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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนในการค�านวณต้นทุนการผลิต

ข้าวอนิทรีย์ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจงและด�าเนนิการวจิยั

แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านราษฎร์เจริญ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอ

วารนิช�าราบ และกลุม่บ้านทองหลาง ต�าบลท่าโพธิศ์ร ีอ�าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธาน ีซึง่

ทั้งสองกลุ่มได้ด�าเนินกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษและขายข้าวหอมมะลิ

ปลอดสารพิษซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยนี้มีขอบเขต

การศึกษาคือ การศึกษาบริบทของชุมชนในการค�านวณต้นทุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ และให้

กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับนักวิจัย ผลการศึกษาพบว่า

ปัญหาของเกษตรกรที่ส�าคัญคือการที่เกษตรกรไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง กล่าวคือ

เกษตรกรส่วนใหญ่ค�านวณต้นทุนการผลิตโดยเน้นที่ต้นทุนผันแปรเท่านั้น และยังมีเกษตรกร

บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจว่าการใช้แรงงานในครัวเรือนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเช่น

เดียวกัน ท�าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต�่ากว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 

ค�าส�าคัญ : ต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย์ อุบลราชธานี

Abstract

 This research aimed to study the context of the community in terms of calcu-

lation of the cost of production for organic rice in Ubon Ratchathani province by using 

purposive sampling method and participatory action research (PAR) with 2 groups who 

have been cultivating organic rice and have 5-star OTOP product of the province; 

which were farmers from Ban Rat Jareon, Tha Rat Tambon, Amphoe Warinchamrap 
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and Ban Thong Khang, Tha Pho Sri Tambon, Amphoe Det Udom. This research fo-

cused in studying communities’ context in terms of cost of production of organic rice 

by collecting and analyzing data with the farmers from both groups. It turned out that 

the important problem was the farmers didn’t know the true cost of production. Most 

farmers concerned only variable cost and part of them didn’t realize that labor in the 

household was also included in cost of production. As a result, production costs were 

lower than actual. 

Keywords : Agricultural Product Costing, Organic Rice, Ubon Ratchathani province

บทน�า 

 การท�านาอินทรีย์เป็นการท�านาที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิตข้าว และ

สิง่แวดล้อม นอกจากน้ี ข้อดท่ีีส�าคญัอีกประการหน่ึงคอื การท�านาอนิทรย์ีจะท�าให้มต้ีนทนุการ

ผลิตที่ต�่ากว่าการท�าการเกษตรแบบเคมีเนื่องจากสามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี และสารเคมี

ปราบศตัรพูชืได้ อย่างไรกต็าม ในการท�านาอนิทรย์ีนัน้เกษตรกรจ�าเป็นต้องบันทกึรายรบัและ

รายจ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการผลิต เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครบถ้วนของต้นทุนที่ใช้ไป

เพื่อการผลิตทั้งหมด อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรจ่ายไปส�าหรับปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น 

ค่าเมลด็พนัธุ ์ปุย๋อนิทรย์ีหรอืปุย๋ชวีภาพ ค่าไถเตรยีมแปลง ค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัเครือ่งจกัร

กล ค่าจ้างแรงงานไถและเก็บเกี่ยว (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ความชัดเจนและครบถ้วนของต้นทุน

ที่ใช้ไปเพื่อการผลิตท้ังหมดจะช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รู้อย่างแท้จริงว่าการผลิตข้าว

อินทรีย์ของตนนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้กลับคืนมาจาก

การจ�าหน่ายข้าว นอกจากนี้ การส่งเสริมสินค้า OTOP 5 ดาวให้สามารถแข่งขันกับตลาดการ

ค้าโลกได้ ปัจจัยส�าคัญหนึ่ง คือ การค�านวณต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง อันน�าไปสู่การวิเคราะห์

ผลเพื่อการตัดสินใจในการลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จ�าเป็นลง ซึ่งส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า

สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างประสบความส�าเร็จ

และยั่งยืน 

 เกษตรกรนาข้าวอินทรีย์กลุ่มราษฎร์เจริญ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอวารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นสินค้า 

OTOP 5 ดาวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านทองหลาง 

ต�าบลท่าโพธิ์ศรี อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ผลิตข้าวแล้วน�ามาจ�าหน่ายเพิ่ม

เติมให้กับเกษตรกรกลุ่มราษฎร์เจริญอีกทางหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ยังมิได้มีการจดบันทึกและ

ค�านวณต้นทุนการผลิตอย่างจริงจังตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่าน ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์

เกี่ยวกับความคุ้มค่าที่ได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต หรือการตัดสินใจในการลดต้นทุนการผลิต

ที่ไม่จ�าเป็นลงได้อย่างชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาถึงบริบทของเกษตรกรข้าว

อินทรีย์ทั้งสองกลุ่มนี้เกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร ซึง่เชือ่ว่าจะน�าไปสู่การผลิตและจ�าหน่ายสินค้าอินทรย์ีทีม่ปีระสทิธิภาพและมคีวาม

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาบริบทของชุมชนในการค�านวณต้นทุนการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี

กรอบแนวคิด

 กรอบแนวคิดของงานวิจัยที่ว่า ต้นทุนการผลิตสินค้าหนึ่งๆ ควรประกอบด้วยต้นทุน

คงที่ เช่น ค่าเช่าที่นา ค่าเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายารักษาโรค ค่าแรงงาน เป็นต้น และหาก

เกษตรกรสามารถค�านวณต้นทุนการผลิตได้ถูกต้องแล้ว ก็จะน�าไปสู่การตั้งราคาขายได

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

สอดคล้องกับก�าไรที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม นั่นเอง ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยนี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณต้นทุน

การผลิต และการตั้งราคาขายข้าวไว้ดังนี้ 

ความรู้ความเข้าใจของ

คนในชุมชน
ความถูกต้องในการ

ค�านวณต้นทุนการผลิต

การวิเคราะห์ผลเพื่อ    

การตัดสินใจ

ส่งผลต่อ น�าไปสู่
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 1. บรบิทของชมุชน  หมายถงึ สถานการณ์แวดล้อม หรอืความรูเ้กีย่วกับสภาพความ

เป็นอยู่ของชุมชนท�าให้เข้าใจความหมายของถ้อยค�าที่อธิบายสภาพการณ์นั้นๆ เรียกรวมกัน

ว่า context หรือ context of situationโดยทั่วไปหัวข้อของการศึกษาบริบทชุมชนจะประกอบ

ด้วย

 1) ประวัติชุมชน ได้แก่ ความเป็นมาของชุมชน

 2) อาณาเขต ได้แก่ อาณาเขตติดต่อ พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ชุมชน

