมู่บา้น หมู่บา้น อุดมธญัญา(Udom Thanya)           16 หมู่บา้น 
สุขส าราญ (Suk Samran)         12 หมู่บา้น เขาชายธง (Khao Chai Thong)         9 หมู่บา้น 
หนองพิกุล(Nong Phikun)      11 หมู่บา้น    

3.1.6 การถือครองทีด่ิน 

        อ  าเภอตากฟ้ามีประชากรท่ีมีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินเป็นพื้นท่ีทั้ งส้ิน 26,704 แปลง เน้ือท่ี 
74,759 ไร่ 8 งาน แบ่งเป็น (ส านกังานท่ีดินจงัหวดันครสวรรค,์ 2554) 

-โฉนดท่ีดิน       24,642 แปลง เน้ือท่ี 65,399 ไร่            3      งาน     53.9    ตารางวา 
-น.ส.3 ก                 972 แปลง เน้ือท่ี       2,719 ไร่    -      งาน      72.2    ตารางวา 
-น.ส.3                    782 แปลง เน้ือท่ี       6,641 ไร่             -      งาน      72.0      ตารางวา 
-น.ส.2 (ใบจอง)      308 แปลง        

3.1.7 สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

        ดา้นการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน พบว่าประชากรในอ าเภอตากฟ้ามีไฟฟ้าใชแ้ลว้ 10,566 
หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
นครสวรรค,์ 2553) 

        ดา้นการคมนาคมทางรถยนต ์ ทางหลวงแผน่ดิน เส้นทางขนส่งภายในอ าเภอส่วนใหญ่
สามารถใช้ไดทุ้กฤดูกาลโดยมีถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่างต าบล หมู่บา้น ส าหรับ
ถนนสายหลกั ท่ีส าคญัของอ าเภอท่ีติดต่อกบัจงัหวดัขา้งเคียง มีเส้นทาง พอสรุป เป็นหลกัใหญ่ ๆ ได้
ดงัน้ี (ส านกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค,์ 2554) 
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ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 1 (พหลโยธิน) สายกรุงเทพฯ-เชียงราย  
ทางหลวงแผน่ดิน  หมายเลข 32 (บางปะอิน–นครสวรรค์) เป็นเส้นทางหลวงแผน่ดินท่ี

แยกออกจากเส้นทางหมายเลข 1  
ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 11 เป็นทางหลวงท่ีแยกจากเส้นทางหมายเลข 32 (อินทร์

บุรี–ทราย)  
ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 117 เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างจงัหวดันครสวรรค์กับ

จงัหวดัพิษณุโลก  

3.1.8 ทรัพยากรน า้ 

        อ าเภอตากฟ้า มี แหล่งน ้าคือ ล าห้วย เส้นหลกั 5 สาย (ล าหว้ยแหง้, สายพุนิมิต, สายไผน่า
เริง, สายธารเกษตร, ล าตาเพชร) 

        ส าหรับน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นเขตน ้าฝน ดงันั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึง
ตอ้งอาศยัน ้ าฝนตามธรรมชาติ แต่จะมีเกษตรกรบางรายท่ีขุดเจาะน ้ าบาดาล หรือขุดสระกกัเก็บน ้ าไว้
เพื่อใชใ้นฤดูแลง้ ส าหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ 

3.1.9 ทรัพยากรดิน 

         ลกัษณะดินอ าเภอตากฟ้า พื้นท่ีกลุ่มดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินท่ี 52 คิดเป็นร้อยละ 52.49 
ของพื้นท่ี โดยลกัษณะของเน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว มีกอ้นปูนหรือปูนมาร์ล ปะปนอยู่
มาก สีดินเป็นสีด า สีน ้ าตาลหรือแดง พบบริเวณท่ีลาดเชิงหินปูน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0–8.5 พื้นท่ีโดยรวมของดินมีความเหมาะสมกบัการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ร้อยละ 69.38 ของพื้นท่ี    

3.2 สภาพเศรษฐกจิ และการผลติของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง 

ในส่วนน้ีเป็นการอธิบายถึงสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรตวัอย่าง โดยกล่าวถึง 
สภาพทัว่ไปในการผลิต การใชปั้จจยัการผลิต ตน้ทุน และผลตอบแทนของพืชท่ีเกษตรกรตวัอยา่งท า
การผลิตอยู่ รวมถึงสภาวะหน้ีสิน การกูย้ืม และขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ จากจ านวนเกษตรกรตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 100 ตวัอย่าง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างโดยได้อ้างอิงการแบ่งพื้นท่ีตามโรงงาน
น ้ าตาล ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรตวัอย่างขนาดเล็ก ซ่ึงมีพื้นท่ีถือครองตั้งแต่ 1-60 ไร่ 
ทั้งส้ิน 69 ตวัอย่าง กลุ่มเกษตรกรตวัอย่างขนาดกลาง ซ่ึงมีพื้นท่ีถือครองระหว่าง 61-200 ไร่ มี 26 
ตวัอยา่ง และกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งขนาดใหญ่ ซ่ึงมีพื้นท่ีถือครองตั้งแต่ 201ไร่ ข้ึนไป อีก 5 ตวัอยา่ง  
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3.2.1 ขนาดและลกัษณะการถือครองทีด่ิน 

        จากจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 100 ตวัอยา่ง ไดแ้บ่ง กลุ่มครัวเรือนเกษตรกร โดยการน าพื้นท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายมาท าการเรียงล าดบั เพื่อแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดของพื้นท่ี ผลการ
แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี กลุ่มเกษตรกรท่ีมีฟาร์มขนาดเล็ก ซ่ึงมีจ านวน 69 ตวัอยา่ง มีพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด
เฉล่ียต่อครัวเรือน 42.61 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีลุ่ม ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยมีพื้นท่ีท ากินฟรีเฉล่ีย 
2.32 ไร่ พื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 6.56 ไร่ มีการเช่าพื้นท่ีลุ่มเฉล่ีย 1.72 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นท่ีดอนร้อยละ 
72 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยมีพื้นท่ีท ากินฟรีเฉล่ีย 2.67 ไร่ พื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 23.47 ไร่ มีการเช่าพื้นท่ี
ดอนเฉล่ีย  5.87  ไร่  

        ส าหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีฟาร์มขนาดกลาง ซ่ึงมีจ านวน 26 ตวัอย่าง มีพื้นท่ีเพาะปลูก
ทั้งหมดเฉล่ียต่อครัวเรือน 94.15 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีลุ่มร้อยละ40 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยมีพื้นท่ีท ากินฟรี
เฉล่ีย 1.54 ไร่ พื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 28.46 ไร่ มีการเช่าพื้นท่ีลุ่มเฉล่ีย 7.85 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นท่ีดอน
ร้อยละ60 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยมีพื้นท่ีท ากินฟรีเฉล่ีย 4.62 ไร่ พื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 40.54 ไร่ และมี
การเช่าพื้นท่ีดอนเฉล่ีย 11.15 ไร่  

       ส่วนกลุ่มท่ีมีฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีจ านวน 5 ตวัอย่าง มีพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดเฉล่ียต่อ
ครัวเรือน 408.00 ไร่ แบ่งเป็นท่ีลุ่มร้อยละ32 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยมีพื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 6.00 ไร่ มี
การเช่าพื้นท่ีลุ่มเฉล่ีย 24.00 ไร่ และแบ่งเป็นท่ีดอนร้อยละ 68 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยพื้นท่ีของตนเอง
เฉล่ีย 294.00 ไร่ และมีการเช่าพื้นท่ีดอนเฉล่ีย 84.00ไร่ (ดงัตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 ขนาดพื้นท่ีถือครองของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์

 ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

           รายการ (n=69) ร้อยละ (n=26) ร้อยละ (n=5) ร้อยละ 
  (ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) 

พื้นท่ีถือครองทั้งหมด 42.85 
 

100.00 
 

414.00 

 พื้นท่ีใชจ้ริง 42.61  100.00 94.15  100.00  408.00  100.00  
พื้นท่ีลุ่มทั้งหมด 10.60  24.88 37.85  40.20  132.00  32.35  

พื้นท่ีลุ่มท ากินฟรี 2.32  5.44 1.54  1.64  0.00    0.00    
พื้นท่ีลุ่มตนเอง 6.56  15.40 28.46  30.23  98.00  24.02  
พื้นท่ีลุ่มเช่า 1.72  4.04 7.85  8.34  34.00  8.33  

พื้นท่ีดอนทั้งหมด 32.01  75.12 56.31  59.81  276.00  67.65  
พื้นท่ีดอนท ากินฟรี 2.67  6.27 4.62  4.91  0.00    0.00    
พื้นท่ีดอนตนเอง 23.47  55.08 40.54  43.06  202.00  49.51  
พื้นท่ีดอนเช่า 5.87  13.78 11.15  11.84  74.00  18.14  

รวมพื้นท่ีการเกษตร 42.61 100.00 94.15 100.00 408.00 100.00 
ท่ีมา: การวเิคราะห์ 

    

 

 
  การเช่าท่ีดินท ากินของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งตามลกัษณะท่ีดิน คือ พื้นท่ีดอนและพื้นท่ี

ลุ่ม โดยพื้นท่ีดอนจะปลูกออ้ย ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ ขา้วฟ่าง ทานตะวนั 
มนัส าปะหลงั ส่วนพื้นท่ีลุ่มจะปลูกออ้ย ขา้วเจา้นาปี ขา้วโพดหวาน และถัว่ลิสง โดย พบว่า มีอตัรา
การเช่าท่ีดินแตกต่างกนั โดยในพื้นท่ีดอน ฟาร์มขนาดเล็กมีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 1,385.75 บาท ฟาร์ม
ขนาดกลางมีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 1,250.00 บาท และฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 1,363.33 บาท 
ส่วนพื้นท่ีลุ่ม ในฟาร์มขนาดเล็กมีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 1,222.72 บาท ฟาร์มขนาดกลางมีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 
1,437.22 บาท และฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าเช่าเฉล่ียไร่ละ 1,295 บาท (ดงัตารางท่ี 3.3) 
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ตารางท่ี  3.3  อตัราค่าเช่าท่ีดิน ในแต่ละขนาดฟาร์ม  
(บาท/ไร่/ปี) 

รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

 
(ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) 

ค่าเช่า(บาท/ไร่/ปี) 
   พื้นท่ีลุ่มเช่า 1,222.72 1,437.22 1,295.00 

พื้นท่ีดอนเช่า 1,385.75 1,250.00 1,363.33 

รวมพื้นท่ีการเกษตร 2,608.47 2,687.22 2,658.33 

ท่ีมา: การวเิคราะห์    

3.2.2 ข้อมูลทัว่ไปของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

       จากการศึกษา พบวา่ทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ เกือบ
ทุกครัวเรือนมีหวัหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 84.06, 80.77, 80.00 ตามล าดบั นอกจากน้ี
อายุของหวัหนา้ครัวเรือนในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.58, 30.77 และ40.00 ตามล าดบั 

       ส่วนระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์ม
ขนาดใหญ่ พบวา่หวัหน้าครัวเรือนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 -7 คิดเป็นร้อยละ 72.46, 57.69
และ80.00 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4  
 

จ านวนและร้อยละของช่วงอาย ุเพศ และระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนใน 
แต่ละฟาร์มกลุ่มตวัอยา่ง 
รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ        
ชาย 58 4.06 21 80.77  4 80.00 
หญิง 11 5.94 5 8.57  1 20.00 
 รวม 69 100.00  26 100.00  5 100.00 

ช่วงอาย ุ       
ต ่ากวา่ 30 ปี 3 4.35 -    0.00    - 0.00    
31-40 7 10.14 5   19.23  - 0.00    
41-50 28 40.58 8   30.77  2 40.00  
51-60 23 33.33 7 26.92  2 40.00  
60 ปีข้ึนไป 8 11.59 6 23.08  1 20.00  
รวม 69 100.00 26 100.00 5 100.00 

การศึกษา       
ต ่ากวา่ ป.4 2  2.90    1 3.85       1 20.00 
ป.4 –ป.7 50 72.46 15 57.69 4 80.00 
ม.1 – ม.3 5 7.25 4 15.38 - 0.00 
ม.4 –ม.6 8 10.14 3 11.54 - 0.00 
สูงกวา่ ม.6 5 7.25 3 11.54 - 0.00 
รวม 69 100.00  26  100.00  5 100.00 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
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3.2.3 จ านวนสมาชิกและแรงงานของเกษตรกรตัวอย่าง 

