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การประเมินต�นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข�าวในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด 
จังหวัดนราธิวาส 

 
วิโรจน	  ป��นพรม อนุรักษ	  บัวคลี่คลาย และจรัส  สิงประจิม 

ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย&อ 
การประเมินต,นทุนผลตอบแทนของการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด กรณีศึกษา พ้ืนท่ีตำบลพร2อน 

ตำบลบางขุนทอง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในป6พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค	
เพ่ือศึกษาต,นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด สำหรับใช,เป<นข,อมูลในการวางแผนการ
จัดการดินเพ่ือการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด โดยสำรวจจากเกษตรกรท่ีปลูกข,าวในพ้ืนท่ีตำบลพร2อน ตำบล
บางขุนทอง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 ราย ใช,แบบสอบถาม จาก
การศึกษาพบว2า ต,นทุนท่ีเกษตรกรใช,ในการทำนามี 3 ส2วน คือ ต,นทุนแรงงานร,อยละ 70 รองลงมาเป<นป@จจัย
การผลิตร,อยละ 26 และค2าใช,จ2ายอ่ืนๆ ร,อยละ 4 เกษตรกรร,อยละ76 นิยมปลูกข,าวหอมกระดังงา รองลงมาคือ
ข,าวคูหาร,อยละ 35.5 และ ข,าวจันเตCะ ข,าวสังข	หยด ข,าวลูกนาค และข,าวเล็บนก.ตามลำดับ โดยพบว2า ข,าว
หอมกระดังงาให,ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 373.44 กิโลกรัมต2อไร2 รองลงมาคือข,าวคูหา (368.50 กิโลกรัมต2อไร2) ข,าว
จันเตCะ (361.18 กิโลกรัมต2อไร2) ข,าวสังข	หยด (352.63 กิโลกรัมต2อไร2) ข,าวลูกนาค (354.95 กิโลกรัมต2อไร2) 
และ ข,าวเล็บนก (349.11 กิโลกรัมต2อไร2) ตามลำดับ จากการวิเคราะห	ผลตอบทางเศรษฐกิจ พบว2า ข,าวหอม
กระดังงาให,มูลค2าผลผลิตสูงสุด 7,468.80 บาทต2อไร2 โดยมีกำไรสุทธิสูงสุด 2,224 บาทต2อไร2 รองลงมาคือข,าว
สังข	หยดให,มูลค2าผลผลิต 7,405.23 บาทต2อไร2 โดยมีกำไรสุทธิ 2,146 บาทต2อไร2 ข,าวคูหา ข,าวเล็บนก.ข,าวลูก
นาค และ ข,าวจันเตCะ ซ่ึงให,มูลค2าผลผลิต 6,633, 6,284, 5,679 และ 5,418 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ซ่ึงเกษตรกร
ส2วนใหญ2ปลูกข,าวไว,เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 
 

คำสำคัญ: ผลตอบแทน ข,าว ดินเปรี้ยวจัด 
 

หลักการและเหตุผล 
ดินเปรี้ยวจัดเป<นดินท่ีมีป@ญหาชนิดหนึ่งท่ีมีความสามารถในการให,ผลผลิตต่ำเม่ือเทียบกับดินท่ัวไป 

พบแพร2กระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีราบลุ2มภาคกลางตอนใต, และชายฝ@�งทะเลตะวันออกของภาคใต, พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวมี
สภาพเป<นพ้ืนท่ีลุ2มมีน้ำท2วมขังตลอดช2วงฤดูฝน ลักษณะของดินเป<นดินเหนียวจึงใช,พ้ืนท่ีส2วนใหญ2ในการทำนา
แต2ให,ผลผลิตต่ำถึงต่ำมาก ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได,มีการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือพัฒนา  พ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัดให,สามารถใช,ประโยชน	ทางการเกษตรได, โดยได,ขยายผลการศึกษาทดลองไปในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ซ่ึง
ส2วนใหญ2เป<นพ้ืนท่ีนาร,าง หรือพ้ืนท่ีปลูกข,าวท่ีให,ผลผลิตท่ีต่ำมาก จนเกษตรกรสามารถปลูกข,าวได,ผลผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึน ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได,ดำเนินการศึกษาการประเมินต,นทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด เพ่ือใช,เป<นข,อมูลให,เกษตรกรประกอบการตัดสินใจและวางแผนการปลูกข,าวใน
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดได,อย2างเหมาะสมต2อไป วัตถุประสงค	ในการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาต,นทุนและผลตอบแทน
ของการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด และเพ่ือใช,เป<นข,,อมูลในการวางแผนการจัดการดินเพ่ือการปลูกข,,าวในพ้ืน
ท่ีดินเปรี้ยวจัด 

 
 



2 
 

 
 

อุปกรณ*และวิธีการ 
1. อุปกรณ	 

1.1 แบบสอบถาม 
1.2 คอมพิวเตอร	สำหรับประมวลผล 

2. วิธีการ 
2.1 ศึกษาป@จจัยท่ีเก่ียวข,องกับการจัดการนาข,าว 

1) กำหนดพ้ืนท่ีศึกษา โดยเลือกพ้ืนท่ีอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป<นพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจาก
เป<นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกข,าวมากท่ีสุดและมีป@ญหาดินเปรี้ยวจัด 

2) สำรวจสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี โดยการเก็บตัวอย2างดินเพ่ือศึกษาสมบัติทางเคมีของดิน 
3) ออกแบบสอบถามข,อมูลเกษตรกรด,านต2างๆ ท่ีเก่ียวข,อง ได,แก2 ข,อมูลท่ัวไปของเกษตรกร การ

ใช,ป@จจัยการผลิตในการปลูกข,าว ข,อมูลด,านเครื่องมือและอุปกรณ	การเกษตร ต,นทุนในการปลูกข,าว ป@ญหาท่ี
พบในการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ข,อมูลด,านทัศนคติในการปลูกข,าวในพ้ืนทีดินเปรี้ยวจัด ข,อคิดเห็นและ
ข,อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4) กำหนดกลุ2มเปQาหมายเพ่ือเก็บข,อมูลแบบสอบถาม โดยคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปQาหมายท่ี
คัดเลือกไว,คือ พ้ืนท่ีตำบลพร2อน บางขุนทอง และไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 ราย โดย
การสุ2มตัวอย2างแบบง2าย เก็บข,อมูลโดยใช,แบบสัมภาษณ	ด,วยตนเอง 

