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   เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวแบบยั่งยืน 

                         นายจตุรงค พรหมวิจิต * 

  สถานการณการผลิตขาว ใน ๗ จังหวัดภาคใตตอนลางมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยป 
๒๕๕๙ มีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน๕๒๔,๕๖๒ไร และพื้นที่เก็บเกี่ยว จํานวน๕๒๐,๓๐๐ไร มีผลผลิตรวม ๙๑,๓๙๕  
ตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๙ กิโลกรมัตอไร การผลิตขาวในภาคใตยังมีผลผลิตเฉลี่ยที่ต่ํากวาภาคอื่น ๆสาเหตุ
เนื่องจาก มีการใชเทคโนโลยีการผลิตคอนขางนอย ในขณะที่ตนทุนการผลิตสงู โดยขาวนาป มีตนทุนการผลิต 
๓,๕๖๙ บาทตอไร และขาวนาปรังมีตนทุนการผลิต ๓,๘๑๘ บาทตอไร และปญหาโรคแมลงศัตรูขาว มีแนวโนม
การระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไหมคอรวง ซึ่งมีผลกระทบตอผลผลิตขาวพันธุชัยนาทคอนขางมาก ซึง่
ปญหาเหลานี้ เกิดจากหลายสาเหตุเชน การปลูกขาวในพื้นทีน่้ําไมเพียงพอ การใชพันธุขาวพื้นเมืองที่มีศักยภาพใน
การใหผลผลิตต่ํา การใชปุยเคมโีดยไมคํานึงถึงความอุดมสมบูรณของดิน ระยะเวลาการใชปุยไมตรงกบัความ
ตองการของตนขาว การใชปุยไนโตรเจนสงูเกินไปและใชในอัตราที่มากกวาคําแนะนําทั่วไปมาก มีการใชเมล็ดพันธุ
สูงถึง ๓๐ – ๕๐ กิโลกรัมตอไร ซึ่งสูงกวาอัตราที่ทางราชการแนะนําใหใชเพียง ๑๕ – ๒๐ กิโลกรมัตอไร รวมทัง้
การใชรถเกี่ยวนวด และความพิถีพิถันในการเตรียมดินนอย ทําใหมีขาวปน เกษตรกรจึงไมสามารถเกบ็เพือ่ทําเมล็ด
พันธุของตัวเองได ตองซื้อเมล็ดพันธุใหมทุกฤดูกาลผลิต และการใชเมล็ดพันธุทีสู่งมผีลทําใหการเกิดโรคมีแนวโนม
สูงขึ้น มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิม่ขึ้น เปนการเพิม่ตนทุนการผลิต และสาเหตุทีท่ําใหผลผลิตขาวต่ํา คือ การ
ใชปุยไมตรงกบัคําแนะนําตามหลักวิชาการ ตั้งแตสูตรปุย อตัราการใชปุย วิธีการใช และระยะเวลาการใชปุย ใน
สวนของราคาทีเ่กษตรกรจําหนายไดนั้น ต่ําลงอยางตอเนือ่ง เฉลี่ยอยูที่ตันละ ๖,๐๐๐ – ๖,๕๐๐ บาทในรอบปที่
ผานมา ซึ่งเปนราคาขาวขาวทั่วไป โดยเกษตรกรจะจําหนาย ณ จุดที่เก็บเกี่ยวหนาแปลงนา ไมมกีารวัดคาความชื้น
ขาว  การผลิตขาวในภาคใตตอนลาง มี ๒ ประเภท คือผลิตเพื่อบรโิภค และผลิตเพื่อการคา โดยเกษตรกรที่ผลิต
เพื่อบริโภคมักจะใชขาวพันธุพื้นเมืองเปนหลกัเชน ขาวสังขหยด ขาวพันธุมาเลยซีบูกันตงั ขาวเล็บนก และมีการใช
ขาวพันธุสงเสริมบางเชน ขาวหอมปทุมธานี ๑ เปนตน ขาวที่ผลิตเพื่อบรโิภคเกษตรกรจะตากแดด ๒ – ๓ แดด 
และเกบ็รกัษาไวในโรงเรือน  สวนเกษตรกรที่ผลิตเพื่อการคา จะใชพันธุเฉี้ยงพัทลุง  หอมปทุมธานี ๑ ชัยนาท๑  
พิษณุโลก๒  ตระกลู กข เชน กข ๕  ๒๙  ๓๔ และ ๔๗ เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเปนขาวเมล็ดแข็ง ทีผู่บริโภคไม
นิยม  เกษตรกรสวนใหญจะจําหนายที่หนาแปลง  ไมมีการตากแดดเพื่อลดความชื้น หรอืการเกบ็ไวในยุงฉางเพื่อ
ชะลอการจําหนาย ทําใหเกษตรกรมักถูกกดราคาจากพอคาคนกลางทีม่ารบัซื้อทุกปดงันั้นเกษตรกรจะตองปรับ
แนวคิดการทํานาใหม โดยมุงเนนการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขาว เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยัง่ยืน ดังนี้ 
 ๑.การลดตนทุนการผลิตขาว  