        ในการเกษตรทรัพยากรท่ีส าคญัอย่างหน่ึงคือ แรงงาน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน
ครัวเรือน ซ่ึงจะมีจ านวน แรงงานมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยสามารถแยก
เป็นแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจา้งไดด้งัน้ี 

         1) แรงงานครัวเรือน เป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึง จากผลการศึกษา พบวา่ มี
จ านวนสมาชิกต่อครัวเรือน อยูใ่นขนาดใกลเ้คียงกนัคือ ประมาณ 4 คนต่อครัวเรือน โดยแบ่งเป็นวยั
แรงงานประมาณ 2-3 คน โดยเม่ือท าการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ของทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเฉพาะ
แรงงานท่ีท างานในภาคการเกษตร พบวา่ สมาชิกในวยัแรงงาน ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตรโดยท า
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของทั้ ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉล่ียท่ีไม่
แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในฟาร์มขนาดใหญ่ นิยมใช้เคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตรเป็นเคร่ืองทุ่นแรง (ดงัตารางท่ี 3.5) 
   
ตารางท่ี 3.5 

 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย และแรงงานเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งในอ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์ 

รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3.88 4.35 4.20 
วยัแรงงาน 2.74 2.96 2.80 

แรงงานชาย 1.28 1.77 1.60 

แรงงานหญิง 1.46 1.19 1.20 

แรงงานเกษตร 2.39 2.58 2.20 

แรงงานเกษตรชาย 1.23 1.62 1.60 

แรงงานเกษตรหญิง 1.16 0.96 0.60 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

       จากจ านวนแรงงานเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนในแต่ละขนาดฟาร์ม สามารถน ามา
ค านวณจ านวนแรงงานท่ีมีในภาคการเกษตรในแต่ละเดือนได้โดยการน าจ านวนแรงงานภาค
การเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือนคูณกบัจ านวนวนัในแต่ละเดือน ซ่ึงก าหนดให้ 1 เดือน มีแรงงานในภาค
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เกษตรกรท างาน 20 วนั (กระทรวงแรงงาน, 2535) คือ ลูกจา้งมีสิทธิลาในวนัหยุด ประจ าสัปดาห์ ตอ้ง
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วนั โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วนั แต่ในการศึกษาน้ีได้รวมวนัหยุดตาม
ประเพณี ลาป่วย ลาท าธุระอ่ืนๆ (ดงัตารางท่ี 3.6) 

           2) แรงงานจา้งเกษตรกรในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ครัวเรือนส่วนใหญ่จา้ง
แรงงานเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มเฉพาะในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้แรงงานสูง เช่น ช่วงปลูกและช่วงเก็บ
เก่ียว โดยมีอตัราค่าจา้งเฉล่ียเท่ากบั 200 บาทต่อวนัท างาน  

 
ตารางท่ี 3.6 

 
จ านวนแรงงานเกษตรของครัวเรือนท่ีมีอยูใ่นแต่ละเดือน อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค ์

รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

 
(man-day) (man-day) (man-day) 

มกราคม 47.80 51.60 44.00 
กุมภาพนัธ์ 47.80 51.60 44.00 
มีนาคม 47.80 51.60 44.00 
เมษายน 47.80 51.60 44.00 
พฤษภาคม 47.80 51.60 44.00 
มิถุนายน 47.80 51.60 44.00 
กรกฎาคม 47.80 51.60 44.00 
สิงหาคม 47.80 51.60 44.00 
กนัยายน 47.80 51.60 44.00 
ตุลาคม 47.80 51.60 44.00 
พฤศจิกายน 47.80 51.60 44.00 
ธนัวาคม 47.80 51.60 44.00 

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 

3.2.4 สภาพการผลติและการใช้ปัจจัยการผลติของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง 

         ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของครัวเรือนเกษตรกรตวัอยา่ง โดยออ้ยเป็นพืชท่ีมีอายุการ
เก็บเก่ียวหลายปี ซ่ึงพบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61) ปลูกออ้ยแลว้เก็บเก่ียว เป็นเวลา  3
ปี เน่ืองจากเม่ือระยะเวลาปีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ค่าความหวานของออ้ยจะลดลง ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 8-11 ตนั 
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(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2552) นอกจากออ้ย เกษตรกรตวัอยา่งยงัปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนดว้ย โดย
ในฟาร์มขนาดเล็ก มีกิจกรรมการปลูกพืชทั้งหมด 9 ชนิดไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน ขา้วโพด
เล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มนัส าปะหลงั ทานตะวนั ขา้วฟ่าง ขา้วเจา้นาปี ขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง ฟาร์มขนาด
กลางมี กิจกรรมการปลูกพืช 5 ชนิด ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน มนัส าปะหลงั ขา้วฟ่าง ขา้ว
เจา้นาปี ส าหรับในฟาร์มขนาดใหญ่ มีกิจกรรมการปลูก พืช 5 ชนิด เช่นเดียวกบัฟาร์มขนาดกลาง แต่
เปล่ียนจากการปลูก ขา้วฟ่าง เป็น ทานตะวนั  พืชบางชนิดไม่ไดป้ลูกในพื้นท่ีเดียวกนั พืชท่ีปลูกบน
พื้นท่ีดอนได้แก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ทานตะวนั ขา้วฟ่าง พืชท่ีปลูกบนพื้นท่ีลุ่ม 
ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง ขา้วเจา้นาปี 

      การพิจารณาถึงระบบการผลิตพืชของหัวหน้าครัวเรือน พบว่า ทั้ งในฟาร์มขนาดเล็ก 
ฟาร์มขนาดกลาง หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ปลูกออ้ยอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 52.17 และ 61.54 
ตามล าดบั ส่วนท่ีเหลือมีการปลูกออ้ยร่วมกบัพืชอ่ืน เช่น ในฟาร์มขนาดเล็ก ครัวเรือนร้อยละ 24.64 
ปลูกอ้อยเป็นหลักและปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์
หรือไม่ก็จะเป็นทานตะวนัหรือขา้วฟ่าง บนพื้นท่ีดอน ขณะท่ีฟาร์มขนาดกลาง ครัวเรือน ร้อยละ 15.58 
ปลูกออ้ยเป็นหลกัและปลูกขา้วเจา้นาปีในพื้นท่ีลุ่ม ส่วนในฟาร์มขนาดใหญ่มีค่อนขา้งน้อยจึงไม่ค่อย
เห็นสภาพท่ีชดัเจน มีครัวเรือนท่ีปลูกออ้ยเป็นหลกัอย่างเดียว ร้อยละ 40 และปลูกออ้ยร่วมกบัพืชอ่ืน 
เช่น ขา้วนาปี ร้อยละ 20 มนัส าปะหลงั ขา้วเจา้นาปี ร้อยละ 20 และปลูกหลากหลายชนิดร่วมกนั ร้อย
ละ 20 (ดงัตารางท่ี 3.7) และมีปฏิทินการเพาะปลูก(ดงัตารางท่ี 3.8) 

      การใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ฟาร์มขนาดเล็กมีการ
ปลูกพืชท่ีหลากหลาย ชนิดมากกวา่ โดยปลูกออ้ย ทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 47.69 
ของพื้นท่ีดอน และคิดเป็นร้อยละ 22.18 ของพื้นท่ีลุ่ม ส่วนพืชท่ีปลูกรองลงมาคือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ในฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 24.69 ของพื้นท่ีดอน และทานตะวนัฤดูแลง้ คิดเป็นร้อยละ 20.16 ของพื้นท่ี
ดอน นอกจากน้ีบางครัวเรือนปลูกมนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ ขา้วฟ่างบนพื้นท่ีดอน และ
ปลูกขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง ขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม  

ส่วนในฟาร์มขนาดกลางมีการปลูกพืชท่ีหลากหลาย ชนิดมากกวา่โดยปลูกออ้ย ทั้งในพื้นท่ี
ดอนและพื้นท่ีลุ่มเช่นกนั โดยใช้ท่ีดินเพื่อปลูกออ้ย คิดเป็นร้อยละ 54.74 ของพื้นท่ีดอน และคิดเป็น
ร้อยละ 37.91 ของพื้นท่ีลุ่ม บางครัวเรือนปลูกมนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแล้ง ขา้วฟ่างบน
พื้นท่ีดอน และปลูก ขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ มีการปลูกพืชทั้งหมด 5 ชนิด 
เช่นเดียวกบัฟาร์มขนาดกลาง แต่เปล่ียนจากการปลูก ขา้วฟ่าง เป็น ทานตะวนั โดยปลูกออ้ยทั้งใน
พื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม โดยใชท่ี้ดิน คิดเป็นร้อยละ 58.82 ของพื้นท่ีดอน และคิดเป็นร้อยละ 29.9 ของ
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พื้นท่ีลุ่ม มีเกษตรกรบางครัวเรือนปลูกมนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ ทานตะวนับนพื้นท่ี
ดอน และปลูกขา้วเจา้นาปีบนพื้นท่ีลุ่ม (ดงัตารางท่ี 3.9) 
 
ตารางท่ี 3.7 จ านวนและร้อยละระบบการผลิตพืชของหวัหนา้ครัวเรือนอ าเภอตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค ์

ระบบพืช 
ฟาร์มขนาดเลก็ ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ออ้ยอยา่งเดียว 36 52.17  16 61.54  2 40.00 
ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วฟ่าง/ทานตะวนั/
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน และขา้วนาปี  

1 1.45  1 3.85  1 20.00 

ออ้ย มนัส าปะหลงั ทานตะวนั หรือขา้วโพด
หวาน และขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน 

4 5.80  - 0.00 - 0.00 

ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง 
และขา้วเจา้นาปี 

1 1.45  - 0.00 - 0.00 

ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วเจา้นาปี 1 1.45  - 0.00 1 20.00 

ออ้ย ทานตะวนั/ขา้วฟ่าง/ขา้วโพดเล้ียงสตัว์
ฤดูแลง้ และขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน 

17 24.64  1 3.85  - 0.00 

ออ้ย ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูแลง้ และขา้วเจา้
นาปี 

1 1.45  - 0.00 - 0.00 

ออ้ย ขา้วโพดหวาน และถัว่ลิสง 1 1.45  - 0.00 - 0.00 

ออ้ยและมนัส าปะหลงั 1 1.45  3 11.54  - 0.00 

ออ้ยและขา้วโพดหวาน 1 1.45  - 0.00 - 0.00 

ออ้ยและขา้วเจา้นาปี 4 5.80  4 15.38  1 20.00 

ออ้ยและขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน - 0.00   1 3.85  - 0.00 

ออ้ยและเล้ียงสตัว ์ 1 1.45  - 0.00 - 0.00 

          รวม 69 100.00 26 100.00 5 100.00 

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.8 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
ลกัษณะพื้นท่ี พืช มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ปลูกตลอดปี ออ้ย-ดอน               
 มนัส าปะหลงั               
พื้นท่ีดอน-แลง้ ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้               
 ทานตะวนั               
 ขา้วฟ่าง               
พื้นท่ีดอน-ฝน ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน               

ปลูกตลอดปี ออ้ย-ลุ่ม               
พื้นท่ีท่ีลุ่ม-แลง้ ขา้วโพดหวาน               
 ถัว่ลิสง               
พื้นท่ีท่ีลุ่ม-ฝน ขา้วเจา้นาปี               

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.9 
 

การใชท่ี้ดินในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง อ าเภอตากฟ้า  
จงัหวดันครสวรรค ์ปีเพาะปลูก 2554/55       

รายการ 
ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

(n=69) ร้อยละ (n=26) ร้อยละ (n=5) ร้อยละ 
 (ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) (ไร่/ครัวเรือน) 

พื้นท่ีดอนเฉล่ีย 32.01 75.12  56.31 59.81  276.00   67.65  
ออ้ย  20.32 47.69  51.54 54.74  240.00 58.82  
มนัส าปะหลงั 1.17 2.75  3.30 3.51  6.00 1.47  
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ฤดูแลง้ 0.43 1.01  - -    - -    
ทานตะวนั 8.59 20.16  - -    30.00 7.35  
ขา้วฟ่าง 1.29 3.03  0.69 0.73  - -    
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ฤดูฝน 10.52 24.69  1.81 1.92  30.00 7.35  

