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การศึกษาผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบ
ผสม ในจังหวัดกาญจนบรุี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎีเกม 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตร
แบบผสม ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ทฤษฎีเกม และเพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษาทฤษฎีเกมมาประยุกต์ใช้
หาแนวทางการตัดสินใจเลือกการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในจังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ผู้วิจัยได้นำผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์มาแข่งขันกัน
อาศัยหลักการของทฤษฎีเกม เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการแข่งขันจากการปลูกข้าวของทั้ง 2 จังหวัด ผลการศึกษา พบว่า 
เมื่อนำผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของทั้ง 2 จังหวัด มาแข่งขันกันจะเห็นได้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการใช้กลยุทธ์แท้
ในการแข่งขันนั้นเองจึงทำให้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรีได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น
คือ จังหวัดกาญจนบุรีเน้นการปลูกข้าวเกษตรแบบผสมซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทน เท่ากับ 5,018.79 บาท/ไร่ และจังหวัด
บุรีรัมย์เน้นการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งทำให้เสียผลตอบแทนเท่ากับ 5,018.79 บาท/ไร่ ดังนั้นจากผลศึกษาที่ได้จะ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ชาวนาของจังหวัดบุรีรัมย์เลือกปลูกข้าวเกษตรแบบผสมจึงจะทำให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น 
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ABSTRACT  
 

 This study aimed to study the yields of rice cultivation in organic, chemical and mixed 
agriculture in Kanchanaburi and Buriram provinces using game theory. And to apply the knowledge that 
has been studied in game theory to find ways to decide on rice cultivation, organic agriculture, chemical 
agriculture and mixed agriculture in Kanchanaburi And Buriram Province. In which the researcher bring 
the yields from rice cultivation of Kanchanaburi Province and Buriram Province to compete based on 
the principles of game theory. To consider the competitive strategy from rice cultivation of the two 
provinces. The study found that when the yields from the rice cultivation of the two provinces. To 
compete, it can be seen that this competition is a pure strategy in that competition. Thus Kanchanaburi 
rice cultivation yields better returns than Buriram Province, that is Kanchanaburi Province focuses on 
mixed cultivation of rice, which yields is 5,018.79 baht / rai and Buriram Province focuses on organic 
rice cultivation, which makes it bad yield is 5,018.79 baht / rai. Therefore, the results of the study will 
be a guide in making decisions for farmers of Buriram Province choose to grow rice mixed agriculture, 
so it will generate more returns. 
 
Keywords: Rice planting agriculture kind organic  Rice planting agriculture kind chemical  Rice planting 
agriculture kind mixed and Game theory 
 
