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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงส�ำรวจนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์
ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองโดย
กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน 250 คน
จากทัง้ หมด 1,210 คนโดยใช้แผนการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมหิ ลายขัน้ พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 16,280.38 บาท/ไร่ ทัง้ นี้ แบ่งเป็นต้นทุนเงินสดเฉลีย่ 8,027.38 บาท/ไร่ (ร้อยละ 49.31
ของต้นทุนทัง้ หมด) และต้นทุนทีไ่ ม่ใช่เงินสดเฉลีย่ 8,253.00 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.69 ของต้นทุนทัง้ หมด
ส่วนผลตอบแทนพบว่า ได้ขา้ วเปลือกทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ทงั้ หมด 7,350.20 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตเฉลีย่ 517.62
กิโลกรัม/ไร่ คงเหลือข้าวเปลือกไว้จ�ำหน่าย (หลังเก็บไว้ท�ำพันธุ์และบริโภค) เฉลี่ย 5,555.29 กิโลกรัม/ปี
ส่วนรายได้การจ�ำหน่ายพบว่า มีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 13,261.42 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปร
เงินสดเฉลี่ย 2.22 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 1.23 บาท/ไร่ แต่เมื่อพิจารณา
ก�ำไรสุทธิ พบว่า ประสบปัญหาการขาดทุน (เฉลีย่ -3,021.91 บาท/ไร่) อัตราส่วนก�ำไรต่อต้นทุนทัง้ หมดต�ำ 
่
(BCR 0.81) ในทางกลับกันพบว่า มีค่าดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ในครัวเรือน เท่ากับ ร้อยละ 75.58
ซึ่งถือว่ามีระดับการค้าขายสูง
ค�ำส�ำคัญ: เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นทุน ผลตอบแทน ดัชนีการค้าขายในครัวเรือน

Abstract
The objectives of this survey research are to study costs, returns, and Household
Commercialization Index (HCI) of organic rice in Thailand. Out of 1,210 farmers in organic agriculture
households that were certified by Rice Inspection and Certification Division, Rice Department,
Ministry of Agriculture and Cooperatives, a sample of 250 farmers was conducted under multi-stage
stratified random sampling plan. It was found that the average cost of production of Thai organic
rice farmer was 16,280.38 Baht per rai, which could be categorized to the average cash cost,
which was 8,027.38 Baht per rai (49.31% of the total costs), and the average non-cash cost,
which was 8,253.00 Baht per rai (50.69% of the total costs). For the production return, harvested
paddy amount was 7,350.20 kg per year, average output was 517.62 kg per rai and the average
amount of paddy for sale (after keeping for future cultivation and their own consumption) was
5,555.29 kg per year. For the total revenue from sales of organic rice, the average total revenue
was 13,261.42 Baht per rai, the average net revenue over cash variable cost was 2.22 Baht per
rai, the average net revenue over total variable cost was 1.23 Baht per rai. However, considering
the net profit or net revenue, farmers encountered the loss (-3,021.91 Baht per rai in average)
and low benefit-cost ratio (BCR 0.81). On the other hand, the HCI was 75.58%, which could be
considered that organic rice trading in a household was high.
Keywords: Organic Rice Farmer, Cost, Return, Household Commerciallization Index
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บทน�ำ

พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก พื ช เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องประเทศไทยได้ ข ยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2558 มูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน/กรีนเนท (2560) รายงานผลการส�ำรวจว่า พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียข์ องไทย
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 21 จาก 235,523.35 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.44 ไร่ในปี 2558 การขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวอินทรีย์ประมาณ
ร้อยละ 28 (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2559) แสดงให้เห็นว่ากระแสของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้
ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าเกษตรเคมีถูก
ปฏิเสธและถูกกีดกันมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศเช่นกัน ท�ำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยม
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ข้าวอินทรียน์ นั้ เป็นผลิตผลทีไ่ ด้จากการผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ หมายถึง
การจัดการผลิตข้าวทีเ่ กือ้ กูลต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรชีวภาพ โดยเน้น
การใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์หรือวัตถุดิบที่ได้จากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic modification) การจัดการกับผลิตภัณฑ์เน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง
ในทุกขัน้ ตอนเพือ่ รักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรียแ์ ละคุณภาพทีส่ ำ� คัญของผลิตภัณฑ์ขา้ วอินทรีย์ (มาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 9000 4-2553) เนื่องด้วยการผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยมีจุดแข็งหลายประการ ได้แก่
(1) สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้หลากหลายสายพันธุ์ (2) มีหน่วยงานตรวจรับรองที่ได้รับ
การยอมรับในระดับโลก (3) มีองค์กรและคณะกรรมการก�ำกับดูแลที่ให้ความส�ำคัญกับข้าวอินทรีย์
ในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในตลาดสินค้าเกษตรอินทรียเ์ ฉพาะกลุ่ม (Niche Market) (4) มีการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการกับเกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจให้เกษตรกรหันมาผลิตข้าวอินทรียใ์ ห้มคี ณ
ุ ภาพสูงไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งจาก (1) เกษตรกรไทย
ส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูด้ า้ นเกษตรอินทรียอ์ ย่างแท้จริง และเมือ่ ศึกษาหาความรูแ้ ละค้นคว้ามากขึน้ กลับท�ำให้
ไม่กล้าตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ (2) ปัจจัยการผลิตที่เป็นอินทรีย์มีจ�ำกัดและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ค่าจ้างแรงงาน (คน เครื่องจักร) และเกษตรกรหลายรายมีค่าเช่าที่นาค่อนข้างสูง ท�ำให้
การผลิตข้าวอินทรีย์ของไทยมีต้นทุนสูงกว่าการผลิตข้าวแบบทั่วไป (3) มีกฎระเบียบในการผลิตและ
การจ�ำหน่ายทีเ่ ข้มงวด (4) จากทีม่ เี งือ่ นไขและวิธกี ารผลิตทีล่ ะเอียดและซับซ้อนท�ำให้ผลผลิตทีไ่ ด้จากการ
ท�ำนาข้าวอินทรีย์ไม่ค่อยสม�่ำเสมอ รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ยังต�่ำกว่าการผลิตข้าวแบบทั่วไปอย่างมาก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลตอบแทนการผลิต (กระทรวงพาณิชย์, 2558; ศิรประภา ธงสุรยิ ะ, 2558; สุรชัย กังวล , 2560)
จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดโจทย์วิจัยว่า ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ในครัวเรือน
เป็นอย่างไร อันจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจการลงทุนผลิตข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศไทย ตลอดจนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องน�ำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิต ซึง่ อาจจะบรรเทาความยากจนหรือช่วยเหลือเกษตรกรในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมมากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรียท์ ไี่ ด้รบั การรับรองในประเทศไทย

