http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี
Analysis of Reducing Rice Production Cost Guideline in
Prachinburi Province
ไพทูล สีใส, ทัดดาว ผาสุก และ จิระพร เนตรนุช
Paitool Seesai, Taddao Pasuk and Jiraporn Natenooch
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
E-mail : paitoolse2012@hotmail.com โทร 081-8251219

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทราบถึงวิธีการหรือโครงการที่ชาวนาต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตข้าว และ (2) ทราบวิธีการส่งเสริมการผลิตข้าวที่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตข้าว  การวิจัยจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากชาวนา 85 ครอบครัวที่ท�ำทั้งนาปีและนาปรังใน 4 อ�ำเภอของจังหวัด
ปราจีนบุรี ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะอยู่ในรูปของข้อมูลตัวเลขสมบูรณ์ เป็นช่วง และเป็นอันดับ น�ำมาสรุปเป็นค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และสมการถดถอยเชิงซ้อน แล้วน�ำข้อมูลมาสังเคราะห์เพือ่ แสวงหา
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในระดับที่มีนัยส�ำคัญ ผลการศึกษาพบว่า (1) โครงการที่ชาวนาต้องการให้ช่วยเหลือ
สนับสนุนได้แก่โครงการการผลิตสารก�ำจัดศัตรูพืช การผสมปุ๋ยเคมีใช้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์ค่าดิน และ
การก�ำจัดศัตรูพืช ตามล�ำดับ โครงการเหล่านี้ควรคัดเลือกชาวนาที่มีเวลาเข้ารับการอบรม ไม่เคยอบรมเรื่องนั้นมาก่อน
และมาจากพืน้ ทีท่ ำ� นาหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เป็นผูท้ ตี่ อ้ งการน�ำไปใช้ปฎิบตั จิ ริง อยูใ่ นท้องถิน่ ทีม่ วี ตั ถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ได้ ก�ำหนดการ
อบรมในช่วงเวลาว่างจากงานและใช้สถานที่ใกล้บ้าน และโครงการต้องมีการทดลองในแปลงสาธิตของชาวนา (2) วิธีการ
ที่ชาวนาจะปฎิบัติได้ง่ายและท�ำให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นมากซึ่งท�ำให้ลดต้นทุนต่อตัน ได้แก่การตรวจศัตรูพืช การใช้ข้าว
พันธุต์ า้ นทานโรค การใช้ฟางข้าว และการใช้ขา้ วพันธุด์ ี (ระดับนัยส�ำคัญ 0.01) โดยเจ้าหน้าทีเ่ กษตรควรแวะเวียนมาพบปะ
และให้ความรู้ข้างต้นนี้อย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ:  ต้นทุนการผลิตข้าว แนวทาง/วิธีการ จังหวัดปราจีนบุรี

Abstract

The purposes of this research study were: (1) To acknowledge the methods or projects which
farmers demanded the related government departments to support reducing the production cost of
rice. (2) To acknowledge the methods of promoting rice production that could reduce cost per unit.
This research study used primary data collected from 85 families of farmers who cultivated seasonal
paddy fields and off-season paddy fields in four districts of Prachinburi Province. The data from the
questionnaires were analyzed in absolutely numerical data of interval and sequence and summarized
in form of Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation Value and Complex Regression Equation.
Afterwards, the data were synthesized in order to search for the guideline to reduce the production
cost of rice at the significance level. The results of this research study were as follows: (1) the projects
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that farmers demanded help or support were the pesticides production project, the self mixed
chemical fertilizer project, the organic fertilizer production project, the analysis of soil project, and the
disposal of weed project, respectively. To arrange a training session, the attended farmers were
selected from those who had free time in training for the projects and have not been trained in the
topics before. The selected farmers worked in paddy field areas from different villages, demanded
the real practice and implementation and live where raw materials were available. The training periods
were scheduled from the free time of framers and the training place should be close to the
famers’residences. Moreover, there were also an experiment and demonstration in the farmers’ farm.
(2) The easy methods for farmers to practice and to gain more products of rice per farm as well as
reduce cost per ton were an inspection of weed, the use of disease-resistant rice seeds, the use of
rice straw and the use of good quality rice (at the significance level of 0.01). Meanwhile, agricultural
officers should frequently visit the farmers and provide the above knowledge.
Keywords:  the cost of rice production, path/method, Prachinburi Province

1. บทน�ำ

ความส�ำคัญของปัญหาที่ท�ำการวิจัย

ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่ง คือ
ประเทศเวียดนาม เช่น ต้นทุนการผลิตข้าวปี 2551 ของชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีต้นทุน 5,800 บาท/ไร่
ได้ผลผลิต 733 กิโลกรัม/ไร่ ขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาในจังหวัดเกิ่นเทอของประเทศเวียดนามมีต้นทุน
การผลิต 4,979 บาท/ไร่ ได้ผลผลิต 832 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้เวียดนามยังคงมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตข้าวของเวียดนามต�่ำกว่าไทยมากยิ่งขึ้น (อัทธ์, 2554: 158,162) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยจึงควรแสวงหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
การน�ำไปปฎิบัติของชาวนา เนื่องจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวของไทยแม้จะมีความก้าวหน้าประเทศหนึ่ง
แต่การผลิตข้าวของชาวนาไทยก็ยังคงมีต้นทุนการผลิตที่สูงเหมือนเดิม ทั้งนี้อาจเนื่องจากชาวนายังมีปัญหาการยอบรับ
และปัญหาการน�ำความรู้ไปใช้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีการส่งเสริมการผลิตข้าวที่ชาวนายอมรับและน�ำไปปฎิบัติได้
สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ พร้อมกันนี้เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้สามารถน�ำไปใช้ได้ในทางปฎิบัติ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังในพื้นที่ที่ต่อ
เนื่องกันในอ�ำเภอบ้านสร้าง อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอศรีมโหสถ และอ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวที่ส�ำคัญของประเทศไทย   

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการหรือโครงการที่ชาวนาต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยสนับสนุนการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาในพื้นที่ที่ปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังของจังหวัดปราจีนบุรี      
2. เพือ่ ให้สามารถใช้วธิ กี ารส่งเสริมการผลิตข้าวทีส่ ามารถน�ำมาใช้สง่ เสริมในการลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
ข้าวของชาวนาในพื้นที่ที่ปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังของจังหวัดปราจีนบุรี
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ขอบเขตของโครงการวิจัย

ขอบเขตของการศึกษามีดังนี้
1. ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานการณ์การผลิต ศึกษาในเขตพืน้ ทีร่ าบลุม่ ทีม่ กี ารปลูกข้าวทัง้ นาปีและนาปรังในพืน้ ที่
ราบลุ่มของอ�ำเภอบ้านสร้าง อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอศรีมโหสถ และอ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ ในจังหวัดปราจีนบุรี เฉพาะกรณีที่
ชาวนาที่ได้รับผลผลิตตามปกติ
2. ขอบเขตเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2557 และเป็นข้อมูล
ข้าวนาปรัง     

