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This qualitative research paper is the comparative studies of economic benefits between organic rice 

farm and traditional rice farm using life cycle costing. We interview leaders of rice manufacturers who 

receive organic certification from United States Department of Agriculture (USDA) and European Union (EU). 

Life cycle costing is appropriate in this case where additional costs are needed during initial phase of 

organic rice farm but the operating and maintenance costs will decrease over time. The results show that 

in the long run economic returns from organic rice farm are higher than those from traditional rice farm.
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

บทนํา
ปจจุบันกระแสรักสุขภาพกําลังเปนท่ีนิยมท่ัวโลก อัตราการเติบโตของสินคาออรแกนิคยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองและ

มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ในสหรัฐอเมริกาประเทศท่ีมีความหลากหลายของประชากรและเปนหน่ึงในประเทศหลัก
ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจท่ัวโลกน้ัน ขอมูลจาก Organic Trade Association กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา 
ในป พ.ศ. 2559 มีการขายสินคาออรแกนิคมูลคาประมาณ 43 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 
8.40% ยิ่งไปกวาน้ัน ในงานวิจัยพบวา 44% ของผูบริโภคเต็มใจท่ีจะจายเงินเพ่ิมข้ึนถึง 20% หรือมากกวาน้ัน เพ่ือซ้ือสินคา
ออรแกนิค บริษัท General Mills’ ท่ีประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทก็ยังมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑออรแกนิค
ใหมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงภายในระยะเวลา 5 ป ผลิตภัณฑออรแกนิคอยางเดียวมีการเติบโตมากกวา 350% (Zlati 
Meyer, USA TODAY, July 27, 2017)

ในประเทศไทยเองประชาชนก็เร่ิมหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน เห็นไดจากกิจกรรมรวมรณรงคการออกกําลังกาย 
ใชผลิตภัณฑบรรจุอาหารท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม รวมถึงผลิตภัณฑอุปโภคและบริโภคท่ีเปนออรแกนิคตาง ๆ  
ท่ีแพรหลายและมีชองทางการกระจายสินคาออรแกนิคใหเขาถึงผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน เชน หางสรรพสินคา ตลาดนัด 
รานคาออนไลน เปนตน สินคาท่ีจัดจําหนายมีท้ังท่ีเปนผลิตภัณฑภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงประเทศไทย
มีการนําเขาสินคาออรแกนิคจากสหรัฐอเมริกาอยูในลําดับท่ี 21 (7.39 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) ตามรายงาน U.S. Organic 
Trade Date ของ The Organic Trade Association ชวงขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2554– 2559 (The Ohio State University, 
The Organic Trade Association, Penn State University, May 12, 2017) ซ่ึงภาครัฐของประเทศไทยก็เล็งเห็น
ความสําคัญของธุรกิจออรแกนิคจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาท้ัง
ผูประกอบการและเกษตรกรใหกลายเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(National Strategies for Organic Agriculture B.E. 2560–2564, Board of National Organic Agriculture 
Development)

ดวยแนวโนมความนิยมในผลิตภัณฑออรแกนิคทําใหเกษตรกรเร่ิมใหความสนใจในการทําเกษตรอินทรีย หรือวิถีการผลิต
ท่ีใหความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเขาลักษณะออรแกนิคท่ีไดรับ
การรับรองจากหนวยงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย อยางไรก็ตาม การทําเกษตรอินทรียก็ยังไมแพรหลายเทาท่ีควร เน่ืองจาก
การรับรองมาตรฐานดังกลาวกําหนดใหตองมีการปรับเปล่ียนแปลงเกษตร เชน ตองมีแนวกันชนท้ังทางน้ําและทางอากาศ 
เพ่ือปองกันสารเคมีจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกใกลเคียง เปนระยะเวลาอยางนอยสามป กอนท่ีจะเขาเง่ือนไขของเกษตรอินทรีย 
คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายท่ีตองเสียเพ่ิมเติมจากการทําเกษตรแบบด้ังเดิม นอกจากน้ีผลผลิตในชวงสามปท่ียัง
ไมไดรับการรับรองก็ตองขายในราคาเทาผลผลิตจากวิถีเกษตรด้ังเดิม ซ่ึงทําใหในระยะสามปแรกของการปรับเปล่ียน 
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของเกษตรอินทรียจะนอยกวาการทําเกษตรด้ังเดิมอยางแนนอน

อยางไรก็ตาม ถึงแมในชวงระยะเวลาของการปรับเปล่ียน ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของเกษตรอินทรียจะดอยกวา
เกษตรด้ังเดิม แตในระยะยาวการทําเกษตรอินทรียจะทําใหเกษตรกรประหยัดคาใชจายจากสารเคมีไดมากกวาและ
สามารถขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงกวา ดังน้ันการตัดสินใจเลือกวิถีเพาะปลูก โดยการพิจารณาเฉพาะรายไดและคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนเพียงฤดูกาลเดียวของการเพาะปลูกจะใหขอมูลท่ีคลาดเคล่ือนอันไมเปนประโยชนตอการตัดสินใจ บทความน้ี
จึงนําแนวคิดตนทุนวงจรอายุหรือ Life Cycle Costing ซ่ึงเปนแนวทางในการประมวลผลขอมูลตนทุนท่ีเกิดข้ึนตลอด
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บทความวิจัย

วงจรอายุของการครอบครองทรัพยสิน ต้ังแตการซ้ือ การใชงานไปจนถึงการปลดท้ิง มาประยุกตใชในการวิเคราะหทางเลือก
ของการทําเกษตร โดยศึกษาและเก็บขอมูลจากผูนํากลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขาวหอมมะลิอินทรียตําบลนาถอน อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนมท่ีเปนหมูบานรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ผูนํากลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการผลิตเช้ือราไตรโคเดอรมาตําบลฝงแดง อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ซ่ึงไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และเปนเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองผลผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียระดับสากลคือ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: 
USDA) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (EU) โดยมีสินคาหลักคือ ขาวเกษตรอินทรียหลากหลายสายพันธุ
และผลิตภัณฑเกษตรอินทรียแปรรูป