 การผลิตขาวในภาคใตตอนลางเกษตรกรสวนใหญยงัปฏิบัติไมถูกตองตามหลกัวิชาการมีการใชอัตรา

เมล็ดพันธุที่สงู ใชปุยเคมีไมถูกสูตร ไมถูกชวงเวลา ไมถูกปรมิาณ และไมถูกวิธีการ ไมมีการลดความชื้นขาว 

เกษตรกรมักจําหนายที่แปลงนา สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวที่ยังสงูอยู ในขณะที่ราคาขาวตกต่ํา ทําให

ใหเกษตรกรประสบภาวะกับการขาดทุนอยางตอเนื่อง ดังนัน้การลดตนทุนการผลิตขาวจึงเปนสิง่จําเปนที่

เกษตรกรตองยึดถือปฏิบัติใหได และเกษตรกรจะตองเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสจากราคาขาวที่ตกต่ํา โดยการลด

ความชื้น และการชะลอการจําหนายขาว การแปรรูปเปนผลติภัณฑ และเนนการใชพันธุขาวเมล็ดสผีลิตเพื่อการ

แปรรปู ลดการพึ่งพาพอคาคนกลางและโรงสรีับซื้อขาว อันจะสงผลใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการทํานา

ไดอยางยั่งยืนตอไปโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

____________________________________ 

* นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จงัหวัดสงขลา 

 



๒ 

 

  ๑) ลดการใชอัตราเมล็ดพันธุ และการเกบ็เมล็ดพันธุไวใชเอง เกษตรกรตองใชเมล็ดพันธุที่ดี 

บรสิุทธิ์ ไมมีเมล็ดอื่นปลอมปน เชนเมล็ดวัชพืช และเมล็ดขาวพันธุอื่น โดยปกติอัตราการใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม 

สําหรับนาหวานสํารวย ประมาณ ๑๔– ๑๕กิโลกรมัตอไร นาหยอดดินแหงและหยอดน้ําตม อัตรา ๘ – ๑๐ 

กิโลกรัมตอไร การลดอัตราเมล็ดพันธุใหต่ําลง ในขณะที่ผลผลิตขาวตอไรสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรประหยัดคาเมล็ด

พันธุ และลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกิดจากการใชเมล็ดพันธุในอัตราทีสู่ง รวมทั้งการทีเ่กษตรกรเก็บเมล็ด

พันธุไวใชเอง สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดมาก 

  ๒) ลดการใชปุยเคมีโดยการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินและการผสมปุยใชเอง เปนการใช

ปุยตามคาความตองการของพืช โดยมีการประเมินตรวจวิเคราะหความอุดมสมบูรณ หรือการวิเคราะหหา

ปริมาณธาตุอาหารในดินกอนการปลูกพืช จะทําใหทราบปรมิาณธาตุอาหารในดิน นําไปสูการกําหนดชนิดปุย 

ปริมาณ และสูตรปุยทีจ่ะตัดสินใจใช รวมทั้งการกําหนดวิธีการใชที่ถูกตองดวย 

ตารางท่ี ๑ ตัวอยางคําแนะนําการใชปุย เอ็น-พี-เค สําหรบัขาว (ทั่วไป) 

แบบ 
คาวิเคราะหดิน คําแนะนําการใชปุย (กก./ไร) 
เอ็น(N) พี(P) เค(K) 46-0-0 18-46-0 0-0-60 

1 ต่ํา ต่ํา ต่ํา 18 6 6 
2 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 12 3 3 
3 สูง สูง สูง 6 0 0 

 หมายเหตุ : ใสปุยครัง้ที่ 2 ใช ปุย 46 – 0 – 0 อัตรา 3 – 10 กก./ไร ตามลักษณะชุดดิน 

  เกษตรกรสามารถขอใชบริการตรวจวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดินไดที่ศูนยจัดการ  

ดินปุยชุมชนประจําตําบลใกลบาน หรือทีส่ถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัด พรอมขอรับคําแนะนําการเก็บตัวอยางดิน

เพื่อไปวิเคราะห วิธีการใชปุย และวิธีการผสมปุยใชเอง ซึ่งถาเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดินตามตัวอยาง

ในตาราง และมกีารผสมปุยใชเองดวย จะชวยพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มผลผลิตตอไร และทําใหตนทุนการ

ผลิตลดลง 

ภาพที่ ๑แสดงการวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในดินอยางงาย 
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  ๓) ลดการใชสารเคมี การใชอัตราเมล็ดพันธุที่สงู และมกีารใชปุยเคมีไมถูกสูตร โดยใชปุย

ยูเรียเกินความจําเปนจะทําใหตนขาวออนแอ  และฤดูกาลผลิตที่ไมเหมาะสม เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดการ

ระบาดของศัตรูขาวและโรคขาวไดงายดังนั้นจะตองแกปญหาที่ตนเหตเุปนสําคัญ  และถามีการระบาดของศัตรู

ขาวและโรคขาว ควรใชวิธีการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพราะเปนการจัดการและเลือกสรรวิธีการกําจัด

ศัตรูพืชมาใชรวมกันหลายๆวิธี ทําใหเกิดประสทิธิภาพในการปองกันและควบคุมศัตรูพืช สงผลใหเกษตรกร

สามารถลดการใชสารเคมี ไดรับผลตอบแทนสูงสุดทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอม เชน การใชวิธีการ

สํารวจศัตรูขาว โดยการเดินสํารวจ ใชสวิงโฉบตรวจนบั การใชวิธีกล การจับทําลาย การเผาสวนที่เปนโรคพืช 

การใชกับดักแสงไฟ การใชชีววิธีในการอนุรักษศัตรูธรรมชาติเชนไรตัวห้ํา มวนตัวห้ํา ที่เปนประโยชนเพื่อชวย

ทําลายศัตรูพืช เชนการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาปองการการเกิดโรคเชื้อราในตนขาว ใชเชื้อบิวเวอรเรียกําจัด

หนอนกอขาว การใชใบแสงจันทรกําจัดหอยเชอรี่ เปนตน  ถาหากเกษตรกรมีปญหาในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชอยางถูกวิธี สามารถขอคําปรึกษาไดที่ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนยที่ตั้งตําบลใกลบาน หรอืที่ศูนย

สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจงัหวัดสงขลา ซึ่งถาเกษตรกรลดการใชสารเคมลีงจะชวยลด

ตนทุนการผลิต ไดผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

ภาพที่ ๒ การโฉบและวิเคราะหแมลงในนาขาว  

  
 

  ๔) การปรับปรงุบํารุงดิน เปนหัวใจหลกัของระบบเกษตรกรรมที่ยัง่ยืน ถาดินมีความอุดม

สมบรูณผลผลิตที่ไดจะดี มีคุณภาพสูง ตนทุนการผลิตต่ํา โดยการใชปุยพืชสดเชนปลกูปอเทืองและไถกลบเมื่อ

ออกดอก  แหนแดง สาหรายในนาขาว และการใชปุยอินทรยีชีวภาพ เปนตน 

๒. การรวมกลุมเพื่อการผลิต เชนการใชเครื่องจกัรกล การซื้อปจจัยการผลิต ในรปูนาแปลงใหญ   

 การทํานาในภาคใตตอนลาง มีตนทุนการผลิตที่สงู ปจจัยทีส่าํคัญคือคาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี                        

และการจางเครื่องจกัรกลการเกษตรทั้งรถไถนา และรถเกี่ยวขาว  เนื่องจากเปนปจจัยที่มรีาคาแพง และ

เกษตรกรมีความจําเปนตองใช การซื้อปจจัยการผลิต และจางเครื่องจกัรกลทางการเกษตร ถาตางคนตางซื้อและ

จาง จะไดราคาทั่วไปตามทองตลาด แตถาเกษตรกรมกีารรวมกลุมกัน หรือซื้อในรูปกลุม จะมีอํานาจในการ

ตอรองดานราคาใหต่ําลงได เชนการซื้อเมล็ดพันธุขาวจากศูนยผลิตเมล็ดพันธุของทางราชการ เกษตรกรจะได

สวนลด อยางนอย ๕ %  สวนการซื้อปุย หรอืการใชเครื่องจกัรกลทางการเกษตรกเ็ชนกันเกษตรกรสามารถ 

 



๔ 

 

ตอรองราคากับรานคาหรือบริษัททีจ่ําหนาย หรือใหเชาบริการเครื่องจกัรกลในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด   เพราะ

การรวมกลุมกันซื้อหรอืขายจะทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองกบักลุมพอคานายทุนไดคอนขางมาก แต

กลุมจะตองมีคณะกรรมการทีเ่ขมแข็ง และมีศักยภาพในการบรหิารกลุม เชนการรวมกลุมเปนเกษตรกรผูทํานา 