นิยามค�ำศัพท์

ข้าว (Rice) หมายถึงข้าวเปลือก ชาวนา (Farmer) หมายถึงผู้มีรายได้จากการผลิตข้าว การผลิต (Production)  
หมายถึงการใช้ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่พร้อมขาย ต้นทุนการผลิต (Production Cost) หมายถึง
รายจ่ายที่เป็นตัวเงินที่ใช้ซื้อปัจจัยการผลิตทุกชนิด รวมค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ และดอกเบี้ยจากรายจ่ายที่เป็น
ตัวเงินและค่าเสื่อมราคา แนวทาง (Path) หมายถึงวิธีการที่น�ำมาใช้  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญดังนี้
1. ต้นทุนการผลิตข้าวแต่ละปีจะต่างกัน เช่น ข้าวนาปรัง ปี 2553 เฉลี่ยทั้งประเทศ มีต้นทุนค่าแรงงาน
650 บาท ค่าเมล็ดพันธุ์ 400 บาท ปุ๋ยเคมี 925 บาท ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง 250 บาท ค่ายาปราบศัตรูพืช 400 บาท
ค่าเช่า 450 บาท และอื่น ๆ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 26 ธันวาคม 2554 : ออนไลน์) ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
เกี่ยวกับค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ และค่าเช่าที่ดิน (สมหมาย และสุวรรณา, 2552 : 75) จึงต้องพึ่งพา
ปุย๋ เคมีทรี่ าคาแพงเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาผลผลิต หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงหันมาสนับสนุนการใช้ปจั จัยการผลิตทีท่ ำ� จาก
วิธกี ารทางธรรมชาติ (ปิยรัตน์, 2554 : 2-3) การใช้ปจั จัยการผลิตทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสมตัง้ แต่ขนั้ เตรียมดินโดยใช้ประโยชน์
จากฟางข้าวและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ใช้สารเคมีคุมหญ้า ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ป้องกัน
ศัตรูพืชโดยใช้น�้ำหมักสมุนไพร และเก็บเกี่ยวช่วงระยะเวลาที่เมล็ดสุกพอดี จะลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก (ธีรยุทธ, 26
ธันวาคม 2554 : ออนไลน์)
2. วิธีการผลิตข้าวของชาวนาที่ส�ำคัญ คือวิธีหว่านน�้ำตม ต้นทุนการผลิตจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการ
ใช้ปัจจัยการผลิต ชาวนาบางรายมีโอกาสศึกษาดูงานการท�ำปุ๋ยชีวภาพแล้วน�ำความรู้ไปใช้ผลิตและกระจายความรู้สู่
เกษตรกรรายอืน่ ลดต้นทุนการปลูกข้าวได้และยังผลิตออกจ�ำหน่ายมีรายได้เพิม่ ขึน้ (ท�ำนาลดต้นทุนโดยใช้ชวี ภาพทดแทน
เคมี, 28 ธันวาคม 2554 : ออนไลน์) การใช้จลุ นิ ทรียช์ วี ภาพย่อยสลายฟางข้าวเป็นปุย๋ ผลิตสารป้องกันก�ำจัดโรคและแมลง
ใช้เอง ดัดแปลงและผลิตอุปกรณ์ใช้เอง คัดพันธุ์ข้าวจากพันธุ์ต้านทานที่ทางราชการแนะน�ำ ท�ำให้ลดต้นทุนได้มาก โดยที่
ผลผลิตต�่ำกว่านาเคมีเล็กน้อย เนื่องจากนาเคมีใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก (เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ
ท�ำนา, 28 ธันวาคม 2554 : ออนไลน์)  
3. วิธกี ารผลิตข้าวในทางวิชาการ แนะน�ำให้ชาวนาใส่ปยุ๋ เคมีในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับดินทีใ่ ช้เพาะปลูกโดยการ
อบรมการตรวจสอบค่าเอ็น พี เค และใช้ปุ๋ยตามลักษณะของดิน ท�ำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต้นทุนการปลูกข้าว
ลดลง 510 บาท/ไร่ เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุด (ทัศนีย์ และ
รุ่งโรจน์, 27 ธันวาคม 2554 : ออนไลน์) ถ้าต้องการลดต้นทุนร้อยละ 20 โดยผลผลิตไม่ลดลงต้อง (1) ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุด์ ที มี่ คี ณ
ุ ภาพ 20-25 กก./ไร่ (2) ไถกลบหรือหมักฟางในนาและเร่งการผุพงั สลายตัว (3) การใส่ปยุ๋ ให้ตรงความต้องการ
ของข้าว (4) ส�ำรวจแมลงศัตรูข้าวก่อนพ่นสารฆ่าแมลง ปฎิบัติทั้ง 4 ข้อแล้วค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารฆ่าแมลงจะลดลง
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91, 241 และ 178 บาท ตามล�ำดับ การเพาะปลูกในเขตชลประทานภาคกลางควรลดการใช้ปุ๋ย เอ็น และ พี ร้อยละ 65
และ 43 ตามล�ำดับ และใส่ปุ๋ย เค เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และใช้ปุ๋ยเคมีโดยวิเคราะห์ดินช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 47
หรือ 370 บาท/ไร่  ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 716 กก./ไร่ เป็น 766 กก./ไร่ ความชื้นร้อยละ 14  (ทัศนีย์, 8 ธันวาคม 2555 :
ออนไลน์) ขณะที่กรมการข้าวแนะน�ำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีงอกมากกว่าร้อยละ 80 นาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กิโลกรัม/ไร่
ไถกลบฟางข้าว ระบายน�้ำเข้านา หมักฟางข้าวด้วยสารเร่ง พด.2 ท�ำล่องน�้ำ นาดินเหนียวใช้ปุ๋ยส�ำหรับข้าว สูตร 16-20-0
หลังหว่านข้าว 20-30 วัน ในอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ทีส่ องและสามใส่ปยุ๋ ยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร่
และสูตร 16-16-8 ในดินทราย เมื่อข้าวอายุ 40-45 วัน และระยะสร้างรวงอ่อน และไม่ใส่ปุ๋ยหลังข้าวออกดอก ช่วง
ข้าวเล็กปรับระดับน�้ำ 5 ซม. ช่วงข้าวแตกกอสร้างรวงอ่อนและข้าวออกดอกปรับระดับน�้ำ 10-15 ซม. เก็บเกี่ยวหลังข้าว
ออกดอก 30 วัน (ดวงกมล, 26 ธันวาคม 2554, ออนไลน์)
4. วิธกี ารแสวงหาความรูข้ องชาวนาโดยทัว่ ไปเรียนรูจ้ ากบรรพบุรษุ หรือด้วยตนเองและศึกษาเพิม่ เติม บางราย
ผลิตสารชีวภาพเอง บางรายศึกษาการดูแลระบบนิเวศน์ในนาข้าวและทดลองใช้สารชีวภัณฑ์ปอ้ งกันและก�ำจัดโรค/แมลง
รบกวน และรวมกล่มุผลิตและใช้ทดลองในแปลงของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารศัตรูพืชเข้ามาส่งเสริม ขณะที่
ชาวนาบางรายเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้สมุนไพรจากเพื่อนบ้าน บางรายท�ำนาแบบเกษตรอินทรีย์และ
ไม่พึ่งปุ๋ยไม่พึ่งยา ชาวนาที่เคยท�ำนาและไม่เคยท�ำนามาก่อนสามารถประกอบอาชีพได้ผลดีได้ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ เช่น การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยคอกอัดเม็ดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน (ธัญญ์พิชชา,
2554 : 2-4)
5. วิธีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของราชการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปให้ค�ำแนะน�ำกับ
ชาวนา เช่น จัดทีมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในท้องถิ่นโดยให้ความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (สุทิน, 26
ธันวาคม 2554 : ออนไลน์) การใช้วัสดุเหลือใช้ หรือการท�ำน�้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีต่าง ๆ (โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว, 23 กุมภาพันธ์ 2557 : ออนไลน์)  ส่งเสริมให้ลดใช้เมล็ดพันธุ์
ลดใช้สารเคมี ลดใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เมล็ดพันธุ์ดี เพาะปลูกไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และท�ำบัญชีต้นทุน เกิดผลส�ำเร็จใน 26 หมู่บ้าน
ใน 26 จังหวัด สามารถลดต้นทุนจาก 8,731 บาท/ตัน เหลือ 4,983 บาท/ตัน (กรมการข้าวเตรียมช่วยชาวนาลดต้นทุน,
23 กุมภาพันธ์ 2557 : ออนไลน์ ) แต่การให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในลักษณะการต่อยอดพืน้ ทีเ่ ดิมและขยายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ (ส�ำนักงานเศรษฐ กิจการเกษตร, 28 ธันวาคม 2554 : ออนไลน์)         

