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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้ นทุนการผลิตข้ าวและพัฒนาแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ตาบล
หินดาด อ าเภอห้ วยแถลง จั งหวั ด นครราชสีม า โดยกระบวนการมี ส่ว นร่ ว ม การศึก ษานี้ไ ด้ ใช้ ก ารวิจั ย เชิ งปริม าณ ร่ ว มกับ การวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยเกษตรกรผู้ปลูก ข้ าวหอมมะลิ และภาคีท่เี กี่ยวข้ องในพื้นที่ตาบลหินดาด โดยใช้ วิธกี าร
สุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ สถิติเชิง
พรรณนา และ การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่ า ต้ นทุนในการผลิตข้ าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2558/2559
มาจากต้ นทุนผันแปร คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 ของต้ นทุนทั้งหมด ซึ่งประกอบด้ วยค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าจ้ างเหมาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ค่ าปุ๋ ย และค่ าแรงงาน และมาจากต้ นทุ นคงที่ คิดเป็ นร้ อยละ 24.0 ของต้ นทุนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่ าเช่ าที่ดิน สาหรับ แนวทางการ
ลดต้ นทุน ผลการศึกษาพบว่ า การลดต้ นทุนการปลูกข้ าวประกอบด้ วยแนวทางที่สาคัญ ดังนี้ 1) เกษตรกรควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ดี ี และ
ลดอัตราการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว 2) การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่ น ปอเทือง จะเป็ นการเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้ กับดินโดยธรรมชาติ ทาให้ ลดการใช้
ปุ๋ ยได้ 3) เกษตรกรควรใช้ ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม และควรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ ยใช้ เอง หรือ รวมกลุ่มเพื่อจัดหาปั จจัยการผลิต 4) เกษตรกร
ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อต่ อรองราคาเกี่ยวกับการจ้ างรถเกี่ยวข้ าว หรือรณรงค์ให้ มีการนาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้ เช่ น การลงแขก 5) ควร
สนับสนุนให้ เกษตรกรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม โดยใช้ กลยุทธ์ต่างๆ เช่ น จัดหารางวัลให้ แก่ เกษตรกรที่มีการจัดทาบัญชี
และมีการออกแบบการจัดทาบัญชีให้ มีรปู แบบที่ง่ายต่อการลงข้ อมูล
คาสาคัญ: ต้ นทุนการผลิตข้ าว การลดต้ นทุนการผลิตข้ าว กระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มเกษตรกรตาบลหินดาด
Abstract
This study aimed to study the cost of rice production and develop the guidelines to decrease the cost of jasmine rice 105
productions in Hindad Sub-District, Huay-Talang District, Nakhon Ratchasima Province by using participatory process. The
quantitative research and participatory action research were used for this study. A purposive sampling was used to collect sample
groups of jasmine rice cultivators and other stakeholders in Hindad Sub-District area. The questionnaire, in-depth interview and
focus group were used as a tool for collecting the data. Descriptive statistics and content analysis were used for data analysis. The
findings showed that the cost in rice production in the crop year of 2015/2016, 76.0% in total cost came from the variable cost,
which comprised of rice seeds, agricultural vehicles, fertilizer and labor, as well as 24.0% in total cost came from the fixed cost,
which almost being land rent cost. For the method of cost reduction of rice production, the study finding found that the cost
reduction of rice production consisted of the important methods as follows: 1) farmers should select high quality seeds to optimize
proportion of breed 2) they should plant legumes such as Crotalaria that would be naturally added a variety of mineral to the soil
and reducing in the fertilizer use 3) they should use the fertilizer at the reasonable rate and should be confederated to produce the
fertilizer for own use or confederated to provide the producing factors 4) farmers should confederate to bargain about hiring a rice
harvester or managing a campaign for bringing the traditional way of life to be used again such as “Long Kaek” 5) farmers should
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be supported to record farm accounting by using various strategies such as rewarding and creating the account form to facilitate the
farmers.
Keywords: Cost of Rice Production, Cost Reduction of Rice Production, Participatory Action Research,
Cultivators of Hindad Sub-District

บทนา
ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมา
โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่เพาะปลูก
ข้ าวทั้ ง สิ้ น 3.4 ล้ านไร่ มากเป็ นอั น ดั บ สองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นภาคที่มีเนื้อที่เพาะปลูกข้ าว