5) ลงพ้ืนท่ีสำรวจข,อมูลตามแบบสอบถาม 
2.2 รวบรวมข,อมูลวิเคราะห	ทางสถิติ  
ประกอบไปด,วย สถิติพรรณนา เป<นการบรรยายถึงลักษณะท่ัวไปของประชากร ประกอบไปด,วยค2า

ร,อยละ ค2าเฉลี่ย (บุญธรรม, 2553) ข,อมูลต,นทุน ข,อมูลผลผลิต และผลตอบแทนโดยใช,หลักทางเศรษฐศาสตร	 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ* 
1. ผลการศึกษาป0จจัยท่ีเก่ียวข�องกับปลูกข�าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 

1.1 สภาพพ้ืนท่ีท่ีใช,ในการทำนา 
จากการศึกษาแผนท่ีการใช,ประโยชน	ท่ีดินและแผนท่ีกลุ2มชุดดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ป6 2552 

ในพ้ืนท่ีตำบลพร2อน ตำบลบางขุนทอง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว2า มีพ้ืนท่ีทำนา
ท้ังหมด 17,244 ไร2 เป<นพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 7,550 ไร2 ประกอบด,วยท่ีชุดดินต,นไทรจำนวน 4,017 ไร2 และชุดดิน
ระแงะจำนวน 3,533 ไร2 (ภาพท่ี 1) จากการวิเคราะห	สมบัติทางเคมีของดินท่ีระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร 
พบว2า ปฏิกิริยาดินมีความเป<นกรดรุนแรง มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู2ในระดับสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป<น
ประโยชน	ต2อพืชต่ำ ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได,ต่ำ ปริมาณความจุแคตไอออนท่ีแลกเปลี่ยนได,ปาน
กลาง และเปอร	เซ็นต	ความอ่ิมตัวด,วยประจุบวกท่ีเป<นด2างต่ำ ซ่ึงเม่ือประเมินระดับความอุดมสมบูรณ	ของดิน
พบว2า ดินมีความอุดมสมบูรณ	ปางกลาง (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 ค2าเฉลี่ยสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สมบัติทางเคม ี หน2วย ผลการวิเคราะห	ดิน 

pH (1:1 in water)  4.05 
OM (Walkley&Black) % 6.34 
Avail.P (Bray II) mg kg-1 10.40 
Extr.K. (1 M NH4OAc pH7) mg kg-1 54.93 
CEC cmolc kg-1 16.44 
BS % 33.23 
Fe (DTPA Extractable) mg kg-1 401.40 
Mn (DTPA Extractable) mg kg-1 3.62 

 
1.2 ผลการศึกษาข,อมูลเกษตรกร 

1) ข,อมูลท่ัวไป 
ผลการวิเคราะห	ข,อมูลท่ัวไปจากจำนวนเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถาม 200 ราย พบว2า 

ร,อยละ 71.5 เป<นเพศหญิง และร,อยละ 28.5 เป<นเพศชาย เกษตรกรร,อยละ 30.5 มีอายุมากกว2า 60 ป6 
รองลงมาคืออายุ 41-50 ป6 ร,อยละ 28.5 มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน เกษตรกรส2วนใหญ2จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาป6ท่ี 4 มีอาชีพการทำนาเป<นอาชีพหลัก โดยใช,แรงงานในครัวเรือน และมีการปลูกผัก รับจ,างทำ
สวนผลไม, และเลี้ยงสัตว	เป<นอาชีพเสริม รายได,จากอาชีพหลักของเกษตรกรร,อยละ 44.5 ต่ำกว2า 40,000 บาท 
และมีรายได,บางส2วนจากอาชีพเสริม เกษตรกรร,อยละ 68.5 เป<นสมาชิกของสถาบันการเกษตร เพ่ือกู,ยืมเงินมา
ใช,ทางการเกษตร รองลงมาคือเพ่ือซ้ือสินค,าในราคาถูก และต,องการหาความรู,เพ่ิมเติม ตามลำดับ และ
เกษตรกรร,อยละ 54.5 มีประสบการณ	ในการทำนามากกว2า 30 ป6 

 
 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัดตำบลพร2อน บางขุนทอง และไพรวัน อำเภอตากใบ  
 จังหวัดนราธิวาส 
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ตารางท่ี 4 ข,อมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
             n = 200 

ลักษณะทางสังคม และการติดต2อส่ือสาร  จำนวน ร,อยละ 
เพศ        
      ชาย  57 28.5 
      หญิง  143 71.5 
อายุ    
     ต่ำกว2า 20 ป6  1 0.5 
     21-30 ป6  8 4.0 
     31-40 ป6  24 12.0 
     41-50 ป6  51 29.0 
     51-60 ป6  48 24.0 

60 ป6ขึ้นไป  61 30.0 
สถานภาพครอบครัว    
     โสด  8 4.0 
     สมรส  162 81.0 
     เป<นหม,าย  30 15.2 
สมาชิกในครอบครัว    

2 คน  23 11.5 
3 คน  31 15.5 
4 คน  57 28.5 
5 คน  54 27.0 
6 คน  23 11.5 
มากกว2า 6 คน  12 6.0 
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ตารางท่ี 4 (ต2อ)    

n = 200 
ลักษณะทางสังคม และการติดต2อส่ือสาร  จำนวน ร,อยละ 

จำนวนแรงงานในครัวเรือน    
2 คน  93 46.5 

3 คน  51 25.5 
4 คน  43 21.5 
5 คน  12 6.0 
6 คน  1 0.5 

ระดับการศึกษา    
     ไม2ได,รับการศึกษา  10 5.0 

จบช้ัน ป. 1-4  131 65.5 
     จบช้ัน ม. 1-6  47 23.5 
     อนุปริญญาหรือเทียบเท2า  8 8.0 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท2า  3 1.5 

     สูงกว2าปริญญาตรี  1 0.5 
อาชีพทำนาเป<นอาชีพ    

หลัก  133 66.5 
เสริม  67 33.5 
ปลูกผัก  162 81.0 
ทำสวนไม,ผล  50 25.0 
เล้ียงสัตว	  42 21.0 

อาชีพเสริม*    
รับจ,าง  41 20.5 
อื่นๆ ...  70 35.0 
ไม2มี  36 18.0 

อาชีพเสริม*    
รับจ,าง  41 20.5 
อื่นๆ ...  70 35.0 
ไม2มี  36 18.0 

รายได,จากอาชีพหลัก    
     ต่ำกว2า 40,000 บาท  79 39.5 
     40,000-60,000 บาท  59 29.5 

60,000-80,000 บาท  44 22.0 
80,000-100,000 บาท  10 5.0 
100,000-150,000 บาท  8 4.0 