2. วิธีการศึกษา

         วิธีการศึกษาเริ่มจากการก�ำหนดทฤษฎี กรอบแนวคิด และสมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย แล้วจึงเลือกวิธีการและ
เครื่องมือที่สามารถน�ำมาใช้ด�ำเนินการวิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

การก�ำหนดทฤษฎี กรอบแนวคิด และสมมติฐานของการวิจัย

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องประกอบด้วยทฤษฎีอปุ สงค์ของการใช้บริการและอุปทานการให้บริการของแหล่งความรูป้ จั จัย
ที่มีผลต่ออุปสงค์การไปใช้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานของการให้บริการ ซึ่งจะบอกถึงความต้องการของชาวนา
และบอกถึงแนวทางการส่งเสริมการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งความรู้นั้น เนื่องจากชาวนาจะมี
ความต้องการปรับปรุงการผลิตมากขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดปัจจัยที่มีผลท�ำให้ชาวนามีอุปสงค์ส�ำหรับวิธีการผลิตข้าว ปัจจัย
เหล่านี้จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ท�ำให้อุปสงค์ขยับเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานความรู้
จะมีมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแหล่งความรู้นั้นมีปัจจัยที่ท�ำให้เกิดอุปทานดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งท�ำให้อุปทาน
ของการให้บริการขยับเพิ่มขึ้นและต้นทุนของการเข้าถึงบริการความรู้เพื่อการปรับปรุงการผลิตลดลง
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ผลของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถวัดได้โดยอุปสงค์และอุปทานตามปกติ
เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่มีความละเอียดระดับตัวเลขสมบูรณ์ (Ratio Scale) ผู้วิจัยต้องรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
ที่มีความละเอียดน้อยลงเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอส�ำหรับการวิจัย ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้วิจัยครั้งนี้จึงใช้วัดเป็นช่วง (Interval
Scale) และวัดเป็นอันดับ (Ordinal Scalel) เป็นส่วนใหญ่ ควบคู่กับทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลิต การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ผลิต (Analyzing Producer Behavior) เป็นการค้นหา
ความจริงที่เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปัจจัยการผลิตของผู้ผลิต เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้ปัจจัยการผลิตภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
2. แนวคิดการวัดพฤติกรรมผูผ้ ลิต การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้มาตรวัดทีอ่ าศัยหลักการวัดค่ารวม (Summative Scale)
เพื่อเป็นการวัดในเรื่องเดียวกัน มีคะแนนเป็นระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก มีคะแนน 1, 2, 3, 4
และ 5 คะแนน ตามล�ำดับ แสดงความต้องการมากไปหาน้อย แล้วใช้วิธีการค�ำนวณค่าถ่วงน�้ำหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight
Score า: คัWMS)
WMS่สุด= มาก
(1f1+2f
+3f3+4fน4อ+5f
) /N อก�ยมาก
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2
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ตามลําดับ
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        3. ผลตอบแทนจะวัดผลผลิต (Y) จากการใช้ปัจจัยการผลิตจ�ำนวนต่าง ๆ ปัจจัยการผลิตส�ำคัญคือ ที่ดิน ทุน แรงงาน
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อพฤติผกลต่
รรมผู
ผลิกตรรมผู
ซึ่งสามารถนํ
ามาวิเคราะห
วิเคราะห์วิธีการและโครงการที่ชาวนาต้องการ เพื่อหาวิธีการที่ใช้ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตได้
โครงการที่ชาวนาตองการ เพื่อหาวิธีการที่ใชสงเสริมการลดตนทุนการผลิตได
สมมติฐานทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูผ้ ลิตทีต่ อ้ งการแสวงหาก�ำไรสูงสุดจะแสวงหาวิธกี ารผลิตทีใ่ ช้ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วย
สมมติฐานที่ใชในการวิจัย ผูผลิตที่ตองการแสวงหากําไรสูงสุดจะแสวงหาวิธีการผลิตที่ใชตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําสุด การ
ต�ำ่ สุด การส่งเสริมการผลิตทีเ่ สียต้นทุนต่อหน่วยทีต่ ำ�่ กว่าย่อมได้รบั การยอมรับจากผูผ้ ลิต ดังนัน้ สมมติฐานทีเ่ กีย่ วกับต้นทุน
สการผลิ
งเสริมตการผลิ
มีดังนี้ ตที่เสียตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวายอมไดรับการยอมรับจากผูผลิต ดังนั้นสมมติฐานที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิตมีดังนี้
1. เมื่อใชปจจัยการผลิตแตละชนิดเพิ่มขึ้น ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (หรืออยางมากเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่)
2. การใชปจจัยการผลิตแตละชนิดของชาวนาที่ต48
างกัน ทั้งการเตรียมดินและเชื้อเพลิง การใชเมล็ดพันธุ การใชแรงงาน
เพาะปลูก การใชปุยเคมี การใชปุยอินทรีย การใชสารเคมี การใชสมุนไพรกําจัดแมลง การใชแรงงานฉีดยา คาเก็บเกี่ยว คาเชาที่นา
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1. เมื่อใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (หรืออย่างมากเพิ่มขึ้น
ในอัตราคงที่)   
2. การใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดของชาวนาที่ต่างกัน ทั้งการเตรียมดินและเชื้อเพลิง การใช้เมล็ดพันธุ์
การใช้แรงงานเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารเคมี การใช้สมุนไพรก�ำจัดแมลง การใช้แรงงานฉีดยา
ค่าเก็บเกี่ยว ค่าเช่าที่นา ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และค่าดอกเบี้ยจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตต่างกัน
3. ถ้าปฏิบตั กิ จิ กรรมปัจจัยทีม่ ผี ลต่อผลผลิตทีส่ ำ� คัญ 10 กิจกรรม คือใช้ฟางข้าว การบ�ำรุงดิน การใช้ปยุ๋ อินทรีย์