 3) ลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ สัณฐานวิทยา ปฐพีวิทยา

 4) ลักษณะภูมิอากาศ ได้แก่ การแสดงอุณหภูมิและปริมาณน�้าฝน

 5) จ�านวนประชากร

 6) โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา

 7) เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 8) ด้านสังคม กลุ่มองค์กรและเครือข่าย กลุ่มผู้น�า

 9) ประเพณี พิธีกรรม ข้อห้าม กฎ ระเบียบของหมู่บ้านในการอยู่ร่วมกัน

 10) ผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นและผู้น�าชุมชน ได้แก่ ข้อมูลผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่น

 11) ข้อมลูการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพจากทรพัยากรธรรมชาตขิอง

ชุมชน (กาญจนา นาคสกุล, 2556)

 ในงานวจิยันี ้การศกึษาบรบิทชมุชนผูว้จิยัได้เน้นศกึษาบรบิทชมุชนทีเ่กีย่วกบั ประวตัิ

ความเป็นมา คือความเป็นอยู่ อาชีพ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตลอดจน

ขนบธรรมเนยีมประเพณซีึง่เป็นจดุส�าคญัในการวจิยัเชงิพืน้ที ่ทีบ่คุคลภายในและภายนอกต้อง

ค�านึงและร่วมค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นตัวตนของชุมชน เนื่องจากสภาพแวดล้อม

ในหัวข้อนีย่้อมส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการปลูกข้าวอนิทรย์ีของเกษตรกรทัง้สองกลุม่ 

ดังนี้

  (1) บริบทชุมชน บ้านราษฎร์เจริญ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

 กลุม่เกษตรอนิทรย์ีปลอดสารพษิบ้านราษฎร์เจรญิ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอวารนิช�าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันประมาณ 14 ครอบครัว มีพื้นที่นาที่ใช้

ในการเพาะปลูกอยู่ประมาณ 150 ไร่ ซึ่งเป็นทั้งนาในที่ลุ่ม และนาในที่ดอน รวมทั้งกลุ่มฯยังมี

สมาชิกอยู่ที่ อ.เดชอุดมอีกจ�านวน 15 ครอบครัว มีแกนน�าส�าคัญ คือนายท�านอง วงศ์ค�าเหลา 

เป็นประธานกลุม่ฯ ในขณะเดยีวกนันายท�านองกเ็ป็นประธานมลูนธิิเฮ่าเต๋อ สถานธรรมภายใน

หมูบ้่านทีไ่ด้รับการสนบัสนนุช่วยเหลือจากมูลนธิเิฮ่าเต๋อ ประเทศไต้หวนั นายท�านองเป็นแกน

น�าชักชวนให้ชาวบ้านเข้ามาปฏิบัติธรรม และช่วยชี้แนะให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงพิษภัยของ
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การท�านาโดยใช้สารเคมี และชี้ให้เห็นในเชิงหลักธรรมว่าเป็นบาปที่มีการท�าร้ายผู้บริโภคและ

ตวัผู้ผลติเอง ในกลุม่ผู้ปฎบิตัธิรรมเหล่านีม้สีมาชกิส่วนหนึง่เป็นผูท้�าเกษตรแบบอนิทรย์ีปลอด

สารพิษมาแต่ดั้งเดิมในอดีตอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการชักชวนให้ด�าเนินการจัดตั้งกลุ่ม ทุกคนจึงมี

ความร่วมมอืร่วมใจกนัอย่างเข้มแขง็ รวมกลุ่มกนัท�าเกษตรปลอดสารพษิมาตัง้แต่ปี 2543 และ

ลงทนุร่วมกนัสร้างมาตรฐานคณุภาพสินค้าของตัวเอง รวมท้ังมกีารจดทะเบียนตราสนิค้าของ

ตวัเองเพือ่ท�าเป็นสนิค้า OTOP เม่ือปี 2549 และได้รับการส่งเสรมิจากส�านกังานพฒันาชุมชน 

จังหวัดอุบลราชธานี จนได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับ 5 ดาว จากการจัดมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า OTOP ของจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2553

 (2) บริบทชุมชนบ้านทองหลาง ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

  ชุมชนบ้านทองหลาง ต�าบลท่าโพธิศ์ร ีอ�าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธาน ีมสีมาชกิ

ที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ จ�านวน 6 ครัวเรือน จากอดีตที่มีการท�านาโดยใช้สาร

เคมีมานานได้ผลผลิตดีพอสมควร แต่นับวันปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแพงขึ้นทุกวันท�าให้เกิด

ความรู้สึกว่ารายได้นับวันจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ประกอบกับได้รับความรู้มากขึ้นว่าการท�านา

โดยใช้สารเคมีติดต่อกันนานๆ จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง จึงได้รวมกลุ่มเพื่อนบ้าน

ท่ีอยู่ใกล้เคียงกันหันมาท�านาแบบอินทรีย์ เมื่อเริ่มหันมาท�านาอินทรีย์ใหม่ๆ และเมื่อท�านา

แบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง นานเข้าผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันผลผลิตมากขึ้นมาเท่า

เมือ่ก่อนและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แต่ในขณะเดยีวกนัต้นทนุกลบัลดลงเรือ่ยๆทกุปี คณุภาพ

ดินก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และผลพลอยได้จากการท�านาแบบอินทรีย์คือ มีพืชผักอื่นๆเกิดขึ้นเองอย่าง

อุดมสมบูรณ์ สามารถเก็บกินได้โดยไม่ต้องไปซื้อหาจากตลาด อีกทั้งมีปลาจากแหล่งน�้า

ธรรมชาตเิข้ามาอยูใ่นนาสามารถน�ามาท�าอาหารกนิได้โดยไม่ต้องซือ้ ท�าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย

ประจ�าวันไปได้มากพอสมควร 

 เกษตรกรจากทั้งสองกลุ่มมีความมุ่งมั่นในการท�าการเกษตรแบบอินทรีย์และมีจิต

อาสาทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รโิภคได้บรโิภคข้าวทีป่ลอดภยัจากสารเคม ีอกีทัง้ยงัเป็นการช่วยเกษตรกร

ที่ท�านาแบบอินทรีย์ให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างดี และเข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

เกษตรกรทัง้สองกลุม่ยงัเป็นผูช้อบทีจ่ะทดลองการเพาะปลกูแบบอนิทรย์ีในหลายวธิ ีเพือ่ศกึษา

ค้นคว้าหาวธิทีีด่ทีีส่ดุ แล้วรวบรวมน�าไปสอนต่อสมาชกิในกลุม่และผูส้นใจอืน่ๆ รวมถงึสามารถ

น�านักศึกษาไปเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนไม่มี

ความรู้และทกัษะในการบรหิารจดัการเป็นพืน้ฐาน ไม่เคยให้ความส�าคญัในการจดบันทกึข้อมลู

ในการผลิต อาทิเช่น เมื่อมีการสอบถามว่า ต้นทุนปัจจัยน�าเข้าในการผลิตเป็นเท่าไร จ�านวน

ชัว่โมงแรงงานทีใ่ช้ในการผลติแต่ละรอบการผลติเป็นเท่าไร จ�านวนผลผลติทีผ่ลติได้แต่ละรอบ

การผลิตเป็นเท่าใด สมาชิกก็ไม่สามารถตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน เป็นแต่เพียงการ 
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กะประมาณคร่าวๆ เท่านั้น นอกจากนี้ การขาดการจดบันทึกที่สามารถแสดงให้เกษตรกรคน

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกกลุม่เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าต้นทนุการผลติเป็นอย่างไร จ�านวนผลผลติทีไ่ด้แต่ละ

ฤดกูาลได้เท่าไร จงึส่งผลให้กลุ่มฯขาดความสามารถในการจูงใจให้เกษตรกรคนอืน่ๆ ในหมูบ้่าน

หันมาท�าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษได้ รวมถึงการขาดการกระจายงานตามความสามารถ

และศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้กลุ่มยังบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควรและเป็นปัญหาที่ทางกลุ่มประสบอยู่เป็นประจ�าทุกปีซ�้าๆ กัน 

 2. ต้นทุนการผลิต (Agricultural Product Costing)

 ต้นทุนการผลิตพืชผลการเกษตรจะเริ่มคิดตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตไปจนกระทั่งได้

ผลผลิตออกมา มีผู้ให้ความหมายของค�าว่าต้นทุน (Cost) ไว้ เช่น สุปราณี ศุกระเศรณี และ

คณะ (2550) ได้ให้ความหมายของค�าว่า “ต้นทุน” ว่าหมายถึง การวัดค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป

เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยวัดค่าออกมาในรูปของหน่วยเงินตรา ซึ่งแนวคิดของความ

หมายนี้ คือ เป็นการวัดค่าของปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไป ได้แก่ ปริมาณของวัตถุดิบ ปริมาณ

ของแรงงาน และปริมาณของบรกิารอืน่ๆ ว่ามจี�านวนทัง้สิน้เท่าใด ซึง่สอดคล้องกับความหมาย

ของสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2551) ที่ให้นิยามของค�าว่าต้นทุนว่าหมายถึง ทรัพยากรของ

กิจการที่สามารถก�าหนดมูลค่าเป็นตัวเงิน ที่จะต้องสูญเสียไปเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าหรือ

บริการที่จะได้รับมา

 ในการผลติสนิค้าหนึง่ๆ ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องเข้าใจต้นทนุในการผลติสนิค้านัน้ๆ

เป็นอย่างดี เพราะเมื่อผู้ประกอบการเข้าใจว่าต้นทุนการผลิตคืออะไร และมีวิธีการค�านวณ

อย่างไรแล้ว ผูป้ระกอบการจะสามารถวางแผนการตัง้ราคาขาย รวมทัง้การลดต้นทนุการผลิต

ที่ไม่จ�าเป็นลงได้ 

 หากเราแบ่งต้นทุนการผลิตตามพฤติกรรมของต้นทุนแล้ว ต้นทุนที่เกษตรกรมักจะ

น�ามาใช้ในการค�านวณต้นทุนการผลิตจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) คือ ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ�านวนการ

ผลติสนิค้า เช่น วตัถดุบิทางตรงหรอืค่าแรงงานทางตรงทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามจ�านวนการผลิต

สินค้า 

 2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต

สนิค้า นัน่หมายถงึ ไม่ว่าการผลติจะเพิม่ขึน้หรอืลดลงกต็าม ก็จะไม่มผีลกระทบต่อต้นทนุคงที่

แต่อย่างใด เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเครื่องจักรการผลิต เป็นต้น (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 

2551)

 ดังนั้น วิธีการค�านวณต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สามารถค�านวณได้ดังสูตรการค�านวณต่อไปนี้
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 ต้นทุนการผลิตรวม  =  ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ 

 ต้นทุนการผลิตรวมต่อไร่  =  ต้นทุนผันแปรต่อไร่ + ต้นทุนคงที่ต่อไร่

 ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าแรงงานของเกษตรกร ค่าวัสดุ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 

วัสดุการเกษตร ค่าน�้ามัน ค่าสาธารณูปโภค และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

 ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน หรือค่าภาษีที่ดิน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

การเกษตร และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (ถ้ามี) เป็นต้น

 วิบูลย์ จุง (2551) กล่าวไว้ว่า การมองให้ครบถ้วนถึงองค์ประกอบของต้นทุน (Holis-

tic Thinking) เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการก�าหนดต้นทุนของสินค้าว่าสินค้าจะสามารถเลี้ยงให้

ธรุกจิอยูร่อดหรอืไม่ หรือบางคร้ังของการผลิตอาจจะมีการขาดทนุแฝงซึง่เกษตรกรไม่ทราบก็

เป็นได้ ดังนั้น ในการค�านวณต้นทุนการผลิต อาจแบ่งออกเป็น

 1) ต้นทนุต่อหน่วยของสนิค้า หมายถงึ รายจ่ายทีเ่กษตรกรจ่ายไปเฉล่ียต่อจ�านวน

สินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละครั้ง

 2) ต้นทนุทีเ่กิดจากการซ้ือเพยีงครัง้เดยีว แต่สามารถใช้ไปได้นานๆ ต้นทนุประเภท

น้ีคือ ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ไม่หมดในการผลิตหนึ่งครั้ง หรือมีอายุการใช้งานมากกว่ารอบ

การผลิตหนึ่งครั้ง เช่น เครื่องจักร เป็นต้น ต้นทุนประเภทนี้เกษตรกรจ�าเป็นต้องประมาณอายุ

การใช้งานของเครื่องจักรเพ่ือค�านวณหาต้นทุนการผลิตท่ีเกิดจากการใช้เครื่องจักรดังกล่าว

นั่นเอง

 3) ต้นทุนรายปี เช่น ค่าเช่าพื้นที่ท�ากิน (กรณีเช่าเป็นรายปี) เป็นต้น 

 4) ต้นทุนรายเดือน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ท�ากิน (กรณีเช่าเป็นรายเดือน) ค่าเช่าอุปกรณ์ 

หรือค่าแรงงาน เป็นต้น

 5) ต้นทนุทีไ่ม่สามารถคดิเป็นช่วงเวลา หรอื จ�านวนได้ เช่น เชอืก สมดุจด ปากกา 

เป็นต้น

 ต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันไม่จ�าเป็นต้องเท่ากันเสมอไป เนื่องจาก

