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บทคัดย่อ

             ชาวนาเป็นอาชีพเกษตรกรที่มีความสำาคัญอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่สำาคัญที่สุดในสังคมเกษตรกรไทย โดยในการผลิตข้าวนั้นมีต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้อง คือ วัตถุทางตรงในการปลูก

ข้าว  ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรูพืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก ค่าแรงงานทางตรงในการ

ปลูกข้าว คือ ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูกข้าวโดยตรง โดยค่าแรงงานในการปลูกข้าวยังหมายรวม

ถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเกี่ยวข้าวด้วย และค่าใช้จ่ายการผลิต

ในการปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ค่าเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกและค่าภาษีที่ดินที่ทำาการเพาะปลูก เมื่อการผลิต

ข้าวในปัจจุบันของชาวนาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบพอมีพอกินไปเป็นการปลูกเพื่อการแข่งขันทางการ

ตลาด ดังนั้นชาวนาจึงให้ความสำาคัญต่อแนวทางในการลดต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อนำาไปสู่การผลิตที่ชาวนาจะได้รับ

กำาไรสูงสุด

คำาสำาคัญ: แนวทาง  ต้นทุนผลิต  การปลูกข้าว

Abstract
               Peasant farmers are a priority of the country since rice is the most important crop in 

Thailand. In rice planting, the production costs involved are allotted to direct materials such as 

the rice seeds, fertilizer and pesticides. Meanwhile, direct labor costs are wages paid at the rice 

paddy for the planting and harvesting of rice. In addition, the labor cost includes the operation of 

rice machinery and agricultural vehicles such as tractors and harvesters. The cost of production 

overhead in rice farming, on the other hand, includes the cost of electricity, fuel bills, maintenance 

and repair of equipment, rental of land, and land taxes. Today, rice farming has changed from 

being a self-supporting industry to something grown for market competition. Thus, the farmers must 

focus on ways to reduce the costs of production in order to get maximum profits.
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บทนำา

         ปัจจุบันปัญหาราคาข้าวตกต่ำาที่สุดในรอบ 10 ปีที่

ผ่านมา นับเป็นข่าวร้ายจากราคาข้าวที่สร้างความเดือด

ร้อนต่อชาวนาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลต้องดำาเนิน

การอย่างเร่งด่วนในการพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้

กับชาวนาผู้ซึ่งประกอบอาชีพสำาคัญอันดับต้นท่ีมีส่วนใน

การสร้างรายได้หลักสู่ประเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่ของไทยปลูกข้าวเป็นพืชหลักมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 

ดังนั้นข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญที่สุดในสังคม

เกษตรกรของประเทศไทย 

          สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกต่ำานั้นมาจาก

ปัจจัยภายในประเทศ รวมทั้งภาวะตลาดส่งออกที่ไม่เอื้อ

อำานวย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนับเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำาให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำาแก้ไขได้ยากขึ้น เนื่องจาก

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรตามฤดูกาลเม่ือมีผลผลิตเกิน

ความต้องการจึงเก็บไว้ในปริมาณสูงท้ังน้ีเม่ือพิจารณา

จากปริมาณการส่งออกแล้วพบว่าในปัจจุบันข้าวไทย

อยู่ในสถานะดาวร่วงของภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากมี

ผู้ผลิตประเทศอื่นในภูมิภาคเข้ามาร่วมค้ามากขึ้นทั้ง

ประเทศเวียดนามที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของโลกรวมทั้ง

ประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์มีการขยายตัวด้านการ

ค้าข้าวอย่างก้าวกระโดดขณะที่ประเทศคู่ค้าสำาคัญใน

ภูมิภาคอาเซียนของไทยอย่างฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

มาเลเซียเริ่มมีนโยบายลดการนำาเข้าข้าวโดยส่งเสริม

ให้ปลูกข้าวบริโภคเองในประเทศรวมถึงประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวของประเทศไทยค่อนข้างต่ำาแต่มีต้นทุน

สูง ชาวนามีจำานวนเงินเหลือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้าน (เบญจวรรณ  วงศ์คำา, 2557) แต่อย่างไรก็ตาม

จุดแข็งของไทยก็คือการมีองค์ความรู้ในการค้าข้าวจาก

ประสบการณ์ในการเป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2522 (อิสริยา  นิติทัณฑประภาศ บุญญะศิริ, 

2554) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญสำาหรับการก้าวสู่การเป็น

ประเทศการค้าพาณิชย์ โดยไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการลดต้นทุนการผลิตเ พ่ือเพิ่มรายได้ ให้ กับ

เกษตรกรชาวนา ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวนั้น

ไม่จำาเป็นต้องเพิ่มราคาขายผลผลิตในตลาด เนื่องจาก

ตลาดมีกลไกลที่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะพืชที่มีการขาย

