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ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปีในระบบการปลูกแบบ 
“กล้ากีบเดียว” ของเกษตรกรบ้านไฮหลวง-ผาเวียง เมืองหลวงพระบาง 

แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บทคดัย่อ: การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเกีย่วกบัต้นทนุและผลตอบแทนของการปลกูข้าวนาปีของเกษตรกรบ้านไฮหลวง-
ผาเวยีง แขวงหลวงพระบาง ซึง่เป็นหมูบ้่านทีป่ลกูข้าวแบบกล้ากบีเดยีว โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์กลุม่ตวัแทนเกษตรกรจ�านวน 
15 คน โดยเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้น�าหมูบ้าน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้ปลูกข้าว เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยว
กับสภาพทั่วไปของชุมชน และใช้แบบสอบถาม จ�านวน 37 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ปลูกข้าวทั้งหมดในหมู่บ้าน เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปี จากการศึกษาพบว่า บ้านไฮหลวง-ผาเวียงมี ประชากร
ทัง้หมด 83 ครวัเรอืน ประชากรทัง้หมดเป็นชนเผ่าขม ุอาชพีหลกัคอืการท�าการเกษตร โดยมกีจิกรรมหลกัคอื การเพาะปลกู
ข้าว พนัธุข้์าวทีน่ยิมปลกู คอื พนัธุท่์าดอกค�า 5, ท่าดอกค�า 11 และข้าวเมลด็ใหญ่ เกษตรกรปลกูข้าวไว้เพือ่บรโิภคเป็นหลกั 
แต่ยงัมบีางครวัเรอืนทีผ่ลติผลข้าวไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค พชืหลงันาทีน่ยิมปลกู คอื มะเขอืเทศ กะหล�่าปล ีข้าวโพดหวาน 
ถั่วผักยาว และผักกินใบ นอกจากนั้นเกษตรกร ยังมีอาชีพหาของป่าและรับจ้างทุบหินภูเขา จากการศึกษาต้นทุนการปลูก
ข้าวนาปีพบว่า ต้นทุนการปลูกข้าวทั้งหมด เท่ากับ 4,252.80 บาท ซึ่งมีต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,772.8 บาท โดยมีต้นทุนที่
ผันแปรเป็นเงินสด 1,648 บาท และไม่เป็นเงินสด 2,124.8 บาท และมีต้นทุนคงที่ เฉลี่ย เท่ากับ 480 บาท ซึ่งเป็นต้นทุน
ที่ไม่เป็นเงินสด โดยมีค่าจ้างรถไถเดินตามในการเตรียมดินซึ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด เป็นต้นทุนที่มากที่สุด เท่ากับ 1,280 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.10 และมีก�าไรสุทธิต่อไร่เท่ากับ 1,267.2 บาท
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บทน�ำ

	 หลวงพระบางเป็นเมืองที่มีความส�าคัญของ

สาธารณประชาธปิไตยประชาชนลาว	ซึง่ถกูขึน้ทะเบยีน

ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน	ปี	พ.ศ.	 2541	ตั้งอยู่บริเวณ

ตอนกลางของภาคเหนือของ	สปป.ลาว	ห่างจากเวียง

จันทร์ไปทางเหนือประมาณ	 425	 กิโลเมตร	 มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ	16,875	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร

ประมาณ	415,218	คน	ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ปลูกข้าวเป็นหลัก	 ซึ่งรัฐบาล	สปป.ลาว	ก�าลังด�าเนิน

นโยบายและโครงการต่างๆโดยมุง่หวงัทีจ่ะหยดุวธิกีาร

ปลูกพืชแบบการท�าไร่เลื่อนลอย	และย้ายหมู่บ้านของ

ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ป่าและพื้นที่สูงไปรวมไว้ด้วยกัน

บนพื้นที่ราบ	 เนื่องจากการท�าไร่เลื่อนลอยท�าให้ป่าไม้

ลดลงอย่างมาก	 (Hensen,	 1997)	 โดยมุ่งหวังที่จะให้

เกษตรกรเหล่านัน้ปรบัเปลีย่นวธิกีารปลกูพชืแบบยงัชพี

ไปเป็นการท�าการเกษตรเชิงการค้า	 โดยเน้นการเพิ่ม

ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก	ซึ่งในการเพิ่มผลผลิตข้าว	หน่วย

