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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ในคร้ังน้ีเพื่อเป็นแนวทางส าหรับเกษตรกรในการตดัสินใจเลือกวธีิการ และ
รูปแบบปลูกขา้ว เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

 สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกั การปลูกขา้ว
นบัเป็นการท าการเกษตรชนิดหน่ึงท่ีนิยม เพราะขา้วเป็นทั้งอาหารหลกัและยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมี
มูลค่าการส่งออกท่ีสูง หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การพยายามศึกษาคน้ควา้ หาวิธีท่ีจะส่งเสริม
ชาวนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด อนัจะส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ ระดบั
มาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

 ในอดีตจนถึงปัจจุบนัเกษตรกรไดมี้การคิดคน้วิธีการปลูกขา้วต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อปรับให้เหมาะสม
กบัสภาพพื้นท่ีท าการเกษตรหรือเพื่อตอ้งการท่ีจะเพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บ ยกตวัอยา่งเช่นการปลูก
ขา้วไร่ในพื้นท่ีสูง การปลูกขา้วนาด าเพื่อควบคุมวชัพืช หรือการปลูกดว้ยวิธีนาหว่านเพื่อลดตน้ทุน
ทางดา้นแรงงาน ทั้งน้ีการปลูกขา้วดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมานั้นยอ่มมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ซ่ึงในปัจจุบนัการปลูกขา้วดว้ยวิธีการต่างๆ ยงัไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของเกษตรกรไดใ้นดา้นของการลดตน้ทุนหรือเพิ่มปริมาณผลผลิต เกษตรกรจึงคิดคน้และหาวิธีการ
ปลูกขา้วในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองในส่วนนั้นๆ และนอกจากน้ีปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรและนโยบายเพิ่มค่าแรง ประกอบกบัปัญหาราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในแง่ของตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บลด
นอ้ยลง   
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 สมมาตร (2551) ไดเ้สนอผลการทดลองของ ส านกัส่งเสริมการผลิตขา้ว กรมการขา้ว การศึกษา
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลผลิตของการปลูกขา้ว 3 วิธีคือ การปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า การปลูกขา้วดว้ย
วิธีนาหว่าน และการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของขา้วปทุมธานี 1 และพบว่าการปลูกขา้วทั้ง 3 วิธี มี
ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัโดยการปลูกขา้วด้วยวิธีนาด าจะมีต้นทุนรวมมากท่ีสุดเท่ากับ 3,268 บาท/ไร่ 
รองลงมาคือการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่านตน้ทุนรวมเท่ากบั 2,743 บาท/ไร่ และการปลูกขา้วดว้ยวิธี
โยนกลา้มีตน้ทุนรวมต ่าท่ีสุดเท่ากบั 2,600 บาท/ไร่ แต่ละวิธีมีผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัคือ การ
ปลูกขา้วดว้ยวธีินาด าจะมีผลผลิตโดยคิดเป็นเงินเท่ากบั 17,500 บาท/ไร่ นาหวา่น 15,500 บาท/ไร่ และ 
โยนกลา้ 17,600 บาท/ไร่ ซ่ึงเม่ือน ามาคิดเป็นก าไรจะเห็นไดว้า่การปลูกขา้วดว้ยวธีิโยนกลา้มีผลก าไร
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวิธีนาด าซ่ึงมีก าไรเท่ากบั 14,232 บาท/ไร่ นาหวา่น 12,757 บาท/ไร่ และวิธีโยน
กลา้ 15,000 บาท/ไร่ จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่าการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้สามารถตอบโจทย์
ใหก้บัเกษตรกรในเร่ืองของการลดตน้ทุนและเพิ่มผลตอบแทนได ้

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบตน้ทุน (บาท/ไร่) ของการปลูกขา้วปทุมธานี 1 ดว้ยวธีิการปลูกแบบต่างๆ 

ขั้นตอนการท านา 
หวา่นน ้าตม   
(บาท/ไร่) 

นาด า (บาท/ไร่) 
โยนกลา้  
(บาท/ไร่) 

1. เตรียมดิน  610 610 610 
2. เมล็ดพนัธ์ุ  345 138 92 
3. ตกกลา้  - 300 300 
4. หวา่น (ปักด า โยนกลา้)  40 672 50 
5. ปุ๋ย  948 948 948 
6.สารเคมีคุมวชัพืช  200 - - 
7. เก็บเก่ียว  600 600 600 
8. รวมตน้ทุน  2,743 3,268 2,600 
9. ผลผลิต  775 875 880 
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าสารเคมีป้องกนัก าจดัโรค แมลง และน ้ ามนัสูบน ้ าเขา้นา ปรับปรุงจาก นิตยาและคณะ, (2549) 
ท่ีมา: สมมาตร, 2551 