มากที่สุด ในประเทศไทย คิด เป็ นร้ อ ยละ 62 ของเนื้ อที่
เพาะปลู กทั้งหมดของประเทศ (Office of Agricultural
Economics, 2017) นอกจากนี้ การเพาะปลูกข้ าวยัง เป็ น
แหล่ ง รายได้ หลั ก ของครั ว เรื อ นเกษตรกรในจั ง หวั ด
นครราชสีม าที่มี อ ยู่ เกือ บถึ ง 2 แสนครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 74.8 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น ใน
จัง ห วัด นครราชสีม า (Department of Agricultural
Extension, 2017) อย่างไรก็ตามในช่ วงที่ผ่านมา เกษตรกร
ผู้ปลูกข้ าวในหลายพื้นที่ประสบปั ญหาหลายประการ เช่ น
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้ เคียง
โดยในปี 2558 มีผลผลิตต่อไร่อยู่ท่ี 361 กิโลกรัมต่ อไร่
ซึ่งน้ อยกว่ าจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีผลผลิตต่ อไร่
อยู่ท่ี 372 และ 371 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ (Office of
Agricultural Economics, 2017) ต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ า วที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้ ปัจจัยการผลิต
เพิ่มมากขึ้น เช่น ในระหว่ างช่วงปี การผลิต 2530/2531
ถึง 2550/2551 การใช้ ปุ๋ ยมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ นจาก 40.8
กิโลกรัมต่อไร่ เป็ น 54.60 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่มีการ
ใช้ เมล็ดพันธุเ์ พิ่มขึ้นจาก 19.46 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ น 25.77
กิโลกรัมต่อไร่ (Busto and Isvilanonda, 2010) นอกจากนี้
ยังมีการใช้ ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินความจาเป็ น เพื่ อ
เพิ่มผลผลิตต่ อไร่ (Homjumjung and Sriwaranun, 2015)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ หรือการ
ลดต้ นทุน เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กับเกษตรกร จึงเป็ นหนทาง
ในการแก้ ไขปั ญ หาที่ค วรตระหนั ก ถึง แต่ อย่ างไรก็ต าม
การเพิ่มผลผลิตเป็ นสิ่งที่ทาได้ ยาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา
เกษตรกรในประเทศแถบเอเชี ยได้ รับประโยชน์จากการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งเต็ม ที่แ ล้ ว การเพิ่ ม ผลผลิ ต จึ ง
น าไปสู่ก ารใช้ ท รั พ ยากรน้า และดิ น เกิน ขนาด และเกิด
ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรดั ง กล่ า ว (Barker and
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Dawe, 2002) นอกจากนี้ จากงานศึกษาของ Busto and
Isvilanonda (2010) ได้ สรุปไว้ ว่า แม้ ผลผลิตข้ าวเพิ่มขึ้น
มาโดยตลอดในช่ วงปี การผลิต 2530/31 ถึง 2550/51
แต่ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้
ผลตอบแทนลดลง ดังนั้น การหาทางลดต้ นทุน การผลิ ต
โดยไม่ทาให้ ผลผลิตลดลงเป็ นแนวทางที่ควรส่งเสริม
ต าบลหิ น ดาดเป็ นต าบลหนึ่ ง ในอ าเภอห้ วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น โดย
ตาบลหินดาดมีเนื้อที่เพาะปลูกข้ าวนาปี ประมาณ 19,146
ไร่ คิด เป็ นร้ อ ยละ 10.9 ของเนื้ อที่เพาะปลู ก ทั้ง อาเภอ
โดยส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นพื้ นที่เพาะปลู ก ข้ าวหอมมะลิ 105
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 93.6 ของเนื้อที่เพาะปลูกข้ าวนา
ปี ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในปี เพาะปลูก 2557/2558
การเพาะปลูกข้ าวหอมมะลิในตาบลหินดาดมีผลผลิตต่อไร่
โดยเฉลี่ยเพียง 360 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ากว่ าผลผลิตต่ อ
ไร่ โ ด ยเฉ ลี่ ยของทั้ งจั ง ห วั ด (Office of Agricultural
Economics, 2017) ประกอบกับสภาพภูมิป ระเทศของ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลหินดาดเป็ นพื้นที่ดอน อยู่ในเขต
อั บ ฝน ลั ก ษณะดิ น เป็ นดิ น ร่ ว นปนทราย และในการ
เพาะปลูกข้ าวต้ องอาศัยนา้ ฝนเพียงอย่างเดียว การมุ่งเน้ น
ประสิทธิภาพทางเทคนิคอาจมิได้ ช่วยให้ เกษตรกรมีกาไร
เพิ่มขึ้น และเป็ นสิ่งที่ทาได้ ยากกว่าการควบคุมต้ นทุนการ
ผลิ ต การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ า วจึ ง เป็ นประเด็ น ที่ ค วร
ตระหนักถึงอย่างยิ่ง ดังนั้น การศึกษานี้จึงได้ พัฒนาแนวทาง
การลดต้ นทุนการผลิตข้ าวโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ซึ่ง
เป็ นหนทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาภายใต้ ความ
จาเป็ นเร่งด่วนได้ ในปัจจุบนั
ในการศึกษานี้ เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้
ประยุ ก ต์ ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
ระเบียบวิธีวิจัย ในการพั ฒ นาแนวทางการลดต้ น ทุน การ
ผลิต เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่มปี ระโยชน์ สามารถนามา
เป็ นเครื่องมือในการแก้ ไขปั ญ หาให้ ประสบผลสาเร็จได้
อย่างแท้ จริง ดังเช่น คากล่าวของ Kurt Lewin นักจิตวิทยา
ชาว Prussian ผู้ริเริ่มการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) ในปี ค.ศ.1944
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ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า “บุคคลจะมีแรงจูงใจในงานของตนเอง ถ้ า
บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะทาให้
สถานที่ทางานเจริญเติบโตก้ าวหน้ าต่อไป” (MacDonald,
2012) แต่ มี เงื่ อ นไขที่ ส าคั ญ คื อ ต้ องให้ ความส าคั ญ
กับการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
(Greenwood et al., 1993; Watters et al., 2010)
ดังนั้น แนวทางการลดต้ นทุนการผลิตที่ได้ จากการศึกษานี้
จึงเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจากกลุ่มเกษตรกรและภาคีในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถ
นาไปใช้ เพื่อให้ เกิดผลสาเร็จได้ อย่างแท้ จริง
นอกจากนี้ ในการพั ฒ นาแนวทางเพื่ อลดต้ น ทุนการ
ผลิตข้ าว เกษตรกรต้ องทาการประเมินต้ นทุนเป็ นอันดับ
แรก ประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญก็คือ ความถูกต้ องของ
การประเมิน ซึ่งการศึกษานี้ได้ ประเมินต้ นทุนโดยอยู่บน
แนวคิดต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ที่นอกจากจะแบ่งต้ นทุน
ออกเป็ นต้ นทุนคงที่ และต้ นทุนผันแปรแล้ ว การประเมิน
ต้ นทุนได้ พิจารณาต้ นทุนในรูปแบบของต้ นทุนที่เป็ นเงินสด
และต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด โดยวัดจากมูลค่าของปั จจัยการ
ผลิตที่เกษตรกรมีอยู่ แล้ วในครัวเรือน หรือแรงงานของ
ครัวเรือนที่เกษตรกรไม่ได้ จ่ายค่าจ้ าง (Srisompun, 2014)
การประเมินต้ นทุนตามแนวคิดดังกล่าว จะช่วยให้ ทราบถึง
ต้ นทุนการผลิตที่แท้ จริง ไม่คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลดต้ นทุนการผลิตในส่วนที่ไม่จาเป็ น และ
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนการใช้ ปัจจัยการผลิตเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม การไม่ทราบโครงสร้ างต้ นทุนที่แท้ จริง ทาให้ ไม่
สามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อการประกอบการตัดสินใจ
ต่างๆ เช่น การลดต้ นทุนการผลิต ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(Pongklang, 2017) ดังนั้น งานวิจัยในช่ วงที่ผ่านมา จึง
พยายามจาแนกให้ เห็นทั้งต้ นทุนที่เป็ นเงินสด และไม่เป็ น
เงิ น สด ดั ง เช่ น งานศึ ก ษาของ Runjuan (2010) และ
Srisompun (2014) เป็ นต้ น จากแนวคิดดังกล่ าวข้ างต้ น
การศึ ก ษานี้ จึง ได้ ท าการประเมิ น ต้ น ทุ น การผลิต ข้ าวใน
พื้ นที่ ต าบลหิ น ดาด โดยให้ ความส าคั ญ ทั้ง ต้ น ทุ น คงที่
ต้ นทุนผันแปร ต้ นทุนที่เป็ นเงินสดและไม่เป็ นเงินสด เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาแนวทางการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวหอม
มะลิ 105 โดยกระบวนการมีส่ วนร่ ว มของเกษตรกรใน
พื้นที่ตาบลหินดาด อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึ ก ษาที่ได้ จ ะท าให้ เกษตรกรได้ ท ราบถึ งต้ น ทุ น
ที่แท้ จริง และแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันของคน

ในชุ ม ชน ซึ่ ง จะเป็ นแนวทางที่ ส ามารถน าไปใช้ เพื่ อ ให้
ประสบผลสาเร็จในการลดต้ นทุนการผลิตได้ อย่างแท้ จริง
ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่ มขึ้น และมีความกินดีอยู่ ดี
ในระยะยาว และยั ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ กับ พื้ นที่
ใกล้ เคียงหรือพื้นที่อ่นื ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาต้ นทุน ของการผลิตข้ าวหอมมะลิ 105
ของเกษตรกรในพื้ นที่ต าบลหิ น ดาด อาเภอห้ วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพั ฒนาแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าว
หอมมะลิ 105 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในพื้นที่ตาบลหินดาด อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ ได้ ใช้ การวิจัย เชิงปริมาณในการ
ศึกษาต้ นทุนในการผลิตข้ าว และใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพที่
ประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) เป็ นระเบียบวิธใี นการศึกษา เพื่อค้ นหา
แนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวในพื้นที่ตาบลหินดาด
อาเภอห้ วยแถลง ซึ่ งผู้ ศึ กษาได้ น ากระบวนการดังกล่ าว
มาใช้ ในหลายขั้น ตอน ได้ แ ก่ การสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) ของภาคีในพื้ นที่เพื่ อ คัด เลือกหมู่บ้ าน และการ
สนทนากลุ่ มของเกษตรกรและภาคี ในพื้ นที่ เพื่ อค้ น หา
แนวทางในการลดต้ น ทุนการผลิตข้ าว โดยวิธีดาเนิน การ
วิจัย มีดงั นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษานี้ คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอม
มะลิ 105 ในพื้ นที่ห มู่ บ้ านตะคร้ อ เหนื อ ต าบลหิ น ดาด
และภาคี ในพื้ นที่ ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ ใหญ่ บ้าน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินดาด สานักงานเกษตรอาเภอ พัฒนา
ชุมชน อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ศึกษา
ได้ ทาการสุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจงได้ กลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งสิ้น 30 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ แ บ่ ง การเก็บ รวมรวมข้ อ มู ล ออกเป็ น 2