งานทางรัฐบาลของสปป.ลาว	 ได้น�าการปลูกข้าวโดย

วธิดี�านาแบบกล้าต้นเดยีว	โดยแนะน�าให้เกษตรกรปลกู

หลังจากปี	2007	เมื่อระบบฝายชลประทานสร้างเสร็จ	

โดยใช้งบประมาณเงินกู้จาก	 ADB	 เพื่อสร้างระบบ

ชลประทาน	 เพื่อส่งน�้าเข้าพื้นที่ราบเพื่อปลูกข้าว	ซึ่งมี

ข้อตกลงกบัชาวบ้านว่าต้องปลกูข้าวตามทีท่างราชการ

ก�าหนด	คอื	ต้องปลกูโดยวธิกีารท�านาแบบกล้าต้นเดยีว	

(กล้ากบีเดยีว)	คอืการด�านาโดยใช้ต้นกล้า	1	ต้นต่อจบั	

โดยใช้ข้าวพันธุ์ท่าดอกค�า	5	และท่าดอกค�า	11	แทน

ข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืง	(วบิลูและคณะ,	2556)	อย่างไรกต็าม

การเปลี่ยนวิธีการปลูกและการใช้ข้าวพันธุ์ใหม่อาจ

ท�าให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต	 ซึ่งจากรายงานของ	

Tech	 (2004)	พบว่า	 การปลูกข้าวแบบกล้ากีบเดียว

สามารถลดแรงงานในการปลูก	ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	และ

ลดการใช้สารก�าจัดศัตรูพืช	นอกจากนั้นยังให้ผลผลิต

มากกว่าการปลกูด้วยวธิอีืน่	(Ceesay,	2002)	จงึท�าให้

เกิดประเด็นค�าถามว่า	 การปลูกข้าวแบบกล้าต้นเดียว

มีต้นทุนการปลูกและผลตอบแทนเท่าไร	 โดยก�าหนด

วตัถปุระสงค์ในการวจิยั	คอื	เพือ่ศกึษาสภาพทัว่ไปของ

หมูบ้่านไฮหลวงและศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนของ

การปลูกพืชแบบกล้ากีบเดียว

พื้นที่ศึกษำ

	 การศึกษาครั้งนี้เลือกพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 โดยก�าหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต ้องการศึกษาให ้

สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ท�าการวิจัย	

(สิน,	 2554)	 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา	คือ	

เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นหลักและเป็นพื้นที่

ABSTRACT: This study presented costs and benefits of rain-fed rice cultivation through the system of rice intensification  
of farmers in Hailuang Village and Parviang Village, Luang Prabang Capital, Lao PDR. Data collection was performed 
by: 1) using the purposive sampling technique to interview 15 participants comprising village headmen, rice farmers 
and non-rice farmers to discover general community context of two villages and 2) applying questionnaires to 37 
households for finding costs and benefits of rain-fed rice cultivation. The results of community context found that 
two villages consisted of 83 households, and all of them were Khmu ethnics. Their major occupation was farmers 
who preferred to grow Thakokkham 5, Thadokkham 11 and new rice varieties. Their main purpose of rice cultivation 
was only for consumption; however, there were some households whose rice products were not sufficient for their 
consumption. Post-rice crops popularly grown after rain-fed rice cultivation were composed of tomatoes, cabbages, 
sweet corns, yard-long beans and leaf-vegetables. Popular non-agricultural part time jobs of farmers were collecting 
non-timber forest products and being an employee for pounding mountain rocks. The result costs of rain-fed rice 
cultivation divided into variable cost and fix cost revealed that: 1) The total cost of rain-fed rice cultivation was 
4,252.80 Baht, 2) The total variable cost was 3,772.8 Baht coming from the cash cost 1,648 Baht and the non-cash 
cost 2,124.8 Baht, 3) The average fix cost was 480 Baht which hiring hand tractors for soil preparation costing 1,280 
Baht (30.10%) was seen as the highest non-cash cost and 3) The net income of rain-fed rice cultivation was 1,267.2 
Baht per Rai.
Keywords: cost and benefit, rice, Luang Prabang
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ชลประทาน	จากการส�ารวจและการศกึษาเอกสาร	พบ

ว่า	พื้นที่บ้านไฮหลวง-ผาเวียง	ต�าบลกรอกหวาน	 เป็น

พื้นที่ปลูกข้าวเป็นหลักและเป็นพื้นที่ชลประทาน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวจิยัครัง้นีแ้บ่งการเกบ็รวบรวมข้อมลูออกเป็น	

2	กระบวนการ

	 1.		 เกษตรกรที่ท�านาในต�าบลจ�านวน	 15	 ราย	

โดยเลือกแบบเจาะจง	 คือ	 ผู้น�าหมู่บ้าน	 2	 คน	 และ

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีก	10	ราย	และเกษตรกร

ที่ไม่ได้ปลูกข้าวอีก	3	ราย	เก็บข้อมูลท�าโดยสัมภาษณ์

กลุม่	(Group	Interview)	(สจุนิต์และสเุกสนิ,ี	2530)	ซึง่

เป็นการสนทนากลุ่มเล็กๆ	ที่ใช้ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มนั้น