หรือกลุมนาแปลงใหญ ตามนโยบายของรัฐบาลทีก่ําลงัขับเคลื่อนอยูในขณะน้ี 

ภาพที่ ๓ การรวมกลุมการผลิต 

 
 ๓. การเพิ่มมลูคาผลผลิต การเลือกพันธุ การลดความชื้น การชะลอการจาํหนาย และการแปรรูป            

เพื่อเพิ่มมูลคา 

  เกษตรกรทํานาในภาคใตตอนลางมักประสบปญหาขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากสภาพปญหา

ตนทุนการผลิตสูง ในขณะที่ผลผลิตตอไรต่ํา ประสบกับภัยธรรมชาติบอยครั้ง และปญหาราคาขาวตกต่ําจาก

ขออางขาวมีความช้ืน และสิ่งปลอมปนสูง ดังนั้นเกษตรกรทาํนาในภาคใตตอนลาง จึงควรปรับแนวคิด และ

วิธีการผลิตที่มุงเนนเพือ่การบรโิภค และแปรรูป เปนหลัก ไมเนนการผลิตเพือ่การจําหนายขาวเปลือกกับโรงสี

และนายทุน เพราะกลุมโรงสีและนายทุนมีการจัดตัง้สมาคม มีเครือขายเชื่อมโยงกัน สามารถกําหนดราคารบัซือ้

ขาวในราคาใกลเคียงกันทั่วประเทศได ถึงแมวาภาคไตจะเปนพื้นที่ที่ผลิตขาวไมเพียงพอกบัผูบรโิภค แตไมเปนขอ

ไดเปรียบในการจําหนายขาวไดราคาสงูกวาพื้นที่อื่นๆ   การปรับแนวคิดการผลิตขาวของเกษตรกร จะชวย

แกปญหาไดอยางยั่งยืน โดยอาศัยโอกาสทีผ่ลผลิตขาวไมเพยีงพอตอการบริโภค และผูบริโภคนิยมบรโิภคขาว

คุณภาพที่ผลิตในทองถิ่นตนเอง ประเภทขาวน่ิม และมกีลิ่นหอม หันมาผลิตขาวเพื่อการบริโภคตามรสนิยมและ

ความตองการของผูบริโภคในพื้นที่ ซึง่เนนขาวเพื่อสุขภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีเปนหลัก ทัง้ขาวขาว และขาว

เมล็ดสี  โดยเกษตรกรจะตองพิถีพิถันในการทํานามากขึ้น และใชวิธีการลดตนทุนการผลิตดังที่กลาวมา  มีการ

จัดการพื้นที่ไมใหมีวัชพืช และสิ่งปลอมปนในผลผลิตขาว มกีารตากขาวเปลือกเพื่อลดความช้ืน จัดทํายุงฉางเพื่อ

พักเกบ็และยืดอายุการเก็บผลผลิตใหนานข้ึน มีการแปรรปูผลผลิตเปนขาวสารและผลิตภัณฑจําหนาย     ใน

ทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียง  โดยอาจมีการรวมกลุมกันต้ังโรงสีขาวในชุมชนเพื่อการพึง่พาตนเองอยางยั่งยืน และ

ในระบบการตลาด เพียงแคเกษตรกรชะลอการจําหนาย หรอืยืดการสงขาวใหพอคานายทุน จากการตากขาว 

 



๕ 

 

ลดความช้ืน และเก็บขาวในยุงฉางหรอืหันมาแปรรูปทําการตลาดและจําหนายเอง จะชวยลดปรมิาณขาวเปลอืก

ในตลาดใหนอยลง สามารถชวยผลกัดันใหราคาขาวเปลือกในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอกีทางหนึ่ง 

ภาพที่ ๔ การตากขาวและเก็บขาวในยุงฉาง 

 

  การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขาวอยางยัง่ยืน เปนแนวทางที่เกษตรกรสามารถดําเนินการได   

และสามารถแกปญหาการทํานาไดอยางสัมฤทธิ์ผล แตเกษตรกรจะตองมีแนวคิดในการพฒันาที่มุงเนนแกไขปญหา

ของตนเองอยางเปนระบบ มีความมุงมั่นที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรคทีเ่ปนอยู ตองมีความรูเชิงวิทยาศาสตร       

และระบบธรุกิจเขามาเกี่ยวของ จะตองปรับเปลี่ยนระบบแนวคิดจากเดิมคอนขางชัดเจน มีการผลิตเชิงประณีต   

มีมุมมองการพึ่งพาตนเองเปนหลัก และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบในการขบัเคลื่อน  

   ………………………………………………………………………………………….. 
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