การผลติในแต่ละครัง้มีปัจจัยท่ีแตกต่างกนั เช่น วิธกีารซ้ือเมล็ดพนัธุร์ะหว่างการซือ้ในปรมิาณ

ท่ีมากต้นทนุกอ็าจจะถกูกว่าการซือ้ในปรมิาณทีน้่อยกว่า หรอืการซือ้ปัจจยัการผลิตจากเงินที่

ผูป้ระกอบการมอียูแ่ล้วกบัการกูย้มืเงินมาซ้ือปัจจัยการผลิต ซ่ึงจะมผีลต่อดอกเบีย้เงนิกูซ้ึง่ถอื

เป็นต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกัน เป็นต้น ดังนั้น ในการค�านวณต้นทุนการผลิตจ�าเป็นต้องเก็บ

ข้อมูลตามสภาพแวดล้อมจริงท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงว่าเป็น

เท่าไรส�าหรับการผลิตในแต่ละครั้ง (Regent of the University of California, 2011)

 รัฐบาลของมณฑลซีสแคตเชวาน (Saskatchewan) ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตมะเขือ

เทศในมณฑลซีสแคตเชวาน ประเทศแคนาดา โดยเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตมะเขือเทศที่อาศัยอยู่
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ในมณฑลแห่งนี ้ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตท่ีได้จากการเพาะปลกูมะเขอืเทศมคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก คุณภาพของดินที่ใช้และความเร่งรีบในการเพาะปลูก หลายปี

ทีผ่่านมานัน้ผลผลติท่ีได้จากการเพาะปลูกมะเขือเทศแตกต่างกนัมากจาก 7 - 18 ตนัต่อเอเคอร์ 

ซึ่งปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกันนี้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตมะเขือเทศ (The Government of 

Saskatchewan, 2007)

 นอกจากนี ้Mike Duffy (2011) ได้ศกึษาการปลกูข้าวโพดในฟาร์มทีร่ฐัไอโอวา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบว่า ฟาร์มที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจจะมีต้นทุนคงที่ต่อหน่วยพื้นที่ต�่ากว่าฟาร์ม

ที่มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้การศึกษาของ Mike Duffy ยังสอดคล้องกับ The Government 

of Saskatchewan กล่าวคือ ต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่สืบเนื่องจากคุณภาพ

ดินที่แตกต่างกัน รวมทั้งปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในแต่ละพื้นที่เพาะปลูก และปัจจัยอื่นๆ เช่น 

ราคาเมล็ดพันธุ์ และราคาปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาล้วนมีผลต่อ

การค�านวณต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น การศึกษาของ Mike Duffy ยังพบอีกว่า ค่าแรงงานที่น�ามา

ค�านวณต้นทนุการผลติถอืเป็นต้นทนุผนัแปร ซึง่ผูผ้ลติไม่ควรน�าเฉพาะค่าแรงทีใ่ช้ในการเพาะ

ปลูกเท่านั้น แต่ควรค�านวณรวมค่าแรงที่ใช้ในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าแรงในการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งค่าแรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และสุดท้ายการศึกษานี้

ยังพบว่า ความเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีเพาะปลูกก็มีผลต่อการค�านวณต้นทุนการผลิต กล่าวคือ  

ผู้ผลิตที่เช่าพื้นที่เพาะปลูกย่อมมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าผู้ผลิตที่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง 

เพราะผู้ผลิตที่เช่าพื้นท่ีเพาะปลูกย่อมต้องรับภาระค่าเช่าพื้นที่เพาะปลูกซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นทุนคงที่นั่นเอง

 ศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (2550) ได้ค�านวณต้นทุนการ

ผลิตข้าวเฉลี่ยนาปีและข้าวนาปรังที่เพาะปลูกในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา โดยพิจารณา

จากข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1) ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย

  1.1 ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าแรงงานที่ใช้ตลอดช่วงเวลาของการเพาะปลูก

  1.2 ค่าวัสดุ ซึ่งรวมถึง ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ค่าน�้ามันเชื้อ

เพลิงและหล่อลื่น ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่นๆ และค่าอุปกรณ์การเกษตร 

  1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

 2) ต้นทุนคงที่ ได้แก่

  2.1) ค่าเช่าที่ดิน

  2.2) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร

 ดังนั้น ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานคนและเครื่องจักร ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย 
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ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืชย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่

ด้วย 

 นอกจากนี้ ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรยังท�าการวิจัยประสิทธิภาพการผลิตข้าว

นาปี (ไม่ระบปีุทีท่�าการวิจัย) พบว่า สาเหตุท่ีท�าให้ชาวนาปลูกข้าวไม่เตม็ประสทิธิภาพ เพราะ

มีพืน้ทีป่ลกูข้าวมากเกนิก�าลงัดแูลรกัษา ชาวนาทีม่ปีระสทิธภิาพการผลติสูงจะมพีืน้ทีป่ลกูข้าว

นาปีเฉลี่ย 20 ไร่ต่อครัวเรือน และกว่า 40 % ของชาวนาทั้งหมดปลูกข้าวมากกว่า 20 ไร่ การ

ที่พื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น 1 ไร่ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 0.4 % โดยก�าหนดให้

ปัจจัยอื่นๆ คงที่ เมื่อค�านวณแล้วชาวนามีต้นทุนเฉลี่ย 3,950 บาทต่อไร่ ต้นทุนมากที่สุดคือ 

ค่าจ้างแรงงาน 1,595 บาทต่อไร่ หรือ 40.37 % รองลงมาคือ ค่าปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบ

ด้วย เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีก�าจัดวัชพืช ศัตรูพืช และโรค และน�้ามันเชื้อเพลิง 1,258 บาทต่อ

ไร่ หรือ 31.84 % และค่าใช้ที่ดิน 857.72 บาทต่อไร่ หรือ 21.71 % 

 งานวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพทางเทคนิคและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกข้าวตามก�าลงัดแูลรกัษาของตนเอง และให้

ความรู้เรื่องการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และสารเคมีก�าจัดวัชพืชให้ถูกต้อง 

เนือ่งจากปัจจยัดังกล่าวส่งผลต่อผลผลิตข้าว หากใช้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมจะท�าให้ผลผลติข้าว

เพิ่มสูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย (การจัดการความรู ้ ส�านักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555)

 3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 

 ในสภาพปัจจุบันที่ต้นทุนการผลิตข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้น

ราคาของค่าแรงงาน ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตจึงกลายเป็นสิ่ง

