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บทคัดย่อ 
การศึกษาถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีและผลตอบแทนการผลิตข้าวของเกษตรกรภายใต้การด าเนินงานใน

รูปแบบของศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มบ้านปาบ อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  กรณีศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างที่แน่นอน   ท าการส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกในสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชุน บ้านปาบ จ านวน 
35 คน ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2555  ศูนย์ข้าวชุมชนจะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปลูกจากศูนย์วิจัย                 
ข้าวพัทลุงในโครงการร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมีแรงงานในการท านาต่อครัวเรือน 2 คน  อายุเฉลี่ย 51-60 ปี           
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  พื้นทีใ่นการท านาระหว่าง 11- 20 ไร่  เทคโนโลยีในการท านาของเกษตรกรประกอบด้วย 
10 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การบ ารุงดิน  การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การจัดการระดับน้ าในแปลงนา 
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ย  การก าจัดศัตรูพืช  การก าจัดวัชพืช  การก าจัดข้าวปน  และการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษา
ต้นทุนทั้งหมด เท่ากับ 3,509 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนรายได้ต่อไร่ 6,985.04 บาทต่อไร่  ระดับผลผลิตที่ 
คุ้มทุนมีค่า 317.56 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่ามีค่า ร้อยละ 99.06  

 

Abstract 
This research had objectives for the purpose of studied the rice production technology and 

cost benefit of farmer members in community rice seed centers (CRSC).  The research case study 
was conducted in Phatthalung province by field surveys combining participatory rural appraisal and 
structured interview of 35 members  during the research period from April 2012-August 2012.  The 
CRSC received contribution grain from government service.  The result showed that majority rice 
community center member were men and in one family had average 2 workers. Their ages 
between 51-60 years old. The Majority of education were primary school (grade 4).  The cultivated 
area of rice between 11-20 rais.  Rice production can generally be divided into the following  10 stages 
that is soil improvement, land preparation, crop establishment, plantation, water management, 
nutrient management, pet control, weed control, harvesting  and post harvest. The results of the 
study found that almost all farmer using private land (69.72 %). The important expense was 
variable cost 80.25 %,  Ban-Phab is 3,509 bath per rais.  Average benefit per rais, is 6,985.04 bath 
per rais.  The rice break- event point is 317.56 kg per rai.  However return on investment explore 
CRSC  Ban-Phab is 99.06 %   
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1. บทน า 

การปลูกข้าวมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกรรวมทั้งสินค้า
ข้าวก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างความเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดพัทลุงเป็น
จังหวัดที่มีโครงสร้างของการชลประทานดีแห่งหนึ่งในภาคใต้  และมีการปลูกข้าวมากเป็นล าดับที่ 3 ในภาคใต้ 
(โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรด้านข้าว ปี 2551) ข้าวบางชนิด เช่น ข้าวสังข์หยดไม่เพียงแต่เป็น
สินค้าท่ีสร้างรายได้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง แต่ยังมีความส าคัญในการสร้าง
ช่ือเสียงให้จังหวัดพัทลุง  การปลูกข้าวในจังหวัดพัทลุงจะแบ่งเป็นฤดูเพาะปลูกนาปี และนาปรัง เกษตรกรส่วนใหญ่จะ
ปลูกข้าวปีละสองครั้งโดยปลูกข้าวชนิดไวแสงในฤดูกาลนาปี ส่วนฤดูกาลนาปรังจะนิยมปลูกข้าวชนิดไม่ไวแสง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) ปัจจุบันการปลูกข้าวของเกษตรกรมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากขึ้น 
รวมทั้งอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช ศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ 
สืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณข์องพื้นที่เพาะปลูกลดลง  ทั้งมีการระบาดของศัตรูพืช เช่น หอยเชอรี่ หนูนา และปัญหา
จากวัชพืชต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น   