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก ผู้ศึกษาได้ ประยุกต์ใช้ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยจัดการสนทนากลุ่ม กับ
ภาคีท่เี กี่ยวข้ องในพื้นที่ ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลหิ น ดาด สานั กงานเกษตรอาเภอ และพั ฒ นา
ชุมชน เพื่อร่วมกันคัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากความเข้ มแข็งของผู้นาหมู่บ้าน ความพร้ อมของหมู่บ้าน
และการให้ ความร่ วมมือของลูกบ้ าน และจากการสนทนา
กลุ่ม ได้ กาหนดให้ หมู่บ้านตะคร้ อเหนือ เป็ นตัวแทนของ
ตาบลหินดาด ในขั้นที่สอง ผู้ศึกษาได้ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจานวน 2 ครั้ง ได้ แก่ ครั้งที่ 1 ดาเนินการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิ 105
จากหมู่บ้านตะคร้ อเหนือ จานวน 30 ราย และเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับต้ นทุนของการผลิตข้ าว
หอมมะลิ 105 และครั้งที่ 2 ดาเนินการสุ่มตัวอย่ างแบบ
เฉพาะเจาะจง และประยุกต์ใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โดยจัดการสนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
หอมมะลิ 105 และภาคีในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ใหญ่บ้าน
พัฒนาชุมชน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหินดาด
และสานักงานเกษตรอาเภอ จานวน 30 ราย เพื่ อให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการลดต้ นทุน และ
นาไปสู่แนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าว โดยใช้ การ
สนทนากลุ่ม นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้ ดาเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interviews) ในรายละเอียดบางประเด็น
ที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับต้ นทุนในการผลิตข้ าว โดย
ข้ อคาถามประกอบด้ วยผลผลิต รายได้ การจาหน่ าย การ
เตรียมดิน และต้ นทุนต่างๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าจ้ างเหมา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่ าเมล็ด พั น ธุ์ ค่ า ปุ๋ ย และ
สารเคมี และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างที่นามาใช้ ในการ
สนทนากลุ่ ม และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยข้ อ ค าถาม
ประกอบด้ วยแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวในด้ าน
ต่ างๆ ได้ แ ก่ ด้ านการใช้ เมล็ด พั น ธุ์ ด้ านการเตรี ยมดิ น
ด้ านการใช้ ปุ๋ยและสารเคมี ด้ านการใช้ เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ด้ านการจ้ างแรงงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน ใน
การอธิบายโครงสร้ างต้ นทุนของการผลิตข้ าว
2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้ศึกษา
ได้ ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการ
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สนทนากลุ่ ม และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง
แนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าว
ขอบเขตของเนื้ อหา
การศึกษานี้ได้ ทาการประเมินต้ นทุนการผลิตข้ าวตาม
แนวคิ ด ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ โดยให้ ความส าคั ญ ทั้ ง
ต้ นทุนคงที่ ต้ นทุนผันแปร ต้ นทุนที่เป็ นเงินสดและไม่เป็ น
เงิน สด ของกลุ่ มเกษตรกรผู้ ผ ลิต ข้ าวหอมมะลิ 105 ใน
ตาบลหินดาด อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ต้ นทุนคงที่ประกอบด้ วยค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์
ต้ นทุ น ผั น แปรประกอบด้ วยค่ า แรงงาน ค่ า จ้ างเหมา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ค่ าเมล็ด พั น ธุ์ ค่ าปุ๋ ย และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ค่านา้ มัน ค่าน้า) ในขณะที่ต้นทุนที่เป็ น
เงินสดเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนให้ กับ ปั จจัย
การผลิต ประกอบด้ วย ค่าแรงงานทางตรง ค่าวัตถุทางตรง
ค่าจ้ างเหมาเครื่องจักรกลทางการเกษตร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(ค่านา้ มัน ค่านา้ ) และต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสดเป็ นค่าใช้ จ่าย
ที่ไม่ได้ จ่ายจริงจากการใช้ ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรมีอยู่
ในครัวเรือน เช่น แรงงานครัวเรือน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเช่ า
ที่ดิน (ค่าเสียโอกาสในการใช้ ท่ดี ิน) และค่าเสื่อมอุปกรณ์
การเกษตร
ผลการศึกษา
การศึ กษานี้ ได้ แบ่ งผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ต้ นทุ นการผลิต ข้ าวหอมมะลิ 105 นาปี
ในปี การผลิต 2558/2559 และส่วนที่ 2 แนวทางในการ
ลดต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรตาบล
หิ น ดาด จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
ผลการศึกษาพอสังเขป ดังนี้
1. ต้นทุนในการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกร
ตาบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา ปี การผลิต 2558/2559
ผลการศึ กษาต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ าวหอมมะลิ 105
ของเกษตรกรในพื้ นที่ พบว่ า เกษตรกรมี ต้ น ทุ น เฉลี่ ย
4,229.80 บาทต่อไร่ โดยต้ น ทุนส่วนใหญ่ จะเป็ นต้ นทุน