การใช้ข้าวพันธุ์ดี การใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค การใช้สารเคมีคุมหญ้า การใช้สมุนไพรก�ำจัดแมลง การตรวจศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยวที่เมล็ดสุกพอดี และการท�ำบัญชีต้นทุนรายรับ กระจายในพื้นที่เพาะปลูกทุกไร่ (ร้อยละ 66.67-100) บางส่วน
(ร้อยละ 33.34-66.33) หรือน้อยไร่ (ร้อยละ 0-33.33) และกรณีการใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน วิเคราะห์ดินทุกไร่
(วิเคราะห์ดิน 1-2 ปี/ครั้ง) บางส่วน (เคยมีการวิเคราะห์ดินตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) หรือน้อยไร่ (ไม่มีการวิเคราะห์ดิน) จะมีผล
ต่อผลผลิตต่อไร่ต่างกัน
4. ชาวนาต้องการแสวงหาความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ 5 เรื่องคือการผสมปุ๋ยเคมีใช้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การผลิตสารก�ำจัดแมลง การก�ำจัดศัตรูพชื และการวิเคราะห์คา่ ดิน แหล่งความรูท้ ใี่ ช้บริการปัจจุบนั ได้จากเจ้าหน้าทีเ่ กษตร
ศูนย์เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง อาสาสมัครชุมชน เพื่อนบ้าน วิทยุและโทรทัศน์ อินเทอเน็ต พ่อค้า และอื่น ๆ ถ้าชาวนา
เข้าถึงง่ายและมีผลต่อผลผลิตมากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผลต่อผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตได้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธดี ำ� เนินการวิจยั เริม่ จากก�ำหนดประเด็นของการวิจยั ทีม่ คี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
แล้วจึงก�ำหนดตัวแปรและก�ำหนดข้อมูลของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ก�ำหนดประเด็นการวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่วิธีการส่งเสริมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาได้ โดย
ค�ำนึงถึงความต้องการของชาวนาที่มีต่ออุปสงค์การใช้บริการ และข้อจ�ำกัดด้านอุปทานการให้บริการในสถานการณ์
การใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยก�ำหนดให้ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีเหมือนกัน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวนาที่ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังในพื้นที่ราบลุ่มอ�ำเภอบ้านสร้าง อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอศรีมโหสถ และอ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับ (1) ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ยเคมี ค่าปุ๋ยอินทรีย์ และค่าสารเคมี วัดค่าเป็นตัวเงิน (2) ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตที่ส�ำคัญ 10 กิจกรรม เช่น การใช้
ฟางข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ข้าวพันธุ์ดี การใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค การใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน และการท�ำ
บัญชีต้นทุนรายรับ จะก�ำหนดค่าตัวแปรเหล่านี้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ทุกไร่ บางส่วน และน้อยไร่ (3) แหล่งความรู้ที่ชาวนา
ใช้บริการปัจจุบัน เช่น จากเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง อาสาสมัครชุมชน และเพื่อนบ้าน จะวัดค่า
ความต้องการเข้าไปใช้บริการแหล่งเรียนรูเ้ หล่านีก้ ำ� หนดค่าตัวแปร 9 อันดับ (4) ชาวนาจะเข้าไปแสวงหาความรูท้ งั้ 5 เรือ่ ง
เช่น การผสมปุ๋ยเคมีใช้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตสารก�ำจัดแมลง การก�ำจัดศัตรูพืช และการวิเคราะห์ค่าดิน โดยมี
ข้อจ�ำกัดการเข้าถึงแต่ละแหล่งความรู้ จะวัดค่าตัวแปรเป็น 5 ระดับ ได้แก่เข้าถึงง่ายมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด       
3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ใช้ทั้งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยที่การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะเป็น
ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษา จากข้อมูล Crossection Data ที่เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือน
มิถุนายน 2557    
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เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัยมีดังนี้
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ คือเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูล บันทึกบรรณานุกรม บันทึกข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง บันทึกข้อคิดเห็น และข้อมูลแยกประเด็นการศึกษา เพือ่ ใช้รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาจากข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลงานการวิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและเว็บไซด์ต่าง ๆ เป็นต้น   
2. เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถามทีม่ กี ารทดสอบความถูกต้องแล้ว โดยใช้แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์เชิงลึกจากชาวนาในเขตที่ราบลุ่มที่ต่อเนื่องกันในอ�ำเภอบ้านสร้าง อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี อ�ำเภอศรีมโหสถ
และอ�ำเภอศรีมหาโพธิ์ ของจังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ท่ีมีการปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรัง (ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูล
ข้าวนาปรัง) โดยทีก่ อ่ นการใช้แบบสอบถามจะมีการส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นก่อน ซึง่ พบว่าชาวนาในแต่ละหมูบ่ า้ นมีพฤติกรรม
การใช้ปัจจัยการผลิต การท�ำงานในไร่นา การเรียนรู้ และสังคม มีความคล้ายคลึงกัน จึงใช้วิธีการสุ่มแบบกระจาย
จากบางครัวเรือนในพื้นที่แต่ละแห่ง ๆ ครอบคลุมกระจายทั้งพื้นที่จ�ำนวน 85 ครัวเรือน แล้วน�ำมาจัดระเบียบข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์
สมการถดถอย วิเคราะห์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ค่ารวม ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต�่ำสุด   

