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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาการตลาด ปญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไมอินทรีย ในภาคตะวันออก

ประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาตนทุน ผลตอบแทน  กําไร  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต

และการตลาด จากการปลูกผลไมอินทรียเปรียบเทียบกับการปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต

ศึกษาวิถีการตลาด ตนทุนการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไม

อินทรียของผูบริโภค โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากเกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรียและเกษตรผู

ปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต  คนกลางผูคาผลไมอินทรีย  และตัวแทนผูบริโภคผลไม ซึ่งจาก

การศึกษา พบวา 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรียเทากับ 20,927.20 บาทตอไร ตนทุนการผลิตเฉลี่ย

รวมตอกิโลกรัมเทากับ 12.66 บาท และผลตอบแทนในการผลิตผลไมตอกิโลกรัมเทากับ 14.99 บาท สวน

ผลตอบแทนเทากับ 44,998.29  บาทตอไร  กําไรสุทธิเทากับ 24,071.08 บาทตอไร  และตนทุนการผลิตเฉลี่ยของ

เกษตรกรผูปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิตเทากับ 18,267.92 บาทตอไร  ตนทุนการผลิตเฉล่ีย

รวมตอกิโลกรัมเทากับ 12.39 บาท  และผลตอบแทนในการผลิตผลไมตอกิโลกรัมเทากับ 5.03 บาท  สวน

ผลตอบแทนเทากับ 25,471.19 บาทตอไร กําไรสุทธิเทากับ 6,969.94 บาทตอไร จากการสํารวจตนทุนการผลิต

ของเกษตรกรที่ปลูกผลไมอินทรียเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต 

พบวา ผลไมอินทรียทุกชนิดมีตนทุนการผลิตสูงกวาผลไมที่ใชสารเคมีทุกชนิด และมีผลตอบแทนในการผลิตตอไร

ตอป กําไรสุทธิตอไรตอป และราคาขายผลผลิตบาทตอกิโลกรัมสูงกวาผลไมที่ใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต 

คนกลางที่ทําการคาผลไมอินทรียมีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 9.46 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนการตลาดรวมจะคิด

เปนรอยละ 55.15 ของราคาปลีก โดยเกษตรกรไดรับสวนแบงรอยละ 44.85 ตนทุนทางการตลาดคิดเปนรอยละ 

14.50 สวนผูคาสงและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 15.49 และ 25.16 ตามลําดับ 

ปญหาในการปลูกผลไมอินทรีย  พบวา  ผลผลิตผลไมอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณไมเพียงพอตอความ

ตองการของตลาด  สวนปญหาในการจําหนายผลไมอินทรีย พบวา ผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของ
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ตลาด  สวนคนกลางผูคาผลไมอินทรียประสบปญหาคาใชจายทางดานการขนสงสูง ปญหาในการปลูกผลไมแบบ

ใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต  พบวา  ประสบปญหาเกี่ยวกับเร่ืองปจจัยการผลิตมีราคาแพง สวนปญหาในการ 

จําหนายผลไม พบวา มีปญหาเรื่องไมมีความรูดานการตลาดทําใหไมสามารถเจรจาตอรองกับพอคาที่มารับซื้อได 

นอกจากนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอการซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภค ไดแก ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยทางดานจิตวิทยา มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไม

อินทรียในระดับมาก  สวนปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไม

อินทรียในระดับปานกลาง และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับนอย คือปจจัยทางดานการสงเสริม

การตลาด 
 
คําสําคัญ : ผลไมอินทรีย  การตลาด  ปจจัยที่สงผลตอการซ้ือผลไมอินทรีย 

 

ABSTRACT 
The objectives of the research titled “The study of marketing, problems and obstruction of 

organic fruits production in the Eastern part of Thailand” were  to study cost, return profits, problems 

and obstruction in production and fruit market from growing the organic fruit of farmers by comparing 

with growing fruit with chemicals for the production factor, to study the way of marketing  cost and 

marketing margins of fruit organic sellers  and to study the factors affecting the decision making in 

order of the consumers. The research result revealed that. 

The average production cost of the organic fruit farmers was equals to 20,927.20 baht per rai. 