บทนำ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าวของประเทศไทยเป็นพืชและอาหารประจำชาติที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านาน ซึ่ง
มีร ่องรอยปรากฏอยู ่ในอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที ่สำคัญคือ 
เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะไว้ใส่ข้าวใส่อาหารต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัยได้มีบันทึกที่ระบุถ้อยคำที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามี
ข้าว” นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยเจริญรุ่ งเรืองมากขึ้น ก็คือการเปิดเสรีภาพทางการค้ากับ
ต่างประเทศในสมัยอยุธยา จากสาเหตุนี้จึงทำให้ข้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเป็นสินค้าส่งออกระดับต้นๆของ
ประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปัจจ ุบ ันการปลูกข ้าวในประเทศไทยยังคงม ีเพ ียงข ้าวเมล ็ดป ้อมที ่พบมากในภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ข้าวเมล็ดยาวจะพบมากในภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เพราะมี
แหล่งน้ำที่หลากหลาย เช่น แม่น้ำ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 
45 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 มากที่สุด ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก 
รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 25 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งปลูก
ข้าวที่ผลิตส่งออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด และเป็นแหล่งการศึกษาวิจัยพันธ์ุข้าวที่สำคัญที่ทำให้ราคาข้าวในแต่ละพื้นที่มีราคา
ที่แตกต่างกันมากและมีต้นทุนกับกำไรที่ใกล้เคียงกัน จึงมีวิธีการปลูกข้าวและชนิดของข้าวที่หลากหลายกันไปเพื่อเป็นการ
เพิ่มผลผลิตและกำไรของข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว เป็นต้น 
 ได้มีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการปลูกข้าวในประเทศไทยระหว่างปี พ .ศ. 2558 – 2559 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานระหว่างการปลูกข้าวอินทรีย์หรือชีวภาพ ปลูกข้าวใช้สารเคมี และการปลูกข้าวแบบทั้งสองวิธี (โชษิตา 
เปสตันยี, 2558) ได้ศึกษาแนวคิดและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการปลูกข้าวของชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ส่วนใหญ่ที่เลือกปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากผลทางด้านสุขภาพและมีหน่วยงานให้การสนับสนุน ส่วนชาวนาที่ปลูกข้าวใช้
สารเคมีส่วนใหญ่มีแนวคิดเนื่องจากเหตุผลทางด้านจำนวนผลผลิตที่สูง สำหรับผลการเปรียบเทียบผลการดำเนิ นงาน 
พบว่า รายได้เฉลี่ยของการปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งพื้นที่สูงกว่าการปลูกข้าวใช้สารเคมีและการปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับข้าวใช้
สารเคมี ต่อมา (พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, 2559) ได้ศึกษากระบวนการเพาะปลูกข้าวเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต
และผลตอบแทนที่ได้รับจากการเพาะปลูกข้าว โดยการใช้สารเคมี ชีวภาพ และการใช้สารเคมีผสมชีวภาพของกลุ่ม
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เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเพาะปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีผสมชีวภาพได้ผลตอบแทนจากการ
เพาะปลูกท่ีสูงที่สุด  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ มีการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธีที่
คล้ายกัน แต่ผลตอบแทนหรือรายได้ที ่ได้จาการปลูกข้าวนั้นแตกต่างกัน หากศึกษาผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจหรือ
วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมคู่แข่งขันถึงเลือกใช้วิธีการปลูกที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และวิธีการใดที่จะให้ผลตอบแทนท่ีดีที่สุด ลักษณะแบบนี้เป็นการแข่งขันของ 2 ฝ่าย ท่ีมีกลยุทธ์การแข่งขันที่อาจ
เหมือนหรือต่างกัน แล้วพิจารณาที่ผลตอบแทน ว่าทีมใดเป็นฝ่ายได้ผลตอบแทน และการได้ผลตอบแทนนั้นใช้กลยุทธใ์ด
ในการแข่งขัน ซึ่งจะเรียกว่า ทฤษฎีเกม 