ที่เกษตรกรไทยในปัจจุบันควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

 ธีรยุทธ์ รู้ท�านอง (2552) ได้เสนอการปรับเปลี่ยนจากแนวคิดการท�านาแบบแข่งขัน

ให้ได้ผลผลิตสูงโดยใช้ปัจจัยการผลิตสูง มาเป็นการท�านาแบบพึ่งพาตนเองอย่างฉลาดรอบรู้

และใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการคิดดังนี้

 1) การผลิตข้าวควรให้ความส�าคัญในด้านต้นทุนมากกว่าปริมาณผลผลิต

 2) การท�านาที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล

 การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการท�างานของกลุ่มเกษตรก้าวหน้าพัฒนา ซึ่งเป็น

ชุมชนบ้านใหม่เจริญผล ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก ในชุมชนแห่งนี้
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ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือการท�านาข้าว แต่เมื่อไม่นานมานี้เกษตรกรประสบปัญหา

ในการท�านาต่อเนื่องทุกปี เช่น การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลและศัตรูข้าว ข้าว

วชัพชื ต้นทนุการผลติสงู ราคาข้าวมีความแปรปรวน จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวจงึมเีกษตรกร

กลุ่มหนึ่งได้รวมกลุ่มกันขึ้นโดยมีแนวคิดในการที่จะน�าเอาเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใหม่ๆ 

มาใช้ผสมผสานกบัแนวทางเกษตรทฤษฎใีหม่ เพือ่ลดต้นทนุการผลิต ลดการใช้สารเคม ีเลือก

ใช้การท�าการเกษตรแบบชวีวิถเีพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเพิม่ช่องทางการประกอบอาชีพจาก

การท�านาขายข้าวเปลือก ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจข้าวอินทรีย์ครบวงจร โดยวางเป้า

หมายการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค (ยรรยง เฉลิมแสน, 2554)

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก (2554) ได้เสนอวิธีการลดต้นทุนการผลิตข้าวไว้ 4 วิธี

ดังนี้

 1) ลดอตัราการใช้เมล็ดพันธุ ์โดยใช้เมล็ดพันธุข้์าวทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 80 ของพื้นที่เพาะปลูก

 2) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ถูกสูตร ถูกอัตราและถูกเวลา

 3) ลดการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช โดยการใช้วิธีการก�าจัดศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน คือ การใช้สารชีวภาพก่อน แล้วจึงใช้สารเคมีเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น เพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของหน้าดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด แล้วไถกลบก่อนเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว การไม่เผา

ฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการไถกลบตอซังและใช้น�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัต้นทนุการผลติข้าวอนิทรย์ีท�าให้สรปุได้ว่า 

ต้นทุนการผลิตข้าวจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าวที่ใช้ จ�านวนครั้งใน

การปลูกต่อปี ลักษณะของดิน ประเภทและจ�านวนปุ๋ยที่ใช้ สถานที่เพาะปลูกอยู่ใกล้แหล่งน�้า

หรือไม่ จ�านวนแรงงานเกษตรกร รวมทั้งขนาดของพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

ล้วนใช้เวลาค่อนข้างนานและยากต่อการรวบรวมข้อมูลและจดบันทึก นอกจากนี้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูยงัจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรกลุม่ตวัอย่างเป็นอย่างด ีรวมทัง้

ต้องอาศัยความช�านาญของผู้ส�ารวจข้อมูลอีกด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล

ทีแ่ม่นย�าและถกูต้องมากทีส่ดุ จงึจ�าเป็นต้องเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ที่สามารถเป็นตัวแทนและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการวิจัย

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ของกลุ่มสมาชิกทั้งสิ้น 13 กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีที่ตั้งอยู่ใน 2 อ�าเภอ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านราษฎร์เจริญ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอ
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วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเกษตรกรบ้านทองหลาง ต�าบลท่าโพธิ์ศรี อ�าเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์มูลนิธิเฮ่าเต๋อ และด�าเนิน

กิจกรรมการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษและขายข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ มีตรา 

สินค้าของตนเอง คือ “ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษตราดอกเหมยทอง” ซึ่งเป็นสินค้า OTOP 

ระดับ 5 ดาวของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อมูลต้นทุนการผลิตที่แท้จริงมา

ประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจของตนเอง โดยมีขอบเขตการศึกษาคือ การศึกษา

บริบทของชุมชนในการค�านวณต้นทุนและต้ังราคาขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และให้กลุ่ม

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับนักวิจัย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ครอบคลุมช่วงการท�านาในปี 2554 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และมีขั้นตอน

ในการเก็บข้อมูลดังนี้

 1.  นกัวจิยัลงพ้ืนท่ีให้ความรู้กบักลุ่มเกษตรกรในเร่ืองความส�าคญัและวธีิการค�านวณ

ต้นทุนการผลิต 
 2.  นักวิจัยเก็บข้อมูลบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 

พื้นที่เพาะปลูก ประสบการณ์ วิธีการ และเทคโนโลยีในการเพาะปลูก รวมทั้งปัญหาและ

อุปสรรคทั่วไป เป็นต้น 

 3.  กลุม่เกษตรกรเกบ็ข้อมลูการใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการค�านวณต้นทนุการผลติ เพือ่

ส่งให้นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น

 4. นักวิจัยและกลุ่มเกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และปัญหาอุปสรรคใน

การรวบรวมข้อมูล ตลอดจนความสมเหตุสมผลของต้นทุนการผลิตที่ค�านวณได้

ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่เกษตรกรบ้านราษฎร์เจรญิ ต�าบลท่าลาด อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

มเีกษตรกรทีป่ลกูข้าวปลอดสารพษิทัง้สิน้ 7 ครวัเรอืน ส่วนกลุม่เกษตรกรบ้านทองหลาง ต�าบล

ท่าโพธิ์ศรี อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษทั้งสิ้น 6 

ครัวเรือน จากการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่ม

เกษตรกรทั้งสองแห่ง สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งจากตารางดังกล่าว คือ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมดตลอดฤดูการท�านาของการท�านาแบบอินทรีย์ สามารถวิเคราะห์ออก

มาได้ดังนี้ 

 1. เกษตรกรจากบ้านราษฎร์เจรญิมีจ�านวนผลผลิตสงูกว่าเกษตรกรจากบ้านทองหลาง 

สืบเนื่องจากเกษตรกรจากบ้านราษฎร์เจริญมีพื้นท่ีปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยน้อยกว่า

พื้นที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษของเกษตรกรจากบ้านทองหลาง อาจส่งผลให้การดูแลรักษาผลิ
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พนัธุข์องเกษตรกรบ้านทองหลางไม่สามารถท�าได้อย่างทัว่ถงึ อกีทัง้การมพ้ืีนทีเ่พาะปลูกเพ่ิม