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดต้นทุนและผลตอบแทน
จากทฤษฎีการผลิต (Theory of production) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูผ้ ลิตสินค้าและบริการ
ในที่นี้หมายถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองออกมาจ�ำหน่าย ณ ระดับราคาต่างๆ ว่าผู้ผลิตควร
ที่ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไรจึงจะท�ำให้เสียต้นทุนในการผลิตต�่ำที่สุด หรือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้
เงื่อนไขที่มีทรัพยากรการผลิตอยู่อย่างจ�ำกัด (ศิรประภา ธงชัยสุริยา, 2558) ต้นทุน หมายถึงมูลค่าของ
ทรัพยากรการผลิตที่ผผู้ ลิตใช้ประโยชน์ไปเพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนด เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบ
ปัจจัยการผลิต แรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนมักถูกวัดมูลค่าเป็นจ�ำนวนเงินที่จะต้อง
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จ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและบริการ (อัจฉรา กลิน่ จันทร์, 2558) เมือ่ พิจารณาตามลักษณะการเปลีย่ นแปลง
ของต้นทุนจะแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดังนี้ (1) ต้นทุนผันแปร
(2) ต้นทุนคงที่ นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนคงที่ที่ผู้ผลิตพิจารณาอย่างรอบคอบ (เช่น ค่างบประมาณที่ปรึกษา
สารอินทรีย์ ค่าฝึกอบรมเกษตรข้าวอินทรีย์) และต้นทุนคงที่ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่น ค่าเช่าที่นา กรณี
ไม่มีนาปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น) (อัจฉรา กลิ่นจันทร์, 2558) นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนที่ควบคุมได้ (เช่น
ต้นทุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อไร่ในแต่ละครั้ง) ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (เช่น ค่าแรงทางตรงต่อวันที่เกษตรกร
ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นนโยบายทีก�ำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น) ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental
cost) (เช่น กรณีที่ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มกิจกรรม เพิ่มยอดขาย เพิ่มโครงการ เมื่อมีค�ำสั่งซื้อผลผลิต
ข้าวอินทรียม์ ากขึน้ เป็นต้น) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) (เป็นต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการประเมิน
ประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการเลือกท�ำกิจกรรมหนึ่งและเสียโอกาสในการไม่ได้ท�ำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง
เช่น ผู้ผลิตน�ำเงินสดไปลงทุนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แทนที่จะน�ำเงินสดไปฝากธนาคาร แสดงว่าเกิด
ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ จ�ำนวนดอกเบี้ยรับที่ผู้ผลิตไม่ได้รับ เป็นต้น) ในส่วนแนวคิดผลตอบแทนจาก
การผลิตข้าวอินทรีย์ เมื่อมีการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้า จะสามารถประเมินผลตอบแทนหรือ
วิเคราะห์ผลตอบแทนได้หลายตัวชีว้ ดั ได้แก่ ปริมาณข้าวอินทรียท์ งั้ หมดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ ปริมาณข้าวอินทรีย์
ทั้งหมดที่จ�ำหน่าย ผลผลิตต่อไร่ รายได้ทั้งหมด (ผลตอบแทนรวม) อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด
(Benefit-cost-ratios: BCR) (รัตนา วงศ์รัศมีเดือน, 2553; สวรรณี อินทองแก้ว และคณะ, 2559; Rhaman
& Barmon, 2015)
แนวคิดดัชนีการค้าขายในครัวเรือน
ดัชนีการค้าขายในครัวเรือน (Household Commercialization Index: HCI) เป็นค่าบ่งชีค้ วามมุง่ มัน่ ของ
เกษตรกรในการใช้สินทรัพย์และเทคโนโลยีในการท�ำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตออกสู่ตลาด ก่อให้เกิด
รายได้ และยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกร (Olufemi & Obi, 2017) นอกจากนี้ Piya, Kiminani,
& Yaki (2012) และ Ele, Omini, & Adinya (2013) กล่าวไว้ว่า ดัชนีการค้าขายข้าวในครัวเรือน หมายถึง
ค่าร้อยละของระดับการค้าขาย (Degree of commercialization: %) ข้าวเปลือกอินทรีย์ในครัวเรือน (เมื่อ
หักส่วนทีเ่ กษตรกรเก็บไว้สำ� หรับการบริโภคในครัวเรือนและเป็นเมล็ดพันธุส์ ำ� หรับการเพาะปลูกในฤดูกาล
หน้าแล้ว) เทียบกับปริมาณข้าวอินทรีย์ที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรเป้าหมาย ประชากรของการส�ำรวจในครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองโดยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว จากการค้นคว้าข้อมูลเบือ้ งต้น พบว่า
มีเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การรับรองดังกล่าวและขอต่ออายุการรับรองในปีการผลิต 2558 จ�ำนวนทัง้ หมด 1,210 คน
(กรมการข้าว, 2559) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนเกษตรกร (คน) ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ต่ออายุและได้รับการรับรอง จากกองตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว ปีการผลิต 2558 จ�ำแนกตามจังหวัดและภาค
ภาค
จังหวัด
จ�ำนวนเกษตรกร
ภาค
จังหวัด จ�ำนวนเกษตรกร
กลาง กรุงเทพมหานคร 1
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 21
สระบุรี
1
บุรีรัมย์
31
สุโขทัย
1
มหาสารคาม 28
นครสวรรค์
1
สุรินทร์
64
เพชรบูรณ์
4
อุบลราชธานี 98
อุทัยธานี
5
หนองคาย 153
เหนือ ล�ำปาง
16
ศรีสะเกษ 599
เชียงใหม่
19
ใต้
กระบี่
16
พะเยา
9
พัทลุง
82
เชียงราย
16
รวม
1,210
อุตรดิตถ์
45
ที่มา: กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2559,
จาก http://dric.ricethailand.go.th/index.php/registration-is-organic-rice
แผนการเลือกตัวอย่าง จากข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงพิจารณาใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายขั้น (Multi-Stage Stratified Random Sampling)
โดยแบ่งเกษตรกรเป็นชั้นภูมิตามภูมิภาคที่ขอขึ้นทะเบียนรับรอง (และเป็นที่ตั้งของพื้นที่ท�ำนาที่เกษตรกร
ด�ำเนินการเพาะปลูก) ในที่นี้ พิจารณาเลือกภูมิภาคมาเพียง 3 ภูมิภาค (ชั้นภูมิ) ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั พิจารณาเห็นว่า เกษตรกรในภาคกลางมีความได้เปรียบ
มากกว่าภาคอื่นๆ ในแทบทุกด้าน ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี ตลอด
จนทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ จ�ำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองในภาคกลาง
มีจ�ำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และยังกระจัดกระจายอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งหากน�ำมาศึกษา
จะท�ำให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีค่าสูงเกินความจ�ำเป็น ประกอบกับปราชญ์ชาวนาหลายท่าน
ไม่แนะน�ำให้เก็บข้อมูลข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลาง เพราะไม่เหมาะสมตามวิถีการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์
อย่างแท้จริง ดังนั้น การศึกษานี้จึงไม่เก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง
ด้วยข้อจ�ำกัดของทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงาน เวลา และงบประมาณ ผู้วิจัยจึง
ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 250 ราย และจัดสรรขนาดตัวอย่างออกไปในแต่ละภูมิภาค (ชั้นภูมิ) แบบ
เป็นสัดส่วนกับขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิ (Proportional – to – Size Allocation: PPS) เมื่อด�ำเนินงาน
จริง ผู้วิจัยประสบปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงเกษตรกร และการยินยอมให้ข้อมูล ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
ในบางจังหวัดจึงมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวอย่างโดยรวมยังคงเป็น 250 ราย
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