(ไทเกอร์, 2560) ได้กล่าวว่าทฤษฎีเกม หรือ Game Theory ก็คือการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้
แสดงกระบวนการตัดสินใจระหว่างผู้เล่นสองฝ่ายขึ้นไป ด้วยผลลัพธ์แบบเชิงปริมาณ ในสภาพแวดล้อมที่มีกฎตายตัวและ
จุดหมายที่ชัดเจน ทฤษฎีเกมเป็นหลักการที่ใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยทฤษฎี
เกมนั้นก็มีความยากง่ายผันแปรกับปัจจัยต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเกมก็เป็นแบบจำลองที่มี ‘การสมมติฐาน’ เยอะมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสมมติฐานว่าผู้เล่นทุกคนตัดสินใจด้วยเหตุผล และเลือกตัวเลือกที่มีผลลัพธ์ดีที่สุดเท่านั้น 
นอกจากน้ันในเกมส่วนมากก็มีสมมติฐานว่าผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้หมดอีกด้วย และทฤษฎีเกมนั้นได้
มีการนำไปใช้ในเชิงกลยุทธ์หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ
บริหารธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีเกม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นตัดสินใจได้อย่างไม่ผิ ดพลาดและมีเป้าหมายที่
ชัดเจน ซึ่งทฤษฎีเกมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว โดยจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าว
เกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์นี้มีข้อมูลที่คล้ายกัน
จึงได้นำข้อมูลการปลูกข้าวมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเกมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลการปลูกข้าว
เกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับทฤษฎีเกมเพื่อหาผลตอบแทนท่ีดีที่สุดว่า
จังหวัดไหนได้ผลตอบแทนการปลูกข้าวมากกว่ากัน จากการที่ได้เลือกทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้เพราะข้อมูลที่ได้ศึกษามามี
ข้อมูลที่คล้ายกันคือ วิธีการปลูกข้าวท้ัง 3 แบบ ของ 2 จังหวัด และมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้มีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ราคาข้าว เป็นต้น (กรมอุตุนิยมวิทยา , 2563) โดยสภาพ
ภูมิอากาศทั้งสองจังหวัดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิดที่พัดประจำฤดูกาล คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุม
ในช่วงฤดูหนาว ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนซึ่งพัดมวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน ส่วน
ลักษณะภูมิประเทศที่ของทั้ง 2 จังหวัดคล้ายกัน คือ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ดอนมีที่ราบเล็กน้อยและมีเทือกเขาถนน
ธงชัยผ่าน จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ราบสูง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาด และมีเทือกเขาพนมดงรักที่มีความสูงมาก และ( สมาคม
โรงสีข้าวไทย, 2563) ในส่วนราคาข้าวในปีพ.ศ.2558 มีราคาสูงกว่าในปีพ.ศ.2559 แสดงว่าผลตอบแทนการปลูกข้าวในปี
พ.ศ.2559 จะต้องน้อยกว่าผลตอบแทนการปลูกข้าวปีพ.ศ.2558 จากข้อมูลที่ได้ค้นคว้าทั้งหมดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีเกม
จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีเกมได้ 
 จากการศึกษางานวิจัยผู้วิจัยจึงได้นำหลักการของทฤษฎีเกมมาประยุกต์ใช้เพื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการ
ปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ ปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี และปลูกข้าว เกษตรแบบทั้งสองวิธีของจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันการปลูกข้าวท้ัง 3 วิธี ของทั้ง 2 จังหวัด พร้อมทั้งหาแนว
ทางการตัดสินใจในการเลือกปลูกข้าวที่ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นของแต่ละจังหวัด นอกจากน้ีการศึกษาในครั้ งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายของเกษตรกรในการเพิ่มพูนผลผลิตและพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้มีผลตอบแทน
จากผลิตผลที่มากขึ้น โดยการนำหลักการของทฤษฎีเกมไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ในการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมที่ทำให้ได้ผลตอบแทนดียิ่งข้ึนนั้นเอง   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในจังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดบรุีรมัย์ โดยใช้ทฤษฎีเกม 
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 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษาทฤษฎีเกมมาประยุกต์ใช้หาแนวทางการตดัสินใจเลือกการปลูกข้าวเกษตรแบบ
อินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในจังหวัดกาญจนบรุ ีและจังหวัดบรุีรัมย์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วยพื้นที่

การปลูกข้าวนาปรัง จำนวน 233,815 ไร่และพื้นท่ีการปลูกข้าวนาปีจำนวน 421,162 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) จำนวนพื้นที่ในการปลูกข้าวทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 654,977 ไร่ และ (โชษิตา เปสตันย์, 2558) พื้นท่ี
การเกษตรที่ปลูกข้าวในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในอำเภอสตึก มีพื้นที่การปลูกข้าวทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 
260,400 ไร่  

1.2 กลุ่มตัวอย่างจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของ (พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุธเกตุ, 
2559) ซึ่งใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Tar Yamane (1967) กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% เมื่อคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จำนวนเท่ากับ 399.76ไร่ และกลุ่มตัวอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ผู้วจิัย
ได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของ (โชษิตา เปสตันย์, 2558) โดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวนาที่มีการปลูกข้าว
ลักษณะข้าวนาปี มีวิธีการปลูกข้าวแบบนาหว่าน พื้นที่ในการปลูกข้าวไม่เกิน 600 ไร่ ทำการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ใช้หลักเกณฑ์การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 การปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม ในปีพ.ศ. 2558-2559 ที่ใช้การวิจัย
ครั้งนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ จากงานวิจัยของ โชษิตา เปสตันย์ (2559) และพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุธเกตุ  ( 2558)  เ ป็ น ฐ า น 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และ เกษตรแบบผสม ในจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎีเกม 

