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ของเกษตรกรตอขั้นตอนการผลิตขาวที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ในที่ราบลุมเชียงใหม
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บทคัดยอ

 เกษตรกรรายยอยที่ปลูกขาวในพื้นที่เชียงใหมอยูในชวงเปลี่ยนผานและเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติเพื่อสอดคลอง 

รับกับความตองการของครัวเรือนและผลทางเศรษฐกิจภายใตความกดดันดานเศรษฐกิจและสังคม การศึกษานี้ไดเปรียบเทียบ 

การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับตัวและการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตขาวแบบใหมในอําเภอแมแตง พื้นที่ราบลุมเชียงใหม 

การผลติขาวเพือ่เพียงพอตอการบรโิภคภายในครวัเรอืนยังเปนวัตถปุระสงคหลกั บานหนองกาย เกษตรกรรับการผลิตขาวอนิทรยี 

เพื่อสอดคลองในหลายวัตถุประสงค : ลดการใชสารเคมี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและลดปญหาสิ่งแวดลอม และเพิ่มมูลคาในการผลิต 

ขณะทีเ่กษตรกรบานดงปาลนัไดมกีารประยกุตวธิกีารปลกูขาวเพือ่จดัการกบัปญหาการขาดแรงงานและตนทุนการผลติสงู การปลกู

ขาวโดยการใชกลาซิมเปนวิธีการดั้งเดิมที่เหมาะกับพื้นที่มีนํ้าทวมขังซึ่งถูกทดแทนดวยการปลูกขาวนาหยอด การปลูกขาวนาดํา

โดยทั่วไปซึ่งใชแรงงานมากไดถูกทาทายโดยนวัตกรรมการผลิต ไดแก การปลูกขาวนาโยน การปลูกขาวนาหยอด และการปลูก

ขาวนาหวานโดยประยุกตใชเครื่องพน การใชเครื่องพนในนาหวานใหผลผลิตใกลเคียงกับการปลูกขาวนาดํา แตสามารถลดตนทุน

การผลติ โดยเฉพาะตนทนุแรงงานประมาณรอยละ 60 เกษตรกรท้ังสองพืน้ทีย่งัมกีารใชเครือ่งเกีย่วนวด และเครือ่งเกีย่วขนาดเลก็ 

การศกึษาไดแสดงใหเหน็ถงึกระบวนการในการปรับตวัของเกษตรกรตอการเปล่ียนแปลงและความสามารถในการยังคงอยูภายใต

ความซับซอนที่ผลสะทอนในกระบวนการเรียนรูและจัดการดวยตนเอง และมีความม่ังคั่งในสองหมูบาน

คําสําคัญ : การผลิตขาว / เรียนรูดวยตนเอง / ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ / นวัตกรรม / ที่ราบลุมเชียงใหม

ABSTRACT

 Smallholder rice farmers in the Chiang Mai Valley are in transition to sustain their livelihoods under 

increasing social-economic pressures. This study compared the changes in adaptation and adoption of smallholder rice 

farmers to resource efficient and cost effective rice production technologies in two villages, Nong Kai and Dong Palan, 

of Mae Taeng district in the Chiang Mai Valley. Rice sufficiency is household main objective. The Nong Kai farmers had 

adopted organic rice to meet multiple objectives : reducing agro-chemical use, improving human and environmental 

health, and adding product value. The farmers also experimented with dry seeded rice to reduce production cost. While 

the Dong Palan farmers had modified rice planting techniques to overcome labor shortage and reducing production costs. 

These included parachuting young seedling technique, dry seeded rice, and broadcasting with modified blower. The 

blower-broadcasting technique produced similar yield as transplanting method, but had reduced production cost, especially 
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labor cost, by about 60 percent. Farmers in both areas were receptive to combine harvester, and small harvester. The 

study shows the process of farmers’ adaptive to change, and ability to persist in complex circumstances as it reflects 

in self-learning and self-organized, and improved wealth in these two villages.

Keywords : Rice Farming / Self-Learning / Resource Efficient / Innovation / Chiang Mai Valley

บทนํา

 ในสภาวะการณปจจุบันที่ตนทุนการผลิตขาวเพิ่มสูง

ขึน้ เน่ืองจากราคาปจจัยการผลิตทีเ่พิม่สงูชึน้ เชนปุยเคมรีาคา

เพิ่มขึ้นรอยละ 10-35 โดยปุยยูเรียเพิ่มขึ้นจากถุง (50 กก.) 

ละ 584 เปน 725-765 บาทในป 2554 (กระทรวงพาณิชย. 