สุทธิปริทัศน์
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ตารางที่ 2 ขนาดประชากรและขนาดตัวอย่าง จ�ำแนกตามจังหวัดและภูมิภาค
ขนาดประชากร
ขนาดตัวอย่าง
ภาค/จังหวัด
รายภาค
รายจังหวัด
ตามแผน
ที่เก็บได้จริง
เหนือ
105
22
17
อุตรดิตถ์
45
22
17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
994
208
208
หนองคาย
153
42
37
ศรีสะเกษ
599
166
171
ใต้
98
20
25
พัทลุง
82
20
25
รวม
1,197*
250
250
* ไม่รวมภาคกลาง 13 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้

ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวในครัวเรือน มีรายละเอียดและสูตรการค�ำนวณ

1. ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการผลิตในครัวเรือนเกษตรข้าวอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
เริ่มแรกก่อนการปลูก ช่วงการปลูกไปจนถึงช่วงการขนย้ายผลผลิตเพื่อการจ�ำหน่าย ทั้งนี้ประกอบด้วย
(1) ค่าปัจจัยการผลิต (2) ค่าจ้างแรงงาน (คน เครื่องจักรกลเกษตร) (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ อาจแบ่งได้เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ดังนี้
		
1.1 ต้นทุนคงที่ แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดังนี้
			 1.1.1 ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหมดที่เกิด
ขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย (1) ค่าเช่าที่นา (ตามอัตราค่าเช่าใน
พื้นที่) (2) ค่าเช่าเครื่องจักรกลเกษตร (3) ค่าภาษีที่ดิน ดังนั้น ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดโดยเฉลี่ยต่อไร่ มี
สูตรการค�ำนวณดังนี้
(1)+(2)+(3) (บาท)
ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ =
ขนาดพื้นที่ปลูก (ไร่)
			 1.1.2 ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนเกษตรข้าว
อินทรียซ์ งึ่ ไม่ตอ้ งจ่ายเป็นเงินสดในการผลิตข้าวอินทรีย์ แต่ตอ้ งถือว่าต้นทุนคงทีท่ ไี่ ม่เป็นเงินสดนีเ้ ป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนการผลิต ในที่นี้ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสดมีเพียงรายการเดียวเท่านั้น คือ ค่าเสื่อมราคา
(ไม่มีมูลค่าซาก) ของอุปกรณ์/เครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ไม่มีมูลค่าซาก
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight-line method) ตามอายุการใช้งานและจัดเป็นต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์
ตามระยะเวลาและพื้นที่ปลูก (ในการค�ำนวณถ้าเกษตรกรรายใดมีค่าเช่าอุปกรณ์/เครื่องจักรกลเกษตรจะ
ไม่มีค่าการค�ำนวณค่าเสื่อม) ดังสูตรการค�ำนวณต่อไปนี้
มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด (ค่าเสื่อมราคา) =
อายุการใช้งาน (ปี)
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1.2 ต้นทุนผันแปร แบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดังนี้
			 1.2.1 ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหมดที่
เกิดขึน้ จริงทีป่ ระกอบด้วยค่าใช้จา่ ยด�ำเนินการผลิตดังนี้ (1) ค่าจ้างแรงงาน (คน และเครือ่ งจักรกลเกษตร)
ส�ำหรับเตรียมดินปลูกพืชสด เตรียมดินปลูกข้าว ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว/นวด การขนย้ายไปเก็บ/ตากแดด/
การจ�ำหน่าย (2) ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสด (3) ค่าปุ๋ยหมักอินทรีย์ (มูลสัตว์หมักฟางข้าว
ปุย๋ หมักร�ำข้าวดิบแห้ง ปุย๋ หมักอินทรียอ์ ดั เม็ดส�ำเร็จรูป) (4) ค่าน�ำ้ หมักบ�ำรุง/ฮอร์โมน (5) ค่าสารสกัดชีวภาพ
ก�ำจัดศัตรูพืช/วัชพืช (6) ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง (7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์/
เครือ่ งจักรกลเกษตร ค่ากากน�ำ้ ตาล/น�ำ้ ตาลทรายแดง ค่าดอกเบีย้ เงินกู้ ค่าปูนมาร์ลขาว ค่าหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์
เป็นต้น ดังนั้นต้นทุนผันแปรทั้งหมดที่จ่ายเป็นเงินสดโดยเฉลี่ยต่อไร่ มีสูตรการค�ำนวณดังนี้
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) (บาท)
ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ =
ขนาดพื้นที่ปลูก (ไร่)
			 1.2.2 ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนเกษตร
ข้าวอินทรีย์ซึ่งไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดในการผลิตข้าวอินทรีย์ แต่ต้องถือว่าต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสดนี้
เป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนการผลิต ส�ำหรับการศึกษานีจ้ ะพิจารณา (1) ค่าแรงในครัวเรือนเกษตรข้าวอินทรีย์
ทุกกรณี หมายถึง ค่าแรงงานตัวเองและค่าแรงงานสมาชิกในครัวเรือน ทัง้ ทีใ่ ช้แรงงานตัวเองและแรงงาน
เครื่องจักรการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมดินปลูกพืชสด การเตรียมดินปลูกข้าว การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์
การผลิตน�ำ้ หมักบ�ำรุง/ฮอร์โมน การผลิตสารสกัดชีวภาพก�ำจัดศัตรูพชื /วัชพืชแบบใช้เองในครัวเรือน จนถึง
การเก็บเกีย่ ว/นวด การขนย้ายข้าวเปลือกไปตากแดด/เก็บในยุง้ ฉาง และการขนย้ายข้าวเปลือกไปจ�ำหน่าย
โดยประเมินจากอัตราค่าแรงเป็นรายวันส�ำหรับปีการผลิต 2558 (2) ค่าเสียโอกาสของการใช้ทดี่ นิ หมายถึง
ค่าเสียโอกาสของการใช้ที่ดินตนเอง (กรณีมีที่ดินเป็นของตนเอง) ค�ำนวณจากอัตราค่าเช่าต่อไร่ในพื้นที่
ท้องถิ่นและคิดตามระยะเวลาการปลูกข้าวอินทรีย์ (ประมาณ 4 เดือน) ดังนั้นสามารถหาต้นทุนผันแปร
ไม่เป็นเงินสดได้ดังนี้
ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ = (1)+(2) (บาท)
ขนาดพื้นที่ปลูก (ไร่)
		
1.3 ต้นทุนทั้งหมด หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ระหว่างต้นทุนคงที่
ทัง้ หมด (ทัง้ ทีเ่ ป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด) และต้นทุนผันแปรทัง้ หมด (ทัง้ ทีเ่ ป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด)
นั่นคือ
ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (บาท) + ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (บาท)
และสามารถค�ำนวณหาต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ ได้จากสูตรต่อไปนี้
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ =

ต้นทุนทั้งหมด (บาท)
ขนาดพื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่)

2. การประเมินผลตอบแทน (หรือผลลัพธ์)
		
2.1 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ (เฉลีย่ ต่อไร่) ทีเ่ กษตรกรผลิตได้ใน 1 รอบการผลิต
ซึ่งสามารถค�ำนวณได้จาก ปริมาณข้าวเปลือกอินทรีย์ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กิโลกรัมต่อปี) โดย
เฉลี่ยต่อไร่ ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
ปริมาณข้าวเปลือกอินทรีย์ที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ =
ขนาดพื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่)

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 135

		
2.2 ผลตอบแทนทั้งหมด (Gross Return) ค�ำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
ผลตอบแทนทัง้ หมด = ปริมาณข้าวเปลือกอินทรียท์ เี่ ก็บเกีย่ วได้ทงั้ หมด (กิโลกรัม) X ราคาขาย
โดย ปริมาณข้าวเปลือกอินทรียท์ ขี่ ายทัง้ หมด = ปริมาณข้าวเปลือกอินทรียท์ เี่ ก็บเกีย่ วได้ทงั้ หมด – ปริมาณ
ข้าวเปลือกอินทรีย์ที่เก็บไว้ท�ำพันธุ์ – ปริมาณข้าวเปลือกอินทรีย์ที่เก็บไว้บริโภค และ ค่าเฉลี่ยราคาข้าว
ที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กิโลกรัม)
		
2.3 รายได้ทั้งหมด หมายถึง ผลตอบแทนรวม (เฉลี่ยต่อไร่) จากการขายข้าวเปลือกอินทรีย์
(หลังหักเก็บไว้ท�ำพันธุ์และบริโภค) ซึ่งค�ำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ = ผลตอบแทนทั้งหมด (บาท)
ขนาดพื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่)
		
2.4 รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด หรือ ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Gross Margin) มี
สูตรการค�ำนวณดังนี้
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด = รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (บาท/ไร่)  
		
