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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแห้ว.ในเขตพ้ืนที่   
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปลูกแห้วจีน 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ชาวนาแห้วจีน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษารวม 252 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นนาแห้วขนาดเล็ก.(1.-.5.ไร่).จ านวน 112 
ตัวอย่าง นาแห้วขนาดกลาง.(6.-.15.ไร่).จ านวน 92 ตัวอย่าง และนาแห้วขนาดใหญ่ (15 ไร่ขึ้นไป) จ านวน 
48 ตัวอย่าง ตามล าดับ 
 ถ้าพิจารณาผลผลิตและรายได้จากแห้วจีน โดยแบ่งตามขนาดไร่ของการเพาะปลูกแห้ว พบว่า
ผลผลิตแห้วจีนเฉลี่ยต่อไร่ของนาแห้วขนาดเล็ก.(1.-.5.ไร่).มีคือ 468.91 กิโลกรัม นาแห้วขนาดใหญ่ 
(15 ไร่ขึ้นไป).445.99 กิโลกรัม และนาแห้วขนาดกลาง.(6.-.15.ไร่).443.05 กิโลกรัม ตามล าดับ ขณะที่
รายได้จากแห้วจีนเฉลี่ยต่อไร่ของทุกขนาดมีค่าใกล้เคียงกัน เท่ากับ 34,202.92 บาท 42,753.65.บาท และ 
57,717.43 บาท ของนาแห้วขนาดเล็ก.(1.-.5.ไร่).นาแห้วขนาดกลาง.(6.-.15.ไร่).และนาแห้วขนาดใหญ่ 
(15 ไร่ขึ้นไป) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาก าไรสุทธิต่อขนาดพบว่านาแห้วขนาดใหญ่ (15 ไร่ขึ้นไป).มีค่าสูงสุด 
489,739.00 บาท รองลงมา คือ นาแห้วขนาดกลาง.(6.-.15.ไร่).289,185.60 บาท และนาแห้วขนาดเล็ก .
(1.-.5.ไร่).82,898.50.บาท ตามล าดับ และก าไรสุทธิต่อถังของนาแห้วขนาดใหญ่ (15.ไร่ขึ้นไป) 
มีค่าสูงสุด เท่ากับ 30.80 บาท รองลงมาคือ นาแห้วขนาดกลาง.(6.-.15.ไร่).29.60 บาท และนาแห้วขนาด
เล็ก.(1.-.5.ไร่).23.69 บาท ตามล าดับ จึงเห็นได้ว่าการท านาแห้วจีนในพ้ืนที่มาก ๆ ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
การท านาแห้วจีนในพื้นที่น้อย 
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 ปัญหาการผลิตและการตลาดของชาวนาแห้วจีนจะคล้ายคลึงกัน โดยปัญหาการผลิตที่ส าคัญที่สุด 
ได้แก่ ปัญหาราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น มีราคาแพง ส่วนปัญหาการตลาด 
ที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ปัญหาตลาดไม่มีความแน่นอน ราคาแห้วจีนขึ้นๆ ลงๆ 
ค าส าคัญ: ชาวนาแห้ว, ต้นทุนและผลตอบแทน, จุดคุ้มทุน, อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Abstract 

The objective of this study was to analyze the cost and return of the truffle 
growing in Amphoe Si Prachan. Suphanburi Province By size and to study the problems 
and obstacles. That affects the Chinese frustration. The data used in the study are 
primary data. The samples were interviewed and interviewed by Chinese villagers. The 
objectives of the study were 252 samples, which were classified as small (1-5 rai), 112 
samples (medium size), 92 samples (48 rai), respectively. 