พื้นท่ีลุ่มเฉล่ีย 10.60 24.88  37.85 40.20  132.0 32.35  
ออ้ย  9.45 22.18  35.69 37.91  122.00 29.90  
ขา้วโพดหวาน 0.45 1.06  - -    - -    
ถัว่ลิสง 0.04 0.09  - -    - -    
ขา้วนาปี 1.15 2.70  1.81 1.92  10.00 2.45  

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 

สภาพการผลติพชืเศรษฐกจิส าคัญ 

พืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในพื้นท่ีศึกษามีสภาพการผลิตท่ีแตกต่างกนัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การปลูกอ้อย 

ออ้ยเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีศึกษา เร่ิมปลูกเดือนมีนาคมและสามารถตดัได้คร้ังแรกในเดือน
กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป ขอ้ดีของการปลูกออ้ยช่วงฤดูแลง้ คือ ไม่มีโรคและแมลง รบกวนตอนปลูก ให้
ผลผลิตดี ขอ้เสีย คือ ออ้ยตอ้งการน ้ ามากในช่วง 1-2 เดือนแรก พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุ LK11, 9972 
และขอนแก่น3 วิธีการปลูกออ้ย จะใช้แรงงานคนร่วมกบัการใช้เคร่ืองจกัรกล โดยใช้แรงงาน 1คน 
เป็นคนขบัและแรงงานอีก 2 คน ในการน าพนัธ์ุออ้ยใส่ลงในเคร่ืองปลูกไปพร้อมกบัการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 
หลงัปลูกเสร็จ จะใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชในการคุมหญา้ และภายใน 1-2 อาทิตย ์จะตอ้งให้น ้ าออ้ย ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีออ้ยตอ้งการน ้ ามากท่ีสุด กรณีท่ีฝนไม่ตก เกษตรกรจะตอ้งสูบน ้ าจากสระท่ีเก็บกกัไวห้รือ
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จา้งรถสูบน ้าจากแหล่งอ่ืนมารดน ้ าออ้ย ควรใหน้ ้ าออ้ย อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ติดต่อกนั  2 อาทิตย ์การใส่ปุ๋ย
คร้ังท่ี 2 เม่ือออ้ยอาย ุได ้120 วนั โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกลไถขา้งตน้ออ้ย พร้อมกบัการก าจดัวชัพืช และ
การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 เม่ือออ้ยอายุได ้270 วนั เพื่อเร่งความหวานของออ้ย การดูแลรักษา ออ้ยเป็นพืชท่ี
ตอ้งระวงัเร่ือง โรค แมลง เป็นอยา่งมาก ดงันั้นเกษตรกรจึงใช้วิธีการพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืชร่วมกบั
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยจะท า 1-2 คร้ัง และจะใช้แรงงานเข้าไปจดัการและดายหญ้า ในส่วนท่ี
สารเคมีเขา้ไปไม่ทัว่ถึง โดยจะใช้แรงงานจดัการและดายหญา้จนกว่าออ้ยจะโต และเขา้ไปในแปลง
ออ้ยไม่ได ้เม่ือออ้ยอายุประมาณ 330-360 วนั มีความหวานตามมาตรฐานโรงงาน สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้ การตดัออ้ยสามารถท าได้ 2 วิธีคือ โดยใช้แรงงานคน ซ่ึงจะใช้แรงงานคนค่อนขา้งมาก 
หรือใชเ้คร่ืองจกัรกลในการตดัออ้ย ส่วนการขนส่งออ้ยจะใชร้ถบรรทุกขนออ้ยเขา้โรงงานน ้าตาล  

การปลูกออ้ยพบทั้งในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ในการศึกษาน้ีไดแ้ยกการปลูกออ้ยออกเป็น 2 
กิจกรรมการผลิต ตามลกัษณะของพื้นท่ีปลูก  

การปลูกอ้อยบนพืน้ทีด่อน    

ออ้ยในพื้นท่ีดอนมีความตอ้งการการใช้แรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวค่อนขา้งมาก 
แต่มกัจะขาดแคลนแรงงาน ดงันั้นเกษตรกรจึงมีการน าเคร่ืองจกัรกลมาเป็นตวัช่วยในการผลิตออ้ย ทั้ง
ในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ โดยฟาร์มขนาดเล็กมีการใช้แรงงานเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ อยู่ท่ี 13.44 วนัท างานต่อไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่มีการใช้แรงงานเฉล่ียต่อไร่น้อยท่ีสุด 
3.86 วนัท างานต่อไร่ เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรเป็นเคร่ืองทุ่นแรง
มากกวา่การใชแ้รงงานคน ส่วนของการปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเก่ียว แต่ในฟาร์มขนาดเล็กมีการ
ใชแ้รงงานคนในส่วนของการปลูก การดูแล และการเก็บเก่ียว มากกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรกล ส่วนออ้ย
ตอ1 ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 มีความตอ้งการใชแ้รงงานน้อยลง เม่ือเทียบกบัปีแรก เพราะไม่ตอ้งปลูกออ้ย 
ในฟาร์มขนาดเล็ก มีการลดแรงงานในการปลูกพนัธ์ุออ้ย เหลือเป็น 11.09 และ 7.24 วนัท างานต่อไร่ 
ในการดูแลออ้ยตอปีท่ี1 และปีท่ี 2 ตามล าดบั ส่วนฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ มีการลดการ
ใชแ้รงงานเล็กนอ้ย (ดงัตารางท่ี 3.10) 

การปลูกอ้อยบนพืน้ทีลุ่่ม 

การปลูกอ้อยในพื้นท่ีลุ่ม มีการใช้แรงงานเฉล่ียใกล้เคียงกบัการปลูกในพื้นท่ีดอน โดยใน
ฟาร์มขนาดเล็ก มีการใช้แรงงานในการปลูกและการดูแลรักษาออ้ยทั้งปี 13.40, 9.95 และ7.33 วนั
ท างานต่อไร่ ในออ้ยใหม ่ออ้ยตอ1 และออ้ยตอ2 ตามล าดบั 
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การปลูกมันส าปะหลงับนพืน้ทีด่อน 

มนัส าปะหลงั เร่ิมปลูกเดือนพฤษภาคมและสามารถตดัได้คร้ังแรกในเดือนเมษายนของปี
ถดัไป โดยจะแตกต่างจากออ้ย คือ เม่ือตดัออ้ยปีแรก ยงัคงมีตอออ้ยท่ีสามารถเก็บเก่ียวในปีถดัไปได ้
อีก 2 ปี แต่มนัส าปะหลงั ตอ้งปลูกใหม่ทุกปี หลงัจากเก็บเก่ียวเสร็จแล้ว พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุ 
ระยอง 8, ระยอง 9 และเกร็ดมงักร การปลูกมนัส าปะหลงั ก่อนปลูกตอ้งแช่ท่อนพนัธ์ อย่างน้อย 2-3 
ชัว่โมง เพื่อป้องการเช้ือราและแมลงต่างๆ วธีิการปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จะใชแ้รงงานคนในการเดิน
ปักท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั โดยจะใชแ้รงงานจ านวนมาก ซ่ึงแต่ละคนจะปลูกตั้งแต่ตน้แปลง จนทา้ย
แปลง โดยจะมีการเตรียมท่อนพนัธ์ุไวต้ามจุดต่างๆ หลงัปลูกเสร็จใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชในการคุม
หญา้ การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 เม่ือมนัส าปะหลงัอายุได ้45 วนั ก่อนใส่ปุ๋ยควรพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช และ
การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ือมันส าปะหลัง อายุได้ 180 วนั ท าเช่นเดียวกับใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 การดูแล มัน
ส าปะหลงั เป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ืองเพล้ียแป้ง ดงันั้นเกษตรกรจึงพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยจะท า 1 
คร้ังต่อเดือน ติดต่อกนั 3 เดือน และจะท าอีกเม่ือเกิดเพล้ียแป้งลุกลามในแปลงมนัส าปะหลงั การเก็บ
เก่ียว จะใชเ้คร่ืองจกัรกลช่วยในการขุดหวัมนัส าปะหลงัร่วมกบัการใชแ้รงงานคน ซ่ึงจะใชแ้รงงานคน
ค่อนขา้งมาก ในการเดินเก็บหวัมนัส าปะหลงั การขนหวัมนัส าปะหลงัไปขายยงัพื้นท่ีรับซ้ือ อีกทั้งการ
ขนท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัไปผึ่งตากลม  

การปลูกมนัส าปะหลงั พบวา่ มีการใชแ้รงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวค่อนขา้งมาก 
เพราะเกษตรกรตอ้งปลูกใหม่ทุกปี ดงันั้นเกษตรกรจึงมีการใช้เคร่ืองจกัรกลเป็นตวัช่วย ทั้ง 3 ขนาด
ฟาร์ม โดยฟาร์มขนาดเล็ก มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่มากท่ีสุด อยูท่ี่ 23.24 วนัท างานต่อไร่ และฟาร์ม
ขนาดใหญ่มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 5.60 วนัท างานต่อไร่ เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีการ
ใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรเป็นเคร่ืองทุ่นแรงมากกวา่ 

การปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์บนพืน้ทีด่อน 

ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ เป็นพืชทนแลง้ จึงเป็นตวัเลือกหน่ึงในการเพาะปลูกพืชในฤดูแลง้ 
เร่ิมปลูกเดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นเดือนมีนาคมของปีถดัไป พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ 
พนัธ์ุ Monsanto 9901, CP 979 การปลูกขา้วโพดเล้ียวสัตวจ์ะตอ้งคลุกกบัสารป้องกนัเช้ือราท่ีติดมากบั
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ วิธีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เกษตรกรจะรอให้ฝนตกหรือให้ดินชุ่มเล็กนอ้ยเพื่อ
ช่วยในการงอกของเมล็ดขา้วโพด โดยใช้เคร่ืองจกัรกลในการปลูกพร้อมกบัใส่ปุ๋ยและการคุมหญ้า 
การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ด ้45-60 วนั ก่อนใส่ปุ๋ยควรพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช การ
ดูแลรักษา ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ืองหนอนเจาะล าตน้ และฝน ซ่ึงจะท าให้เกิดเช้ือรา
ท าให้ได้เมล็ดไม่มีคุณภาพ ดังนั้ นเกษตรกรจึงพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยจะท า 1 คร้ังต่อเดือน 
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ติดต่อกนั 2 เดือน และจะพ่นสารฮอร์โมนเร่งการติดฝัก การเก็บเก่ียว จะใชแ้รงงานคนเก็บเก่ียวและจะ
ใช้เคร่ืองจกัรกลช่วยในการกะเทาะเมล็ดออกจากฝัก ส่วนข้าวโพดเล้ียงสัตว์ฤดูฝน เร่ิมปลูกเดือน
มิถุนายนและสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นเดือนตุลาคม พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุ ไพโอเนียร์, CP888 การ
ปลูกขา้วโพดเล้ียวสัตวฤ์ดูฝนจะท าเช่นเดียวกบัขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้   

การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ พบวา่ มีการใชแ้รงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว
ค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากในขั้นตอนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้เกษตรกรใชเ้คร่ืองจกัรกลในการ
ปลูกพร้อมกบัใส่ปุ๋ยและการคุมหญา้ จึงท าใหใ้นฟาร์มขนาดเล็ก มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่ อยูท่ี่ 1.34 
วนัท างานต่อไร่  เช่นเดียวกันกับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน พบว่า มีการใช้แรงงานในการ
เพาะปลูกและการเก็บเก่ียวค่อนขา้งนอ้ย ทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ 
โดยในฟาร์มขนาดใหญ่ มีการใช้แรงงานเฉล่ียต่อไร่มากท่ีสุด อยู่ท่ี 3.05 วนัท างานต่อไร่ และฟาร์ม
ขนาดเล็กมีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 2.86 วนัท างานต่อไร่ 