2.5 รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด มีสูตรการค�ำนวณดังนี้
รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่
ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่)
		
2.6 ก�ำไรสุทธิ หรือ ผลตอบแทนสุทธิ (Net return) มีสูตรการค�ำนวณดังนี้
ผลตอบแทนทั้งหมด (บาท) – ต้นทุนทั้งหมด (บาท)
ก�ำไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ =
ขนาดพื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่)
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด =

		
2.7 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (Benefit-cost ratios: BCR) มีสูตรการค�ำนวณดังนี้
รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ (บาท/ไร่)
BCR =
ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ (บาท/ไร่)
3. ดัชนีการค้าขายข้าวในครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ (Household commercialization index of organic
rice production: %HCI) ในที่นี้หมายถึง ร้อยละของระดับการค้าขาย (Degree of commercialization:
%) ข้าวอินทรียใ์ นครัวเรือน เป็นค่าบ่งชีค้ วามมุง่ มัน่ ของเกษตรกรในการใช้สนิ ทรัพย์และเทคโนโลยีในการ
ท�ำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตออกสู่ตลาด ก่อให้เกิดรายได้และยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกร
(Olufemi & Obi, 2017) และเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกษตรกรมีการถือครองข้าวไว้ในครัวเรือนมากน้อยเพียงใด
ถ้าเก็บไว้ไม่มากแค่พออยู่พอบริโภคไม่เดือดร้อน อาจส่งผลท�ำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ�ำหน่ายเพิ่ม
ขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด Piya, Kiminani, & Yaki (2012) และ Ele, Omini, & Adinya
(2013) ทั้งนี้ ค�ำนวณจากสูตรดังนี้
ปริมาณข้าวอินทรีย์ที่จ�ำหน่ายทั้งหมดในครัวเรือน (กิโลกรัม/ปี)
% HCI =
ปริมาณข้าวอินทรีย์ที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กิโลกรัม/ปี)
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ผลการศึกษา

จากการส�ำรวจครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองโดยกองตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว จ�ำนวน 250 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรจากภาคเหนือ 17 ราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 208 ราย และภาคใต้ 25 ราย เกษตรกรแต่ละรายมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวโดยเฉลีย่
14.20 ไร่ เมือ่ พิจารณาจ�ำแนกเป็นรายภาคแล้ว พบว่า เกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ละรายมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวโดยเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน คือ 14.93 ไร่และ 14.80 ไร่ ตามล�ำดับ ส่วนเกษตรกร
ในภาคใต้แต่ละรายมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวโดยเฉลีย่ เพียง 8.73 ไร่ซงึ่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 58 ของภาคอืน่ ๆ
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ต้นทุน (บาท/ไร่) การผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในแต่ละภาค จ�ำแนกประเภทของต้นทุน
รายการ
ภาคเหนือ
ภาตะวันออก
ภาคใต้
รวมทุกภาค
เฉียงเหนือ
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อย
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
ละ
1
1. ต้นทุนคงที่ 7,230.98 50.59 7,342.40 44.86 1,689.65 9.87 5,510.00 33.84
1.1 เงินสด2 942.41 13.03 3,371.73 45.92 361.65 21.40 2,052.00 37.24
1.2 ไม่เป็น 6,288.57 86.97 3,970.67 54.08 1,328.00 78.60 3,458.00 62.76
เงินสด2
2. ต้นทุน
7,062.70 49.41 9,026.54 55.14 15,432.57 90.13 10,770.38 66.16
ผันแปร1
2.1 เงินสด2 3,896.93 55.18 4,204.16 46.58 5,644.45 36.57 5,975.38 55.48
2.2 ไม่เป็น 3,165.77 44.82 4,822.38 53.42 9,788.12 63.43 4,795.00 44.52
เงินสด2
3. ต้นทุน
14,293.68 100 16,368.94 100 17,122.22 100 16,280.38 100
ทั้งหมด
3.1 เงินสด2 4,839.34 33.86 7,575.89 48.47 6,006.10 35.08 8,027.38 49.31
3.2 ไม่เป็น 9,454.34 66.14 8,793.05 51.53 11,116.12 64.92 8,253.00 50.69
เงินสด2
พื้นที่ปลูกเฉลี่ย
14.93 ไร่
14.80 ไร่
8.73 ไร่
14.24 ไร่
ขนาดตัวอย่าง
17 ราย
208 ราย
25 ราย
250 ราย
หมายเหตุ

1
2

ร้อยละเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ร้อยละเทียบกับผลรวมของต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสดของต้นทุนแต่ละประเภท
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ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ต้นทุน (2) ผลตอบแทน และ (3) ดัชนีการค้าขายข้าว
ในครัวเรือน ดังนี้