กรมการข้าวได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีแนวคิดที่จะ
ให้ชาวนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มกันผลิตเม็ดพันธุ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาการผลิตข้าว เน้นการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธ์ุดีเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยกรมการข้าวจะท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดจนกระบวนการผลิต รวมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จ าเป็นบางส่วน  ท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวด้วยตนเอง ให้ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิต การตลาดข้าว
และสังคมชาวนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการถ่ายโอนอ านาจจากภาครัฐลงสู่ท้องถิ่น ในศูนย์ข้าวชุมชนที่
ท าการศึกษาครั้งนี้เกษตรกรในกลุ่มจะได้รับการคัดเลือกจ านวน 2 คน เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวจาก
หน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  จ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรแรก คือหลักสูตรการสร้างสมรรถนะชาวนาช้ันน าในการ
เป็นวิทยากรข้าวประจ าท้องถิ่น (Smart Farmer) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเทคโนโลยีในการปลูกข้าว  และ
ไปถ่ายทอดเป็นวิทยากรแก่สมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สนใจได้  หลักสูตรที่ 2 คือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นแกน
นาชาวนาช้ันนา (Advance Smart Farmer) เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องและเน้นการน าความรู้เทคโนโลยีการท านาของ
สมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในศูนย์ข้าวชุมชนอื่น ๆ  

การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์จะศกึษาถึงสภาพการใช้เทคโนโลยีของเกษตรในกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ  
ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่สมาชิกได้รับการอบรมและถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าว(หลักสูตร Smart farmer และ 
Advance Smart Farmer) และในการท านาปรัง ปี 2555 โดยเกษตรกรในกลุ่มบ้านปาบอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
การใช้เทคโนโลยีการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดตน้ทุนในการท านา  ดังนั้นจึงท าการศึกษาผลตอบแทนจากการผลติ
ช่วงนาปรังฤดูในปี 2555 เพื่อน าผลของข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรต่อไป 
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2. วิธีการทดลอง 
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัด
พัทลุงและเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนที่ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก
นาปรัง ปีพ.ศ. 2555 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) จ านวน 35 ราย จากประชากรทั้งสิ้น 44 ราย 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จ านวนสมาชิกครัวเรือน  ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูก  ขนาดพื้นที่ถือ
ครอง ลักษณะการถือครอง จ านวนและอายุการใช้งานของประเภททรัพย์สินท่ีใช้ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  

ภาคปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถามเกี่ยวกับจ านวนเวลาแรงงานครัวเรือนที่ใช้ ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าจ้างเครื่องจักร ปริมาณและราคาปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในการปฏิบัติการเตรียมดิน การหว่านเมล็ดพันธุ์ การก าจัด
วัชพืช การก าจัดศัตรูพืช การป้องกันโรค การใส่ปุ๋ย การก าจัดพันธ์ุปน และการเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ถามเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตที่ได้ การใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลักษณะการ
จ าหน่าย  และราคาที่จ าหน่าย 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในศูนย์ข้าวชุมชน ในฤดูกาลนาปรัง ปีการผลิต 2555  
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลลักษณะพื้นฐานทั่วไปมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และแจกแจงความถี่ทางสถิติ เพื่อบรรยาย
ลักษณะทั่วไป และลักษณะการผลิตต่างๆ  เช่น ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย  
 น าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และข้อมูลการปฏิบัติหลังการเก็ บเกี่ยวมา
วิเคราะห์ต้นทุน และรายได้ต่อหน่วยพื้นที่การผลิต (บาท/ไร่)  ท าการเปรียบเทียบผลทางสถิติของต้นทุน และรายได้
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้โปรแกรม Spss. เพื่อทราบถึง ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ปริมาณผลผลิต รายได้  
ก าไร จุดคุ้มทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร ในโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูกาลนาปรัง กลุ่มบ้านปาบ จังหวัด