และตั้งราคาในตลาดโลกอย่างข้าว (นวลละออง  อรรถ

รังสรรค์, 2558) การพยายามกำาหนดราคาตลาดเป็น

สิ่งที่ทำาได้ยากหรือทำาไม่ได้เลย ซึ่งหากเราต้องการปรับ

ราคาขายขึ้นแต่คู่แข่งไม่ปรับราคาตามจะส่งผลให้สูญ

เสียตลาดให้กับคู่แข่งขันดังที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นการ

ผลิตข้าวจึงขึ้นอยู่กับการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการลด

ต้นทุนเพื่อทำาให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยการ

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวที่สำาคัญ เป็นการ

ใช้นโยบายลดปัจจัยการผลิตของชาวนา คือ ลดการใช้

ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ลดค่าจ้างในการทำานา และ

ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ ่งปัจจุบันชาวนาต้องพึ่งพาการ

ซ้ือเมล็ดพันธ์ุจากบริษัทเอกชนที่เข้ามาผูกขาดทางการ

ตลาดและโฆษณาว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ดังนั้นถ้าชาวนา

สามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวข้างต้นได้ จะส่งผลให้

ชาวนาสามารถกำาหนดแนวทางในการบริหารต้นทุนการ

ผลิตและนำาข้อมูลไปประกอบการวางแผนทางการเงิน

และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การลดต้นทุนการผลิต การกู้ยืมเงิน หรือการขยาย

พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นการวางแผนการดำาเนินงาน

เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์จากการลงทุนตลอดจนสร้าง

ความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้นในเรื่องการลดต้นทุนการ

ผลิตเพ่ือเพิ่มรายได้ของชาวนาถือเป็นหัวใจสำาคัญที่จะ

สามารถนำาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้าว

ของไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำาอย่างไร

ให้ชาวนาใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจตามหลัก

การบัญชีต้นทุนเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

และสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสิน

ใจต่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับ

แนวทางการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวภายใต้

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือให้ชาวนา
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และผู้สนใจทั่วไปได้ทราบและสามารถกำาหนดแนวทาง

ในการลดต้นทุนผลิตได้อย่างชัดเจนเพื่อนำาไปสู่การ

บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องได้อย่าง

มีประสิทธิภาพนำามาซ่ึงกำาไรท่ีชาวนาควรจะได้รับเพื่อ

ความอยู่รอดของชาวนาต่อไป

นิยามของต้นทุนการผลิต

         ต้นทุนการผลิต (Production cost)  หมายถึง  ค่า

ใช้จ่ายในการดำาเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าดัง

นั้นต้นทุนการผลิตจึงถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนิน

งาน เพราะเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นย่อมมีผลทำาให้กำาไรลดลง 

โดยผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์ต้นทุนให้ถูกต้องเพื่อการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (สมนึก  เอื ้อจิระพงษ์พันธ์,       

2557) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อสรุปให้ทราบถึง

        1. ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนขาย(Cost of 

goods sold) ประจำางวดเพื่อวัดผลการดำาเนินงานของ

กิจการ

        2. การสะสมข้อมูลเพื่อใช้ในการคำานวณมูลค่า

สินค้าคงเหลือ (Inventory evaluation) ได้อย่างถูก

ต้อง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

       3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุม

เพื่อการตัดสินใจ (Planning and control) ซึ่งจะ

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดำาเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผน 

และบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของธุรกิจใน

ที่สุดนอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนยังจะช่วยให้ผู้

บริหารได้ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการ

ดำาเนินธุรกิจและหาทางกำาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

        4. เครื่องมือที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เพื่อให้การ

บริหารงานประสบความสำาเร็จและได้กำาไรสูงสุด

ปัจจัยของต้นทุนการผลิต

        ปัจจัยของต้นทุนการผลิต มีดังนี้ (สมทรง  ค้าขาย, 

2559)

1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบถือเป็นส่วนประกอบ

หลักในการผลิตสินค้า ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้า สามารถจำาแนกได้ ดังนี้ 

       1.1 วัตถุทางตรง (Direct materials) หมายถึง 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้อย่าง

ชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าปริมาณและต้นทุนเท่าใด 

รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ชนิดนั้น 

        1.2 วัตถุทางอ้อม (Indirect materials) หมายถึง 

วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า 

แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ โดยปกติแล้ว

วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งถือ

เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง

2. ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทน

ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตสินค้าโดยปกติค่าแรงงานสามารถจำาแนกได้ 

ดังนี้

       2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมาย

ถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่

ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปโดยตรงรวม

ทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจำานวนมากเม่ือเทียบกับค่าแรง

งานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็น

ค่าแรงงานส่วนสำาคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า

สำาเร็จรูป

      2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมาย

ถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ใน

การผลิตสินค้า ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing overhead) 

หรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory overhead) หรือโสหุ้ย

การผลิต (Manufacturing burden) หรือต้นทุนผลิต

ทางอ้อม (Indirect  cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุทาง

ตรง และค่าแรงงานทางตรง โดยปกติรายการที่รวมไว้

ในค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่ วัตถุทางอ้อม ค่าแรงงานทาง