The total average production cost per kilogram was equals to 12.66 baht. And the return of fruit 

production per kilogram was equals to 14.99 baht whereas 44,998.29 baht per rai and the total profits 

were equals to 24,071.08 baht per rai. And the average production cost of the farmers who grew the 

fruit by chemicals to be the production factors was equals to 18,267.92 baht per rai. The total average 

production cost per kilogram was equals to 12.39 baht and the return of fruit production per kilogram 

was equals to 5.03 baht whereas 25,471.19 baht per rai and the total profits were equals to 6,969.94 

baht per rai. From production cost survey of the organic fruit farmers when comparing to the fruit 

farmers by chemicals to be the production factor was found that every kind of organic fruit have 

higher cost than fruit grown by chemicals to be the production factors. And the return from production 

per rai per year, total profits per rai per year and selling price of production per baht per kilogram was 

higher than the fruits grown by chemicals to be the production factor. 

The middlemen who sold the organic fruit had the average cost equals to 9.46 baht per 

kilogram and the total marketing cost was 55.15% of the retail price. The farmers got the dividend 

44.85%, the marketing cost was 14.50% whereas the wholesalers and retail sellers got the marketing 

margins 15.49% and 25.16% respectively.  
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For the problems in growing organic fruit, it was found that the production of organic fruit 

which could be produced was not sufficient for the market need. For the problem in terms distribution, 

it was found that the production was not in accordance with the market need and the middlemen who 

sold the organic fruit had the problem of high transportation cost. For the problem of growing fruit by 

chemicals to be the factor of production, it was found that the farmers encountered the problem in 

terms of expensiveness of production factors. For the fruit distribution, it was found that the farmers 

faced the lacking of marketing knowledge problem this made them cannot negotiate with the 

merchants who bought the fruit. 

For the consumers side, the products, price, and the distribution channel factors, influenced  

the  decision-making at the high level. The culture and social factors effected at the moderate level 

while the promotion was at the low level. 
 
Keywords : organic fruits, marketing, factors affecting the organic fruits purchase 
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คํานํา 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาแตโบราณ  โดยเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ

ครอบครัวและชุมชนเปนหลัก  เปนการเกษตรแบบธรรมชาติจึงไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จนกระทั่งเริ่มมีการ

ปฏิวัติเขียวในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเกษตรไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปเปนระบบเกษตรกระแสหลัก

ดวยความเชื่อมั่นวาสามารถผลิตผลผลิตไดในปริมาณมาก และมีผลผลิตสวนเกินสงขายตางประเทศสรางความ

มั่งคั่งใหอยางมาก  การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเกษตรเปนแบบสมัยใหมกอใหเกิดผลดีในแงการเพิ่มผลผลิตใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว  แตในระยะยาวกอใหเกิดผลเสียอยางมหาศาลตอทั้งเกษตรกร  ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม  

(ศริณ, 2550) 

ในหลายประเทศที่กําลังพัฒนาและพัฒนาแลวมีการใชสารเคมีในพื้นที่การเกษตรในปริมาณสูงมาก 

กอใหเกิดสารพิษปนเปอนในดิน น้ํา และอากาศเปนสวนใหญ และนอกจากนี้สวนที่เหลืออีก 25 เปอรเซ็นต  อยูใน

รูปของสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตร (วรรณลดา, 2546)   สวนทางดานผลผลิตการเกษตรสงออกนั้น 

กรมวิชาการเกษตรรายงานพบวามีสารพิษตกคางในสินคาการเกษตรสงออกประเภทผักและผลไมปนเปอนอยูถึง 

23 เปอรเซ็นต (กองวัตถุมีพิษ, 2539)    เมื่อเกษตรกรเริ่มตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําการเกษตรเคมี

มากขึ้นแลว  จึงใหความสนใจกับการเกษตรรูปแบบใหมที่ใสใจตอสุขภาพของผูผลิต และผูบริโภค รวมทั้งใสใจตอ

สภาพแวดลอมมากขึ้น   คือ หันมาใชระบบการเกษตรอินทรียที่มีแนวคิดและวิธีการดําเนินการที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม  ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหารเปนอยางมาก   สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่เกษตร

อินทรียรวมทั้งสิ้น 137,500 ไร คิดเปนสัดสวนพื้นที่ทําเกษตรอินทรียไมถึงรอยละ 0.1 ของพื้นที่เกษตรกรรม

ทั้งหมดของประเทศ นับวายังนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ(ปญญภัทร, 2544)  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดตั้งเปาวางยุทธศาสตรการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรียอีกรอยละ 40 เปน 200,000 ไร ภายในป 2551-2552 
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  ผลไมเมืองรอนจากประเทศไทย  อาทิเชน มังคุด  ทุเรียน  และกลวยหอม  ขณะนี้กําลังไดรับความนิยม

