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บทที ่4 

 
ลกัษณะของเกษตรกร ขั้นตอนการปลูกข้าว  
และรูปแบบการใช้แรงงานของเกษตรกร 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึง รูปแบบการใช้แรงงานในการปลูกขา้ว ตน้ทุนและผลผลิตของ
เกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร นอกจากน้ียงัศึกษาลกัษณะของเกษตรกร ส าหรับผูใ้ห้
ขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 ครัวเรือนเกษตรกร แบ่งออกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วด้วยวิธีนาด า จ  านวน 100 
ครัวเรือน วธีินาหวา่น 100 ครัวเรือน และวธีิโยนกลา้ 100 ครัวเรือน ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ของตารางและวิจารณ์ผลเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 1) ลกัษณะของเกษตรกรตวัอยา่ง 2) การปลูกขา้วดว้ยวธีิการ
โยนกล้าของเกษตรกร 3) วิธีการปลูกขา้วของเกษตรกร ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 4) 
รูปแบบการใชแ้รงงานและค่าใชจ่้าย ของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร 5) ตน้ทุน 
ของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร 6) รายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บจาก
การปลูกขา้ว 

 ประชากรส่วนมากในจังหวดัก าแพงเพชร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
เน่ืองจากจงัหวดัก าแพงเพชรมีสภาพพื้นท่ี ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท า
การเกษตรเป็นอย่างมาก และการปลูกขา้วก็เป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีนิยมกนัมากในพื้นท่ีของจงัหวดั
ก าแพงเพชร เกษตรกรท่ีท าการปลูกขา้วตั้งแต่ในอดีต เพื่อตอ้งการให้ไดผ้ลผลิตขา้วในปริมาณมาก
และตอบโจทยใ์นดา้นของการลดตน้ทุนในส่วนต่างๆ ลง ก็ไดมี้การคิดคน้และพฒันาวิธีการปลูกขา้ว 
ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นการปลูกขา้วดว้ยวธีินาด า ท่ีช่วยลดปัญหาวชัพืช หรือการปลูกขา้ว
ดว้ยวธีินาหวา่นท่ีช่วยลดปัญหาทางดา้นแรงงานในขั้นตอนของการปลูก และไดพ้ฒันาวธีิปลูกเร่ือยมา
จนใน 

 ปัจจุบนัไดมี้การคิดคน้วิธีปลูกในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ วิธีการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ข้ึน 
การปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้นั้น เป็นการท านาในรูปแบบใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างนาด าและนา
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โยน คือการน าเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปเพาะเป็นตน้กลา้แบบนาด าและน ามาหวา่นหรือโยนแบบนาหวา่นลง
ใน แปลงนา ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาทางด้านแรงงานท่ีพบในวิธีการปลูกขา้วแบบนาด า และลด
ปัญหาวชัพืชในการปลูกขา้วแบบนาหวา่น และให้ผลผลิตใกลเ้คียงกบัวิธีการปลูกขา้วแบบนาด าและ
นาหว่าน และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในประเทศไทยมากข้ึน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชรดว้ยเช่นกนั เกษตรกรในพื้นท่ีเม่ือไดรั้บรู้ข่าวสารเร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกล้า
จากส่ือ หนังสือพิมพ ์นิตยาสารดา้นการเกษตรกร จึงท าให้เกิดความสนใจท่ีจะทดลองปลูกขา้วดว้ย
วิธีการโยนกล้า เกษตรกรจึงท าการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาใช้ทดลองปลูกใน
แปลงนาของตน นางนงลักษณ์ เกิดอุทัย ผู ้ใหญ่บ้าน หมู่  1 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวดั
ก าแพงเพชร เป็นเกษตรกรรายแรกในพื้นท่ี ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้
จากวิทยากรของบริษทัขายวสัดุทางด้านการเกษตรแห่งหน่ึงในจงัหวดัก าแพงเพชร ท่ีได้มีการจดั
โครงการอบรบแนะน าวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ข้ึนเม่ือ เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ท่ีผา่นมา และ
เม่ือไดรั้บความรู้จากการอบรบคร้ังนั้นแลว้จึงไดน้ ามาทดลองปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ในแปลงนา
ของตน แลว้ประสบผลส าเร็จจึงน าผลส าเร็จน้ีไปบอกต่อกบัเกษตรกรในพื้นท่ี และไดเ้กิดการบอกต่อ
กนัเร่ือยมาจนเป็นท่ีนิยมในพื้นท่ี อ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชรและพื้นท่ีใกลเ้คียง เกษตรกรจึงน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามฤดูกาลและพื้นท่ีของตน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างในพื้นท่ี จ  านวน 300 ราย ประกอบไปด้วยเกษตรกรท่ีใช้
วิธีการปลูกข้าวแบบนาด า 100 ราย นาหว่าน 100 ราย และโยนกล้าจ านวน 100 ราย โดยมีข้อมูล
โดยทัว่ไป วธีิการปลูกขา้วและขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะของเกษตรกรตัวอย่าง 

 จงัหวดัก าแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่
จะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เชิงเขาน้อย สภาพพื้นท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร รวมถึงเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
จงัหวดัก าแพงเพชรด้วยก็เช่นกนั ดงันั้นประชากรส่วนมากจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลกั  
 ครอบครัวของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชรนั้น มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 คน จ านวนสมาชิกนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คน และมากท่ีสุดคือ 5 คน (SD 
= 0.77) (ตารางท่ี 4.1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน เน่ืองจากครอบครัวของ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีพ่อ แม่ และบุตรภายในครอบครัว ส่วนจ านวนสมาชิกน้อยท่ีสุดภายใน
ครอบครัวคือ 1 คน เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ หรือ เป็นคนชราท่ี
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ยงัสามารถประกอบอาชีพเกษตรได้ และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวสูงสุดคือ 5 คน เป็น
ครอบครัวเกษตรกรใหญ่ท่ีอยู่กนัโดยมีพ่อ แม่ บุตร หลาน ปู่  ย่า ตา ยาย โดยช่วยกนัประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลกั ส่วนมากเกษตรกรตวัอยา่งจะเป็นกลุ่มของเกษตรท่ีมีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 
คน เป็นครอบครัวท่ีมีขนาดครอบครัวในระดบัปานกลางประกอบไปดว้ย พ่อ แม่ และบุตร สมาชิก
ภายในครอบครัวอยู่ในวยัท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้2-3 คน กลุ่มท่ีมีสมาชิก 2 คนหรือน้อยกว่า มี
จ  านวนน้อยมากเน่ืองจากมีอายุมาก จ านวนแรงงานในครอบครัวน้อยจึงไม่นิยมประกอบอาชีพ
เกษตรกร ส่วนกลุ่มท่ีมีสมาชิก 4 คนหรือมากกวา่ มีจ  านวนนอ้ยดว้ยเช่นกนั เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่
ในสมยัน้ี จะแยกครอบครัวเม่ือแต่งงานมีบุตร เพื่อสร้างครอบครัวใหม่เป็นของตนเอง 

 สมาชิกภายในครอบครัวของเกษตรกรตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มกัจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกั ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉล่ีย 2 คน จ านวนสมาชิกท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมน้อยสุดคือ 1 คน และมากท่ีสุดคือ 4 คน (ตารางท่ี 4.1) สมาชิกภายในครอบครัวของ
เกษตรกรตวัอย่าง ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรซ่ึงบุคคลท่ีท าอาชีพเกษตรนั่นก็คือ พ่อ และ แม่ และมี
ครัวเรือนเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีสมาชิกประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่การท าเกษตร ซ่ึงส่วนมากก็จะเป็น
รุ่นลูกท่ีมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนก็ท าให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายข้ึน หรือผูสู้งอายุไม่
สามารถประกอบอาชีพได ้

ตารางท่ี 4.1 ลกัษณะของเกษตรกรตวัอยา่ง 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
          1 คน 
          2 คน 
          3 คน 
          4 คน  
          5 คน 
รวม 

 
1 
76 
126 
96 
1 

300 

 
0.30 
25.30 
42.00 
32.00 
0.30 

100.00 
                                    ต  ่าสุด 1 คน   สูงสุด 5 คน   ค่าเฉล่ีย   3.07 คน    SD 0.77 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีเกษตรกร 
          1 คน 
          2 คน 
          3 คน 
          4 คน 
 รวม 

 
23 
243  
11  
1 
300 

 
7.70 
81.00 
11.00 
0.30 

100.00 
                                    ต  ่าสุด 1 คน   สูงสุด 4 คน   ค่าเฉล่ีย  1.73 คน     SD 0.74 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ระดบัการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรตวัอยา่งประมาณหน่ึงในสาม จบ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษา รองลงมาจะเป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นก็จะมี ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้เรียน ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ และ 
ปวช. ปวส. โดยพบว่ามีจ านวนของเกษตรกรตวัอย่างอยู่ในระดบัการท่ีใกล้เคียงกนั (ตารางท่ี 4.2) 
แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัวผูใ้ห้ข้อมูล มีกระจายอยู่ทุกระดับ
การศึกษา ซ่ึง เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา หรือบางคนไม่จบการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาแต่ออกมาท าการเกษตรตามบรรพบุรุษ ในส่วนระดบัการศึกษาสูงสุดของสมาชิก
ในครอบครัวเกษตรกร ในระดบัอ่ืนๆ นั้น จะเป็น บุตร หรือ หลาน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่หรือศึกษาต่อใน
ระดบัอ่ืนๆ  

 ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครอบครัว โดยส่วนใหญ่หวัหนา้ครอบครัวมีระดบัการศึกษา
อยูใ่นระดบัประถมศึกษา รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ นอกจากนั้นก็จะมี ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้เรียน 
ส่วนระดบัการศึกษามธัยมปลาย และ ปวช/ปวส. แต่ละระดบัมีสัดส่วนใกล้เคียงกนั และไม่พบว่า
หวัหนา้ครอบครัวมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่น้ี (ตารางท่ี 4.2) แสดงให้เห็นวา่ระดบัการศึกษาสูงสุด
ของหัวหน้าครอบครัวเกษตรกร โดยส่วนมากหัวหน้าครอบครัวจะมีระดบัการศึกษาในระดบัตาม
เกณฑ์การศึกษาขั้นต ่าในสมยัก่อนคือ ประถมศึกษา ( ป.4-ป.6) เม่ือจบการศึกษาในชั้นประถมแลว้จะ
ออกมาท าการเกษตรตามบรรพบุรุษ ในส่วนของหวัหนา้ครอบครัวท่ีจบการศึกษาในระดบัอ่ืนๆ นั้นจะ
เป็นเกษตรกรในสมยัใหม่ซ่ึงมีทุนการศึกษา ศึกษาเพียงพอแลว้หรือไม่มีทุนในการศึกษาต่อ จึงออกมา
ท าการเกษตรในภายหลงั 
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ตารางท่ี 4.2 ระดบัการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกร 
ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครอบครัว 
          ไม่ไดเ้ขา้เรียน 
          ประถมศึกษา 
          มธัยมศึกษาตอนตน้ 
          มธัยมศึกษาตอนปลาย 
          ปวช/ปวส. 
          ปริญญาตรี 
รวม 

1 
107 
40 
55 
32 
65 
300 

0.30 
35.70 
13.30 
18.30 
10.70 
21.70 
100.00 

ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครอบครัว 
          ไม่ไดเ้ขา้เรียน 
          ประถมศึกษา 
          มธัยมศึกษาตอนตน้ 
          มธัยมศึกษาตอนปลาย 
          ปวช. ปวส. 
รวม 

4 
249 
36 
6 
5 
300 

1.70 
83.0 
12.0 
2.00 
1.70 
100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ประชากรในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 
เกษตรกรตวัอยา่งจึงปลูกขา้วตลอดทั้งปี ประกอบกบัในพื้นท่ีมีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอ ระบบชลประทานท่ี
ทัว่ถึงจึงไม่ประสบกบัปัญหาขาดแคลนน ้าสามารถปลูกขา้วไดต้ลอดทั้งปี โดยเฉล่ียเกษตรกรนิยมปลูก
ขา้ว 3 รอบการผลิตในหน่ึงปี นอ้ยท่ีสุด 2 รอบการผลิตในหน่ึงปี (SD = 0.30) (ตารางท่ี 4.3) จะเห็นได้
ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีนิยมเพาะปลูก 3 รอบการผลิตใน 1 ปีนั้น เน่ืองจากว่าการปลูกข้าวนับเป็น
อาชีพหลกัของเกษตรกร มีการประกอบอาชีพอ่ืนเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากเงินทุนไม่เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพอ่ืนหรือท าการเกษตรแบบอ่ืนๆ (ท าไร่ ท าสวน) จึงท าการปลูกขา้วตลอดปี ในส่วนของ
ผูท่ี้ปลูกเพียง 2 รอบการผลิตต่อปีนั้น จะเป็นพวกท่ีท าการเกษตรอ่ืนๆ หรือมีอาชีพเสริมอ่ืนดว้ยจ าพวก 
ท าสวน ท าไร่ คา้ขาย อ่ืนๆ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.3 จ  านวนรอบการผลิต 
รูปแบบการผลิต จ านวน ร้อยละ 

จ านวนรอบการผลิต 
          1 คร้ังต่อปี 
          2 คร้ังต่อปี 
          3 คร้ังต่อปี 
รวม 

0 
31 

269 
300 

0.00 
10.30 
89.70 
100.00 

                                       ต  ่าสุด 2 คร้ัง   สูงสุด 3 คร้ัง   ค่าเฉล่ีย 2.90 คร้ัง   SD 0.30 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ในส่วนของพื้นท่ีการเพาะปลูกของเกษตรกรนั้นพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีการเพาะปลูกเฉล่ีย 
22.32 ไร่ น้อยท่ีสุดคือ 6 ไร่ และมากท่ีสุดคือ 90 ไร่ (SD = 14.18) (ตารางท่ี 4.4) การท่ีเกษตรกร
ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกประมาณ 22.32 ไร่ เน่ืองจากเกษตรกรมีเงินทุนท่ีจ ากดั 
ไม่สามารถขยายหรือครอบครองพื้นท่ีการเพาะปลูกเพิ่มข้ึนได ้ส่วนผูท่ี้มีพื้นท่ีนอ้ยสุดคือ 6 ไร่นั้นเป็น
ผูท่ี้เช่าพื้นท่ีท าการเพาะปลูกเน่ืองจากมีเงินทุนท่ีจ ากดั แต่ผูท่ี้มีพื้นท่ีท าการเพาะปลูกมากท่ีสุดคือ 90 
ไร่นั้น เป็นเกษตรกรผูท่ี้มีเงินทุนมากสามารถท่ีจะเช่าหรือซ้ือท่ีดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกไดจ้  านวน
มาก 

 เกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกเป็นท่ีดอนเน่ืองจาก พื้นท่ีภาคกลาง 
จงัหวดัก าแพงเพชรจะเป็นท่ีราบ เนินเขาน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่จึงใชพ้ื้นท่ีเหล่าน้ีเพื่อท าการเกษตร 
ในส่วนของลกัษณะดินนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ดินเหนียวในการเพาะปลูกขา้ว เน่ืองจากขา้วจะ
สามารถเติบโตไดดี้ในลกัษณะดินท่ีเป็นดินเหนียว ส่วนเกษตรท่ีใชดิ้นร่วน ดินทราย ดินร่วนปนทราย 
ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนดินร่วน พบวา่เป็นเกษตรกรท่ีเช่าพื้นท่ีในการเพาะปลูก หรือดินใน
พื้นท่ีมีลักษณะดินเป็นดินข้างตน้อยู่แล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ เกษตรกรจึงเลือก
วิธีการปลูกขา้วท่ีเหมาะและเอ้ืออ านวยต่อสภาพดินนั้น ๆ แทน โดยเกษตรท่ีมีประสบการณ์ดา้นการ
เพาะปลูกขา้วมากจะเขา้ใจถึงวิธีการปลูกขา้วท่ีเหมาะสมต่อสภาพดิน เช่น ดินเหนียวท่ีเหมาะกบัวิธี
ปลูกขา้วแบบนาด าหรือวิธีการโยนกล้า ส่วนดินร่วนนั้นจะเหมาะกบัการปลูกขา้วด้วยวิธีนาหว่าน
มากกวา่ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.4 ลกัษณะพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม จ านวน ร้อยละ 

พ้ืนท่ีการเพาะปลูก 
          1-30 ไร่ 
          31-60 ไร่ 
          61-90 ไร่ 
รวม 

238 
57 
5 
300 

79.30 
19.00 
1.70 
100.00 

ต ่าสุด 6 ไร่   สูงสุด 90 ไร่   ค่าเฉล่ีย  22.32 ไร่   SD 14.18  
ลกัษณะพ้ืนท่ี     
          ท่ีลุ่ม 
          ท่ีดอน 
          ท่ีลุ่มปนดอน 
รวม 

 
264 
14 
22 
300 

 
88.00 
4.70 
7.30 
100.00 

ลกัษณะดิน 
          ดินเหนียว 
          ดินร่วน 
          ดินทราย 
          ดินร่วนปนทราย 
          ดินเหนียวปนทราย 
          ดินเหนียวปนร่วน 
รวม 

 
246 
3 
11 
12 
7 
21 
300 

 
82.00 
1.00 
3.70 
4.00 
2.30 
7.00 
100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 น ้าถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ในการปลูกขา้วดว้ยก็เช่นกนั หากพื้นท่ีใด
ขาดแคลนน ้ า ก็จะส่งผลต่อการดูแลรักษาของเกษตรกรและส่งผลต่อเน่ืองไปจนถึงระดบัผลผลิตท่ีจะ
ไดรั้บอีกดว้ย ดงันั้นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วจะค านึงถึงแหล่งน ้ าและปริมาณน ้ าท่ีจะใช้ในการเพาะปลูก 
จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีจริงพบว่า เกษตรกรตวัอย่างนั้นมีน ้ าส าหรับใช้
เพาะปลูกขา้วเพียงพอตลอดปี ทั้งจากน ้ าฝนท่ีตกตอ้งตามฤดูกาล ระบบชลประทานท่ีเขา้ถึง และบาง
พื้นท่ีมีการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อรองรับในหนา้แลง้อีกดว้ย 

 ผลผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกรตวัอยา่งจะแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัต่างๆ ทั้งดา้นการเอาใจ
ใส่ดูแลรักษา สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ รวมทั้งวธีิการปลูกท่ีเกษตรกรเลือกก็ส่งผลต่อผลผลิตท่ีจะ
ไดรั้บเช่นกนั จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 75.98 ถงัต่อไร่ นอ้ยท่ีสุดคือ 60 
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ถงัต่อไร่ และมากท่ีสุดคือ 90 ถงัต่อไร่ (SD = 7.77) ซ่ึงผลผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกรจะมีผลผลิตต่อ
ไร่ 61-70 ถงัต่อไร่ก็ต่อเม่ือปลูกขา้วดว้ยวธีินาหวา่น 71-80 ถงัต่อไร่ ก็ต่อเม่ือปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าหรือ
นาหวา่น ส่วนผูท่ี้มีผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 81-90 ถงัต่อไร่ จะปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าหรือโยนกลา้เท่านั้น 
(ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 ผลผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกร 
ผลผลิต จ านวน ร้อยละ 

ผลผลิตรวมต่อไร่ของเกษตรกร (ถงั) 
          61-70 ถงัต่อไร่ 
          71-80 ถงัต่อไร่ 
          81-90 ถงัต่อไร่ 

106 
125 
69 

35.30 
41.70 
23.00 

         ต  ่าสุด 60 ถงัต่อไร่   สูงสุด 90 ถงัต่อไร่   ค่าเฉล่ีย  75.98 ถงัตอ่ไร่          SD 7.77  
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

4.2 การปลูกข้าวด้วยวธีิการโยนกล้าของเกษตรกร 

 ผลจากการส ารวจขอ้มูลจากเกษตรกรตวัอยา่งในพื้นท่ี เขตอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร ใน
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร และความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ สามารถสรุป
ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 เกษตรกรในพื้น ท่ี รับรู้ข่าวสารในเร่ืองของการปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าจากหลาย
แหล่งขอ้มูล เกษตรกรตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลจากเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนั บ่อยคร้ังท่ีสุดเน่ืองจากเกษตรกร
ในพื้นท่ีมีการพบปะพูดคุยกนัอยูเ่สมอ รองลงมาคือผูน้ าชุมชนและหอกระจายข่าว เน่ืองจากทุกเชา้จะ
มีคล่ืนวิทยุชุมชน หอกระจายเสียงซ่ึงผูน้ าชุมชนจะเป็นคนแจง้ข่าวสารผ่านทางคล่ืนวิทยุชมชนดว้ย
ตนเอง จึงท าให้เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสารผา่นช่องทางน้ีดว้ย และช่องทางอ่ืนๆ พบวา่มีอยูน่อ้ยมากใน
ส่วนของการพบปะเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นท่ีพบวา่ในรอบปีท่ีผ่านมาไม่มี
การพบปะกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเลยเน่ืองจาก การพบปะเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมนั้นตอ้งมีการจดั
อบรมจากผูน้ าชุมชนซ่ึงจะจดัข้ึน 2-3 ปี ต่อคร้ัง ในปี 2555 ท่ีได้ท าการเก็บขอ้มูลพบว่าไม่มีการจดั
อบรมข้ึน (ตารางท่ี 4.6) 

 

 



 

25 

ตารางท่ี 4.6 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ของเกษตรกรในรอบปีท่ีผา่นมา 
แหล่งข่าวสาร/ส่ือ ความถ่ีเฉล่ีย ในการรับรู้ข่าวสารดา้นการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ 

ของเกษตรกร (คร้ัง/ปี) 
          วทิย ุ 3.56 
          โทรทศัน ์ 5.89 
          หนงัสือพิมพ ์ 6.35 
          หอกระจายข่าว 13.60 
          ผูน้ าชุมชน 16.13 
          เพื่อนเกษตรกร 20.58 
          เอกสารส่ิงพิมพ ์ 2.90 
          เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร - 
ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ความรู้ และระดบัความสามารถในการเพาะปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ของเกษตรกรในพื้นท่ี 
เม่ือมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีไม่มีความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ กลุ่มท่ีมี
ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วด้วยวิธีการโยนกลา้แต่ไม่ท าการปลูกขา้วด้วยวิธีการโยนกลา้ และกลุ่มท่ีมี
ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้และท าการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้  พบว่าเกษตรกร
ในพื้นท่ีทั้ ง 3 กลุ่มมีระดับความรู้และความสามารถในการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้า ท่ี
ใกล้เคียงกนั ซ่ึงกลุ่มท่ีมีความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้แต่ไม่ท าการปลูกนั้น เน่ืองจาก
เห็นว่ามีวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมและดีกว่า ส่วนกลุ่มท่ีมีความรู้และลงมือปลูกขา้วด้วยวิธีการโยนกลา้นั้น 
เป็นกลุ่มของเกษตรท่ีมีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ และน าไปปฏิบติัแล้วเกิดผลดี จึงน าไปบอกต่อ
เพื่อนบา้นเกษตรกรและเกิดการยอมรับกนัมากข้ึน   (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ระดบัความรู้ความสามารถดา้นการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ของเกษตรกร  
ระดบัความรู้ความสามารถของเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ 
มีความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้แต่ไม่ท าการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ 
มีความรู้เร่ืองการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้และท าการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ 

103 
103 
94 

34.3 
34.3 
31.4 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 
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4.3 วธีิการปลูกข้าวของเกษตรกร ในพืน้ทีอ่ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร 

 ผลการส ารวจและสอบถามจากเกษตรกรตวัอยา่งในพื้นท่ีจริงพบวา่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชร จะเลือกวิธีปลูกขา้วเปล่ียนไปตามฤดูกาล เช่น เกษตรกรจะท าการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า
หรือโยนกลา้ในฤดูฝนเน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าและโยนกลา้นั้น ในขั้นตอนของการเพาะกลา้
ขา้วท่ีใชส้ าหรับปักด าและโยนตอ้งใชน้ ้ าเพื่อหล่อเล้ียงกลา้ขา้ว และในขั้นตอนของการด านาในแปลง
นาจะตอ้งมีระดบัน ้ าท่ีเพียงพอส าหรับการด านาและหล่อเล้ียงตน้กลา้ท่ีท าการปักด าลงไปเช่นกนั ส่วน
วิธีการปลูกขา้วด้วยวิธีนาหว่านท่ีนิยมปลูกกันในฤดูร้อนนั้นเพราะในขั้นตอนของการหว่านข้าว
เกษตรกรตอ้งท าการระบายน ้ าในแปลงนาหรือให้มีระดบัน ้ าท่ีน้อยมากเพื่อป้องกนัไม่ให้เมล็ดขา้วท่ี
หวา่นลงไปนั้นเกิดการเน่าเน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีมากจนเกินไป ซ่ึงวิธีการปลูกขา้วในแต่ละวิธีนั้นก็มี
ขั้นตอนท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนับา้ง ดงัน้ี 

 ขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร ทั้งท่ีใชว้ธีิการปลูกขา้ว
แบบนาด า นาหว่านและโยนกล้า หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในรอบก่อนหน้าแล้ว ก่อนท่ีจะลงมือ
เตรียมดินนั้นเกษตรกรจะต้องท าการปล่อยน ้ าเข้านาข้าวและทิ้งไว ้3 วนัหลังจากนั้นจะจ้างเหมา
เคร่ืองจกัร รถไถใหญ่ป่ันแปลงนาและทิ้งไว ้3 วนั เพื่อยอ่ยสลายรากพืช ซงัขา้วเก่า และท าลายวชัพืช 
และจ้างรถไถนาเดินตามย  ่า เทือกท านาข้าวให้ดินเละพร้อมปลูก เกษตรกรบางรายท่ีมีพื้นท่ีการ
เพาะปลูกนอ้ยจะท าการเตรียมดินดว้ยตนเองโดยใช้รถไถนาเดินตาม และใชแ้รงงานภายในครัวเรือน 
แต่พบวา่มีจ านวนนอ้ยมากในพื้นท่ี 

