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ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
Herb cultivation costs of Chiang Pheng Herbal Community Enterprise
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง จ�ำนวน 10 ราย และใช้แบบสอบถามในการศึกษาเรือ่ ง
ต้นทุนโดยใช้สอบถามเกษตรกรทัง้ หมดทีเ่ ป็นสมาชิกในกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง จ�ำนวน 16 ราย ผลการศึกษา
พบว่าการปลูกพืชสมุนไพร 4 ชนิด มีการเตรียมดินที่เหมือนกัน การปลูกไพลและเสลดพังพอนใช้ระยะปลูก 50x50 ซม.
ส่วนว่านสาวหลงและขมิ้นชันใช้ระยะปลูก 30x30 ซม. สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีวิธีการดูแลรักษาเหมือนกัน คือ รดน�ำ้ ใน
ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะอาศัยน�้ำฝนและไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สมุนไพรไพลว่านสาวหลงและขมิ้นชัน
จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูก 2 ปี ส่วนเสลดพังพอนสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 6 เดือน และต้นทุนการปลูกไพลเท่ากับ
7,687.50 บาท/ไร่ ว่านสาวหลงเท่ากับ 6,647.70 บาท/ไร่ เสลดพังพอนเท่ากับ 10,803.75 บาท/ไร่ และขมิ้นชันเท่ากับ
25,647.50 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 400, 320, 400 และ 280 กก./ไร่ ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุน, สมุนไพร, วิสาหกิจชุมชน
ABSTRACT: This study aimed to investigate herb cultivation and cost of herb cultivation of Chiang Pheng Herbal
Community Enterprise. Collecting the data was practiced by utilizing: 1) group interview with 10 group members;
and 2) questionnaire related to cost of herb cultivation with16 farmers. All the populations were members of
Chiang Pheng Herbal Community Enterprise. The study revealed that four herbs, namely Plai, Hop Headed Barleria,
Amomumbiflorum Jack, and Turmeric were found to have similar soil preparation. Space for growing Plai and Hop
Headed Barleria is 50x50 centimeters, and the Amomumbiflorum Jack’s is 30x30 centimeters. All the four herbs
were watered by farmers only from January to March, and later on, rain would be on this duty instead of them.
Additionally, broadcasting chemical fertilizer was not necessary for all these herbs. Plai, Amomumbiflorum Jack,
and Turmeric could be harvested after growing for two years while Hop Headed Barleria’s was done after six month
cultivation. Each cost of herb cultivation indicated that: 1) Plai was 7,687.5 baht/rai; 2) Amomumbiflorum Jack was
6,647.5baht/rai; 3) Hop Headed Barleria was 10,803.75 baht/rai; and 4) Turmeric was 25,647.5 baht/rai. While, the
average yield per rai were 400, 320, 400 and 280 Kg/rai respectively.
Keywords: Cost, Herb, Community Enterprise
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บทน�ำ
ในประเทศไทยมี ส มุ น ไพรไทยที่ มี คุ ณ ค่ า
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ยารักษาโรค
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ความสวยงาม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า น
อาหาร และปัจจุบนั เริม่ มีผเู้ ห็นความส�ำคัญของการน�ำ
สมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์มากขึน้ สุพฒ
ั น์ และคณะ