If you consider the yield and income from Chinese frustration. By size, it was 
found that the average yield of chinese rice truffle per rai (1-5 rai) was 468.91 kg. 445.99 
kilograms (6-15 rai) and 443.05 kilograms (6-15 rai) respectively. Meanwhile, the average 
annual income per hectare of Chinese truffles was 34,202.92 baht, 42,753.65 baht and 
57,717.43 baht respectively. Small (1-5 Rai) Medium size (6-15 hectares) and large boar 
(15 rai and above), respectively. The highest value was 489,739.00 baht, followed by 
medium sized bael (6-15 rai), 289,185.60 baht, and small boletus (1-5 rai), 82,898.50 baht 
respectively. The highest value was 30.80 baht, followed by medium sized bael (6-15 
rais), 29.60 baht, and small oyster (1-5 rai) at 23.69 baht respectively. Very area The 
higher the return. Chinese noodle soup in less spaceThe problem of production and 
marketing of Chinese people is similar. Production problems such as fertilizer, chemical 
pesticide, and so on are the most important problems. Chinese frustration up and down. 
Keywords: Naresuan, cost and return, break-even point, Si Prachan Suphanburi Province 
 
บทน า 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูปแห้ว(ทีมวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,2558) พบว่า มี โครงสร้างการตลาดดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทางการ
ไหลของผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค จากรูปจะเห็นว่า ผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ ร้อยละ 80 ถูกส่งให้คนกลาง/ผู้รับซื้อ  
ที่รับซื้อด้วยระบบโควต้า ซึ่งเป็นแบบเหมาไร่ โดยกลุ่มนี้จะรับซื้อแห้วดิบแล้วจ้างคนปอกเปลือกแล้วจึง
น าส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง.โรงต้มแห้วรายย่อย.และส่งกรุงเทพฯ.และอ่ืนๆ.ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
อีกร้อยละ 15 เป็นของกลุ่มแปรรูปผลผลิต ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจวังยาง กับกลุ่ม ข้าวเกรียบแห้ว ปริมาณการ
ปลูกในปัจจุบัน ประมาณ 2,000 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 3 - 4 เกวียนต่อไร่ / 4.5 - 6 ตันต่อไร่ราคารับซื้อหัว
แห้วดิบหน้านาปัจจุบันประมาณ 160 บ./ถัง (10.67 บ./กก.) คิดเป็นมูลค่าแห้วดิบต่อไร่ประมาณ 
42,666.67 บ./ไร่/ฤดูกาล (ที่ 4,000 กก./ไร่  คิดเป็นมูลค่าแห้วดิบต่อฤดูกาลโดยประมาณ 85,333,340 
บาท  อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มการผลิต และแปรรูปแห้วจีนพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจคือ
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เรื่องของราคา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งหากมองในแง่ของความได้เปรียบในการแข่งขั น พบว่า แห้ว
ปลูกได้เพียงแหล่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การปลูกแห้วในพ้ืนที่อ่ืนเช่นกาญจนบุรี ก็ให้ผลผลิตไม่ดี
เท่าท่ีอ าเภอศรีประจันต์ ที่มีชั้นดินที่เหมาะสมส าหรับการท านาแห้ว  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการตลาด 
ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูปแห้ว 
        (ทีมวิจัยหน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,2558) 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หลายชนิด โดยเฉพาะข้าว  

แห้วแบบอินทรีย์ ที่เป็นปัจจัยหลักส าคัญของคนทั่วโลก ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรการปลูกข้าวกับการปลูก
แห้ว ที่ปลอดสารเคมีต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้เห็นความส าคัญของการ
บริโภคข้าวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แต่ถึงอย่างไรการส่งเสริมการปลูกข้าวกับการปลูกแห้ว ยังมีปัญหา
หลายอย่างสามารถแยกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาด้านการผลิต เนื่องจากการผลิตเกษตรอินทรีย์ยัง
เป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ และการท าเกษตรอินทรีย์มี
ความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่าเนื่องจากการไม่ใช้สารเคมี ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ า
และมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนปัจจัยที่สองคือ 
ปัญหาด้านการตลาด ส าหรับตลาดในประเทศยังคงมีกลุ่มผู้บริโภคจ ากัด เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ยัง
มีราคาสูง ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดความตระหนักต่อความส าคัญของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวกับการปลูกแห้ ว และสนับสนุนให้มี
การปลูกแห้ว.เพ่ิมข้ึน.เพ่ือลดต้นทุนการผลิต.ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
แต่ในปัจจุบันยังมีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยที่การปลูกแห้ว ทั้งๆที่ภาครัฐให้การสนับสนุน มีเกษตรกรที่การ
ปลูกข้าวกับการปลูกแห้ว น้อยมาก ของพ้ืนที่การปลูกข้าวกับการปลูกแห้ว ทั้งหมดของอ าเภอศรีประจันต์ 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่น ามาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ว่าต้นทุนและผลตอบแทน
อันเป็นปัจจัยก าหนดเกี่ยวกับการปลูกแห้ว ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