1. ต้นทุน

1.1 ต้นทุนทั้งหมด
ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยของต้นทุนทั้งหมดของการผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 16,280.38 บาท/
ไร่ซงึ่ แบ่งเป็นต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.31 และ 50.69 ตามล�ำดับ)
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 ข้างต้น เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภาค พบว่า ค่าเฉลี่ยของต้นทุน
ทั้งหมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคเหนือมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนของเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2,075.26 บาท/ไร่และน้อยกว่าภาคใต้ 2,828.54 บาท/ไร่ และเมื่อ
พิจารณาสัดส่วนของต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสดแล้ว พบว่า ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดของเกษตรกรใน
ภาคเหนือและภาคใต้มีมากถึงร้อยละ 66.14 และ 64.92 ตามล�ำดับ
1.2 ต้นทุนคงที่
จากค่าเฉลีย่ ของต้นทุนทัง้ หมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ 16,280.38 บาท/ไร่ ดังกล่าวข้างต้น พบว่า
เป็นต้นทุนคงที่ 5,510.00 บาท/ไร่ โดยต้นทุนคงทีน่ แี้ บ่งเป็นต้นทุนคงทีท่ เี่ ป็นเงินสดเพียงร้อยละ 37.24 และ
ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 62.76 เป็นต้นทุนคงทีท่ ไี่ ม่เป็นเงินสด เมือ่ พิจารณาเป็นรายภูมภิ าค พบว่า ต้นทุนคงทีท่ ี่
เป็นเงินสดของการผลิตข้าวอินทรียข์ องเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้คดิ เป็น
ร้อยละ (เทียบกับต้นทุนคงที่ทั้งหมด) 13.03 45.92 และ 21.40 ตามล�ำดับ เห็นได้ชัดเจนว่าร้อยละ
ดังกล่าวจากทั้ง 3 ภูมิภาคนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับสูง
1.3 ต้นทุนผันแปร
จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลีย่ ของต้นทุนผันแปรของการผลิตข้าวอินทรียเ์ ท่ากับ 10,770.38 บาท/ไร่
โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดร้อยละ 55.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า ต้นทุนผันแปร
ของเกษตรกรในภาคเหนือแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดมากถึงร้อยละ 55.18 ต้นทุนผันแปรที่เป็น
เงินสดของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร้อยละ 46.58 และในภาคใต้มีเพียงร้อยละ 36.57 ของ
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด เห็นได้ชัดเจนว่า สัดส่วนของต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างภาคทั้ง 3 ภาคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับสูง

2. ผลตอบแทน (หรือผลลัพธ์)

2.1 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกษตรกรแต่ละรายเก็บเกี่ยวได้เท่ากับ
517.62 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งได้มาจากปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด 7,350.20 กิโลกรัมหารได้ขนาด
พื้นที่ปลูก 14.20 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภาค พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของผลผลิต/ไร่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 513.58 และ
519.03 กิโลกรัม/ไร่ ทัง้ ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีป่ ลูกแตกต่างกันมาก ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ของผลผลิต/ไร่ของเกษตรกร
ภาคเหนือได้มากที่สุด คือ 564.51 กิโลกรัม/ไร่ แต่ยังถือว่าทั้ง 3 ภาคมีผลผลิตน้อยเกินไปตามที่คาด
หวังของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะว่าเกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่ว่าจะมีขนาด
พื้นที่ปลูกมากกว่าภาคใต้ แต่ได้ประสบภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น�้ำตาลอย่างหนัก ในขณะที่ภาคใต้ได้รับผลผลิตตกต�่ำเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรประสบภาวะ
น�้ำท่วมอย่างหนักเช่นกัน แต่ยังถือว่าได้รับผลผลิตมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเทียบกับขนาด
พื้นที่ปลูก
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2.2 รายได้ทั้งหมด
จากค่าเฉลีย่ ของรายได้ทงั้ หมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ 13,261.42 บาท/ไร่ดงั กล่าวข้างต้น พบว่า