รายได,จากอาชีพเสริม    
     ต่ำกว2า 10,000 บาท  79 39.5 
     10,000-20,000 บาท  59 29.5 

20,000-40,000 บาท  44 22.0 
40,000-60,000 บาท  10 5.0 
60,000-80,000 บาท  8 4.0 

การเป<นสมาชิกสถาบันการเกษตร 
เป<น 
ไม2เป<น 

สาเหตุการเป<นสมาชิกสถาบันการเกษตร 

  
137 
63 

 
68.5 
31.5 

     เพ่ือกู,ยืมเงินมาใช,ทางการเกษตร  65 47.5 
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     เพ่ือซ้ือสินค,า  45 32.8 
     ต,องการหาความรู,เพ่ิมเติม  27 19.7 

2) การใช,ป@จจัยการผลิตในการทำนา 
จากการศึกษาข,อมูลการใช,ป@จจัยการผลิตในการทำนา พบว2า เกษตรกรร,อยละ 94.5 มี

ท่ีดินเป<นของตัวเอง มีพ้ืนท่ีทำนาเฉลี่ย 6.02 ไร2ต2อครัวเรือน ส2วนใหญ2ทำนาโดยใช,น้ำชลประทาน ร,อยละ 54.0 
ใช,แรงงานครัวเรือนและแรงงานจ,างในการทำนา ร,อยละ 43.0  ใช,แรงงานครัวเรือนเพียงอย2างเดียว เกษตรกร
ส2วนใหญ2ใช,พันธุ	ข,าวพ้ืนเมือง ได,แก2 หอมกระดังงา ซีบูกันตัง คูหา ลูกนาค และสังข	หยด เป<นต,น โดยร,อยละ 
76.0 ปลูกข,าวหอมกระดังงา รองลงมา คือ ข,าวพันธุ	คูหา และซีบูกันตัง เกษตรกรร,อยละ 65.5 มีการใช,วัสดุปูน
ปรับปรุงดิน โดยร,อยละ 90.1 ใช,หินปูนฝุ{นในการปรับสภาพดิน เกษตรกรส2วนใหญ2ใช,ปุ|ยเคมีในนาข,าวในการ
เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินเพ่ือการปลูกข,าว แต2มีเกษตรกรส2วนน,อยท่ีใช,ปุ|ยอินทรีย	ร2วมด,วยในการปลูกข,าว
เพียงร,อยละ 6.5 เท2านั้น ซ่ึงปุ|ยอินทรีย	ท่ีใช, ได,แก2ปุ|ยหมักและปุ|ยคอก เช2นเดียวกับสารเร2งการเจริญเติบโต สาร
ปQองกันและกำจัดวัชพืช การปQองกันและกำจัดศัตรูพืช และสารปQองกันและกำจัดโรคพืช ท่ีเกษตรกรไม2ได,
นำมาใช,ในการเพ่ิมผลผลิตในการปลูกข,าว 

 
ตารางท่ี 5 จำนวนพ้ืนท่ีนาของเกษตรกร 
                    n = 200 

จำนวนพ้ืนที่นาข,าว จำนวน (คน) ร,อยละ 

จำนวน 1-5 ไร2 112 56.00 
จำนวน 6-10 ไร2 76 38.00 

จำนวน 11-15 ไร2 9 4.50 
จำนวน 16-20 ไร2 3 1.50 

            จำนวนพ้ืนที่ในการปลูกข,าวต่ำสุด 1 ไร2  
            จำนวนพ้ืนที่ในการปลูกข,าวสูงสุด 20 ไร2  

            จำนวนพ้ืนที่ในการปลูกข,าวเฉล่ีย 6.02 ไร2  
            ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.37  
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ตารางท่ี 6 การใช,ป@จจัยการผลิตในการทำนา 
                    n = 200 

การใช,ป@จจัยการผลิตในการทำนา  จำนวน ร,อยละ 
การถือครองที่ดิน    

ดินเป<นของตัวเอง  189 94.5 

     ที่ดินเช2าทำ  11 5.5 

ระบบชลประทานการทำการเกษตร        

     มี  131 65.5 
     ไม2มี  69 34.5 
การใช,แรงงานในการทำการเกษตร    
     แรงงานครัวเรือนและแรงงานจ,าง  108 54.0 
     แรงงานครัวเรือนเพียงอย2างเดียว  86 43.0 
     แรงงานจ,างอย2างเดียว  6 3.0 
พันธุ	ข,าวที่ใช,*    
     หอมกระดังงา  152 76.0 
     คูหา  71 35.5 

จันเตCะ  66 33.0 

สังข	หยด  33 16.5 
ลูกนาค 
เล็บนก 

 27 
22 

13.5 
11.0 

ปุ|ยที่ใช,ในนาข,าว    
     ปุ|ยเคมี*  
     -ใช, 
     -ไม2ใช, 

  
200 
0 

 
100.0 

0 
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ตารางท่ี 6 (ต2อ) 
                    n = 200 

การใช,ป@จจัยการผลิตในการทำนา  จำนวน ร,อยละ 

           สูตร 16-20-0   175 87.5 

           สูตร 46-0-0  55 27.5 
           สูตร 15-15-15  21 10.5 

 ปุ|ยอินทรีย	* 
 -ไม2ใช, 
 -ใช, 

  
187 
13 

 
93.5 
6.5 

      ปุ|ยหมัก  5 2.5 

      ปุ|ยคอก  8 4.0 

การใช,วัสดุปูนในการปรับปรุงดิน    

ใช,  131 65.5 

ไม2ใช,  69 34.5 

วัสดุปูนที่ใช,ในการปรับปรุงดิน*    

หินปูนฝุ{น/หินปูนบด  118 90.1 

ปูนขาว  6 4.6 

ปูนมาร	ล  2 1.5 

โดโลไมท	  5 3.8 

สารเร2งการเจริญเติบโต    

ใช,  15 7.5 

ไม2ใช,  185 92.5 

สารปQองกัน/กำจัดวัชพืช    

ใช,  17 8.5 

ไม2ใช,  183 91.5 

สารปQองกัน/กำจัดศัตรูพืช    

ใช,  20 10 

ไม2ใช,  180 90 

สารปQองกัน/กำจัดโรคพืช    

     ใช,  17 8.5 

     ไม2ใช,  183 91.5 

ไม2ใช,  180 90 
สารปQองกัน/กำจัดโรคพืช    
     ใช,  17 8.5 
     ไม2ใช,  183 91.5 

*ตอบได,มากกว2า 1 ข,อ 
 

3) การใช,เครื่องมือในการทำนา 
จากแบบสอบถาม พบว2า เกษตรกรส2วนใหญ2เกษตรกรมีเครื่องมืออุปกรณ	การเกษตร