อ้อมและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานและ

เครื่องจักร เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา ภาษีทรัพย์สินและค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดอื่นในโรงงาน

        ในมุมมองของกรมวิชาการเกษตร ต้นทุนการผลิต

ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเกษตร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร

หลายรายยังมีความสับสนในเรื่องของต้นทุนการผลิต 

เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีมูลค่าสูงข้ึนเรื่อยๆทำาให้

เกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น

ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือการเกษตร 

ฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไป ทำาให้เกษตรกรไม่

สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น

จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสำาคัญและ

เกี่ยวข้องต่อการลดต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าว 

โดยเม่ือเกษตรกรชาวนาสามารถจำาแนกค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้นได้ ชาวนาจะสามารถ

นำาข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน

การลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2559)

การบริหารต้นทุน 

       การบริหารต้นทุนหรือการจัดการต้นทุน (Cost 

management)เป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญในการเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรซึ่งการบริหาร

ต้นทุน หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ  ใน

การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ต้นทุนใน

การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เพื่อนำาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง

การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจำาเป็น

ต้องทราบโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารต้นทุนและ

วางกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเมื่อ

ทราบโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว ผู้

บริหารก็สามารถนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์ด้านราคารวมทั้งนำามาใช้ในการบริหารต้นทุน

การผลิต ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนประเภทต่าง 

ๆ และหาแนวทางการลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (ดวงมณี  โก

มารทัต, 2551) ซึ่งส่งผลต่อการดำาเนินงานขององค์กร 

วิธีการบริหารต้นทุน มีดังนี้ 

    1. การคำานวณหารายละเอียดต้นทุนทั้งหมด โดยเริ่ม

จากการรวบรวมจัดทำารายละเอียดข้อมูลในส่วนต่าง ๆที่

เป็นต้นทุนและจำาเป็นต้องใช้สำาหรับการประกอบธุรกิจ

ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุน

ผันแปร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ค่า

วัตถุดิบ ค่าเช่าสำานักงาน ค่าไฟฟ้าและนำ้าประปา 

       2. พยายามลดต้นทุน โดยพิจารณาจากรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายและจำานวนเงินของต้นทุนประเภทต่างๆที่

รวบรวมได้

      3. ค้นหาทางเลือกพิเศษเพื่อลดต้นทุนอีกครั้ง ซึ่งเมื่อ

ได้จำานวนต้นทุนสุทธิแล้ว ให้พยายามหาแนวทางในการ

ลดต้นทุนโดยให้ผู้ประกอบการพยายามตัดทอนลดราย

จ่ายในส่ิงที่ไม่จำาเป็นออกไปเพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุน

อันเกิดจากความต้องการที่เกินพอดีของผู้ประกอบการ

ได้เป็นจำานวนมากด้วย

    4. นำาต้นทุนสุทธิขั้นสุดท้ายมาคำานวณ ซึ่งหลังจาก

ที่ลดต้นทุนด้วยการตัดทอนส่วนที่ไม่จำาเป็นออกไปแล้ว 

ผู้ประกอบการจะได้ต้นทุนท่ีถือว่าตำ่าที่สุดออกมาเรียก

ว่า“ต้นทุนสุทธิ”ซึ่งผู้ประกอบการต้องนำาเอาต้นทุนสุทธิ

ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจตั้งราคาขาย คำานวณหาจุดคุ้ม

ทุนและผลกำาไร รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนทางการ

ตลาดและการออกแบบสร้างแผนทางธุรกิจที่เหมาะสม

ต่อไป

  ในการบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ ฝ่ายบริหารต้องจัดหาทรัพยากรต่างๆเช่น บุคลากร

โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ สาธารณูปโภค 

และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆไว้ล่วงหน้า หากกิจการ

สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้เต็มที่โดยไม่มีกำาลังผลิต

ว่างหรือกำาลังผลิตเหลือก็แสดงว่ากิจการได้ใช้ทรัพยากร
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เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางตรงข้ามหากมี

ทรัพยากรเหลือมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่

จัดหามาอย่างเต็มที่แสดงว่าได้เกิดความสูญเปล่าและ

สิ้นเปลืองขึ้นในการดำาเนินงาน(วัลลภ  บัวชุม, 2552) ดัง

นั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบต้นทุนเพื่อนำามาใช้ใน

การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ดวงมณี  โกมาร

ทัต, 2554)

        1. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing) 

เป็นระบบต้นทุนเพื่อการบริหารที่มีการคิดต้นทุนและค่า

ใช้จ่ายเข้าไปในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิต โดยอาศัย

ความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน แล้วจึงคิดต้นทุนนั้น

เข้าไปในสิ่งที่จะคิดต้นทุน หลักการพื้นฐานที่สำาคัญของ

ต้นทุนฐานกิจกรรม คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

ผลิตได้ก่อให้เกิดต้นทุนและกิจกรรมนั้นได้ถูกใช้ไปใน

สิ่งที่จะคิดต้นทุน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถนำาต้นทุนฐาน