ผลการวิเคราะหพบวา เม่ือพนระยะเวลาปรับเปล่ียนแปลงเกษตรตามขอกําหนดของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สามปและหากเกษตรกรยื่นขอรับรองมาตรฐานไดเปนผลสําเร็จ ในปท่ี 4 แปลงเกษตรอินทรียจะเร่ิมใหผลตอบแทนสุทธิ
สูงกวาแปลงเกษตรด้ังเดิม และเม่ือครบระยะเวลา 5 ปผลตอบแทนสะสมของแปลงเกษตรอินทรียจะสูงกวาเกษตรด้ังเดิม 
อันแสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนท่ีสูงข้ีนในปหลังสามารถชดเชยคาใชจายในการปรับเปลี่ยนในชวงเร่ิมแรกได ยิ่งไปกวาน้ัน 
เน่ืองจากเกษตรอินทรียมีความปลอดภัยตอท้ังสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภครวมท้ังเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รัฐบาล
จึงไดออกมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย โดยการสนับสนุนท้ังเมล็ดพันธและใหเงินสนับสนุน หากรวม
เงินสนับสนุนจากภาครัฐแลวจะใชเวลาเพียงสองป ผลตอบแทนสะสมจากเกษตรอินทรียจะสูงกวาเกษตรด้ังเดิม เปนการ
ตอกยํ้าความเหมาะสมของการใชตนทุนวงจรอายุ (Life Cycle Costing) ในการวิเคราะหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจระหวาง
วิถีเพาะปลูกขาวแบบด้ังเดิมและแบบอินทรียซ่ึงมีลักษณะเดนคือ เกษตรอินทรียจะมีตนทุนเพ่ิมจากเกษตรด้ังเดิมใน
ชวงแรก แตเม่ือเวลาผานไปรายไดจากผลผลิตจะมากกวาและคาใชจายบํารุงรักษาจะนอยกวา การมองภาพรวมในระยะยาว
จะใหภาพท่ีชัดเจนกวาการมองภาพในระยะส้ัน

บทความจะมีลําดับการนําเสนอดังน้ีคือ เกษตรอินทรีย ตนทุนวงจรอายุ ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวดวยวิธี
เกษตรด้ังเดิม ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวดวยวิธีเกษตรอินทรีย เปรียบเทียบผลตอบแทนตอไรระหวางเกษตรด้ังเดิม
และเกษตรอินทรีย มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิรายป บทสรุปและขอจํากัดในการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม

เกษตรอินทรีย (Organics)
เกษตรอินทรียเปนระบบการจัดการการผลิตแบบองครวมซ่ึงสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพของระบบนิเวศ รวมถึง

ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฏจักรทางชีวภาพและกิจกรรมชีวภาพทางดิน เกษตรอินทรียน้ันเนนการใชการบริหารมากกวา
การใชปจจัยการผลิตนอกภาคเกษตร โดยคํานึงถึงเง่ือนไขในระดับพ้ืนภาคท่ีจําเปนตอการปรับเปล่ียนของระบบทองถ่ิน 
เปนแนวทางท่ีใชทางการเกษตรชีวภาพและวิธีทางกลท่ีมีลักษณะตรงกันขามกับการใชส่ิงสังเคราะห เพ่ือตอบสนองหนาท่ี
เฉพาะภายในระบบ (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization 
Codex Alimentarius, 1999) การผลิตหรือจัดจําหนายสินคาออรแกนิคท้ังในและตางประเทศจําเปนตองมีใบรับรอง
ตามมาตรฐาน ซ่ึงใบรับรองน้ันจะถูกจัดแบงตามประเทศท่ีจัดจําหนาย ประเภทสินคาหรือเง่ือนไขในการเพาะปลูกหรือผลิต 
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

เปนตน ซ่ึงใบรับรองท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในระดับสากลคือ ระบบเกษตรอินทรีย IFOAM (International 
Certificate for Organic Agriculture from IFOAM) ระบบเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป (Euro Certificate for Organic 
Agriculture) ระบบเกษตรอินทรียแคนาดา (Canadian Certificate for Organic Agriculture) และระบบเกษตรอินทรีย
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) ในประเทศไทยจะใชใบรับรองจากระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture Certification Thailand) ซ่ึงการท่ีจะไดมาซ่ึงใบรับรองดังกลาวจะตองผานการ
ตรวจตามข้ันตอนและมาตรฐานท่ีถูกกําหนดไว ผูผลิตหรือจัดจําหนายตองดําเนินการต้ังแตการเตรียมพ้ืนท่ี การเพาะปลูก
หรือผลิต การดูแลรักษา วิธีการเก็บเก่ียว การจัดเก็บ การบรรจุ รวมไปถึงการสงสินคาใหเปนไปตามเง่ือนไข (Organic 
Agriculture Certification Thailand)

การเพาะปลูกเกษตรอินทรียตองมีการสรางแนวกันชนท้ังทางน้ําและทางอากาศ เพ่ือปองกันสารเคมีจากพ้ืนท่ีใกลเคียง
มิใหปะปนกับผลิตผลทางการเกษตรท่ีเปนเกษตรอินทรีย แนวกันชนทางน้ําน้ันจะขุดคูรอบแปลงและทําคันนาท่ีสูงข้ึนมา
อยางนอย 50–70 เซนติเมตร และแนวกันชนทางอากาศตองมีการปลูกพืชกันชน ท้ังไมทรงสูง ทรงสูงปานกลางหรือตนเต้ีย
บนคันก้ันน้ํารอบแปลง และเพ่ือใหม่ันใจวา แปลงเกษตรอินทรียปลอดจากสารเคมีตกคาง จึงตองดําเนินการตามกระบวนการ
เกษตรอินทรียหรือไมมีการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนเวลาอยางนอยสามปกอนจะเขาสูกระบวนการรับรอง ผลผลิต
ท่ีไดจากแปลงในชวงระยะเวลาปรับเปล่ียนน้ียังมิใชผลผลิตของเกษตรอินทรีย จึงตองขายในราคาเทากับผลผลิตท่ัวไป 
แตในระยะยาวการเกษตรอินทรียจะใชปุยอินทรีย ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบท่ีหาไดในพ้ืนท่ีหรือหาซ้ือไดในราคาไมแพงและไมใช
ยาฆาหญาหรือยาฆาแมลง จึงจะประหยัดคาใชจายไดมากกวาเกษตรแบบด้ังเดิม อีกท้ังเกษตรกรสวนใหญปลูกตนไม
ท่ีใหผลผลิตเปนแนวกันชนทางอากาศ จึงสามารถนําผลผลิตดังกลาวไปจําหนายเปนรายไดเสริมหรือบริโภคในครัวเรือน
ไดอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ันเกษตรอินทรียยังไดรับการสนับสนุนจากทางราชการผานนโยบายตาง ๆ  เชน เงินชวยเหลือเกษตรกร
ท่ีประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย การแจกจายเมล็ดพันธุขาวใหแกเกษตรอินทรียในระยะเวลา 3 ปแรก การอบรมวิธีการ
หมักปุยอินทรียธรรมชาติ เปนตน หากมองในมุมส่ิงแวดลอม การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียน้ันยอมเปนผลดีตอระบบ
นิเวศ ดินท่ีใชสารเคมีมากจะกลายเปนดินเค็ม ซ่ึงสงผลตอคุณภาพและผลผลิตในระยะยาว นอกจากน้ียาฆาหญาและปุยเคมี
สงผลเสียตอมลภาวะและสุขภาพของท้ังผูผลิตและผูบริโภคอีกดวย