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด และรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 และ 2.22 บาท/ไร่ ซึ่งถือได้ว่ามีค่าน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรแต่ละราย
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวอินทรีย์สูงเกินไป เช่น มีต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดสูงถึงร้อยละ 55.48 และยัง
มีต้นทุนทั้งหมดที่ไม่เป็นเงินสดสูงถึงร้อยละ 50.69 อีกเช่นเดียวกัน (ดูตารางที่ 3 ข้างต้น) เมื่อพิจารณา
เป็นรายภูมิภาค พบว่า รายได้ทั้งหมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคใต้คิดเป็น 11,916.62 13,347.97 และ 11,958.10 บาท/ไร่ จะเห็นว่าได้ชัดว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ทั้งหมดมากกว่าภาคอื่น เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูก
ข้าวขาวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมสูงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
จึงมีปริมาณข้าวอินทรียท์ จี่ ำ� หน่าย (5,875.23 กิโลกรัม/ปี) และจ�ำหน่ายได้ราคาเฉลีย่ (25.99 บาท/กิโลกรัม)
สูงกว่าภาคอืน่ ดังนัน้ สรุปได้วา่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลตอบแทนจากการผลิตข้าวอินทรียม์ ากกว่า
ภาคเหนือและภาคใต้ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
2.3 ก�ำไรสุทธิ (ผลตอบแทนสุทธิ)
จากการศึกษาในภาพรวม พบว่า เกษตรกรแต่ละรายมีคา่ เฉลีย่ ก�ำไรสุทธิของการผลิตข้าวอินทรีย์
-3,021.91 บาท/ไร่ นัน่ หมายถึงเกษตกรแต่ละรายประสบภาวะขาดทุน เมือ่ พิจารณาเป็นรายภูมภิ าค พบว่า
เกษตรกรในภาคใต้ประสบภาวะขาดทุนมากที่สุด คือ ขาดทุนเฉลี่ย 5,185.55 บาท/ไร่ รองลงมาเป็นภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งขาดทุน 3,033.60 และ 2,401.67 บาท/ไร่ ตามล�ำดับ ทั้งนี้
สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (BCR) ซึ่งมีค่า < 1.0 แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4 ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ทั้ง 3 ภาคเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายของการผลิตข้าว
สูงกว่ารายได้ทั้งหมดที่ได้รับมา ประกอบกับผลผลิต/ไร่ต�่ำ นอกจากนี้ ปริมาณข้าวที่จ�ำหน่าย (หลังหักไว้
ท�ำพันธุใ์ นปีถดั ไปและบริโภค) มากเกินไปเมือ่ เทียบกับปริมาณข้าวอินทรียท์ เี่ ก็บเกีย่ วได้ พบว่า เกษตรกร
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เก็บสะสมข้าวเปลือกไว้ในครัวเรือนเฉลี่ย 2,555.19
1,725.77 และ 1786.87 กิโลกรัม/ปี ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4 ผลตอบแทนและดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ จ�ำแนกในแต่ละภาค
รายการ
ภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
รวม
1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
564.51
513.58
519.03
517.62
(กิโลกรัม/ไร่)
1.1 ปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยว
8,428.00
7,601.00
4,531.00 7,350.20
ได้ทั้งหมด (กิโลกรัม/ปี)
1.2 ขนาดพื้นที่ปลูก (ไร่)
14.93
14.80
8.73
14.20
2. ผลตอบแทนทั้งหมด
177,915.08
197,549.99
104,394.24 188,312.12
บาท/ปี)
2.1 ปริมาณข้าวที่ขาย
5,872.81
5,875.23
2,744.13 5,555.29
1
ทั้งหมด (กิโลกรัม/ปี)
2.2 ค่าเฉลี่ยราคาข้าวที่
21.11
25.99
23.04
25.62
เกษตรกรขายได้
(บาท/กิโลกรัม)
3. รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่
11,916.62
13,347.97
11,958.10 13,261.42
(บาท/ไร่)
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ตารางที่ 4 ผลตอบแทนและดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ จ�ำแนกในแต่ละภาค (ต่อ)
รายการ
ภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
รวม
4. รายได้สุทธิเหนือต้นทุน
1.68
1.48
0.77
1.23
ผันแปรทั้งหมด
(บาท/ไร่)
5. รายได้สุทธิเหนือต้นทุน
3.06
3.17
2.12
2.22
ผันแปรที่เป็นเงินสด
(บาท/ไร่)
6. ก�ำไรสุทธิ หรือผลตอบแทน – 2,401.67
– 3,033.60
– 5,185.55 – 3,021.91
สุทธิ (บาท/ไร่)
7. อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
0.83
0.81
0.70
0.81
ทั้งหมด (BCR)
8. ดัชนีการค้าขายข้าว
69.68
77.30
60.56
75.58
ในครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
(% HCI)
1

