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บทคัดยอ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ในอดีตเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรรายยอยและพึ่งพาตนเองเปนหลัก 
ตอมารัฐบาลมีนโยบายการผลิตเพื่อการคา ประกอบกับการเจริญเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทําใหมีการเคลื่อน

ยายแรงงานออกนอกภาคการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรจึงตองพึ่งพาเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงาน 
ที่เคลื่อนยายออก จากภาคสนามพบวาขณะนี้มีการใชเครื่องจักรกลหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากข้ึน ซึ่งจากการเพ่ิมของ 
การใชเคร่ืองจักรกลจะมีผลอะไรบางตอการปลูกขาว จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและประชุมกลุมพบวา เครื่องจักรกล
ชนิดแรกที่เกษตรกรใชเพื่อทุนแรงในการผลิตขาวในป พ.ศ.2520 คือ รถไถเดินตามและเคร่ืองสูบนํ้า จากนั้นรถแทรกเตอรขนาด
ใหญเริ่มเขามาปรับพื้นที่นาในป พ.ศ.2527 ในชวงหลังป พ.ศ.2538 หมูบานในตําบลโคกสีเริ่มมีการใชรถเกี่ยวขาว เครื่องนวดขาว 
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องพนสารกาํจัดศัตรูพืช รถแทรกเตอรขนาดกลาง และในป พ.ศ.2553 เริ่มมีรถดาํนาในหมูบาน 
นอกจากนั้นการเขามาของเครื่องจักรกลเกษตรประกอบกับคาแรงงานภาคการเกษตรที่เพิ่มสูงข้ึนทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน 
การปลูกขาวคือ การปลูกขาวโดยใชเครื่องจักรกลในทุกข้ันตอนการผลิตตั้งแตเริ่มตนเตรียมดินโดยใชรถแทรกเตอรขนาดกลาง 
การใชรถดาํนา การใชเครื่องพนสารกาํจัดศัตรูพืช และการใชรถเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวจากการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตโดยใช
วิธีการทํานาแบบเดิมและการทํานาแบบใหมโดยใชเครื่องจักรกลในการผลิต พบวา การทํานาแบบการใชเครื่องจักรกลในการผลิต
สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดมากกวาการทาํนาแบบดั้งเดิมที่ใชแรงงานคนในการปกดาํ โดยตนทุนรวมเฉลี่ยของการทาํนา
แบบใหม คือ การใชเครื่องจักรกลเกษตร เทากับ 9.38 บาทตอกิโลกรัมผลผลิต สวนตนทุนรวมเฉล่ียของการทํานาแบบเดิมท่ีใช
แรงงานคนในการปกดํา เทากับ 11.63 บาทตอกิโลกรัมการผลิต

คําสําคัญ : เลือกพื้นที่แบบเจาะจง / การเสวนากลุมเฉพาะ / การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

ABSTRACT

 Northeast Thailand is the land of agriculture. In the past, most of the farmers were owners of the small farm and 
self-sufficiency. Recently, Thai government has trade policy. In addition, Thailand has rapidly growing industry and service, 
and both of them were affected on moving of agricultural labours. Therefore, the farmers have to use the technology 
and agricultural machines. Nowadays, rice field has increased quantity and type of agricultural machines. What are the 
effects of increasing quantity and type of agricultural machines. From the results of Semi-Structure and group interview 
methods, the 2 wheel tractors and water pump were the first machines that used for rice farming since 1977. After that, 
the big size of 4 wheel tractor came to the village for land gentrification in 1984. And in 1995, they applied combined 
harvester, thresher, lawn mower, sprayer, middle size of 4 wheel tractor and transplanter in 2010. These increased 
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the use of agricultural machines and increased the labour costs. These also change in pattern of rice cultivation. For 
example, the farmers used middle size of 4 wheel tractors for preparation, used transplanter for transplanting, used 
sprayer for pest control and used combined harvester for harvesting. Comparison of production costs between old and 
new practice found that the new practice has lower cost. The average total cost of the new practice was 9.38 baht/kg 
and the old practice was 11.36baht/kg.