(2556) จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการใช้
สมุนไพรมาผลิตเป็นสินค้า โดยมีการจัดตัง้ เป็นกลุม่ คือ
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นเชี ย งเพ็ ง ต� ำ บลเชี ย งเพ็ ง
อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดย พ.ศ. 2553 เริ่มต้น
จากการปลูกเพื่อจ�ำหน่ายเป็นวัตถุดิบ ต่อมาได้มีการ
พัฒนาโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ สบูฟ่ อก
ตัวเสลดพังพอน สบู่หน้าใสว่านสาวหลง น�้ำมันไพร
แชมพูอญ
ั ชัน เป็นต้น จนเป็นทีย่ อมรับในเรือ่ งคุณภาพ
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีรายได้จาก
การขายสมุนไพรของกลุ่ม 300,000 บาท/ปี ส่งผลให้
เกิดการขยายการผลิต แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มก็ยัง
คงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนที่ไม่ได้มีการคิดต้นทุน
ในเรือ่ งของการปลูก ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า หากกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรบ้านเชียงเพ็งสามารถหาต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ได้ จะสามารถช่ ว ยให้ เ กษตรกรสามารถตั้ ง ราคา
จ�ำหน่ายที่เหมาะสมได้ต่อไปวัตถุประสงค์ของการ
ศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปลู ก สมุ น ไพรของกลุ ่ ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง และ ต้นทุนในการ
ปลูกสมุนไพรของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
วิธีการศึกษา
การศึกษาต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งใช้วิธีการศึกษา
แบบส�ำรวจ (Survey research) (นงนภัส, 2554) โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) (สิ น , 2554) คื อ กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ต�ำบลเชียงเพ็ง อ�ำเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี จ�ำนวน 16 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม จ�ำนวน 10 คน ซึ่งใช้วิธีการ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview
-SSI) ตามแบบ สุจินต์ และสุเกสินี (2530) โดยใช้
ประเด็นค�ำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง และ
ใช้แบบสอบถามในการศึกษาต้นทุนของการปลูกพืช
สมุนไพรซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลถูกน�ำ
มาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ศุภวัฒนา
กร และพีรสิทธิ,์ 2550) ท�ำการศึกษาเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2558
ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. ศึกษาวิธกี ารปลูกสมุนไพรของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง จ�ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ไพล ว่านสาว
หลง เสลดพังพอนและขมิ้นชัน ดังนี้
1.1 ไพล เกษตรกรเตรียมดินปลูกโดยการใช้รถ
แทรกเตอร์ขนาดกลางไถดะโดยใช้ผาน 5 ไถรอบแรก
ตามโดยไถพรวนดินโดยใช้โรตารี่ และไถยกร่อง หลัง
จากนั้นตากดินทิ้งไว้ 1 วัน และท�ำการเก็บเศษวัชพืช
ออกจากแปลง เกษตรกรขุดหลุมปลูก โดยมีระยะปลูก
50x50 ซม. น�ำหัวไพลมาปลูกโดยกลบดินให้มิด ถ้า
กลบไม่มิดหัวไพลจะแห้งเนื่องจากถูกแดดเผาใช้หัว
ไพลส� ำ หรั บ ปลู ก ประมาณ 12 กก./ไร่ หลั ง ปลู ก
ประมาณ 1 เดือน ไพลจะเริ่มแทงหน่อ เกษตรกรจะ
ท�ำการดายหญ้า 2 – 3 ครั้งต่อปี ซึ่งการปลูกไพลของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งอาศัยน�ำ้ ฝนเป็น
หลักไม่มีระบบการให้น�้ำ และไม่ใส่ปุ๋ยเคมี หลังจาก
ปลูกประมาณ 2 ปี เริ่มท�ำการเก็บเกี่ยวโดยการขุดที
ละต้น เก็บเฉพาะหัวไพลที่แก่จัด ส่วนหัวที่ยังอ่อนให้