หลังจากหักส่วนที่เกษตรกรเก็บไว้บริโภคและเป็นเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปแล้ว

3. ดัชนีการค้าขายข้าวในครัวเรือน (Household Commercialization Index; % HCI)

ดัชนีการค้าขายข้าวในครัวเรือนในทีน่ ี้ หมายถึง ระดับการค้าขาย (Degree of Commercialization)
ข้าวอินทรียท์ ไี่ ด้รบั การรับรองทีเ่ กิดจากสัดส่วนของปริมาณข้าวทีข่ ายทัง้ หมด (กิโลกรัม/ปี) และปริมาณข้าว
ที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กิโลกรัม/ปี) (Ele et al., 2013; Piya et al., 2012) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพ
รวม พบว่า มีค่า HCI เฉลี่ยร้อยละ 75.58 ซึ่งมีสัดส่วนสูงเกินร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค
พบว่า เกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีค่า HCI เฉลี่ย 69.68 77.30
และ 60.56 ตามล�ำดับ เห็นได้ชัดเจนว่าสัดส่วนของ HCI เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคทั้ง 3 ภาค คือ
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน ในขณะทีภ่ าคใต้มสี ดั ส่วนต�ำ่ ทีส่ ดุ อย่างไร
ก็ตามทั้ง 3 ภาคยังมีสัดส่วนของค่า HCI ที่สูง แสดงว่า เกษตรกรมีระดับการค้าขายในครัวเรือนสูง แต่
ยังคงเก็บสะสมหรือครอบครองข้าวเปลือกไว้ในครัวเรือนมากดังที่กล่าวมาข้างต้น แทนที่จะจ�ำหน่ายออก
ไปเพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้ให้มากขึ้น จากรายงานของปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมาประชาชนคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ยจากเดิม 190 กิโลกรัม/คน/ปี ลดลงเหลือ 106 กิโลกรัม/ปี/คน
หรือบริโภคลดลงร้อยละ 44 (มติชนออนไลน์, 2561) แสดงให้เห็นว่า คนไทยบริโภคข้าวลดลง และจาก
การส�ำรวจ พบว่า เกษตรกรไทยมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว เฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่
จ�ำเป็นต้องเก็บข้าวเปลือกไว้ในครัวเรือนเป็นจ�ำนวนมากตามข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้
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บทสรุป

1. เมือ่ พิจารณาต้นทุนในภาพรวม เกษตรกรแต่ละรายมีตน้ ทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสดในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 49.31 และ 50.69 ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภาค พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนทั้งหมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในภาคเหนือมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2,075.26 บาท/ไร่และน้อยกว่าภาคใต้ 2,828.54 บาท/ไร่
และเมือ่ พิจารณาสัดส่วนของต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสดแล้ว พบว่า ต้นทุนทีไ่ ม่เป็นเงินสดของเกษตรกร
ในภาคเหนือและภาคใต้มีมากถึงร้อยละ 66.14 และ 64.92 ตามล�ำดับ
2. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจ�ำแนกตามภาค เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้มีค่าผลผลิตใกล้เคียงกัน ในขณะที่ภาคเหนือมีผลผลิตมากกว่าภาคอื่น แต่ทั้ง 3 ภาคยัง
ถื อ ว่ า มี ผ ลผลิ ต น้ อ ยเกิ น ไปตามที่ ค าดหวั ง ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ส่ ว นรายได้ ทั้ ง หมดของการผลิ ต
ข้าวอินทรีย์ในภาพรวมเท่ากับ 13,261.42 บาท/ไร่ เมื่อพิจารณาเป็นรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปร
ทั้งหมด และรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดซึ่งถือได้ว่ามีค่าน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรแต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวอินทรีย์สูงเกินไป เช่น มีต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดสูง
ถึงร้อยละ 55.48 และยังมีต้นทุนทั้งหมดที่ไม่เป็นเงินสดสูงถึงร้อยละ 50.69 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ภูมิภาค เกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้คิดเป็น 11,916.62 13,347.97 และ
11,958.10 บาท/ไร่ ตามล�ำดับ ขณะที่ก�ำไรสุทธิ (ผลตอบแทนสุทธิ) จากการศึกษาในภาพรวม เกษตรกร
แต่ละรายมีแต่ละรายประสบภาวะขาดทุน เมือ่ พิจารณาเป็นรายภูมภิ าค พบว่า เกษตรกรในภาคใต้ประสบ
ภาวะขาดทุนมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับ
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด (BCR) ซึ่งมีค่า < 1.0
3. เมื่อพิจารณาดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ในครัวเรือน เกษตรกรมีค่า HCI เฉลี่ยร้อยละ 75.58
เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค เกษตรกรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีค่า HCI
เฉลี่ย มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยที่ภาคใต้มีสัดส่วนต�่ำที่สุด แต่ทั้ง 3 ภาคยังมีสัดส่วนสูงเกินร้อยละ 50
แสดงว่า เกษตรกรเก็บสะสมหรือครอบครองข้าวเปลือกไว้ในครัวเรือนมากเกินไปแทนที่จะจ�ำหน่ายออก
ไปเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงธุรกิจ และการตัดสินใจลงทุน