2554) และคาแรงที่เพิ่มข้ึน จากเดิมราคาคาจาง ประมาณ 

150 บาท ซึ่งไดเพิ่มขึ้นเปน 200 บาทตอวัน นอกจากนี้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําใหเกิดฝนท้ิงชวง 

ทําใหเกษตรกรบางกลุมที่ไมไดรับนํ้าเพียงพอจากระบบ

ชลประทานตองหาวิธีในการเพิ่มความช้ืนในดิน เง่ือนไข 

ดังกลาวทําใหเกษตรกรตองหาวิธีการที่สามารถลดตนทุน

การผลิตและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี จากการพูดคุย

กับเกษตรกรในหลายพื้นที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาเกษตรกรหลายกลุมไดมีการปรับตัวในการผลิตขาว 

โดยเฉพาะในการผลิตขาวภายใตสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน 

ในชวง 2-3 ป ที่ผานมา ทําใหเกษตรกรบางกลุมในจังหวัด

เชียงใหมเชนเกษตรกรบานหนองกาย ต.สันปายาง บานดง

ปาลัน ต. ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม และอีกหลายพื้นที่ใน 

จงัหวดัเชียงใหม ไดทดลองผลติขาวนาหยอดท้ังในฤดนูาป และ

นาปรัง โดยมีการปรับใชเพื่อลดปญหาแรงงาน ซึ่งเกษตรกร 

สวนใหญระบุวาเปนวิธีการที่สามารถลดแรงงานคนและลด

ชั่วโมงการทํางานมากกวาวิธีนาดํา เชนลดข้ันตอนการผลิต 

ในการยายกลาปลูก งายตอการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน 

เหมาะสําหรับเกษตรกรรายยอยที่ใช แรงงานครอบครัว 

นอกจากน้ีในพื้นที่ดังกลาวยังเกิดนวัตกรรมการผลิต ไดแก 

การปลูกขาวนาโยน (บานดงปาลัน) และการปลูกขาวนา

หวานโดยประยุกตใชเครื่องพนท่ีสามารถควบคุมอัตราการใช 

เมล็ดพันธุ และลดตนทุนแรงงาน 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน การปรับเปลี่ยนและ

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตขาวแบบใหมของเกษตรกร 

ตลอดจน ความเปนมาของเทคโนโลยี ที่ผานกระบวนการ

ทดลองและทดสอบของเกษตรกรในชวงระยะเวลา 2-3 ป 

ที่ผ านมาเปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษา เนื่องจาก 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอดีตที่ผานมายังมีขอจํากัด 

กับสภาพปญหาในไรนา และความสามารถในการแกไข

ปญหาของเกษตรกร นับตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา 

จึงไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการใหคนเปนศูนยกลางของนวัตกรรม

และการเรียนรู (People-Centered Innovation and learning) 

โดยใหความสําคัญตอองคความรู และประสบการณของ

เกษตรกร (Chambers R. Pacey, A. 1989) ซึ่งอาศัย

ประสบการณและภูมิป ญญาทองถิ่นในการจัดการการ

สร างนวัตกรรม  สร างเครือข ายสังคมของนวัตกรรม 

เพื่อการเรียนรู และการแลกเปลี่ยน ใหมีการแพรกระจาย

นวัตกรรมเพื่อการปรับตัวตอการตลาด กระแสโลกาวิวัฒน 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภายใต ระยะ

เวลานั้นๆ ผลท่ีไดคือ เกษตรกรจะมีการสรางสหพันธ 

การเรียนรู ที่หลากหลาย เพื่อการปรับตัวตอผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น (FAC CAADP Policy Brief. 2011) ทาํใหเกิด 

การพัฒนาเทคโนโลยีตรงกับบริบทและความตองการของ

ชุมชน ดังนั้นการศึกษาการปรับตัวและการยอมรับของ

เกษตรกรตอข้ันตอนการผลิตขาวที่ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพในที่ราบลุ มเชียงใหมจึงเปนประโยชนใน 

การปรับใชภายใตสถานการณ วิกฤติดานแรงงานและความ

แปรปรวนของน้ําที่ใชในการผลิตขาว และประเด็นการเรียน

รูของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยี และการขยายผลงาน

ดานการสงเสริมการเกษตรโดยเกษตรกรเปนศูนยกลาง 

ของนวัตกรรมและการเรียนรู 

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการผลิตขาว และการปรับ

เปลี่ยนและการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวที่มีการใช

ทรพัยากรอยางมีประสทิธภิาพของเกษตรกร ในอาํเภอแมแตง 

พื้นท่ีราบลุมเชียงใหม



210
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

วิธีการศึกษา

 โดยวิธีการสังเกตอยางมีส วนรวมและจดบันทึก 

ในการทาํกจิกรรมรวมกบัเกษตรกร การประชมุกลุมเกษตรกร 

และการสัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับตัวภายใต 

ความกดดันตางๆ ตลอดจนประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยน

วิธีการผลิตขาว และความลงตัวของเทคโนโลยี (Technology 

Configuration) ของสองพืน้ทีไ่ดแก บานดงปาลนั ตําบลขีเ้หล็ก 

(จํานวน 11 ครัวเรือน) และบานหนองกาย ตาํบลสันปายาง 

(จํานวน 38 ครัวเรือน) ของอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

การวิเคราะหใชการพรรณนาเชงิเปรียบเทยีบการจดักลุมขอมูล

ผลการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคม

 บานดงปาลันเปนหมู บ านในท่ีราบลุ มเชียงใหม 

ประชากรมากกวารอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ครัวเรือนเกษตรกรมีระบบการปลูกพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก 