Keywords : Purposive Sampling / Focus Group Discussion / Semi-Structure Interview : SSI

บทนํา

 พืน้ทีส่วนใหญของภาคตะวนัออก เฉยีงเหนอืเปนพืน้ที่
อาศัยน้ําฝนเพื่อทําการเกษตรและสวนใหญเปนเกษตรกร 
รายยอย ในอดีตเกษตรกรพึ่งพาตนเองเปนหลักพึ่งพา
เทคโนโลยีจากภายนอกนอย (สุวิทย. 2548) แตปจจุบัน
ไดเปลี่ยนวัตถุประสงคเป นการทําการเกษตรเพื่อการ

คารองรับความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตและ 
การบริการที่เติบโตอยางรวดเร็ว มีการใชเทคโนโลยีตางๆ 
เพื่อใชในการผลิต ทําใหตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก
มากขึ้น เชน การใชขาวพันธุใหม ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช 
และเคร่ืองจักรกลการเกษตร (สุภาวดี. 2550) นอกจากนั้น 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการยังสงผลทําใหเกิด

การขาดแรงงานในภาคเกษตร (Grandstaff el al. 2008) 
ประกอบกับเกษตรกรตองการผลิตใหทันเวลาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตลาด จึงทําใหกระบวนการผลิตขาว
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใชแรงงานคนและสัตว เปลี่ยน
เปนใชเคร่ืองจักรกลเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิต เชน 
การใชรถแทรกเตอรในการเตรียมดิน การใชเครื่องดํานา 
ในการปลกู การใชเครือ่งพนสารกําจัดศตัรพืูชในการดแูลรกัษา 
และการใชรถเกีย่วขาวในการเกบ็เกีย่วผลผลติ (อจัฉรา. 2553) 
ซึ่งจากการสํารวจภาคสนาม พบวาขณะนี้มีการใชเครื่องจักร

กลหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง

รถแทรกเตอรขนาดกลางซึ่งมีการจดทะเบียนรถแทรกเตอร

มากข้ึนทุกป (กรมการขนสงทางบก. 2555) ทาํใหเกดิประเดน็
คําถามวา การเพิ่มของการใชเครื่องจักรกลจะมีผลอะไรบาง 
ตอการปลูกขาว การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหา 
ความเปล่ียนแปลงของการใชเครือ่งจกัรกลเกษตร ปจจยัหลัก
ที่มีผลตอการตัดสินใจใชรถแทรกเตอรขนาดกลาง ตลอดจน
เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาว

แบบเดิมและแบบใหมโดยมีสมมุติฐาน คือ การเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบการทําการเกษตรโดยใชเครื่องจักรกลเกษตร 
ในทุกขั้นตอนการผลิตมีผลเชิงบวกตอตนทุนการผลิต

วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เลือกพ้ืนที่และกลุ มตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกพ้ืนที่และ 
กลุมตัวอยางโดยกาํหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการ

ศึกษาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาหรือเรื่องท่ีทําการวิจัย 
(สิน. 2554) คือ เปนพื้นที่มีการใชเครื่องจักรกลเกษตรและ
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํานา คือ พื้นที่ตําบลโคกสี 
อ.เมือง จ.ขอนแกน กลุมตัวอยางประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ เกษตรกรที่เปนเจาของรถแทรกเตอรขนาดกลางทั้งหมด 
ในตําบลจํานวน 10 ราย ซึ่งทั้งหมดเปนเกษตรกรท่ีปลูก
ขาวแบบใหม คือ ใชเครื่องจักรกลในทุกขั้นตอนการผลิต 
การเก็บขอมลูทาํโดยสมัภาษณกลุม (Group Interview) ซึง่เปน 
การสนทนากลุมเล็กๆ ที่ใชผูรวมอภิปรายกลุมนั้นประมาณ 
8 -10 คน และ ใชเวลาประมาณหนึ่งถึงสองช่ัวโมงใน 
การสนทนา (นงนภัส. 2554) เพื่อใหไดบริบทชุมชนและ 
การใชเคร่ืองจักรกลเกษตร สวนการสัมภาษณครัวเรือน 
เพื่อใหไดขอมูลการผลิตและตนทุนการผลิต เก็บขอมูล 
โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structure 
Interview : SSI) ซึ่งเปนการสัมภาษณที่ไมเปนทางการ 
เปนการสนทนาแบบไมไดตั้งคําถามตางๆ อยางละเอียดไว 
ลวงหนา มีเพียงแนวทางการสัมภาษณหรือกรอบประเด็น