 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และ

เกษตรแบบผสม ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2559 กับจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ.2558 เนื่องจากผู้วิจัยสนใจศึกษา
ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์  เพราะมีลักษณะภูมิอากาศที่เหมือนกัน และยังมี
ลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกันมาก ถึงแม้ผลตอบแทนที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจะไม่ใช่ปีเดียวกัน แต่ปีพ.ศ.2558 กับปีพ.ศ.
2559 ยังคงมีสภาพอากาศไม่แตกต่างกันมาก ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนได้น้อย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลตอบแทนการ
ปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีข้อสมมติของเกม คือ หาผลตอบแทนของการปลูกข้าวท้ังสามแบบของสองจังหวัดพร้อมกลยุทธ์ที่

ได้มา ซึ่งผลตอบแทนนั้นใช้ทฤษฎีเกมมาเกีย่วข้องในการหาผลตอบแทนท่ีดีสุดของแต่ละจังหวัด 
  โดยการวิเคราะห์แบบทฤษฎีเกม มีดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 หาผลต่างของผลตอบแทน 
  ขั้นตอนท่ี 2 หาผลตอบแทนของแต่ละประเภท 
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  ขั้นตอนท่ี 3 เลือกผลตอบแทนท่ีดสีุดของแต่ละจังหวัด 
  ขั้นตอนท่ี 4 หากลยุทธ์ในการปลูกข้าวของแต่ละจังหวัด 

 
ผลการวิจัย  
 1. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบ
ผสม ของจังหวัดกาญจนบุรีกับบรีุรัมย์ 
 จากการศึกษางานวิจัยของ โชษิตา เปสตันย์ (2559) พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีปลูกข้าวเกษตรแบบชีวภาพผสม
กับสารเคมีได้ผลผลิตที่มากสุดและส่งผลให้เกิดรายได้สูงที่สุด รองลงมาคือ การปลูกข้าวเกษตรแบบชีวภาพ ซึ่งผลผลิตที่
ได้น้อยที่สุด แต่ต้นทุนการผลิตต่ำสุดจึงทำให้รายได้ของการปลูกข้าวเกษตรแบบชีวภาพผสมกับสารเคมีมากกว่ารายได้
ของการปลูกข้าวเกษตรแบบชีวภาพ และการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี ให้ผลผลิตที่มากกว่าการปลูกข้าวเกษตรแบบ
ชีวภาพ แต่ต้นทุนการผลิตมากกว่าจึงทำให้รายได้น้อยที่สุดข้าว โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีวิธีการปลูกข้าว 3 วิธี วิธีแรกการ
ปลูกข้าวเกษตรแบบเเคมี วิธีที่ 2 การปลูกข้าวเกษตรแบบชีวภาพ และวิธีที่ 3 การปลูกข้าวเกษตรแบบผสม และจาก
การศึกษางานวิจัยของ พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุธเกตุ (2558) พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไดร้บั
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือการปลกูข้าวเกษตรแบบเคมี และการปลูกข้าวเกษตรแบบผสม เนื่องจากการปลูกข้าว
เกษตรแบบอินทรีย์ทั้งพื้นที่มีรายได้จากการขายข้าวเปลือกที่สูงท่ีสุด จากการที่ราคาขายข้าวเปลือกท่ีสูง รวมทั้งที่มีต้นทุน
การผลิตที่ต่ำที่สุด จากการที่มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ำ รวมทั้งตันทุนค่าวัตถุดิบทางอินทรีย์ที่ต่ำ และไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านกระสอบ 
โดยจังหวัดบุรีรัมย์การปลูกข้าว 3 วิธี วิธีแรกการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี วิธีที่ 2 การปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ และวิธี
ที่ 3 การปลูกข้าวเกษตรแบบผสม ซึ่งแต่ละวิธีได้ผลตอบแทนดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : แสดงผลตอบแทนของการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดบุรีรมัย์ (หน่วย : บาท/ไร่ ) 