ประมาณ	 8	 -10	 คน	 (นงนภัส,	 2554)	 โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi	 structure	 inter-

view)	 เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ

ชุมชน

	 2.		 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 (Question-

naire)	เพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัต้นทนุและผลตอบแทน

ของการปลกูข้าวนาปีโดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด	37	

ครัวเรือน	 จากจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด	 83	ครัวเรือน	

โดยเลอืกแบบเจาะจงคอื	เป็นเกษตรกรทีป่ลกูข้าวนาปี

ทัง้หมดในหมูบ้่าน	จ�านวน	37	ครวัเรอืน	เกบ็ข้อมลูโดย

ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมถกูน�ามาวเิคราะห์

โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(descriptive	statistics)	ได้แก่	

ค่าเฉลี่ย	(mean)	ร้อยละ	(percentage)

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

	 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	(1)	ผลของ

การศึกษาถึงสภาพทั่วไปของชุมชนโดยวิธีการ

สัมภาษณ์กลุ่ม	 (2)	 ต้นทุนและผลตอบแทนของการ

ปลูกข้าวโดยใช้แบบสอบถาม

	 1.		 สภำพทั่วไปของบ้ำนไฮหลวง-ผำเวียง

	 	 1.1		อำณำเขตและลักษณะภูมิประเทศ

  บ้านไฮหลวง-ผาเวียง ตั้งอยู ่บนละติจูดที่ 

19.993-19.986 พื้นที่ราบลุ่มขนาบด้วยภูเขา มีคลอง

ชลประทานสามารถปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรังและผัก 

ส่วนที่บริเวณภูเขาปลูกเดือย ข้าวโพด และไม้สัก

  1.2  ลักษณะดิน

  ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิทรายปนเหนยีว ดนิมกีาร

ระบายน�้าค่อนข้างเลว 

  1.3  ลักษณะทำงชีวภำพ

  บ้านไฮหลวง-ผาเวียง เป็นพื้นที่ที่มีคลอง

ชลประทาน สามารถท�าได้ทัง้นาปี นาปรงั นอกจากนัน้

เกษตรกรยังปลูกผัก และพืชไร่ โดยพืชที่นิยมปลูก คือ 

ข้าว 

   1.3.1 การปลกูข้าวนาปี เริม่ปลกูตัง้แต่

มิถุนายน พันธุ์ที่นิยมปลูกมาก คือ ท่าดอกค�า 5 ท่า

ดอกค�า 11 และข้าวเมล็ดใหญ่ ส่วนวิธีการปลูก

เกษตรกรท�านาแบบระบบกล้าต้นเดียว (The system 

of rice intensification) หรือที่เกษตรกรเรียกว่า “กล้า

กีบเดียว” คือ การด�านาด้วยต้นกล้า 1 ต้นต่อจับ โดย

ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “คราดกาแถว” ขีดท�าเส้นแนว

ระยะส�าหรับการปักด�า ซึ่งใช ้ระยะปลูก 25x25 

เซนติเมตร (ใช้ระยะเดียวกันทั้งในฤดูการท�านาปีและ

นาปรงั) การปักด�าจะปักด�าบรเิวณต�าแหน่งตดัของรอย

ขดีกาแถว ปักด�าจดุละ 1 ต้น ซึง่การปักด�าจะใช้แรงงาน

จากการลงแขกหรอืทีเ่รยีกว่า “เอาแรงกนั” ส่วนการให้

ปุ๋ยส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ปุ๋ยคอก การเก็บเกี่ยวจะอยู่ใน

ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งเก็บ

ไว้บริโภคส่วนที่เหลือก็น�าออกจ�าหน่าย ซึ่งเป็นระบบ

การปลูกที่หน่วยงานทางรัฐบาล สปป.ลาว ส่งเสริมให้

ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรบาง

ส่วนที่ยังประสบปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการ

บริโภคในครัวเรือน

	 	 	 1.3.2	 การปลูกข ้ าวนาปรั งหรื อที่

เกษตรกรเรียกว่า	 “ข้าวนาแซง”	 เริ่มปลูกตั้งแต่เดือน

มกราคมและไปเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	

พันธุ์ที่นิยมปลูกมาก	 คือ	 พันธุ์ท่าดอกค�า	 5	 และท่า
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ให้ปลกูเพื�อเพิ�มผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรบางส่วนที�ยังประสบปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 

                 1.3.2 การปลกูข้าวนาปรังหรือที�เกษตรกรเรียกว่า “ข้าวนาแซง” เริ�มปลกูตั �งแต่เดือนมกราคมและไป

เก็บเกี�ยวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พันธุ์ที�นิยมปลกูมาก คือ พันธุ์ท่าดอกคํา 5 และท่าดอกคํา 11 และข้าวเมล็ดใหญ่ 

(Figure 1)  วิธีการปลกูเป็นการปลกูแบบระบบกล้าต้นเดียว ระบบกล้าต้นเดียว (The system of rice intensification) แต่