กิจกรรมที่คำานวณได้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนา

กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเปล่าหรือ

กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าต่อไป (วรศักดิ์  ทุมมานนท์ และ ธีร

ยุส วัฒนาศุภโชค, 2545) 

        2. การบริหารต้นทุนกิจกรรม (Activity Base 

Management)  เป็นแนวทางมุ่งการจัดการต่อกิจกรรม 

เพื่อการปรับปรุงมูลค่าท่ีส่งมอบสู่ผู้ซ้ือและสร้างผลกำาไร

ให้กับผู้ขาย การบริหารต้นทุนกิจกรรม คือ การบริหาร

โดยเน้นกิจกรรม พยายามลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าหรือ

กิจกรรมที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่องค์การและพยายาม

ส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้

กับองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหาร

ต้นทุนกิจกรรมจึงรวมถึงการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน 

การวิเคราะห์กิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติการ การ

บริหารต้นทุนกิจกรรมจะถูกใช้สำาหรับการติดตามค่าใช้

จ่ายการผลิตและต้นทุนทางอ้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องให้กับการผลิตนั้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าว 
       ข้าวเป็นพืชประเภทหญ้าที่มีความสำาคัญและมี

คุณประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุก

วันนี้คนเอเชียประมาณ 3,000 ล้านคน บริโภคข้าวเป็น

อาหารหลักประจำาวันและนอกจากน้ันข้าวยังสามารถ

นำามาทำาเป็นอาหารหวานชนิดต่างๆได้อีกด้วยดังนั้น

ข้าวจึงเป็นพืชที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำาหรับการดำารงชีวิต

ของมนุษย์มานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(กรมส่งเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) 

การจำาแนกประเภทของพันธุ์ข้าว 
พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันสามารถแบ่งได้

ตามลักษณะดังนี้

1. แบ่งตามสภาพพื้นที่ปลูก ดังนี้

      1.1 ข้าวไร่(Upland rice)เป็นข้าวที่ใช้ปลูกในพื้นที่

ที่ไม่มีน้ำาขังมีสภาพเช่นเดียวกับการปลูกพืชไร่คือบน

พื้นที่เนินสูงการปลูกข้าววิธีนี้จึงต้องใช้น้ำาฝนเพียงอย่าง

เดียวเนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำาขังและไม่มีการชลประทาน 

พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จึงแห้งและขาดน้ำาทันทีเมื่อสิ้นฤดู

ฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้น

โดยปลูกในต้นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 25 – 30 ถังต่อไร่

      1.2 ข้าวนาสวน (Lowland rice) เป็นข้าวที่ปลูก

อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำาตั ้งแต่ 5 - 10 เซนติเมตรจนถึง

พื้นที่ที่มีระดับน้ำาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร ข้าวนาสวน

ส่วนใหญ่ปลูกโดยวิธีปักดำาและให้ผลผลิตเฉลี่ย 30 ถัง

ต่อไร่ การปลูกข้าวนาสวนแบ่งเป็น ดังนี้

         1.2.1 ข้าวนาน้ำาฝน เป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี 

อาศัยน้ำาฝนตามธรรมชาติพันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นข้าว

พันธุ์พื้นเมืองหรือข้าวที่มีการคัดพันธุ์มาจากข้าวพันธุ์พื้น

เมือง ข้าวพันธุ์นี้มีคุณภาพเมล็ดดีแต่มีต้นสูงและล้มง่าย

         1.2.2 ข้าวนาชลประทานเป็นข้าวที่ปลูกในเขต

ชลประทานปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง พันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วน

ใหญ่เป็นพันธ์ุข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และจะให้ผลผลิต

สูงในการทำานาที่ใช้ปุ๋ยเคมี

      1.3 ข้าวนาเมืองหรือข้าวข้ึนน้ำาหรือข้าวฟางลอย 
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(Deep waterarfloating rice)เป็นข้าวที่ปลูกอยู่ใน

พื้นที่ที่มีระดับน้ำาตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป จนถึง 3 – 

4 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำาประมาณ 1 – 2 

เมตร ข้าวนาเมืองส่วนใหญ่จะปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง

หรือที่ชาวนาเรียกว่าหว่านสำารวย โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 

20 – 30 ถังต่อไร่

         2.  แบ่งตามฤดูปลูก ดังนี้

      2.1 ข้าวนาปีหรือข้าวไวต่อช่วงแสง (Photoperiod 

sensitive varieties) เป็นพันธุ์ข้าวที่มีช่วงเวลาของการ

ออกดอกที่แน่นอนเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปีเท่านั้น ข้าว