522 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแห้ว  ในเขตพ้ืนที่   

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาของการปลูกแห้ว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 2 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแห้ว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ เลือกอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอ าเภอที่มีความได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับการปลูกแห้วคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 12 
เดือน ผู้วิจัยออกแบบการศึกษาไว้ดังนี้  

1. แจงวัตถุประสงค์และแผนงานวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

2. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวนาแห้ว อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
3. จัดท าเวทีประชาคม วิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ ปัญหาการ

เพาะปลูกแห้วผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เกษตรกรที่ปลูกแห้ว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร จ านวน 252  
ราย ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5    
 
แผนการด าเนินงาน  

จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิสามารถสรุปเป็นแนวคิดวิธีการด าเนินการศึกษา
เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกแห้ว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

ทราบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก
แห้ว 

ปัจจัยการปลูกแห้ว 

ต้นทุนและผลตอบแทน/จุดคุ้มทุน 

การปลูกแห้ว 
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ภาพท่ี 3   แผนการด าเนินงาน  
 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการปลูกแห้ว 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร 
 4. การจ าแนกต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน และ Best Practice 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ชาวนาแห้วจีนตัวอย่างในเขตอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง.แบบง่าย.ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษารวม.252.ตัวอย่าง.โดยแบ่งเป็นนาแห้วขนาดเล็ก 
(1 – 5 ไร่) จ านวน.112.ตัวอย่าง.นาแห้วขนาดกลาง (6 – 15 ไร่) จ านวน 92 ตัวอย่าง และนาแห้วขนาด
ใหญ่ (15 ไร่ขึ้นไป) จ านวน 48 ตัวอย่าง 

ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแห้วจีนของเกษตรกรปรากฏว่า .ต้นทุนส่วนใหญ่ในการปลูก
แห้วจีน ได้แก่ ต้นทุนผันแปร อันได้แก่ ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว ค่าวัสดุการเกษตร และค่าใช้จ่าย

ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 

เกษตรกร 

สังเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน 

ปลูกแห้ว 

ผลการศึกษา 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
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อ่ืนๆ เช่น.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง.ค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่ของขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง.และขนาดใหญ่.เท่ากับ.15,108.59.บาท.20,548.83.บาท.และ.30,165.27.บาท.ตามล าดับ 
หรือคิดเป็นร้อยละของต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับร้อยละ.85.73.ร้อยละ.87.54.และ.ร้อยละ.90.78 
ตามล าดับ ขณะที่ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมราคาเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
และค่าดอกเบี้ยเงินทุนเฉลี่ยต่อไร่ของขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ .เท่ากับ 2,125.35 บาท 
2,825.78.บาท.และ 3,065.21 บาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละของต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ
ร้อยละ.12.06 ร้อยละ 12.46 และร้อยละ.9.22.ตามล าดับ.ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ของขนาดเล็ก คือ 
17,623.22 บาท ขนาดกลาง 23,474.61.บาท.และขนาดใหญ่ 33,230.48 ตามล าดับ 

จ านวนผลผลิตเฉลี่ยรวมต่อขนาดไร่ ขนาดเล็ก เท่ากับ 17,500 กิโลกรัม ขนาดกลาง เท่ากับ  
62,750 กิโลกรัม และขนาดใหญ่ เท่ากับ 142,200 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก 
เท่ากับ 15.00 ขนาดกลาง เท่ากับ 15.25 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 16.85 รายได้ทั้งหมด (บาทต่อไร่) ขนาด
เล็ก เท่ากับ 52,500.00 ขนาดกลาง เท่ากับ 63,795.83 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 79,869.00 ต้นทุนผันแปร 
(บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 15,108.59 ขนาดกลาง เท่ากับ 20,548.83 และขนาดใหญ่ เท่ากับ  
30,165.27 ก าไรส่วนเกิน (บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 37,391.41 ขนาดกลาง เท่ากับ 43,247.00 และ
ขนาดใหญ่ เท่ากับ 49,703.73 ก าไรสุทธิ (บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 35,266.06 ขนาดกลาง เท่ากับ  
40,321.22 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 46,638.52 ตามล าดับ 