ปัจจบุนัมีปัญหาเรื�องระบบการส่งนํ �า เนื�องจากมีพื �นที�บางช่วงต้องส่งนํ �าด้วยระบบท่อลอยโดยการใช้ท่อส่งนํ �าขนาดเล็ก

เพียง 30 เซนติเมตร ทําให้เป็นการลดประสทิธิภาพในการส่งนํ �า ทําให้ปริมาณนํ �าไม่เพียงพอ ส่งผลทําให้ผลผลิตที�ได้ไม่ดี

เท่าที�ควร ทําให้เกษตรกรเริ�มปลกูผกัแทนการปลกูข้าวนาปรัง (Figure 2) 

               1.3.3 การปลูกผัก เริ�มปลกูหลงัการเก็บเกี�ยวข้าวนาปี ผักที�นิยมปลูก เช่น มะเขือเทศ กะหลํ�าปล ี

ข้าวโพดหวาน ถั�วฝักยาว และผกักินใบถึงแม้พื �นที�ปลกูผักมีไม่มาก แต่ทํารายได้ให้กับเกษตรกรมากที�สดุ โดยเฉพาะการ

ปลกูมะเขือเทศ ทําให้เกษตรกรนิยมปลกูมะเขือเทศมากขึ �น ผลที�ตามมา คือ เกษตรกรเริ�มนําปุ๋ ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช

มาใช้ 

      1.3. 4 การปลกูพืชไร่ เป็นการปลกูแบบไร่เลื�อนลอยบนภูเขา หรือเรียกอีกอย่างหนึ�งว่า “ระบบตัด

แล้วเผา (Slash and burn agriculture)” (สินีนุช, 2556) โดยการถางป่า แล้วจุดไฟเผา ปรับพื �นที�เตรียมปลกู หยอดเมล็ด 

กําจดัวชัพืช และเก็บเกี�ยวผลผลติ พืชที�นิยมปลกู ได้แก่ เดือย ข้าวโพด งา ผลผลิตที�ได้ส่วนใหญ่จะนํามาจําหน่าย ซึ�งการ

ปลกูพืชไร่ส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนเป็นหลกั เป็นการแลกเปลี�ยนแรงงานกันระหว่างครัวเรือนหรือในบางครั �งหากเกษตรมี

ความจําเป็นไม่สามารถตอบแทนเป็นแรงงานได้ เกษตรกรก็จะใช้วิธีการเอาผลผลติที�ได้ตอบแทนการใช้คืนแรงงาน 

      1.3.5 การเลี �ยงสตัว์ 

   สว่นใหญ่เลี �ยงไว้เป็นอาหารและขายเป็นรายได้เสริม สตัว์ที�นิยมเลี �ยง ได้แก่ หมูพื �นเมือง เป็ด ไก่ โคพื �นเมือง

และกระบือ 

                   1.4 การประกอบอาชีพ 

 สว่นใหญ่หวัหน้าครอบครัวเป็นแรงงานหลกัในการประกอบอาชีพทํานา ถ้าว่างจากการทํานาก็จะหาของป่ามา

จําหน่าย เช่น ปอสา จนัผา ดอกแขม กล้วยไม้ป่า บกุ มีบ้างบางสว่นนิยมออกไปรับจ้าง เช่น ก่อสร้าง ทบุหิน แต่ไม่มากนกั 

      1.5 เทคโนโลยีในการผลิต 

 ปัจจบุนัเกษตรกรสว่นใหญ่นิยมจ้างรถไถเดินตามในการเตรียมดิน ซึ�งมีจํานวนไม่มากในหมู่บ้าน ซึ�งส่วนใหญ่ผู้ที�

มีรถไถเดินตามจะเป็นผู้ที�มีฐานะดีในหมู่บ้าน (สวิุทย์ และคณะ, 2548) นอกจากนั �นในการปลกูพืชหลงันา เช่น มะเขือเทศ 

เกษตรกรเริ�มใช้ ปุ๋ ยเคมี เช่น ยูเรีย 15-15-115 ปุ๋ ยเกร็ดสตูร 25-5-5 และเริ�มใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ�งสารเคมีส่วนใหญ่

นําเข้าจากประเทศไทย (Figure 3) (Table 1) 

                                                                           

ดอกค�า	11	และข้าวเมลด็ใหญ่	(Figure	1)		วธิกีารปลกู

เป็นการปลูกแบบระบบกล้าต้นเดียว	 ระบบกล้าต้น

เดยีว	(The	system	of	rice	intensification)	แต่ปัจจบุนั

มีปัญหาเรื่องระบบการส่งน�้า	เนื่องจากมีพื้นที่บางช่วง

ต้องส่งน�้าด้วยระบบท่อลอยโดยการใช้ท่อส่งน�า้ขนาด

เลก็เพยีง	30	เซนตเิมตร	ท�าให้เป็นการลดประสทิธภิาพ

ในการส่งน�้า	ท�าให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอ	ส่งผลท�าให้

ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	ท�าให้เกษตรกรเริ่มปลูกผัก

แทนการปลูกข้าวนาปรัง	(Figure	2)

	 	 	 1.3.3	 การปลกูผกั	เริม่ปลกูหลงัการเกบ็

เกี่ยวข้าวนาปี	ผักที่นิยมปลูก	เช่น	มะเขือเทศ	กะหล�่า

ปลี	ข้าวโพดหวาน	ถั่วฝักยาว	และผักกินใบถึงแม้พื้นที่

ปลกูผกัมไีม่มาก	แต่ท�ารายได้ให้กบัเกษตรกรมากทีส่ดุ	

โดยเฉพาะการปลูกมะเขือเทศ	 ท�าให้เกษตรกรนิยม

ปลูกมะเขือเทศมากขึ้น	ผลที่ตามมา	คือ	เกษตรกรเริ่ม

น�าปุ๋ยเคมีและสารก�าจัดศัตรูพืชมาใช้

	 	 	 1.3.4		 การปลกูพชืไร่	เป็นการปลกูแบบ

ไร่เลื่อนลอยบนภูเขา	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“ระบบ

ตัดแล้วเผา	(Slash	and	burn	agriculture)”	(สินีนุช,	

2556)	โดยการถางป่า	แล้วจุดไฟเผา	ปรับพื้นที่เตรียม

ปลกู	หยอดเมลด็	ก�าจดัวชัพชื	และเกบ็เกีย่วผลผลติ	พชื

ที่นิยมปลูก	ได้แก่	เดือย	ข้าวโพด	งา	ผลผลิตที่ได้ส่วน

ใหญ่จะน�ามาจ�าหน่าย	 ซึ่งการปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่ใช้

แรงงานคนเป็นหลัก	 เป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานกัน

ระหว่างครัวเรือนหรือในบางครั้งหากเกษตรมีความ

จ�าเป็นไม่สามารถตอบแทนเป็นแรงงานได้	เกษตรกรก็

จะใช้วธิกีารเอาผลผลติทีไ่ด้ตอบแทนการใช้คนืแรงงาน

	 	 	 1.3.5	 การเลี้ยงสัตว์

	 ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เป็นอาหารและขายเป็นรายได้

เสรมิ	สตัว์ทีน่ยิมเลีย้ง	ได้แก่	หมพูืน้เมอืง	เป็ด	ไก่	โคพืน้

เมืองและกระบือ

	 	 1.4		กำรประกอบอำชีพ

  ส่วนใหญ่หัวหน้าครอบครัวเป็นแรงงานหลัก

ในการประกอบอาชีพท�านา ถ้าว่างจากการท�านาก็จะ

หาของป่ามาจ�าหน่าย เช่น ปอสา จันผา ดอกแขม 

กล้วยไม้ป่า บุก มีบ้างบางส่วนนิยมออกไปรับจ้าง เช่น 

ก่อสร้าง ทุบหิน แต่ไม่มากนัก

  1.5  เทคโนโลยีในกำรผลิต

  ปัจจบุนัเกษตรกรส่วนใหญ่นยิมจ้างรถไถเดนิ

ตามในการเตรยีมดนิ ซึง่มจี�านวนไม่มากในหมูบ้่าน ซึง่

ส่วนใหญ่ผู ้ที่มีรถไถเดินตามจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีใน

หมู่บ้าน (สุวิทย์ และคณะ, 2548) นอกจากนั้นในการ

ปลกูพชืหลงันา เช่น มะเขอืเทศ เกษตรกรเริม่ใช้ ปุย๋เคมี 

เช่น ยูเรีย 15-15-115 ปุ๋ยเกร็ดสูตร 25-5-5 และเริ่มใช้

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่น�าเข้าจาก

ประเทศไทย (Figure 3) (Table 1)

	

     Figure 1 A new variety of rice            Figure 2 Post – rice crops    Figure 3 Chemical fertilizer and pesticide 

 

Table 1 General community context of Hiluang Village and Paviang Village 

Community Context Results 

Number of households 83 households 

Total population 

        Male 

        Female 

418 persons 

218 persons 

200 persons 

Ethnic Khmu 

Occupation Farmers 

Non-agricultural occupations Finding non-timber forest product 

Being an employee for pounding mountain rocks 

Average income of the farmers per year 1,500 USD/person/year 

Total agricultural areas 362.5 Rai 

Average agricultural areas per household 4.37 Rai/Household 

Total rain-fed rice cultivation areas 300 Rai 

Total Vegetable cultivation areas 62 Rai 

Water resources for agriculture The water resources existed was not sufficient in 

transplanting season. 