จากผูบริโภคชาวจีนและญี่ปุนเปนอยางมาก  ทําใหไทยสามารถสงออกผลไมคุณภาพดีไดปละกวา 5,000 ลาน

บาท (กมล, 2551)  เมื่อผูบริโภคเริ่มใหความสําคัญตอสุขภาพ  และความปลอดภัยของผลไม   ดังนั้นเพื่อเปน

แนวทางในการจัดการตลาดของผลไมอินทรียที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  โดยรวบรวมสถานการณและ

สภาวะปจจุบันของการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไมอินทรีย  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ

และวางแผนการผลิตและการจัดการการตลาดของผลไมอินทรีย จึงไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามขอมูลออกเปน 3 

ชุด ตามกลุมตัวอยาง คือ กลุมเกษตรกร กลุมคนกลาง และกลุมผูบริโภค  

วิธีการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงคมากที่สุด   ผูวิจัยได

แบงกลุมเปาหมายไวดังนี้ 

 1. เกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรียที่ไดรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร หรือสํานักงานมาตรฐาน

เกษตรอินทรียในป 2551 จํานวน 16 ราย และเกษตรผูปลูกผลไมที่ใชสารเคมีเปนปจจัยการผลิต จํานวน 26 ราย  

ในภาคตะวันออก  ซึ่งศึกษาเฉพาะ 5 จังหวัดที่เปนแหลงปลูกผลไมที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก ปราจีนบุรี 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี แลตราด โดยวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling)   

2. คนกลาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Technique) โดยอาศัยการแนะนําจาก

เกษตรกรกลุมตัวอยาง และคนกลางที่แนะนําตอกันมาเปนทอดๆ 

3. ผูบริโภคทั้งผลไมทั่วไป และผลไมอินทรีย จํานวน 400 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหามปีระเด็นในการศึกษา ดังนี้   
-  ตนทุนการผลิตของเกษตรกรโดยทําการสํารวจตนทุนในการปลูกผลไมอินทรียประเภทมังคุด เงาะ 

ลองกองแลวนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่ปลูกแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต  

-  ผลตอบแทนของเกษตรกร สํารวจจากรายไดที่เกษตรกรไดรับจากการจําหนายผลไมทั้ง 3 ชนิด 

-  ตนทุนการตลาด ไดแก คาใชจายที่คนกลางใชในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลไมอินทรีย 

-  สวนเหลื่อมการตลาด และผลตอบแทนทางการตลาดของคนกลางในทุกระดับ 

-  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไมอินทรียของผูบริโภค 

เมื่อไดขอมูลครบตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้แลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ดังนี้  วิเคราะห

ตนทุนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดจากการผลิตผลไมอินทรียแลวเปรียบเทียบกับการผลิตผลไมท่ีใชสารเคมี  

วิเคราะหตนทุนการตลาด ผลตอบแทนที่ไดจากการคาผลไมอินทรียของคนกลาง โดยใชคารอยละ (percentage) 

และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  วิเคราะหปญหาของเกษตรทั้ง 2 ประเภท และคนกลางโดยใชคารอย

ละ (percentage)  และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภคโดยการคํานวณ

น้ําหนักเฉลี่ย (Weight means score:WMS) และใชเกณฑการเปรียบเทียบคะแนน 
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ตนทุน (บาทตอไร) 
รายการ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร 