การปลูกข้าวฟ่างบนพืน้ทีด่อน 

ขา้วฟ่างเป็นพืชท่ีใชน้ ้าในการเจริญเติบนอ้ยกวา่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีความทนแลง้ไดดี้ ซ่ึงการ
ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ุของปีถดัไป เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาฝนตกในช่วงเก็บเก่ียวจะท าให้ขา้วฟ่างเกิดราท่ีช่อ พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุอู่ทอง, 
สุพรรณ วิธีการปลูกขา้วฟ่าง เกษตรกรจะรอให้ฝนตกหรือให้ดินชุ่มเล็กน้อยเพื่อช่วยในการงอกของ
เมล็ดขา้วฟ่าง โดยใช้เคร่ืองจกัรกลเหมือนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นการปลูกพร้อมกบัใส่ปุ๋ยรอง
พื้นและการคุมหญา้ การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุขา้วฟ่างได ้15-30 วนั ก่อนใส่ปุ๋ยควรพ่นสารเคมีก าจดั
วชัพืช การดูแลรักษา ข้าวฟ่างเป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ืองหนอนแมลงวนักัดกินยอดต้นอ่อนขา้วฟ่าง 
ป้องกันโดยใช้ฟูราดานใส่ในแถวแปลง หรือพร้อมการปลูก ดังนั้ นเกษตรกรจึงพ่นสารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชโดยจะท า 1 คร้ังต่อเดือน ติดต่อกัน  2 เดือน การเก็บเก่ียว เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้
เคร่ืองจกัรกลมาช่วยเก็บเก่ียว แต่บางครัวเรือนจะใช้แรงงานคนในการตดัล าต้นของข้าวฟ่าง แล้ว
น าเขา้เคร่ืองนวด จากนั้นจะน าไปผึ่งลมหรือตากแดดใหแ้หง้สนิม แลว้จึงน าไปจ าหน่าย 

การปลูกขา้วฟ่าง พบว่า มีการใช้แรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวค่อนน้อย ทั้งใน
ฟาร์มขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดกลาง โดยในฟาร์มขนาดกลาง มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่มากท่ีสุด 
อยูท่ี่ 2.81 วนัท างานต่อไร่ และฟาร์มขนาดเล็กมีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 1.27 วนัท างานต่อ
ไร่ เพราะฟาร์มขนาดกลางใชแ้รงงานคนมากกวา่การใชเ้คร่ืองจกัรกล ในขณะท่ีฟาร์มขนาดเล็กมีการ
ใชเ้คร่ืองจกัรกลในการปลูกและการดูแลรักษาขา้วฟ่าง มากกวา่การใชแ้รงงานคน 
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การปลูกทานตะวนับนพืน้ทีด่อน 

ทานตะวนัเป็นพืชท่ีทนแล้งได้ดี แต่หากความช้ืนในดินมีน้อยก็จะท าให้ผลผลิตลดลง การ
ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ุของปีถดัไป เพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหาฝนตกในช่วงเก็บเก่ียวจะท าให้เกิดโรคเน่าและเมล็ดเน่าเสียหาย พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ 
พนัธ์ุบมัโจ,้ อาซีเอล วิธีการปลูกทานตะวนั เกษตรกรจะรอให้ฝนตกหรือให้ดินชุ่มเล็กน้อย เพื่อช่วย
ในการงอกของเมล็ดทานตะวนั โดยใช้เคร่ืองจกัรกลในการปลูกพร้อมกบัใส่ปุ๋ยรองพื้นและคุมหญา้ 
การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุทานตะวนัได ้30 วนั ก่อนใส่ปุ๋ยควรพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช การดูแลรักษา 
ทานตะวนัเป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ืองวชัพืช ควรก าจดั อย่างสม ่าเสมอ หรือจะใช้วิธีพ่นสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชโดยจะท า 1 คร้ังต่อเดือน การให้น ้ าคร้ังท่ี 1 หลงัปลูกเสร็จ และจะให้น ้ าทุกๆ 10-15 วนั จน
กระทั้ง ตน้ทานตะวนัติดเมล็ด การเก็บเก่ียวจะใชแ้รงงานคน เพราะวา่ดอกทานตะวนั อาจมีน ้ าขงัหรือ
ยงัไม่แห้งสนิท แต่เม่ือแห้งสนิทแลว้น าเขา้เคร่ืองนวดจะไดเ้มล็ดทานตะวนัท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย
ได ้

การปลูกทานตะวนั พบว่า มีการใช้แรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวค่อนน้อย
เช่นเดียวกบัการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดใหญ่ โดยฟาร์มขนาดใหญ่มี
การใช้แรงงานเฉล่ียต่อไร่มากท่ีสุด อยู่ท่ี 3.11วนัท างานต่อไร่ และฟาร์มขนาดเล็กมีการใช้แรงงาน
เฉล่ียต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 2.57 วนัท างานต่อไร่  

การปลูกข้าวโพดหวานบนพืน้ทีลุ่่ม 

ขา้วโพดหวาน เป็นพืชท่ีปลูกเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มหลงัจากการท านาขา้วและพบเฉพาะในฟาร์ม
ขนาดเล็กเท่านั้น เน่ืองจากเป็นพืชท่ีตอ้งดูแลรักษาในช่วงการปลูกอยา่งประณีตคลา้ยกบัการปลูกผกั  
โดยเร่ิมปลูกเดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเก่ียวได้ในเดือนกุมภาพนัธ์ุของปีถดัไป พนัธ์ุท่ีนิยม
ปลูก คือ พนัธ์ุ ศรแดง, แม่โจ ้84 การปลูกขา้วโพดหวานจะตอ้งคลุกกบัสารป้องกนัเช้ือราท่ีติดมากบั
ซอง วิธีการปลูกขา้วโพดหวาน เกษตรกรจะรอให้ฝนตกหรือให้ดินชุ่มเล็กน้อยเพื่อช่วยในการงอก
ของเมล็ดขา้วโพด จะใชเ้คร่ืองจกัรกลในการปลูกพร้อมกบัใส่ปุ๋ยและการคุมหญา้ การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 
เม่ืออายุขา้วโพดเหวานได ้45-60 วนั ก่อนใส่ปุ๋ยควรพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืช การดูแลรักษา ขา้วโพด
หวานเป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ืองหนอนเจาะล าตน้ และหนู ซ่ึงจะท าให้เกิดไม่สามารถขายผลผลิตนั้นได ้
ดงันั้นเกษตรกรจึงพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยจะท า 1 คร้ังต่อเดือน ติดต่อกนั 2 เดือน และจะพ่นสาร
ฮอร์โมนเร่งการติดฝัก การเก็บเก่ียวจะใช้แรงงานคนเก็บเก่ียวใส่กระสอบและชั่งน ้ าหนักก่อนการ
จ าหน่าย  ไม่ควรเก็บขา้วโพดหวานไวข้า้มวนัจะท าใหเ้มล็ดเห่ียวแฟบ และความหวานลดลง 
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การปลูกขา้วโพดหวาน พบวา่ มีการใชแ้รงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวจ านวนมาก
โดยในฟาร์มขนาดเล็ก มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่ อยูท่ี่ 10.28 วนัท างานต่อไร่ 

การปลูกถั่วลสิงบนพืน้ทีลุ่่ม 

ถัว่ลิสง เป็นพืชท่ีปลูกเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มหลงัจากการท านาขา้วและพบเฉพาะในฟาร์มขนาด
เล็กเท่านั้น ซ่ึงถัว่ลิสงเป็นพืชรอง เพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรทางหน่ึงและยงัเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน การ
ปลูกถัว่ลิสงในฤดูแลง้ จะปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ุของปี
ถดัไป พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุขอนแก่น 5, ขอนแก่น 84-8 วิธีการปลูกถัว่ลิสงเกษตรกรจะรอให้ฝน
ตกหรือให้ดินชุ่มเล็กนอ้ย เพื่อช่วยในการงอกของเมล็ดถัว่ลิสง โดยใชแ้รงงานคนในการหยอดลงหลุม 
และใชแ้รงงานคนกลบหลุม การใส่ปุ๋ย จะรองกน้หลุมก่อนปลูก การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ือถัว่ลิสง อายุได ้
15-20 วนั โดยการใช้แรงงานคน โรยขา้งแถวพรวนดินกลบ การก าจดัวชัพืชด้วยแรงงานคนจะท า
ในช่วง 1 เดือนแรก เม่ือถัว่ลิสง อายไุด ้15-20 วนั จะใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช ก่อนการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 การ
ดูแลรักษา ถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีตอ้งระวงัเร่ือง โรคโคนเน่า และไม่ค่อยพบปัญหาแมลงศตัรูท าลายถัว่ลิสง
มากนัก การเก็บเก่ียวจะใช้แรงงานคนในการขุดถั่วลิสงจากใต้ดินแล้วน ามากอง จากนั้ นจะมี
แรงงานคนอีกส่วนมากะเทาะดินออกฝักถัว่ลิสง แลว้จึงน าไปจ าหน่ายได ้

การปลูกถัว่ลิสง พบว่า มีการใช้แรงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวค่อนขา้งมาก ใน
ฟาร์มขนาดเล็กมีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่ อยูท่ี่ 26.30 วนัท างานต่อไร่  

การปลูกข้าวเจ้านาปีบนพืน้ทีลุ่่ม 

ขา้วเจา้นาปี เป็นพืชท่ีเกษตรกรนิยมปลูกไวบ้ริโภค แต่มีบางครัวเรือนจะปลูกขา้วเจา้นาปีไว้
เพื่อขายเท่านั้ น ซ่ึงข้าวเจ้านาปี เป็นพืชท่ีต้องการน ้ ามาก ในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเขตน ้ าฝน 
เกษตรกรไมส่ามารถปลูกขา้วในทุกพื้นท่ีไดโ้ดยเฉพาะบางปีฝนแลง้ การปลูกขา้วจะปลูกในช่วงฤดูฝน 
เดือนกรกฎาคมและสามารถเก็บเก่ียวได้ในเดือนตุลาคม พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ ปทุมธานี 80, หอม
ปทุมธานี, ชยันาท การปลูกขา้วเจา้นาปี เกษตรกรจะรอให้ฝนตกหรือให้มีน ้ าขงัในพื้นท่ีนา เกษตรกร
จะใช้วิธีการท านาด า โดยได้มีการเตรียมแปลงกล้าก่อนการด านา เพื่อจะได้ปลูกต้นกล้า ซ่ึงใช้
แรงงานคนปลูกหรือบางครัวเรือนจะใชร้ถปลูก จากนั้นจะใส่สารเคมีคุมหญา้หลงัการด านา การใส่ปุ๋ย
จะใส่เม่ือขา้วอาย ุได ้45 วนั และจะใส่อีกคร้ังเม่ือขา้ว อายไุด ้60 วนั ใชแ้รงงานคนหวา่นปุ๋ย การใหน้ ้ า 
ขา้วตอ้งการน ้ ามาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการให้น ้ าตลอดจนกว่าขา้วจะตั้งทอ้ง การดูแล ขา้ว เป็นพืชท่ีตอ้ง
ระวงัเร่ืองหนอน  เพล้ีย และวชัพืชต่างๆ โดยจะมีการพ่นสารเคมีก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช เม่ือขา้วอายุ
ได ้2 เดือน ท า 1 คร้ัง และจะท าอีกคร้ังเม่ือขา้วอายไุด ้3 เดือน ส่วนการพน่ฮอร์โมน ท าเดือนละ 1 คร้ัง
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หลงัการพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืช แลว้ท าอีกคร้ังเม่ือขา้วเร่ิมตั้งทอ้งจะช่วยให้ขา้วติดรวง และตน้ขา้วมี
ความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวจะใชเ้คร่ืองจกัรกลเก็บเก่ียวและใชแ้รงงานคนในส่วนการเคล่ือนยา้ย 

การปลูกขา้วเจา้นาปี พบวา่ มีการใชแ้รงงานในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวจ านวนมาก ทั้ง
ในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ โดยในฟาร์มขนาดกลาง มีการใช้แรงงาน
เฉล่ียต่อไร่มากท่ีสุด อยูท่ี่ 10.78 วนัท างานต่อไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่มีการใชแ้รงงานเฉล่ียต่อไร่นอ้ย
ท่ีสุด 5.85 วนัท างานต่อไร่ เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรเป็นเคร่ือง
ทุน่แรง 
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ตารางท่ี 3.10 การใชแ้รงงานแยกเป็นรายเดือนในการปลูกถึงเก็บเก่ียวแต่ละชนิดเฉล่ียต่อไร่ของฟาร์มขนาดเล็กในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 
หน่วย : วนัท างาน/ไร่ 

รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
พ้ืนท่ีดอน                
ออ้ยใหม่   3.69  2.00  0.32  0.75  0.07  0.97  0.12  1.07  1.02  1.02  0.03  2.39  - - 13.44 
ออ้ยตอ1  2.27 1.99  0.32  0.70  0.07  0.91  0.15  0.87  0.81  0.81  0.03  2.15  - - 11.09  
ออ้ยตอ2  1.30  1.01  0.15  0.81  0.07  1.02  0.06  0.87  0.81  0.81  0.10  1.91  - - 7.24  

ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน - - - 1.48  0.40  0.41  0.44  0.13  - - - - - - 2.86 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดแูลง้ - - - - - - - - 0.64  0.27  0.18  0.07  0.19   1.34 
ทานตะวนั - - - - - - - - 1.86 0.33  0.12  0.26  - - 2.57 
ขา้วฟ่าง - - - - - - - - 0.70  0.39  0.06  0.12  - - 1.27 
มนัส าปะหลงั - - 3.87  8.02  2.61  1.20  1.20  1.20  1.20  1.50  0.17  1.30  0.49  0.49  23.24  

พ้ืนท่ีลุ่ม                
ออ้ยใหม่  4.29  2.15  0.44  0.79  0.13  0.87  0.21  1.48  1.39  1.39  0.05  0.22  - - 13.40  
ออ้ยตอ1  2.54  2.15  0.44  0.66  0.13  0.75  0.20  0.99  0.91  0.91  0.05  0.22  - - 9.95  
ออ้ยตอ2  1.39  0.93  0.15  0.85  0.13  0.93  0.09  0.90  0.81  0.81  0.13  0.22  - - 7.33  
ขา้วโพดหวาน - - - - - - - - 1.35  3.68  2.38  2.87  - - 10.28 
ถัว่ลิสง - - - - - - - - 10.25 3.75 3.00 9.50 - - 26.50 
ขา้วเจา้นาปี - - - - 2.59  1.39  2.64  2.72  - - - - - - 9.34 

ท่ีมา: การวิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.11 การใชแ้รงงานแยกเป็นรายเดือนในการปลูกถึงเก็บเก่ียวแต่ละชนิดเฉล่ียต่อไร่ของฟาร์มขนาดกลางในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
หน่วย : วนัท างาน/ไร่ 

รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
พ้ืนท่ีดอน                
ออ้ยใหม่  1.80 0.52  0.12 0.38 0.09 0.17 0.19 0.25 0.17 0.17 0.08 0.61 - - 4.55 
ออ้ยตอ1  1.19 0.52 0.10 0.36 0.09 0.16 0.19 0.25 0.17 0.17 0.08 0.58 - - 3.87 
ออ้ยตอ2  1.00 0.53 0.05 0.36 0.09 0.15 0.08 0.25 0.17 0.17 0.08 0.58 - - 3.52 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน - - - 1.50 0.37 0.34 0.52 0.14 - - - - - - 2.88 
ขา้วฟ่าง - - - - - - - - 1.22 1.17 0.17 0.25 - - 2.81 
มนัส าปะหลงั - - 1.65 2.05 0.23 0.03 0.03 0.03 0.03 0.13 0.43 0.10 0.44 0.44 5.60 

พ้ืนท่ีลุ่ม                
ออ้ยใหม่  1.92 0.70 0.13 0.30 0.08 0.21 0.18 0.22 0.13 0.13 0.06 0.11 - - 4.18 
ออ้ยตอ1  1.13 0.52 0.10 0.29 0.08 0.20 0.18 0.22 0.13 0.13 0.06 0.10 - - 3.15 
ออ้ยตอ2  0.90 0.51 0.05 0.30 0.08 0.20 0.08 0.22 0.13 0.13 0.06 0.09 - - 2.76 
ขา้วเจา้นาปี - - - - 2.53 1.92 3.50 2.85 - - - - - - 10.78 

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.12 การใชแ้รงงานแยกเป็นรายเดือนในการปลูกถึงเก็บเก่ียวแต่ละชนิดเฉล่ียต่อไร่ของฟาร์มขนาดใหญ่ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
หน่วย : วนัท างาน/ไร่ 

รายการ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
พ้ืนท่ีดอน                
ออ้ยใหม่  1.75 0.48 0.05 0.31 0.04 0.18 0.06 0.16 0.11 0.11 0.07 0.53 - - 3.86 
ออ้ยตอ1 1.02 0.44 0.28 0.62 0.09 0.23 0.09 0.21 0.12 0.12 0.11 0.52 - - 3.84 
ออ้ยตอ2  0.86 0.30 0.17 0.58 0.09 0.19 0.09 0.20 0.12 0.12 0.11 0.50 - - 3.31  
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน - - - 1.47 0.41 0.20 0.57 0.40 - - - - - - 3.05 
ทานตะวนั - - - - - - - - 1.52 0.61 0.19 0.65 0.13 - 3.11 

มนัส าปะหลงั - - 2.03 2.54 0.43 0.03 0.03 0.03 0.03 0.18 0.63 0.15 0.19 0.19 6.44  
พ้ืนท่ีลุ่ม                
ออ้ยใหม่  2.30 0.78 0.06 0.32 0.04 0.39 0.09 0.19 0.15 0.15 0.05 0.27 - - 4.77  
ออ้ยตอ1  1.01 0.46 0.35 0.65 0.07 0.16 0.07 0.17 0.10 0.10 0.07 0.23 - - 3.44 
ออ้ยตอ2 0.93 0.44 0.17 0.60 0.07 0.10 0.06 0.15 0.09 0.09 0.05 0.24 - - 3.00 
ขา้วเจา้นาปี - - - - 1.42 0.92 1.98 1.53 - - - - - - 5.85 

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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3.2.5 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง อ าเภอตากฟ้า 
จังหวดันครสวรรค์ ปีการเพาะปลูก 2552/53 

       ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกพืชแต่ละชนิดประกอบดว้ย ตน้ทุน
เงินสด  ผลผลิตเฉล่ีย ราคาเฉล่ีย รายได้อ่ืน เช่น ออ้ย นอกจากรายได้จากการขายแล้ว เกษตรกรยงั
ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเงินช่วยเหลือน้ี เกษตรกรจะไดรั้บจากโรงงานน ้ าตาล ซ่ึงรัฐบาลให้
โรงงานน ้าตาลเป็นผูด้  าเนินการ และ เงินจากส่วนแบ่งก าไรจากการขายน ้าตาลของโรงงานน ้าตาล การ
จดัสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน ้ าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 โดยปี 2552 เกษตรกรไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เน่ืองจากมติวาระ
การประชุมเงินช่วยเหลือของรัฐบาลยงัไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ส่วนเงินจากการแบ่ง
ก าไรหลงัการขายออ้ยของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างได้รับในราคากิโลกรัมละ 0.035 บาท ในปี 2553 
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในราคากิโลกรัมละ 0.105 บาท ส่วนเงินจากการ
แบ่งก าไรหลงัการขายออ้ยของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บในราคากิโลกรัมละ 0.103 บาท ในปี2554 
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ในราคากิโลกรัมละ 0.154 บาท ส่วนเงินจากการ
แบ่งก าไรหลงัการขายออ้ยของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บในราคากิโลกรัมละ 0.072 บาท โดยขอ้มูล
เหล่าน้ีไดถู้กน ามาค านวณเพื่อหารายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดในการผลิตพืชแต่ละชนิด โดยแบ่งเป็นการ
ผลิตในพื้นท่ีดอนและพื้นท่ีลุ่ม ในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ (ดงัตาราง 3.13–3.18) 

ต้นทุนและผลตอบการปลูกพชืบนพืน้ทีด่อน 

อ้อยใหม่  

ในการปลูกออ้ยใหม่ พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ออ้ยใหม่ ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 14,433.45 กิโลกรัม/
ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.92 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ จ  านวน 
10,816.01 บาท/ไร่ และได้รับก าไรจากการขายน ้ าตาล จ านวน 353.44 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือ
ต้นทุนเงินสดเฉล่ีย 2,816.20 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลาง อ้อยใหม่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 12,374.90 
กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.95 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ 
จ  านวน 10,402.91 บาท/ไร่ และไดรั้บก าไรจากการขายน ้ าตาล จ านวน 394.82 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้
เหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ีย 1,748.07 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดใหญ่ อ้อยใหม่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,460 
กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.97 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ 
จ  านวน 10,775.12 บาท/ไร่ และไดรั้บก าไรจากการขายน ้ าตาล จ านวน 438.70 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้
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เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 779.78 บาท/ไร่ โดยผลผลิตออ้ยใหม่ในฟาร์มขนาดเล็กให้ผลผลิตดีท่ีสุด 
เน่ืองจากเกษตรกรมีพื้นท่ีไม่มากนกัจึงมีการดูแลจดัการท่ีดี แต่ราคาจ าหน่ายในฟาร์มขนาดใหญ่ให้
ราคาดีท่ีสุด เน่ืองจากการขายออ้ยมี 2 แบบคือ ขายออ้ยให้โรงงานโดยตรงกบัขายให้ให้กบัหัวหน้า
โควตาหรือท่ีเกษตรกรเรียก เถ้าแก่ แล้วส่งผลผลิตในช่ือหัวหน้าโควตา ซ่ึงการขายอ้อยให้โรงาน
โดยมากจะให้ราคาท่ีสูงกว่าประมาณ 0.135 บาทต่อกิโลกรัม ในฟาร์มขนาดเล็กขายออ้ยให้โรงงาน
น ้าตาล คิดเป็นร้อยละ67 และเกษตรกรบางรายขายใหก้บัหวัหนา้โควตา คิดเป็นร้อยละ 33 ฟาร์มขนาด
กลางขายออ้ยใหโ้รงงานน ้าตาล ร้อยละ 92 และเกษตรกรบางรายขายให้กบัหวัหนา้โควตา คิดเป็นร้อย
ละ 8 ขณะท่ีฟาร์มขนาดใหญ่ขายออ้ยใหโ้รงงานน ้าตาลโดยตรงอยา่งเดียว  

อ้อย ตอ1  

ในการปลูกออ้ยตอ1 พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็กออ้ยตอ1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 13,148.38 กิโลกรัม/
ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.91 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกอ้อยตอ1 จ านวน 
7,788.75 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขายน ้าตาลจ านวน 1,932.25 บาท/
ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 6,108.53 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลาง ออ้ยตอ1 ให้ผลผลิต
เฉล่ีย 11,003.50 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.94 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียใน
การปลูกออ้ยตอ1 จ านวน 7,032.86 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขาย
น ้ าตาลจ านวน 2,084.73 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย  5,395.16 บาท/ไร่ ในฟาร์ม
ขนาดใหญ่ออ้ยตอ1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,710 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.95 บาท/กิโลกรัม 
จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ย ตอ1 จ านวน  7,791.35 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลและก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 2,429.43 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 
5,701.03 บาท/ไร่  

อ้อย ตอ2  

ในการปลูกออ้ยตอ2 พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ออ้ยตอ2 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,540 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.98 บาท/กิโลกรัม จากต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกอ้อยตอ2 จ านวน 
5,946.13 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขายน ้าตาลจ านวน 1,852.72 บาท/
ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 7,215.79 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลางออ้ย ตอ2 ให้ผลผลิต
เฉล่ีย 10,783.43 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.99 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียใน
การปลูกออ้ยตอ2 จ านวน 6,679.13 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขาย
น ้ าตาลจ านวน 2,227.09 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย  6,220.56 บาท/ไร่ ในฟาร์ม
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ขนาดใหญ่ ออ้ยตอ2 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 10,520 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 1 บาท/กิโลกรัม 
จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยตอ2 7,270.06 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและ
ก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 2,377.52 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย  5,627.46 
บาท/ไร่  

มันส าปะหลงั 

ในการปลูกมนัส าปะหลัง พบว่า ในฟาร์มขนาดเล็ก มนัส าปะหลงัให้ผลผลิตเฉล่ีย  6,260 
กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 2.01 บาท/กิโลกรัม จากต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกมัน
ส าปะหลงัจ านวน 10,048.56 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย  2,534.04 บาท/ไร่ ใน
ฟาร์มขนาดกลาง มนัส าปะหลงัให้ผลผลิตเฉล่ีย 5,261.25 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 1.70 
บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกมนัส าปะหลงั 6,356.45 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือ
ต้นทุนเงินสดเฉล่ีย  2,587.68 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดใหญ่  มันส าปะหลังให้ผลผลิตเฉล่ีย  4,100 
กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 2.15 บาท/กิโลกรัม จากต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกมัน
ส าปะหลงัจ านวน 5,794.75 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 2,840.25 บาท/ไร่ โดย
ผลผลิตฟาร์มขนาดเล็กให้ผลผลิตดีท่ีสุด เน่ืองจากฟาร์มขนาดเล็กมีการใชใ้ชปุ๋้ย คิดเป็นร้อยละ 22.03 
ของตน้ทุนเงินสดเฉล่ียทั้งหมด และมีการจา้งแรงงานสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.66 ของตน้ทุนเงินสด
เฉล่ียทั้งหมด จึงท าให้ฟาร์มขนาดเล็กมีตน้ทุนเงินสดเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนราคาจ าหน่ายเฉล่ียฟาร์มขนาด
ใหญ่ได้รับราคาดีท่ีสุด เพราะหัวมนัส าปะหลงัมีค่าความเป็นแป้งท่ีสูงประกอบกบัไม่มีปัญหาของ
เพล้ียแป้งท าลายผลผลิตเหมือนฟาร์มขนาดกลาง 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ฤดูแล้ง 

ในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ พบเฉพาะในฟาร์มขนาดเล็ก โดยขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้
ผลผลิตเฉล่ีย 690 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 5.78 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการ
ปลูกขา้วโพดจ านวน 2,712.54 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 1,275.66 บาท/ไร่ จึง
เป็นตวัเลือกหน่ึงในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ส าหรับฟาร์มขนาดกลางเกษตรกรมกัจะปลูกขา้งฟ่าง 
และฟาร์มขนาดใหญ่มกัจะปลูกทานตะวนั ซ่ึงจะมีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ียไม่แตกต่างกนัมาก  

ทานตะวนั 

ในการปลูกทานตะวนัพบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ทานตะวนัให้ผลผลิตเฉล่ีย 150.22 กิโลกรัม/
ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 18.97 บาท/กิโลกรัม จากต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกทานตะวนั 
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1,987.03 บาท /ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ีย  862.64 บาท /ไร่ ในฟาร์มขนาดใหญ่ 
ทานตะวนัให้ผลผลิตเฉล่ีย 173.91 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 18 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุน
เงินสดเฉล่ียในการปลูก 2,047.74 บาท/ไร่ ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 1,082.69 บาท/ไร่  
ฟาร์มขนาดใหญ่ให้ผลผลิตต่อไร่ท่ีดีกวา่ อาจเน่ืองจากมาจากการใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีดี โดยจะมีบริษทัเขา้
มาแนะน า แต่ฟาร์มขนาดเล็กมกัจะใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บไวเ้องของปีการเพาะปลูกก่อนมาปลูกซ ้ า 

ข้าวฟ่าง 

ในการปลูกขา้วฟ่างพบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ขา้วฟ่างใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 273 กิโลกรัม/ไร่ โดยมี
ราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 7.82 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วฟ่าง 1,262.45 บาท/ไร่ 
ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 872.41 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลาง ขา้วฟ่างให้ผลผลิตเฉล่ีย 
300 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 7.33 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้ว
ฟ่าง 1,459.55 บาท/ไร่ ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 739.45 บาท/ไร่ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ฤดูฝน 

การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูฝน พบทั้ง 3 ขนาดฟาร์มโดยฟาร์มขนาดเล็ก ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ให้ผลผลิตเฉล่ีย 902 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 6.09 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการ
ปลูกขา้วโพดจ านวน 3,457.58 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 2,035.60 บาท/ไร่ ใน
ฟาร์มขนาดกลาง ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้ผลผลิตเฉล่ีย 800 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 5.11 บาท/
กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วโพดจ านวน 2,920.24 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุน
เงินสดเฉล่ีย 1,167.76 บาท /ไร่ ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ให้ผลผลิตเฉล่ีย 814 
กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 5.40 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วโพดจ านวน 
2,977.30 บาท/ไร่ ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 1,418.30 บาท/ไร่ 

ต้นทุนและผลตอบการปลูกพชืบนพืน้ทีลุ่่ม 

อ้อยใหม่  

การปลูกออ้ยใหม่ พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ออ้ยใหม่ ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 13,262.96 กิโลกรัม/ไร่ 
มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.94 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ จ  านวน 9,956.23 
บาท/ไร่ และไดรั้บก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 344.59 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด
เฉล่ีย 2,855.54 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลาง ออ้ยใหม่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,832 กิโลกรัม/ไร่ มีราคา
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จ าหน่ายเฉล่ีย 0.95 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ จ  านวน 10,301.50 บาท/ไร่ 
และได้รับก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 343.64 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 
1,282.54 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดใหญ่ ออ้ยใหม่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 12,450 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่าย
เฉล่ีย 0.97 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยใหม่ จ  านวน 11,043.69 บาท/ไร่ และ
ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 397.86 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 1,430.67 บาท/ไร่ เช่นเดียวกบัออ้ยในพื้นท่ีดอน โดยผลผลิตออ้ยใหม่ในฟาร์ม
ขนาดเล็กให้ผลผลิตดีท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรมีพื้นท่ีไม่มากนกัจึงมีการดูแลจดัการท่ีดี แต่ราคาจ าหน่าย
ในฟาร์มขนาดใหญ่ให้ราคาดีท่ีสุด เน่ืองจากการขายออ้ยมี 2 แบบคือ ขายออ้ยให้โรงงานโดยตรง กบั
ขายใหใ้ห้กบัหวัหนา้โควตาหรือท่ีเกษตรกรเรียก เถา้แก่ แลว้จะส่งผลผลิตในช่ือหวัหนา้โควตา ซ่ึงการ
ขายออ้ยให้โรงานโดยมากจะใหร้าคาท่ีสูงกวา่ประมาณ 0.135 บาทต่อกิโลกรัม ในฟาร์มขนาดเล็กขาย
ออ้ยใหโ้รงงานน ้ าตาล คิดเป็นร้อยละ78 และเกษตรกรบางรายขายให้กบัหวัหนา้โควตา คิดเป็นร้อยละ 
22 ฟาร์มขนาดกลางขายออ้ยให้โรงงานน ้ าตาล ร้อยละ 86 และเกษตรกรบางรายขายให้กบัหัวหน้า
โควตา คิดเป็นร้อยละ 14 ขณะท่ีฟาร์มขนาดใหญ่ขายออ้ยใหโ้รงงานน ้าตาล โดยตรงอยา่งเดียว  

อ้อย ตอ1  

ในการปลูกออ้ยตอ1 พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็กออ้ยตอ1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 13,188 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.92 บาท/กิโลกรัม จากต้นทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกอ้อยตอ1 จ านวน 
7,398.39 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขายน ้าตาลจ านวน 2,077.22 บาท/
ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 6,811.79 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลาง ออ้ยตอ1 ให้ผลผลิต
เฉล่ีย 10,434.79 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.93 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียใน
การปลูกออ้ยตอ1 จ านวน 7,036.96 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขาย
น ้ าตาลจ านวน 1,804.07 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 4,471.46 บาท/ไร่ ในฟาร์ม
ขนาดใหญ่ออ้ยตอ1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,210 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.95 บาท/กิโลกรัม 
จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ย ตอ1 จ านวน  7,122.31 บาท/ไร่ และได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลและก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 2,326.19 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 
5,797.33 บาท/ไร่  

อ้อย ตอ2  

ในการปลูกออ้ยตอ2 พบวา่ ในฟาร์มขนาดเล็ก ออ้ยตอ2 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 11,283.33 กิโลกรัม/
ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.99 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยตอ2 จ านวน 
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6,155.81 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขายน ้าตาลจ านวน 1,950.54 บาท/
ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 6,965.23 บาท/ไร่ ในฟาร์มขนาดกลางออ้ย ตอ2 ให้ผลผลิต
เฉล่ีย 10,226.09 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 0.98 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียใน
การปลูกออ้ยตอ2 จ านวน 6,595.01 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและก าไรจากการขาย
น ้ าตาลจ านวน 1,925.53 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 5,353.09 บาท/ไร่ ในฟาร์ม
ขนาดใหญ่ ออ้ยตอ2 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 10,130 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 1 บาท/กิโลกรัม 
จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกออ้ยตอ2 6,490.66 บาท/ไร่ และไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและ
ก าไรจากการขายน ้ าตาลจ านวน 2,289.23 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย  ,5,928.57 
บาท/ไร่ 

ข้าวโพดหวาน 

ในการปลูกขา้วโพดหวาน พบเฉพาะในฟาร์มขนาดเล็ก โดยขา้วโพดหวานให้ผลผลิตเฉล่ีย
1,636.80 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 4.79 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วโพด
หวาน จ านวน 4,161.64 บาท/ไร่ ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 3,678.63 บาท/ไร่ 

ถั่วลสิง 

ในการปลูกถัว่ลิสง พบเฉพาะในฟาร์มขนาดเล็ก โดยถัว่ลิสงใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 245 กิโลกรัม/ไร่ 
มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 23 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกถัว่ลิสงจ านวน 3,624.16 บาท/ไร่ 
ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 2,010.84 บาท/ไร่ 

ข้าวนาปี 

ในการปลูกขา้วนาปีของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาดฟาร์ม พบว่า ฟาร์มขนาดเล็ก ให้ผลผลิตเฉล่ีย 
463.10 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 12.75 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้ว
นาปีจ านวน 2,869.02 บาท/ไร่ ท าให้มีรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 3,035.51 บาท/ไร่ ส าหรับฟาร์ม
ขนาดกลาง ขา้วนาปีให้ผลผลิตเฉล่ีย 471.67 กิโลกรัม/ไร่ มีราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 13.60 บาท/กิโลกรัม
จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วเจา้นาปีจ านวน  3,408.03 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้เหนือตน้ทุน
เงินสด 3,006.68 บาท/ไร่ ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ขา้วนาปีให้ผลผลิตเฉล่ีย 469.44 กิโลกรัม/ไร่ มี
ราคาจ าหน่ายเฉล่ีย 13.33 บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุนเงินสดเฉล่ียในการปลูกขา้วนาปีจ านวน 3,353.78 
บาท/ไร่ ท าใหมี้รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย 2,903.86 บาท/ไร่  
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ตารางท่ี 3.13 ตน้ทุนเงินสด ผลผลิต ราคา และรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดเล็กในพื้นท่ีดอน 

กิจกรรมการผลิต 
ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 มนั

ส าปะหลงั 
ขา้วโพด 
เล้ียงสัตว ์
ฤดูฝน 

ขา้วโพด 
เล้ียงสัตว ์
ฤดูแลง้ 

ทานตะวนั ขา้วฟ่าง 

- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่) 10,816.01  7,788.75  5,946.13  10,048.56  3,457.58  2,712.54  1,987.03  1,262.45  
ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,112.05  211.20  -    1,065.00  408.20  433.00  524.60  213.75  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่) 1,974.72  1,546.21  1,459.06  2,213.24  1,380.70  741.67  615.67  477.50  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่) 916.83  1,202.69  1,068.27  1,077.23  600.59  581.87  400.72  207.95  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่) 5,812.41  4,828.65  3,418.80  5,693.090  1,068.09  956.00  446.04  363.25  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่) 14,433.45  13,148.38  11,540.00  6,260.00       902.00   690.00  150.22  273.00  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 0.92    0.91        0.98   2.01           6.09   5.78  18.97      7.82  
-เงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและการแบ่งก าไร
จากการขายน ้าตาลของโรงงาน (บาท/ไร่)   

353.44  1,932.25  1,852.72  -     -    -    -    -    

-รายไดร้วม 13,632.21  13,987.28  13,161.92  12,582.60  5,493.18 3,988.20  2,849.67  2,134.86  
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,816.20  6,108.53  7,215.79  2,534.04  2,035.60 1,275.66  862.64  872.41  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.14 ผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดเล็กในพื้นท่ีลุ่ม  
กิจกรรมการผลิต ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 ขา้วโพดหวาน ขา้วเจา้นาปี ถัว่ลิสง 

- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่) 9,956.23  7,398.39  6,155.81  4,161.64  2,869.02  3,624.16  
ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,367.70  236.77    -    710.00  286.82  375.00  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่) 1,702.33  1,432.05  1,422.79  1,078.00  780.54  850.00  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่) 893.82  1,210.06  1,276.56  1,488.77  703.25  934.16  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่) 4,992.38  4,519.51  3,456.46  884.87  1,098.41  1,465.00  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่) 13,262.96  13,188.00  11,283.33  1,636.80  463.10  245.00  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 0.94  0.92  0.99  4.79  12.75  23.00  
-ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไร
จากการขายน ้าตาล (บาท/ไร่)  

344.59  2,077.22  1,950.54  -    -    -    

-รายไดร้วม 12,811.77  14,210.18  13,121.04  7,840.27  5,904.53  5,635.00  
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,855.54  6,811.79  6,965.23  3,678.63  3,035.51  2,010.84  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.15 ผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดกลางในพื้นท่ีดอน  
  