Labors Family members were major labors in soil preparation, 

transplanting and harvesting. 

Agricultural labors Plowing, transplanting, harvesting 

Rice varieties popularly grown  Thadokkham 5, Thadokkham 11 and Native rice varieties 

Rain-fed rice cultivation purpose Consumption 

Problems of rain-fed rice cultivation Not sufficient for consumption 

Landless households 10 households 

Main crops Rice, Corn, Job’s tears 

Fertilizer Natural fertilizer, 46-0-0, 15-15-15 

Machine  Hand tractor 

Livestock Cattle, Poultry 

Vegetable Potatoes, 

Pest Weed, Disease, Insects 

 

2. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปีในระบบการปลูกแบบ “กล้ากีบเดียว” 

  จาการศกึษาต้นทนุทั �งหมดในการปลกูข้าวนาปีในระบบการปลกูแบบ “กล้ากีบเดียว” พบว่า มีต้นทุน

รวมเฉลี�ยต่อไร่ทั �งหมด เท่ากับ 4,252.80 บาท ซึ�งมีต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,772.8 บาท โดยมีต้นทุนที�ผันแปรเป็นเงินสด 
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Labors Family members were major labors in soil preparation, 

transplanting and harvesting. 

Agricultural labors Plowing, transplanting, harvesting 
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2. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปีในระบบการปลูกแบบ “กล้ากีบเดียว” 

  จาการศกึษาต้นทนุทั �งหมดในการปลกูข้าวนาปีในระบบการปลกูแบบ “กล้ากีบเดียว” พบว่า มีต้นทุน

รวมเฉลี�ยต่อไร่ทั �งหมด เท่ากับ 4,252.80 บาท ซึ�งมีต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,772.8 บาท โดยมีต้นทุนที�ผันแปรเป็นเงินสด 

	 2.		 ต้นทนุและผลตอบแทนของกำรปลกูข้ำว

นำปีในระบบกำรปลูกแบบ	“กล้ำกีบเดียว”

	 จาการศกึษาต้นทนุทัง้หมดในการปลกูข้าวนาปีใน

ระบบการปลกูแบบ	“กล้ากบีเดยีว”	พบว่า	มต้ีนทนุรวม

เฉลี่ยต่อไร่ทั้งหมด	เท่ากับ	4,252.80	บาท	ซึ่งมีต้นทุน

ผนัแปรเท่ากบั	3,772.8	บาท	โดยมต้ีนทนุทีผ่นัแปรเป็น

เงินสด	1,648	บาท	และไม่เป็นเงินสด	2,124.8	บาท	

และมีต้นทุนคงที่	เท่ากับ	480	บาท	ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่

เป็นเงินสด	สอดคล้องกับ	จุฑาทิพย์	และคณะ	(2551)	

ที่ศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรในต�าบล

ล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	พบว่า	ต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด

ต่อไร่ในการปลูกข้าวเท่ากับ	 4,534.08	บาท	 ในการ

ศึกษาเรื่องต้นทุนในครั้งนี้สามารถอธิบายรายละเอียด

ของต้นทุนต่างๆ	ได้ดังนี้
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	 	 2.1	 ต้นทุนผันแปรประกอบไปด้วย

	 	 	 2.1.1	 ค่าแรงงาน	 ได้แก่	 ค่าเตรียมดิน

โดยการจ้างรถไถเดินตาม	จ�านวนเงิน	1,280	บาทต่อ

ไร่	 (ร้อยละ	30.10)	ค่าหว่านกล้า	ถอนกล้า	ตีเส้นเพื่อ

ก�าหนดระยะปลกู	และปักด�าปลกู	จ�านวนเงนิ	800	บาท

ต่อไร่	(ร้อยละ	18.81)	ค่าใส่ปุย๋และก�าจดัวชัพชื	จ�านวน

เงิน	 200	บาทต่อไร่	 (ร้อยละ	 4.70)	และค่าเก็บเกี่ยว

ผลผลิต	จ�านวนเงิน	1,200	บาทต่อไร่	(ร้อยละ	28.22)

	 	 	 2.1.2	 ค่าวสัดอุืน่ๆ	ได้แก่	ค่าเมลด็พนัธุ์	

จ�านวนเงนิ	28.8	บาท	(ร้อยละ	0.68)	ค่าปุย๋คอก	จ�านวน

เงิน	 96	 บาท	 (ร้อยละ	 2.26)	 ค่าสารก�าจัดศัตรูพืช		

(ร้อยละ	48)

	 	 	 2.1.3		 อื่นๆ	 ได ้แก ่ 	 ค ่าเลี้ยงอาหาร

แรงงานแลกเปลี่ยน	 จ�านวนเงิน	 120	บาท	 (ร้อยละ	

2.82)	