ชนิดนี้จะออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะต้องการช่วง

แสงจำาเพาะเพื่อการออกดอก โดยไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์

นั้นเมื่อใด ก็จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น 

     2.2 ข้าวนาปรังหรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อ

ช่วงแสง (Photoperiod insensitive varieties) เป็น

พันธุ์ข้าวที่ออกดอกตามอายุเก็บเกี่ยวของข้าวโดยไม่ขึ้น

อยู่กับช่วงแสงมีอายุการเก็บเก่ียวแน่นอนปลูกได้ดีใน

ฤดูร้อนเพราะมีช่วงแสงมากกว่าฤดูอื่นเมื่อมีอายุครบ

ถึงระยะเวลาออกดอกข้าวพันธุ์นี้จะออกดอกได้โดยไม่

จำาเป็นต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกำาหนดทำาให้ข้าวชนิดนี้

สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรมักจะเรียกว่าข้าว

นาปรังถึงแม้จะปลูกได้ท้ังในฤดูนาปีท่ีอาศัยน้ำาฝนและ

ในช่วงฤดูแล้งที่ต้องอาศัยน้ำาชลประทาน โดยพันธุ์ข้าวที่

เกษตรกรใช้ปลูกในปัจจุบันมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว

         3. แบ่งตามประเภทการบริโภคหรือประเภทของ

เนื้อแป้งในเมล็ดข้าวสาร ดังนี้

      3.1 ข้าวเหนียว (Glutinous or waxy rice) เป็น

ข้าวที่มีเมล็ดข้าวสารสีขาวขุ่น เมื่อนึ่งแล้วจะได้ข้าวสุกที่

จับตัวติดกันเหนียวแน่นและมีลักษณะใสนิยมบริโภคกัน

มากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     3.2 ข้าวเจ้า (Nonglutinous rice) เป็นข้าวที่มีเมล็ด

ข้าวสารใสเมื่อข้าวสุกจะมีสีขาวขุ่นและร่วนกว่าข้าว

เหนียวและข้าวเจ้าแต่ละพันธ์ุเม่ือหุงสุกแล้วจะมีความ

เหนียวแตกต่างกัน นิยมบริโภคในภาคกลางและภาคใต้ 

การทำานา
การทำานา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้น

ข้าวในนาตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียวซึ่งการทำานามี

ขั้นตอนที่สำาคัญ ดังนี้

     1.การเตรียมดิน ดังนี้

       1.1 การไถดะเป็นการไถครั้งแรกตามแนวยาวของ

พื้นท่ีนาเมื่อไถดะจะช่วยพลิกดินเพื่อให้ดินช้ันล่างได้

ขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจน และเป็นการตากดินเพื่อ

ทำาลายวัชพืช โรคบางชนิด การไถดะจะเริ่มทำาเมื่อฝนตก

ครั้งแรกในปีฤดูกาลใหม่ หลังจากไถดะจะตากดินเอาไว้

ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

       1.2 การไถแปร เป็นการช่วยพลิกดินที่กลบขึ้นมา

อีกครั้ง เพื่อทำาลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และเป็นการย่อยดิน

ให้มีขนาดเล็กลง 

       1.3 การคราดเพื่อเอาเศษวัชพืชออกจากพื้นที่

นาและย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนเหมาะแก่การ

เจริญของข้าวทั้งยังเป็นการปรับระดับพื้นที่ให้มีความ

สม่ำาเสมอ เพื่อสะดวกในการควบคุมและการดูแลให้น้ำา

    2.การปลูก แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ด

โดยตรง ได้แก่ การทำานาหยอดและนาหว่าน ส่วนการ

เพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อนแล้วนำาต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่น 

ๆ ได้แก่การทำานาดำา และนาโยน

  3.การเก็บเกี่ยวหลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวง

ประมาณ 20 วันชาวนาจะเร่งระบายน้ำาออกเพื่อเป็นการ

เร่งให้ข้าวสุกพร้อมๆกันและทำาให้เมล็ดมีความช้ืนไม่สูง

เกินไปจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำาออก

ประมาณ 10 วัน ระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการเก็บ

เกี่ยว เรียกว่า ระยะพลับพลึง คือ สังเกตที่ปลายรวง

จะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตองอ่อนการเก็บเกี่ยวใน

ระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่งมีน้ำาหนักและมี

คุณภาพในการสี

     4. การนวดข้าว หลังจากตากข้าว ชาวนาจะขน

ข้าวมาในลานนวด จากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจาก

รวง บางแห่งใช้แรงงานคนบางแห่งใช้วัวหรือควายย่ำาแต่

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวมาช่วยในการนวด

     5.การเก็บรักษา เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทำาความสะอาด

แล้วควรตากให้มีความช้ืนประมาณ14%จึงนำาเข้าเก็บใน

ยุ้งฉางที่มีสภาพอากาศถ่ายเทได้สะดวกสามารถขนส่ง
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ได้สะดวกและเมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทำาพันธุ์ต้องแยกจาก