เกษตรอินทรียมีการลงทุนในชวงแรกเพ่ิมข้ึนจากเกษตรด้ังเดิม น่ันคือ คาใชจายในการปรับแปลงเกษตรและคาใชจาย
ในการฟนฟูดิน และผลผลิตจะมีจํานวนลดลงในชวงของการปรับเปล่ียน ถึงแมในระยะยาวตนทุนจะลดลงเร่ือย ๆ  เน่ืองจาก
เปนการเพาะปลูกและดูแลอยางธรรมชาติ ไมใชสารเคมีหรือยาฆาแมลง อีกท้ังมูลคาของผลิตภัณฑก็สูงกวาสินคาท่ัวไป
ในตลาด แตกวาจะไดประโยชนจากราคาผลผลิตของเกษตรอินทรียท่ีสูงกวาเกษตรด้ังเดิมก็ใชระยะเวลายาวนานไมนอยกวา
สามปกอนท่ีเกษตรกรจะขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดังน้ันหากใชการวิเคราะหเปรียบเทียบถึงตนทุนและคาใชจาย
ระหวางการทําเกษตรด้ังเดิมและเกษตรอินทรียในชวงระยะเวลาอันส้ัน เชน เพียงฤดูกาลเพาะปลูกเดียวก็จะนําไปสูการ
ตัดสินใจท่ีไมมีประสิทธิภาพ ควรใชแนวคิดของตนทุนวงจรอายุ (Life Cycle Costing) ท่ีคํานึงถึงภาระคาใชจายตลอดอายุ
ของโครงการมาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบจะเหมาะสมกวา
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บทความวิจัย

ตนทุนวงจรอายุ (Life Cycle Costing)
ตนทุนวงจรอายุเปนกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดตลอดอายุโครงการ โดยพิจารณา

ต้ังแตตนทุนในการซ้ือและตนทุนท่ีตามมาหลังการซ้ือ ตลอดจนตนทุนในการปลดท้ิง การใชแนวคิดตนทุนวงจรอายุจะมี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตาง ๆ  เพราะบางทางเลือกจะมีการลงทุนเร่ิมแรก
สูงกวาทางเลือกอ่ืนจนอาจดูเหมือนไมนาสนใจ แตหากพิจารณาตลอดอายุโครงการแลว โครงการดังกลาวอาจมีคาใชจาย
ดําเนินการและคาบํารุงรักษานอยกวา เม่ือประมวลตนทุนท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนตลอดวงจรอายุจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจมากกวาการพิจารณาเฉพาะตนทุนการซ้ือ

แนวคิดตนทุนวงจรอายุไดรับความนิยมในการวิเคราะหโครงการท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม ท่ีในชวงหลังมีการออก
กฎหมายใหหนวยงานตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและไมสรางมลภาวะ อันนํามาซ่ึงคาใชจายดําเนินการจํานวนสูง 
เน่ืองจากอาคารท่ีไดกอสรางมาต้ังแตยังไมมีกฎหมายส่ิงแวดลอมดังกลาวมิไดรองรับการปฏิบัติการดูแลส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพ Ludvig, Gluch, & Lindahl (2010) ศึกษาการนําแนวทางตนทุนวงจรอายุไปใชในการพิจารณาทางเลือก
ระหวางการบูรณะอาคารเกาหรือการร้ืออาคารเกาท้ิงและสรางอาคารใหมทดแทนของ Gothenburg Premises Office 
(GPO) ประเทศสวีเดน ถาไมไดพิจารณาถึงคาใชจายตลอดอายุการใชงานแลว การสรางอาคารใหมจะเปนทางเลือกท่ี
ไมนาสนใจ เน่ืองจากคากอสรางจะมีจํานวนสูงมากเม่ือเทียบกับคาใชจายบูรณะอาคาร แตการสรางอาคารใหมจะมีคาใชจาย
ดําเนินการและคาบํารุงรักษาต่ํากวาเพราะอาคารท่ีสรางใหมจะมีการออกแบบท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม 
ส่ิงท่ีผูเก่ียวของไดประโยชนจากการนําแนวทางตนทุนวงจรอายุไปใชในการวิเคราะหทางเลือกดังกลาว นอกเหนือจาก
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณแลว ยังทําใหผูบริหารมีมุมมองของการวางแผนระยะยาว และตระหนักถึงความจําเปนในการ
พิจารณาความคุมคาของตนทุนและประโยชนท่ีไดรับของเม็ดเงินท่ีลงทุน รวมท้ังการคํานึงถึงตนทุนของการบํารุงรักษา
ท่ีถูกมองขามมากอนหนาน้ี

การมองภาพระยะยาวทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนการตัดสินใจเลือก
ระบบระบายอากาศใหเปนไปตามคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในอาคาร Indoor Environment Quality (IEQ) ของโรงแรม
ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โรงแรมจําแนกระบบระบายอากาศออกเปน 3 ประเภท โดยกําหนดอายุการใชงานไวท่ี 15 ป 
การคํานวณตนทุนประกอบไปดวยการลงทุน ราคาพลังงานและการบํารุงรักษาซอมแซม โดยรวมคาแรงงานและวัสดุท่ีจะ
เกิดข้ึน การศึกษาพบวา ตนทุนเร่ิมแรกน้ันคิดเปน 50–70% ในขณะท่ีคาพลังงานและคาบํารุงรักษาคิดเปน 30–50% ของ
ตนทุนตลอดอายุการใชงาน ซ่ึงนับวา สัดสวนของคาพลังงานมีสาระสําคัญตอการตัดสินใจของกิจการอยางยิ่ง (Kosonen, & 
Ruponen, 2005) หากพิจารณาแคเพียงตนทุนเร่ิมแรกและละเลยตนทุนตาง ๆ  ท่ีจะตามมาน้ันอาจทําใหตัดสินใจผิดพลาด
เลือกทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจก็เปนได

การทําเกษตรอินทรียมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับกรณีศึกษาท่ีกลาวมาท้ังสองกรณี น่ันคือ เปนการเพาะปลูกท่ีตองมีการ
ลงทุนเร่ิมแรกสูงกวาเกษตรด้ังเดิม แตลดคาใชจายดําเนินการและคาบํารุงรักษาหลังจากน้ันได การศึกษาน้ีจึงนําแนวทาง
ตนทุนวงจรอายุมาปรับใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการปลูกขาวแบบวิธีเกษตรด้ังเดิมและแนวทางเกษตรอินทรีย 
โดยมิไดนําตนทุนเก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพ เชน ภาวะของดินและน้ํา รวมถึงสุขภาพของประชากร
ในพ้ืนท่ีมารวมวิเคราะหดวย คงจํากัดแตเพียงคาใชจายและรายไดท่ีเปนตัวเงินท่ีเกษตรกรจะไดรับหรือจายออกเทาน้ัน 
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

เน่ืองจากผลกระทบเชิงคุณภาพมีความยากในการแปลงออกมาเปนตัวเลขและยังมีปจจัยอัตวิสัย (Subjectivity) เขามา
เก่ียวของซ่ึงอาจทําใหการวิเคราะหคลาดเคล่ือนไดมาก

วิธีการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาตนทุนวงจรอายุ (Life Cycle Costing) น้ีเปนการศึกษาการเพาะปลูกขาวแบบเกษตรด้ังเดิมเปรียบเทียบ

กับการเพาะปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียในพ้ืนท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ท่ีต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําโขงไหลผาน มีฝนตกชุกจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงจัดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณและ
ไดเปรียบทางภูมิศาสตร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลัก

การเก็บรวบรวมข�อมูล
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลปฐมภูมิท่ีใชวิเคราะหเปรียบเทียบไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน

สองทานคือ ผูนําชุมชนตําบลนาถอนและตําบลฝงแดง สวนขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากงานวิจัย บทความ 
เอกสารทางวิชาการ และเอกสารเผยแพรในชองทางตาง ๆ  เชน เว็บไซตท่ีเก่ียวของ

ผลการวิจัย

ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวดวยวิธีเกษตรด้ังเดิม
การเพาะปลูกขาวประกอบดวยข้ันตอน 3 ชวงคือ ข้ันตอนการเตรียมกอนการเพาะปลูก การดูแลบํารุงรักษาระหวาง

การเพาะปลูก และการเก็บเก่ียวหลังการเพาะปลูก
การปลูกขาวดวยวิธีเกษตรด้ังเดิมจะมีการเตรียมพ้ืนท่ี โดยการไถดะ ไถแปร และไถคราด การไถดะคือ การไถพลิก

หนาดินคร้ังแรก เพ่ือกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชท่ีอาศัยอยูในดินและตากดินใหแหง การไถแปรคือ การไถคร้ังท่ีสอง โดย
ไถขวางแนวไถดะ เพ่ือยอยดินและคลุกเคลาฟาง วัชพืช ฯลฯ ลงไปในดิน การไถคราดคือ การกําจัดวัชพืช ตลอดจนการ
ทําใหดินแตกตัวและเปนเทือก พรอมท่ีจะปกดําได ปจจุบันเกษตรกรนิยมไถ โดยใชเคร่ืองทุนแรงแทนแรงงานจากสัตว 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการจางรายคร้ัง ราคาประมาณ 300 บาทตอไร เน่ืองจากการซ้ือรถไถน้ันมีความสะดวกสบายต่ํากวา
และราคาคอนขางสูงประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาทตอคัน เม่ือเตรียมพ้ืนท่ีเสร็จก็จะเขาสูชวงเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับ
การเพาะปลูก โดยเกษตรกรสามารถหาซ้ือเมล็ดพันธุไดในราคากระสอบละประมาณ 700 ถึง 900 บาท ขนาดบรรจุคือ 
กระสอบละ 25 กิโลกรัม ในพ้ืนท่ี 1 ไรน้ันจะใชเมล็ดพันธุประมาณ 20 กิโลกรัม แตเกษตรกรจะมีการเผ่ือกรณีท่ีมีศัตรูพืช
มาทําความเสียหาย เชน เพล้ียกระโดด ปูนา หอยเชอรร่ี เปนตน ดังน้ันการเพาะปลูก 1 ไรจะใชเมล็ดพันธุประมาณ 
1 กระสอบ

เม่ือเสร็จส้ินข้ันตอนการเตรียมกอนการเพาะปลูก เกษตรกรแบบด้ังเดิมจะเร่ิมหวานหรือดํานา การหวานน้ันจะประหยัด
เวลาและแรงงาน แตจะไดผลผลิตนอยกวาการดํานา ยิ่งปจจุบันมีเคร่ืองหวานเมล็ดก็ยิ่งสะดวกสบายมากข้ึน โดยนาหวาน
จะไดขาวเพียงกอเดียว แตการดํานาน้ันแมวา จะใชเวลาและแรงงานมากกวา แตผลผลิตจะไดถึง 3 ถึง 4 ตนตอกอ 
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เน่ืองจากมีการเวนระยะประมาณ 1 ฟุตใหสามารถแตกกอได อีกท้ังยังสามารถคุมวัชพืชไดอีกดวย ในชวงระยะเวลาของ
การดูแลและบํารุงผลผลิตใหงอกงาม เกษตรกรในพ้ืนท่ีจะใชน้ําฝนเทาน้ัน มีการถายเทน้ําในแปลงนาใหเหมาะสมตาม
ระดับ การใหน้ําจะเร่ิมต้ังแตขาวลงดินไปจนถึงตอนขาวต้ังทองหรือกอนออกรวง คาใชจายในการใสปุยและกําจัดวัชพืช
ดวยสารเคมี ประกอบดวย ปุยเคมีกระสอบละ 500 ถึง 700 บาทตอกระสอบ โดยพ้ืนท่ี 1 ไรจะใชปุยคร่ึงกระสอบ เกษตรกร
จะใสปุยใน 3 ระยะคือ ระยะแรกท่ีดําหรือหวานเมล็ดพันธุเสร็จใหม ๆ  ระยะท่ีขาวเร่ิมแตกกอ และระยะกอนการเก็บเก่ียว 
ยาฆาหญาราคาลิตรละ 100 ถึง 180 บาท โดยพ้ืนท่ี 1 ไรจะใชยาฆาหญา 350 ถึง 500 มิลลิลิตรตอน้ํา 60 ถึง 80 ลิตร 
ข้ันตอนการบํารุงรักษาท้ังการใหน้ํา ใสปุยและกําจัดวัชพืชน้ันเกษตรกรจะปฏิบัติเองและเปนแรงงานในครัวเรือน

เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ียากท่ีสุด เน่ืองจากตองทํางานแขงกับเวลา หากเกิดความผิดพลาด
ราคาผลผลิตอาจจะลดต่ําลงเกินไป เกษตรกรจึงนิยมจางแรงงานหรือบริการภายนอกมาชวย กรณีจางแรงงานรายวัน 
ราคา 400 บาทตอคน โดยพ้ืนท่ี 1 ไรจะใชแรงงานท้ังหมด 7 คน เกษตรกรตองจัดหาอาหารเคร่ืองด่ืมตางหากไมรวมใน
คาจาง หลังจากจางคนเก่ียวแลวก็จะนําขาวมาตากประมาณ 3 วันแลวจึงมัด โดยใชตอก ราคา 100 บาทตอ 1,000 เสน 
คาแรงงานขน 2,000 ถึง 3,000 บาทตอเท่ียว แลวจึงจางปนคือ การนวดขาวใหเมล็ดหลุดออกมาจากฟาง เพ่ือกรอก
ใสกระสอบขายสงโรงสี คาจางปนจะอยูท่ี 60 บาทตอ 100 มัด ในขณะท่ีการจางรถเก่ียวน้ันคาบริการประมาณ 600 ถึง 
800 บาทตอไรข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี หากพ้ืนท่ีไมเอ้ืออํานวย เชน มีน้ําขัง หรือตนขาวลม ราคาอาจมีการใหปรับสูงข้ึน การจาง
รถเก่ียวน้ันจะรวมการปนขาวไวดวย โดยขาวจะหลุดออกมาเปนเมล็ดพรอมกรอกใสกระสอบ เพ่ือสงขายโรงสีในฐานะ
ขาวเปยกหรือขาวท่ีไมผานการตากตอไป แตขอเสียคือ ไมสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุหรืออาจจะมีขาวอ่ืนปะปนมากับ
รถรับจาง ซ่ึงสงผลตอราคาขายท่ีโรงสีจะรับซ้ือ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดประมาณ 400 กิโลกรัมตอไร ราคาท่ีโรงสีรับซ้ืออาจจะ
ผันผวนตามราคากลางและโควตา จากราคาท่ีไดสอบถามตอนสัมภาษณในเดือนมกราคม 2562 ราคาขาวเปยก 14 บาท
ตอกิโลกรัม ราคาขาวแหง 15 บาทตอกิโลกรัม
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

ตารางท่ี 1 ผลตอบแทนตอไรของการปลูกขาวแบบเกษตรด้ังเดิม
หนวย : บาท

รายละเอียด ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ท่ี 4 ป�ที่ 5 รวม

การเตรียมกอนการเพาะปลูก

 คาจางไถดะ/แปร/คราด 300 300 300 300 300 1,500

 คาเมล็ดพันธุ 700 700 700 700 700 3,500

 รวมคาใชจายกอนการเพาะปลูก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

ระหวางการเพาะปลูก

 คาปุยเคมี 750 750 750 750 750 3,750

 คายาฆาหญา 35 35 35 35 35 175

 รวมคาใชจายระหวางการเพาะปลูก 785 785 785 785 785 3,925

การเก็บเก่ียว

 คารถรับจางเก่ียว 600 600 600 600 600 3,000

รวมคาใชจาย 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 11,925

รายไดจากผลผลิต

 ปริมาณขาวเปยก 400 400 400 400 400 2,000

 ราคาขายขาวเปยกตอ ก.ก. 14 14 14 14 14 14

 รวมรายไดจากผลผลิต 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 28,000

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิต 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 16,075

เงินสนับสนุนจากรัฐบาลตอไร 1,500 1,500 1,500 – – 4,500

รวมผลตอบแทนและเงินสนับสนุน 4,715 4,715 4,715 3,215 3,215 20,575

จากตารางท่ี 1 คาใชจายตอไรในทุกปมีจํานวนเทากันคือ ปละ 2,385 บาท ในขณะท่ีรายไดจากการขายขาวเปยกคือ 
ไรละ 5,600 บาท ทําใหไดผลตอบแทนสุทธิไรละ 3,215 บาท เน่ืองจากขาวเปนสินคาควบคุม ในกรณีท่ีครบกําหนดโควตา
หรือใกลครบกําหนดโควตา โรงสีจะรับซ้ือขาวปริมาณนอยหรืออาจจะไมซ้ือเลย บางคร้ังก็มีการกดราคาเกษตรกรลง
เม่ือเกษตรกรขนขาวไปถึงโรงสีแลว แมวาราคาจะถูกกด แตก็จําเปนตองขาย เน่ืองจากเสียคาขนสงไปโรงสีแลว จึงไมนิยม
ขนกลับ นอกจากน้ีการเก็บขาวไวนานยอมเส่ียงตอความเสียหายและน้ําหนักขาวลดลง ซ่ึงจะกระทบตอราคาขายได รัฐบาล
จึงมอบเงินชวยเหลือใหเกษตรกรไรละ 1,500 บาทสําหรับการทําเกษตรแบบด้ังเดิม ทําใหผลตอบแทนและเงินสนับสนุน
รวมเปนไรละ 4,715 บาทตอป สังเกตวา เงินชวยเหลือจากรัฐบาลจะแสดงในตารางเพียงแคปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 เพราะรัฐบาล
มอบเงินชวยเหลือสําหรับการทําเกษตรอินทรียดวยเชนกัน แตประกาศมีระยะเวลาเพียงแคสามป เน่ืองจากมาตรการ
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ชวยเหลือเกษตรกรภายหลังจากสามปยังมีความไมแนนอนจึงยังไมแสดงเงินชวยเหลือจากรัฐบาลสําหรับการทําเกษตร
ท้ังสองวิธี

ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขาวดวยวิธีเกษตรอินทรีย
การปลูกขาวดวยวิธีเกษตรอินทรียน้ัน ในข้ันตอนการเตรียมกอนการเพาะปลูกนอกจากจะมีการไถดะ ไถแปรและ

ไถคราดแลว เกษตรกรจําเปนตองทํากันชนทางดินและกันชนทางอากาศ เพ่ือปองกันสารเคมีจากพ้ืนท่ีใกลเคียงเขามาปะปน
กับผลผลิตในพ้ืนท่ี โดยกันชนทางดินคือ การทําคันนากวาง 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร และกันชนทางอากาศคือ ปลูกตนไม
บนคันก้ันน้ํารอบแปลง คันนาสําหรับกันชนทางดินน้ันจะใชดินจากในพ้ืนท่ี สวนกันชนทางอากาศน้ันเกษตรกรนิยมปลูก
เปนไมผล เพ่ือนําผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนหรือจําหนายได โดยคาจางรถทํากันชนคือ ไรละ 300 บาทและเสียเฉพาะ
ในปแรกเทาน้ัน

ข้ันตอนการดูแลและบํารุงรักษาของขาวเกษตรอินทรียจะใชน้ําฝนเชนเดียวกับเกษตรด้ังเดิมแตจะไมมีสารเคมี โดยจะ
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ สารชีวภัณฑบิวเวอรเรียใชสําหรับกําจัดศัตรูพืช เชน เพล้ียกระโดด หอยเชอรร่ี ปูนา และ
ไตรโคเดอรมาเปนสารสําหรับฆาเช้ือราในขาว เชน เมล็ดลีบแบน ใบดาง ซ่ึงท้ังสองชนิดน้ันเกษตรกรสามารถทําเองได 
โดยอาศัยวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน การใชสารชีวภัณฑบิวเวอรเรียตองฉีดใสตัวศัตรูพืชสัปดาหละหน่ึงคร้ังเปนเวลาสามคร้ังจึงจะ
ทําใหออนแรงและตายในท่ีสุด ซ่ึงตางจากการใชสารเคมีท่ีฉีดแลวศัตรูพืชจะตายทันที การใชไตรโคเดอรมาสามารถทําได
หลายวิธีคือ การนําเมล็ดมาแชน้ํากอนนําไปเพาะปลูก การฉีดใสใบ เพ่ือใหตนและรากแข็งแรง และการฉีดใสเมล็ดใหโต 
ไมลีบแบน ปุยอินทรียน้ันจะทําจากเศษอาหาร เศษใบไม มาหมักท้ิงไว หรือมูลสัตวคือ วัวและกระบือ หากเกษตรกรท่ีไมได
เล้ียงสัตวก็สามารถหามูลสัตวไดในราคา 50 บาทตอกระสอบ โดยพ้ืนท่ี 1 ไรจะใชมูลสัตว 20 ถึง 25 กระสอบ การใช
ปุยธรรมชาติน้ันจะลดนอยลงเร่ือย ๆ  เน่ืองจากไมไดสรางความเส่ือมโทรมใหดินเชนปุยเคมี แตจะยังคงตองมีการใสทุกป
ในปริมาณท่ีลดลง การใสปุยอินทรียจากปท่ี 1 เปนจํานวนมากและการงดใชสารเคมีท่ีจะทําลายและสรางความเส่ือมโทรม
ใหแกดินในพ้ืนท่ี ทําใหเกษตรอินทรียสามารถลดปริมาณของปุยลงเหลือ 70% ในปท่ี 2 และ 3 สวนในปท่ี 4 และ 5 
สมมุติใหใชปุยเทากับปท่ี 3

สําหรับคาแรงหมักสารชีวภาพ ประมาณวา ใชเวลาคร่ึงวันสําหรับการหมัก เพ่ือใชในการเพาะปลูกขาว 1 ไร เพ่ือ
ความเปนกลางงานวิจัยน้ีอางอิงตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ืองอัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 9) ซ่ึงไดประกาศให
มีผลใชบังคับ ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยอัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัดนครพนมอยูท่ี 315 บาทตอวัน1 คาจาง
หมักสารชีวภาพเทากับ 157.50 หรือปดใหเปนตัวเลขกลมคือ 160 บาทเทากันทุกป เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว เกษตรกร
ท่ีเปนเกษตรอินทรียน้ันจะมีข้ันตอนเชนเดียวกันกับเกษตรอินทรียแบบด้ังเดิม จึงมีคารถรับจางเก่ียวเทากับเกษตรด้ังเดิม

1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/063/24.PDF Board of Wage, Ministry of Labor. Minimum Wage 

Rate (9). Search date May 15, 2018.
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แมวาผลผลิตอาจจะลดลงประมาณ 25% จากการทําเกษตรด้ังเดิม คงเหลือ 300 กิโลกรัมในปแรก แตดวยสภาพดิน
ท่ีเร่ิมฟนฟูและความเขาใจการบํารุงดูแลรักษาของเกษตรกรแบบอินทรีย ในปถัด ๆ  ไปผลผลิตจะคอย ๆ  เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงใน
ระยะหลังเกษตรกรบางรายสามารถสรางผลผลิตเกษตรอินทรียไดมากกวาเกษตรด้ังเดิม เน่ืองจากสภาพแวดลอมและดิน
มีคุณภาพดีข้ึน ทําใหผลผลิตของเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึนปละ 10% ในปท่ี 2 และ 3 และเพ่ิมข้ึน 20% ในปท่ี 4 และ
คงปริมาณผลผลิตในปท่ี 5 ใหเทากับปท่ี 4 ราคาผลผลิตในสามปแรกจะขายใหกับโรงสีในราคาเทียบเทาผลผลิตเกษตร
แบบด้ังเดิมเพราะยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน แตเม่ือไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแลว สามารถจําหนายให
บริษัทท่ีเขามารับซ้ือในราคาท่ีสูงกวาราคาโรงสีประมาณ 20% ถึง 30% ยิ่งไปกวาน้ันหากบรรจุและจัดจําหนายเอง ราคา
จะอยูท่ีประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวาโรงสี 400% (อางอิงจากราคารับซ้ือของโรงสี ณ ชวงสัมภาษณ 14 ถึง 
15 บาทตอกิโลกรัม) แตการบรรจุและจัดจําหนายเองน้ันตองมีการลงทุนเคร่ืองจักร บรรจุภัณฑ และอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีราคาสูง 
เกษตรกรจึงนิยมขายใหแกบริษัท ซ่ึงบริษัทท่ีเขามารับซ้ือจะนําไปเขาโรงสี บรรจุ และจัดจําหนายเอง

เกษตรอินทรียจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ปท่ี 1 จํานวน 2,000 บาท ปท่ี 2 จํานวน 3,000 บาท ปท่ี 3 จํานวน 
4,000 บาทตอไร ณ ปจจุบันนโยบายดังกลาวมีประกาศออกมาถึงปท่ี 3 เทาน้ัน นอกจากน้ีในชวงของการสัมภาษณ พ้ืนท่ี
วิจัยไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุจากกรมการขาวใน 3 ปแรก โดยไมมีคาใชจายใหแกเกษตรอินทรีย แตเพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ผลตอบแทนของวิถีเกษตรท้ังสองวิธี โดยไมมีการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงแสดงคาเมล็ดพันธุเปนคาใชจายของเกษตรอินทรีย 
และแยกการสนับสนุนคาเมล็ดพันธุออกมาเปนสวนท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในดานลางของตารางท่ี 2

จะเห็นวา คาใชจายของเกษตรอินทรียจะสูงท่ีสุดในปท่ี 1 คือ 3,060 บาทและลดลงเหลือ 2,460 บาทในปท่ี 2 และ 
2,260 บาทในปท่ี 3 และคงจํานวนเดิมในปท่ี 4 และ 5 คาใชจายท่ีสูงในปท่ี 1 คือ คาทํากันชนเพ่ือปรับเปล่ียนแปลงเกษตร
ใหเขาเกณฑของเกษตรอินทรีย และคามูลสัตวปุยอินทรียท่ีมีคาใชจายท่ีสูงในปแรก เพ่ือเปนการฟนฟูดินท่ีเส่ือมโทรมจาก
การใชสารเคมี
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ตารางท่ี 1 ผลตอบแทนตอไรของการปลูกขาวแบบเกษตรด้ังเดิม
หนวย : บาท

รายละเอียด ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5 รวม

การเตรียมกอนการเพาะปลูก

 คาจางไถดะ/แปร/คราด 300 300 300 300 300 1,500

 คาเมล็ดพันธุ 700 700 700 700 700 3,500

 คาจางรถทํากันชน 300 – – – – 300

 รวมคาใชจายกอนการเพาะปลูก 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 5,300

ระหวางการเพาะปลูก

 คามูลสัตวปุยอินทรีย 1,000 700 500 500 500 3,200

 คาแรงหมักสารชีวภาพ 160 160 160 160 160 800

 รวมคาใชจายระหวางการเพาะปลูก 1,160 860 660 660 660 4,000

การเก็บเก่ียว

 คารถรับจางเก่ียว 600 600 600 600 600 3,000

รวมคาใชจาย 3,060 2,460 2,260 2,260 2,260 12,300

รายไดจากผลผลิต

 ปริมาณขาวเปยก 300 330 363 435.60 435.60 1,864

 ราคาขายขาวเปยกตอ ก.ก. 14 14 14 16.80 16.80 15.31

 รวมรายไดจากผลผลิต 4,200 4,620 5,082 7,318 7,318 28,538

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิต 1,140 2,160 2,822 5,058 5,058 16,238

การสนับสนุนจากรัฐบาล

 เงินสนับสนุนจากรัฐบาลตอไร 2,000 3,000 4,000 – – 9,000

 คาเมล็ดพันธุ 700 700 700 – – 2,100

 รวมการสนับสนุนจากรัฐบาล 2,700 3,700 4,700 – – 11,100

รวมผลตอบแทนและเงินสนับสนุน 3,840 5,860 7,522 5,058 5,058 27,338
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เปรียบเทียบผลตอบแทนตอไรระหวางเกษตรด้ังเดิมและเกษตรอินทรีย
เพ่ือใหเห็นภาพการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนตอไรของวิถีเพาะปลูกขาวท้ังสองวิถีไดสะดวกย่ิงข้ึน จึงนําขอมูล

ในตารางท่ี 1 และ 2 เฉพาะรายการสรุปมาแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลตอบแทนตอไรของการเพาะปลูกขาวแบบเกษตรด้ังเดิมและเกษตรอินทรีย

เกษตรด้ังเดิม หนวย : บาท

รายละเอียด ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ท่ี 4 ป�ที่ 5 รวม

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิต 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 16,075

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิตสะสม 3,215 6,430 9,645 12,860 16,075

การสนับสนุนจากรัฐบาล 1,500 1,500 1,500 – – 4,500

รวมผลตอบแทนและเงินสนับสนุน 4,715 4,715 4,715 3,215 3,215 20,575

ผลตอบแทนและเงินสนับสนุนสะสม 4,715 9,430 14,145 17,360 20,575

เกษตรอินทรีย หนวย : บาท

รายละเอียด ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ท่ี 4 ป�ที่ 5 รวม

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิต 1,140 2,160 2,822 5,058 5,058 16,238