กลบดินไว้เพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป น�ำหัวไพลที่แก่จัด
มาล้างท�ำความสะอาดโดยใช้แปรงพลาสติกท�ำความ
สะอาดเศษดินทีต่ ดิ อยูก่ บั หัวไพลและใช้มดี ตัดรากทีต่ ดิ
กับหัวไพลออก หลังจากล้างท�ำความสะอาดแล้ว น�ำ
หัวไพลมาซอยและหมักกับน�้ำมันปาล์มในอัตราส่วน
1:2 กก. หมักไว้ 24 ชั่วโมง (คนทุก 4 ชั่วโมง) หลังจาก
นั้ น น� ำ ไปทอดในกระทะ 30 นาที กรองเอาแต่ น�้ ำ
สามารถเก็ บ ไว้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
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ประมาณ 2 ปี ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ตอ่ ฤดูกาลปลูกเท่ากับ
400 กก. (2 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง)
1.2 ว่านสาวหลง เกษตรกรเตรียมดินปลูกเช่น
เดียวกับการปลูกไพล หลังจากนัน้ เกษตรกรจะขุดหลุม
ปลูก โดยมีระยะปลูก 30x30 ซม. น�ำต้นกล้าที่มีอายุ
ประมาณ 1 ปี มาท�ำการปลูกโดยกลบโคนต้นให้แน่น
เกษตรกรซื้อต้นพันธุ์มาจากศูนย์การศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริจำ� นวน 500 ต้น
(ราคาต้นละ 50 สตางค์) เกษตรกรท�ำการดูแลรักษา
เหมือนกับการปลูกไพล หลังจากปลูกประมาณ 2 ปี เริม่
ท�ำการเก็บเกี่ยวโดยการขุดเอาหัวขึ้นมาโดยเลือกหัวที่
แก่จัดที่มีสีเข้ม หากหัวที่ยังอ่อนจะมีสีขาว หรือท�ำการ
หักดูวา่ มีนำ�้ มันไหลออกมาจากหัวหรือไม่ น�ำหัวทีไ่ ด้ไป
ล้างท�ำความสะอาดและน�ำไปกลั่นเพื่อเอาน�ำ้ มันหอม
ระเหยส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ตอ่ ฤดูกาลปลูกเท่ากับ 320
กก./ปี
1.3 เสลดพังพอน เกษตรกรเตรียมดินเช่นเดียวกับ
การปลูกไพลและว่านสาวหลง จากนั้นเกษตรกรจะขุด
หลุมปลูก โดยมีระยะปลูก 50x50 ซม.โดยน�ำกิ่งพันธุ์ที่
ได้จากการปักช�ำ ซึ่งกิ่งปักช�ำมีความยาวประมาณ 30
ซม. โดยเลือกกิ่งเสลดพังพอนที่แก่จัด น�ำมาแช่น�้ำที่
ผสมน�ำ้ ยาเร่งราก อัตรา 10 ซีซ/ี น�ำ้ 1 ลิตร แช่ไว้จนกว่า
จะออกรากขาว ซึ่งในระหว่างที่ปักช�ำ เสลดพังพอนจะ
แตกยอดออกมาใหม่ซึ่งแสดงให้รู้ว่าก�ำลังจะออกราก
ใหม่ น� ำ กิ่ ง ที่ มี ร ากและแตกยอดใหม่ ช� ำ ในถุ ง ด� ำ
ประมาณ 2 เดือน จึงจะสามารถน�ำมาปลูกได้ เกษตรกร
จะท�ำการดูแลรักษาเหมือนกับการปลูกไพลและว่าน
สาวหลง หลังจากปลูก 6 เดือน เกษตรกรจะใช้กรรไกร
ตัดกิ่งให้เหลือแต่ตอ หลังจากนั้นเสลดพังพอนจะแตก
ใบและยอดออกมา ท�ำการเก็บใบและยอดไปตากโดด
ไม่ให้โดนแดดมากจนเกินไป ซึงถ้าหากโดดแดดมากสี
ใบและยอดเสลดพังพอนจะซีด ตากแดดไว้ประมาณ
1 อาทิตย์ ถึงจะน�ำมากลั่นล�ำดับส่วนเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 400 กก./ปี
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1.4 ขมิน้ ชัน เกษตรกรเตรียมดินปลูกเช่นเดียวกับ
การปลูกไพลและว่านสาวหลง จากนั้นเกษตรกรขุด
หลุมปลูก โดยมีระยะปลูก 30x30 ซม. โดยน�ำหัวมา
ปลูกเหมือนไพลและมีวธิ กี ารดูแลรักษาเหมือนกับการ
ปลูกไพล หลังจากปลูกนา 2 ปี จึงเริ่มท�ำการเก็บเกี่ยว
โดยขุดเอาหัวขึน้ มาท�ำความสะอาด น�ำมาซอยเป็นแว่น
ตากแห้งเพือ่ ใช้ในวัตถุดิบในการท�ำลูกประคบ หรือน�ำ
ไปกลั่นล�ำดับส่วนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการท�ำสบู่เหลว
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 280 กก./ปี
2. ต้นทุนการปลูก
2.1 ไพลมีตน้ ทุนการปลูกทัง้ หมด 7,687.50 บาท/
ไร่/หนึ่งฤดูกาลผลิต โดยมีต้นทุนที่เป็นเงินสดเท่ากับ
2,600 บาท/ไร่ และมีต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเท่ากับ
5,087.50 บาท/ไร่ ซึง่ คิดเป็นต้นทุนการผลิตทัง้ หมดต่อ
กิโลกรัมเท่ากับ 19.21 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนผันแปร
ประกอบไปด้วยค่าจ้างเตรียมดินซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็น
เงินสด 500 บาท/ไร่ ค่าจ้างปลูก 1,200 บาท/ไร่ โดย
แบ่งเป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ และต้นทุน
ที่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ ค่าดูแลรักษาซึ่งเป็นค่าแรง
งานในการรดน�้ำในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
เป็นเงิน 1,687.50 บาท/ไร่ ซึง่ เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด
มีคา่ แรงงานในการก�ำจัดวัชพืช เป็นเงิน 2,400 บาท/ไร่
ซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสดจ�ำนวน 1,200 บาท/ไร่ และ
ไม่เป็นเงินสดจ�ำนวน 1,200 บาท/ไร่ มีค่าแรงงานใน
การเก็บเกีย่ วเท่ากับ 600 บาท/ไร่ ซึง่ เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็น
เงินสด มีค่าวัสดุ ได้แก่ค่าพันธุ์ (หัวไพล) ใช้ 12 กก./ไร่
เป็นเงิน 240 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ค่าปุ๋ยคอก
เป็นเงิน 60 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ส่วนต้นทุน
คงที่ คือ ค่าเสียโอกาสที่ดิน เป็นเงิน 1,000 บาท ซึ่ง
เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด ปัจจุบนั กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง มีพื้นที่ปลูกไพล จ�ำนวน 1 งาน
2.2 ว่ า นสาวหลงมี ต ้ น ทุ น การปลู ก ทั้ ง หมด
6,647.50 บาท/ไร่/หนึ่งฤดูกาลผลิต โดยมีต้นทุนที่เป็น
เงินสดเท่ากับ 2,160 บาท/ไร่ และมีต้นทุนที่ไม่เป็น
เงินสดเท่ากับ 4,487.50 บาท/ไร่ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการ
ผลิตทั้งหมดต่อกิโลกรัมเท่ากับ 20.77 บาท/กิโลกรัม
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ต้นทุนผันแปรประกอบไปด้วย ค่าจ้างเตรียมดินซึ่ง
เป็นต้นทุนทีเ่ ป็นเงินสด 500 บาท/ไร่ ค่าจ้างปลูก 1,200
บาท/ไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 600 บาท/
ไร่ และต้นทุนที่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ ค่าดูแลรักษา
ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการรดน�้ำในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม เป็นเงิน 1,687.50 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุน
ทีไ่ ม่เป็นเงินสด มีคา่ แรงงานในการก�ำจัดวัชพืช เป็นเงิน
600 บาท/ไร่ ซึง่ เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด มีคา่ แรงงาน
ในการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 600 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่
เป็นเงินสด มีค่าวัสดุ ได้แก่ค่าพันธุ์ (ต้นว่านสาวหลงที่
มีอายุ 1 ปี) ใช้ 2,000 ต้น/ไร่ เป็นเงิน 1,000 บาท/ไร่ ซึง่
เป็นต้นทุนเงินสด ค่าปุ๋ยคอก เป็นเงิน 60 บาท/ไร่ ซึ่ง
เป็นต้นทุนเงินสด ส่วนต้นทุนคงที่ คือ ค่าเสียโอกาส
ทีด่ นิ เป็นเงิน 1,000 บาท ซึง่ เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง มีพื้นที่
ปลูกว่านสาวหลง จ�ำนวน 1 งาน
2.3 เสลดพั ง พอนมี ต ้ น ทุ น การปลู ก ทั้ ง หมด
10,803.75 บาท/ไร่/หนึง่ ฤดูกาลผลิต โดยมีตน้ ทุนทีเ่ ป็น
เงินสดเท่ากับ 6,560 บาท/ไร่ และมีต้นทุนที่ไม่เป็น
เงินสดเท่ากับ 3,643.75 บาท/ไร่ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการ
ผลิตทั้งหมดต่อกิโลกรัมเท่ากับ 27.00 บาท/กิโลกรัม
ต้นทุนผันแปรประกอบไปด้วย ค่าจ้างเตรียมดินซึ่ง
เป็นต้นทุนทีเ่ ป็นเงินสด 500 บาท/ไร่ ค่าจ้างปลูก 1,200
บาท/ไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 600 บาท/