กิจกรรมการผลิต ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ฤดูฝน 
ขา้วฟ่าง 

- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่) 10,402.91  7,032.86  6,679.13  6,356.45       2,920.24  1,459.55  
ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,653.58  265.36  -    1,325.00          380.00  213.75  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่) 2,026.90  1,637.63  1,668.40  1,092.56          956.47  557.00  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่) 995.35  989.58  979.78  511.79          608.58  273.80  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่) 4,727.08  4,140.29  4,030.95  3,427.10          975.19  415.00  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่) 12,374.90  11,003.50  10,783.43  5,261.25  800.00  300.00  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 0.95  0.94  0.99  1.70               5.11  7.33  
-ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไร
จากการขายน ้าตาล (บาท/ไร่)   

394.82  2,084.73  2,224.09  -        -    -    

-รายไดร้วม 12,150.98 12,428.02 12,899.69 8,944.13 4,088.00 2,199.00 
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)   1,748.07  5,395.16  6,220.56  2,587.68       1,167.76  739.45  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.16 ผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดกลางในพื้นท่ีลุ่ม  
 

กิจกรรมการผลิต ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 ขา้วเจา้นาปี 
- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)    10,301.50       7,036.96       6,595.01       3,408.03  

ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)        2,524.21          252.42                   -            440.00  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่)      1,890.32       1,738.20       1,651.51       1,010.06  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่)         805.85          874.38          877.95          628.80  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่)      5,081.12       4,171.96       4,065.55       1,329.17  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่)    11,832.00     10,434.79     10,226.09          471.67  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.)              0.95               0.93               0.98             13.60  
-ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไร
จากการขายน ้าตาล (บาท/ไร่)   

        343.64       1,804.07       1,925.53                   -    

-รายไดร้วม 11,584.04 11,508.42 11,947.10 6,414.71 
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)        1,282.54       4,471.46       5,352.09       3,006.68  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.17 ผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นท่ีดอน  
 

กิจกรรมการผลิต ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 มนัส าปะหลงั ทานตะวนั ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ฤดูฝน 

- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่) 10,775.12  7,791.35  7,270.06  5,974.75  2,047.74  2,977.30  
ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)   2,595.00  277.40  -    1,200.00  299.00  420.00  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่) 1,897.50  1,331.00  1,331.00  1,260.00  774.00  770.00  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่) 1,117.00  1,217.50  1,217.50  807.00  385.00  605.00  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่) 5,165.62  4,965.45  4,721.56  2,707.750  589.74  1,182.30  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่) 11,460.00  11,710.00  10,520.00  4,100.00  173.91  814.00  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 0.97   0.95  1.00  2.15  18.00  5.40  
-ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไร
จากการขายน ้าตาล (บาท/ไร่)   

438.70  2,429.43  2,377.52  -    -        -    

-รายไดร้วม 11,554.90 13,495.58 12,897.52 8,815.00 3,130.43 4,395.60 
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)   779.78  5,704.03  5,627.46  2,840.25  1,082.69  1,418.30  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 3.18 ผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นท่ีลุ่ม  
 

กิจกรรมการผลิต ออ้ยใหม่ ออ้ยตอ1 ออ้ยตอ2 ขา้วเจา้นาปี 
- ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)    11,043.69       7,122.31       6,490.66       3,353.78  

ค่าเมล็ดพนัธ์ุเฉล่ีย (บาท/ไร่)        2,766.67          285.00                   -            366.67  
ค่าปุ๋ยเฉล่ีย (บาท/ไร่)      2,047.17       1,374.00       1,374.00       1,056.70  
ค่าสารเคมีและอ่ืนๆ (บาท/ไร่)      1,166.39       1,139.17       1,139.17          776.66  
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย (บาท/ไร่)      5,063.46       4,324.14       3,977.49       1,153.75  

- ผลผลิต (ก.ก./ไร่)    12,450.00     11,210.00     10,130.00          469.44  
- ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ก.ก.)              0.97               0.95               1.00             13.33  
-ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลและก าไร
จากการขายน ้าตาล (บาท/ไร่)   

        397.86       2,326.19       2,289.23                   -    

-รายไดร้วม 12,474.36 12,919.64 12,419.23 6,257.64 
-รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย (บาท/ไร่)        1,430.67       5,797.33       5,928.57       2,903.86  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 



 

60 

6

0 

3.2.6 แหล่งเงินกู้และภาวะหนีสิ้นของเกษตรกร อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์  
       การกูย้มืเงินของเกษตรกร เกษตรกรจะกูย้ืมเงินทั้งจากแหล่งเงินกูใ้นระบบและเงินกูน้อก

ระบบ เกษตรกรฟาร์มขนาดเล็ก มีการกูย้มืเงินจากโรงงานน ้าตาลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ31 รองมาคือ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) คิดเป็นร้อยละ 28 และมีการกูน้อกระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 6 โดยส่วนใหญ่มีจ านวนเงินกูเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 100,000 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91 และมี
หน้ีคงเหลือร้อยละ 1.45 ส าหรับฟาร์มขนาดกลาง กูย้ืมเงินจากแหล่งเงินกูใ้นระบบ ซ่ึงเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองมาคือ 
โรงงานน ้ าตาล คิดเป็นร้อยละ 33 เพื่อใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร โดยมีจ านวนเงินกู้เฉล่ีย 100,001-
500,000 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75 และไม่มีเกษตรกรท่ีมีหน้ีสินคงคา้ง และในฟาร์มขนาด
ใหญ่ กูย้ืมเงินจากแหล่งเงินกูใ้นระบบ ซ่ึงส่วนใหญ่มีการกูย้ืมเงินจากโรงงานน ้ าตาล เท่ากบั ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ 41.67 ตามล าดบั โดยมีจ านวน
เงินกู้เฉล่ีย 500,001-1,000,000 และ 1,000,001-2,000,000 บาท/ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ50 และ50 
ตามล าดบั และไม่มีเกษตรกรท่ีมีหน้ีสินคงคา้ง (ดงัตารางท่ี 3.21–3.23) 

ตารางท่ี 3.19 จ านวน ร้อยละ ของจ านวนเงินกูย้มืและแหล่งเงินกูย้มืของเกษตรกรทั้ง 3 ฟาร์ม
ตวัอยา่ง ปีการผลิต 2554/55 

รายการ ฟาร์มขนาดเลก็ ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

 จ านวนเงินกูร้ะยะสั้น* (บาท/คร้ัง)             
- ต  ่ากว่า 100,000 61  91.04  24  50.00  2 6.67 
-100,001-500,000 6  8.96  24  50.00  5 41.67 
- 500,001-1,000,000 -    0.00 -    0.00 2 16.67 
- 1,000,001-2,000,000 -    0.00 -    0.00 3  25.00 
       รวมจ านวนเงินกู ้ 67  100.00  48  100.00  12  100.00 

จ านวนเงินกูร้ะยะยาว * (บาท/คร้ัง)             
- ต  ่ากว่า 100,000 2  16.67  -    0.00 -    0.00 
-100,001-500,000 9  75.00  3  75.00  -    0.00 
- 500,001-1,000,000 1  8.33  -    0.00 1 50.00 
- 1,000,001-2,000,000 -    0.00 1  25.00  1  50.00 
       รวมจ านวนเงินกู ้ 12  100.00  4  100.00  2  100.00 
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ตารางท่ี 3.19 (ต่อ)  
รายการ ฟาร์มขนาดเลก็ ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

แหล่งเงินกู ้(ระยะสั้น)       
- ธกส 19 28.36 17 35.42  5 41.67  
- โรงงาน 21 31.34 16 33.33  5 41.67  
- กองทุนหมู่บา้น 17 25.37 12 25.00  2 16.67  
- สหกรณ์การเกษตร 4 5.97 1 2.08  - 0.00 
- ธนาคารพาณิชย ์ 2 2.99  2 4.17  -    0.00 
- นอกระบบ 4 5.97 -    0.00 -    0.00 
รวมแหล่งกูเ้งิน  67  100.00 48  100.00  12  100.00  

 แหล่งเงินกู ้(ระยะยาว)       
 - ธกส 9 75.00  3 75.00  1 50.00  
- สหกรณ์การเกษตร 2 16.67  -    0.00 1 50.00  
- กองทุนหมู่บา้น -    0.00    1 25.00  -    0.00 
- ธนาคารพาณิชย ์ 1 8.33  -    0.00 -    0.00 

รวมแหล่งกูเ้งินระยะยาว  12  100.00  4  100.00 2  100.00  
*หมายเหตุ: เกษตรกรเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้    ท่ีมา: การวิเคราะห์     
 
ตารางท่ี 3.20 จ านวน ร้อยละ ของอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น ระยะยาว และระยะเวลาการกูย้มืเงิน

ของเกษตรกรทั้ง 3 ฟาร์มตวัอยา่ง ปีการผลิต 2554/55 
รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

 อตัราดอกเบ้ีย ระยะสั้น* (ร้อยละ/ปี)             
4 ถึง 5 6 8.96 3 6.25 1 7.14 
6 - 8 54 80.60 43 89.58  11  91.67  

9  ถึง 12 7 10.45 2 4.17  - 0.00 
รวม 67 100.00 48 100.00  12  100.00  

 อตัราดอกเบ้ีย ระยะยาว* (ร้อยละ/ปี)             
5 - 8 9 75.00 4 00.00 1 50.00  

9 - 12 3 25.00     -    0.00 1 50.00 
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ตารางท่ี 3.20 (ต่อ)  
รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

รวม 12 100.00 4 00.00 2 100.00  
  ระยะเวลาการกู ้(ปี/คร้ัง)             

1 67 84.81  48 92.31  12 85.71  
3 - 5 11 13.92  2 3.85  1 7.14  
6 - 8 1 1.27  2 3.85  1 7.14  
รวม 79 100.00  52 100.00  14 100.00  

*หมายเหตุ: เกษตรกรเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้  
ท่ีมา: การวิเคราะห์  
 
ตารางท่ี 3.21 จ านวนและร้อยละการกูย้มืเงินของเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง ปีการผลิต2554/55 

รายการ ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

เกษตรกรทั้งหมด 69   26  5  
ไม่กูย้มืเงิน 29 42.03 1 3.85 - 0.00 
กูย้มื 40 57.97 25 96.15 5 100.00 
- กูทุ้กปี 24 34.78 15 57.69 1 20.00 

- เกษตรกรท่ีมีหน้ีคงคา้งเดิม 1 1.45 - 0.00 - 0.00 
- เกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีคงคา้งเดิม 23 33.33 15 57.69 1 20.00 

- กูบ้างปี 16 23.19 10 38.46  4 80.00 
- เกษตรกรท่ีมีหน้ีคงคา้งเดิม - 0.00 -   0.00    - 0.00 
- เกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีคงคา้งเดิม 16 23.19 10 38.46  4 80.00 

ช าระคืนได ้ 39 97.50 25 100.00 5 100.00 
ช าระคืนไม่ได ้ 1 1.45 - 0.00 - 0.00 

           รวม 40 100.00 25 100.00 5 100.00 
ท่ีมา: การวเิคราะห์     
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3.2.7 รายได้ครัวเรือนสุทธิของเกษตรกร อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 
        รายไดเ้งินสดสุทธิต่อครัวเรือนของเกษตรกรทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลางและ

ฟาร์มขนาดใหญ่ นั้นประกอบไปด้วยรายได้สุทธิจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดย
เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิสูงท่ีสุด เท่ากบั 1,987,160.45 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
รองลงมา คือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางมีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิ เท่ากบั 589,862.23 บาทต่อครัวเรือนต่อ
ปี และเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กมีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิรวมต ่าท่ีสุดเท่ากบั 318,387.11บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี (ดงัตารางท่ี 3.24) 

ตารางท่ี 3.22  รายไดเ้งินสดของเกษตรกรฟาร์มทั้ง 3 ขนาด  

 

ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 

กิจกรรมการผลิต (บาท/ครัวเรือน/ปี) (บาท/ครัวเรือน/ปี) (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