ผันแปรเท่ากับ 3,216.40 บาทต่อไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 76.0
ของต้ นทุนทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนมากน้ อยตามลาดับ ดังนี้
ค่ าเมล็ดพั นธุ์ ค่ า จ้ างเหมาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
(เช่ น ค่าจ้ างรถเกี่ยว ค่าจ้ างรถไถนา) ค่าปุ๋ ยเคมี และค่ า
แรงงาน คิดเป็ นร้ อยละ 21.3, 19.9, 18.4 และ 9.3 ของ
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ต้ น ทุ น ทั้ง หมด ตามล าดับ ส่ วนต้ น ทุ น คงที่มี ค่ า เท่ ากับ
1,013.40 บาทต่ อไร่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 24.0 ของต้ น ทุ น
ทั้งหมด โดยต้ นทุ นคงที่ท่ีมีสัด ส่วนมากที่สุด คือ ค่ าเช่ า
ที่ดิน คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 ของต้ นทุนทั้งหมด นอกจากนี้
เมื่อคานวณต้ นทุนในรูปแบบของต้ นทุนที่เป็ นเงินสด และ
ต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด ผลการศึกษา พบว่า การผลิตข้ าว
หอมมะลิมีต้นทุนที่เป็ นเงินสดเท่ากับ 2,047.75 บาทต่อ
ไร่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.4 ของต้ นทุ น การผลิ ต ทั้ ง หมด

ต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสดเท่ากับ 2,182.05 บาทต่อไร่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.6 ของต้ น ทุ น การผลิต ทั้งหมด โดยต้ น ทุ น ที่
เป็ นเงินสดที่มสี ดั ส่วนมากที่สดุ คือ ค่าจ้ างเหมาเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร และค่าปุ๋ ยเคมี ในขณะที่ต้นทุนที่ไม่ เป็ น
เงินสดประกอบด้ วยค่าเช่ าที่ดิน (ค่าเสียโอกาสในการใช้
ที่ดนิ ) ค่าเมล็ดพันธุข์ ้ าว (เนื่องจากเกษตรกรใช้ เมล็ดพันธุ์
ที่เก็บไว้ เอง) และค่าแรงงาน (แรงงานครัวเรือน) ดังใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ต้ นทุนในการปลูกข้ าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกร ตาบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา ปี การเพาะปลูก 2558/2559
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด
ต้นทุนที่เป็ นเงินสด
ต้นทุนทั้งหมด
ประเภทของต้นทุน
บาท/ไร่
ร้อยละ
บาท/ไร่
ร้อยละ
บาท/ไร่
ร้อยละ
ต้นทุนรวม
2,182.05
51.6
2,047.75
48.4
4,229.80
100.0
ต้นทุนผันแปร
1,168.65
27.6
2,047.75
48.4
3,216.40
76.0
1.1 ค่าแรงงานต่อไร่
268.88
6.4
123.43
2.9
392.32
9.3
1.2 ค่าจ้ างเหมาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
0.00
0.0
840.42
19.9
840.42
19.9
1.3 ค่าวัสดุ
ค่าเมล็ดพันธุ์
899.77
21.3
0.0
0.0
899.77
21.3
ค่าปุ๋ ยเคมี
0.0
0.0
779.7
18.4
779.7
18.4
1.4 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ค่านา้ มัน ค่านา้ )
0.0
0.0
304.2
7.2
304.2
7.2
ต้นทุนคงที่
1,013.40
24.0
0.00
0.0
1,013.40
24.0
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
1,000.00
23.6
0
0.0
1,000.00
23.6
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
13.40
0.3
0
0.0
13.40
0.3

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงต้ นทุนและผลตอบแทน
พบว่ า เกษตรกรมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ เท่ ากับ 396.95
กิโลกรัมต่อไร่ และราคาข้ าวที่ขายได้ ในพื้นที่เท่ากับ 10.4
บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจึงมีรายรับจากการทานาเท่ากับ
4,128.28 บาทต่ อไร่ แต่ อย่ างไรก็ต าม การผลิ ต ข้ า วมี
ต้ นทุนรวมอยู่ท่ี 4,228.80 บาทต่อไร่ ดังนั้น เกษตรกรจึง
ขาดทุ น ไร่ ล ะ 100.52 บาท และมี ร ายได้ เหนื อ ต้ น ทุ น ที่
เป็ นเงินสด เท่ากับ 2,080.53 บาทต่อไร่ จากผลการศึกษา
ดังกล่ าว จะเห็นได้ ว่า ถึงแม้ เกษตรกรจะได้ รับกาไร เมื่อ
พิจารณาเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นเงินสด แต่เกษตรกรจะอยู่ใน
ภาวะขาดทุน เมื่อพิ จารณารวมถึงต้ นทุนที่ไม่ เป็ นเงินสด
ดังนั้น หากเกษตรกรไม่นาต้ นทุนที่ไม่เป็ นเงินสดมาคานวณ
ก็จ ะทาให้ การคิด ค านวณต้ น ทุ น เกิด ความคลาดเคลื่ อน
นอกจากนี้ยังพบว่า หากต้ องการผลิตให้ ค้ ุมทุน เกษตรกร
ต้ องผลิตข้ าวให้ ได้ 406.71 กิโลกรัมต่อไร่ หรือต้ องขาย
ให้ ได้ ราคาสูงกว่ า 10.66 บาทต่ อกิโลกรัม หรือ ต้ องลด
ต้ นทุนการผลิตให้ ได้ ต่ากว่า 10.4 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น
จึงอาจกล่ าวได้ ว่า การลดต้ นทุนการผลิตเป็ นสิ่งที่สาคัญ
เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ง ที่เกษตรกรสามารถด าเนิ น การเองได้

ในขณะที่การกาหนดราคาขาย หรือ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ต้ องเกี่ยวข้ องกับปั จจัยอื่นๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุม
ได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ มีเป้ าหมายเพื่อค้ นหาแนวทาง
ในการลดต้ นทุนการผลิตเป็ นสาคัญ
2. แนวทางในการลดต้นทุน การผลิตข้าวหอมมะลิ
105 ของเกษตรกรตาบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา
จากต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ าวในข้ างต้ น ผู้ ศึ กษาได้ ให้
ความสาคัญ กับการลดต้ นทุ นในด้ านต่ างๆ ตามสัดส่วน
ของต้ นทุนที่เกษตรกรแบกรับภาระ เช่ น ด้ านเมล็ดพั นธุ์