คําถามไวเปนแนวทางในการสัมภาษณ (สุจินต และสุเกสินี. 
2530) การสัมภาษณระดับครัวเรือนไดสัมภาษณเกษตรกร 
ทีเ่ปนเจาของรถแทรกเตอรขนาดกลางทัง้หมดในตําบลจาํนวน 
10 รายที่ทํานาแบบใหม และสัมภาษณเกษตรกรที่ยังคง 
ปลูกขาวแบบเดิมท้ังตําบล จํานวน 5 ราย
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 ขอมลูทีไ่ดจากการเก็บรวมรวมขอมูลถกูนาํมาวิเคราะห

โดยการการวิเคราะหเชิงพรรณนา สาํหรับขอมูลเชิงปริมาณ
นาํมาวเิคราะหทางสถิต ิโดยคาสถิตทิีใ่ชเปนสถติเิชงิพรรณนา 
(Description) คือ คาเฉล่ีย (Mean)

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) ผลของ 
การศึกษาถงึสภาพทัว่ไปของชุมชน  (2)  ผลของการเปลีย่นแปลง
ของการใชเคร่ืองจักรกลในการปลูกขาว (3) ปจจัยหลักที่มีผล
ตอการตัดสินใจใชรถแทรกเตอร ขนาดกลาง (4) ตนทุนและ 
ผลตอบแทนของการปลูกขาว

 1. สภาพทั่วไปของตําบลโคกสี
  1.1 อาณาเขต

  ตําบลโคกสี ตั้งอยูดานทิศตะวันออกของอําเภอ
เมอืง จงัหวัดขอนแกน หางจากตวัจงัหวดัประมาณ 12 กโิลเมตร 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

  รอยละ 93 ของพื้นที่เปนที่ราบลุม ใชประโยชน 
ในการปลูกขาวนาปและขาวนาปรัง สวนที่ดอนใชเปนที่อยู
อาศัยของประชากรในตําบล

  1.3 ลักษณะดิน

  ดนิสวนใหญเปนดนิรวนปนทราย สเีทาปนนํ้าตาล
ออนและสีนํ้าตาลปนแดงออน ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว
  1.4 ลักษณะทางชีวภาพ

  ตําบลโคกสีเปนที่ลุมมีคลองชลประทาน สามารถ
ทําไดทั้งนาปนาปรังและปลูกผัก

 1.4.1 การปลูกขาวนาปเริ่มปลูกตั้งแต

มิถุนายนพันธุที่นิยมปลูกมาก คือ กข.6 และขาวขาวดอกมะลิ 
105 สวนวิธีการปลูกเกษตรกรนิยมทํานาแบบหวานเปนสวน
ใหญและเริ่มมีการทํานาดําโดยใชเครื่องดํานา การเก็บเก่ียว
อยูในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตที่ไดสวนหนึ่งเก็บ
ไวบริโภคสวนที่เหลือก็นําออกจําหนาย โดยจําหนายใหศูนย
ขยายพันธุพืชที่ 17 ขอนแกนและโรงสีขาวในตัวจังหวัด
 1.4.2 การปลูกขาวนาปรังเริ่มปลูกตั้งแต

เดือนกมุภาพันธและไปเกบ็เกีย่วในชวงปลายเดือนพฤษภาคม

พันธุที่นิยมปลูกมาก คือ พันธุชัยนาท (ปจจุบันเริ่มมีการปลูก
ขาวพันธุพิษณุโลก) วิธีการปลูกนิยมการทํานาแบบหวาน
และแบบนาดําโดยจางรถดํานาเชนเดียวกับการปลูกขาวนาป

ผลผลิตท้ังหมดเกษตรกรจําหนายตามโรงสี 

 1.4.3 การปลูกผัก ผักที่นิยมปลูก เชน 
หอมแบง พริกหยวก มะเขือ กวางตุง คะนา คื่นไฉ ผักชี 
ถึงแมพื้นที่ปลูกผักมีไมมาก แตทํารายไดใหกับเกษตรกรมาก
ในแตละป

 2. การเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องจักร กลเกษตร 
ในตาํบล การเปลีย่นแปลงการใชเครือ่งจกัรกลเกษตรสามารถ
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
  2.1 ระยะที่ยั งไม มีการใช  เครื่ อง  จักรกล
การเกษตรในชวงกอนปพ.ศ.2520 ในตําบลโคกสียังทํา
นาดํา โดยใชแรงงานคนและแรงงานสัตวเปนหลักในการไถ 
เตรียมดิน ถอนกลา ดํานา ใสปุย ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว 
สวนใหญเกษตรกรปลูกขาวเหนียวพันธุ กข.6 เพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน และเหลือไวขายขาวในชวงที่จะตองซื้อปุยเคมี 
ในระยะนี้ยังคงเปนวิถีชุมชนท่ีมีการชวยเหลือแลกเปลี่ยน