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลที่สอดคล้องและขัดแย้งกับสมมติฐาน

ชาวนาจะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันจากปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างกัน ถ้าชาวนาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้เมล็ดพันธุ์ต้านทานโรค ใช้สารเคมี ใช้แรงงานฉีดยาและอื่น ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน และ
ใช้สมุนไพร จะมีต้นทุนสูงเมื่อท�ำทุกไร่  ถ้าใช้บ้างหรือไม่ใช้เลยจะมีต้นทุนรองลงมา ตามล�ำดับ เมื่อใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละ
ชนิดเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการที่อยู่ในค่า log) ยกเว้นค่าเก็บเกี่ยว
และค่าดอกเบี้ย ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 1.027 และ 1.018 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงถึงผลผลิตมีอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย (ไม่ขัดแย้งกับสมมติฐานมากนักเนื่องจากมีค่ามากกว่า 1 เล็กน้อย) เมื่อมีการปฎิบัติทุกไร่จะให้ผลผลิตต่อไร่
มากกว่าปฎิบัติบางส่วนหรือน้อยไร่ ขณะที่การปฎิบัติทุกไร่หรือบางส่วนหรือน้อยไร่กรณีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว
มีการบ�ำรุงดิน ใช้ขา้ วพันธุด์ ี ใช้ขา้ วพันธุต์ า้ นทานโรค ใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ มีการตรวจศัตรูพชื เก็บเกีย่ วเมล็ดสุกพอดี
และท�ำบัญชีต้นทุน จะมีผลต่อผลผลิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน (นัยส�ำคัญ 0.01) แต่การปฏิบัติทุกไร่หรือบางส่วนหรือ
น้อยไร่กรณีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารเคมีคุมหญ้า และการใช้สมุนไพร มีผลต่อผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างกันชัดเจน
(ไม่มีนัยส�ำคัญ) โดยแหล่งเรียนรู้ที่ชาวนาเข้าถึงง่ายและมีอิทธิพลต่อผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตได้ดีที่สุด พบว่า
จะมีเพียงแหล่งที่เป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นที่เข้าถึงง่ายและได้ผล (นัยส�ำคัญ 0.01)  

ความต้องการของชาวนา

สมการทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปจั จัยการผลิตแต่ละชนิดของชาวนากับผลผลิตต่อไร่ทอี่ ยูใ่ นรูปสมการ
ค่า log  ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อผลผลิตอย่างมีนัยส�ำคัญทุกปัจจัยการผลิต และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ทุกค่าที่อยู่หน้าตัวแปร
ทีอ่ ยูใ่ นรูปสมการ log ทุกตัวมีคา่ น้อยกว่า 1 แสดงว่าปัจจัยการผลิตมีผลต่อผลผลิตในลักษณะเพิม่ ขึน้ แบบลดน้อยถอยลง
ทุกปัจจัย ยกเว้นค่าเก็บเกี่ยว และค่าดอกเบี้ย ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 1.027 และ 1.018 ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์สมการ
ถดถอยของต้นทุนการผลิตข้าวจากแต่ละปัจจัยการผลิต เมื่อท�ำทุกไร่ ท�ำบางส่วน และท�ำน้อยไร่ จะเสียต้นทุนอย่างมี
นัยส�ำคัญส�ำหรับปัจจัยการผลิตชนิดนั้น ๆ (บาท/ไร่) ดังตารางที่ 1
50

และคาดอกเบี้ย ที่มีคาสัมประสิทธิ์ 1.027 และ 1.018 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหสมการถดถอยของตนทุนการผลิตขาวจากแตละ
ปจจัยการผลิต เมื่อทําทุกไร ทําบางสวน และทํานอยไร จะเสียตนทุนอยางมีนัยสําคัญสําหรับปจจัยการผลิตชนิดนั้น ๆ (บาท/ไร)
วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
http://ird.rmutto.ac.th
ดังตารางที่ 1

ตารางที
นทุน (บาท/ไร่
) จากแต่
จจัยการผลิ
ท�ำวบางส่
วน และท�
ำน้อยไร่
ตารางที
่ 1 ตน่ 1ทุนต้(บาท/ไร
) จากแต
ละปจลจัะปั
ยการผลิ
ต กรณีตทกรณี
ําทุกทไร�ำทุทํกาไร่
บางส
น และทํ
านอยไร
วิธีปฏิบัติ
คาปุยอินทรีย เมื่อใชปุยอินทรีย
คาเมล็ดพันธุ เมื่อใชเมล็ดพันธุดี
คาเมล็ดพันธุ เมื่อใชเมล็ดพันธุตานทานโรค
คาสารเคมี เมื่อใชสารเคมี
คาแรงงานฉีดยาและอื่นๆ เมื่อใชสารเคมี
คาปุยเคมี เมื่อใชปุยเคมีตามคาการวิเคราะหดิน
คาสมุนไพรเมื่อใชสมุนไพร