	 	 2.2		ต้นทุนคงที่เฉลี่ย	 ได้แก่	 ค่าเสียโอกาส

ที่ดิน	จ�านวนเงิน	480	บาท	(ร้อยละ	11.29)

	 	 2.3		ผลตอบแทน	 จากการศึกษาพบว่า	

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	 เท่ากับ	

552	กิโลกรัมต่อไร่	 ซึ่งราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	

10	บาท	ซึง่เกษตรกรจะมรีายได้เท่ากบั	5,520	บาท	ต่อ

ไร่	 ซึ่งถ้าหากหักต้นทุนการผลิตต่อไร่	 4,252.80	บาท	

เกษตรกรจะมีก�าไรสุทธิเท่ากับ	 1,267.2	 บาทต่อไร่	

(Table	2)

1,648 บาท และไม่เป็นเงินสด 2,124.8 บาท และมีต้นทุนคงที� เท่ากับ 480 บาท ซึ�งเป็นต้นทุนที�ไม่เป็นเงินสด สอดคล้อง

กบั จฑุาทิพย์ และคณะ (2551) ที�ศกึษาต้นทนุการปลกูข้าวของเกษตรกรในตําบลลาํลกูกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ต้นทุน

เฉลี�ยทั �งหมดต่อไร่ในการปลกูข้าวเท่ากบั 4,534.08 บาท ในการศกึษาเรื�องต้นทุนในครั �งนี �สามารถอธิบายรายละเอียดของ

ต้นทนุต่างๆ ได้ดงันี � 

        2.1 ต้นทนุผนัแปรประกอบไปด้วย 

          2.1.1 ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าเตรียมดินโดยการจ้างรถไถเดินตาม จํานวนเงิน 1,280 บาทต่อไร่ (ร้อย

ละ 30.10) ค่าหว่านกล้า ถอนกล้า ตีเส้นเพื�อกําหนดระยะปลกู และปักดําปลกู จํานวนเงิน 800 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 18.81) 

ค่าใสปุ่๋ ยและกําจดัวชัพืช จํานวนเงิน 200 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 4.70) และค่าเก็บเกี�ยวผลผลติ จํานวนเงิน 1,200 บาทต่อไร่ 

(ร้อยละ 28.22) 

          2.1.2 ค่าวสัดอุื�นๆ ได้แก่ ค่าเมลด็พนัธุ์ จํานวนเงิน 28.8 บาท (ร้อยละ 0.68) ค่าปุ๋ ยคอก จํานวน

เงิน 96 บาท (ร้อยละ 2.26) ค่าสารกําจดัศตัรูพืช (ร้อยละ 48) 

          2.1.3 อื�นๆ ได้แก่ ค่าเลี �ยงอาหารแรงงานแลกเปลี�ยน จํานวนเงิน 120 บาท (ร้อยละ 2.82)  

  2.2 ต้นทนุคงที�เฉลี�ย ได้แก่ ค่าเสยีโอกาสที�ดิน จํานวนเงิน 480 บาท (ร้อยละ 11.29) 

  2.3 ผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลกูข้าวนาปีได้ผลผลิตเฉลี�ยต่อไร่ เท่ากบั 552 

กิโลกรัมต่อไร่ ซึ�งราคาขายเฉลี�ยอยู่ที�กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ�งเกษตรกรจะมีรายได้เท่ากบั 5,520 บาท ต่อไร่ ซึ�งถ้าหากหกั

ต้นทนุการผลติต่อไร่ 4,252.80 บาท เกษตรกรจะมีกําไรสทุธิเท่ากับ 1,267.2 บาทต่อไร่ (Table 2) 

 

Table 2 Cost and benefit of rain-fed rice cultivation (The system of rice intensification “Ka Kib Diew”) 

Cost and expenses Cash cost 

(baht) 

Non Cash 

cost 

(baht) 

Total 

(baht) 

Percentage 

(%) 

1. Variable Cost 1,648 2124.8 3,772.8 88.71 

   1.1 Variable Cost 

          1.1.1 Wage of hiring hand tractors for soil 

preparation 

          1.1.2 Wage of broadcasting of withdrawing 

and transplanting 

          1.1.3 Expenses of fertilizer and pesticide              

          1.1.4 Wage of harvesting 

 

1,280  

 

- 

200 

- 

 

- 

 

800 

- 

1,200 

 

1,280  

 

800 

200 

1,200 

 

30.10 

 

18.81 

4.70 

28.22 

    1.2 Material Expenses 

          1.2.1 Seeds 

          1.2.2 Natural fertilizer 

          1.2.3 Pesticide 

 

- 

- 

48 

 

28.8 

96 

- 

 

28.8 

96 

48 

 

0.68 

2.26 

1.13 

    1.3 Other Expenses 

          1.3.1 Expenses of food for labor 

 