แรงงานกันในเครือญาติและคนในชุมชน

  2.2 ระยะที่มีการทํานาแบบใชเครื่อง จักรกล 
ในบางกระบวนการผลิต หลังจากการสรางคลองสงนํ้า
ชลประทานเสร็จในปพ.ศ.2517 มีผลทําใหเกษตรกรใน
ตําบลโคกสีสามารถทํานาไดทั้งนาปและนาปรัง ตอมา 
ในปพ.ศ.2520 เริ่มมีผู นํารถไถเดินตามเขามาใชในตําบล 
ซึ่งรถไถเดินตามสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาการใชแรงงาน

สัตว (แรงงานสัตวสามารถไถนาได 1 ไร/วัน แตถาใชรถไถ 
เดินตามสามารถไถนาได 3-5 ไร/วัน) และเร่ิมมีการใชเครื่อง
สูบนํ้าในบริเวณท่ีคลองชลประทานไปถึงในการปลูกขาว

นาปรัง หลังจากนั้นรถไถขนาดใหญไดเขามาปรับพ้ืนที่ 
เพือ่ทาํนาปรงัในปพ.ศ.2527 ถงึแมวาเกษตรกรมีเครือ่งจกัรกล 
ในการเตรียมดิน แตในการเก็บเกี่ยวและนวดขาวยังคงใช
แรงงานคนและยังมีวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวอยู แตตอ
มาเริ่มมีการจางแรงงานในการดํานาและการเก่ียวเนื่องจาก

แรงงานหายากในปพ.ศ.2528 เริ่มมีรถนวดขาวเขามาให 
บริการในหมูบานเน่ืองจากแรงงานในการนวดขาวขาดแคลน 
นอกจากนัน้การใชรถนวดขาวสามารถชวยใหทํางานไดรวดเรว็

กวาการใชแรงงานคน ตอมาในปพ.ศ.2538 เริ่มมีรถเกี่ยวขาว
เขามารับจางในหมูบาน ทําใหเกษตรกรเริม่หนัมาจางรถเก่ียว
ขาวโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเก็บเกี่ยวขาวนาปรัง เนื่องจาก
เกษตรกรปลูกขาวพันธุชัยนาทเพื่อจําหนายไมเก็บไวบริโภค

ซึ่งการใชรถเก่ียวสามารถนวดขาวออกมาเปนขาวเปลือก 
ทําใหไมตองเสียเวลานวดขาว สามารถสงขายไดทันทีหลัง 
การเก็บเกี่ยว การเขามาของรถเก่ียวขาวมีผลทําใหการใช
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บริการรถนวดขาวลดจํานวนลงนอกจากการปลูกขาวแลว 
ในตําบลโคกสี ยังมีกลุมเกษตรกรที่ปลูกผัก และเริ่มมีปญหา
เร่ืองโรคและแมลงมากขึ้น ทําใหเกษตรกรนําเครื่องพน
สารกําจัดศัตรูพืชแบบลากสายโดยใชตนกําลังจากรถไถ 
เดินตาม ในชวงปพ.ศ.2544 จึงมีการประยุกตใชนาขาว 
ตอมาในปพ.ศ.2548 นับเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบการปลูกขาวในตําบลเปนอยางมาก ซึ่งแตเดิม
เกษตรกรพยายามทํานาแบบหวานเพราะค าแรงงาน 
ในการปกดําเร่ิมสูงขึ้น แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
พืน้ท่ีนาไมเรียบเสมอกนัทัง้แปลง ทาํใหควบคมุระดบันํา้ไดไมดี 
เกดิปญหาเร่ืองวชัพชื แตหลังจากการเขามาของรถแทรกเตอร
ขนาดกลางซ่ึงชวยในการปรับพื้นท่ีใหเรียบเสมอกันทั้งแปลง

ทําใหเกษตรกรสามารถทํานาหวานไดดีขึ้น และยังประหยัด 
คาใชจายในการจางคนดํานา อยางไรก็ตามการทํานาหวาน
ยังตองใชสารควบคุมวัชพืช ทําใหเริ่มมีการใชเคร่ืองพน 
สารกําจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลังมาใชในการพนสารคุม

วัชพืช ในปพ.ศ.2550 และ นปพ.ศ.2551 เริ่มมีการใช 
เคร่ืองตัดหญาแบบสะพายตัดหญาบนคันนา โดยเกษตรกร
ใหเหตุผลวา “ใชยาฆาหญามากทําใหหัวคันนาผุ ขี้เกียจซอม 
ตดัหญาเอาดีกวา ไมตองซอมคันนาบอย”
 2.3 ระยะที่ ใช เครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด 
ในการปลูกขาวจากเหตุผลท่ีวา การทํานาหวานยังมีปญหา

เรื่องการควบคุมและกําจัดวัชพืชซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให

ไดผลผลิตไมดีเทาที่ควร ทําใหในป พ.ศ.2552 เกษตรกร
ในตําบลโคกสีหันมาใชรถดํานา ซึ่งนอกจากจะสามารถแก
ปญหาเรื่องวัชพืชไดแลวยังสามารถแกปญหาเรื่องคาแรง 
ในการถอนกลาและปกดํา ซึ่งปจจุบันคาถอนกลามัดละ 2 
บาท 50 สตางค และคาแรงดํานาวันละ 300 บาทและจากการ 
ที่รถดํานาเขามาในหมูบานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ทํานาแบบใหม คือ การใช เคร่ืองจักรกลในการทํานา 
ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการเตรียมดินโดยใชรถแทรกเตอร
ขนาดกลาง การปกดาํโดยใชเครือ่งดาํนา การพนสารกาํจดัศตัรู
พืชโดยใชเครื่องพนแบบลากสายและแบบสะพายหลัง การใส
ปุยโดยใชเครือ่งพนปุยซึง่เขามาพรอมกบัเครือ่งพนยา ไปจนถงึ
การใชรถเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การผลิตเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากที่เริ่มมีรถแทรกเตอร

ขนาดกลางเขามาในหมูบาน ซึ่งอาจกลาวไดวารถแทรกเตอร
ขนาดกลางเปนเครื่องจักรกลที่มีผลเอื้อตอการปรับเปลี่ยน

วิธีการทํานามาเปนการทํานาโดยเคร่ืองจักรกล เพราะหลัง

จากการปรับพื้นที่นาแลว เกษตรกรสามารถใชงานเครื่องจักร
กลชนิดอื่นๆ ไดสะดวกข้ึน เชน ปรับพื้นท่ีใหเรียบเพ่ือให 
รถดํานาทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน และขยายพื้นที่นา
และปรับคันนาเพื่อใหรถเกี่ยวทํางานไดสะดวกมากข้ึน

 3. ปจจัยหลักที่มีผลตอการใชรถแทรกเตอรขนาด

กลางจากการศึกษา พบวาปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ใชรถแทรกเตอรขนาดกลางของเกษตรกร คือ
  3.1 การขาดแคลนแรงงาน

  3.2 คาจางแรงงานสูงข้ึน

  3.3 ความสะดวกสบาย

  3.4 ประสิทธิภาพในการไถไดเร็วกวาและไถ 
ไดลึกกวารถไถเดินตาม

  3.5 ความปลอดภัยโดยชวยลดการบาดเจ็บ 
จากการเหยียบหอยเชอร่ี

  3.6 เครดิตจากทางบริษัทหรือธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ

  3.7 รายไดจากการรับจางไถท่ีนา

 4. ตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขาว

 จากการเปรียบเทียบตนทุนเฉลี่ยที่เปนเงินสดและ

ตนทุนเฉลี่ยท่ีไมเปนเงินสด ของการปลูกขาวแบบดั้งเดิม 
(ใชรถไถเดินตามในการเตรียมดินและใชแรงงานคนใน
การดํานาและเก็บเกี่ยว) และแบบใหม (ใชเครื่องจักรกลใน 
การเตรียมดิน ดํานาและเก็บเกี่ยว) พบวา การปลูกขาวแบบ
ดั้งเดิมมีตนทุนเฉลี่ยที่เปนเงินสดอยู 8.90 บาท/กิโลกรัม 
และตนทุนเฉลี่ยที่ไมเปนเงินสดอยูที่ 2.73 บาท/กิโลกรัม 
สวนการปลูกขาวแบบใหมมีตนทุนเฉลี่ยที่เปนเงินสดอยู  
8.60 บาท/กิโลกรัม และตนทุนเฉลี่ยที่ไมเปนเงินสดอยูที่ 
0.78 บาท/กิโลกรัม กําไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูกขาวแบบเกา 
อยูที่ 1.37 บาท/กิโลกรัม และกําไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูกขาว 
แบบใหมอยูที่ 3.6 บาทตอกิโลกรัม ดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบตนทุนเฉลี่ยที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนเฉลี่ยรวม ผลตอบแทนเฉลี่ยและกําไรสุทธิเฉลี่ยของ 
  การผลิตขาวแบบเดิมและแบบใหม

วิธีการปลูก ตนทุนเฉลี่ยที่

เปนเงินสด

(บาท/กก.)