เมล็ดข้าวบริโภคและควรมีป้ายบอกวันบรรจุชื่อพันธ์ุ 

เพื่อความสะดวกในการนำาไปใช้

ต้นทุนของการปลูกข้าว

        ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญของประเทศ

ไทยการปลูกข้าวเป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

เกษตรกร ซึ่งวิถีการปลูกข้าวของชาวนาไทยเปลี่ยนไป 

จากที่เมื่อก่อนชาวนาหน่ึงคนต้องทำาทุกอย่างต้ังแต่ไถนา

ย่ำาเทือกไปถึงเกี่ยวข้าว กลายมาเป็นทำาเองบางส่วนและ

จ้างคนอื่นอีกบางส่วน กระทั่งปัจจุบันแทบจะเป็นการ

จ้างคนอื่นทำาทุกขั้นตอน ดังนั้นต้นทุนของการปลูกข้าว

จึงเป็นปัจจัยหลักที่ชาวนาต้องให้ความสนใจ ดังนี้ (พิกุล  

พงษ์กลาง, 2559)

        1. วัตถุทางตรงในการปลูกข้าว คือ ส่วนประกอบ

หลักที่ใช้ในการปลูกข้าว ถือเป็นส่วนสำาคัญในการผลิต 

ซึ่งสามารถชี้ได้ชัดว่าใช้ในกระบวนการปลูกข้าวเป็น

จำานวนเท่าใดและสามารถคำานวณมูลค่าต่อการผลิต

ข้าวหนึ่งหน่วยได้โดยง่าวัตถุทางตรงในการปลูกข้าว 

ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรู

พืช ที่ใช้ในการเพาะปลูก

        2. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว คือ ค่าจ้าง

แรงงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปลูก

ข้าวโดยตรง และสามารถคำานวณมูลค่าได้ง่าย เริ่มตั้งแต่

ต้นจนถึงส้ินกระบวนการผลิตค่าแรงงานในการปลูก

ข้าว ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเตรียมพื้นที่ ค่าแรง

งานในการเพาะปลูกค่าแรงงานในการดูแลรักษาค่าแรง

งานในการเก็บเกี่ยวและขนย้าย โดยค่าแรงงานในการ

ปลูกข้าวยังหมายรวมถึง ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทางการ

เกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกข้าว และรถเกี่ยวข้าว เพื่อ

ดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

        3. ค่าใช้จ่ายการผลิตในการปลูกข้าว คือ ค่าใช้

จ่ายที่นอกเหนือจากวัตถุทางตรงในการปลูกข้าวและ

ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าว ค่าใช้จ่ายการผลิตใน

การปลูกข้าว ประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร ค่ากระแส

ไฟฟ้า ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพื้นที่ในการ

เพาะปลูก และค่าภาษีที่ดินที่ทำาการเพาะปลูก 

8 

2. ค่ า แ ร ง ง า นท า ง ต ร ง ใ น ก า ร ป ลู ก ข้ า ว  คื อ  ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง ใ น ก ร ะบ วนก า ร ป ลู ก
ขา้วโดยตรง และสามารถค านวณมูลค่าไดง่้าย เร่ิมตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินกระบวนการผลิต ค่าแรงงานในการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย 
ค่าแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ี ค่าแรงงานในการเพาะปลูก ค่าแรงงานในการดูแลรักษา ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวและขนยา้ย 
โดยค่าแรงงานในการปลูกขา้วยงัหมายรวมถึง ค่าจา้งเหมาเคร่ืองจกัรทางการเกษตร เช่น รถไถนา รถปลูกขา้ว และรถเก่ียวขา้ว 
เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

3. ค่าใชจ่้ายการผลิตในการปลูกขา้ว คือ ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากวตัถุทางตรงในการปลูกขา้ว และค่าแรงงาน
ทางตรงในการปลูกขา้ว ค่าใชจ่้ายการผลิตในการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย ค่าวสัดุการเกษตร ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก และค่าภาษีท่ีดินท่ีท าการเพาะปลูก  

 

 

แผนภาพที ่1 ตน้ทุนของการปลูกขา้ว 

ตน้ทุนของการปลูกขา้ว เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีน่าสนใจของชาวนาในปัจจุบนัท่ีสูงข้ึนกวา่เม่ือก่อน ไม่วา่จะเป็นตน้ทุน
วตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน หรือแมแ้ต่กระบวนการผลิตท่ีเปล่ียนไปท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนก็ตาม ซ่ึงปัจจุบันตน้ทุนต่อไร่อยู่ท่ี
ประมาณ 5,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ซ่ึงถา้ชาวนาสามารถก าหนดขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยา่ง
เหมาะสมจะท าใหเ้กิดก าไรสูงสุด อยา่งไรก็ตามจากการส ารวจพบวา่ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ของการปลูกขา้วค่อนขา้งนอ้ย โดยไม่ไดบ้นัทึกบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนครบทุกรายการ บางรายการมีการจด แต่บางรายการ