ไร่ และต้นทุนที่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ ค่าดูแลรักษา
ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการรดน�้ำในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม เป็นเงิน 843.75 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่
ไม่เป็นเงินสด มีค่าแรงงานในการก�ำจัดวัชพืช เป็นเงิน
600 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดจ�ำนวน มี
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 600 บาท/ไร่ ซึ่ง
เป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด มีค่าวัสดุ ได้แก่ค่าพันธุ์เป็น
เงิน 5,400 บาท/ไร่ ซึง่ เป็นต้นทุนเงินสด ค่าปุย๋ คอก เป็น
เงิน 60 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ส่วนต้นทุนคงที่
คือ ค่าเสียโอกาสที่ดิน เป็นเงิน 1,000 บาท ซึ่งเป็นต้น
ทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสด ปัจจุบนั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงเพ็ง มีพื้นที่ปลูกเสลดพังพอน จ�ำนวน 1 งาน
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2.4 ขมิ้นชันมีต้นทุนการปลูกทั้งหมด 25,647.50
บาท/ไร่/หนึ่งฤดูกาลผลิต โดยมีต้นทุนที่เป็นเงินสด
เท่ากับ 21,160 บาท/ไร่ และมีต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด
เท่ากับ 4,487.50 บาท/ไร่ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการผลิต
ทัง้ หมดต่อกิโลกรัมเท่ากับ 91.59 บาท/กิโลกรัม ต้นทุน
ผันแปรประกอบไปด้วย ค่าจ้างเตรียมดินซึง่ เป็นต้นทุน
ที่เป็นเงินสด 500 บาท/ไร่ ค่าจ้างปลูก 1,200 บาท/ไร่
โดยแบ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ และ
ต้นทุนที่เป็นเงินสด 600 บาท/ไร่ ค่าดูแลรักษาซึ่งเป็น
ค่าแรงงานในการรดน�้ำในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม เป็นเงิน 1687.5 บาท/ไร่ ซึง่ เป็นต้นทุนทีไ่ ม่เป็น
เงินสด มีค่าแรงงานในการก�ำจัดวัชพืช เป็นเงิน 600
บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดจ�ำนวน มีค่าแรง
งานในการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 600 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุน
ที่ไม่เป็นเงินสด มีค่าวัสดุ ได้แก่ค่าพันธุ์(หัวขมิ้นชัน)
เป็นเงิน 20,000 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ค่าปุ๋ย
คอก เป็นเงิน 60 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นต้นทุนเงินสด ส่วน
ต้นทุนคงที่ คือ ค่าเสียโอกาสที่ดิน เป็นเงิน 1,000 บาท
ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง มีพื้นที่ปลูกขมิ้นชัน จ�ำนวน 1
งาน
การปลูกพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีการยกแปลง
ปลูกซึ่งสอดคล้องกับ นิรันดร (2553) ที่ศึกษาการปลูก
พืชสมุนไพร พบว่าการปลูกสมุนไพรส่วนใหญ่นยิ มปลูก
แบบยกแปลงปลูก การปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งเป็นการปลูกพืช
สมุนไพรปลูกแบบอินทรีย์ คือ ไม่ใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช
และปุ๋ยเคมี ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ (2552) ซึ่ง
ศึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ต�ำบลดงขี้เหล็ก
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ ป ลู ก
สมุนไพรปลูกแบบปลอดสารเคมีจนได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์
การปลูกสมุนไพรมีต้นทุนด้านพันธุ์ที่สูง เช่น เสลด
พั ง พอนและขมิ้ น ชั น อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น กลุ ่ ม
เกษตรกรสามารถขยายพันธุไ์ ด้ท�ำให้สามารถลดต้นทุน
การปลูกได้