จังหวัด วิธีการปลูกข้าว รายได้ (หน่วย : บาท/ไร่ ) 

 
กาญจนบุร ี

 

เกษตรแบบเคม ี
เกษตรแบบชีวภาพ 
เกษตรแบบผสม 

5,831.15 
8,699.53 
10,648.92 

 
บุรีรัมย ์

เกษตรแบบเคม ี
เกษตรแบบอินทรีย ์
เกษตรแบบผสม 

5,466.80 
5,630.13 
5,208.13 

  
2. สัดส่วนของปริมาณความต้องการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี ปลกูข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกข้าว

เกษตรแบบผสม ของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ในมุมมองของทางด้านปริมาณและทางด้านสุขภาพความต้องการที่จะเลือกรูปแบบการผลิต เหตุผลส่วนใหญ่ที่
ชาวนาปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรแบบเคมี และเกษตรแบบผสม เนื่องจากสุขภาพท่ีดีของตนเองจากการที่ไม่ต้อง
คลุกคลีอยู่กับสารเคมี รวมทั้งสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง โดยจากการศึกษางานวิจัยการ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ของโชษิตา เปสตันย์ เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้ให้สัดส่วนผลผลิตการปลูกข้าวของจังหวัดกาญจนบุรี ในการปลูกข้าวเกษตร
แบบอินทรีย์ทั้งพื้นที่เท่ากับ ร้อยละ 75.63 การปลูกข้าวเกษตรแบบเคมีทั้งพื้นที่เท่ากับ ร้อยละ 42.95 และการปลูกข้าว
เกษตรแบบผสมเท่ากับ ร้อยละ 68.38 และจากการศึกษางานวิจัยการศึกษาแนวคิดและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ของการปลูกข้าวอินทรีย์และการปลูกข้าวใช้สารเคมีในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัม ของพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุธเกตุ  เมื่อปี 
พ.ศ.2558  ได้ให้สัดส่วนผลผลิตการปลูกข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งพื้นที่เท่ากับ ร้อย
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ละ 55.90 การปลูกข้าวเกษตรแบบเคมีทั้งพื้นที่เท่ากับ ร้อยละ 53.20 และการปลูกข้าวเกษตรแบบผสมเท่ากับ ร้อยละ 
43.55 
 3. เกมระหว่างการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี ปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกข้าวเกษตรแบบผสม 
ของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ขั้นตอนที่ 1 หาผลต่างของผลตอบแทน  
 จากตารางที่ 1 เป็นตารางผลตอบแทนการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธี ของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ผู้วิจัยได้นำผลตอบแทนจากตารางที่ 1 หาผลต่างของงผลตอบแทนของการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธี จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ผลต่างของผลตอบแทนดังตารางท่ี 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 : แสดงผลต่างของผลตอบแทนของการปลูกข้าวท้ัง 3 วิธีระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรมัย์  
(หน่วย: บาท/ไร่) 

ผล
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ผล
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 ) จ.บุรีรัมย์ 
 
จ.กาญจนบุร ี

ผลต่างของผลตอบแทนจำแนกประเภทการปลูกข้าว (หน่วย : บาท/ไร่ ) 

เกษตรแบบเคมี เกษตรแบบอินทรีย ์ เกษตรแบบผสม 

เกษตรแบบเคมี 334.35 221.02 643.02 

เกษตรแบบชีวภาพ 3,232.73 3,069.40 3,491.4 

เกษตรแบบผสม 5,182.12 5,018.79 5,440.77 

 หมายเหตุ : ผลตอบแทนเป็นบวก หมายถึง เป็นผลได้ของจังหวัดกาญจนบุรี 
ผลตอบแทนเป็นลบ หมายถึง เป็นผลได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลต่างของผลตอบแทนที่ได้มีค่าเป็นบวกสามารถบ่งบอกได้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีมี
ผลตอบแทนท่ีดีกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ขั้นตอนที่ 2 หาผลตอบแทนของแต่ละประเภทการปลูกข้าว  
 จากตารางที่ 2 ที่แสดงผลต่างของผลตอบแทนของการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธี ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยนำทฤษฎีเกมมาใช้หาผลตอบแทนการปลูกข้าวท้ัง 3 วิธี ว่าจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดใดที่ได้
ผลตอบแทนท่ีดีกว่า ซึ่งนำหลักการทฤษฎีเกมมาใช้ดังตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 : แสดงผลจากการนำทฤษฎีเกมมาใช้หาผลตอบแทน ซึ่งจะต้องอาศัยกฎ Maximin และ กฎ Minimax 
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  จ.บุรีรัมย์ 
 