รายไดใ้นภาคการเกษตร  
   - รายไดจ้ากออ้ย  161,717.68  361,715.24  1,545,050.58  

- รายไดจ้ากมนัส าปะหลงั  2,964.83  6,081.04  17,041.50  

- รายไดจ้ากพืชอายสุั้น  33,704.60  8,065.96  104,068.37  

                 รวม 198,387.11  375,862.23  1,666,160.45  

 รายไดน้อกภาคการเกษตร           -    -    -    

- รายไดจ้ากการรับจา้ง  54,000.00  84,000.00  150,000.00  
- รายไดจ้ากการคา้ขาย  36,000.00  100,000.00  150,000.00  

- รายไดจ้ากบุตรหลาน  30,000.00  30,000.00  21,000.00  

รวม 120,000.00  214,000.00  321,000.00  

รวมรายไดเ้งินสดทั้งหมด 318,387.11  589,862.23  1,987,160.45  

ท่ีมา: การวเิคราะห์  

3.3 ความแปรปรวนด้านผลผลิต ราคาขาย ต้นทุนและรายได้เหนือต้นทุนเงินสดของเกษตรกร อ าเภอ
ตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 

 อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกพืชท่ีมีความหลากหลาย
ตลอดปี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาความแปรปรวนดา้นผลผลิต (production risk) 
และความแปรปรวนทางด้านราคา (price risk) นอกจากน้ียงัมีความแปรปรวนด้านตน้ทุนเงินสดท่ี
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ส่งผลต่อความแปรปรวนดา้นรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด ความแปรปรวนเหล่าน้ีสามารถพิจารณาได้
จากค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของผลผลิต ราคา ตน้ทุนเงินสดและรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดของ
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัในอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ โดยในการศึกษาน้ีได้ค  านวณค่าความ
แปรปรวนในช่วงระยะเวลา 10 ปี ระหวา่งปีการผลิต 2545-2554  
 จากการศึกษาความแปรปรวนของปริมาณผลผลิตซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ไดแ้ก่ สภาพดิน ฟ้า อากาศ ภยัธรรมชาติ ปริมาณน ้ าฝน พบวา่ ทานตะวนั ขา้วโพดหวาน ออ้ยโรงงาน 
ขา้วฟ่าง ขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ มีความแปรปรวนของปริมาณสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ความ
แปรปรวนด้านผลผลิตเท่ากับ24.16, 19.08, 16.40, 14.50และ 12.87 ตามล าดับ ส่วนพืชท่ีมีความ
แปรปรวนด้านผลผลิตต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้วเจา้นาปี ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวนดา้นผลผลิต
เท่ากบั 5.05 (ดงัตารางท่ี 3.25)  

จากการศึกษาความแปรปรวนของราคาท่ีเกษตรกรขายได ้อนัเป็นผลจากอุปสงคแ์ละอุปทาน 
ของสินคา้เกษตร ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา ผลการศึกษาพบวา่ พืชท่ีมีความแปรปรวน
ของราคาสูงสุดไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของราคาเท่ากบั 50 ส่วนพืช
ท่ีมีความแปรปรวนดา้นราคาต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้วโพดหวาน ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของ
ราคาเท่ากบั 10.95 (ดงัตารางท่ี 3.26) 

ส่วนความแปรปรวนของตน้ทุนเงินสด ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาเมล็ดพนัธ์ 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัวชัพืช ค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้ พบวา่พืชท่ีมีความแปรปรวนของตน้ทุนเงินสดสูง
ท่ีสุด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วฟ่าง ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของตน้ทุนเงินสดเท่ากบั 
34.53, 32.28 และ31.29 ตามล าดบั ส่วนพืชท่ีมีความแปรปรวนของตน้ทุนเงินสดต ่าท่ีสุด ได้แก่ ถัว่
ลิสง ทานตะวนั และขา้วโพดหวาน ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของตน้ทุนเงินสดเท่ากับ 
15.04, 15.00 และ 11.43 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.27) 

จากทั้งความแปรปรวนในด้านของผลผลิต ราคา และตน้ทุนเงินสด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
แปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดตามมาดว้ย รายได้เหนือตน้ทุนเงินสดจากการผลิตพืชของ
เกษตรกรมาค านวณไดผ้ลผลิตต่อไร่ (ดงัตารางท่ี 3.25) คูณกบัราคาท่ีเกษตรกรขายได้ (ดงัตารางท่ี 
3.26) แลว้น ามาลบกบัตน้ทุนเงินสด (ดงัตารางท่ี 3.27) พบวา่พืชท่ีมีความแปรปรวนของรายไดเ้หนือ
ตน้ทุนเงินสดสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์2 ออ้ย และ มนัส าปะหลงั ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความ
แปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด เท่ากบั 126.57, 114.70 และ 113.84 ตามล าดบั ส่วนพืชท่ีมี
ความแปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดต ่าท่ีสุด ได้แก่ ขา้วและ ถัว่ลิสง ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความแปรปรวนของรายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสด เท่ากบั 53.35 และ 45.81 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3.28) 
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ตารางท่ี 3.23 ปริมาณผลผลิตต่อไร่และค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (C.V.) ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์
ปีการผลิต 2545-2554 

ปี ขา้วเจา้นาปี 
ผลผลิต/กก. 

ออ้ยโรงงาน 
ผลผลิต/กก. 

มนัส าปะหลงั 
ผลผลิต/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูฝน 

ผลผลิต/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูแลง้ 

ผลผลิต/กก. 

ขา้วฟ่าง 
ผลผลิต/กก. 

ทานตะวนั 
ผลผลิต/กก. 

ถัว่ลิสง 
ผลผลิต/กก. 

ขา้วโพดหวาน 
ผลผลิต/กก. 

2545 517.62 9,198.41 2,712.00 565.00 506.00 300.59 112.88 282.00 1,730.00 

2546 519.23 10,115.00 3,259.00 615.00 607.00 282.71 118.95 268.00 1,727.00 

2547 517.54 9,273.00 3,295.00 656.00 607.00 292.08 126.31 256.00 1,450.77 

2548 601.62 7,678.00 2,904.00 633.00 595.00 285.23 140.01 256.00 1,551.28 

2549 562.19 8,784.00 3,436.00 635.00 617.00 284.96 125.26 250.00 1,867.22 

2550 563.20 11,024.00 3,542.00 687.00 646.00 275.60 128.67 237.00 1,137.00 

2551 569.63 11,859.00 3,409.00 688.00 730.00 268.00 165.97 237.00 1,522.41 

2552 555.58 12,145.00 3,682.00 679.00 742.00 287.00 200.00 241.00 1,750.00 

2553 532.60 12,443.00 2,881.00 694.00 746.00 211.79 219.01 222.00 2,092.00 

2554 564.34 12,449.00 3,172.00 707.00 758.00 383.00 147.09 220.00 2,285.00 

C.V.     5.05       16.40       9.69     6.72   12.87   14.50   24.16    7.90     19.08 

ท่ีมา : ส านกัเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี 3.24 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดแ้ละค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (C.V.) ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 
ปีการผลิต 2545-2554 

ปี ขา้วเจา้นาปี 
บาท/กก. 

ออ้ยโรงงาน 
บาท/กก. 

มนัส าปะหลงั 
บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูฝน 
บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูแลง้ 
บาท/กก. 

ขา้วฟ่าง 
บาท/กก. 

ทานตะวนั 
บาท/กก. 

ถัว่ลิสง 
บาท/กก. 

ขา้วโพดหวาน 
บาท/กก. 

2545 4.70 0.46 0.94 4.13 4.14 3.30 11.14 11.03 2.95 

2546 4.99 0.48 0.86 4.40 4.29 4.04 9.90 16.00 2.83 

2547 5.94 0.40 0.65 4.67 5.00 4.53 10.40 13.98 2.80 

2548 6.69 0.59 1.36 4.97 5.04 4.03 11.45 14.42 2.88 

2549 6.25 0.72 1.26 6.03 5.25 5.53 11.45 13.58 3.20 

2550 6.35 0.75 1.09 7.42 6.45 6.34 11.33 14.68 3.03 

2551 10.96 0.55 2.05 6.23 7.78 4.61 14.46 17.85 3.60 

2552 9.85 0.80 1.03 5.63 5.69 4.85 15.42 22.87 3.40 

2553 8.26 0.89 1.96 8.00 8.00 6.19 18.35 20.86 3.53 

2554 8.95 0.88 2.97 8.70 8.70 7.06 20.61 23.44 3.75 

C.V.      28.85      27.55      50.00          26.20          26.84     23.68 27.14 25.06       10.95 

ท่ีมา : ส านกัเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี 3.25 ตน้ทุนเงินสดและค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (C.V.) ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ปีการผลิต 
2545-2554 

ปี ขา้วเจา้นาปี 
บาท/กก. 

ออ้ยโรงงาน 
บาท/กก. 

มนัส าปะหลงั 
บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูฝน 

บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูแลง้ 

บาท/กก. 

ขา้วฟ่าง 
บาท/กก. 

ทานตะวนั 
บาท/กก. 

ถัว่ลิสง 
บาท/กก. 

ขา้วโพดหวาน 
บาท/กก. 

2545 1,818.77 4,550.64 2,070.36 2,028.83 2,028.83 716.87 850.00 2,354.98 3,080.00 

2546 1,928.86 4,747.06 2,173.11 2,506.03 2,506.03 725.32 890.00 2,461.21 3,220.00 

2547 1,974.40 3,779.03 2,263.54 2,658.54 2,658.54 721.34 950.00 2,618.64 3,360.00 

2548 2,379.89 4,014.59 2,439.32 2,739.50 2,739.50 798.52 996.00 2,777.13 3,500.00 

2549 2,275.62 4,686.52 2,733.51 3,704.10 3,704.10 803.10 1,046.00 2,857.48 3,640.00 

2550 2,390.09 5,852.83 2,900.92 3,496.67 3,496.67 864.42 1,095.80 2,899.23 3,780.00 

2551 3,616.73 6,799.05 3,535.73 3,600.10 3,600.10 923.97 1,145.60 2,868.51 3,920.00 

2552 3,580.08 7,440.72 4,367.79 3,925.21 3,925.21 1,100.07 1,195.40 3,370.32 4,060.00 

2553 3,876.31 7,504.50 4,578.84 4,280.44 4,280.44 1,295.34 1,245.20 3,556.15 4,200.00 

2554 4,181.72 8,099.49 5,107.81 4,507.97 4,507.97 1,626.22 1,355.00 3,633.33 4,340.00 
c.v.     32.28      27.84     34.53      24.52      24.52      31.29      15.00     15.04     11.43 

ท่ีมา : ส านกัเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 



 

 

6

8 68 

ตารางท่ี 3.26 รายไดเ้หนือตน้ทุนเงินสดท่ีเกษตรกรไดรั้บและค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (C.V.) ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค ์ปีการผลิต 2545-2554 

ปี ขา้วเจา้นาปี 
บาท/กก. 

ออ้ยโรงงาน 
บาท/กก. 

มนัส าปะหลงั 
บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูฝน 
บาท/กก. 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์
ฤดูแลง้ 

บาท/กก. 

ขา้วฟ่าง 
บาท/กก. 

ทานตะวนั 
บาท/กก. 

ถัว่ลิสง 
บาท/กก. 

ขา้วโพดหวาน 
บาท/กก. 

2545 615.08 -  356.17 478.92 304.62 66.01 275.07 407.48 755.48 2,023.50 

2546 660.54 98.03 629.63 199.97 98.00 416.83 287.61 1,826.79 1,667.41 

2547 1,101.86 -  51.28 -  121.79 404.98 376.46 601.79 363.62 960.24 702.16 

2548 1,643.14 530.79 1,510.12 406.51 259.30 350.96 607.11 914.39 967.69 

2549 1,238.07 1,611.61 1,595.85 124.95 -   464.85 772.73 388.23 537.52 2,335.10 

2550 1,184.54 2,404.15 959.86 1,600.87 670.03 882.88 362.03 579.93 -  34.89 

2551 2,625.28 -  300.32 3,452.72 686.14 2,079.30 311.51 1,254.33 1,361.94 1,560.68 

2552 1,891.83 2,323.86 -  575.33 -  102.44 296.77 291.88 1,889.27 2,141.35 1,890.00 

2553 522.43 3,544.88 1,067.92 1,271.56 1,687.56 15.64 2,773.63 1,074.77 3,184.76 

2554 868.56 2,868.08 4,313.03 1,642.93 2,086.63 1,077.76 1,676.52 1,523.47 4,228.75 

C.V. 53.35 114.70 113.84 96.17 126.57 65.30 85.93 45.81 70.09 

ท่ีมา : ส านกัเกษตรจงัหวดันครสวรรค ์และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 