120 

 

- 

 

120 

 

2.82 

2. Fixed Cost - 480 480 11.29 

        2.2 Expenses of opportunity cost of land - 480 480 11.29 

Total average cost 1,648 2,604.8 4,252.80 100 

Average yield (kilogram per Rai)   552  

Average sale price per kilogram   10  

Net income per Rai (5,520-4,252.80)   1267.2  

 

สรุป 

 การทําการเกษตรในหมู่บ้านไฮหลวงผาเวียง ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบการทําเกษตรเพื�อยังชีพ ในบาง

ครัวเรือนยงัประสบปัญหาเรื�องการขาดที�ดินทํากินและผลผลติข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน รายได้ส่วนหนึ�งจึง

มาจากการหาของป่ามาจําหน่ายเนื�องจากมีต้นทนุการผลติน้อย สว่นใหญ่เป็นค่าแรงงานของตนเองซึ�งเป็นต้นทุนที�ไม่เป็น

เงินสด สว่นการทํานาระบบ “กล้ากีบเดียว” เป็นการสง่เสริมของหน่วยงานรัฐบาล สปป.ลาว เพื�อเพิ�มผลผลิตของการปลกู

ข้าวโดยมีต้นทุนตํ�าแต่ให้ผลผลิตมาก ซึ�งสอดคล้องกับ Barah (2009) ซึ�งศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของ

การปลกูข้าวระบบ “กล้ากีบเดียว” (System of Rice Intensification: SRI) กับการปลกูแบบอื�นในประเทศอินเดีย พบว่า 

การปลกูข้าวระบบ “กล้ากีบเดียว” มีต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงงานน้อยกว่าการปลกูด้วยระบบอื�น นอกจากนั �นยัง

พบว่า มีต้นทนุรวมน้อยและมีกําไรสทุธิมากกว่าการปลกูพืชแบบระบบอื�น จะเห็นได้ว่าต้นทนุในการทํานาในหลวงพระบาง

มีต้นทนุที�ไม่เป็นเงินสดมากกว่าที�เป็นเงินสด สาเหตุเนื�องจากเกษตรกรยังคงวิถีชีวิตในการแลกเปลี�ยนแรงงานซึ�งไม่ได้ใช้

เงินในการจ้างแรงงาน แต่เป็นการแลกเปลี�ยนแรงงานหรือแลกเปลี�ยนกับผลผลิต จึงทําให้มีต้นทุนที�เป็นเงินสดน้อยกว่า

ต้นทนุที�ไม่เป็นเงินสด ซึ�งต่างจากประเทศไทยในปัจจบุนัที�มีต้นทนุเงินสดมากกว่าต้นทนุที�ไม่เป็นเงินสด  
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สรุป

 การท�าการเกษตรในหมูบ้่านไฮหลวงผาเวยีง ส่วน

ใหญ่ยังเป็นระบบการท�าเกษตรเพื่อยังชีพ ในบางครัว

เรือนยังประสบปัญหาเรื่องการขาดที่ดินท�ากินและ

ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ราย

ได้ส ่วนหนึ่งจึงมาจากการหาของป่ามาจ�าหน่าย

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตน้อย ส่วนใหญ่เป็นค่าแรง

งานของตนเองซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ส่วนการ

ท�านาระบบ “กล้ากีบเดียว” เป็นการส่งเสริมของหน่วย

งานรฐับาล สปป.ลาว เพือ่เพิม่ผลผลติของการปลกูข้าว

โดยมีต้นทุนต�่าแต่ให้ผลผลิตมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

Barah (2009) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผล

ตอบแทนของการปลกูข้าวระบบ “กล้ากบีเดยีว” (Sys-

tem of Rice Intensification: SRI) กบัการปลกูแบบอืน่

ในประเทศอินเดีย พบว่า การปลูกข้าวระบบ “กล้ากีบ

เดียว” มีต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงงานน้อยกว่า

การปลูกด้วยระบบอื่น นอกจากนั้นยังพบว่า มีต้นทุน

รวมน้อยและมีก�าไรสุทธิมากกว่าการปลูกพืชแบบ

ระบบอื่น จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการท�านาในหลวงพระ

บางมีต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดมากกว่าที่เป็นเงินสด 

สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรยังคงวิถีชีวิตในการแลก

เปลี่ยนแรงงานซึ่งไม่ได้ใช้เงินในการจ้างแรงงาน แต่

เป็นการแลกเปลีย่นแรงงานหรอืแลกเปลีย่นกบัผลผลติ 

จึงท�าให้มีต้นทุนที่เป็นเงินสดน้อยกว่าต้นทุนที่ไม่เป็น

เงินสด ซึ่งต่างจากประเทศไทยในปัจจุบันที่มีต้นทุน

เงินสดมากกว่าต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 
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