ข้ันพ้ืนฐาน ได,แก2 จอบ พร,า เสียม แกระ และมีด เป<นต,น และมีเกษตรกรเพียงร,อยละ 8.50 ท่ีมีเครื่องสูบน้ำ 
เนื่องจากส2วนใหญ2เกษตรกรปลูกข,าวพันธุ	พ้ืนเมืองมีการปลูกในช2วงนาป6ซ่ึงเป<นช2วงทำนาท่ีใช,น้ำฝน และส2วน
ใหญ2พ้ืนท่ีทำนาของเกษตรกรอยู2ในพ้ืนท่ีชลประทาน เกษตรกรส2วนใหญ2มีการทำนาโดยไม2มีการใช,สารเคมีใน
การกำจัดศัตรูและโรคพืช มีเพียงร,อยละ 15.5 ท่ีมีเครื่องพ2นยากำจัดวัชพืชเน,นตามความจำเป<น 
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ตารางท่ี 7 เครื่องมือท่ีใช,ทางการเกษตร                n = 200 

เครื่องมือที่ใช,ทางการเกษตร จำนวน(คน) ร,อยละ 
แทรกเตอร	ขนาดใหญ2 1 0.50 
แทรกเตอร	ขนาดเล็ก 3 1.50 
รถไถเดินตาม 66 33.00 
เครื่องสูบน้ำ 17 8.50 
เครื่องพ2นยาโยกมอื 31 15.50 
จอบ 200 100.00 
พร,า 199 99.50 
แกระ 174 87.00 
คราด 164 82.00 
หมายเหตุ ตอบได,มากกว2า 1 ข,อ  
 

2. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
2.1 ต,นทุนการผลิต 

จากการศึกษาต,นทุนในการทำนาของเกษตรกร พบว2า เกษตรกรมีพ้ืนท่ีนาต้ังแต2 1-20 ไร2 โดย
มีต,นทุนในการทำนาประกอบด,วยค2าแรงงานร,อยละ 70 ค2าป@จจัยการผลิตร,อยละ 26 และค2าใช,จ2ายอ่ืนๆ    
ร,อยละ 4 ซ่ึงต,นทุนค2าแรงงานในการทำนาประกอบด,วย ค2าจ,างไถนาร,อยละ 22.71 ค2าจ,างป@กดำร,อยละ 8.39 
ค2าจ,างหว2านปุ|ยร,อยละ 1.97 ค2าจ,างฉีดพ2นวัชพืชร,อยละ 0.09 ค2าจ,างฉีดพ2นศัตรูพืชร,อยละ 0.10 ค2าจ,างฉีดพ2น
ฮอร	โมนพืชร,อยละ 0.14 ค2าจ,างเก่ียวข,าวร,อยละ 10.98 และค2าจ,างแรงงานตัวเองร,อยละ 25.38 ค2าป@จจัยการ
ผลิตประกอบด,วย ค2าพันธุ	ข,าวร,อยละ 3.11 ค2าปุ|ยร,อยละ 12.51 ค2าวัสดุปูนปรับปรุงดินร,อยละ 4.57 ค2ายา
กำจัดวัชพืชร,อยละ 0.61 ค2ายากำจัดศัตรูพืชร,อยละ 1.21 ค2าฮอร	โมนบำรุงข,าว 0.61 และค2าน้ำมันเชื้อเพลิง
ร,อยละ 3.72 ส2วนค2าใช,จ2ายอ่ืนๆ ประกอบด,วย ค2าขนส2งผลผลิตร,อยละ 0.39 ค2าเสื่อมอุปกรณ	 ร,อยละ 3.41 
และค2าภาษีท่ีดินร,อยละ 0.04 (ภาพท่ี 2-4) 

 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิวงกลมแสดงโครงสร,างต,นทุนการผลิตข,าวเฉลี่ยต2อไร2 

  
ภาพท่ี 3 แผนภูมิแท2งแสดงโครงสร,างต,นทุนค2าแรงงานในการผลิตข,าวเฉลี่ยต2อไร2 
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ภาพท่ี 4 แผนภูมิแท2งแสดงโครงสร,างต,นทุนค2าป@จจัยการผลิตเฉลี่ยต2อไร2 
2.2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาต,นทุนผลตอบแทนของการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ผลผลิตของข,าวท่ีเกษตรกรนิยมเพาะปลูกในพ้ืนท่ี ซ่ึงได,แก2พันธุ	ข,าวหอมกระดังงา คูหา จันเตCะ สังข	
หยด ลูกนาค และเล็บนก เม่ือประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช,ราคาข,าวเปลือกท่ีมีการค,าขายในพ้ืนท่ี 
เนื่องจากเกษตรกรส2วนใหญ2ปลูกข,าวไว,รับประทานเองในครัวเรือน เหลือถึงจะขาย ดังนั้นในการคิดมูลค2า
ผลผลิตจึงใช,ราคาข,าวเปลือกในพ้ืนท่ีมาคิด พบว2า ข,าวหอมกระดังงา ให,ผลผลิตและมูลค2าผลผลิตสูงสุดเท2ากับ 
373.44 กิโลกรัมต2อไร2 และ 7,468.80 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ให,กำไรสุทธิเท2ากับ 2,223.95 บาทต2อไร2 
รองลงมาคือข,าวคูหาซ่ึงให,ผลผลิตต่ำกว2าข,าวหอมกระดังงา ให,ผลผลิตและมูลค2าผลผลิตเท2ากับ 368.50 
กิโลกรัมต2อไร2 และ 6,633.00 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ให,กำไรสุทธิ 1,402.72 บาทต2อไร2 ข,าวจันเตCะให,ผลผลิต
และมูลค2าผลผลิตเท2ากับ 361.18 กิโลกรัมต2อไร2 และ 5,417.70 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ให,กำไรสุทธิ 170.66 
บาทต2อไร2 เนื่องจากราคาข,าวเปลือกของข,าวจันเตCะ   มีราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท ซ่ึงต่ำกว2าราคาข,าวพันธุ	
อ่ืนๆ ทำให,มีกำไรสุทธิน,อยท่ีสุด  ข,าวสังข	หยดให,ผลผลิตและมูลค2าผลผลิตเท2ากับ 352.63 กิโลกรัมต2อไร2 และ 
7,405.23 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ให,กำไรสุทธิรองจากข,าวหอมกระดังงา 2,145.57 บาทต2อไร2 เนื่องจากราคา
ข,าวเปลือกของข,าวหอมกระดังงามีราคาสูงกิโลกรัมละ 21 บาท ซ่ึงสูงกว2าราคาข,าวพันธุ	อ่ืนๆ ทำให,มีกำไรสุทธิ
สูง ข,าวลูกนาคให,ผลผลิตและมูลค2าผลผลิตเท2ากับ 354.95 กิโลกรัมต2อไร2 และ 5,679.20 บาทต2อไร2 ตามลำดับ 
ให,กำไรสุทธิ 482.55 บาทต2อไร2 เนื่องจากราคาข,าวเปลือกของข,าวลูกนาคมีราคากิโลกรัมละ 16.00 บาท ซ่ึงต่ำ
กว2าราคาข,าวพันธุ	อ่ืนๆ เช2นเดียวกับข,าวพันธุ	จันเตCะทำให,มีกำไรสุทธิน,อย ส2วนข,าวเล็บนกให,ผลผลิตและมูลค2า
ผลผลิตเท2ากับ 349.11 กิโลกรัมต2อไร2 และ 6,283.98 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ให,กำไรสุทธิ 1,060.53 บาทต2อไร2 
ซ่ึงผลผลิตของข,าวเฉลี่ยต2อไร2ท่ีทำการศึกษามีค2าใกล,เคียงกับผลผลิตของข,าวนาป6ในจังหวัดนราธิวาสท่ีได,
ประมาณ 370 กิโลกรัมต2อไร2 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) (ตารางท่ี 8) 