ตนทุนเฉลี่ยที่ไม

เปนเงินสด

(บาท/กก.)

ตนทุนรวมเฉล่ีย

(บาท/กก.)

สวนเบี่ยง เบน

มาตร ฐาน (σ)

ราคาขาย

(บาท/กก.)

กําไรสุทธิ

เฉล่ีย

(บาท/กก.)

แบบเดิม 8.90 2.73 11.63 7.07 13.00 1.37

แบบใหม 8.60 0.78 9.38 7.45 13.00 3.62

วิจารณและสรุปผล

 จากการศึกษาการเขามาและการเปลี่ยนแปลงของ

การใชเคร่ืองจักรกลเกษตรของตําบลโคกสี เห็นไดวา การเขา
มาของเครื่องจักรแตละชนิดมีสาเหตุมาจากการขาดแคลน

แรงงานในภาคเกษตร ยกตัวอยางในป พ.ศ.2523-2528 
มีการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานในกรุงเทพมากข้ึน 
(กุลลักษณ. 2536) ทําใหเริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงาน 
รถนวดขาวจึงไดเขามามีบทบาทในการชดเชยแรงงานที่ 
ขาดไป การขาดแรงงานยงัสงผลทําใหอตัราคาแรงงานในภาค
เกษตรปรับตวัสงูขึน้อยางรวดเรว็ซึง่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลง

การใชเครื่องจักรกลเพื่อชดเชยแรงงานท่ีมีอัตราคาจางที่

สูงขึ้น เชน การจางรถดํานา เพื่อแกปญหาในเรื่องการขาด
แรงงานและคาแรงในการถอนกลาและดํานา ที่เพิ่มขึ้นเปน 
300 บาท ตอวนั สวนการถอนกลาคดิอตัราที ่2 บาท 50 สตางค 
ตอ 1 มัด ซึ่งเปนตนทุนที่สูงมาก หากเปรียบเทียบกับ 
การจางรถดาํนาแลว การดาํนาโดยใชแรงงานคนมีตนทุนตอไร
ทีส่งูกวา อกีทัง้การใชเครือ่งจกัรกลเกษตรยงัเพิม่ความสะดวก
สบาย (สุภาวดี. 2539) และชวยใหเกษตรกรสามารถทํางาน
ไดทนัตอฤดูกาล สอดคลองกับ (อรัญ. 2550) และ (Saglam 
and Akdemir. 2002)
 นอกจากน้ันการเขามาของเครื่องจักรกลยังมีผล

ทําใหรูปแบบการทํานาและรูปแบบของแปลงนาเปลี่ยนไป 
(โสรัจจ. 2552) ยกตัวอยางเชน รถแทรกเตอรขนาดกลาง
สามารถปรับพื้นที่ใหมีความราบเรียบเสมอกัน โดยใชผาน
หนาในการปรบัพืน้ทีแ่ละใชขลุบในการไถพรวนทาํใหสามารถ

ทํางานได 2 อยางพรอมกัน (Kurtay. 1984) ซึ่งรถไถเดินตาม
ไมสามารถปรับพื้นที่ไดเนื่องจากมีกําลังแรงมาไมเพียงพอท่ี

จะดันผานไถปรับพื้นที่ได (Isik. 1995) การปรับพื้นที่ใหมี 

ความเสมอทาํใหเกษตรกรสามารถทํานาแบบหวานได ปญหา
เรือ่งวัชพชืหลงัการหวานขาวมนีอยลงเนือ่งจากสามารถรักษา