 ข้ันตอนการเพาะกล้าเพาะเมลด็ และการปลูก ในขั้นตอนการปลูกนั้น แต่ละวธีิจะมีรูปแบบการ
ปลูกท่ีแตกต่างกนัออกไป เกษตรกรท่ีใช้วิธีปลูกขา้วแบบนาด าในพื้นท่ีหลงัจากท่ีเสร็จขั้นตอนการ
เตรียมดินแลว้ นิยมจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการด านาซ่ึงเป็นวธีิท่ีสะดวก ทางผูรั้บเหมานั้นจะจดัการทุก
อย่างให้ ตั้งแต่เพาะกลา้ขา้ว ปักด า ไปจนถึงปลูกซ่อมโดยใช้เคร่ืองจกัร โดยมีอตัราค่าจา้งปักด าอยู่ท่ี 
1,200 บาทต่อไร่ เกษตรกรท่ีใช้วิธีปลูกขา้วแบบนาหว่านหลงัจากท่ีเสร็จขั้นตอนการเตรียมดิน จะท า
การปล่อยน ้าออกจากนาขา้วก่อนท าการหวา่น ในระหวา่งขั้นตอนการเตรียมดินนั้นเกษตรกรจะเตรียม
เมล็ดพนัธ์ุท่ีจะใช้ส าหรับหวา่น โดยการแช่เมล็ดขา้วทิ้งไว ้1 คืน และน าเมล็ดขา้วออกจากน ้ าและทิ้ง
ไว ้1 คืน วนัต่อมาจึงพร้อมหว่าน โดยการจา้งหว่านในอตัราไร่ละ 50 บาท มีเกษตรกรบางราย ซ่ึง
พบวา่มีอยูน่้อยมากท่ีจะลงมือหวา่นขา้วเอง ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกนอ้ย ใน
ส่วนของเกษตรกรท่ีใชว้ิธีปลูกขา้วแบบโยนกลา้ เกษตรกรจะใชแ้รงงานแบบจา้งเหมาในการโยนกลา้ 
โดยเกษตรกรจะตอ้งซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วให้กบัผูรั้บจา้งเหมาเพื่อน าไปเพาะกลา้ส าหรับโยน 1 ถงัต่อไร่ 
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อตัราค่าจา้งอยู่ท่ีประมาณไร่ละ 1,000 บาท ข้ึนอยู่กบัปริมาณความหนาแน่นของกล้าขา้วในนา ท่ี
เกษตรกรต้องการ ซ่ึงหากต้องการความหนาแน่นมากก็ต้องใช้แรงงานในการโยนมากข้ึน ค่าจ้าง
แรงงานก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ไม่พบวา่มีเกษตรกรตวัอยา่งคนใดท่ีท าการโยนกลา้ดว้ยตนเอง
อยูเ่ลย 

 การให้น ้าและการหว่านพ่นสารคุมวัชพืช เกษตรกรท่ีใชว้ิธีการปลูกขา้วแบบนาด าและนาโยน 
หลงัจากท าการปลูกขา้วหรือโยนกลา้เสร็จแลว้นั้น ทิ้งไวส้ามวนัจึงจะท าการปล่อยน ้ าเขา้แปลงนา ให้
น ้ามีระดบัอยูท่ี่ประมาณ 10 เซนติเมตร และท าการหวา่นยาคุมวชัพืชชนิดเม็ดโดยใชแ้รงงานจา้งโดยมี
อตัราค่าจา้งท่ีคิดจากปริมาณยาคุมท่ีใชห้วา่น กระสอบละ 100 บาท (ค่าจา้งหวา่น) 1กระสอบใชห้วา่น
ไดป้ระมาณ 3 ไร่ เกษตรกรท่ีใชว้ิธีปลูกขา้วแบบนาหวา่นหลงัจากท่ีหวา่นเมล็ดขา้วลงในแปลงนาแลว้
ให้ทิ้งไว ้7-10 วนั แล้วจึงท าการฉีดพ่นสารคุมวชัพืช อตัราค่าจา้งฉีดพ่นสารคุมวชัพืชอยู่ท่ีไร่ละ 60 
บาท หลงัจากฉีดพน่สารได ้3 วนัจึงท าการปล่อยน ้าเขา้แปลงนาใหมี้ระดบัน ้าอยูท่ี่ 5-10 เซนติเมตร 

 การรักษาระดบัน ้ า ระดบัน ้ าในแปลงนาควรอยู่ท่ีระดบั 5-10 เซนติเมตรอยูเ่สมอ เพื่อคุมวชัพืช
และใชห้ล่อเล้ียง ขา้วตลอดอายุการปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของขา้ว เกษตรกรจะท าการดูแลรักษา
ให้น ้ าเองโดยใชแ้รงงานภายในครอบครัวเพราะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลามากในส่วนน้ี ส่วนการหวา่นยา
คุมวชัพืชนั้นเกษตรกรนิยมจา้งแรงงานในการหว่านเพราะกลวัอนัตรายจากสารเคมีท่ีอยู่ในสารเคมี
ควบคุมวชัพืช 

 การหว่านปุ๋ย การหวา่นปุ๋ยของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วจะท าการหวา่นปุ๋ยทั้งหมด 3 คร้ัง ใน 1 รอบ
การผลิตเหมือนกนัทั้งสามวิธีการปลูก โดยแบ่งออกเป็น ช่วงท่ี 1 คือหลงัจากการปลูกขา้ว 1 เดือน 
เกษตรกรจะใหปุ๋้ยสูตร 46-0-0 โดยการใชแ้รงงานจา้งในการหวา่น อตัราค่าจา้งอยูท่ี่ ไร่ละ 40 บาท ปุ๋ย 
1 กระสอบใชห้วา่นลงในแปลงนาไดป้ระมาณ 4 ไร่ ในช่วงท่ี 2 คือหลงัจากการปลูกขา้ว 2 เดือนหรือ
หลงัจากการหวา่นปุ๋ยคร้ังแรกประมาณ 1 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ในการหวา่น โดยใชแ้รงงานจา้ง 
อตัราค่าจา้งอยูท่ี่ไร่ละ 40 เท่ากนั ปุ๋ย 1 กระสอบใชห้วา่นลงในแปลงนาไดป้ระมาณ 3-4 ไร่ และช่วงท่ี 
3 คือระยะท่ีขา้วเร่ิมออกรวงเกษตรกรจะใชปุ๋้ยสูตร 46-0-0 หว่านลงไปในแปลงนา เรียกวา่การใชปุ๋้ย
แต่งหนา้ เปรียบเหมือนการบ ารุงขา้วในระยะออกรวง เร่งให้เมล็ดขา้วสมบูรณ์ ออกรวงสม ่าเสมอ โดย
ใชแ้รงงานจา้งในการหวา่นอตัราค่าจา้งอยูท่ี่ไร่ละ 40 เช่นกนั แต่จะใชป้ริมาณปุ๋ยท่ีนอ้ยกวา่ในช่วงท่ี 1 
และช่วงท่ี 2 คือ 1 กระสอบหวา่นได ้5-6 ไร่  
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 ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานภายในครัวเรือนในการหวา่นนั้นพบวา่เป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกน้อย หรือมีเวลาวา่งในการดูแลรักษามาก สามารถลงมือหว่านปุ๋ยเองไดแ้ต่พบว่ามีจ  านวน
นอ้ยมากในพื้นท่ี ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานจา้งหวา่นนั้นเป็นเพราะเกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูกมาก ไม่
สามารถดูแลไดท้ั้งหมดอีกทั้งยงักลวัอนัตรายจากสารเคมีท่ีอยูใ่นปุ๋ยดว้ย 

 การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลง เกษตรกรจะท าการฉีดพ่นสารเคมี 2 คร้ัง ใน 1 รอบ
การผลิต คร้ังท่ี 1 คือหลงัจากการปลูกขา้วได ้1 เดือน เกษตรกรจะฉีดพ่นสารเคมี ซ่ึงสารเคมีท่ีใช้ใน
การฉีดพน่นั้นส่วนมากจะเป็นสารฆ่าแมลง และสารป้องกนัเช้ือรา ตามอตัราการผสมของแต่ละยี่หอ้ท่ี
เกษตรกรใช ้และใชแ้รงงานจา้งในการฉีดพ่น อตัราค่าจา้งอยูท่ี่ไร่ละ 60 บาท หลงัจากนั้นเกษตรกรจะ
คอยสังเกตว่ามีโรคหรือแมลงเขา้ท าลายขา้วอีกหรือไม่ สังเกตจากระดบัความรุนแรง หากมีการเขา้
ท าลายในระดบัท่ีรุนแรงเกษตรกรจะท าการฉีดพ่นสารซ ้ าอีกคร้ัง การฉีดพ่นสารเคมีคร้ัง 2 จะเป็นการ
ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงและเช้ือราในระยะท่ีขา้วก าลงัออกรวง (หลงัจากการปลูก 2 เดือน) หรืออาจจะฉีด
พ่นในระยะของการใส่ปุ๋ยแต่งหนา้พร้อมกนัก็ได ้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้วถูกรบกวนจากโรคหรือแมลง
ในระยะท่ีขา้วก าลงัออกรวง ใช้แรงงานจา้งในการฉีดพ่นอตัราค่าจา้งอยู่ท่ีไร่ละ 60 เท่ากนักบัการฉีด
พน่คร้ังท่ี 1 

 เกษตรกรท่ีใช้แรงงานภายในครัวเรือนในการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงนั้น พบว่า
เป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกนอ้ยและมีเวลาในการดูแลรักษาขา้วเองไดแ้ต่พบว่ามีอยูน่้อย
มาก ส่วนเกษตรกรท่ีใชแ้รงงานจา้งในการฉีดพน่นั้นเป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกมากและกลวั
อนัตรายจากสารเคมี 