ทําการเกษตรในพื้นท่ีนาลุ มชลประทานในเขตโครงการ

ชลประทานแมแตง ขณะท่ีบานหนองกายประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพรับจางตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

และรับจางกอสรางเปนอาชีพหลัก รองลงมาประมาณรอยละ 

40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีขาวเปนพืชหลัก ลักษณะ

พื้นท่ีทําการเกษตรบานหนองกายสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม 

แตบางพื้นท่ีเปนพื้นที่ดอน โดยมากทํานาแบบข้ันบันได 

ไดรับนํ้าจากนํ้าแมริมและหวยแมเลาะอยางเพียงพอตลอดป

 ระบบการผลิตหลักของพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองหมูบาน 

ไดแก ขาว-ถั่วเหลือง-ขาวโพด นอกจากนี้สําหรับบาน 

หนองกายยงัมลีาํไยเปนพชือกีชนดิหนึง่ในระบบการผลิตหลกั 

เกษตรกรทั้งสองพื้นท่ีมีขอจํากัดที่คลายคลึงกันคือ ครัวเรือน

เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก และเกษตรกร

ประมาณรอยละ 80 ตองเชาที่ดินเพ่ือทําการเกษตร จําเปน

ตองรักษาระดับผลิตภาพของขาวเพื่อจายคาเชาที่ดินและให

ผลผลิตขาวเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน สวนที่เหลือ

จากการบริโภคจึงขายเพื่อเปนรายได โดยที่เกษตรกรบานดง

ปาลันตองจายคาเชาที่ดินในอัตราไรละ 1,000 บาท หรือแลว

แตการตกลงกับผูใหเชา ขณะท่ีเกษตรกรบานหนองกายจาย

คาเชาที่ดินในอัตราไรละ 200–300 บาทตอการทํานาหน่ึง

ครั้ง และอัตราไรละ 600 บาทตอการทํานา 2 ครั้ง เกษตรกร

บางรายใหผลผลิตขาวในอัตรา 10 ถัง (100 กก.) ตอไรเปน 

คาเชาแกผู ใหเชา นอกจากน้ันยังมีระบบการผลิตพืชที่ให 

รายไดสูงเชน ขาวโพด ที่เขามามีบทบาทในทั้งสองชุมชน

เทคโนโลยีการผลิตทางเกษตร

 เทคโนโลยีการผลิตทางเกษตรท้ังสองพื้นที่ศึกษา 

มีพัฒนาการดานการผลิตอยางตอเนื่องในรูปแบบท่ี คลาย

กัน เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดตนทุน 

การผลติจากวธิกีารทาํนาดาํ เปนวธินีาหวาน วธินีาหยอด และวธิี 

นาหวานโดยประยกุตใชเครือ่งพนตามลาํดบั โดยเริม่ทดลองใช

พนัธุขาวเหนยีวสนัปาตอง 1 เมือ่ไดผลผลติเปนทีน่าพอใจแลว 

ก็มีการทดลองใชพันธุอื่นๆ  ตามมา เชนพันธุ กข 6, กข 4, 

มะลิ 105, ดอหอม เปนตน

 การพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตขาวของเกษตรกร

บานดงปาลัน อาศัยการพัฒนาในรูปแบบกลุ ม ได แก  

การดดัแปลงเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายเพือ่เกีย่วขาว และการ

ปลกูขาวโดยใชกลาซมิ (บศุรา ลิม้นรินัดรกลุ. 2550) (ยายกลา

ปลูก 2 คร้ัง) ในฤดูนาป 2554 เกษตรกรในกลุมผูปลูกขาว 

บานดงปาลันทาํการทดลองปลูกขาวนาหยอด โดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกขาวนาดํา เนื่องจากเห็นความ

สําเร็จของเกษตรกรรายแรกของบานดงปาลันที่นําวิธีการนี้

มาใชในฤดูนาป 2553 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญพบวาการปลูก

ขาวนาหยอดใหผลผลิตดีใกลเคียงกับการปลูกโดยวิธีปกติ 

(นาดํา) โดยขาวเหนียวสันปาตอง 1 ที่ปลูกโดยวิธีนาหยอด

ไดผลผลิต 1,000 กก./ไร ขณะที่การปลูกวิธีปกติใหผลผลิต 

1,000-1,900 กก./ไร และเกษตรกร 1 รายทดลองทําการผลิต

ขาวเหนยีวสนัปาตอง 1 โดยวิธนีาโยน ซึง่ใหผลผลิต 830 กก./ไร  

ไดเมล็ดขาวสมบูรณ นํ้าหนักเมล็ดดี จนมีเกษตรกรหลายราย

มาตดิตอขอซือ้เพือ่ใชเปนเมล็ดพนัธุในฤดกูาลถัดไป แตเกษตรกร

ผูผลิตเห็นวา แมวาวิธีการนาโยนจะใหผลผลิตดี แตก็มีขอ

จํากัดดานตนทุนการใชถาดเพาะกลาถาดละ 7 บาท และความ

ยากลําบากในการขนยายถาดเพาะกลาสูแปลงปลูกนอกจาก

นั้น ในฤดูนาปรัง 2555 เกษตรกรบางรายทําการปลูกขาว

นาหวานโดยประยุกตใชเคร่ืองพนซึ่งสามารถควบคุมอัตรา 

การใชเมลด็พนัธุ  (10 กก./ไร)  โดยใชพนัธุขาวเหนียวสนัปาตอง 1 

ไดผลผลติ  716  กก./ไร   และประหยดัเวลาในการปลกูโดยสามารถ

หวานไดครอบคลุมพืน้ที ่1 ไร ในเวลาเพียง 20 นาท ีพฒันาการ

ของระบบการผลิตขาวของเกษตรกรบานดงปาลันชี้ใหเห็นวา 

เกษตรกรมีความตระหนักถงึตนทนุทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้วสัดกุารผลติ

และแรงงาน จะเห็นไดวาเกษตรกรใหความสําคัญกับการลด
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สวนวิธีการอื่นๆ  ใหผลผลิตใกลเคียงกันประมาณ 700 กก./ไร

 ดานการจัดการพบวาแตละวิธีประหยัดตนทุนคาแรง
งานที่ตางกัน เชน การทํานาหวานโดยใชเครื่องพนพบวาใช
แรงงานในการหวานเมล็ดเพียง 20 นาทีตอไร ซึ่งแตกตางกับ
การปลูกขาวดวยวธินีาดาํท่ีตองใชแรงงานเปนเวลา 57 ช่ัวโมง 
ถาคํานวณเปนตนทุนเม่ือคํานวณการใชแรงงานตอวัน 
8 ชั่วโมงตอวันซึ่งจายคาแจงแรงงานเทากับ 200 บาทรวม
ตองจายคาจางแรงงานเพื่อถอนกลาและปลูกขาวนาปรังรวม
เปนเงินทั้งสิ้น 1,425 บาท ซึ่งวิธีการปลูกขาวดวยนาหวาน 
ลดตนทนุคาแรงงานรอยละ 99  คดิเปนเงินท่ีลดลง 1,400 บาท 

 เมื่อพิจารณาวิธีการปลูกขาวแบบนาหยอดใชเวลาใน
การหยอดเมล็ดประมาณ 12 ชั่วโมงตอไร เม่ือคิดเปนคาจาง
ประมาณ 300 บาทตอไรและเม่ือทําการเปรียบเทียบกับวิธี
การปลกูขาวนาดําพบวามีตนทนุเฉพาะคาแรงงานปลูกพบวา 
การปลูกขาวนาหยอดลดตนทุนไปประมาณรอยละ 79 ลดคา 
ใชจายในการปลูกไป 1,125 บาท จากขอมูลขางตนพบวา 
ภายใตภาวะกดดันดานแรงงานและคาจางที่สูงขึ้นเทคโนโลยี
การผลิตที่เกษตรกรมีการปรับใชพบวาสามารถลดตนทุน
ดานการใชทรพัยากรดานแรงงานและสามารถทาํใหเกษตรกร 
ลดตนทุนการผลิตขาวได ดังตารางท่ี 1

การเก็บเกี่ยว

 การเก็บเกี่ยวท่ีพบมีหลายลักษณะ ขึ้นกับสภาพพื้นที่
ปลกู ความตองการฟางขาว รวมถึงนํ้าหนกัเมลด็ และความชืน้
ในเมล็ดของเกษตรกรแตละราย โดยการเก็บเกี่ยวที่พบมี 
5 ลักษณะ ดังตารางที่ 2 เกษตรกรบานหนองกายนิยมใช
วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องตัดหญาเกี่ยวในขาวฤดูนาป 
เพราะประหยัดเวลาและไดเกี่ยวและตากขาวในนาในคราว
เดียวกัน นอกจากนั้นยังไดฟางขาวราคาดี และในฤดูนาป
ลักษณะดินในแปลงนาช้ืนแฉะจึงเปนขอจํากัดในการใชรถ 
เกีย่วนวด สวนฤดนูาปรงัเกษตรกรทีม่พีืน้ทีน่าคอนขางราบและ 
ดนิแนน นยิมใชรถเกีย่วนวดเนือ่งจากประหยัดเวลาในการเกบ็
เกี่ยวและไดขายขาวทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ

 แมวาการจางรถเกีย่วนวดจะสะดวกและราคาประหยัด 
แตกม็ขีอจาํกดัในพืน้ทีท่ี่รถเขาไมถงึ และในพืน้ทีฤ่ดนูาปทีด่นิ
มคีวามช้ืนแฉะ เกษตรกรบางรายจึงใชแรงงานคนเก่ียวเพราะ
จะไดกําไรจากราคาฟางขาวในราคามัดละ 8 บาท ขายฟาง 
2 ไร ไดเงินประมาณ 4,000 บาท โดยเสียคาจางแรงงานไรละ 
700 บาท ดังนั้นเจาของที่นาจะไดกําไรเพิ่มถึง 2,600 บาท 

ในขณะที่ฟางขาวที่ไดจากรถตัดหญาขายเหมาะในราคาไรละ 

คาใชจายดานแรงงาน และลดการพ่ึงพิงแรงงานจากภายนอก 

ถงึแมแตเดมิระบบการผลติแบบนาดําจะใชแรงงานแลกเปลีย่น

แตระบบดงักลาวกาํลงัจะถกูทดแทนดวยกระบวนการผลิตทีม่ี

ประสิทธิภาพดานแรงงานที่ดีกวา 

 การพัฒนาเทคโนโลยดีานการผลิตขาวโดยวธินีาหยอด

ของเกษตรกรบานหนองกาย มีเกษตรกรเร่ิมทดลองผลิตมา

แลวตั้งแตป 2546 แตเทคโนโลยีนี้เกิดการขยายตัวในหมูบาน

หนองกาย อยางมากในป พ.ศ. 2554 โดยเกษตรกรเกือบ 

ทุกรายในหมูบานเลือกทําการผลิตขาวโดยวิธีนี้ เนื่องจาก

กอนป 2551 เกษตรกรประสบกับปญหาตนทุนแรงงานที่

เพิ่มขึ้น จึงปรับเปล่ียนวิธีการผลิตจากนาดําเปนนาหวาน 

ซึ่งไดผลผลิตในระดับที่พอใจประมาณ 600–700 กก./ไร 

แตเกษตรกรบางรายประสบปญหาในดานความถนัดใน 

การเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน เนื่องจากตนขาวเจริญเติบโต

ไมสมํ่าเสมอ เกษตรกรตองเสียเวลากับการคัดเลือกรวงที่สุก

แกพรอมกัน ในป 2552 เกษตรกรจึงทดลองปลูกขาวแบบ

หยอดเมล็ดขาวใหเปนแถวเปนแนว (นาหยอด) พบวาวิธีการ

นาหยอดดังกลาวใชเมล็ดพันธุ (10 กก./ไร) นอยกวา และให

ผลผลิต (800 กก./ไร) ซึ่งดีกวาในแงปริมาณเมล็ดพันธุแตให

ผลผลิตใกลเคียงกับการทํานาหวาน ในป 2553 เกษตรกร

ไดทดลองปลูกขาวนาหวานโดยประยุกตใชเครื่องพนโดยมี

วัตถุประสงคในการลดตนทุนแรงงานและประหยัดเวลากวา

การทํานาหวานปกติ แตเกษตรกรพบวาการทํานาหยอดได

ผลผลติดกีวา และเกบ็เกีย่วงายกวาการทาํนาหวานดวยเครือ่ง

พนเน่ืองจากเกษตรกรยังไมคุนเคยกับการเกี่ยวขาวนาหวาน 

ดังนั้นในป 2554 เทคโนโลยีการปลูกขาวโดยวิธีนาหยอด 

จึงเปนที่นิยม และในปนี้เองเกษตรกรไดมีการทดลองปลูก

ขาวหลากหลายพันธุมากขึ้นนอกจากพันธุสันปาตอง 1 เชน 

พันธุ กข 6, กข 4 และ มะลิ 105 

ตนทุนและผลตอบแทน

 ในแตละวิธีการผลิตมีตนทุนคาเตรียมดิน 1,000 บาท 

/ไร วิธีการนาดําใชเมล็ดพันธุนอยที่สุดคือ 5 กก./ไร สวนวิธี

การนาหยอดและนาหวานแบบประยกุตใชเคร่ืองพนเกษตรกร

ใชเมล็ดพันธุในอัตราที่เทากันคือ 10 กก./ไร โดยวิธีนาดํา 

ใชตนทุนแรงงานในการปลูกมากท่ีสุดคือ 1,425 บาท/ไร 

เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่มากกวาทั้งการหวานกลา 

ยายกลา และการปกดํา และจากการสัมภาษณเกษตรกร 

ที่มีการผลิตทั้ง 4 วิธีกับพันธุขาว ในฤดูการผลิตขาวนาปรัง 

ป 2555 พบวา วิธกีารนาดาํใหผลผลิตมากทีส่ดุคอื 800 กก./ไร 
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300 บาท และฟางขาวที่ไดจากรถเกี่ยวนวด ขายไดในราคา
ไรละ 100 บาท