จ.กาญจนบุรี 

ผลต่างของผลตอบแทนจำแนกประเภทการปลูกข้าว   

เกษตรแบบเคมี 
เกษตรแบบ

อินทรีย ์
เกษตรแบบผสม Maximin 

เกษตรแบบเคมี 334.35 221.02 643.02 221.02 

เกษตรแบบชีวภาพ 3232.73 3069.40 3491.40 3069.40 

เกษตรแบบผสม 5182.12 5018.79 5440.79 5018.79 

 
Minimax 5182.12 5018.79 5440.79  

 จากตารางที่ 3 เป็นผลจากการนำทฤษฎีเกมมาใช้หาผลตอบแทน ซึ่งจะต้องอาศัยกฎ Maximin และ กฎ 
Minimax นั่นคือ กฎ Maximin หาผลได้สูงสุดจากบรรดาผลได้ต่ำสุด ส่วน กฎ Minimax หาผลได้ต่ำสุดจากบรรดาผลได้
ที่สูงท่ีสุด 
  

ขั้นตอนที่ 3 เลือกผลตอบแทนที่ดีสุดของแต่ละจังหวัด 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลจากการนำทฤษฎีเกมมาใช้หาผลตอบแทน ซึ่งจะได้ผลต่างของตอบแทนที่ดีสุดโดย
อาศัยกฎ Maximin และ กฎ Minimax มาใช้ดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 : แสดงผลต่างของผลตอบแทนท่ีดีสุดของแต่ละจังหวัด 
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  จ.บุรีรัมย์ 
 
จ.กาญจนบุรี 

ผลต่างของผลตอบแทนจำแนกประเภทการปลูกข้าว   

เกษตรแบบเคมี 
เกษตรแบบ

อินทรีย ์
เกษตรแบบผสม Maximin 

เกษตรแบบเคมี 334.35 221.02 643.02 221.02 

เกษตรแบบชีวภาพ 3232.73 3069.40 3491.40 3069.40 

เกษตรแบบผสม 5182.12 5018.79 5440.79 5018.79 

 
Minimax 5182.12 5018.79 5440.79  

 หมายเหตุ : * คือ ค่า Maximin 
** คือ ค่า Minimax 
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 จากตารางที่ 4 จะได้ผลต่างของผลตอบแทนท่ีดีสุดของแต่ละจังหวัด นั่นคือ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกข้าวเกษตร
แบบผสม ให้ผลตอบแทนสูงสุดเท่ากับ 5018.79 บาท/ไร่ และจังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ ให้ผลตอบแทน
สูงสุดเท่ากับ 5018.79 บาท/ไร่ เช่นกัน 
 ขั้นตอนที่ 4 หากลยุทธ์ในการปลกูข้าวของแต่ละจังหวัด 
 เป็นการดูว่า เมื่อนำผลตอบแทนของการปลูกข้าวของ จังหวัดกาญจนบุรี กับจังหวัดบุรีรัมย์ มาแข่งขันกัน เพื่อ
หากลยุทธ์ของการหาผลตอบแทนของทั้ง 2 จังหวัด จึงมีวิธีวิเคราะห์ ดังนี ้
 จากหลักของทฤษฎีเกม ต้องพิจารณาก่อนว่าทั้ง 2 จังหวัด ใช้กลยุทธ์แท้ในการแข่งขันหาผลตอบแทนหรือไม่ 
หากไม่ใช่กลยุทธ์แท้ น้ันหมายความว่า ท้ัง 2 จังหวัด จะแข่งขันกันโดยใช้กลยุทธ์ผสมนั้นเอง 