จากการประเมินมูลค2าผลผลิตต2อต,นทุนในการผลิตผลิตต2อไร2 พบว2า ข,าวทุกพันธุ	มีมูลค2าผลผลิตสูง
กว2าต,นทุนในการผลิต โดยพบว2า ข,าวพันธุ	หอมกระดังงามีค2าสูงสุดเท2ากับ 1.42 ใกล,เคียงกับข,าวสังข	หยด ซ่ึงมี
ค2าเท2ากับ 1.41 ส2วนข,าวพันธุ	คูหาและข,าวพันธุ	เล็บนกมีค2าใกล,เคียงกันเท2ากับ 1.27 และ 1.20  ในขณะท่ีข,าว
จันเตCะและข,าวลูกนาคมีมูลค2าผลผลิตต2อต,นทุนในการผลิตต่ำสุดเท2ากับ 1.03 และ 1.09 ตามลำดับ  

สำหรับการประเมินกำไรสุทธิต2อต,นทุนในการผลิตต2อไร2 พบว2า ข,าวพันธุ	หอมกระดังงามีค2าสูงสุด
เท2ากับ 0.42 ใกล,เคียงกับข,าวสังข	หยด ซ่ึงมีค2าเท2ากับ 0.41 ส2วนข,าวพันธุ	คูหาและข,าวพันธุ	เล็บนกมีค2าใกล,เคียง
กันเท2ากับ 0.27 และ 0.20 ตามลำดับ ในขณะท่ีข,าวจันเตCะและข,าวลูกนาคมีมูลค2าผลผลิตต2อต,นทุนในการผลิต
ต่ำสุดเท2ากับ 1.03 และ 1.09 ตามลำดับ (ตารางท่ี 8)  

เม่ือพิจารณากำไรสุทธิต2อมูลค2าผลผลิตต2อไร2พบว2า ข,าวพันธุ	หอมกระดังงามีค2าสูงสุดเท2ากับ 0.30 
ใกล,เคียงกับข,าวสังข	หยด ซ่ึงมีค2าเท2ากับ 0.29 ส2วนข,าวพันธุ	คูหาและข,าวพันธุ	เล็บนกมีค2าใกล,เคียงกันเท2ากับ 
0.21 และ 0.17 ตามลำดับ ในขณะท่ีข,าวจันเตCะและข,าวลูกนาคมีกำไรสุทธิต2อมูลค2าผลผลิตต2อไร2ต่ำสุดเท2ากับ 
0.03  และ 0.08 ตามลำดับ (ตารางท่ี 8)  

การประเมินมูลค2าผลผลิตต2อต,นทุนในการผลิต กำไรสุทธิต2อต,นทุนในการผลิต และกำไรสุทธิต2อ
มูลค2าผลผลิต ซ่ึงเป<นข,อมูลท่ีบ2งชี้ถึงประสิทธิภาพต2อหน2วยของผลตอบแทนในการลงทุน พบว2า การปลูกข,าวใน
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดของเกษตรกร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให,ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีต่ำ เม่ือเทียบกับ
ข,อมูลของศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ท่ีทำการศึกษาการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด โดยใช,หินปูนฝุ{นใน
การปรับปรุงดินในอัตรา 1.6 ตันต2อไร2 ข,าวพันธุ	ไวแสงซ่ึงเป<นพันธุ	ข,าวพ้ืนเมืองท่ีปลูกได,เฉพาะนาป6 เช2น พันธุ	



11 
 

หอมกระดังงา พันธุ	เล็บนก และพันธุ	สังข	หยด ท่ีพบว2า การปลูกข,าวพันธุ	พ้ืนเมืองใช,ต,นทุนในการผลิต 3,698 
บาทต2อไร2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีได, 15,400 บาทต2อไร2 กำไรสุทธิ 11,702 บาทต2อไร2 (ศูนย	ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ, 2553) ท้ังนี้เนื่องจากการปรับปรุงดินโดยใช,หินปูนฝุ{นในอัตรา 1.6 ตันต2อไร2 ทำให,ได,ผลผลิต
ข,าวเฉลี่ย 550 กิโลกรัมต2อไร2 ซ่ึงสูงกว2าผลผลิตข,าวเฉลี่ยของเกษตรกรท่ีมีค2า 349.11-373.44 กิโลกรัมต2อไร2 ซ่ึง
จากการสำรวจข,อมูลเกษตรกรมีการใช,วัสดุปูนในการปรับปรุงดินร,อยละ 65.50 เท2านั้น และวัสดุปูนท่ีใช,ได,รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให,อัตราปูนใช,น,อยกว2าหลักวิชาการ และจากผลการวิเคราะห	ดินแปลงนาท่ีทำการ
สำรวจ พบว2า ปฏิกิริยาดินมีความเป<นกรดรุนแรง ทำให,เกษตรกรได,รับผลผลิตท่ีต่ำ  
ตารางท่ี 8 การประเมินต,นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด  
 

รายการ 
ต,นทนุการปลูกข,าวของเกษตรกร (บาท/ไร2) 

หอมกระดังงา หอมกระดังงา หอมกระดังงา หอมกระดังงา หอมกระดังงา หอมกระดังงา 
1. ต,นทนุในการผลิต 
1) ค2าแรงงาน 