ด้ านการใช้ ปุ๋ย ด้ านการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ผล
การศึกษา พบว่า การลดต้ นทุนการปลูกข้ าวประกอบด้ วย
แนวทางในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการใช้เมล็ดพันธุ ์
จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ใช้
เมล็ดพันธุป์ ระมาณ 44.99 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอัตราการใช้
เมล็ดพันธุค์ ่อนข้ างสูง เนื่องจากเมล็ดพันธุท์ ่ใี ช้ เป็ นเมล็ด
พันธุ์เก็บไว้ เอง ไม่ค่อยมีคุณภาพ มีเมล็ดพั นธุ์อ่ นื ปะปน
ทาให้ อตั ราการงอกต่า ดังนั้น แนวทางที่จะช่วยลดต้ นทุน
การเพาะปลูกข้ าวได้ ก็คอื
85

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(2)

1.1) ควรมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีดี โดยใช้
ภูมิปัญญาของชาวบ้ าน คือ ก่อนหว่าน ต้ องนาเมล็ดพันธุ์
ข้ าวไปแช่นา้ ถ้ าเมล็ดลอยนา้ แสดงว่าเป็ นเมล็ดที่คุณภาพ
ไม่ดี แล้ วจึงนาไปตากแห้ งก่อนหว่าน ก็จะเป็ นการลดการ
ใช้ เมล็ดพันธุไ์ ด้
1.2) ท าแปลงผลิ ต เมล็ด พั น ธุ์ เอง โดยควร
เลือกนาแปลงที่พอจะเป็ นเมล็ดพันธุไ์ ด้ และให้ ความสาคัญ
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ต้นข้ าวออกรวง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
และควรเกี่ยวข้ าวด้ วยมือ หรือขอความรู้จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้ าว เป็ นต้ น นอกจากนี้อาจ
มีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุข์ ้ นึ ในหมู่บ้าน
1.3) เมื่อมีเมล็ดพั น ธุ์ท่ีดีแล้ ว เกษตรกรควร
ลดอัตราการใช้ เมล็ดพันธุ์ โดย ควรใช้ เมล็ดพันธุป์ ระมาณ
15-20 กิโลกรัม/ไร่ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการข้ าว
(Rice Department, 2013) โดยวิ ธีก ารนี้ จะสามารถลด
ต้ นทุนด้ านเมล็ดพันธุไ์ ด้ ถงึ 50% หรือประมาณ 500 บาท
ต่อไร่ (ราคาเมล็ดพันธุเ์ ท่ากับ 20 บาทต่อกิโลกรัม)
2. ด้านการเตรียมดิน
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรควรทาการไถดะ
1 ครั้ง และไถแปร 1 ครั้ง โดยเมื่อเกี่ยวข้ าวเสร็จให้ ไถกลบ
ตอซางทันที และลงปุ๋ ยอินทรีย์ หรือปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปุ๋ ยพื ชสด เช่ น หว่ านเมล็ดปอเทือง เมื่อไถกลบปอเทือง
แล้ ว ก็จะเป็ นการเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ ให้ กบั ดินโดยธรรมชาติ
ทาให้ ลดการใช้ ปุ๋ยได้ ไม่ควรเผาฟางข้ าวเพราะจะส่งผลต่อ
การทาลายหน้ าดิน
3. ด้านวิธีการใช้ปยุ๋
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ใช้ ปุ๋ย
โดยเฉลี่ยประมาณ 60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ยประมาณ
2 ครั้ง แนวทางที่จะช่วยลดต้ นทุนได้ มีดงั นี้
3.1) ใช้ ปุ๋ ยในอัต ราที่เหมาะสม โดยใส่ ปุ๋ย 2
ครั้ ง ในระยะแตกกอ และระยะตั้ ง ท้ อ ง ประมาณ 30
กิโลกรัมต่อไร่ ตามข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลด
ต้ นทุนการผลิตข้ าวของศู นย์เมล็ดพั นธุ์ข้าวนครราชสีมา
โดยวิธกี ารนี้จะสามารถลดต้ นทุนด้ านการใช้ ปุ๋ยได้ ประมาณ
384 บาทต่อไร่ หรือประมาณร้ อยละ 49.2 ของต้ นทุนค่า
ปุ๋ ยทั้งหมด (ราคาปุ๋ ยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.8 บาท)
3.2) นอกจากนั้น ควรมีการรณรงค์ให้ เกษตรกร
หันมาใช้ ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ ยนา้ ซึ่งใช้ ได้ ดี
แทนปุ๋ ยเคมี เพื่อลดต้ นทุนการใช้ ปุ๋ยเคมี
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3.3) ควรมีการจัดตั้งกลุ่มทาการผลิตปุ๋ ยใช้ เอง
ในหมู่บ้าน เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด นา้ หมักชีวภาพ
3.4) เพื่ อ ให้ เกษตรกรสามารถซื้ อปั จ จัย การ
ผลิตได้ ในราคาที่ไม่สงู เกินไป จึงควรรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง
ในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย
3.5) เพื่อลดปริมาณการใช้ ปุ๋ย เกษตรกรควร
ใช้ ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดนิ หรือผสมปุ๋ ยใช้ เอง โดยต้ อง
อาศั ยองค์ค วามรู้จ ากหมอดิน ในหมู่ บ้าน หรือ ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น สานักงานเกษตร
อาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยที่จัดการสอน
ด้ านการเกษตร เพื่ อให้ เกษตรกรมีองค์ความรู้ท่ีถูกต้ อง
และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
4. ด้านการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ในด้ านการใช้ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร มี
แนวทางในการช่วยลดต้ นทุนการผลิตได้ ดังนี้
4.1) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง
ราคาเกี่ยวกับการจ้ างรถเกี่ยวข้ าว และจัดลาดับการเกี่ยว
ข้ าวของแต่ ล ะครั ว เรื อน เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้ ค่ าจ้ า งเหมา
สูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีความต้ องการจ้ างพร้ อมๆ กัน
4.2) ควรรณรงค์ให้ มีการนาวัฒนธรรมดั้งเดิม
มาใช้ เช่ น การลงแขก ซึ่งจากการศึกษาในข้ างต้ น พบว่ า
เกษตรกรในพื้นที่มีต้นทุนค่าแรงงานทั้งหมดเท่ากับ 392.32
บาทต่ อ ไร่ โดยมี ส่ ว นที่เป็ นต้ น ทุ น ที่เป็ นเงิ น สดเท่ า กับ
123.43 บาทต่อไร่ ดังนั้น การลงแขกจะสามารถช่ วยลด