พัทลุง  ปีการผลิต 2555 พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรมีแรงงานครัวเรือนที่มีส่วนในการปลูกข้าว 2 คนมากที่สุด 
ร้อยละ 64.9 รองลงมา 3 คน ร้อยละ 15.9  2 คน ร้อยละ 15.3 และ 4 คนขึ้นไป ร้อยละ 3.9  ช่วงอายุแรงงาน
ครัวเรือนของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานครัวเรือนเกษตรกรมีช่วงอายุ  51 -60 ปี มากที่สุด ร้อยละ 25.3 
รองลงมา41-50 ปี ร้อยละ 23.6 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 23.2 31-40 ปี ร้อยละ18.8 21-30 ปี ร้อยละ 8.3 และ 11-20 ปี 
ร้อยละ0.8  ส่วนระดับการศึกษาของแรงงานครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีระดับการศึกษา
ระดับประถมมากท่ีสุด ร้อยละ 63.7 รองลงมาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 16.0 ระดับอนุปริญญาตรีขึ้นไป 
ร้อยละ 10.6 และ ระดับมัธยมต้น ร้อยละ 9.7 กลุ่มบ้านปาบมีแรงงานในการท านาที่อายุเฉลี่ย 61 ปีขึ้นสูงกว่าอายุ
เฉลี่ยที่วิทยา  (2553) รายงานผลจากโครงการวิจัยหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบทไทยรายงานว่า เฉลี่ยอายุ
ของเกษตรกรอยู่ที่ 51 ปี จากการศึกษาของ มูลนิธิชีวะวิถี  2552 สรุปผ่านเอกสาร คู่มือประชาชน เรื่อง “ความ(ไม่)
มั่นคงทางอาหารกับทางออกของประเทศไทย” จ านวนเกษตรกรลดลงอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 67 เมื่อปี 2532           
ลดเหลือน้อยกว่าร้อยละ 40 ในปี 2552 คนท าการเกษตรมีอายุมากขึ้น คือเฉลี่ยประมาณ 45 ปี เวทเตอร์ และเดวิส 
(Werther and Davis, 1985 อ้างโดย สุระ, 2540 : 49) กล่าวไว้ว่า บุคคลที่อายุมากขึ้นมีแนวโน้มจะมีความพึงพอใจ
ในการท างานมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นท าให้ปรับตัวต่อการท างานได้ดีขึ้น ความคาดหวังต่อเรื่อง
ต่างๆลดลง ประกอบกับแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ก็มีน้อย  และท าได้ยาก ชนิดทรัพย์สินประเภท
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรมีรถไถนาเดินตามมากที่สุด ร้อยละ 11.11 รองลงมาคือรถ
แทรกเตอร์ ร้อยละ16.67 และไม่มีรถไถนา ร้อยละ 72.22 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรตามชนิดทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร 
รายการ 
 

กลุ่มบ้านปาบ 

(ร้อยละ) 

ชนิดเครื่องจักรการเกษตร 
1.รถไถนาเดินตาม 
2.รถแทรกเตอร์ 
3.รถไถนาเดินตาม+รถแทรกเตอร์ 
4.ไม่มี 
รวม 

 
11.11 
16.67 

_ 
72.22 
100.00 

อาภรณ์ (2549) ได้ศึกษาการถือครองเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
ของสมาชิกโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่าเกษตรกรกว่าสองในสาม 
(ร้อยละ 66.0) มีรถไถนาเดินตามและเครื่องสูบน้ าเป็นเครื่องจักรกลการเกษตร รองลงมาร้อยละ 25.0 มีรถไถนาเดิน
ตามและเครื่องพ่นสารเคมีเป็นของตนเอง และมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 10.0) มีรถไถเดินตามเพียงอย่างเดียวเป็น
เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรชาวนาในกลุ่มบ้านบาปมีการถือครองรถไถเดินตาม (ร้อยละ 11.11) น้อยกวารถ
แทรกเตอร์ และไม่มีรถไถนาในปริมาณที่สูง  เพราะเกษตรกรกลุ่มบ้านบาปส่วนใหญ่มีการว่าจ้างแรงงานรถแทรกเตอร์
ในการเตรียมดินจนเสร็จสิ้นข้ันตอนการเตรียมดิน  

สภาพการใช้เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในการผลิตข้าวของกลุ่มบ้านปาบ จากการส ารวจโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติจากขั้นตอนตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว  
จ านวนทั้ง สิ้น 10 ขั้นตอนดังปรากฏในตารางที่ 2   

เกษตรกรรับเทคโนโลยีและการท านาที่ทางราชการส่งเสริมไปใช้ในวิธีการปฏิบัติ และมีการใช้ปุ๋ยในการ
เพาะปลูกท่ีมีรูปแบบหลากหลายตามการชักชวนของสมาชิกและมีจ าหน่ายในท้องที่ ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืชที่ได้ผล
เป็นสิ่งที่เกษตรกรในกลุ่มต้องการให้มีการส่งเสริมเพื่อน าไปใช้ให้ได้ผลในไร่นามากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาวัชพืชในนาข้าว  
ขั้นตอนการปฏิบัติในการเพาะปลูกที่เกษตรกรระบุว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยมีลักษณะคล้าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการแช่ข้าวปลูก  แช่ 2 คืน  ยก 1 คืน  แล้วน าข้าวไปปลูก เพราะมีการใช้ต่อเนื่องมาและไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงวิธีการ  

การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการท าการเพาะปลูกให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ผลผลิตที่ตอบแทนแก่เกษตรกรจึงจะท าให้ศูนยข์้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง เทคโนโลยีที่เกษตรกรในกลุ่มมีการใช้น้อยกว่า
ข้ออื่นโดยแทบไม่พบในฤดูกาลผลิตนี้คือการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการเตรียมแปลง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงบ ารุงดินในนาข้าวเช่นปุ๋ยหมักที่ผลิตจากเศษพืช และมูลสัตว์น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน
และเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (2525-2529) รัฐบาล
มีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตโดยด าเนินงานตามโครงการเร่งรัดปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ส่งเสริมการเป็นประโยชน์ของปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จัก
การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักรวมถึงการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร มีเป้าหมายผลิตปุ๋ยหมัก 690,000 ตัน             
ในพื้นที่ 72 จังหวัดในปี 2530 - 2534 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต            
ปุ๋ยหมัก 870,000 ตัน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 32,054 ไร่ ในปี 2534 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบาย
ด้านดินและปุ๋ย โดยเน้นความจ าเป็นในการยกระดับความส าคัญของการบ ารุงดินให้เป็นนโยบายส าคัญ ในปี 2535 - 2539 
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ส่งเสริมการท าและใช้ปุ๋ยหมัก 910,000 ตัน ส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์และใช้ปุ๋ยพืชสด จัดอบรมผู้น าเกษตรกร เป้าหมายปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 840,000 ไร่ โดยใช้ฟางข้าว 
กระถินยักษ์และกากสะเดา และในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน จึงต้องสนับสนุนการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวต่อไป  กองปฐพีวิทยา (2556)  อัตราการหว่านข้าวโดยวิธีการท านาหว่านน้ าตม 25-30 กิโลกรัม
ต่อไร่ของเกษตรกรในกลุ่มพบว่าอยู่ในอัตราที่สูง  ตามค าแนะน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้เมล็ดพันธ์ุ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่  
15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ (กรมการข้าว, 2556) 

 

ตารางที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในข้ันตอนกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่ม บ้านปาบ อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  
 ฤดนูาปรัง ปี 2555 

ขั้นตอน 
ในกระบวนการผลิตขา้ว 

กิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรท าในแต่ละขั้นตอน 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน  การใช้ปุ๋ยพืชสดไม่ปฏบิัต ิ  
  การก าจัดตอซังเกษตรกรส่วนใหญ่ท าไปพร้อมกับการไถดะ ประมาณ 15 วันก่อนการ

หว่านข้าว  หลังจากนั้นจะมีการปล่อยน้ าเข้าในนาเพื่อให้เกิดการสลายของตอซัง 
2. การเตรียมดิน  เกษตรกรที่มีการปรับหนา้ดินจะท า 1 ครั้งในระยะเวลา 3-4 รอบการเพาะปลูก   

 เกษตรกรร้อยละร้อยใช้วิธีการขังน้ าในแปลงนาก่อนการเตรียมดิน โดยส่วนใหญ่ใช้น้ าจาก
การชลประทานขังในนาก่อนการไถเป็นเวลา 2-3 วัน เพื่อท าให้ดินนิ่ม  ไถง่าย หลังจากนั้น
ประมาณ 1 สัปดาห์จะท าการราดทุม หรือราดเทือกน้ าแห้ง  

 วิธีการเตรียมดินโดยจ้างรถไถใหญ่  และรถไถเล็ก  ส่วนใหญ่จะใช้การจ้าง  มีเพียงการท า
เทือกที่เกษตรกรท าเองบ้าง  แนวโน้มของการจ้างรถไถ  หรือการจ้างแบบครบวงจรมีมาก
ขึ้น 

3. การเตรียมเมล็ดพันธุ ์  ซ้ือจากกรมการข้าว  เมล็ดพันธุ์ที่ซ้ือจากเพื่อนบ้าน  และเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตและเก็บรักษาเอง
จากฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมา 

 เกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ของตนเองและซ้ือจากเพื่อนบ้านจะท าการทดสอบความงอกของ
เมล็ดก่อนการหว่านในนา  โดยวิธีการห่อผ้าขาว  แช่น้ า2 วัน  ยก 1 วัน และดูอัตราการ
งอก   

 เกษตรกรที่เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ส าหรับการเพาะปลูกจะมีการตากเมล็ดข้าวให้แห้งเพื่อเก็บ
ไว้เพาะปลูก 

 พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ชยันาถ 2 ร้อยละร้อย  
4. การปลูก  ใช้วิธีการท านาหว่านน้ าตมร้อยละรอ้ย  