มากข้ึนจะท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงอีกด้วย (การจัดการความรู้ ส�านักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555)

 2. แม้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยของเกษตรกรจากบ้านราษฎร์เจริญมี

น้อยกว่าเกษตรกรจากบ้านทองหลาง ซึ่งควรจะมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่า อย่างไร

กต็าม จากการค�านวณต้นทุนการผลิตเปรยีบเทียบท้ังสองกลุ่มเกษตรกรแล้ว กลบัพบว่า ต้นทนุ

การผลติข้าวปลอดสารพษิของเกษตรกรบ้านราษฎร์เจรญิสูงกว่าต้นทนุการผลติข้าวปลอดสาร

พิษของเกษตรกรบ้านทองหลางมาก กล่าวคือ เกษตรกรบ้านราษฎร์เจริญมีต้นทุนการผลิต

ข้าวปลอดสารพิษ 7,869.36 บาท / 1,000 กก. ในขณะที่เกษตรกรบ้านทองหลางมีต้นทุนการ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษเพียง 4,876.98 บาท / 1,000 กก. เท่านั้น จากการสังเกตพฤติกรรม

การเพาะปลูกและจดบันทึกต้นทุนการผลิตของแต่ละกลุ่ม พบว่า 

  1) เกษตรกรบ้านราษฎร์เจริญส่วนใหญ่ยังมีความไม่เข้าใจในการเก็บข้อมูลค่าใช้

จ่ายที่เป็นวัสดุปัจจัยการผลิต กล่าวคือ วัสดุที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ควรมีการปันส่วน

ค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนการผลิตตลอดอายุการใช้งานของวัสดุเหล่านั้น แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรจะ

ลงบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทัง้หมดทนัทใีนรอบการผลติทีซ่ือ้มาใช้งาน ในขณะทีเ่กษตรกรจากบ้าน

ทองหลางจะมเีพยีงส่วนน้อยเท่าน้ันท่ียงัมีความไม่เข้าใจในการเกบ็ข้อมลูค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นวสัดุ

ปัจจัยการผลิต

  2) เกษตรกรบ้านราษฎร์เจริญส่วนใหญ่นิยมใช้แรงงานภายนอกมากกว่าแรงงาน

ในครัวเรือน อกีทัง้ พฤตกิรรมการจ้างแรงงานภายนอกของเกษตรกรกลุม่นีจ้ะมอียูใ่นเกอืบทกุ

ข้ันตอนการผลิตเร่ิมตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยว และเกษตรกรทุกคนจะจ้างรถ

เกีย่วข้าว ในขณะทีเ่กษตรกรจากบ้านทองหลางบางส่วนเท่านัน้ทีจ่ะจ้างรถเก่ียวข้าว และส่วน

ใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัวในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต 

 3.  เกษตรกรส่วนหนึง่ไม่ค�านวณค่าแรงงานในครอบครวัเป็นต้นทนุการผลติ เนือ่งจาก

เกษตรกรมีความคิดว่าเม่ือไม่ได้จ่ายจริงก็ไม่ควรคิดเป็นต้นทุน อีกทั้ง เมื่อนักวิจัยให้ลอง

ค�านวณเพิ่มตามอัตราค่าจ้างที่จ้างแรงงานภายนอกแล้วท�าให้ต้นทุนการผลิตจริงเพ่ิมสูงข้ึน 

ท�าให้กลุ่มเกษตรกรขาดขวัญและก�าลังใจในการผลิต เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่รู้สึกว่าท�าแล้ว

ก็เหลือเป็นก�าไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 4. เกษตรกรจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะค�านวณต้นทุนการผลิตโดยเน้นที่

ต้นทุนผันแปรเท่านั้น ได้แก่ ค่าแรงงานครัวเรือนและค่าจ้างแรงงานภายนอก บวกกับค่าวัสดุ

ปัจจัยการผลิตอื่น โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับต้นทุนคงที่ และเหตุผลที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับต้นทนุคงทีเ่นือ่งจากทีน่าทีใ่ช้ผลติข้าวนัน้เป็นของเกษตรกรเองโดยไม่ได้เช่านายทนุ อกีทัง้
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อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ได้จ้างรถเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว และไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนการผลิตอย่างมีสาระส�าคัญ

 5. เกษตรกรทัง้สองกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมการซือ้ปุย๋อนิทรย์ีจากภายนอก 

ซึ่งมีเพียงบางส่วนที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือฮอร์โมนขึ้นใช้เองบ้าง ได้แก่ เกษตรกรจากบ้าน

ทองหลางมีการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนแบบอินทรีย์ที่เกษตรกรบางส่วนผลิตได้เองโดยใช้วัสดุ

ธรรมชาติ เช่น กากน�้าตาล โปรตีนจากนม ไข่ และหอยเชอรี่ซึ่งไม่ต้องซื้อหาจากที่ใดเพราะ

เป็นศัตรูพืชที่ต้องก�าจัดทิ้งอยู่แล้ว 

 6.  ราคาขายข้าวอนิทรย์ีของกลุม่จะขึน้อยูก่บัราคาตลาด หรอืราคาประกัน หรอืราคา

จ�าน�าตามทีร่ฐับาลประกาศเท่าน้ัน โดยเกษตรกรไม่มีอ�านาจในการตัง้ราคาขายข้าวอนิทรย์ีได้

ด้วยตนเอง ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่เห็นความส�าคัญของการค�านวณต้นทุนการผลิต

ที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ในการตั้งราคาขายให้สอดคล้องกับก�าไรที่ต้องการจะได้รับ หรือเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ตารางที่  1  ต้นทุนการผลิตกลุ่มบ้านราษฎร์เจริญ

เกษตรกร
ประเภทค่าใช้จ่าย และจ�านวน

เงิน (บาท)

ต่อ 1 รอบการผลิต

จ�านวน

รวม 

(บาท)

ต้นทุน

ต่อ 

1 ไร่

ต้นทุน

ต่อ 1,000 

กก.

พื้นที่ปลูก

ข้าวปลอด

สารพิษ

จ�านวน

ผลผลิตที่ได้

/เฉลี่ยต่อไร่

นายจันทา ศรีจันดี แรงงานครัวเรือน 0 บาท

แรงงานจ้างภายนอก 11,900 บาท

วัสดุปัจจัยการผลิต 9,800 บาท
21,700 2,712.50 6,458.338 ไร่ 3,360 กก. 

ต่อ 420 กก.

นางทองเดือน ศรีแก้ว แรงงานครัวเรือน 1,800 บาท

แรงงานจ้างภายนอก 7,800 บาท

วัสดุปัจจัยการผลิต 3,806 บาท
13,406 3,351.50 12,940.154 ไร่ 1,036 กก. 