ต้ น ทุน ค่ าจ้ างแรงงานในส่ วนของต้ น ทุน ที่เป็ นเงินสดได้
ประมาณร้ อยละ 31.46 ของต้ นทุนค่าแรงงานทั้งหมด
5. การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจะท าให้ เกษตรกร
ทราบว่า โครงสร้ างต้ นทุนเป็ นอย่างไร มีค่าใช้ จ่ายส่วนใด
ที่จะสามารถปรับลดได้ บ้าง แต่หากไม่มกี ารจดบันทึกบัญชี
ก็จะไม่ทราบว่ารายจ่ายใดบ้ างที่พอจะลดได้ ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมสนับสนุ นให้ เกษตรกรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
หรือบัญ ชีฟาร์ม ซึ่งจะทาให้ ทราบโครงสร้ างต้ นทุน และ
ส่งผลให้ การลดต้ นทุนมีความเป็ นไปได้ มากยิ่งขึ้น โดยอาจ
ใช้ กลยุทธ์ต่างๆ เช่น รางวัลสาหรับเกษตรกรที่จัดทาบัญชี
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม อาจต้ องมีการอานวยความสะดวก
ให้ แก่เกษตรกร โดยการสร้ างแบบฟอร์มในการลงบัญ ชี
เพื่ อให้ ง่ า ยต่ อ การลงข้ อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ จาก
หน่ ว ยงานทางการศึ กษาต่ างๆ เช่ น มหาวิทยาลั ย หรื อ
วิทยาลัย ที่เปิ ดสอนสาขาการบัญชี ในการอบรมการลงบัญชี
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ให้ แก่เกษตรกร นอกจากนี้ การจั ดทาบัญชีครัวเรือนหรือ
บัญ ชี ฟ าร์ มอย่ างต่ อเนื่ อง ก็จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อการลด
ต้ นทุนในรอบปี การเพาะปลูกต่อๆ ไป
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาต้ นทุนการผลิตข้ าวหอมมะลิ 105 ของ
เกษตรกรตาบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา ในปี การผลิต
2558/2559 พบว่ า ต้ น ทุ น ผั น แปรมี สัด ส่ ว นมากน้ อย
ตามล าดับ ดัง นี้ ต้ น ทุ น ค่ าเมล็ด พั น ธุ์ (21.3%) ค่ าจ้ า ง
เหมาเครื่องจั กรกลทางการเกษตร เช่ น ค่ า จ้ างรถเกี่ย ว
ค่ า จ้ างรถไถนา (19.9%) ค่ าปุ๋ ยเคมี (18.4%) และค่ า
แรงงาน (9.3%) ในขณะที่ต้นทุนคงที่ท่มี สี ดั ส่วนมากที่สดุ
คือ ค่ าเช่ าที่ดิน (23.6%) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษา
หลายเรื่องที่พบว่ า ในการเพาะปลูกข้ าวหอมมะลิ ต้ นทุน
ของปั จจั ยการผลิต ทั้งสามมีสัด ส่ วนสูงในปั จ จัยผัน แปร
( Srisompun, 2014; Busto and Isvilanonda, 2010)
และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Srisompun (2014)
ที่พบว่า ค่าเช่าที่ดนิ /ค่าใช้ ท่ดี ิน มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ในต้ นทุน
คงที่ สาหรับการพัฒนาแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิต
ข้ าวโดยการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางที่จะช่วยลดต้ นทุนการปลูกข้ าว ได้ แก่ การ
คัดเลือกเมล็ดพั นธุ์ท่ีดี หรือทาแปลงผลิตเมล็ดพั นธุ์เอง
ใช้ ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม โดยใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ในระยะแตกกอ
และระยะตั้งท้ อง และควรใช้ ปุ๋ยเคมีตามค่ าวิเคราะห์ ดิน
การรวมกลุ่มเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ในด้ านการ
เตรียมดิน ผลการศึกษา พบว่า เมื่อเกี่ยวข้ าวเสร็จให้ ไถกลบ
ตอซาง ห้ ามเผาฟางข้ าว ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
Chaiya (2005) และ Jaiinpol (2010) ที่สรุปไว้ ว่า ควร
มีการคัดเมล็ดพั นธุ์ข้าว และทาแปลงผลิตเมล็ดพั นธุ์เอง
รวมไปถึงผลการศึกษาของ Chaiya (2005) ที่สรุปไว้ ว่า
ควรใช้ ปุ๋ยเคมีให้ ถูกต้ องเหมาะสมสาหรับประเภทของดิน
และในอัตราที่เหมาะสม และผลการศึกษาของ Jaiinpol
(2010) ที่กล่ าวว่า ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองในการ
ซื้อปั จจัยการผลิต และผลการศึกษาของ Chaiya (2005)
และ Rice Department (2013) ที่ พ บว่ า เมื่ อ เกี่ ย วข้ า ว
เสร็จให้ ไถกลบตอซาง ห้ ามเผาฟางข้ าว
นอกจากนี้ กรมการข้ าวได้ มีการจัดทาโครงการหมู่บ้าน
ชุ มชนต้ น แบบการลดต้ น ทุน การผลิ ตข้ าว เพื่ อถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการลดต้ นทุนการผลิ ตสู่เกษตรกรโดยตรง ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวทางที่ได้ จากการศึกษา

ในครั้งนี้ เช่น การใช้ ข้าวพันธุด์ ี ใช้ เมล็ดพันธุข์ ้ าวในอัตรา
20 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลจากการ
ทาแปลงเรียนรู้ในจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถลดต้ นทุนการ
ผลิตของเกษตรกรลงได้ เฉลี่ย 969 บาท/ไร่ (Luechaikham,
2012) และ Chamnan et al. (2014) ได้ จั ด ท าแปลง
เรียนรู้ในพื้นที่เพื่อค้ นหาเทคโนโลยีท่เี หมาะสมในการลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ า วพื้ นที่ จั ง หวั ด สระบุ รี ซึ่ ง เทคโนโลยี
ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวทางที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้
เช่ น ใช้ เมล็ด พั นธุ์คุ ณ ภาพดีในอัตรา 18 กิโลกรัมต่ อไร่
ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน จัดทาบัญชี
ครัวเรือน พบว่า ในส่วนของแปลงส่งเสริมจานวน 30 ราย
มีรายได้ สทุ ธิเพิ่มขึ้น 1,632 บาทต่อไร่
ดังนั้น จากที่กล่ าวมาพอที่จะสรุปได้ ว่า แนวทางการ
ลดต้ น ทุ น การผลิต ข้ าวดังกล่ าวที่ได้ พั ฒ นาขึ้น จากการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร สามารถนาไปใช้ ได้ ในพื้นที่ตาบล