 เกษตรกรทุกรายจะมีการแช่ข้าวเพื่อให้งอกก่อนทีจ่ะน าไปหว่าน การหวา่นส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการหวา่นมือ  ด้วยการจ้างค่าจ้างไร่ละ 50-70 บาท  และหวา่นเอง 

 อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 15 กโิลกรมัต่อไร่  และใช้เมล็ดพันธุ์มากที่สุดในอัตรา 25-30 
กิโลกรัมต่อไร่   

5. การจัดการระดับน้ าใน 
แปลงนา 

 การจัดการน้ าในแปลงนาเกษตรกรมีขั้นตอนมีการรักษาระดับน้ าในระยะกลา้ ระยะขา้ว
แตกกอ  ระยะขา้วตั้งท้อง-ออกดอก และมีการระบายน้ าออกจากแปลงนากอ่นการเก็บ
เกี่ยวทุกรายเพราะเป็นขั้นตอนที่ชาวนาต้องปฏิบัติอยูโ่ดยปกติการจัดการน้ าสว่นใหญ่ใช้
แหล่งน้ าชลประทาน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในข้ันตอนกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรในกลุ่ม บ้านปาบ อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  
 ฤดนูาปรัง ปี 2555 (ต่อ) 

ขั้นตอน 
ในกระบวนการผลิตขา้ว 

กิจกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรท าในแต่ละขั้นตอน 

6. การดูแลรักษาและ 
      การใส่ปุ๋ย 

  เกษตรกรจ านวนร้อย 26.67 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวรูปที่มีจ าหน่าย  เช่นเดียวกับฤดูกาลผลิตปีที่
ผ่านมา 

 การใส่ปุ๋ยในการเพาะปลูกมีการใส่ปุ๋ย 2-3 ระยะคือ  ระยะข้าวกล้า  และระยะแตกกอ            
และระยะออกรวง สูตรปุ๋ยที่ใช้แตกต่างกันในรายบุคคล   

7. การก าจัดศัตรูพืช  การก าจัดศัตรูพืชบริเวณแปลงปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรมีการปฏิบัติโดยการตัดหญ้าบริเวณ
คันนา  วิธีทางชีวภาพและวิธีกลอื่น ๆ ที่ใช้คือการใช้กรงและเหยื่อล่อดักหนู การจับหอย
เชอร์รี่  และการใช้กากชาก าจัดหอยเชอร์รี่ 

8. การก าจัดวัชพืช  ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชกอ่นปลูก (เกษตรร้อยละ6.67) 
 ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชกอ่นพืชงอก(เกษตรร้อยละ3.33) 
 ขั้นตอนการก าจัดวัชพืชหลังจากฉีดพ่นสารเคมี  จะเปิดน้ าหลังพ่นสารเคมี 2 วัน หลังพ่น

สารเคมีเปิดน้ าเข้านา 1 นิ้วท่วมต้นข้าว และก าจัดวัชพืชก่อนหว่านปุ๋ยโดยฉีดยาฆ่าหญ้า
ก่อนหว่านปุ๋ย 1 สัปดาห์   

 ไม่ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  (เกษตรกรร้อยละ  13.33) 
9. การก าจัดข้าวปน  เกษตรกรบางรายมีการก าจัดข้าวปน  เนื่องจากเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการ

เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป 
10. การเก็บเกี่ยว  ก่อนการเกบ็เกี่ยวเกษตรกรมีการตรวจแปลงนา   

 เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวนวดข้าวรอ้ยละร้อย 
 ปัญหาที่พบในระบบเก็บเกีย่วเป็นปัญหาเร่ืองความชื้นสูง 

 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มบ้านปาบ ฤดูกาลนาปรัง ปีการผลิต 2555 จังหวัดพัทลุง 
พบว่า ต้นทุนผันแปร จ าแนกเป็นต้นทุนค่าแรงงาน  ร้อยละร้อยละ 47.88ค่าปัจจัยการผลิต ร้อยละ 33.87 ต้นทุนผัน
แปรอื่นๆ มีค่าร้อยละ 3.02 ส่วน  ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมอุปกรณ์ร้อยละ 1.65 ค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 13.58  