5,244.85 
3,535.57 

5,230.86 
3,535.57 

5,247.04 
3,535.57 

5,259.66 
3,535.57 

5,196.65 
3,535.57 

5,223.45 
3,535.57 

- ค2าจ,างไถนา 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 

- ค2าจ,างดำนา 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 

- ค2าจ,างหว2านปุ|ย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

- ค2าจ,างฉีดพ2นวัชพืช 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 

- ค2าจ,างฉีดพ2นศัตรูพืช 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

- ค2าจ,างฉีดพ2นฮอร	โมน 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 

- ค2าเกีย่วข,าว 555.87 555.87 555.87 555.87 555.87 555.87 

- ค2าแรงงงานตัวเอง 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 

2) ค2าป@จจัยการผลิต 1,346.12 1,332.52 1,348.57 1,360.51 1,299.28 1,325.32 

- ค2าพันธุ	ข,าว 170.20 156.60 172.65 184.59 123.36 149.40 

- ค2าปุ|ย 633.69 633.69 633.69 633.69 633.69 633.69 

- ปุ|ยเคม ี 573.67 573.67 573.67 573.67 573.67 573.67 

- ปุ|ยอนิทรีย	 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 60.02 

- ค2าวัสดุปรับปรุงดิน 231.23 231.23 231.23 231.23 231.23 231.23 

- ค2ายากำจัดวัชพืช 30.67 30.67 30.67 30.67 30.67 30.67 

- ค2ายากำจัดศัตรูพืช 61.14 61.14 61.14 61.14 61.14 61.14 

- ค2าฮอร	โมนบำรุงข,าว 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 

- ค2าน้ำมนัเช้ือเพลิง 188.44 188.44 188.44 188.44 188.44 188.44 

3) ค2าใช,จ2ายอืน่ๆ 194.78 194.78 194.78 194.78 194.78 194.78 

- ค2าขนส2งผลผลิต 19.78 19.78 19.78 19.78 19.78 19.78 

- ค2าเส่ือมเครื่องมอือุปกรณ	 172.90 172.90 172.90 172.90 172.90 172.90 

- ภาษีที่ดนิ 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 

ค2าเสียโอกาส 
- ต,นทนุคงที ่
- ต,นทนุผันแปร 

168.38 
26.00 
142.38 

167.99 
26.00 
141.99 

168.12 
26.00 
142.12 

168.80 
26.00 
142.80 

167.02 
26.00 
141.02 

167.78 
26.00 
141.78 

2. มูลค2าผลผลิตต2อไร2 (บาท) 7,468.80 6,633.00 5,417.70 7,405.23 5,679.20 6,283.98 

- ผลผลิตต2อไร2 (กก.) 373.44 368.50 361.18 352.63 354.95 349.11 

- ราคาข,าวเปลือก 20.00 18.00 15.00 21.00 16.00 18.00 

3. กำไรสุทธิต2อไร2 (บาท) 2,223.95 1,402.14 170.66 2,145.57 482.55 1,060.53 

4. มูลค2าผลผลิตต2อค2าใช,จ2ายในการผลิต 1.42 1.27 1.03 1.41 1.09 1.20 

5. กำไรสุทธิต2อต,นทุนในการผลิตต2อไร2 0.42 0.27 0.03 0.41 0.09 0.20 
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6. กำไรสุทธิต2อมูลค2าผลผลิตต2อไร2 0.30 0.21 0.03 0.29 0.08 0.17 
 

3. ป0ญหาอุปสรรคในการผลิตข�าว 
ผลการวิเคราะห	ข,อมูลสภาพป@ญหาท่ีพบในการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด พบว2า ป@ญหาสำคัญท่ี

ส2งผลกระทบต2อการปลูกข,าว คือ ศัตรูพืชรบกวน เช2น นกกระจาบและหนู ร,อยล2ะ 92.0 จากกรสัมภาษณ	
เกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกล2าว พบว2า เกษตรกรบางรายได,ขุดยกร2องเพ่ือปลูกปาล	มน้ำมัน จึงเป<นแหล2งอาหารท่ี
สำคัญ และเป<นท่ีอยู2อาศัยได,ตลอดท้ังป6 ทำให,หนูขยายพันธุ	อย2างรวดเร็ว เม่ือถึงฤดูกาลทำนา ประชากรหนูจะ
เข,ามาทำลายในพ้ืนท่ีนาข,าว รองลงมาคือ ป@ญหาน้ำท2วม ร,อยละ 90.0 เนื่องจากพ้ืนท่ีตากใบเป<นพ้ืนท่ีรับน้ำ
จากพ้ืนท่ีพรุโตCะแดง อำเภอ   สุไหงปาดี เม่ือเวลาน้ำท2วมน้ำจากในป{าพรุ (น้ำดำ) จะไหลบ2ามาท2วมขังนาข,าว 
และไม2มีการระบายออก ทำให,ต,นกล,าเน2าเป��อย นอกจากนี้แล,วเกษตรกรยังพบป@ญหาฝนแล,งท้ิงช2วง ปริมาณ
ผลผลิตต่ำ โรคพืช วัชพืชรบกวน และป@จจัยการผลิตมีราคาสูง ร,อยละ 86.5, 86.5, 86.0, 83.0 และ 71.0 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางท่ี 9 ป@ญหาท่ีพบในการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ป@ญหา ร,อยละ 

ศัตรูพืชรบกวน 92.0 
น้ำท2วม 90.0 
ฝนแล,ง/ทิ้งช2วง 86.5 
ปริมาณผลผลิตต่ำ 86.5 
โรคพืช 86.0 
วัชพืชรบกวน 83.0 
ป@จจัยการผลิตมีราคาสูง 71.0 

