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Technology Creator Welding Automation Co.,Ltd.
บริษัท ท.ีซี.เวลดิง้ออโตเมช่ัน จ ำกดั

1น.หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม หุน่ยนตเ์กษตรกรรม
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พัฒนาการ 40ปี

10ว.ิ

?

10ปี เฉลี่ย 7,850บาท/ตนั = คมุราคาขายไม่ได้
ตน้ทนุท านาเพ่ิมเฉลี่ย 4,500บาท/ไร่

จ้างเคร่ืองจักรท านา

รำคำข้ำวคงที่ / ต้นทุนเพิม่

“ตะลุยทุ่งนา กับเทคโนโลยกีารเกษตรยุคใหม่”



ชั้นวางขายขา้วแอฟริกา
ราคาเราแพงสุด
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ต้นทุนจ้ำงท ำนำสูง มำจำก?
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1. Machinery used in process  67%
- Land preparation 19%
- Rice planting 14% 

- Weed control 7%
- Water pump 8%

- Harvesting machine 14% 
- Transportation6%

2. Materials 18%
- Rice seeds 7%

- Fertilizer and pest control 11%
3. land rental and labor 15%

Machinery + materials is total 85% เราคมุได้ = ก าหนดผลผลิตตามเปา้ได้

Machinery

67%

Material

18%

Land/Labor
15%

Irrigation field
Plant cost 4,830 bath/rai
Yield average 1 ton/rai

5วิ.

วธีกีารเดมิ จ านวนเงนิ

ป่ันตดีนิ 450

ลูบเทอืก 260

ปรับระดับ 500

หวา่นปุ๋ ย 240

พ่นสารเคม ี3รอบ 240

ก าจัดหญา้ 250

ปั้มน ้า 300

เมล็ดพันธ ์หวา่น30 กก.ละ30 900

เกีย่วขา้ว 450

ขนส่งขา้งเปลอืกไปโรงส/ีตัน 140

ปุ๋ ย+ยา 1100

รวมค่าใชจ้า่ย 4830

40% เตรยีมดิน
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เคร่ืองจักรท ำนำปัจจุบัน

รถแทรกตีดิน

รถแทรกเก่ียวนวดขา้ว 10ลอ้ ขนสง่รถแทรก ตีดิน ต่างประเทศ

รถหยอดขา้ว



Programing

& Sensor

ใชง่้าย ไรค้นขบั

Satellite Land Leveling

ขา้วสุกพรอ้มกนั

GNSS RTK

หนูนา=หุ่นยนตท์  านา Weed Spray

พ่นคมุหญา้

Tilling

ตดีนิ ไม่ตอ้งเผาฟาง

Rice Seeding

หยอด 3กก.ไร ่

ไดข้า้ว1000กก.
Rat Claw

ประหยดัน ้ามนั

2น.

พฒันาตอ่เน่ือง

1AgriBot.mp4


เคร่ืองจักรใหม่: ท ำงำนด้วย Ai
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Robotics ท างานแบบ 24ชม.7วนั
6400 ไร/่ฤด/ู4เดือน

10ว.ิ



8

วิธีใหม่: ปลูกข้าวนาปรังแบบปราณีต 3กก./ไร่



ไลนบ์อทโรคขา้ว ชาวนาอพัเดท
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ส่งต่อไปแหล่งตลาดใหม่
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ควำมสำมำรถหนูนำ
ตน้ทนุการเตรยีมดนิ
ตดีนิ+ปรับระดับ+หยอด+พ่นยาคุม

work speed (m/h) 2000

working width (m.) 4

working area(sq.m) 8000

ไร/่ชม.(1600ตรม.) 5

ท างาน ชม./วัน 16

ท างานได ้ไร/่วัน 80

ท างาน วัน/เดอืน 20

ท างานได ้ไร/่เดอืน 1600

ท างาน4เดอืน/รอบผลติ 6400

รายไดเ้ตรยีมดนิ รายได/้ไร่

ป่ัน 450

ปรับระดับ 500

หยอด 80

พ่นยาคุม 80

รวมรายได ้ 1110

ตน้ทนุเตรยีมดนิ
ค่าแรง บาท/ไร่ 2000บ./วัน 27

ค่าน ้ามนัดเีซล(27บาท) ลติร/ไร่ 5 135

ค่าเสือ่มเครอืงจักร(5ปี)บาท/ไร่ 31.25 31.25

ค่าขนส่ง(500บาท/วัน) บาท/ไร่ 6.25 6.25

นายหนา้+ผูจั้ดการไร ่บาท/ไร่ 20

รวมตน้ทนุเตรยีมดนิ บาท/ไร่ 219.5

ก าไรเตรยีมดนิ/ไร่ 890.5 บาท/ไร่

ก าไรเตรยีมดนิ/วัน 80ไร/่วัน 71,240       บาท/วัน

ก าไรเตรยีมดนิ/เดอืน 1,424,800  บาท/เดอืน

การคนืทนุเครือ่งจกัร
ราคาเครือ่งจักร 2,500,000  บาท

ก าไร/เดอืน 1,424,800  

คนืทนุภายใน 1.75 เดอืน

ไร ่ ดู

80ไร่/16ชม.
1600ไร่/20วัน/เดอืน

6400ไร่/ฤด/ู4เดอืน

หนูนา ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
ระดับสูงสุด A1+

เป็นข้อได้เปรียบเร่ืองการแข่งขัน 11ปี



Reference 
1. ราคาขา้วเปลือกกย.2564เฉล่ีย 7,850บาท/ตนั  https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=19&c=110