 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะสังเกตสีของเมล็ดขา้ว สุกเหลือง ตลอดทั้งรวง โดยท่ีขา้วจะตอ้งมีอายุ
ไม่ต ่ากวา่ 110 วนัหลงัจากการปลูก จึงจะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้เกษตรกรในพื้นท่ีจะใชแ้รงงาน
แบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการเก็บเก่ียวทั้งหมด เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็ว โดยมีอตัราค่าจา้งอยู่ท่ี 
450-480 ต่อไร่  

 หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรกรบางรายจะท าการเผาฟาง และปล่อยน ้ าเขา้นา หมกัราก
หญา้และตอซงัขา้วเพื่อพร้อมส าหรับการเตรียมดินและปลูกในรอบการผลิตต่อไป 

 เกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ทุกรายปลูกขา้วเพื่อใชข้ายเพื่อท า
รายไดใ้ห้กบัครอบครัว และเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกร เกษตรกรมีประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูก
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ขา้วและประสบการณ์ในการขาดทุนของเกษตรกรมาอยา่งยาวนานเพราะ ครอบครัวของเกษตรกรใน
พื้นท่ีปลูกขา้วมาตั้งแต่สมยัก่อน ตามบรรพบุรุษสืบต่อกนัมา โดยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ดา้นการ
เพาะปลูก 16-30 ปี ส่วนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่านั้ นเป็นเกษตรกรในสมยัใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมท าการ
เพาะปลูกขา้ว และเม่ือเกษตรกรมีประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูกมาข้ึนเท่าไหร่ เกษตรกรก็จะรับรู้
และเลือกวิธีปลูกท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของตนเองและเลือกวิธีปลูกท่ีจะสามารถตอบโจทยข์อง
เกษตรกรได ้เช่น ท่ีดอนเหมาะสมกบัการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่น ส่วนพื้นท่ีลุ่มจะเหมาะสมกบัการ
ปลูกขา้วดว้ยวิธีด าหรือโยนกลา้ และสภาพดินท่ีเหมาะสม ดินร่วนและดินเหนียวจะเหมาะสมกบัการ
ปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าหรือโยนกลา้ ส่วนดินทราย หรือดินร่วนปนทราย จะเหมาะสมกบัการปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีหว่าน และเกษตรกรยงัเลือกปลูกขา้วตามฤดูกาลซ่ึงจะท าการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าหรือโยน
กล้าในฤดูฝน ส่วนนาหว่านเกษตรกรจะนิยมปลูกในฤดูร้อน แต่ละวิธีก็จะให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ในแต่ละรอบการผลิตเกษตรกรไดก้ าไรบา้ง หรืออาจขาดทุนบา้ง เกิดจากปัญหาโรคและแมลง
เขา้ท าร้ายรุนแรงหรือสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ส่งผลใหเ้กษตรกรเกิด
การขาดทุนได ้

4.4 รูปแบบการใช้แรงงานและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวของเกษตรกร 

 เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากจะมีรูปแบบการใช้แรงงานในแต่ละขั้นตอนของการ
ปลูกขา้วท่ีเหมือนกนั อาจมีความแตกต่างกนับา้งเน่ืองจากรูปแบบการปลูกท่ีแตกต่างกนั คือ นาด า นา
หวา่น หรือโยนกลา้ (เช่นขั้นตอนการปลูกขา้วนาหวา่นจะใชก้ารหวา่นเมล็ด แต่การปลูกของนาด าจะ
เป็นการปักด า) ซ่ึงแต่ละขั้นตอนก็จะมีตน้ทุนเน่ืองจากแรงงานท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 ขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรในพื้นท่ี ทั้งเกษตรกรท่ีใชว้ิธีการปลูกขา้วแบบนาด า นาหวา่น
และโยนกลา้ มีลกัษณะการเตรียมดินท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงนิยมใช้รูปแบบแรงงานในการเตรียมดินเป็น
แรงงานจา้งเหมาเคร่ืองจกัร เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีมากจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร รถไถใหญ่ในการ
เตรียมดินท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วมากกวา่ท่ีจะลงมือเตรียมดินเอง ส่วนเกษตรกรท่ีเตรียมดินเอง
โดยใชร้ถไถนาเดินตามและใชแ้รงงานภายในครอบครัวเพื่อเตรียมดินนั้นพบวา่มีอยูน่อ้ยมาก  

 แรงงานท่ีใช้ในการเตริยมดินมีจ านวน 1 คน คือคนขบัรถไถ อตัราค่าจา้งในการเตรียมดินโดย
การจา้งเหมาเคร่ืองจกัร คิดเป็น 500 บาทต่อไร่ คือ การจา้งรถไถป่ันนา ไร่ละ 250 บาท และการจา้งรถ
ไถนาเดินตามย  ่าท าเทือกอีก ไร่ละ 250 บาทจ่ายให้กบัผูรั้บเหมา บางรายมีค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหาร
ให้กบัคนขบัรถเพื่อเป็นสินน ้ าใจดว้ย ส่วนเร่ืองระยะเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมดินนั้นก็ข้ึนอยูก่บั ปริมาณ
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พื้นท่ีของเกษตรกรหากมีพื้นท่ีมากก็จะใช้เวลามาก โดยส่วนมากจะใช้เวลาในการเตรียมดิน 3-8 
ชัว่โมงต่อวนั ใชเ้วลาในการเตรียมดินไม่เกิน 3 วนัส าหรับผูท่ี้มีพื้นท่ีการเพาะปลูกมาก (ตารางท่ี 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 การใชแ้รงงานในการเตรียมดินของเกษตรกร 
(n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
การเตรียมดิน 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1-3 คน 
          4-6 คน  

 
100 
0 

 
98 
2 

 
81 
19 

รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 
          จา้งเหมาเคร่ืองจกัร 

 
28 
1 
71 

 
20 
2 
78 

 
19 
1 
80 

จ านวนวนัท่ีใชใ้นการเตรียมดิน (วนั) 
          1-3 วนั 
          4-6 วนั 
          7-9 วนั 

 
85 
15 
0 

 
77 
22 
1 

 
72 
25 
3 

เวลาท่ีใช่ในการเตรียมดินต่อวนั 
(ชัว่โมง) 
          1-3 ชัว่โมง 
          4-6 ชัว่โมง 
          7-9 ชัว่โมง 

 
 
0 
78 
22 

 
 
3 
66 
31 

 
 

16 
77 
7 

ค่าใชจ่้ายในการเตรียมดิน (บาท/ไร่)2 

          300 บาท 
          500 บาท 

 
1 
71 

 
2 
78 

 
1 
80 

หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน  100  คน 
   : 2 เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 300 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้รูปแบบแรงงานเป็นแบบแรงงานภายในครัวเรือนหรือ

แรงงานจา้ง เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 500 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้รูปแบบแรงงานเป็นแบบแรงงานจา้งเหมา
เคร่ืองจกัร 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ขั้นตอนการเพาะกล้า เพาะเมล็ด เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าและโยนกลา้ ผูรั้บเหมาจะ
เป็นคนจดัการเพาะกลา้ให้ทั้งหมด โดยท่ีการปลูกขา้วแบบนาด าเกษตรกรไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม
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จากการจา้งเพาะกลา้ แต่การปลูกขา้วแบบโยนกลา้นั้นเกษตรกรจะตอ้งซ้ือเมล็ดพนัธ์ุให้กบัผูรั้บเหมา
เพื่อน าไปเพาะกลา้ เพื่อใช้ส าหรับโยน เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่น จะท าการเพาะเมล็ดเอง
ทั้งหมดโดยใชแ้รงงานภายในครัวเรือน จ านวน 1 คน เพื่อท าการดูแลรักษาระหวา่งการเพาะเมล็ด ซ่ึงมี
ขั้นตอนไม่มากนกัดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ใชเ้วลาในการเพาะเมล็ดเพียง 1-2 วนัเท่านั้น (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การใชแ้รงงานในการเพาะกลา้ เพาะเมล็ด ของเกษตรกร 
(n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
การเพาะกลา้ เพาะเมลด็ 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1 คน 
          2 คน  
          3 คน 
          10 คน 

 
43 
15 
42 
0 

 
90 
10 
0 
0 

 
0 
0 
0 

100 
รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 
          จา้งเหมาเคร่ืองจกัร 

 
56 
1 
43 

 
96 
4 
0 

 
0 

100 
0 

จ านวนวนัท่ีใชใ้นการเพาะกลา้ 
เพาะเมลด็(วนั) 
          1-3 วนั 
          4-6 วนั 
          7-9 วนั 

 
 
2 
34 
64 

 
 

99 
0 
1 

 
 
0 

100 
0 

เวลาท่ีใชใ้นการเพาะกลา้ เพาะ
เมลด็ต่อวนั (ชัว่โมง) 
          1-3 ชัว่โมง 
          4-6 ชัว่โมง 
          7-9 ชัว่โมง 

 
 
0 
93 
7 

 
 

100 
0 
0 

 
 