 การปลูกขา้วโยนกลา้ (parachute) หรือการท านาโยนเป็นวิธีการท านาในรูปแบบใหม่ โดยการ
น าเอาวิธีการปลูกขา้วนาด าและนาหวา่นมาผสมผสานกนัซ่ึงสามารถน ามาใชแ้ทนการถอนกลา้ปักด า
ดว้ยแรงงานคน และปักด าดว้ยเคร่ืองได ้เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่แต่ไดผ้ลผลิตไม่แตกต่างจากการ
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ปักด าดว้ยเคร่ือง หรือดว้ยคน หรือการหวา่น (สมชาติ, 2553) ดงันั้นการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยนกลา้
นบัเป็นนวตักรรมท่ีสามารถตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาน ้ ามนัท่ีมีแนวโน้ม
สูงข้ึนในปัจจุบนัได้เป็นอยา่งดี ประกอบกบัปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีภาคกลางและภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยในปัจจุบนัส่งผลท าให้เกษตรกรได้รับความเส่ียงในด้านการขาดทุนในการลงทุน
ปลูกขา้วในแต่ละคร้ัง การปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้นบัเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
ลดความเส่ียงและลดตน้ทุนการปลูกขา้วในแต่ละคร้ังของเกษตรกรให้นอ้ยลงได ้จงัหวดัก าแพงเพชร
มีเน้ือท่ีเพาะปลูกข้าวท่ีข้ึนทะเบียน 1,436,934 ไร่พื้นท่ีปลูกข้าวทั้ งหมดคิดเป็นร้อยละ 3 ของทั้ ง
ประเทศ มีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนการปลูกขา้วทั้งหมด 50,134 ราย ถือครองท่ีนาท ากินเฉล่ีย 29 ไร่ต่อ
ราย ได้ผลผลิตขา้วเปลือกรวมเกือบ 1 ล้านตนั (เครือข่ายการวิจยัและพฒันาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ, 2554) และเป็นจงัหวดัท่ีประสบกบัปัญหาน ้ าท่วม เกษตรกรไดรั้บความเสียหายเป็นอย่าง
มาก ซ่ึงในพื้นท่ีดงักล่าวมีวธีิการปลูกขา้วหลากหลายวธีิทั้งดว้ยวธีินาด า นาหวา่นและโยนกลา้ แต่วธีิท่ี
ได้รับความนิยมของเกษตรในพื้นท่ียงัคงเป็นการปลูกด้วยวิธีนาด า และนาหว่าน จากการส ารวจ
เบ้ืองตน้พบว่าในพื้นท่ีอ าเภอเมืองมีผูป้ลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ประมาณ 250 ราย (นงลกัษณ์, 2555) 
การปลูกขา้วด้วยวิธีนาโยนน้ีสามารถตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ราคาน ้ ามนั และ
ปัญหาน ้ าท่วมในปัจจุบนัได้ แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก สังเกตได้จากบางพื้นท่ีท่ียงัใช้วิธีการ
ปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่านหรือนาด าอยู ่ในเม่ือการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้เป็นวิธีท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงควรท าการศึกษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับเกษตรกรและ
ก่อใหเ้กิดทางเลือกในการลงทุนและเกิดความคุม้ค่าสูงสุดในโอกาสต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1) เพื่อศึกษารูปแบบการใชแ้รงงานในการปลูกขา้ว ตน้ทุนและผลผลิตของเกษตรกรในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 
 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ของเกษตรกร 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1) สามารถน าขอ้มูลโครงสร้างและตน้ทุนแรงงานรวมถึงผลผลิตขา้วดว้ยวิธีนาด า นาหวา่นและ
นาโยนกลา้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดั เกษตรกร และ ผูส้นใจ 
 2) ผลของการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริมดา้นการเกษตรแก่เกษตรกร 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ขอบเขตการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวธีิโยนกลา้ของเกษตรกรใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร จะท าการศึกษาเกษตรกรท่ีปลูกขา้วดว้ยวิธีนาด า นาหวา่นและวิธีโยน
กลา้ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงสามารถปลูกขา้วไดท้ั้งนาปีและนาปรัง โดยใชข้อ้มูลปี
การผลิตประจ าปี 2554 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  

 จงัหวดัก าแพงเพชรมีพื้นท่ีการปลูกขา้วประมาณ 2,847,115 ไร่ ส าหรับพื้นท่ีอ าเภอเมืองมีพื้นท่ี
การปลูกข้าวประมาณ 441,207 ไร่ เป็นพื้นท่ี ท่ี มีการปลูกข้าวเป็นอันดับหน่ึงของจังหวดัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอ าเภออ่ืน โดยคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของพื้นท่ีปลูกขา้วทั้งหมดของจงัหวดั (ส านกังาน
เกษตรจังหวดัก าแพงเพชร, 2553) ดังนั้ นจึงเลือกพื้นท่ีอ าเภอเมืองเป็นตัวแทนพื้นท่ีในจังหวดั
ก าแพงเพชรเพื่อท าการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