ทุกไร
222.97
478.645
500.00
702.777
307.222
889.121
68.707

บางสวน
112.355
440.068
434.05
475.507
278.979
972.983
36.11

นอยไร
1.74
401.491
368.10
248.241
250.735
1,056.845
3.513

สวนตาง
110.615
38.577
65.949
227.268
28.243
83.862
32.597

ปัจจัตยการผลิ
เช่นสารเคมี
ปุ๋ยเคมีตสารเคมี
้ำมันง เชืและเมล็
้อเพลิงดและเมล็
ดพัรนาคาแพง
ธุ์ จะมีรประกอบกั
าคาแพง ประกอบกั
ปจจัยการผลิ
เชน ปุตยเคมี
าง ๆ น้ําตมั่านง เชืๆ ้อน�เพลิ
พันธุ จะมี
บชาวนาสบวชาวนา
นใหญเปนผู
ส่
ว
นใหญ่
เ
ป็
น
ผู
้
เ
ช่
า
นาท�
ำ 
และชาวนาส่
ว
นใหญ่
ม
ี
อ
ายุ
ม
ากจึ
ง
อาศั
ย
การจ้
า
งแรงงานช่
ว
ยท�
ำ
งาน
ท�
ำ
ให้
ต
้
น
ทุ
น
การผลิ
ว ต
เชานาทํา และชาวนาสวนใหญมีอายุมากจึงอาศัยการจางแรงงานชวยทํางาน ทําใหตนทุนการผลิตขาวยิ่งสูงขึ้น รายไดเตมืข้่อาผลผลิ
ยิ่งสูงขึ้น รายได้เมื่อผลผลิตข้าวในภาวะปกติจะได้ก�ำไรประมาณ 1,789.81 บาท/เดือน/คน เมื่อใดก็ตามที่เกิดโรคระบาด
ขาวในภาวะปกติจะไดกําไรประมาณ 1,789.81 บาท/เดือน/คน เมื่อใดก็ตามที่เกิดโรคระบาด เกิดน้ําทวมหรือเกิดภัยพิบัติตาง ๆ
เกิดน�้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ต้นทุนที่ลงไปก็จะสูญสิ้นหายไปและเกิดหนี้สินตามมาเกินที่จะรับภาระได้ ดังนั้น
ตนทุนรายได้
ที่ลงไปก็
จะสูญสิ้นำหายไปและเกิ
ดหนียวจึ
้สินงตามมาเกิ
นที่จชาวนาที
ะรับภาระได
ดังนั้นรายได
จากการทํ
ยงอยางเดียวจึงไมจาก
เพียงพอ
จากการท�
นาเพียงอย่างเดี
ไม่เพียงพอ
่มีหนทางที
่จะท�ำอาชี
พอื่นได้านาเพี
ก็จะออกไปหารายได้
ชาวนาที
่มีหบนทางที
จะทําอาชีพอือ่นสร้ไดากงที็จ่ใะออกไปหารายได
างทั่วไปและงานกอ้มสร
ษะและความรู
มมากนัก
การรั
จ้างทั่ว่ไปและงานก่
ช้ทักษะและความรูจ้ไากการรั
ม่มากนักบจการแสวงหาความรู
าใช้าปงทีรับ่ใชปรุทักงการท�
ำนาจึงมีคไวาม
การแสวงหาความรู
มาใช
รับปรุ
านาจึ
งมีความสนใจปานกลาง
(คาเฉลี
่ยถว่สงน้
ก 2.75)
สนใจปานกลาง
(ค่ปาเฉลี
่ยถ่งวการทํ
งน�้ำหนั
ก 2.75)
การเรียนรู้ด้วยตนเองจึ
งมากที
ุด ํา(ร้หนั
อยละ
33) การเรี
ขณะทีย่แนรู
หล่ดงวเรียตนเองจึ
ยนรู้ที่ได้ผงมากที
ลดี ่สุด
(รอยละ
33) ขณะที
งเรีย(ค่นรูาเฉลี
ที่ไดย่ ผถ่ลดี
จากเจ
าหนซึาง่ ทีชาวนาก็
่เกษตร เข้(ค
ถวอ่ งน้
ําหนัอกจ�2.93)
่งชาวนาก็เขาถึงยาก
เนื่องจาก
คือจากเจ้
าหน้า่แทีหล
เ่ กษตร
วงน�คำ้ือหนั
ก 2.93)
าถึางเฉลี
ยาก่ยเนื
งจากข้
ำกัดด้าซึนงบประมาณและบุ
คลากร
ขอจํากัการแสวงหาความรู
ดดานงบประมาณและบุ
มาใชปรับงน้ปรุองยการผลิ
ขาวของชาวนาจึ
งนอย สิ่งนทีทุ่ชนาวนาปฎิ
้มาใช้คปลากร
รับปรุการแสวงหาความรู
งการผลิตข้าวของชาวนาจึ
สิ่งที่ชตาวนาปฎิ
บัติเพื่อการลดต้
การผลิตบข้ัตาิเพืว ่อการ
จจุบันทัต้งขการก�
การวิาจัเคราะห์
การผลิ
ตปุ๋ยอิดนินทรีการผลิ
ย์ การผสมปุ
เคมีย และการผลิ
สารก�และการผลิ
ำจัดแมลง ตจึสารกํ
งยัง าจัด
ลดตนในปั
ทุนการผลิ
าวในปำจัจดจุศับตันรูทัพ้งืชการกํ
ดศัตรูพดืชินการวิ
เคราะห
ตปุยอิน๋ยทรี
การผสมปุยตเคมี
้อย นอย่อายงไรก็
าม ตชาวนาให้
ความสนใจผลิ
ตสารก�
ำจัดแมลง
การผสมปุ
๋ยเคมียใช้เคมี
เองใชและการผลิ
ตปุ๋ยอิตนปุทรี
แมลง คงมี
จึงยันงคงมี
อยาตงไรก็
าม ชาวนาให
ความสนใจผลิ
ตสารกํ
าจัดแมลง
การผสมปุ
เอง และการผลิ
ยอิยน์ใช้ทรีเองยใชเอง
เนื่องจากมี
ทุนต�่ำและสะดวกในการปฏิ
ติ วิธอีกโครงการที
ารหรือโครงการที
หน่ว่เยงานที
กี่ยาวข้ไปช
องเข้
าไปช่
วยนการ
เนื่องจากมี
ตนทุนตต่้นําและสะดวกในการปฏิ
บัติ วิธบีกัารหรื
่ชาวนาต่ชอาวนาต้
งการใหองการให้
หนวยงานที
กี่ยวขอ่เงเข
วยสนั
บสนุ
สนุนการลดต้
ลดตนสนั