ขาดแคลนแหล2งน้ำเพ่ือการเกษตร 65.0 

ดินมีความเป<นกรดจัด 63.0 
วิธีการแก,ไขดินเปรีย้วจัด 63.0 
ราคาผลผลิตต่ำ 63.0 

วัสดุปูนไม2เพียงพอ 58.0 
น้ำกร2อยไหลเข,าที่นา 34.5 
ที่ดินทำกนิไม2เพียงพอ 32.5 

ไม2มีที่ดนิเป<นของตัวเอง 31.5 

มีการกกัเก็บน้ำที่ต,นน้ำ 26.0 
ผู,รับซ้ือเอาเปรยีบ 21.5 
การแปรรูปผลผลิต 15.0 

 
4.  ทัศนคติของเกษตรกร 

แนวโน,มการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัด จากการศึกษาแนวโน,มการปลูกพืช
ชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัด พบว2า เกษตรกรร,อยละ 59.0 ไม2มีความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงท่ีนาไป
ปลูกพืชอย2างอ่ืนแทน เนื่องจากเกษตรกรส2วนใหญ2จะปลูกข,าวไว,บริโภคในครัวเรือนเป<นหลัก ร,อยละ 24.5 มี
ความคิดท่ีต,องการเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีนาข,าวไปปลูกพืชอย2างอ่ืน เช2น ยางพารา ปาล	มน้ำมัน เป<นต,น เนื่องจาก
เกษตรกรเห็นว2าการปลูกข,าวได,ผลผลิตต่ำ และมีป@ญหาในการเพาะปลูกมาก ส2วนเกษตรกรร,อยละ 16.5 ยังไม2
แน2ใจว2าจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัดหรือไม2 แต2หากได,รับการสนับสนุนจาก
หน2วยงานท่ีเก่ียวข,องก็พร,อมท่ีจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าว (ตารางท่ี 10) 
ตารางท่ี 10 แนวโน,มการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
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  n = 200  
แนวโน,มพฤติกรรม จำนวน(คน) ร,อยล2ะ 

ไม2แน2ใจ 33 16.50 
ไม2เปลี่ยนแปลง 118 59.00 
เปลี่ยนแปลง 49 24.50 

 

ความคิดเห็นในการเพ่ิมผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดสามารถสรุปได,ดังนี้ 
  1) เกษตรกรร,อยละ 68.5 มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมผลผลิต โดยการแก,ไขป@ญหาดินเปรี้ยวจัดก2อน
การปลูกข,าว มีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 1.46 โดยให,เหตุผลว2าดินท่ีปลูกข,าวมีสภาพเป<นดิน
เปรี้ยวจัด  ต,นข,าวจะไม2สามารถเจริญเติบโตและให,ผลผลิตท่ีดีได, 
  2) เกษตรกรร,อยละ 68.5 มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมผลผลิต โดยการใส2ปุ|ยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม        
มีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 1.43 โดยให,เหตุผลว2า การใส2ปุ|ยเคมีเป<นการเพ่ิมธาตุอาหารในทางตรง 
พืชสามารถนำไปใช,ในการเจริญเติบโตได,เลย ซ่ึงหากใส2ปุ|ยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสม จะทำให,ต,นข,าวเจริญเติบโต
ได,ดี แข็งแรง และทนทานต2อการเกิดโรค 
  3) เกษตรกรร,อยละ 66.0 มีแนวความคิดท่ีจะเพ่ิมผลผลิต โดยการปรับปรุงบำรุงดิน มีระดับ
ความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 1.37 โดยให,เหตุผลว2าการปรับปรุงบำรุงดินให,สมบูรณ	จะทำให,เพ่ิมธาตุอาหาร
ในดิน ซ่ึงจะเป<นประโยชน	ต2อการนำไปใช,ในการเจริญเติบโตและให,ผลผลิตของต,นข,าวได, 
  4) เกษตรกรไม2แน2ใจท่ีจะเพ่ิมผลผลิตโดยการใช2ปุ|ยอินทรีย	ร2วมด,วย โดยมีระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 1.01 โดยให,เหตุผลว2าปุ|ยอินทรีย	ต,องใช,ในปริมาณท่ีมากและไม2ค2อยเห็นผล 
  5) เกษตรกรไม2แน2ใจท่ีจะเพ่ิมผลผลิตโดยการเปลี่ยนพันธุ	ข,าวท่ีสามารถเจริญเติบโตและให,ผล
ผลิตได,ดีในดินเปรี้ยวจัด โดยมีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 1.21 ไม2มีความรู,ท่ีจะปรับปรุงพันธุ	ข,าวท่ี
ทนกรด หรือทนเปรี้ยวได, 
  6) เกษตรกรไม2แน2ใจท่ีจะเพ่ิมผลผลิตโดยการจัดหาแหล2งน้ำในการเพาะปลูก โดยมีระดับ
ความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 0.80 โดยให,เหตุผลว2า ป@จจุบันก็มีระบบชลประทานท่ีได,รับการสนับสนุนจาก
ทางราชการอยู2แล,ว 
  7) เกษตรกรร,อยละ 73.5 ไม2มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมผลผลิต โดยการใช,ฮอร	โมน โดยมีระดับความ
คิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 0.44 โดยให,เหตุผลว2า เกษตรกรยังไม2มีความรู,เรื่องการใช,ฮอร	โมนในการเพ่ิม
ผลผลิต และกลัวเป<นอันตรายต2อผู,ใช,ด,วย 
  8) เกษตรกรร,อยละ 68.0 ไม2มีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมผลผลิต โดยการใช,สารเคมีปQองกันโรคพืช 
ศัตรูพืช และวัชพืช โดยมีระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยเท2ากับ 0.58 โดยให,เหตุผลว2า การใช,สารเคมีปQองกัน
โรคพืช ศัตรูพืช และวัชพืช จะเป<นอันตรายต2อสุขภาพของเกษตรกรในการนำไปใช, และมีผลตกค,างในดินและ
ผลผลิต ซ่ึงผลผลิตส2วนใหญ2เกษตรกรนำไปบริโภคในครัวเรือนเอง (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
           n = 200 

แนวทางการเพ่ิมผลผลิตในด,านต2างๆ 
ระดับแนวคิด 

ค2าเฉล่ีย การแปรผล 
ไม2มีแนวคิดทีจ่ะทำ ไม2แน2ใจ มีแนวคิดทีจ่ะทำ 

1. การแก,ไขป@ญหาดินเปรี้ยวจัดก2อนการปลูกข,าว 23.0 8.5 68.5 1.46 มีแนวคิดทีจ่ะทำ 

2. การเพ่ิมผลผลิตโดยการปรับปรุงดิน 29.5 4.5 66.0 1.37 มีแนวคิดทีจ่ะทำ 

3. การเพ่ิมผลผลิตโดยการใช,ปุ|ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 26.0 5.5 68.5 1.43 มีแนวคิดทีจ่ะทำ 
4. การเพ่ิมผลผลิตโดยการใช,ปุ|ยอินทรยี	ร2วม 46.0 8.0 46.0 1.01 ไม2แน2ใจ 
5. การเพ่ิมผลผลิตโดยการเปล่ียนพันธุ	ข,าว 33.5 12.5 54.0 1.21 ไม2แน2ใจ 
6. การจัดหาแหล2งน้ำในการเพาะปลูก 57.0 36.5 36.5 0.80 ไม2แน2ใจ 
7. การใช,ฮอร	โมนเพ่ิมผลผลิต 73.5 9.0 17.5 0.44 ไม2มีแนวคิดนัน้ 
8. ยาปQองกันโรคพืช/ศัตรูพืชและวัชพืช 68.0 6.0 26.0 0.58 ไม2มีแนวคิดนัน้ 