ต้นทุนรวม (บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 17,623.22 ขนาดกลาง เท่ากับ 23,474.61 และขนาด
ใหญ ่เท่ากับ 33,230.48 ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 2,125.35 ขนาดกลาง เท่ากับ  
2,925.78 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 3,065.21 ต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 15,108.59  
ขนาดกลาง เท่ากับ 20,548.83 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 30,165.27 จ านวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ขนาดเล็ก 
เท่ากับ 17,500 ขนาดกลาง เท่ากับ 62,750 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 142,200 ต้นทุนผันแปร (บาทต่อ
กิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 0.86 ขนาดกลาง เท่ากับ 0.33 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 0.21 ราคาขายเฉลี่ย
เมื่อเปลี่ยนเทียบกับต้นทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 15.00 ขนาดกลาง เท่ากับ 15.25 และ
ขนาดใหญ ่เท่ากับ 15.85 ปริมาณการผลิตคุ้มทุน (กิโลกรัมต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากับ 2,592.00 ขนาดกลาง  
เท่ากับ 2,896.67 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 3,125.54 และราคาขายคุ้มทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก 
เท่ากับ 9.56 ขนาดกลาง เท่ากับ 10.83 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 12.44 ตามล าดับ   
 
อภิปรายผล 

 เกษตรกรผู้ปลูกแห้วจีนมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30 -39 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะกับการ
ท างาน การศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4 ส่วนประสบการณ์การปลูกแห้วจีนมากกว่า 5 ปี จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมีขนาด 4-6 คน สมาชิกที่ช่วยในการเพาะปลูกแห้วจีนเต็มที่ ร้อยละ 87.25 ลักษณะการถือครอง
ที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ 78.59 เนื้อที่เพาะปลูกแห้วจีนเฉลี่ย 12 .25 ไร่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปลูกแห้วจีนส่วนใหญ่เป็นของตนเอง แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่กู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยเฉพาะธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญร้อยละ 45.90 อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี 
ภาวะหนี้สินของเกษตรกรเป็นผู้มีหนี้สินร้อยละ 72.62 โดยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่กู้ยืม 42,146 บาท 
และหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งหมดเท่ากับ 29,154 บาท การเพาะปลูกแห้วจีนมีวิธีการคล้ายกับการ
ท านาและปลูกในสภาพพ้ืนที่เช่นเดียวกัน พันธุ์แห้วจีนที่ใช้ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บแห้วจีนไว้ท าพันธุ์เองร้อย
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ละ 76.38 ใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3.92 ถัง เกษตรกรที่ศึกษามีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดโรค
แมลงและศัตรูพืชทุกราย เกษตรกรจะเริ่มปลูกแห้วจีนในเดือนมีนาคมและจะเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน
เป็นส่วนใหญ่ การใช้แรงงานในการผลิต แห้วจีนประกอบด้วย แรงงานครอบครัวและแรงงานแลกเปลี่ยน
กับแรงงานจ้าง เท่ากับ 78.66 วันงานต่อไร่ ซึ่งแรงงานเก็บเกี่ยวเป็นแรงงานที่ส าคัญที่สุดในการผลิตแห้ว
จีนเท่ากับ 72.69  วันงานต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.49 ของการใช้แรงงานทั้งหมด การจ าหน่ายผลผลิตแห้ว
จีนส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับปัจจัย
การผลิตราคาแพง เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาโรคระบาด 
นอกจากนั้นปัญหาทางด้านการตลาดอันเนื่องมาจากการตลาดไม่มีความแน่นอน ราคาขึ้นๆ ลงๆ และถูก
พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ 
 การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิต เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตแห้วจีนและปัจจัยการผลิต 