ความพึงพอใจของเกษตรกรในวิธีการผลิตขาว
 เทคโนโลยีการผลิตขาวโดยวิธีนาหวานแบบประยุกต
ใชเครื่องพนกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมากในกลุ ม
เกษตรกรบานดงปาลัน เพราะตนทุนแรงงานตํ่าและประหยัด
เวลาในการปลูกลงไปไดมาก โดยใชเวลาปลูกเพียง 20 นาที
ตอไร ประกอบกับพื้นที่ดงปาลันที่มีลักษณะเปนท่ีราบลุม 
รถเกี่ยวนวดเขาถึงไดงาย จึงสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขาว ทําใหเกษตรกรมีเวลาไปดูแลพืชอื่นท่ีเพิ่มรายได 
เชน ขาวโพด แตสําหรับพื้นที่บานหนองกายเปนที่ราบลุม
สลับกับท่ีดอน สวนมากเปนนาแบบขั้นบันได มีขอจํากัด

ในการเขาถึงของรถเกี่ยวนวด ดังนั้นจึงจําเปนตองเก็บ
เกี่ยวโดยใชแรงงานคน อีกทั้งการทํานาหวาน เกษตรกร 
ยงัไมคุนเคย เนือ่งจากมีความเคยชนิกบัการทาํนาดาํ เกษตรกร 
ที่ขาดประสบการณในการหวานขาวมักจะใชอัตราเมล็ด
พันธุสูงหรือนอยเกินไป ทําใหการต้ังตัวและการเจริญเติบโต 
ของตนขาวไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะถาการเตรียมแปลง 
ไมราบเรียบมีนํา้ทวมขังเปนหยอมๆ ซึ่งมีผลตอความสะดวก 
ในการเก็บเกีย่ว ดงันัน้เทคโนโลยกีารผลติขาวโดยวธินีาหยอด
จงึไดรบัความนยิมในเกษตรกรบานหนองกายมากกวาการทํา
นาหวานแบบประยุกตใชเครื่องพน

ตารางท่ี 2 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวขาวบานหนองกาย ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

การเก็บเกี่ยว ขอดี ขอจํากัด

คนเกี่ยว + คนนวด - เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก รถเกี่ยวนวดเขาไมถึง
- ลดการทําลายตอซัง สะดวกตอการปลูกถ่ัวเหลืองในตอซัง

- ใชเวลามาก
- เสียคาใชจายมาก ทั้งจางเก่ียว จางมัด จางนวด จางคน
หาบ และจางโม

รถเกี่ยว + รถนวด - สะดวก รวดเร็ว เกี่ยวพื้นที่ขนาดใหญ (วันละ 14 ไร)
- ไดขายขาวทันที
- เหมาะกับพื้นที่ราบ รถเขาได และไมชื้นแฉะ

- พื้นที่ขนาดเล็กเขาไมได 
- หากตองการขายขาวในราคาดีตองนําขาวไปตาก
- ขาวจะรวง/หลน และ- ไมไดฟางขาวซ่ึงทําใหลดมูลคา

รถเกี่ยว (รถไถเดิน
ตาม) + คนนวด

- เกี่ยวไดเร็ว เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
- ไดฟางขาว ไดขาวแหงราคาดี

- เก่ียวไดชากวารถเก่ียวนวด

คนเกี่ยว + รถนวด - ประหยัดเวลากวาใชคนเกี่ยว + คนนวด - ฟางขาวไมไดราคา

เครื่องตัดหญาเกี่ยว + 
คนนวด

- เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก เร็วกวาใชคนเก่ียว
- ลดการทําลายตอซังสามารถเพิ่มมูลคาตอซัง
- ตัดแลวตากขาวในนาไดเลย (ไดขาวแหงราคาสูงกวา)

- ตัดไดไมเกินวันละ 1.5 ไร/คน
- ตองเสียคานวด และคาโม

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการลดตนทุนในการผลิตขาวแตละวิธี* จากการทดลองของเกษตรกรบานดงปาลัน

ผลผลิต/ตนทุนการผลิต นาดํา นาหวาน นาหวาน 
(ประยุกตใชเคร่ืองพน)

นาหยอด

 ผลผลิตขาวพันธุสันปาตอง 1 (กก./ไร)  800  700  716  716

  คาเมล็ดพันธุ (บาท/ไร)
  ขาวเหนียวสันปาตอง 1 ( 26 บาท/กก.)  130  260  260  260

 คาเตรียมดิน (ไถ/คราด บาท/ไร)  1,000  1,000  1,000  1,000

 แรงงานปลูก (ชม./คน/ไร)  57  1  0.20  12

 คาบริการในการปลูก คิดเทียบคาแรง 
 ขั้นตําวันละ 200 บาท (บาท/ไร)  1,425  25  100  300