Cash
cost

Plai
Non
cash
cost

1. Variable Cost
1.1 Wage and labor cost
1.1.1 Wage of hiring tractors
500
for soil preparation
1.1.2 Wage of cultivation
600
600
1.1.3 Wage of watering
1,687.5
1.1.4 Wage of weed control
1,200
1,200
1.1.5 Wage of harvesting
600
1.2 Material Expenses
1.2.1 Variety
240
1.2.2 Manure
60
2. Fixed Cost
2.1 Expenses of opportunity
1,000
cost of land
Total average cost
2,600
5,087.5
Source: Chiang Pheng Herbal Community Enterprise

Cost and expenses

Table 1 Cost of Herb Cultivation (baht/rai/ year).

1,000
4,487.5

1,000
60
2,160

240
60
1,000
7,687.5

-

600
1,687.5
600
600

600
-

1,200
1,687.5
2,400
600

-

500

500

Total

6647.5

1,000

1,000
60

1,200
1,687.5
600
600

500

Amomumbiflorum Jack
Cash
Non
Total
cost
cash
cost

6,560

-

5,400
60

600
-

500

3643.75

1,000

-

600
843.75
600
600

-

10,203.75

1,000

5,400
60

1,200
843.75
600
600

500

Hop Headed Barleria
Cash
Non
Total
cost
cash
cost

21,160

-

20,000
60

600
-

500

Cash
cost

4,487.5

1,000

-

600
1,687.5
600
600

-

Turmeric
Non
cash
cost

25,647.5

1,000

20,000
60

1,200
1,687.5
600
600

500

Total
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

การปลูกพืชสมุนไพร 4 ชนิด มีการเตรียมดิน
ทีเ่ หมือนกัน โดยการปลูกไพลและเสลดพังพอนใช้ระยะ
ปลูกเท่ากัน คือ50x50 ซม. ส่วนว่านสาวหลงและขมิ้น
ชันใช้ระยะปลูกเท่ากัน 30x30 ซม. สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด
มีวิธีการดูแลรักษาเหมือนกัน คือ รดน�้ำในช่วงเดือน
มกราคม-เดือนมีนาคม หลังจากนัน้ จะอาศัยน�้ำฝนและ
ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สมุนไพรไพล ว่านสาวหลง และขมิ้นชัน
จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูก 2 ปี ส่วนเสลดพังพอน
สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 6 เดือน ส่วนต้นทุนการ
ปลูกไพลเท่ากับ 7,687.50 บาท/ไร่ ว่านสาวหลงเท่ากับ
6647.50 บาท/ไร่ เสลดพังพอนเท่ากับ 10,803.75
บาท/ไร่ และขมิน้ ชันเท่ากับ 25,647.50 บาท/ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ต่อฤดูกาลปลูกเท่ากับ 400, 320, 400 และ
280 กก./ไร่ ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดต่อกิโลกรัมเท่ากับ 19.21, 20.77, 27.00 และ
91.59 บาท/กิโลกรัม ตามล�ำดับ
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ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ด รธานี ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น ประจ� ำ ปี 2558 และ
ขอขอบคุ ณ ผู ้ น� ำ และสมาชิ ก กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สมุนไพรเชียงเพ็งที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลการ
วิจัยในครั้งนี้