โดยใช้สมการการผลิตแบบคอบบ์-ดักลาส ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ปัจจัยการผลิตแรงงานคนต่อไร่และ
มูลค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่ เมื่อน ามาทดสอบนัยส าคัญทางสถิติปรากฏว่ามีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 และ 95 ตามล าดับ โดยที่ปัจจัยการผลิต แรงงานคนต่อไร่ และมูลค่าปุ๋ยเคมีต่ อไร่ มี
ความแน่นอนในการก าหนดผลผลิตแห้วจีนต่อไร่เท่ากับร้อยละ 52.36  แรงงานคนต่อไร่ และมูลค่าปุ๋ยเคมี
ต่อไร่ มีความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.3511 และ 0.0592 ตามล าดับ การผลิตแห้วจีน  ต่อไร่อยู่ในระยะ
ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง คือ ผลรวมของความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.4105 ส าหรับผลผลิตเพ่ิมจากการใช้
ปัจจัยการผลิตแรงงานคนต่อไร่ เท่ากับ 2.1347 และมูลค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่เท่ากับ 0.009 
 การพิจารณาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการน ามูลค่า
ผลผลิตเพ่ิมจากการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด เปรียบเทียบกับต้นทุนเพ่ิมของปัจจัยการผลิตตามสภาพ
ความเป็นจริงในท้องที่ท่ีท าการศึกษา ปีการผลิต 2559 ปรากฏว่า มูลค่าผลผลิตเพ่ิมจากการใช้แรงงานคน
ต่อไร่เทียบกับต้นทุนเพ่ิมของแรงงานคนต่อไร่เท่ากับ 1.6569 ดังนั้นเพ่ือให้การใช้แรงงานคนต่อไร่ในการ
ผลิตแห้วจีนเหมาะสมควรจะเพ่ิมการใช้แรงงานคนต่อไร่อีก ส่วนมูลค่าผลผลิตเพ่ิมจากการใช้มูลค่าปุ๋ยเคมี
ต่อไร่เทียบกับต้นทุนมูลค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่เท่ากับ 0.5861 ดังนั้นควรจะลดมูลค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่ลง เนื่องจากการ
ใช้มูลค่าปุ๋ยเคมีต่อไร่มากเกินไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้นทุนในการผลิตแห้วจีนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนทั้งหมดเป็นต้นทุนผันแปร โดยเฉพาะ
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญที่สุดในการผลิตแห้วจีน ทั้งนี้
เนื่องจากว่าการเก็บเกี่ยวแห้วจีนนั้นใช้แรงงานคนทั้งสิ้น และจะต้องเป็นแรงงานที่มีความสามารถและ
ช านาญสูง จึงจะท าให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี เพราะการเก็บเกี่ยวแห้วจีนใช้วิธีงมแห้ว โดยใช้เท้าเหยียบ
แล้วใช้มืองัดดินขึ้นมา ซึ่งใช้เวลามากควรมีการคิดค้นเครื่องมือช่วยในการเก็บเกี่ยว เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปได้ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับก าไรเพิ่มข้ึน 
 2. การใช้พันธุ์แห้วจีนของเกษตรกร จะใช้พันธุ์แห้วจีนจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เลย ดังนั้นควรมีการค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุ์แห้วจีน เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น 
หัวมีขนาดใหญ่ และให้ได้คุณภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

526 

 

 3. ภาวะราคาแห้วจีนที่เกษตรกรขายได้ยังขาดเสถียรภาพ เนื่องจากช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ราคาแห้วจีนจะตกต่ า แต่ถ้าช่วงที่ผลผลิตน้อยราคาก็จะสูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรควรจะติดตามความ
เคลื่อนไหวของราคาแห้วจีน เพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายในช่วงราคาสูง นอกจากนั้นเกษตรกรควรจะ
รวมกลุ่มกัน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในเรื่องของราคากับพ่อค้ารับซื้อแห้วจีน 

5.การสะท้อนการใช้จ่าย โดยเกษตรกรควรจัดท าบันทึกรายรับรายจ่ายเพ่ือให้ทราบข้อมูลเป็น 
“กระจกส่องเงา” สะท้อนผลการท างาน สะท้อนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงการผลิตในรอบต่อ ๆ ไป 

6.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีกระบวนการเพาะปลูกและ
การจ าหน่ายแปลงตัวอย่างที่มีก าไรสูงสุดจากการปลูกแห้ว 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะครุศาสตร์.(2558).ข้อมูลการลงพื้นที่ส ารวจการปลูกแห้วในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์  
           จังหวัดสุพรรณบุรี.มทร.สุวรรณภูมิ 