0 
0 

100 
หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100  คน 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ข้ันตอนการปลูก ในส่วนของขั้นตอนการปลูกขา้ว แต่ละรูปแบบก็จะมีวิธีการปลูกท่ีแตกต่าง
กนัออกไปส่งผลให้รูปแบบของแรงงานเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การปลูกขา้วดว้ยวธีินาด า เกษตรกร
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นิยมใช้แรงงานแบบจา้งเหมาเคร่ืองจกัร เคร่ืองด านา เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วกว่าลงมือด านาด้วย
ตนเอง เกษตรกรท่ีใชว้ิธีปลูกขา้วแบบนาหวา่น นิยมใช้แรงงานจา้งในการหว่านขา้ว และมีบางรายท่ี
ลงมือหวา่นดว้ยตนเอง ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้นั้นจะใชแ้รงงานจา้งเหมาทั้งหมด 
เน่ืองจากในขั้นตอนของการโยนกลา้นั้นจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญ เกษตรกรไม่สามารถลงมือท าดว้ย
ตนเองได ้

 การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าโดยใชเ้คร่ืองจกัรในการปักด านั้น เกษตรกรจะมีค่าใชจ่้ายส าหรับจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ ไร่ละ 1,200 บาท  โดยส่วนมากผูรั้บเหมาจะใชแ้รงงานในการขบัเคร่ืองจกัรปักด า
จ านวน 3 คน ประกอบไปด้วย คนขับ คนเติมกล้าข้าว และคนเดินตามเพื่อปลูกซ่อม เม่ือข้าวมี
ระยะห่างท่ีไม่พอดี เกษตรกรบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเร่ืองอาหารหรือเคร่ืองด่ืมส าหรับเล้ียง
คนงานด้วย การปลูกข้าวด้วยวิธีนาหว่านเกษตรกรท่ีใช้แรงงานจ้างนั้นมีค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจา้ง
คนงานหว่าน โดยคิดเป็นไร่ ไร่ละ 50 บาท จ านวนคนท่ีใช้ก็จะแตกต่างกนัออกไปตามจ านวนพื้นท่ี
การเพาะปลูกของเกษตรกร และเกษตรกรท่ีใชว้ธีิการปลูกขา้วแบบนาโยนนั้นจะมีค่าใชจ่้ายในการจา้ง
เหมาคนงานเพื่อโยนกลา้เท่ากบั 1,000 บาทต่อไร่ บางรายหากตอ้งการความหนาแน่นของกลา้ขา้วท่ี
โยนมากก็จ  าเป็นตอ้งจา้งคนงานจ านวนมากข้ึน ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากข้ึนตามไปดว้ย ในขั้นตอนของ
การปลูกขา้วนั้นเกษตรกรจะใช้เวลาในการปลูกไม่มากนัก เพียง 1-2 วนั ให้เสร็จพร้อมกนัในคราว
เดียวเพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาในขั้นตอนอ่ืนๆ และแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 2-8 ชัว่โมงเท่านั้น 
(ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 การใชแ้รงงานในการปลูกของเกษตรกร 
(n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
ในการปลูกของเกษตรกร 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1-5 คน 
          6-10 คน  
          11-15 คน 

 
96 
0 
4 

 
73 
22 
5 

 
32 
54 
14 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
(n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
ในการปลูกของเกษตรกร 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 
          แรงงานแลกเปล่ียน 
          จา้งเหมาเคร่ืองจกัร 

 
24 
1 
26 
49 

 
34 
47 
19 
0 

 
0 
100 
0 
0 

เวลาท่ีใชใ้นการปลูกต่อวนั 
(ชัว่โมง) 
          1-3 ชัว่โมง 
          4-6 ชัว่โมง 
          7-9 ชัว่โมง 

 
 
1 
86 
13 

 
 
39 
60 
1 

 
 
0 
43 
11 

ค่าใชจ่้ายในการปลูก (บาท/ไร่)2 

          50 บาท 
          1,000 บาท 
          1,200 บาท 

 
0 
0 
49 

 
47 
0 
0 

 
0 
100 
0 

หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100  คน 
   : 2 เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 50 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูกขา้วแบบนาหว่านและใช้รูปแบบแรงงานเป็น

แบบแรงงานจา้ง เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1,000 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้วิธีปลูกขา้วแบบโยนกล้ามีรูปแบบ
แรงงานเป็นแบบแรงงานจา้งเหมา และเกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1,200 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูกขา้ว
แบบนาด าและใชรู้ปแบบแรงงานเป็นแบบแรงงานจา้งเหมาเคร่ืองจกัร 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 การให้น ้าและการหว่านพ่นสารคุมวัชพืช การดูแลระดบัน ้ าในแปลงนานั้นเกษตรกร จะท าการ
ดูแลรักษาดว้ยตนเองโดยสังเกตระดบัน ้ าให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอตลอดเวลา มีเกษตรกรส่วนนอ้ยมาก
ท่ีใช้แรงงานจา้งในการดูแลระดบัน ้ าเน่ืองจาก มีพื้นท่ีการเพาะปลูกมากและไม่มีเวลาดูแลรักษาดว้ย
ตนเอง จึงจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานจา้งในการดูแลรักษาพบวา่มีอยูน่อ้ยมาก 

 การคุมวชัพืช เกษตรกรท่ีใชว้ิธีปลูกขา้วแบบนาด า และโยนกลา้จะใชย้าคุมวชัพืชชนิดเมด็ โดย
การจา้งแรงงานเพื่อท าการหวา่นลงในแปลงนาโดยมีอตัราค่าจา้งคิดเป็นกระสอบ (กระสอบของยาคุม
วชัพืชชนิดเม็ด) กระสอบละ 100 บาท ส่วนเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูกขา้วแบบนาหวา่นจะใชส้ารคุม
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วชัพืชโดยการฉีดพ่น และใช้แรงงานจา้งในการฉีดพ่นสารคุมวชัพืช โดยมีอตัราค่าจา้งในการฉีดพ่น
สารคุมวชัพืชคิดเป็นไร่ ไร่ละ 60 บาท ในการฉีดพ่นแต่ละคร้ังเกษตรกรนิยมจา้งแรงงานจ านวน 3 คน
ประกอบดว้ย คนถือหวัฉีด 1 คน และคนยกสาย 2 คน การหวา่นยาคุมและการฉีดพ่นสารคุมวชัพืช ใช้
เวลาในการท างาน 1 วนั วนัละ 2-8 ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บัจ  านวนพื้นท่ีของเกษตรกรดว้ย ส าหรับเกษตรกร
ท่ีลงมือหวา่นหรือฉีดสารคุมวชัพืชดว้ยตนเองพบวา่มีอยู่นอ้ยมากคือเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูก
นอ้ย (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 การใชแ้รงงานในการหวา่นพ่นสารคุมวชัพืช ของเกษตรกร 
(n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
ในการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1-2 คน 
          3-4 คน 
          5 คนข้ึนไป  

 
77 
20 
3 

 
63 
28 
9 

 
67 
26 
7 

รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 

 
54 
46 

 
40 
60 

 
35 
65 

เวลาท่ีใชใ้นการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช
ต่อวนั (ชัว่โมง) 
          1-3 ชัว่โมง 
          4-6 ชัว่โมง 
          7-9 ชัว่โมง 

 
 
4 
71 
25 

 
 
8 
84 
8 

 
 
1 
91 
8 

ค่าใชจ่้ายในการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช2 

          60 บาท/ไร่ 
          100 บาท/กระสอบ 

 
0 
46 

 
60 
0 

 
0 
65 

ค่าใชจ่้ายในการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช2 

          60 บาท/ไร่ 
          100 บาท/กระสอบ 

 
0 
46 

 
60 
0 

 
0 
65 

หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100  คน 
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   : 2 เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 60 บาท/ไร่ คือเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูกขา้วแบบนาหว่านและใช้รูปแบบแรงงานเป็น
แบบแรงงานจา้ง เกษตรกรท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 100 บาท/กระสอบ คือเกษตรกรท่ีใช้วิธีปลูกขา้วแบบนาด าและโยน
กลา้มีรูปแบบแรงงานเป็นแบบแรงงาน 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 การหว่านปุ๋ย การหว่านปุ๋ยลงในแปลงนาขา้วนั้นทั้งสามวิธีจะหว่านปุ๋ย 3 คร้ัง ใน 1 รอบการ
ผลิตดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในการหวา่นปุ๋ยแต่ละคร้ังเกษตรกรนิยมใชแ้รงงานในการหวา่นปุ๋ย 
เป็นรูปแบบแรงงานจา้ง โดยมีอตัราค่าจา้งอยูท่ี่ ไร่ละ 40 บาท เกษตรกรท่ีลงมือหวา่นปุ๋ยเองมีพบวา่มี
อยู่น้อย ในการหวา่นปุ๋ยแต่ละคร้ังจะใช้เวลาในการหว่านปุ๋ยเพียง 2-8 ชัว่โมง และจะใช้เวลาในการ
หวา่นปุ๋ยเพียง 1 วนั เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาในขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไป (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 การใชแ้รงงานในการหวา่นปุ๋ย ของเกษตรกร 
 (n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
ในการหวา่นปุ๋ย ของเกษตรกร (ตอ่คร้ัง) 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1-3 คน 
          4-6 คน  
          7-9 คน 