ผลตอบแทนในการเพาะปลูกข้าวนางปรังของกลุ่มบ้านปาบ ตารางที่ 3 พบว่า ผลผลิต 632.13 กิโลกรัม          
ต่อ ราคาผลผลิตที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ 11.05 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อไร่ 6,985.04 บาท ต่อ ไร่ รายได้สุทธิต่อไร่  
ก าไรสุทธิ พบว่า 3476.04 บาท ต่อ ไร่ ก าไร่ ต่อ กิโลกรัม พบว่า 5.50 บาท ต่อ กิโลกรัม  ระดับผลผลิตที่คุ้มทุนมีค่า 
317.56 กิโลกรัม ต่อ ไร่   

ผลผลิตเฉลี่ยข้าวของกลุ่มบ้านปาบอยู่ในเกณฑ์ดี 632.13±141.73 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต
ข้าวรวมต่อไร่ตั้งแต่ปี 2550-2551  มีผลผลิตรวมเฉลี่ย 437 กิโลกรัมต่อไร่  และในฤดูนาปรังผลผลิตรวมของภาคใต้ใน
ปี 2551  เฉลี่ย 513  กิโลกรัมต่อไร่  ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551)  รายได้ของเกษตรกรกลุ่มบ้าน
ปาบจากการท านาปรังในปี 2555 พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 6,985.04±2128.24 บาทใกล้เคียงกับชาญธวัช (มปป)
ท าการศึกษาในเกษตรกรผู้จัดท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ในปีการผลิต 2551/52 - 2554/55 
พบว่า เกษตรกร มีรายได้รวมเฉลี่ย 7,209.4 บาทต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 รวม 
4,077.2 บาทต่อไร่   
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเมลด็พันธ์ุข้าว ในโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน  
 ฤดูกาลนาปรัง ปีการผลิต 2555 จังหวัดพัทลุง 

รายการ กลุ่มบ้านปาบ 

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 
ราคาผลผลิต (บาท/กิโลกรัม) 
รายได้ต่อไร่ (บาท) 
ต้นทุนผันแปรต่อไร่ (บาท) 
ต้นทุนคงที่ต่อไร่ (บาท) 
ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 
ต้นทุนเงินสดทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 
ต้นทุนทั้งหมดต่อกิโลกรัม (บาท) 
รายได้สุทธิต่อไร่ (บาท) 
ก าไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท) 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 
ก าไรต่อกิโลกรัม (บาท/กิโลกรัม) 
ระดับผลผลิตที่คุ้มทุน (กิโลกรัม/ไร่) 
ระดับราคาที่คุ้มทุน (บาท/กิโลกรัม) 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

632.13±141.73 
11.05±1.37 

6,985.04±2128.24 
2,974.43±602.27 
534.57±154.32 

3,509.00±621.50 
2634.98 

5.55 
4,010.61 
4,350.06 
3,476.04 

5.50 
317.56 
5.55 
99.06 

 

4. สรุป 
        ขั้นตอนในการท านาของเกษตรกรประกอบด้วย 10 ขั้นตอน  เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนและพบว่าขั้นตอนที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ทางวิชาการน้อยที่สุดในการท านาของเกษตรกรคือขั้นตอน
การปรับปรุงบ ารุงดิน  ขั้นตอนการเตรียมดินมีแนวโน้มของการจ้างรถไถ และใช้การเตรียมดินแบบครบวงจรมากขึ้น  
เทคโนโลยีการลดการใช้เมล็ดพันธุ์เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ           
ตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าต้นทุนในสภาพการผลิตของ
เกษตรกรกลุ่มบ้านปาบ คิดเป็น 5.55 บาท/กิโลกรัม และมีก าไรจากการผลิต 5.50 บาท/กิโลกรัม 
4.1 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัต ิ

1. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ควรเร่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการบ ารุงดิน และการ
ปลูกพืชบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว และควรมีการวิเคราะห์ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อเกษตรกรสามารถใช้
ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่นาของตนเอง เพราะจากการวิเคราะห์พบว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรยังไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวอย่างชัดเจน และเกษตรกรควรลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักร่วม เพื่อลดต้นทุนการผลิต  

2. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ควรให้ความส าคัญในการผลิตเมล็ดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด เกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบาปในฤดูการนาปรัง ปี 2555 ยังไม่สามารถผลิตข้าว
เพื่อขายเป็นเมล็ดพันธ์ุดีตามโครงการที่ราชการส่งเสริม   
4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการสร้างความส าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์
ข้าวชุมชน และควรสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษา รูปแบบการพัฒนาชาวนาท่ีเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดพัทลุงสู่
การเป็นชาวนามืออาชีพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการสร้างตลาดเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าว
ชุมชน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณหน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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