หินดาดเช่นเดียวกับพื้นที่อ่นื ๆ
บทสรุป
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาต้ นทุนการผลิต
ข้ าวและพัฒนาแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวหอม
มะลิ 105 โดยกระบวนการมีส่ วนร่ ว มของเกษตรกรใน
พื้นที่ตาบลหินดาด อาเภอห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และใช้ สถิติเชิง
พรรณนาในการอธิบายโครงสร้ างต้ นทุนของการผลิตข้ าว
และการวิเคราะห์เนื้อหาในการสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จาก
การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่ อให้ ได้ แนวทาง
ในการลดต้ นทุนการผลิตข้ าว ผลการศึกษาต้ นทุน พบว่ า
ต้ นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตข้ าวหอมมะลิ 105 เป็ นต้ นทุน
ผันแปร ซึ่งประกอบด้ วยค่าเมล็ดพันธุ์ (21.3%) ค่าจ้ างเหมา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร (19.9%) ค่าปุ๋ ย (18.4%)
และค่าแรงงาน (9.3%) ดังนั้น การลดค่าใช้ จ่ายในปั จจัย
การผลิตดังกล่ าวจึงเป็ นสิ่งที่เกษตรกรควรให้ ความสาคัญ
และจากการวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ การแบบมีส่ วนร่ วมกับ กลุ่ ม
เกษตรกร เพื่ อหาแนวทางในการลดต้ น ทุนการผลิตข้ าว
พบว่ า มีแ นวทางในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ าวที่ส าคั ญ
ดังนี้
1. ในด้ านเมล็ดพั นธุ์ ควรลดอัตราการใช้ เมล็ดพั นธุ์
มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีดี ทาแปลงผลิตเมล็ดพั นธุ์เอง
และอาจมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุข์ ้ นึ
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2. ในด้ านการเตรียมดิน ควรทาการไถดะ 1 ครั้ง และ
ไถแปร 1 ครั้ง โดยเมื่อ เกี่ยวข้ าวเสร็จให้ ไถกลบตอซาง
ทันที และไม่ ควรเผาฟางข้ าวเพราะทาลายหน้ าดิน หรือ
ควรใช้ ปุ๋ยพืชสด
3. ในด้ านการใช้ ปุ๋ย ควรใช้ ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม มี
การรวมกลุ่ ม ท าการผลิ ต ปุ๋ ยใช้ เอง หรื อ มี การรวมกลุ่ ม
จัดหาปัจจัยการผลิต หรือการใช้ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ
4. ในด้ านการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกร
ควรมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ ต่ อ รองราคาเกี่ยวกับ การจ้ างรถ
เกี่ยวข้ าว หรือรณรงค์ให้ มีการนาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้
เช่น การลงแขก
5. ควรสนับสนุนให้ เกษตรกรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
หรือบัญ ชีฟ าร์ม โดยใช้ กลยุ ท ธ์ต่ างๆ เช่ น จัด หารางวั ล
ให้ แก่ เกษตรกรที่มีก ารจั ด ท าบั ญ ชี และมีการออกแบบ
การจั ด ท าบั ญ ชี ให้ มี รูป แบบที่ง่า ยต่ อ การลงข้ อ มู ล เช่ น
แบบฟอร์มในการลงบัญ ชี เพื่ อสร้ างความสะดวกให้ แ ก่
เกษตรกร
โดยสรุป การศึ ก ษานี้ ได้ ท าให้ เกษตรกรได้ ทราบถึ ง
ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่แ ท้ จ ริง ตลอดจนเกิด การแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างกลุ่มเกษตรกร
และภาคีในพื้นที่ในการพัฒนาแนวทางการลดต้ นทุนการ
ผลิต แนวทางที่ได้ จึงเป็ นแนวทางที่พัฒ นาขึ้นโดยอาศั ย
การคิดและตัดสินใจร่ วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะทาให้
กระบวนการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ าวประสบผลส าเร็จได้
อย่างแท้ จริง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้นาชุมชน และหน่ วยงานภาครัฐ เช่ น สานักงาน
เกษตรอาเภอ องค์การบริห ารส่ วนต าบล พั ฒ นาชุ มชน
ควรสนับสนุนให้ เกษตรกรได้ นาแนวทางในการลดต้ นทุน
การปลูกข้ าวไปใช้ ในรอบการผลิตต่อๆ ไป เพื่อให้ เกษตรกร
ได้ รับประโยชน์สงู สุด เช่น ส่งเสริมให้ เกิดการรวมกลุ่มการ
ผลิต หรือจัดตั้งสหกรณ์ และเมื่อเกษตรกรได้ นาแนวทาง
ไปใช้ แล้ ว ควรทาการศึกษาต้ นทุนผลตอบแทนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงผลของการลดต้ นทุนการเพาะปลูก
2. หน่ ว ยงานภาครัฐ เช่ น ส านั ก งานเกษตรจั งหวั ด
ควรนาแนวทางการลดต้ นทุนการปลูกข้ าวที่ได้ พัฒนาขึ้น
ไปถ่ ายทอดให้ แก่ เกษตรกรในหมู่ บ้านหรือชุ มชนอื่น ๆ
เพื่อปรับใช้ ต่อไป
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3. ผู้นาในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงาน
เกษตรอาเภอ องค์การบริห ารส่ วนต าบล พั ฒ นาชุ มชน
ควรมีนโยบายหรือกลยุทธ์เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เกษตรกร
มีการจดบันทึกบัญชีฟาร์มอย่ างต่ อเนื่อง เพราะจะทาให้
เกษตรกรได้ รับทราบถึงโครงสร้ างต้ นทุนการเพาะปลูก ซึ่ง
จะนาไปสู่การลดต้ นทุนได้ เช่น การให้ รางวัลแก่ครัวเรือน
เกษตรกรที่มกี ารจดบันทึกบัญชี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้ ให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี งบประมาณ 2558 ขอขอบคุณ
องค์การบริหารตาบลหิ นดาด ผู้นาท้ องถิ่น ตาบลหิ นดาด
และเกษตรกรหมู่บ้านตะคร้ อเหนือ ตาบลหินดาด อาเภอ
ห้ วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ สละเวลา และให้ ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานวิจัยเป็ นอย่างดี ไว้ ณ โอกาสนี้
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