ทุนบการผลิ
ตขาว ไดนแทุกนการผลิตข้าว ได้แก่             
1. ชาวนาต้องการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง อาสาสมัครชุมชน และเพื่อนบ้าน
มีค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 1.00, 1.19, 1.40, 1.53, 1.61 ตามล�ำดับ ซึ่งการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรอาจจะมีข้อจ�ำกัด
ทั้งจากงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรหรือศูนย์เรียนรู้จึงควรเลือกชาวนา
ที่มีเวลาเข้ารับการอบรม สามารถเรียนรู้ได้ น�ำไปใช้ปฎิบัติจริง และเลือกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของชาวนา
แต่ละแห่งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตนเอง
2. แหล่งความรู้ที่ชาวนาเข้าถึงง่ายได้แก่เพื่อนบ้าน เรียนรู้ด้วยตนเอง อาสาสมัครชุมชน และพ่อค้า มีค่าเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก 1.69, 1.84, 2.00 และ 2.27 ตามล�ำดับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่เกษตรควรเผยแพร่ความรู้ผ่านแหล่งความรู้เหล่านี้
โดยควรเลือกความรู้ที่ง่ายแก่การเข้าใจและเลือกวิธีปฎิบัติที่น�ำไปปฎิบัติได้ไม่ยาก หรือเรื่องที่ชาวนารู้อยู่แล้วแต่ยังไม่มี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว การใช้ข้าวพันธุ์ดี และการท�ำบัญชีต้นทุนแบบง่าย ๆ เป็นต้น
แหล่งความรูท้ เี่ ข้าถึงง่ายและได้ผลไม่มแี หล่งใดเลยทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันหรือตรงข้ามกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
มีเพียงเพื่อนบ้านเท่านั้นที่เข้าถึงได้ง่ายและได้ผล (นัยส�ำคัญ 0.05) ดังนั้น การอบรมชาวนาทั่วไปจะมีโอกาสขยายผลได้
มากกว่ากรณีอื่น ๆ
3. ความต้องการเรียนรู้ทุกเรื่องอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากชาวนามีข้อจ�ำกัดหลายประการทั้งเรื่อง
ความไม่แน่ใจว่าความรูท้ ไี่ ด้จะใช้ได้ผล การเดินทางไม่สะดวก ติดภาระกิจการงาน และเสียค่าใช้จา่ ย ดังนัน้ ถ้าทางราชการ
ขจัดข้อจ�ำกัดดังกล่าวได้ก็ย่อมจะท�ำให้ชาวนามีความต้องการเรียนรู้มากขึ้น เช่น การอบรมในช่วงเวลาและสถานที่
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(นัยสําคัญ 0.05) ดังนั้น การอบรมชาวนาทั่วไปจะมีโอกาสขยายผลไดมากกวากรณีอื่น ๆ
3. ความตองการเรียนรูทุกเรื่องอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากชาวนามีขอจํากัดหลายประการทั้งเรื่องความไมแนใจวา
ความรูhttp://ird.rmutto.ac.th
ที่ไดจะใชไดผล การเดินทางไมสะดวก ติดภาระกิจการงาน และเสี
ยคงคมศาสตร์
าใชจาย ดัปีงทนัี่ ้น5 ถฉบัาทางราชการขจั
ากัดดั2559
งกลาวได
วารสารสั
บที่ 2 กรกฎาคม ด- ขธัอนจํวาคม
ก็ยอมจะทําใหชาวนามีความตองการเรียนรูมากขึ้น เชน การอบรมในชวงเวลาและสถานที่ใกลบาน และทดลองในแปลงสาธิตของ
ชาวนาใกล้
เพืบ่อ้าใหนมและทดลองในแปลงสาธิ
ั่นใจถึงผลที่ไดรับและปฎิตบของชาวนา
ัติไดจริง เพื่อเพื
ให่อสให้
อดคล
องกังบผลที
ความต
ริง ขณะที
มั่นใจถึ
่ได้รอับงการของชาวนาได
และปฏิบัติได้จริง อเพืยา่องแท
ให้สจอดคล้
องกับ่ความ
ตองการอบรมความรู
การผลิตสารกํ
ดแมลงจะได
รับ่คความสนใจมากกว
าเรื่องอื้ก่นารผลิ
ๆ (มีตคสารก�
าเฉลีำ่ยจัถดวแมลงจะได้
งน้ําหนัก 2.48)
แตก็ยังอยูใน
ความต้องการของชาวนาได้
อย่าจังแท้
จริง ขณะที
วามต้องการอบรมความรู
รับความสนใจ
มากกว่าเรื่องอื
ระดับปานกลางเท
านั่น้นๆ (มีค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 2.48) แต่ก็ยังอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