 

หมายเหตุ : ค2าเฉล่ีย 0.00-0.66 หมายถึง ไม2มีแนวคิดนั้น ค2าเฉล่ีย 0.67-1.32 หมายถึง ไม2แน2ใจ ค2าเฉล่ีย  
     1.33-2.00 หมายถึง มแีนวคิดนัน้ 

 
สรุป 

จากการศึกษาป@จจัยท่ีเก่ียวข,องกับปลูกข,าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด กรณีศึกษา ตำบลพร2อน ตำบลบาง
ขุนทอง และตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทำนาท้ังหมด 17,244 ไร2 เป<นดินเปรี้ยวจัด 
7,550 ไร2 สรุปได,ดังนี้  

1. จากการสำรวจ พบว2า สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกข,าว ปฏิกิริยาดินมีความเป<นกรดรุนแรง ระดับความ
อุดมสมบูรณ	ของดินอยู2ในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยเกษตรเกษตรส2วนใหญ2มีอายุมากกว2า 40 ป6ข้ึนไป ทำนา
เป<นอาชีพหลัก และมีการปลูกผัก ทำสวนผลไม, และเลี้ยงสัตว	เป<นอาชีพเสริม เกษตรกรส2วนใหญ2 มี
ประสบการณ	ในการทำนามากกว2า 30 ป6 เกษตรมีพ้ืนท่ีเป<นของตัวเอง ทำนาป6เฉลี่ยครอบครัวละ 6.02 ไร2 ใช,
แรงงานครัวเรือนและแรงงานจ,าง ซ่ึงพันธุ	ข,าวท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ ข,าวหอมกระดังงา รองลงมาคือ ข,าวคูหา 
ข,าวจันเตCะ ข,าวสังข	หยด ข,าวลูกนาค และข,าวเล็บนก ตามลำดับ เกษตรกรร,อยละ 65.5 ใช,วัสดุปูนในการปรับ
สภาพดินก2อนการปลูกข,าว และเกษตรกรทุกรายใช,ปุ|ยเคมีในการเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน 

2. ต,นทุนในการปลูกข,าวแบ2งได, 3 ส2วน คือ ค2าแรงงาน ค2าป@จจัยการผลิต และค2าใช,จ2ายอ่ืนๆ คิดเป<น 
ร,อยละ 70, 26 และ 4 ตามลำดับ ซ่ึงสาเหตุท่ีทำให,ต,นทุนค2าแรงงานในการผลิตสูง เนื่องจากค2าจ,างไถนา ค2า
ดำนา ค2าเก่ียวข,าว และค2าแรงงานตนเองในการดูแลรักษาแปลงนา เนื่องจากค2าแรงงานข้ันต่ำขณะ
ทำการศึกษาอยู2ในระดับท่ีสูงทำให,ค2าจ,างดำนา ค2าเก่ียวข,าว และค2าแรงงานตัวเองสูง ส2วนค2าป@จจัยการผลิตท่ี
ทำให,ต,นทุนการผลิตสูง ได,แก2 ค2าปุ|ย ค2าพันธุ	ข,าว ค2าวัสดุปูน และค2าน้ำมันเชื้อเพลิง  

3. เกษตรกรส2วนใหญ2ร,อยละ76 นิยมปลูกข,าวหอมกระดังงา รองลงมาคือข,าวคูหาร,อยละ 35.5 และ 
ข,าวจันเตCะ ข,าวสังข	หยด ข,าวลูกนาค และข,าวเล็บนก.ตามลำดับ โดยพบว2า ข,าวหอมกระดังงาให,ผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุด 373.44 กิโลกรัมต2อไร2 รองลงมาคือข,าวคูหา (368.50 กิโลกรัมต2อไร2) ข,าวจันเตCะ (361.18 กิโลกรัมต2อไร2) 
ข,าวสังข	หยด (352.63 กิโลกรัมต2อไร2) ข,าวลูกนาค (354.95 กิโลกรัมต2อไร2) และ ข,าวเล็บนก (349.11 กิโลกรัม
ต2อไร2) ตามลำดับ จากการวิเคราะห	ผลตอบทางเศรษฐกิจ พบว2า ข,าวหอมกระดังงาให,มูลค2าผลผลิตสูงสุด 
7,468.80 บาทต2อไร2 โดยมีกำไรสุทธิสูงสุด 2,224 บาทต2อไร2 รองลงมาคือข,าวสังข	หยดให,มูลค2าผลผลิต 
7,405.23 บาทต2อไร2 โดยมีกำไรสุทธิ 2,146 บาทต2อไร2 ข,าวคูหา ข,าวเล็บนก.ข,าวลูกนาค และ ข,าวจันเตCะ ซ่ึงให,
มูลค2าผลผลิต 6,633, 6,284, 5,679 และ 5,418 บาทต2อไร2 ตามลำดับ ซ่ึงเกษตรกรส2วนใหญ2ปลูกข,าวไว,เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  
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4. สำหรับแนวโน,มการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัด เกษตรกรร,อยละ 59.0 ไม2มี
ความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงท่ีนาไปปลูกพืชอย2างอ่ืนแทน เนื่องจากเกษตรกรส2วนใหญ2จะปลูกข,าวไว,บริโภคใน
ครัวเรือนเป<นหลัก และเกษตรกรมีรายได,เพ่ิมจากการนำข,าวเปลือกไปแปรรูปเป<นข,าวซ,อมมือ ซ่ึงจะขายได,ใน
ราคาท่ีสูงประมาณ 50-60 บาทต2อกิโลกรัม ส2วนร,อยละ 24.5 มีความคิดท่ีต,องการเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีนาข,าวไป
ปลูกพืชอย2างอ่ืน เช2น ยางพารา ปาล	มน้ำมัน เป<นต,น เนื่องจากเกษตรกรเห็นว2าการปลูกข,าวได,ผลผลิตต่ำ และ
มีป@ญหาในการเพาะปลูกมาก ส2วนเกษตรกรร,อยละ 16.5 ยังไม2แน2ใจว2าจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการ
ปลูกข,าวในดินเปรี้ยวจัดหรือไม2 แต2หากได,รับการสนับสนุนจากหน2วยงานท่ีเก่ียวข,องก็พร,อมท่ีจะเปลี่ยนไปปลูก
พืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข,าว 
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