     คาแรงงาน 

         ดูแลรักษา 

         เก็บเกี่ยวรวบรวม 

     คาวัสดุ 

         คาปุยเคมี 

         คาสารเคมีปราบศัตรูพืช 

         คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

         คาวัสดุการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 

         คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 

11,509.64 

4,586.70 

2,569.06 

2,017.63 

6,922.94 

2,677.21 

1,910.15 

1,416.61 

641.83 

277.10 

4,524.28 

4,524.28 

2,227.63 

2,296.66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,033.92 

9,110.98 

4,796.69 

4,314.29 

6,922.94 

2,677.21 

1,910.15 

1,416.61 

641.83 

277.10 

ตนทุนคงที่ 

     คาเชาที่ดิน 

     คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 

832.88 

832.88 

- 

1,634.46 

352.01 

1,282.45 

2,467.34 

1,184.89 

1,282.45 

ตนทุนรวมตอไร 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 

ราคาขายตอกิโลกรัม 

ผลตอบแทนตอไร 

ผลผลิตตอไร 

กําไรสุทธิตอไร 

กําไรสุทธิตอกิโลกรัม 

12,175.85 

- 

17.42 

25,471.19 

1,509.69 

6,969.94 

- 

6,092.07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18,267.92 

12.39 

17.42 

25,471.19 

1,509.69 

6,969.94 

5.03 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนทางการผลิต 
 เกษตรผูปลูกผลไมแบบอินทรีย 
 ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 11,183.14 บาท และไมเปนเงินสด 7,508.14 บาท รวมเปน 18,691.28 บาท

ตอไร สวนตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนคงที่เปนเงินสด 475.06  บาท และไมเปนเงินสด 1,760.86 บาท รวม 

2,235.92 บาท  ตนทุนรวมตอไรจะประกอบดวยตนทุนที่ เปนเงินสด 11,658.20 บาท  และไมเปนเงินสด 

9,269.00 บาท รวมตนทุนการผลิตผลไมอินทรียตอไรเทากับ 20,927.20 บาทตอไร สวนตนทุนการผลิตรวมตอ

กิโลกรัมเทากับกิโลกรัมละ 12.66 บาท สวนผลตอบแทนในการผลิตผลไมตอกิโลกรัมเทากับ 14.99 บาทตอ

กิโลกรัม สวนผลตอบแทนตอไรเทากับ 44,998.29 บาทตอไรตอป เมื่อหักตนทุนแลวจะไดกําไรสุทธิเทากับ  

24,071.08  บาทตอไรตอป (ตารางที่ 1:ทางซาย)  
เกษตรผูปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต 

 ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด 11,509.64 บาท และไมเปนเงินสด 4,524.28 บาท รวมเปน 16,033.92 บาท

ตอไร  สวนตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนคงที่เปนเงินสด 832.88  บาท และไมเปนเงินสด 1,634.46 บาท รวม 

2,467.34 บาท ตนทุนรวมตอไรจะประกอบดวยตนทุนที่เปนเงินสด 12,175.85 บาท  และไมเปนเงินสด 6,092.07 

บาท รวมตนทุนการผลิตผลไมอินทรียตอไรเทากับ  18,267.92 บาทตอไร  สวนตนทุนการผลิตรวมตอกิโลกรัม

เทากับกิโลกรัมละ 12.39 บาท  สวนผลตอบแทนในการผลิตผลไมตอกิโลกรัมเทากับ 5.03 บาทตอกิโลกรัม สวน

ผลตอบแทนตอไรเทากับ 25,471.19 บาทตอไรตอป   เมื่อหักตนทุนแลวจะไดกําไรสุทธิเทากับ  6,969.94 บาทตอ

ไรตอป(ตารางที่ 1:ทางขวา)     

   

ตารางที่ 1  ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนการผลิตผลไมอินทรีย(ซาย) และผลไมที่ใชสารเคมีในการผลิต(ขวา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ตนทุน (บาทตอไร) 
รายการ 

เงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนผันแปร 

     คาแรงงาน 

         ดูแลรักษา 

         เก็บเกี่ยวรวบรวม 

     คาวัสดุ 

         คาปุยอินทรีย 

         คาสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 

         คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

         คาวัสดุการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 

         คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 

11,183.14 

4,143.32 

1,936.74 

2,206.59 

7,039.83 

2,503.25 

2,043.21 

1,537.36 

707.38 

249.62 

7,508.14 

4,999.63 

2,437.21 

2,562.42 

2,508.51 

1,535.48 

973.03 

- 

- 

- 

18,691.28 

9,142.95 

4,373.95 

4,769.01 

9,548.34 

4,038.73 

3,016.24 

1,537.36 

707.38 

249.62 

ตนทุนคงที่ 

     คาเชาที่ดิน 

     คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 

475.06 

475.06 

- 

1,760.86 

410.04 

1,350.62 

2,235.92 

885.10 

1,350.62 

ตนทุนรวมตอไร 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 

ราคาขายตอกิโลกรัม 

ผลตอบแทนตอไร 

ผลผลิตตอไร 

กําไรสุทธิตอไร 

กําไรสุทธิตอกิโลกรัม 

11,658.20 

- 

27.65 

44,998.29 

1,120.88 

24,071.08 

- 

9,269.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,927.20 

12.66 

27.65 

44,998.29 

1,120.88 

24,071.08 

14.99 
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ตนทนุรวมไมเปนเงินสด

ตนทนุรวมเปนเงินสด

 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนการผลิต และผลตอบแทนทางการผลิตของการผลิตผลไมแบบอินทรียกับการ

ผลิตผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต พบวา ตนทุนรวมทั้งหมดเฉลี่ยตอไรตอปของการผลิตแบบอินทรีย

เทากับ 20,927.20 บาท ซึ่งสูงกวาการผลิตแบบใชสารเคมีที่มีตนทุนรวมทั้งหมดเฉลี่ยตอไรตอปเทากับ 

18,267.92 บาท และผลตอบแทนทางการผลิตเฉล่ียตอไรตอปของการผลิตแบบอินทรียเทากับ 44,998.29 บาท 

ซึ่งสูงกวาการผลิตแบบใชสารเคมีที่มีผลตอบแทนทางการผลิตเฉลี่ยตอไรตอปเทากับ 25,471.19 บาท และเมื่อ

หักตนทุนการผลิตทั้งหมดเหลือเปนกําไรสุทธิตอไรตอป พบวา การผลิตแบบอินทรียไดกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรตอป

เทากับ 24,071.08 บาท ซึ่งมากกวาการผลิตแบบใชสารเคมีที่ไดกําไรสุทธิเฉล่ียตอไรตอปเทากับ 6,969.94 บาท  

(ภาพที่1) 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบตนทุนรวม ผลตอบแทนและกําไรสุทธิ  ภาพที่ 2 เปรียบเทียบตนทุนการผลิต 
 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตผลไมพบวาตนทุนรวมทั้งหมดของการผลิตแบบอินทรีย

สูงกวาการผลิตแบบใชสารเคมี เปนผลเนื่องมาจาก การผลิตแบบอินทรียมีตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดสูงกวา

การผลิตแบบใชสารเคมี ซึ่งสวนใหญแลวจะหมดไปกับคาแรงงาน ไดแก คาดูแลรักษา และคาเก็บเกี่ยว คาวัสดุที่

ใชในการปลูก ไดแก คาปุยอินทรียและคาสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช ที่เกษตรกรทําใชเอง แตการคํานวณนั้นตองคิด

คาแรงและคาวัสดุที่เปนของเกษตรกรเหลานี้ออกมาเปนมูลคาดวย  ซึ่งจัดเปนตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดจึงทํา

ใหตนทุนรวมทั้งหมดของการผลิตแบบอินทรียสูงกวาการผลิตแบบใชสารเคมี แตเมื่อพิจารณาตนทุนรวมทั้งหมด

เฉพาะที่เปนเงินสดจะพบวา การผลิตแบบอินทรียมีตนทุนรวมทั้งหมดต่ํากวาการผลิตแบบใชสารเคมี (ภาพที่ 2) 

 

ตนทุนการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด 
 ตนทุนผันแปรทั้งตนทุนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด พบวา ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเทากับ 8.41 

บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสดเทากับ 0.75 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผันแปรรวมเทากับ 9.16 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 96.83 ของตนทุนในการตลาดของผลไมอินทรียทั้งหมด (ตารางที่ 2) และจาก

การศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดของผูคาผลไมอินทรียในครั้งนี้  เมื่อผลไมออกจากสวนไปจนถึงมือผูบริโภคจะมี

ตนทุนการตลาดรวมจะคิดเปนรอยละ 55.15 ของราคาปลีก  โดยเกษตรกรไดรับสวนแบงรอยละ 44.85 ตนทุน

ทางการตลาดคิดเปนรอยละ  14.50  สวนผูคาสงและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 15.49 และ 

25.16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ และตนทุนรวมทางการตลาดของผูคาผลไมอินทรีย 