ต้นทุนของการปลูกข้าว 

วตัถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายการผลิต 

- ค่าเมลด็พนัธ์ุ  
- ค่าปุ๋ย  
- ค่ายาปราบศตัรูพืช 

- ค่าแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ี  
- ค่าแรงงานในการเพาะปลูก  
- ค่าแรงงานในการดูแลรักษา  
- ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวและ
ขนยา้ย 

- ค่าวสัดุการเกษตร  
- ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์  

- ค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์  
- ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก  
- ค่าภาษีท่ีดินท่ีท าการเพาะปลูก 
- ค่ากระแสไฟฟ้า  
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        ต้นทุนของการปลูกข้าว เป็นหนึ่งในปัญหาที่

น่าสนใจของชาวนาในปัจจุบันที่สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนแรงงานหรือแม้แต่

กระบวนการผลิตท่ีเปลี่ยนไปทำาให้มีต้นทุนท่ีสูงขึ้นก็ตาม 

ซึ่งปัจจุบันต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ประมาณ5,000บาทท้ังน้ีข้ึน

อยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกซึ่งถ้าชาวนา

สามารถกำาหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมจะ

ทำาให้เกิดกำาไรสูงสุด อย่างไรก็ตามจากการสำารวจพบว่า

ชาวนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวค่อนข้างน้อย โดยไม่ได้บันทึกบัญชี

เกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นครบทุกรายการ บางรายการมี

การจด แต่บางรายการไม่จด ดังนั้นหากชาวนาใส่ใจและ

ต้องการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวให้สามารถอยู่

รอดได้แล้ว ชาวนาควรให้ความสำาคัญ ดังนี้ (พิกุล  พงษ์

กลาง, 2559)

      แนวทางที่ 1 ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับ

รายจ่ายแบบง่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันท่ีลงมือทำานาจนถึงวัน

ที่จำาหน่ายผลผลิตรวมทั้งจดบันทึกและสรุปข้อมูลเก่ียว

กับจำานวนผลผลิตที่ได้เมื่อสิ้นฤดูการทำานาเพื่อให้ตนเอง

สามารถนำาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งสามารถตรวจ

สอบได้ว่าผลผลิตที่ได้มีกำาไรหรือขาดทุนเท่าไร

         แนวทางที่ 2 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลด

ต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งการเพิ่มรายได้จากการ

ปลูกข้าวนั้นเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มราคาขายผลผลิต

ในตลาดได้ อาจส่งผลให้สูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันได้ 

ดังนั้นหลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาไม่ใช่การ

กำาหนดราคาขายเพราะข้าวเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่

ราคามีความเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาดโลก 

และราคาข้าวจะแตกต่างกันตามคุณภาพของข้าว ดังนั้น

หลักประกันในการเพิ่มรายได้ของชาวนาจึงเป็นการลด

หรือควบคุมต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งการลดต้นทุนและค่า

ใช้จ่ายในการผลิตมี 2 ส่วนที่สำาคัญคือ ส่วนแรกเป็นการ

ลดการใช้ปัจจัยการผลิตของชาวนา โดยใช้นโยบายลด

คือ ลดการใช้ปุ๋ย ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และลดค่าจ้างใน

การทำานา ส่วนที่สองนั้นเป็นการลดต้นทุนที่สำาคัญของ

การทำานาอีกอย่างหน่ึงคือเมล็ดพันธุ์ข้าวสำาหรับกรณี

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำาบลออน

ใต้นั้นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับเมล็ดพันธุ์แจก

จากกรมการข้าวให้นำาไปผลิตต่อเป็นเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อ

ดำาเนินการเพาะปลูกเองดังนั้นจากนโยบายลดดังกล่าว

ข้างต้นถ้าชาวนาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็เท่ากับชาวนา

สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ จะส่งผลให้ชาวนามี

โอกาสทำากำาไรในการผลิตข้าวได้มากขึ้น

        แนวทางที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเป็นการ

มุ่งแก้ปัญหาภายในว่าจะจัดการบริหารงานอย่างไรจึงจะ

ช่วยให้การปลูกข้าวได้ผลผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่ำา มี

กำาไรและสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ตาม

กระบวนการบริหารที่สำาคัญโดยข้อมูลที่สามารถตอบ

สนองความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้อง

มีกระบวนการจัดการที่ดีซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการที่สำาคัญ

ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจ

สอบและการดำาเนินการให้เหมาะสม โดยจะต้องมีการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้ คือ รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น หา

ช่องทางในการแก้ไขปัญหาและเลือกทางเลือกท่ีดี

ที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางซึ่งการบริหารจัดการของ

เกษตรกรเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มีพลังใน

การขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และการ

สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ให้มีความพร้อมในกระบวนการการสร้างสรรค์ความ