ต่อ 259 กก.

นางทองใบ ศรีแก้ว 1. แรงงานครัวเรือน 2,400 บาท

2. แรงงานจ้างภายนอก 7,350 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 13,114 บาท 22,864 3,266.29 8,468.247 ไร่
2,699.97 กก. 

ต่อ 385.71 

กก.
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เกษตรกร
ประเภทค่าใช้จ่าย และจ�านวน

เงิน (บาท)

ต่อ 1 รอบการผลิต

จ�านวน

รวม 

(บาท)

ต้นทุน

ต่อ 

1 ไร่

ต้นทุน

ต่อ 1,000 

กก.

พื้นที่ปลูก

ข้าวปลอด

สารพิษ

จ�านวน

ผลผลิตที่ได้

/เฉลี่ยต่อไร่

นางบุญส่ง ศรีแก้ว 1. แรงงานครัวเรือน 5,500 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 11,800 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 25,581 บาท
42,881 3,573.42 8,678.4012 ไร่ 4,941.12 กก. 

ต่อ 411.76 กก.

นางส่งศรี วงศ์แสนสาร 1. แรงงานครัวเรือน 0 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 20,400 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 10,760 บาท
31,160 1,832.94 3,570.6917 ไร่ 8,726.61 กก. 

ต่อ 574 กก.

นางหนูสิน ด�าริย์ 1. แรงงานครัวเรือน 0 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 16,100 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 6,600 บาท
22,700 2,270 3,954.7010 ไร่ 5,740 กก. 

ต่อ 574 กก.

นางจ�าปี จ�าปาสา 1. แรงงานครัวเรือน 9,600 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 10,908 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 10,334 บาท
30,842 6,168.40 11,0155 ไร่ 2,800 กก. 

ต่อ 560 กก.

จ�านวนผลผลิตที่ได้โดยเฉลี่ยต่อไร่ 454.92 กก.

พื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 9 ไร่

ต้นทุนต่อ 1,000 กก. 

โดยเฉลี่ย 7,869.36 บาท

ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตกลุ่มบ้านทองหลาง

เกษตรกร
ประเภทค่าใช้จ่าย และจ�านวน

เงิน (บาท)

ต่อ 1 รอบการผลิต

จ�านวน

รวม 

(บาท)

ต้นทุน

ต่อ 1 ไร่

ตน้ทนุตอ่ 

1,000 กก.
พื้นที่ปลูก

ข้าวปลอด

สารพิษ

จ�านวน

ผลผลิตที่ได้/

เฉลี่ยต่อไร่

นายค�าเสาร์ รอดค�าทุย 1. แรงงานครัวเรือน 21,600 บาท

2. แรงงานจ้างภายนอก 31,808 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 25,120 บาท 78,528 1,963.20 5,735.82
40 ไร่

13,690.80 

กก. ต่อ 

342.27 กก.

นายพิกุล เกื้อกูล 1. แรงงานครัวเรือน 36,500 บาท

2. แรงงานจ้างภายนอก 1,600 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 14,090 บาท
52,190 2,087.60 5,895.18

25 ไร่
8,853 กก.

ต่อ 354.12 กก.

ตารางที่  1  (ต่อ) ต้นทุนการผลิตกลุ่มบ้านราษฎร์เจริญ
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ต้นทุนการผลิตกลุ่มบ้านทองหลาง

เกษตรกร
ประเภทค่าใช้จ่าย และจ�านวน

เงิน (บาท)

ต่อ 1 รอบการผลิต

จ�านวน

รวม 

(บาท)

ต้นทุน

ต่อ 1 ไร่

ตน้ทนุตอ่ 

1,000 กก.
พื้นที่ปลูก

ข้าวปลอด

สารพิษ

จ�านวน

ผลผลิตที่ได้/

เฉลี่ยต่อไร่

นายเป ศรีทอง 1. แรงงานครัวเรือน 1,800 บาท

2. แรงงานจ้างภายนอก 27,540 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 11,850 บาท 41,190 1,525.56 3,926.78
27 ไร่

10,489.50 

กก. ต่อ 

388.50 กก.

นายพรหมมา พานิช 1. แรงงานครัวเรือน 4,000 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 34,560 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 12,860 บาท 51,420 1,469.14 3,754.52
35 ไร่

13,695.50 

กก. ต่อ 

391.30 กก.

นายประเสริฐ พุฒผา 1. แรงงานครัวเรือน 28,800 บาท

2. แรงงานจ้างภายนอก 5,000 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 17,250 บาท
51,050 2,552.50 7,292.86

20 ไร่
7,000 กก. 

ต่อ 350 กก.

นายอภิศักดิ์ ศรีทอง 1. แรงงานครัวเรือน 6,150 บาท

2. แรงงานจา้งภายนอก 15,222 บาท

3. วัสดุปัจจัยการผลิต 8,250 บาท 29,622 1,346.45 2,656.25
22 ไร่

11,151.80 

กก. ต่อ 

506.90 กก.

จ�านวนผลผลิตที่ได้/เฉลี่ยต่อไร่ โดยเฉลี่ย 388.85 กก. 

พื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 28.17 ไร่

ต้นทุนต่อ 1,000 กก. โดยเฉลี่ย 

4,876.98 บาท

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

 งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องในสองประเด็นหลักคือ  หการให้ความส�าคัญกับการค�านวณ

ต้นทุนการผลิต  และความเข้าใจถูกต้องของเหษตรกรในการค�านวณต้นทุนการผลิต  โดย

สามารุสรุปแยกประเด็นได้ดังน้ี

 1.  การให้ความส�าคัญกับการค�านวณต้นทุนการผลิต

 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส�าคัญของการค�านวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเพื่อ

ประโยชน์ในการตั้งราคาขายข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม เนื่องจากราคาขายข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจะ

ขึ้นอยู่กับราคาตลาด หรือราคา ประกัน หรือราคาจ�าน�าตามที่รัฐบาลประกาศเท่านั้น
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โดยเกษตรกรไม่มอี�านาจในการตัง้ราคาขายข้าวอนิทรย์ีได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เกษตรกร

ทกุคนควรเหน็ความส�าคญัของการค�านวณต้นทุนการผลิตทีถ่กูต้องและแท้จรงิ เพือ่ประโยชน์

ในการตัดสินใจลดต้นทุนการผลิตในส่วนท่ีไม่จ�าเป็นลง หรือการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการใช้

วัตถุดิบ แรงงาน หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการตัดสินใจแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น นอกจากนี้

 1) เกษตรกรสามารถมีข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือพูดคุยหรือต่อรองกับภาครัฐในการ