 
94 
6 
0 

 
74 
24 
2 

 
86 
11 
3 

รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 

 
54 
46 

 
42 
58 

 
35 
65 

ค่าใชจ่้ายในการหวา่นปุ๋ย  
          40 บาท/ไร่ 

 
46 

 
58 

 
65 

หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100  คน 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลง การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกนัโรคและแมลงนั้นทั้ง
สามวิธี จะท าการฉีด 3 คร้ังใน 1 รอบการผลิตเหมือนกบัการหวา่นปุ๋ย และนิยมจา้งแรงงานจา้งเพื่อท า
การฉีดพ่นสารเช่นกนั อตัราคาจา้งในการฉีดพ่นสารอยู่ท่ี ไร่ละ 60 บาท แรงงานจา้งจ านวน 3 คน 
ประกอบไปด้วยคนถือหัวฉีด 1 คน และคนลากสาย 2 คน เกษตรกรท่ีลงมือฉีดพ่นสารด้วยตนเอง
พบวา่มีอยูน่อ้ยมาก ในการฉีดพ่นสารเคมีแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาในการฉีดไม่เกิน 2-8 ชัว่โมง และจะใช้
เวลาในการฉีดพน่เพียง 1 วนั เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาในขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไป (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13 การใชแ้รงงานในการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัโรคและแมลง ของเกษตรกร 
 (n = 300)1 

การใชแ้รงงาน 
ในการฉีดพน่สารเคมีป้องกนั
โรคและแมลง ของเกษตรกร  

(ต่อคร้ัง) 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาด า 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบนาหวา่น 

เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
แบบโยนกลา้ 

จ านวนแรงงาน (คน) 
          1-3 คน 
          4-6 คน  
          7-9 คน 

 
94 
6 
0 

 
85 
23 
2 

 
86 
11 
3 

รูปแบบแรงงาน 
          แรงงานภายในครัวเรือน 
          แรงงานจา้ง 

 
52 
48 

 
41 
59 

 
35 
65 

ค่าใชจ่้ายในการฉีดพน่สารเคมี
ป้องกนัโรคและแมลง 
          60 บาท/ไร่ 

 
 
48 

 
 
59 

 
 
65 

หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100  คน 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 การเกบ็เกีย่ว ส าหรับรูปแบบการใชแ้รงงานในการเก็บเก่ียว เกษตรกรทุกรายจะใชแ้รงงานแบบ
จา้งเหมาเคร่ืองจกัร รถเก่ียวขา้ว เหมือนกนัทั้งหมด โดยมีอตัราค่าจา้งเหมาอยูท่ี่ไร่ละ 450-480 บาท ใช้
เวลาเก่ียวข้าว 2-10 ชั่วโมง และใช้เวลาเพียง 1-2 วนัเท่านั้ น ตามจ านวนพื้นท่ีการเพาะปลูกของ
เกษตรกร 

 ตน้ทุนรวมค่าแรงงานของการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นมีความแตกต่างจากการปลูกขา้วดว้ยวิธี
นาด าและโยนกลา้อยา่งชดัเจน เน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าและโยนกลา้มีตน้ทุนค่าแรงงานท่ีสูง
ในขั้นตอนของการปลูก การปลูกขา้วดว้ยวธีินาด านั้นเกษตรกรในพื้นท่ีนิยมจา้งเหมาเคร่ืองจกัรในการ
ปลูกซ่ึงมีราคาแพง (1,200 บาท/ไร่) แต่เน่ืองจากความสะดวกและรวดเร็วท่ีมีมากกว่าการใช้
แรงงานคนในการด านา เกษตรกรจึงนิยมมากกว่า และการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าด้วยเช่นกัน 
เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งจา้งเหมาในขั้นตอนของการเพาะกล้าไปจนถึงการโยนกลา้ ซ่ึงตอ้งใช้ความ
ช านาญเฉพาะทางเกษตรกรบางรายไม่สามารถลงมือปฏิบติัเองได ้จึงเห็นวา่การจา้งเหมานั้นสะดวก
กว่า (1,000 บาท/ไร่) ส่วนการปลูกขา้วด้วยวิธีนาหว่านนั้นมีค่าใช้จ่ายได้แรงงานน้อยเน่ืองจาก ใน
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ขั้นตอนของการหว่านนั้นสามารถใช้แรงงานภายในครัวเรือนหรือแรงงานจา้งในจ านวนท่ีน้อยได ้
ส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานนอ้ยลงตามไปดว้ย  

 การปลูกขา้วทั้งสามวิธี นาด า นาหวา่น และการโยนกลา้ ในขั้นตอนของการปฏิบติัดูแลรักษา
ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนของการเตรียมดิน การให้น ้ าและการหวา่นพ่นสารคุมวชัพืช การหวา่นปุ๋ย 
และการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัโรคและแมลง รวมไปถึงขั้นตอนของการเก็บเก่ียวนั้น พบวา่มีค่าใชจ่้าย
ดา้นแรงงานท่ีใกลเ้คียงกนั เน่ืองจากอตัราค่าจา้งแรงงานในแต่ละขั้นตอน ในพื้นท่ีเท่ากนั (เช่นการ
หว่านปุ๋ย มีค่าจ้างไร่ละ 40 บาทเท่ากันทั้ งหมดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร เป็นต้น) 
(ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14 ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานในการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร (บาทต่อไร่/รอบการผลิต) 
(n =300)1 

ขั้นตอนการเพาะปลูก ค่าจา้งแรงงาน (บาทต่อไร่/รอบการผลิต) 
นาด า  นาหวา่น  โยนกลา้ 

การเตรียมดิน 376.26 428.54 436.66 
การเพาะกลา้เพาะเมลด็2 - - - 
การปลูก3 1,200 50 1,000 
การใหน้ ้ าและการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช4 48.57 51.89 52.13 
การหวา่นปุ๋ย 48.09 51.91 52.38 
การฉีดพน่สารเคมีป้องกนัโรคและแมลง 54.89 59.82 61.81 
การเก็บเก่ียว 450 450 450 

รวมตน้ทุนค่าแรงงาน 2,177.81 1,092.16 2,052.98 
หมายเหตุ: 1 n = 300 คือเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีปลูกขา้วแบบนาด าจ  านวน 100 คน นาหวา่น จ านวน 100 คน และโยนกลา้ จ  านวน 100 คน 
  : 2 การเพาะกล้าส าหรับนาด าเกษตรกรจะท าการจา้งเหมาเคร่ืองจกัร ซ่ึงผูรั้บเหมาจะท าการเพาะกล้าให้ ส่วนการเพาะ

เมล็ดเพ่ือใช้ส าหรับนาหว่านเกษตรกรจะท าการเพาะเมล็ดดว้ยตนเอง จึงไม่มีค่าใช้จ่ายดา้นแรงงาน และการเพาะกลา้
ส าหรับโยนกลา้เกษตรกรจะท าการจา้งเหมา ซ่ึงผูรั้บเหมาจะท าการเพาะกลา้ให้ 

  : 3 ในขั้นตอนของการปลูกข้าวเกษตรท่ีปลูกข้าวด้วยวิธีนาด าจะใช้แรงงานแบบจ้างเหมาเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย
โดยรวมขั้นตอนของการเพาะกลา้ซ่ึงผูรั้บเหมาจะท าการเพาะกลา้ให้ดว้ย ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่านจะ
ใชแ้รงงานจา้งในการหว่าน และเกษตรกรท่ีใชวิ้ธีการปลูกขา้วแบบโยนกลา้จะใชแ้รงงานแบบจา้งเหมา ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย
โดยรวมขั้นตอนของการเพาะกลา้ซ่ึงผูรั้บเหมาจะท าการเพาะกลา้ให้ดว้ย 

  : 4 ในขั้นตอนของการให้น ้ าและการหวา่นพ่นสารคุมวชัพืช เกษตรกรจะท าการให้น ้าเอง จึงไม่เสียค่าใชจ่้ายในการให้น ้ า 
แต่มีค่าใชจ่้ายในการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 
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4.5 ต้นทุนการผลติของเกษตรกร 

 การปลูกขา้วของเกษตรกรทั้งสามวธีิ ทั้งนาด า นาหวา่นและการโยนกลา้ จะมีค่าใชจ่้ายแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ ตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าเมล็ดพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ยา 
และสารเคมี ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดังตารางท่ี 4.15 ซ่ึงจะไม่รวมค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ี
เก่ียวกบัค่าจา้งแรงงานในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงไดน้ าเสนอไปแลว้ในหวัขอ้ท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.15 ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรของการผลิต (ต่อปี) 
ตน้ทุน วธีิการปลูกขา้วของเกษตรกร (บาท) 

นาด า  นาหวา่น  โยนกลา้ 
ต้นทุนคงทีท่ั้งหมด 
          ค่าเส่ือมทรัพย์สินทางการเกษตร1 

 
9,310.54 

 
10,016.32 

 
10,447.96 

ต้นทุนผนัแปร  
(บาท/ไร่/ปี) 
          ค่าเมลด็พนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ยา และสารเคมี 
          ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
          รวม 

 
 

4,345.28 
56.61 

4,401.89 

 
 

4,617.52 
58.54 

4,676.06 

 
 