หมายเหตุ : กลยุทธ์แท้ คือ กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้แข่งขันเลือกมาใช้ตลอดระยะเวลาของการแข่งขั ้นครั้ ง 
หนึ่ง ๆ 

กลยุทธ์ผสม คือ กรณีที่ผู้แข่งขันใช้มากกว่า 1 กลยุทธ์ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ๆ 
จะได้ว่า Maximin = Minimax 
 5018.79 = 5018.79 
ดังนั้น ปัญหานี้ใช้กลยุทธ์แท้ เนื่องจากค่า Maximin เท่ากับค่า Minimax นั้นคือ จังหวัดกาญจนบุรีจะใช้กลยุทธ์ในการ
ปลูกข้าวเกษตรแบบผสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสุด โดยได้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเกษตรแบบผสม เท่ากับ 
5018.79 บาท/ไร่ และจังหวัดบุรีรัมย์จะใช้กลยุทธ์ในการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อให้เสียผลตอบแทนให้น้อยที่สุด 
โดยเสียผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ เท่ากับ 5018.79 บาท/ไร่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการหาผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี เกษตรแบบอินทรีย์/ชีวภาพ และเกษตร
แบบผสม ของจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ทฤษฎีเกม ซึ่งได้ผลสรุปว่า ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของ
จังหวัดกาญจนบุรีได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ผู้วิจัยได้ลองนำผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของจังหวัด
กาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์มาแข่งขันกันอาศัยหลักการของทฤษฎีเกม เพื่อดูว่าหากนำผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของ
จังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์มาแข่งขัน ทั้ง 2 จังหวัดใช้กลยุทธ์แท้ในการแข่งขันหาผลตอบแทนนั้นเอง นั้นคือ 
จังหวัดกาญจนบุรีเน้นการปลูกข้าวเกษตรแบบผสมได้ผลตอบแทน เท่ากับ 5018.79 บาท/ไร่ และจังหวัดบุรีรัมย์เน้นการ
ปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์เสียผลตอบแทนเท่ากับ 5018.79 บาท/ไร่ ซึ่งหากดูจากผลตอบแทนการปลูกข้าวทั้ง 3 แบบ
ของจังหวัดกาญจนบุรีจะเห็นว่า ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวท้ัง 3 แบบน่ัน ให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าของจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งหมด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ การปลูกข้าว
เกษตรแบบเคมี และ การปลูกข้าวเกษตรแบบผสม ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทั้งสองจังหวัดใช้
วิธีการปลูกข้าวที่เหมือนกันแต่ผลตอบแทนที่ได้ต่างกัน ช้ีให้เห็นว่าการปลูกข้าวเกษตรแบบผสมของจังหวัดกาญจนบุรีได้
ผลตอบแทนที่มากกว่าการปลูกข้าวเกษตรแบบอินทรีย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผลตอบแทนที่ได้รองลงมาเป็นการปลูกข้าว
เกษตรแบบอินทรีย์ และการปลูกข้าวเกษตรแบบเคมี ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์จากทฤษฎีเกม ยัง
ช้ีใหเ้ห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะใช้วิธีการปลูกข้าวแบบใดก็ไดผ้ลตอบแทนมากกว่าการปลกูข้าวท้ัง 3 วิธีของจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยจากงานวิจัยนี้พบว่า ทฤษฎีเกมมีประโยชน์ต่อการตัดสันใจในการหาผลตอบแทนของการปลูกข้าวทั้งสามแบบของ
สองจังหวัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม  กุณาศรี  และชนิดา  พันธุ์มณี (2558) เรื่องการใช้ทฤษฎีเกมในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้ได้สรุปว่า แนว
ทางการตัดสินใจเข้าสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจลำไยอบแห้งเนื้อสีทองโดยใช้ทฤษฎีเกมนั่นจะใช้ 
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ทฤษฎีเกมแบบขั้นตอนเดียวท่ีมีการตัดสินใจแบบพร้อม ๆ กันมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ทำให้มีการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าแตล่ะกลุ่มวิสาหกิจประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี
ลักษณะเหมือนกัน อีกทั้งยังเลือกกลยุทธ์พร้อม ๆ กัน แม้กระทั่งทางด้านศาสนาก็นำทฤษฎีเกมไปประยุกต์ ด้านงานวิจัย
ของ ธนัลภร  สินพรพญา และพระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย  สิรินุธโร) (2560) เรื่องการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกม
และพระพุทธศาสนา ในงานวิจัยนี้ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีเกมไว้ว่า รูปแบบการตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกม คือ ผู้เล่น
จะตัดสินใจโดยใช้เทคนิคการคิดย้อนกลับ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ทำให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด รวมไปถึงการ
ประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที ่มี
สายอากาศระบุทิศทางของ ภัทร บุญญกาจน์ และเชาวน์ดิส อัสวกุล (2553) ในงานวิจัยนี้ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีเกมไวว้่า 
วิธีการจัดหาเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มเพื่อป้องกันการดักฟังและส่งสัญญาณรบกวนข้อมูลในโครงข่ายไร้สายแบบเมชด้วย
สายอากาศระบุทิศทางที่ใช้โมเดลแบบโคน โดยทฤษฎีเกมได้สามารถหารูปแบบเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มที่ดีที่สุดที่ทำให้ค่า
ความคาดหวังของจำนวนเซสช่ันท่ีปลอดภัย (expected number of secure sessions: ESS) สูงที่สุดภายใต้สถานการณ์
ที่โครงข่ายถูกโจมตีอย่างร้ายแรงได้  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีเกมนั้นเหมาะสมกับการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี อย่างเรื ่องการปลูกข้าวที ่ผ ู ้ว ิจัยได้ศ ึกษา ก็สามารถหาแนวทางที ่ได้ร ับกำไรสูงสุดและเป็น
อรรถประโยชน์ของสังคมสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงการสร้างแนวทางในการผลิตข้าว ซึ่งเกิดจาก
การวิเคราะห์งานวิจัยการปลูกข้าวของสองจังหวัด อีกทั้งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่อื่น ๆ เลือกที่จะปลูก
ข้าวโดยใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจมีความคิดที่ว่าการใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตที่มากและทำให้ได้ผลตอบแทน
ที่มากขึ้นไปด้วย ดังนั้น หากต้องการให้ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงแต่ยังมีข้อขัดแย้ง ต้องให้ความสำคัญในด้าน
การเตรียมความพร้อมและความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการวิธีการปลูกข้าว เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ในการหาผลตอบแทนจากการปลูกข้าวได้ 
 ดังนั้น ในการศึกษานี้มีข้อจำกัด คือ การนำเกมแบบข้ันตอนเดียวที่มีการตัดสินใจพร้อม ๆ กัน (Simultaneous 
Move Game) มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนั้น เพื่อทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นโดยมีการ
ตั้งสมมติฐานว่าแต่ละกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยวิธีการที่มีลักษณะที่เหมือนกัน อีกทั้งยังเลือกกลยุทธ์รูปแบบเดียวกัน 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในการผลิตอาจส่งผลดีและผลเสียได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อมูลราคาข้าวประจำปีจะบ่งบอกว่า ราคาข้าวในปีพ.ศ.2558 สูงกว่าราคาข้าวในปีพ.ศ.2559 แต่
ผลตอบแทนที่ได้ของจังหวัดกาญจนบุรีที่ปลูกข้าวในปีพ.ศ.2559 ยังคงมากกว่าผลตอบแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปลูกข้าว
ในปีพ.ศ.2558 ดังนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ควรเลือกการปลูกข้าวเกษตรแบบผสมเพื่อทำให้ผลตอบแทนมากขึ้น เพราะจังหวัด
กาญจนบุรีกับจังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีคล้ายกัน 

2. หากมีผู้ที่สนใจศึกษาต่อควรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ควรนำข้อมูลจากงานวิจัยของท่านอื่นมาศึกษาเพราะมี
หลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการปลูกข้าว 

3. ผู้ที่สนใจศึกษาทฤษฎีเกมสามารถนำไปประยุกต์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเกษตรกร และวิสาหกิจ
ได้ 
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