
เกษตรกร
มาเป็นผู้ประกอบการกันเถอะ

คณะวิจัย : ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ 1 ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2 ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 1 รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร 2 นายกฤษฎา แก่นมณี 2

1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  และ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

ร่วมกับ : ส านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิัย (สกว.) และภาคีระดับจังหวดั (4 จังหวัดน าร่อง)

การเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการค านึงถึงการลงทุนที่
คุ้มค่า โดยมีการวางแผนและจัดการ

ผลผลิต การจ าหน่าย การจัดซื้อจัดท า

ปัจจัยการผลิต และควบคุมให้ได้รายได้

สูงกว่าการลงทุนและผู้ประกอบการที่ดี

ควรด า เนิ นการตามหลักปรั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

แนวทางหลักที่จ าเป็นต้องมีตามล าดับ 

ดังนี้สิ่งแรกที่เกษตรกรค ำนึงถึง คือ ก ำไร แต่ก่อน
จะทรำบก ำไร เกษตรกรต้องทรำบต้นทุน 
ปริมำณ (ข้ำว) ที่ผลิตได้และรำคำขำย
ถ้ำก ำไรน้อย หรือขำดทุน ควรรีบหำสำเหตุเพื่อ
ปรับปรุงในอนำคต สำเหตุที่เป็นไปได้ คือ (1)
รำคำไม่ดี หรือ (2) ผลผลิตต่ ำ หรือ (3) ต้นทุน
สูง หรือทั้ง 3 สำเหตุ

หำหนทำงจ ำหน่ำยให้ได้รำคำดีขึ้น

หำหนทำงลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต

ยกตัวอย่ำงข้ำวเคมีในภำพรวมของจังหวัดพิษณุโลก
โดยค ำนวณต่อ 1 ไร่
ผลผลิตเฉล่ีย 317.15 ก.ก./ไร่

ต้นทุนรวม 3,222.48 บำท/ไร่

รำคำขำย 10.90 บำท/ก.ก.

รำยได้รวม 3,456.95 บำท/ไร่

ก ำไรต่อไร่ 234.46 บำท/ไร่

ต้นทุนต่อกิโลกรัม 10.16 บำท/ก.ก.

ก ำไรกิโลกรัมละ 0.74 บำท/ก.ก.

ค ำถำมที่ 1 
: เหตุใดจึงได้ก ำไรต่ ำมำก ?

ตอบ : ผลผลิตต่ ำและต้นทุนต่อ
กิโลกรัม   สูงมำก (แม้ต้นทุนรวมจะ
ไม่สูงก็ตำม)

เริ่มก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
รายการ

ต้นทุนการผลติขา้วเจ้า (บาท)

ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงนิ รวม

อัตราส่วน

ต้นทุน

ทั้งหมด (ร้อย

ละ)

ต้นทุนผันแปร 1,799.61 1,292.24 3,091.85 95.95

1. ค่าวัตถุดิบ 597.19 141.11 738.30 22.91

ค่าเมล็ดพันธุ์ 74.43 132.33 206.76 6.42

ค่าปุ๋ยเคมี 435.20 0.00 435.20 13.50

ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 0.90 6.24 7.14 0.22

ค่าสารเพิ่มประสิทธิภาพ 0.00 1.18 1.18 0.04

ค่าสารก าจัดศัตรูพืช 21.11 0.00 21.11 0.66

ค่าสารป้องกันและก าจัดวัชพืช 65.55 0.00 65.55 2.03

ค่าสารอื่นๆ 0.00 1.36 1.36 0.04

2. ค่าแรงงาน 618.18 1,151.13 1,769.31 54.91

เตรียมดิน 67.90 125.64 193.54 6.01

ค่าแรงงานปลูก 242.03 438.74 680.77 21.13

ดูแลรักษา 2.35 157.84 160.19 4.97

เก็บเกี่ยว 305.90 428.91 734.81 22.80

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ 584.24 0.00 584.24 18.13

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 79.49 0.00 79.49 2.47

ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 56.93 0.00 56.93 1.77

ค่าน้ ามัน 218.98 0.00 218.98 6.79

ค่าอาหาร 204.71 0.00 204.71 6.35

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 24.13 0.00 24.13 0.75

ต้นทุนคงที่ 69.06 61.57 130.63 4.05

ค่าภาษีที่ดิน 1.20 0.00 1.20 0.04

ค่าเช่าที่ดิน 67.86 0.00 67.86 2.10

ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 61.57 61.57 1.91

ต้นทุนการผลิตรวมต่อไร่ (บาท) 1,868.67 1,353.81 3,222.48 100.00

ตอ บ  : ล อ ง ดู ร ำ ย ก ำ ร ต้ น ทุ น
ดังต่อไปนี้ จะพบว่ำเป็นต้นทุนที่คืน
ให้ เกษตรกรเองไร่ละ 1,353.81 
บำท คิด เป็น  42% ของต้นทุน
ทั้งหมดซึ่งเกษตรกรไม่ต้องกำรลด
อย่ำงแน่นอน

ค ำถำมที่ 2 
: มีต้นทุนรำยกำรใดที่ลดได้บ้ำง ?

ค ำถำมที่ 3 
: ถ้ำเช่นนั้นควรใส่ปุ๋ยเพิ่มหรือไม่ เพื่อ
จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ?

ตอบ : อำจจะเป็นทำงออกที่ดีถ้ำใส่ปุ๋ย
เพิ่มขึ้นอีก 1 กิโลกรัมหรือ 5 กิโลกรัม 
ขำยข้ำวได้เกินค่ำปุ๋ย ซึ่งหมำยควำมว่ำ
เกษตรกรจะหำจุดที่ได้ก ำไรสูงที่สุดโดย
กำรปรับปริมำณปุ๋ย

ในตัวอย่ำงนี้พบว่ำ เกษตรกรเพิ่ม
ปุ๋ย 5 กิโลกรัม จะได้ข้ำวเพิ่มขึ้นประมำณ 
11.62 กิโลกรัม และเมื่อคูณกับรำคำข้ำว 
10.90 บำท จะได้ 126.65 บำท รำคำปุ๋ย
กิโลกรัมละ 13.60 บำท เป็นเงิน 68 บำท 
แสดงว่ำเพิ่มแล้วมีก ำไร

ค ำถำมที่ 4 
: แต่ทรำบได้อย่ำงไรว่ำเพิ่มปุ๋ย 1
กิโลกรัม แล้วจะได้ข้ำวเพิ่มเท่ำไร ?

ตอบ : นักวิ ชำกำรต้ อ งช่ วยหำ
ค ำตอบนี้ให้เกษตรกรในจังหวัดของ
ท่ำน ซึ่งแสดงด้วยเส้นกำรผลิต ถ้ำ
ทรำบแล้วดังรูปก็จะได้ค ำตอบว่ำ
ควรใส่ปุ๋ ย เพิ่มหรือไม่  ดั งที่ ตอบ
ค ำถำม 3 ไปแล้ว

ตอบ : จะเห็นได้ว่ำถ้ำใส่ปุ๋ยเพิ่มจำกค่ำเฉลี่ย 
20.6 กิโลกรัม เป็น 25 กิโลกรัม ผลผลิตข้ำว
จะเพิ่ม 11.62 กิโลกรัมต่อไร่
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ค้นหำค ำตอบเพิ่มเติมได้จำกบทที่ 2 ใน “เครื่องมือกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำตนเองด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน”
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