2. สถิตริาคาขา้ว5ปี
https://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B
8%A3%E0%B8%81/TH-TH
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       (ใส่ตวัเลขของตนเองแทน ในช่องสีเหลือง )  เป็นการคิดค านวณต้นทุนอย่างง่ายเท่านัน้

 พื้นท่ีเพาะปลูก แปลงท่ีค านวณ ระบุจ านวณไร่      1 ไร่

 1. ค่าใช้จ่าย

     1.1 ค่าแรงงาน 1,650.00 บาท

         ค่าเตรยีมดนิ 450.00 บาท

         ค่าปลกู รวมค่าเตรยีมพนัธุ์ 350.00 บาท

         ค่าดแูลรกัษา 350.00 บาท  ( ค่าแรงค่าจา้งดายหญา้ ใส่ปุ๋ ย ฉดียา ใหน้ ้า ฯลฯ)

         ค่าเกบ็เกีย่ว รวบรวบ 500.00 บาท  ( ไมร่วมค่าขนไปขาย )

     1.2 ค่าวสัดุ 1,900.00 บาท

        ค่าพนัธุ์ 600.00 บาท

        ค่าปุ๋ ย 750.00 บาท

        ค่ายาปราบศตัรูพชืและวชัพชื 350.00 บาท

        ค่าวสัดุอืน่ๆ น ้ามนัเชือ้เพลงิ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 200.00 บาท

    1.3 เสียโอกาสเงินลงทุน 76.92 บาท 6.50                ( อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ ต่อปี)

    1.4 ค่าเช่าท่ีดิน 750.00 บาท

    1.5 ค่าเส่ือมอปุกรณ์ 21.73 บาท 21.73 บาทต่อไร่  (เป็นค่าเฉลีย่จากการค านวณของ สศก.)

    1.6 ค่าเสียโอกาสอปุกรณ์ 3.32 บาท 3.32 บาทต่อไร่  (เป็นค่าเฉลีย่จากการค านวณของ สศก.)

2. ผลผลิต ท่ีคาดว่าจะเกบ็เก่ียวได้ในแปลงน้ี 720.00 กโิลกรมั

3. ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ 7,800.00 บาทต่อตนั

4. ผลการค านวณตามต้นทนุของท่าน 1.00 ไร่

    ต้นทนุรวม ของเกษตรกร 4,401.97 บาท คดิเป็น 4,401.97 บาท/ไร่

       รายได้ 5,616.00 บาท คดิเป็น 5,616.00 บาท/ไร่

       ก าไร / ขาดทุน 1,214.03 บาท คดิเป็น 1,214.03 บาท/ไร่

5. ต้นทุน ของ สศก. 4,831.02 บาท คดิเป็น 4,831.02 บาท/ไร่

ทีม่า :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  ธนัวาคม 2563

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค านวณต้นทุนการผลิตข้าวนาปรงั 

ตน้ทุน องเก ตรกร

ตน้ทุน องเ  ีย่  อง 
  ก 

หากตอ้งการค านว ตน้ทุนการผลติ 
ใหก้รอกตัวเลขพืน้ที่ปลูก และ
ค่าใชจ้่าย ในแต่ละกจิกรรมที่จา่ยไป
ในการปลูกพชืนัน้ ตามจ านวนพืน้ที่
ปลูกทัง้แปลง  ไร่ 

https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=19&c=110
https://www.oae.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH


ตน้ทุนปลูกขา้ว / ราคาหนา้โรงสี
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รายการ ตน้ทนุ
ป่ันตีดิน 450
ลบูเทือก 260
ปรบัระดบั 500
หยอด 150
พ่นสารเคมี 3รอบ 240
ก าจดัหญา้ 250
ป้ัมน า้ 300
เมลด็พนัธ ์หวา่น30 กก.ละ30 900
เก่ียวขา้ว 500
ขนสง่ขา้งเปลือกไปโรงสี/ตนั 150
ปุ๋ ย+ยา 800
รวมคา่ใชจ้่าย 4500

ราคาขา้วเปลือกความชืน้15% 7850บาท
ขา้วเก่ียวสดแลว้ขาย มีความชืน้ 25%
ขา้วเปลือกเฉล่ีย800กก/ไร/่ชืน้25%
ราคาหกัความชืน้ 25-15=10%
800*25%=น า้200kg
800*15%=น า้120kg
หกัน า้ 200-120=80กก.
800-80=720กก.
720*7.85=5,652