                                      หนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

รายการ ตนทุนเงินสด ตนทุนไมใชเงนิสด รวม รอยละ 
ตนทุนผนัแปร 
    - คาวัสดุบรรจุ 

    - คาขนสง 

    - คาแรงงาน 

    - ความเสียหายและน้ําหนักสูญหาย 
ตนทุนคงที ่
    - คาแผง คาเชาที่ 

    - คาเสื่อมราคารถยนต 

8.41 
0.18 

4.75 

1.50 

1.98 
0.12 
0.12 

0 

0.75 
0 

0 

0.75 

0 
0.18 

0 

0.18 

9.16 
0.18 

4.75 

2.25 

1.98 
0.30 
0.12 

0.18 

96.83 
1.90 

50.21 

23.78 

20.93 
3.17 
1.27 

1.90 

รวมตนทุนทางการตลาด 8.53 0.93 9.46 100 
 

ปญหาในการผลิตและการตลาดผลไมอนิทรียและผลไมที่ใชสารเคมีในการผลติ 

ปญหาในการปลูกผลไมอินทรีย พบวา เกษตรกรสวนมาก (รอยละ18.75) ประสบปญหาเรื่องผลผลิต

ผลไมอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของตลาด สวนปญหาในการจําหนายผลไมอินทรีย

พบวา เกษตรกรสวนมาก (รอยละ 20.34) ผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยตลาดมีความ

ตองการผลไมอินทรียปริมาณมากและหลากหลายแตผลผลิตไมเพียงพอ จึงทําใหผลไมอินทรียมีราคาสูง สวนคน

กลางผูคาผลไมอินทรียประสบปญหาคาใชจายทางดานการขนสงสูง  นอกจากนี้ยังประสบปญหาเกี่ยวกับราคา

ผลไมอินทรียที่มีราคาสูง ทําใหไมเปนที่นิยม 

ปญหาในการปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต พบวา เกษตรกรสวนมาก (รอยละ24.18) 

ประสบปญหาเกี่ยวกับเร่ืองปจจัยการผลิตมีราคาแพง สวนปญหาในการจําหนายผลไม พบวา เกษตรกรสวนมาก 

(รอยละ 31.71) มีปญหาเรื่องไมมีความรูดานการตลาดทําใหไมสามารถเจรจาตอรองกับพอคาที่มารับซื้อได 
 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภค 

จากการสํารวจผูบริโภคจํานวน 400 คน พบวามีผูบริโภคซึ่งในปจจุบันยังคงบริโภคผลไมอินทรียอยู 

จํานวน132 คน และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลไมอินทรีย พบวา พบวาปจจัยที่สงผลตอการซื้อผลไม

อินทรียของผูบริโภค  ไดแก  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ปจจัยทางดานจิตวิทยา  มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียในระดับมาก  สวนปจจัยทางดานวัฒนธรรม และ

ปจจัยทางดานสังคม มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอินทรียในระดับปานกลาง และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ในระดับนอย คือปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด    
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่องการตลาด ปญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไมอินทรียในภาคตะวันออก ประเทศ

ไทย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกผลไมอินทรียเทากับ 20,927.20 

บาทตอไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยรวมตอกิโลกรัมเทากับ 12.66 บาท  และผลตอบแทนในการผลิตผลไมตอกิโลกรัม

เทากับ 14.99 บาท  สวนผลตอบแทนเทากับ 44,998.29  บาทตอไรตอป  เมื่อหักตนทุนแลวจะไดกําไรสุทธิเทากับ  
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24,071.08 บาทตอไรตอป  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต

เทากับ 18,267.92 บาทตอไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ยรวมตอกิโลกรัมเทากับ 12.39 บาท  และผลตอบแทนในการ

ผลิตผลไมตอกิโลกรัมเทากับ 5.03 บาท  สวนผลตอบแทนเทากับ 25,471.19  บาทตอไรตอป  เมื่อหักตนทุนแลว

จะไดกําไรสุทธิเทากับ  6,969.94 บาทตอไร   

ผลการศึกษาที่ไดจากการสํารวจตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่ปลูกผลไมอินทรียเมื่อเปรียบเทียบกับ

เกษตรกรที่ปลูกผลไมแบบใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต พบวา ผลไมอินทรียทุกชนิดมีตนทุนการผลิตสูงกวา

ผลไมที่ใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิตทุกชนิด และมีผลตอบแทนในการผลิตตอไรตอป  กําไรสุทธิตอไรตอป  

และราคาขายผลผลิตบาทตอกิโลกรัมสูงกวาผลไมที่ใชสารเคมีเปนปจจัยในการผลิต 

คนกลางที่ทําการคาผลไมอินทรียมีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 9.46 บาทตอกิโลกรัม โดยแบงเปนตนทุนผันแปร

รวมเทากับเทากับ 9.16 บาทตอกิโลกรัม และตนทุนคงที่รวมเทากับ 0.30 บาทตอกิโลกรัม ทางดานผลตอบแทน