ตารางที
่ 2 ผลผลิ
/ไร่) จากปั
จจัยการผลิ
แต่ลดะชนิ
ด ทกรณี
ท�ำบางส่
วน และท�
ำน้อยไร่
ตารางที
่ 2 ผลผลิ
ต (ถังต/ไร(ถั)งจากป
จจัยการผลิ
ตแตลตะชนิ
กรณี
ําทุกทไร�ำทุทํกาไร่บางส
วน และทํ
านอยไร
วิธีปฏิบัติ
ใชประโยชนจากฟางขาว
มีการบํารุงดิน
ใชขาวพันธุดี
ใชขาวพันธุตานทานโรค
มีการวิเคราะหคาดิน
มีการตรวจศัตรูพืช
มีการเก็บเกี่ยวเมล็ดสุกพอดี
มีการทําบัญชีตนทุน

ทุกไร
96.165
98.489
93.958
98.333
104.769
96.488
95.47
94.551

บางสวน
87.677
91.262
87.988
86.974
95.36
84.348
82.646
90.495

วิธีกงารส่
มการผลิ
วิธีการส
เสริมงเสริ
การผลิ
ตขาวตข้าว

นอยไร
79.189
84.035
82.018
75.615
86.011
72.208
69.822
86.439

สวนตาง
8.488
7.227
5.970
11.359
9.379
12.140
12.824
4.056

1. เมื่อน�ำข้อมูลผลผลิตต่อไร่ (ถัง/ไร่) มาหาความสัมพันธ์กับวิธีการที่ชาวนาปฏิบัติจะได้สมการถดถอย
1. เมื่อนําขอมูลผลผลิตตอไร (ถัง/ไร) มาหาความสัมพันธกับวิธีการที่ชาวนาปฎิบัติจะไดสมการถดถอยอยางงาย (Recursive
อย่างง่าย (Recursive Model) ที่ค�ำนวณได้ค่าผลผลิตจาก 3 กรณี คือกรณีท�ำทุกไร่ ท�ำบางส่วน และท�ำน้อยไร่ พบว่า
Model) ที่คํานวณไดคาผลผลิตจาก 3 กรณี คือกรณีทําทุกไร ทําบางสวน และทํานอยไร พบวาผลผลิตตอไรแตกตางกันระหวาง
ผลผลิตต่อไร่แตกต่างกันระหว่างกรณีท�ำทุกไร่ ท�ำบางส่วน และท�ำน้อยไร่ (มีนัยส�ำคัญ 0.01) โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กรณีทผลผลิ
ําทุกไรตได้ทําแบางส
วน และทํ
านอยไร (มีดนสุกัยพอดี
สําคัญการตรวจศั
0.01) โดยป
่มีผลกระทบต
ตไดแกการวิ
การเก็
บเกี่ยดวระยะเมล็
ก่ การเก็
บเกี่ยวระยะเมล็
ตรูจพจัืชยทีการใช้
ข้าวพันธุ์ตอ้าผลผลิ
นทานโรค
เคราะห์
ิน การใช้ ดสุก
พอดี การตรวจศั
รูพืช การใช
ขาวพัำนรุธุงตดิานนทานโรค
คราะหดินำบัการใช
ากฟางข
การบํลาะกรณี
รุงดิน คใชือข12.824,
าวพันธุดี และ
ประโยชน์จตากฟางข้
าว การบ�
ใช้ข้าวพันการวิ
ธุ์ดี เและการท�
ญชีต้นปทุระโยชน
น มีค่าจแตกต่
างกัานวในแต่
การทํา12.140,
บัญชีตน11.359,
ทุน มีคา9.379,
แตกตา8.488,
งกันในแต
ละกรณี
คือ และ
12.824,
11.359,
และ 4.056
7.227,
5.970
4.05612.140,
ถัง/ไร่ ตามล�
ำดับ9.379,
กล่าวคื8.488,
อเมือ่ ปัจ7.227,
จัยอืน่ ๆ5.970
คงที่ การเก็
บเกีย่ วถัง/ไร
ตามลําระยะเมล็
ดับ กลาวคื
่อปจกรณี
จัยอืท่น�ำๆทุกคงที
การเก็
บเกีต่ยมากกว่
วระยะเมล็
ดสุกพอดี
กรณีทําถัทุงก/ไร่
ไรจะได
ผลผลิ
ตมากกว
ทําบางส
วน 12.824
ดสุอกเมื
พอดี
ไร่จ่ ะได้
ผลผลิ
าท�ำบางส่
วน 12.824
และท�
ำบางส่
วนได้ผาลผลิ
ตมากกว่
า
ถัง/ไรท�และทํ
าบางส
วนไดถัผงลผลิ
มากกว
นอยไร 12.824
กรณี
ๆ จะแตกต
งกันในทํ่ า2  
นองเดียวกันตามขอมูลดังตาราง
ำน้อยไร่
12.824
/ไร่ ตกรณี
อื่นาๆทําจะแตกต่
างกันในท�ถัำง/ไร
นองเดี
ยวกัอื่น ตามข้
อมูลดัางตารางที
อย่างไรก็ตาม การตรวจศัตรูพืช การใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค การใช้ฟางข้าว และการใช้ข้าวพันธุ์ดี เป็นสิ่งที่ควร
ที่ 2
ส่งเสริมให้ทำ 
� เนือ่ งจากให้ผลตอบแทนสูง (เพิม่ ขึน้ อีก 5.97–12.14 ถัง/ไร่) ขณะทีต่ น้ ทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อย (เพิม่ ขึน้ มากกว่า
เดิมไม่เกิน 65.949 บาท/ไร่) โดยภาครัฐอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ เช่น การปิดเปิดน�้ำของชลประทาน และ
การแนะน�ำสารเร่งต่าง ๆ เพื่อให้ชาวนาใช้ประโยชน์จากฟางข้าวได้ง่ายและทันกับช่วงเวลาที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มจาก
การท�ำน้อยไร่เป็นการท�ำทุกไร่ การปฏิบัติข้างต้นเป็นความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้ทันที การส่งเสริมควรผ่านเพื่อนบ้าน
อาสาสมัครชุมชน หรือตัวชาวนาเอง เนื่องจากชาวนาเข้าถึงง่ายและใช้วิธีการรณรงค์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เจ้าหน้าที่เกษตรแวะเวียนมาพบปะและให้ความรู้เพิ่มเติมเล็กน้อย       
2. จากการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก พบว่าแหล่งเรียนรูท้ ไี่ ด้ผลดีจะได้จากเจ้าหน้าทีเ่ กษตรและศูนย์เรียนรู้
แม้ว่าจะได้ผลเพียงในระดับปานกลางและชาวนาเข้าถึงค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร
และการขาดแคลนแปลงสาธิต สิ่งที่ควรเรียนรู้ 5 เรื่องส�ำคัญที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ควรจะเลือกอบรมชาวนาที่
ไม่เคยอบรมหรือไม่เคยผลิตสารก�ำจัดแมลง วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และไม่เคยผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เนื่องจากผู้ที่เคย
ท�ำอยู่แล้วก็ยังคงท�ำอยู่ จึงควรขยายไปยังชาวนาอื่น ๆ และควรเป็นชาวนามาจากพื้นที่ท�ำนาหมู่บ้านต่าง ๆ กันเพื่อให้
ชาวนาที่อบรมแล้วเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านของตนเอง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหมู่บ้านหรือ
52

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

http://ird.rmutto.ac.th

พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้ตอ่ ไป โดยสิง่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงคือความรูน้ นั้ สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง จึงควรเผยแพร่ความรูใ้ นเรือ่ งทีม่ วี ตั ถุดบิ
เช่น ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรต้องแวะเวียนพบปะชาวนาในบางโอกาสใน
เรื่องที่ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มากนัก      

4. สรุป

1. แม้ว่าความสนใจของชาวนาในการแสวงหาความรู้จะมีในระดับปานกลาง ทั้งเรื่องการผลิตสารก�ำจัดแมลง
การผสมปุย๋ เคมีใช้เอง และการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง แต่ความรูเ้ หล่านีช้ าวนามีโอกาสจะยอมรับและน�ำมาใช้ปฏิบตั ไิ ด้มาก
เนื่องจากมีต้นทุนต�่ำและสะดวกในการปฏิบัติ เพียงแต่เจ้าหน้าที่เกษตรอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องเวลาและสถานที่
การอบรม และเลือกท้องถิ่นที่มีวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ปฏิบัติได้หลังจากการอบรมแล้ว
2. โอกาสในการส่งเสริมวิธกี ารผลิตข้าวบางวิธมี โี อกาสมาก เนือ่ งจากท�ำได้งา่ ยและได้ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึน้ อย่าง
ชัดเจน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว การใช้ขา้ วพันธุด์ ี การใช้ขา้ วพันธุต์ า้ นทานโรค และการตรวจศัตรูพชื   เนือ่ งจาก
เป็นสิง่ ทีช่ าวนายังท�ำในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ถ้ารณรงค์และอ�ำนวยความสะดวกในการปฎิบตั เิ พือ่ ให้ชาวนาปฏิบตั ิ
ได้งา่ ย จะท�ำให้ผลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึน้ ได้มาก เนือ่ งจากท�ำได้ทนั ที่ โดยเจ้าหน้าทีเ่ กษตรแวะเวียนพบปะชาวนาในบางโอกาส
จะช่วยให้ชาวนามีความมั่นใจในการปฏิบัติตามมากขึ้น เนื่องจากเมื่อปฏิบัติตามอย่างหนึ่งแต่เกิดผลเสียอีกอย่างหนึ่ง
จึงไม่มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามดีหรือไม่ เช่น การไม่เผาฟางข้าวท�ำให้ไถยากมากขึ้น และข้าวจะเหลืองจากแก๊สที่เกิดขึ้นจาก
ฟางข้าวที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์ ขณะเดียวกันการปล่อยน�้ำของชลประทานก็ไม่ได้ตามต้องการที่จะใช้แช่ฝางข้าวให้สลาย
ได้ทันเวลาการเพาะปลูก เมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงปฏิบัติได้ยาก
3. การอบรมเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มชาวนาที่ไม่เคยท�ำเพื่อให้กระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วไปและชาวนา
จะได้เรียนรู้กันเองได้มากขึ้น เนื่องจากเพื่อนบ้านเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงง่ายที่สุด โดยเป็นความรู้ที่สามารถน�ำไปฏิบัติ
ได้จริง เช่น เผยแพร่ความรู้การผลิตสารก�ำจัดแมลงหรือปุ๋ยอินทรีย์ในท้องถิ่นที่มีวัตถุดิบการผลิตสารก�ำจัดแมลงหรือ
วัตถุดิบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพียงพอที่จะส่งเสริมให้ผลิต     
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