ระดบันํา้ไดเสมอกนัทัง้แปลง ซึง่ชวยใหปองกนักาํจดัวชัพชืได
ดีขึ้น อยางไรก็ตามมีเกษตรกรบางรายที่มีความเปนหวงใน
เรื่องสุขภาพไมอยากใชสารเคมีมากเกินความจําเปน ทําให
เกษตรกรตัดสินใจซื้อรถดํานาเพื่อใชแทนวิธีการหวานขาว 
ที่ตองฉีดยาคุมหญาหลังหวานขาว จากการเขามาของรถ
ดํานาทําใหเกิดการทํานารูปแบบใหม คือ การใชเครื่องจักร
กลทุกกระบวนการผลิต คือ การใชรถแทรกเตอรขนาดกลาง
ในการเตรียมดํา ใชรถดํานาในการปกดํา การใชเคร่ืองพน
สารจํากัดศัตรูพืช การใชเครื่องพนปุย และการใชรถเกี่ยวขาว 
เปนรูปแบบการผลิตที่เจาของนาไมตองทําเอง มีเพียงที่ดิน
และเงินทุนก็สามารถผลิตขาวได และยังมีเวลาไปรับจางหรือ
ทํางานประจําไดอีกดวย

 จากการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวาง

การปลูกขาวในรูปแบบเกา (ใชรถไถเดินตามและใชแรงงาน
คนในการปลูกและเก็บเกี่ยว) และรูปแบบใหม (ใชเครื่องจักร
กลท้ังหมดในกระบวนการผลิต) เห็นไดวา การปลูกขาวรูป
แบบใหมมตีนทนุในการผลิตนอยกวาการปลูกขาวรปูแบบเกา 
ซึ่งโดยตนทุนการปลูกขาวรูปแบบใหมตนทุนการผลิตขึ้นอยู

กับคานํ้ามันเช้ือเพลิงเปนหลัก สวนการปลูกขาวรูปแบบเดิม
ขึ้นตนทุนการผลิตขึ้นอยูกับ คาแรงงานหลัก เกษตรกรสวน
ใหญไมไดคิดตนทุนที่ไมเปนเงินสดที่เปนคาเสียโอกาสในการ

ประกอบกิจกรรมอื่น ทําใหเกษตรกรยังคิดวาการทํานาแบบ
เดมิยงัพอมกีาํไรแตหากนาํคาเสยีโอกาสมาคดิรวม พบวาการ
ทํานาแบบเดิมนั้นเกษตรกรมีกําไรสุทธิเฉลี่ยเพียง 1.37 บาท
ตอกโิลกรมัผลผลติ ในขณะทีก่ารทาํนาแบบใหมมผีลกาํไรสทุธิ

เฉลีย่ 3.62  บาทตอกโิลกรัมผลผลติ เหน็ไดวาราคาขาวจะเปน 
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ตัวกําหนดความคุมคาของการผลิต ถาหากราคาขาวตํ่ากวา
กิโลกรัมละ 11.63 บาท เกษตรกรที่ปลูกขาวในรูปแบบเดิม
จะตกอยูในสภาวะการผลิตที่ขาดทุนทันที แตการปลูกขาวรูป
แบบใหมจะอยูในสภาวะการผลิตท่ีขาดทุน ถาหากราคาขาว
ตํ่ากวากิโลกรัมละ 9.38 บาท
 อยางไรก็ตามการปลูกโดยใชเครื่องจักรกลในทุกข้ัน

ตอนการผลิตเปนการส้ินเปลืองพลังงาน ซึ่งอนาคตปจจัย
เรื่องพลังงานจะเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจในการผลิต 
เนื่องจากคาใชจายพลังงานในการผลิตจะสูงขึ้น

 การศึกษาในครั้งนี้ ใช วิธีการเลือกตัวอยางแบบ

เจาะจง ซึ่งการเลือกตัวอยางแบบนี้ทําใหประชากรกลุมอื่นๆ 
ทีไ่มสอดคลองกบัเรือ่งวิจยัไมไดรบัเลอืกเปนตวัแทน ทําใหผล
วิจัยสามารถสรุปตนทุนการผลิตของประชากรเพียงบางสวน

ของตําบลเทานั้น นอกจากนั้น
 ผูวิจัยไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิต

ขาวหอมมะลินาปเพียงอยางเดียว แตในตําบลโคกสียังมี 
การปลกูขาวนาปรังซึง่เกษตรกรปลูกขาวพนัธุชยันาท และขาว
พนัธุพษิณโุลกซึง่เปนพนัธุขาวทีใ่หผลผลติสูง หากมกีารศกึษา
เพิ่มเติมจะทําใหขอมูลตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของ 
การผลิตขาวในตําบลโคกสีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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