1. เมือ่ พิจารณาต้นทุนในภาพรวม จะเห็นว่า เกษตรกรแต่ละรายมีตน้ ทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสด
เฉลี่ยต่อไร่ในสัดส่วนใกล้เคียงกันซึ่งนับว่าสูงมาก เมื่อพิจารณาจ�ำแนกตามภาค เป็นเหตุให้ประสบปัญหา
ขาดทุนในทุกภูมิภาค ดังนั้น เกษตรกรควรพยายามลดต้นทุน ทางหนึ่งที่สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง คือ
พึง่ พาการใช้ปจั จัยการผลิตทีส่ ามารถหาได้ในท้องถิน่ ให้มากทีส่ ดุ ด�ำเนินการทุกขัน้ ตอนการผลิตข้าวอินทรีย์
แบบพึง่ พาตนเองในครัวเรือนหรือในกลุม่ เกษตรกรภายในชุมชนเดียวกันให้มากทีส่ ดุ ลดการพึง่ พาการจ้าง
แรงงานคนและแรงงานเครือ่ งจักร รวมทัง้ ลดการพึง่ พาการใช้ปยุ๋ อินทรียอ์ ดั เม็ดส�ำเร็จรูป ซึง่ ทัง้ สองปัจจัย
การผลิตมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
2. ภาครัฐควรก�ำหนดนโยบายแบ่งปันทีน่ าสาธิตการเพาะปลูกข้าวอินทรียใ์ นชุมชนเดียวกัน เพือ่
ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำนาข้าวอินทรียร์ ว่ มกันทีถ่ กู ต้องตามหลักสากล อันจะน�ำมาซึง่ แรงจูงใจ
การพึ่งพาตนเองในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่จ�ำเป็นออกไป
3. เมือ่ พิจารณาผลตอบแทนในภาพรวม ยังถือว่ามีผลผลิตเฉลีย่ /ไร่นอ้ ยเกินไปตามทีค่ าดหวังของ
เกษตรกรในพื้นที่ แม้ว่าจะมีส่วนรายได้ทั้งหมดของการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาพรวมค่อนข้างสูงก็ตาม แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด และรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด
พบว่ามีค่าต�่ำมากแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรแต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวอินทรีย์สูงเกินไป และยัง
ประสบภาวะขาดทุนซึง่ สอดคล้องกับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนรายได้ตอ่ ต้นทุนทัง้ หมด (BCR) ซึง่ มีคา่ น้อยกว่า
1.0 ดังนั้น ภาครัฐหรือคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ละท้องถิ่นควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
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การลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มเติม เพื่อที่ให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ตระหนักถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ทัง้ หมดในการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมถึงเข้าใจต้นทุนในแต่ละกิจกรรมการผลิตจะท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำ
ความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต อาจส่งผลให้เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวอินทรีย์
ได้รับผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (ก�ำไรสุทธิต่อไร่) เพิ่มขึ้น
4. เมือ่ พิจารณาดัชนีการค้าขายข้าวอินทรียใ์ นครัวเรือนในภาพรวม จะเห็นว่า เกษตรกรมีคา่ ระดับ
HCI ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือสูงเกินร้อยละ 50 แสดงว่าเกษตรกรเก็บสะสมหรือครอบครองข้าวเปลือก
ไว้ในครัวเรือนมากเกินไปแทนที่จะจ�ำหน่ายออกไปเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้ให้มากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐ
ควรมีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการไม่ให้เกษตรกร
ครอบครองข้าวเปลือกเก็บสะสมในครัวเรือนมากเกินไป เก็บไว้เท่าทีพ่ ออยูพ่ อกินและแบ่งปันเท่านัน้ อาจ
ส่งผลท�ำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรก�ำหนดสายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นสายพันธุ์ข้าว
ชนิดเดียวกันและเกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกมากทีส่ ดุ จะท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนแต่ละสายพันธุ์ที่ชัดเจนขึ้น
2. เนื่องจากต้นทุนและราคาขายข้าวอินทรีย์มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว เช่น
พันธุข์ า้ วเมล็ดขาวและเมล็ดมีสี ดังนัน้ การแยกวิเคราะห์เกีย่ วกับต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขาย
ข้าวอินทรียต์ ามสายพันธุห์ รือสีของพันธุข์ า้ ว จะช่วยท�ำให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึน้ รวมทัง้ การเปรียบ
เทียบระหว่างข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองด้วย
3. ผลผลิตและราคาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ดังนั้น การศึกษาในลักษณะนี้จึงควร
ด�ำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เห็นต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถด�ำเนินการส�ำรวจ
แบบใช้ตัวอย่างซ�้ำ (Panel survey research) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงตามหลักเศรษฐศาสตร์
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