4,073.17 
61.93 

4,135.10 

          ต้นทุนรวมทั้งหมด (บาท/ปี) 13,712.43 14,692.38 14,583.06 
หมายเหตุ: 1 ค านวณค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทางการเกษตร ดว้ยวิธีเส้นตรง โดยค านวณจากค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ คิดไม่เกินร้อยละ 

10 ต่อปี 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรตวัอยา่ง ท่ีถูกส ารวจในการศึกษาคร้ังน้ีโดยส่วนมากเกษตรกรจะซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเอง เกษตรกรบางรายมีฐานะทางการเงินท่ีดีก็จะสามารถซ้ือ
เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เช่น รถไถนาเดินตาม เคร่ืองพ่นยาและสารเคมีขนาดใหญ่ เคร่ืองสูบน ้ าขนาด
ใหญ่ เป็นตน้ โดยท่ีบางรายซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์เหล่าน้ีมากกวา่ 1 เคร่ือง ราคาสูงหรือต ่าตามรุ่น
และยีห่อ้ จึงส่งผลท าให้เกษตรกรเหล่าน้ีในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร มีตน้ทุนคงท่ีค่อนขา้ง
สูง โดยท่ีเคร่ืองจกัรและเหล่าน้ีสามารถใชไ้ดใ้นการปลูกขา้วทั้ง 3 วิธี (ไม่มีเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ใด
ท่ีใชเ้ฉพาะการปลูกขา้วดว้ยวธีินาด า นาหวา่นและโยนกลา้) 

 กรณีท่ีเกษตรกรไม่ซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์เหล่าน้ีไวใ้นครอบครองเกษตรกร ก็สามารถท่ีจะ
ใช้การจา้งเหมาในการปลูกขา้วไดเ้ช่นกนั โดยจะมีค่าใช้จ่ายการจา้งเหมาในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกนั
ออกไปดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการเพาะปลูกขา้ว 
ขั้นตอน วธีิการปลูก 

นาด า นาหวา่น โยนกลา้ 
การเตรียมดิน (รถไถนาเดินตาม,รถไถใหญ่) 500 500 500 
การเพาะกลา้เพาะเมลด็ - - - 
การปลูก - - - 
การใหน้ ้ าและการหวา่นพน่สารคุมวชัพืช 
(รถไถนาเดินตามพร้อมเคร่ืองพน่สารเคมี) 

60 - 60 

การหวา่นปุ๋ย - - - 
การฉีดพน่สารเคมีป้องกนัโรคและแมลง 
(รถไถนาเดินตามพร้อมเคร่ืองพน่สารเคมี) 

60 60 60 

การเก็บเก่ียว - - - 
รวม 620 560 620 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 ในส่วนของตน้ทุนผนัแปรพบวา่ตน้ทุนผนัแปรรวม มีระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั การปลูกขา้วดว้ยวิธี
โยนกลา้มีตน้ทุนผนัแปรจ าพวก ปุ๋ย ยาและสารเคมีต ่าท่ีสุดเน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้
ช่วยลดปัญหาเร่ืองวชัพืช ในขั้นตอนการปลูก (โยนกล้า) รองลงมาคือการปลูกขา้วด้วยวิธีนาด าซ่ึง
สามารถลดปัญหาวชัพืชในขั้นตอนการปลูกดว้ยเช่นกนั ส่วนวธีิการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นมีตน้ทุน
ผนัแปรจ าพวก ปุ๋ย ยาและสารเคมี สูงท่ีสุดเน่ืองจากการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นตอ้งใชส้ารเคมีในการ
คุมวชัพืชจ านวนมากในระยะของการปลูกหรือหว่านใหม่ ในส่วนของค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์นั้นจะผนัแปรกบัจ านวนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของเกษตรกรหากเกษตรกรมีเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์จ านวนมากค่าใชจ่้ายในเร่ืองของการซ่อมแซมก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย  

4.6 รายได้และผลตอบแทนของเกษตรกร 

 ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ถึงปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บต่อไร่ ในปี 2554 
สามารถค านวณผลตอบแทนต่อไร่ โดยราคาซ้ือขายขา้วเปลือกนาปี ปี 2554/55 ในตลาดทัว่ประเทศ ณ 
ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัก าแพงเพชร นั้นมีราคาเท่ากับ 97 บาท/ถัง 
(กรมการคา้ภายใน, 2557) จึงสามารถค านวณผลตอบแทนต่อไร่ของเกษตรกรไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 รายได ้ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร (บาท/ไร่/รอบการผลิต) 
รายการ วธีิการปลูก 

นาด า นาหวา่น โยนกลา้ 
ผลผลิตเฉล่ีย (ถงั/ไร่) 82.10 68.15 77.70 
รายได ้(บาท/ไร่) 7,963.70 6,610.55 7,536.90 
ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (บาท)1 3,103.51 3,338.77 3,482.65 
ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย (บาท/ไร่) 1,467.29 1,558.68 1,378.36 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 3,392.90 1,713.10 2,675.89 
หมายเหตุ: 1 ค านวณตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย (บาท/ไร่) จากค่าเส่ือมทรัพยสิ์นทางการเกษตรต่อปี/จ  านวนรอบการผลิต  

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2555 

 จะเห็นไดว้่าการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่านนั้นได้ผลตอบแทนน้อยกว่า การโยนกลา้และนาด า
ตามล าดับ ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่านาหว่านนั้ นมีต้นทุนผันแปรมากท่ีสุด ส่งผลท าให้
ผลตอบแทนในการเพาะปลูกขา้วลดนอ้ยลงตามไปดว้ย  

 รายไดแ้ละผลตอบแทนของเกษตรกรน้อยลงเน่ืองจากการท่ีเกษตรกรลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์มาไวใ้นครอบครองเพื่อใช้ส าหรับการเพาะปลูกข้าวหรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ส่งผลท าให้
เกษตรกรมีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียต่อปีท่ีสูง ซ่ึงหากเกษตรกรไม่ลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ อาจใชก้าร
จา้งเหมาเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ในขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนของการฉีดพ่นสารเคมีควบคุม
วชัพืช และขั้นตอนของการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงแทน อาจจะท าให้เกษตรกรสามารถ
ลดตน้ทุนคงท่ีในส่วนน้ีได ้

4.7 ภาพรวมรูปแบบการใช้แรงงาน ต้นทุน และผลผลติ ของเกษตรกร 

 เกษตรกรตวัอยา่งทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า กลุ่มท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่น และ
กลุ่มท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ มีวิธีการจดัการในแต่ละขั้นตอนท่ีใกลเ้คียงกนัเน่ืองจาก เกษตรกร
ในพื้นท่ีมีการติดต่อและพบปะกนัอยู่เป็นประจ า มีการแลกเปล่ียนวิธีการท านา ความรู้ใหม่ๆ กนัอยู่
เสมอ และเกิดการบอกต่อกนัไปในหมู่เกษตรกรดว้ยกนัเอง จึงเกิดการปฏิบติัตามกนัจึงท าให้มีการ
จดัการในแต่ละขั้นตอนของการปลูกขา้วท่ีเหมือนกนั 

 ในส่วนของรูปแบบการใช้แรงงานในพื้นท่ี เกษตรกรตัวอย่างนิยมจ้างแรงงานเพื่อความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ เช่น ในขั้นตอนของการเตรียมดินเกษตรกรจะท าการจา้ง
เหมาเคร่ืองจกัรเน่ืองจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการลงมือเตรียมดินด้วยตนเอง ในขั้นตอนของการ
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ปลูก เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าจะท าการจา้งเหมาเคร่ืองจกัรด านา เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วและ
เป็นระเบียบกวา่การลงมือด าดว้ยแรงงานคน เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้ เกษตรกรจะท า
การจา้งเหมาเน่ืองจากขาดทกัษะในการโยนกลา้ท่ีผูโ้ยนจะตอ้งมีทกัษะจึงจะสามารถท าไดดี้ การหวา่น
ปุ๋ย การพน่สารเคมี เกษตรกรจะท าการจา้งแรงงานเพื่อลดอนัตรายท่ีมาจากปุ๋ยหรือสารเคมีดงักล่าว แต่
ส าหรับขั้นตอนใดท่ีเกษตรกรสามารถลงมือปฏิบติัได้ด้วยตนเอง เกษตรกรก็จะลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเอง เช่น การเพาะเมล็ดส าหรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า การให้น ้ า ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวน้ีไม่ยุง่ยาก
เท่าขั้นตอนอ่ืนๆ ท่ีไดย้กตวัอยา่งขา้งตน จึงสามารถลงมือปฏิบติัเองได ้

 ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่นจะมีตน้ทุนการผลิตต่อไร่สูง
ท่ีสุดเน่ืองจากมีปัญหาดา้นวชัพืชท่ีเขา้มารบกวนมากกว่า การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด าและโยนกลา้ จึง
ส่งผลท าใหต้อ้งใชส้ารเคมีควบคุมวชัพืช และสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย และ
เม่ือมีค่าใชจ่้ายในเร่ืองของปุ๋ยและสารเคมีมากข้ึนจึงส่งผลท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บลดลง
เช่นกนั 