ที่มา : เกษตรกร 1 รายที่ผลิตขาวทั้ง 4 วิธีในฤดูนาปรัง 2555 บานดงปาลัน ต. ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม
*หมายเหตุ: คิดคํานวณเฉพาะวิธีการจัดการที่แตกตางกันในการผลิตขาว
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

ตารางท่ี 3 ขอดีและขอจํากัดของแตละวิธีการผลิต บานหนองกาย ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการผลิต ขอดี ขอจํากัด

นาดํา  - ตนขาวแข็งแรง ลดความเสี่ยง
 - ผลผลิตตอไรสูง ไดเมล็ดขาวนําหนักดี
 - คนเกี่ยวงาย เนื่องจากตนขาวมีลักษณะเปนกอ

 - ใชแรงงานมาก 
 - ใชเวลามาก
 - คาใชจายดานแรงงานสูง

นาหวาน  - ลดตนทุนแรงงานในการปลูก
 - เมล็ดขาวเตง นําหนักผลผลิตดี

 - วัชพืชมาก
 - คนเก่ียวยาก เนื่องจากตนขาวกระจัดกระจาย
  ไมเปนกลุม

นาหยอด  - ลดตนทุนแรงงานในการปลูก
 - ยนระยะเวลาในการปลูกไปได 4 – 5 วัน
 - เกี่ยวงาย เนื่องจากตนขาวมีลักษณะเปนกอคลายกับ
  การทํานาดํา

 - วัชพืชมาก
 - ขาวลมงาย (รากหยั่งไมลึก)

วิจารณและสรุปผล

 ภายใตการผลิตในปจจุบันที่เกษตรกรมีความเสี่ยง

หลายดานท้ังกายภาพ ไดแก การเปล่ียนแปลงดานอากาศ 

ฝนตก นํ้าทวมเปนตน รวมถึงเกษตรกรสวนใหญตองเชา

ที่ดินรอยละ 80-90 ทั้งสองพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังมี 

ความกดดันดานเศรษฐกิจ รายจายเพื่อซื้อปจจัยการผลิต 

ทีส่งูขึน้ ในขณะทีร่าคาผลผลติขาวไมเพิม่เปนสัดสวนเดยีวกนั 

จะพบวาเกษตรกรไดมกีารปรบัตวัในการผลิตขาวหลากหลาย

รปูแบบ ไดแก การพฒันารูปแบบการผลติขาวทีม่คีวามรวดเรว็ 

ลดตนทุนการใชแรงงานมากขึ้น เชน การทําขาวนาหยอด 

และขาวนาหวาน เปนตน การลดปจจยัการผลติ การใชสารสกดั

ชีวภาพในการจัดการศัตรูพืช นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู 

ทีจ่ะพฒันารูปแบบการผลติในแบบตางๆ ซึง่พบวามพีฒันาการ

ผลิตขาวในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเทคโนโลยีการปลูก

ขาว และการปรับตัวของเกษตรกร

 การศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีความ

สามารถในการปรับตัวภายใตความกดดันตางๆ เพื่อให

สามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมทางการเกษตรไดอยางตอ

เนื่องไดเปนอยางดี ผานกระบวนการเรียนรูและทดลองอยาง 

ตอเนื่องด วยตนเอง โดยเกษตรกรจะเลือกเอาวิธีการ 

ในการผลิตที่ทําใหเกิดผลเสียตอผลผลิตนอยที่สุด หรือ

การทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าสุดเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีที่สุด 

เกษตรกรเรียนรูและไดรับขอมูลจากคนในพื้นที่แลวจึงนํามา

ใชในการตัดสินใจ ซึ่งพบวาพัฒนาการดานเทคโนโลยีในกลุม

เกษตรกรบานดงปาลันเปนไปอยางรวดเร็วในชวง 2–3 ป 

ที่ผานมา ทั้งนี้เพราะเกษตรกรบานดงปาลันมีการรวมกลุม 

ในการทํากิจกรรมทางเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ อยางเหนียว

แนน เนื่องดวยการรวมกลุมรวมกิจกรรมของเกษตรกรราย

ยอยสามารถนําไปสูการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

เหมาะสม ทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน การถายทอด

ขอมูลประสบการณและทกัษะ ตลอดจนการพัฒนาความรูและ

เทคโนโลยีใหมที่นําไปปฏิบัติได (บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล. 2550)

2. การเรียนรูและการปรับใชเทคโนโลยีของเกษตรกร

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้งสองพื้นที่มีการ

เรียนรูโดยการปรับใชเทคโนโลยีที่มีอยูเดิม เพื่อตอบสนอง 

ตอการเปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิและสังคม เชน การประยกุต