คิดและนำาไปสู่แนวทางปฏิบัติในด้านการดำารงชีวิตให้มี

คุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      แนวทางที่ 4 การเรียนรู้เกี่ยวกับการคำานวณต้นทุน

การผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตของการปลูก

ข้าว จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการ

รวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว

กับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่แนวทางในการลดต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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       นอกจากนี้ชาวนายังสามารถนำาความรู้เทคโนโลยี

การปลูกข้าวอย่างเหมาะสมไปบริหารจัดการและ

ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตของการปลูกข้าวดังนี้ (อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี และ

สายใจ วิบูรณ์พันธ์, 2555 และ พิกุล  พงษ์กลาง, 2559)

         1. การปรับเปล่ียนวิธีการจากการจ้างคนอื่นทำา

ทุกขั้นตอน ไปเน้นการพึ่งตนเองให้ได้ รวมทั้งมีการปรับ

ทักษะของตนให้ทำางานบางอย่างโดยไม่ต้องไปจ้างคน

อื่นเป็นการทำาเองซึ่งสามารถดูแลได้ทั่วถึงกว่าการจ้าง

คนอื่นส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานถูกลงนำาไปสู่กำาไรที่มาก

ขึ้น 

         2.  การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ เหมาะสม

กับพื้นที่ ในอัตราที่เหมาะสมทำาให้มีผลผลิตมากขึ้น 

        3. ปรึกษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ

เรียนรู้วิธีการในการจัดการไร่นาให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

        4. วิเคราะห์ดินเพื่อทราบความต้องการใช้ปุ๋ย 

เน้นการปรับปรุงหน้าดิน โดยการไถกลบตอซัง เร่งการผุ

พังสลายตัว ไม่เผาฟาง นำามูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้มี

ความจำาเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นกล้าที่ขึ้น

มาแตกกอดีขึ้น แข็งแรง และมีความต้านทานโรค ส่งผล

ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

       5. หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในการใช้

ปัจจัยให้คุ้มค่า และระมัดระวังให้มากที่สุด ดังนี้ 

            5.1ตรวจสอบแปลงนาก่อนการใช้ปุ๋ยเคมี และ

ควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ใส่ เ กินความ

ต้องการของพืชและดินเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองโดยเปล่า

ประโยชน์

          5.2ตรวจสอบแปลงนาก่อนฉีดพ่นสารป้องกัน

กำาจัดศัตรูข้าวและฉีดพ่นให้ถูกวิธีและในปริมาณที่

เหมาะสม ควรใช้ร่วมกับสารชีวภาพ เพื่อรักษาสมดุล

ธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่าย

  ดังนั้นชาวนาควรให้ความสำาคัญต่อแนวทางการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมรวมท้ังคำานึงถึงปัจจัยด้านการผลิต

เกี่ยวกับที่ดิน ทุน แรงงาน และผู้ประกอบการ ด้าน

การจัดการและดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ 

ด้านการตลาดและด้านเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพยายาม

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งควรมีการจดบันทึกข้อมูล

เก่ียวกับการผลิตเริ่มตั้งแต่ดำาเนินการผลิตจนถึงการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยศึกษาต้นทุนการผลิตอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำาเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม

การขั้นตอนการดำาเนินงานและขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อใช้ใน

การวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับตัดสินใจในอนาคต 

สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำาเนินงานได้ 

และติดตามผลเป็นระยะตามแนวทางการบริหารจัดการ

ที่วางไว้ (บุษบา  อารีย์, 2555)เพื่อให้สามารถคาดคะเน

เหตุการณ์ในอนาคตได้ตามกระบวนการบริหารที่สำาคัญ 

ซ่ึงข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีจะ

ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้อง

มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้โดยที่พยายาม

หาแนวทางที่ทำาให้ต้นทุนในการผลิตต่ำาที่สุดเพื่อให้ได้

กำาไรมากที่สุดและคำานึงถึงต้นทุนการผลิตและประโยชน์

ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าเพื่อนำาไปสู่การดำารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืนต่อไป 

สรุป
  บทความนี้นอกจากจะอธิบายถึงการจำาแนกต้นทุน

ตามลักษณะส่วนประกอบของการผลิตแล้วยังได้นำา

แนวทางในการลดต้นทุนผลิตของการปลูกข้าวที่ได้

จากการวิจัยมาเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้กับสภาพการดำาเนินงานของตนเอง อย่างไร

ก็ดีหากมีการนำาแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลรวมทั้งการ

ได้รับจากการอบรมจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ในเรื่องการจัดการไร่นาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว 

จะทำาให้ชาวนาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน

การผลิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นเครื่องมือที่

จะสามารถนำาไปสู่แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำาเป็นที่เกิดขึ้นและลดต้นทุนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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  สุดท้ายนี้ในมุมมองของผู้เขียนแนวทางการลด

ต้นทุนการผลิตถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้เกษตรกร
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