ก�าหนดราคาตลาด หรือราคาประกัน หรือราคาจ�าน�าตามที่รัฐบาลจะประกาศในอนาคตให้

สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

 2) กระแสความห่วงใยในสุขภาพของคนรักสุขภาพเริ่มมีมากขึ้น ท�าให้หลายคนหัน

มานิยมการบริโภคข้าวปลอดสารพิษ ดังนั้น เมื่ออุปสงค์มากขึ้นแล้วย่อมส่งผลต่อราคาข้าว

ปลอดสารพิษที่อาจสูงขึ้นได้ อีกทั้ง เกษตรกรกลุ่มบ้านราษฎร์เจริญเริ่มมองหาวิธีการตลาด

โดยไม่ต้องรอการพ่ึงพาภาครฐัเพยีงอย่างเดยีว โดยใช้จดุแขง็ทีก่ลุม่มคีอืมแีหล่งท�ากนิตดิถนน

ใหญ่ ท�าร้านค้าเพือ่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุม่เพิม่เตมิจากการจ�าหน่ายตามงานแสดงสินค้า

ที่จัดโดยภาครัฐ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้สามารถน�ามาซึ่ง

การตั้งราคาขายของกลุ่มได้เองในอนาคต

 2. ความเข้าใจถูกต้องของเกษตรกรในการค�านวณต้นทุนการผลิต

 แม้ว่านกัวจิยัจะได้ลงพืน้ทีอ่บรมให้ความรูก้บัเกษตรกรเก่ียวกับวธีิการค�านวณต้นทนุ

การผลติแล้วก็ตาม แต่ยงัพบว่าการค�านวณต้นทนุการผลติของกลุม่เกษตรกรยงัมข้ีอจ�ากดัอยู่

หลายประเด็น เช่น การไม่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการผลิตไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริง

หรือไม่ก็ตามซึ่งถือเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานครัวเรือน ค่าเช่านา

ตนเอง (แม้ว่าเกษตรกรจะไม่ได้เช่านาบคุคลอ่ืน แต่เกษตรกรต้องน�ามารวมคดิเป็นต้นทนุด้วย 

เพราะที่นาตนเองนั้นสามารถน�าไปให้คนอื่นเช่าได้ นั่นหมายถึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้น

นั่นเอง) หรือการน�าค่าวัสดุปัจจัยการผลิตที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งรอบระยะเวลาการผลิต

มารวมเป็นต้นทนุการผลติในรอบการผลติเดยีวทัง้หมด นอกจากนี ้เกษตรกรจากทัง้สองกลุม่

ค�านวณต้นทนุการผลติโดยเน้นทีต้่นทนุผนัแปรเท่านัน้คอืต้นทนุทีจ่่ายออกไปจรงิและจดบนัทกึ

ลงบัญชีไว้ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางบัญชี นอกจากนี้การปรับตัวของค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างรถ

เก็บเกี่ยวต่างก็มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างมีสาระส�าคัญด้วย ด้วยเหตุ

นี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี ท�าให้ก�าไรทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่า

ก�าไรทางบญัช ีกล่าวโดยสรปุก�าไรของเกษตรกรทีไ่ด้รบัในปัจจบุนัจะลดลงจากเดมิเมือ่ค�านวณ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

122

ข้อเสนอแนะงานวิจัย

 1. ในการค�านวณต้นทุนการผลิต เกษตรกรควรเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้ง

ค่าวตัถดุบิ ค่าแรงงานทัง้ภายนอกและภายในครวัเรอืน และค่าวสัดอุืน่ๆ ตลอดทัง้ค่าเสยีโอกาส

ในการใช้ประโยชน์อื่นๆด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตั้งราคาขายที่ถูกต้องและอย่างเหมาะ

สม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมการจัดท�าบัญชี และวิธีเก็บ

ข้อมลูอย่างถกูต้องให้กบัเกษตรกรเพือ่เป็นฐานข้อมูลประกอบการตดัสนิใจในการด�าเนนิธุรกจิ

ในอนาคต

 2.  การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดสารพิษเข้าด้วยกันจะสร้างอ�านาจใน

การต่อรองเรื่องราคาขาย และขยายกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพได้มากขึ้น โดยไม่ต้องรอพึ่งความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

 3.  การเร่ิมต้นผลิตข้าวปลอดสารพิษที่ได้ผลอย่างดีที่สามารถพบเห็นได้จากทั้งสอง

กลุ่มเกษตรกรคอื การเริม่ต้นจากการเป็นคนมศีลี รกัษาศลี ขยนัและอดทน เช่นกลุม่เกษตรกร

ทัง้สองกลุม่มพีืน้ฐานมาจากการเลือ่มใสศรทัธาในศาสนาพทุธ กนิเจ ปฏบิตัธิรรมและไม่ท�าบาป 

ซึง่การไม่ท�าบาปอย่างหนึง่ของกลุม่คอื การไม่ท�าร้ายคนอืน่โดยการปลกูข้าวทีม่สีารเคมใีห้คน

อื่นทาน นั่นจึงเป็นที่มาที่กลุ่มเริ่มหันมาผลิตข้าวปลอดสารพิษให้ตนเอง สมาชิกในกลุ่ม และ

คนอื่นได้ทานนั่นเอง นอกจากนี้ การผลิตข้าวปลอดสารพิษในช่วงแรกจะท�าให้ได้ผลผลิตต�่า

กว่าการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีมาก และต้องใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ปี กว่าจะได้ผลผลิตที่ดี

ขึน้และดีกว่าการใช้สารเคมี ดงันัน้หากผูผ้ลิตไม่ขยนัและอดทนแล้ว ย่อมล้มเลกิความพยายาม

ได้ง่ายๆ นอกจากนี้ การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ 100% จ�าเป็นต้องให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่ง

ผลิตเดียวกนัหันมาเพาะปลูกแบบปลอดสารพษิเหมือนกนั เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของสารเคมี

ระหว่างแปลงนา ดังนั้น เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษจ�าเป็นต้องชักจูงเพื่อน

เกษตรกรให้เห็นข้อดีและความส�าคัญของการปลูกข้าวปลอดสารพิษ โดยเฉพาะในเรื่องของ

การประหยดัต้นทนุการผลติ ก�าไรทีจ่ะมากขึน้ในอนาคตอกีประมาณ 5 ปีข้างหน้า การมสีขุภาพ

ที่ดีขึ้น และการได้ท�าความดีเพื่อคนอื่น เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ 
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วารินช�าราบ และกลุ่มบ้านทองหลาง ต�าบลท่าโพธิ์ศรี อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีที่

ให้ความร่วมมอืในการเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี และคณะบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานีผู้สนับสนุนด้านเวลาในการท�าวิจัย
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