ใชเคร่ืองพนปุยมาใชในการทํานาหวาน เพื่อประหยัดเวลา 

ในการเพาะปลูก และเกษตรกรมีการปรับใชรถไถนา และ

เครื่องตัดหญา มาใชเปนเครื่องมือในการเกี่ยวขาว ที่สามารถ 

ลดตนทุนแรงงานและประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว จากการ

เรียนรูและทดลองอยางตอเนื่องของเกษตรกรทาํใหเกษตรกร 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประหยัดเวลาและไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 

และมีเวลาทาํกจิกรรมอืน่เพือ่เพิม่รายไดในครวัเรอืน อกีทัง้ยงั

ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร

3. เทคโนโลยีและมิติทางดานเศรษฐกิจสังคมของ

เกษตรกร

 ความสําเร็จของเทคโนโลยีเกิดจากความสัมพันธของ

องคประกอบที่ลงตัวในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Configuration) ไดแก เง่ือนไขทางนิเวศเกษตร เทคโนโลยี
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

และกลไกทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการรวมกลุมของชาวนา ดังนั้น 

การขยายผลของเทคโนโลยีจําเปนตองคํานึงถึงความเช่ือม

โยงของสามปจจัยดังกลาวขางตน (บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล. 2550) 

ซึ่งจะเห็นไดจากการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดย

เกษตรกรจะเลือกใชวิธีการท่ีทําใหตนทุนตํ่าสุดและรักษา

ระดับผลิตภาพไวใหมากที่สุด ขณะเดียวกันก็เลือกเทคโนโลยี

ที่เหมาะกับบริบทในพื้นที่ของตน 

4. ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของเกษตรกร 

 จากการเรียนรูและทดลองอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

ทําใหเกษตรกรสามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสทธิภาพ

มากขึ้น กลาวคือ วิธีการปลูกขาวแบบใหมที่เกษตรกรทดลอง

ปรับเปลี่ยน ทั้งวิธีการนาหยอด นาหวาน และนาหวาน 

แบบประยกุตใชเครือ่งพน ทาํใหเกษตรกรสามารถรักษาระดับ

ผลิตภาพ โดยที่ใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการ 

เปนไปอยางประหยัด 

5. สิ่งที่ทาทาย

 การทํานาหวานโดยเฉพาะดวยเคร่ืองพน หรือการ

ใชเคร่ืองปลูกขนาดเล็กในระบบการผลิตแบบนาดํา ดังเชน 

ในภาคเหนอืตอนลางและภาคกลาง มแีนวโนมจะเขามาทดแทน 

การผลิตขาวแบบนาดําแบบดั้งเดิมที่ใชแรงงานแลกเปลี่ยน

หรอื/และแรงงานจาง เกษตรกรในพืน้ทีศ่กึษาไดทดลองปฏบิตัิ

และประยุกตเครื่องพนโดยการควบคุมการกระจายเมล็ดพันธุ

ขาวอัตรา 10 กก./ไร ซึ่งนอยกวาอัตราท่ีแนะนาํสําหรับการ

ทํานาหวานทั่วไปของกรมการขาว (15 กก./ไร) โดยผลผลิต 

อยูในระดับที่ยอมรับไดของเกษตรกร แตในระบบนาหวาน 

เกษตรกรบางรายไมสามารถจัดการกับวัชพืชหรือมีการ 

เตรียมแปลงที่ดี ทําใหผลผลิตมีความแปรปรวนสูง ดังนั้น 

การผลิตขาวแบบนาหวานเพ่ือลดตนทุนดานแรงงานที่จะ

ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ เกษตรกรจําเปนตองเพิ่ม

ทักษะดานการเตรียมพื้นที่ การจัดการนํ้า การจัดการวัชพืช 

การจัดการธาตุอาหาร ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมผลผลิตใหสูง 

ในขณะท่ีความรูสมยัใหมดานการจดัการศตัรพูชืท่ีองิหลกัการ

นเิวศวทิยาตองไดรบัการเรียนรูเพือ่ลดภาวะเส่ียงจากศตัรขูาว

 เกษตรกรมีการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดย

การสังเกต แสวงหาขอมูลใหมจากเพื่อนบานหรือแหลงอื่น 

เพื่อประยุกตและปรับใช จนไดเทคโนโลยีการผลิตที่ลดตนทุน

ไดระดับหนึ่ง กระบวนการเรียนรูที่เกษตรกรริเริ่มมีนัยยะ 

ตอระบบการสงเสริมการผลิตขาวอยางยัง่ยนืของรฐัไดอยางไร 

และเราจะใชประโยชนจากกระบวนการเรียนรู ระดับกลุ ม 

เพื่อการขยายผลเทคโนโลยีลดตนทุนการผลิตขาวไดอยางไร

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุ สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (เครือข ายภาคเหนือ) และคณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้
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