และสวนเหลื่อมทางการตลาดของคนกลางพบวาเมื่อผลไมออกจากสวนไปจนถึงมือผูบริโภค จะมีตนทุน

การตลาดรวมจะคิดเปนรอยละ 55.15 ของราคาปลีก โดยเกษตรกรไดรับสวนแบงรอยละ 44.85 ตนทุนทาง

การตลาดคิดเปนรอยละ 14.50 สวนผูคาสงและผูคาปลีกไดรับสวนเหลื่อมการตลาดรอยละ 15.49 และ 25.16 

ตามลําดับ 

สวนปญหาที่พบในการปลูกผลไมอินทรีย พบวา เกษตรกรสวนมาก(รอยละ18.75) ประสบปญหาเรื่อง

ผลไมอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของตลาด  สวนปญหาที่พบในการจําหนายผลไม

อินทรีย พบวา เกษตรกรสวนมาก(รอยละ 20.34)  มีปญหาเรื่องผลผลิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาด  

โดยตลาดมีความตองการผลไมอินทรียปริมาณมากและหลากหลายแตผลผลิตไมเพียงพอ จึงทําใหผลไมอินทรีย

มีราคาสูง ซึ่งสามารถจัดการไดโดยอาศัยกระบวนการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อรวมกันรวบรวมผลผลิตในพื้นที่

ผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาด  และรวมกันวางแผนการผลิตเพื่อใหผลผลิตเพียงพอและเหมาะสม

กับความตองการของผูบริโภค สวนปญหาทางดานการตลาดของคนกลางผูคาผลไมอินทรีย พบวา ผูคาผลไม

อินทรียจะพบกับปญหาเรื่องคาใชจายทางดานขนสงสูง  จึงสามารถจัดการไดโดยจัดตลาดสําหรับสินคาเกษตร

อินทรียภายในทองถิ่น และประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบถึงคุณคาและความสําคัญของผลไมอินทรีย เพื่อให

ปริมาณความตองการผลไมอินทรียเพิ่มขึ้น 

ทางดานการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการซื้อผลไมอินทรียของผูบริโภค  พบวา ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยทางดานจิตวิทยา  มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไม

อินทรียในระดับมาก  สวนปจจัยทางดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดานสังคมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลไม

อินทรียในระดับปานกลาง และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับนอย คือปจจัยทางดานการสงเสริม

การตลาด    

จากการศึกษาจะเห็นไดวาการผลิตและการตลาดผลไมอินทรียของประเทศไทยในปจจุบันนั้นยังไม

ประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากยังมีผูผลิตและผูบริโภคจํานวนนอย และผลผลิตสวนมากไดสงออกไป

จําหนายยังตางประเทศ ตลาดในประเทศยังเปนตลาดเฉพาะกลุม ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหทั้งผูผลิตและผูบริโภค

เห็นคุณคาและความสําคัญของผลิตผลเกษตรอินทรียที่มีตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ควรมีการ

ศึกษาวิจัยตอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการสงเสริมผลผลิตเกษตรอินทรีย และการแปรรูปผลผลิตเกษตร

อินทรีย 
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เอกสารอางอิง 
กมล เลิศรัตน และคณะ.2551.การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพดานการผลิต การแปรรูป การคา การวจิัยและ

พัฒนาผักและผลไมของไทยกับตางประเทศ.สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.กรุงเทพฯ 

กองวัตถุมีพิษทางเกษตร.2539.คูมือแนะนําเทคนิคการปลูกผักและไมผลปลอดภัยจากสารพิษ.กรมวชิาการ

เกษตร.กรุงเทพฯ 

ศริณ  แซล่ิม.2550.รายงานฉบับสมบูรณปญหาและอุปสรรคของการเกษตรอินทรียไทยดานการผลิตและการ

สงเสริมการตลาด.คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ปญญภัทร ธาระวานิช.2544.สินคาเกษตรอินทรีย:โอกาสและลูทางตลาดในอนาคต.สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2551.

แหลงที่มา website:http//www.kasikornresearch.com  

วรรณลดา สุนันทพงศักดิ์.2545.เกษตรอินทรียในประเทศไทย.สืบคนเมื่อ 14 ตุลาคม 2551.แหลงที่มา 

website:http//www.organicthailand.com/produc. 
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