ผลตอบแทนสุทธิจากผลผลิตสะสม 1,140 3,300 6,122 11,180 16,238

การสนับสนุนจากรัฐบาล 2,700 3,700 4,700 – – 11,100

รวมผลตอบแทนและเงินสนับสนุน 3,840 5,860 7,522 5,058 5,058 27,338

ผลตอบแทนและเงินสนับสนุนสะสม 3,840 9,700 17,222 22,280 27,338

จะเห็นวา ผลตอบแทนจากผลผลิตสุทธิกอนการสนับสนุนจากรัฐบาลในปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 ของเกษตรแบบด้ังเดิม
ไดไรละ 3,215 บาท ในขณะท่ีเกษตรอินทรียจะไดไรละ 1,140 บาทในปท่ี 1 2,160 บาทในปท่ี 2 และ 2,822 บาทในปท่ี 3 
อันเกิดจากท้ังจากตนทุนท่ีสูงกวาเกษตรด้ังเดิมและรายไดจากผลผลิตท่ีต่ํากวา กลาวคือ การทําเกษตรอินทรียจะมีคาใชจาย
ปรับแปลงเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนไรละ 300 บาทในปแรก ถาคิดเปนสัดสวนแลวคาปรับแปลงจํานวน 300 บาทคิดเปนเกือบ 10% 
ของคาใชจายรวมของการเพาะปลูกเกษตรอินทรียในปท่ี 1 ท่ีมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 3,060 บาทดังแสดงในตารางท่ี 2 และ
คาปุยชีวภาพในชวงปรับปรุงดินปท่ี 1 และปท่ี 2 ก็มีจํานวนสูงกวาการทําเกษตรด้ังเดิมท่ีใชปุยเคมีและยาฆาหญาท่ีมี
ราคาถูกกวา น่ันคือ ในปท่ี 1 เกษตรอินทรียมีคาปรับปรุงดินจํานวน 1,160 บาทในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิมมีคาปุยและยาฆาหญา
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รวมเพียง 785 บาท สูงกวาคาบํารุงดินของเกษตรด้ังเดิมเกือบสองเทา ยิ่งไปกวาน้ันในชวงระยะปรับเปล่ียน ผลผลิต
จากเกษตรอินทรียจะมีจํานวนนอยกวาผลผลิตจากแปลงเกษตรด้ังเดิมคือ ลดลงประมาณ 25% และยังไมสามารถขาย
ผลผลิตในราคาของเกษตรอินทรียไดเพราะยังไมเขาเกณฑ ทําใหรายไดรวมนอยกวาการทําเกษตรแบบด้ังเดิม ทําให
ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรอินทรียในปท่ี 1 ต่ํากวาผลตอบแทนสุทธิของเกษตรด้ังเดิมมากคือ ไดรับผลตอบแทนประมาณ 
1 ใน 3 ของเกษตรด้ังเดิม แตความแตกตางจะลดนอยลงในปท่ี 2 และ 3

เม่ือผานพนระยะปรับเปล่ียนสามปแลว ผลตอบแทนจากเกษตรอินทรียจะเพ่ิมกาวกระโดดจนไดรับผลตอบแทนสุทธิ
ตอไรสูงกวาเกษตรด้ังเดิมในปท่ี 4 น่ันคือ เกษตรอินทรียจะไดผลตอบแทนสุทธิเทากับ 5,058 บาทในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิม
ไดผลตอบแทนเทากับ 3,215 บาท การเพ่ิมสูงข้ึนเกิดจากท้ังตนทุนท่ีลดลงและรายไดจากการขายผลผลิตท่ีสูงข้ึน เม่ือ
แปลงเกษตรไดรับการปรับเปล่ียนจนเขาท่ีแลว การทําเกษตรอินทรียจะไมมีคาใชจายในการทําแนวกันชนอีก พ้ืนดินท่ีใช
เพาะปลูกจะมีคุณภาพดี ทําใหลดคาใชจายในการบํารุงรักษาดินลงได ในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิมยังคงตองใชปุยเคมีและ
ยาฆาหญาเพ่ือดูแลแปลงเพาะปลูกอยูตามเดิม ในแงของรายได เม่ือดินมีคุณภาพดีและเกษตรกรมีความชํานาญการเพาะปลูก
แนวเกษตรอินทรียมากข้ึน ปริมาณผลผลิตจะมากข้ึนและสามารถขายในราคาของเกษตรอินทรียซ่ึงมีราคาสูงกวาเกษตร
ด้ังเดิม ทําใหผลตอบแทนสุทธิตอไรของเกษตรอินทรียมีมากกวาเกษตรด้ังเดิม อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนสะสมของเกษตร
อินทรียสําหรับระยะเวลา 4 ปยังคงนอยกวาเกษตรอินทรียเพราะผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงกวาในปท่ี 4 ยังไมมากพอท่ีจะ
ชดเชยคาใชจายท่ีสูงข้ึนและผลผลิตท่ีลดลงในปแรก ๆ  แตหากขยายไปถึงปท่ี 5 ผลตอบแทนสะสมของเกษตรอินทรีย
จะมากกวาเกษตรด้ังเดิมคือ มีผลตอบแทนสะสมเทากับ 16,238 บาท ในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิมเทากับ 16,075 บาท

อยางไรก็ตาม หากผนวกการสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปของเมล็ดพันธุพืชและเงินสนับสนุนตอไรเขาไปในการวิเคราะห
แลว เกษตรอินทรียจะมีผลตอบแทนสุทธิตอไรต่ํากวาเกษตรด้ังเดิมเฉพาะในปท่ี 1 เทาน้ัน น่ันคือ เกษตรอินทรียไดรับ
ผลตอบแทนไรละ 3,840 บาทในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิมไดรับผลตอบแทนเทากับ 4,715 บาท แตเกษตรอินทรียจะเร่ิม
ไดผลตอบแทนสูงกวาเกษตรด้ังเดิมต้ังแตปท่ี 2 เปนตนไป และผลตอบแทนสะสมของเกษตรอินทรียจะสูงกวาเกษตรด้ังเดิม
ต้ังแตปท่ี 2 น่ันคือ เกษตรอินทรียใหผลตอบแทนสะสมถึงปท่ี 2 เทากับ 9,700 บาทและเกษตรด้ังเดิมใหผลตอบแทนสะสม
เทากับ 9,430 บาท

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนของการเพาะปลูกขาวสองรูปแบบขางตนช้ีใหเห็นวา เกษตรอินทรีย
มีแนวโนมใหผลตอบแทนรวมในระยะยาวดีกวาเกษตรด้ังเดิม ถึงแมจะมีคาใชจายลงทุนในชวงแรกมากกวาและรายไดจาก
ผลผลิตนอยกวาเกษตรด้ังเดิมแตในปหลัง  ๆ  เกษตรอินทรียมีแนวโนมใหผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในขณะท่ีเกษตรด้ังเดิม
ใหผลตอบแทนคงท่ี นอกจากน้ีการวิเคราะหขางตนยังมิไดรวมผลประโยชนจากพืชผลท่ีเพาะปลูกบนแนวกันชนท่ียิ่งทําให
เปนประโยชนตอเกษตรอินทรียมากข้ึน เน่ืองจากผลผลิตจากตนไมท่ีปลูกเปนกันชนทางอากาศสามารถนําไปบริโภคใน
ครัวเรือนและจําหนายได นอกเหนือจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแลว เกษตรอินทรียก็สงเสริมสุขภาพท่ีดีแกท้ัง
ตัวเกษตรกร ผูบริโภคและส่ิงแวดลอมดวย สภาพดินจะอุดมสมบูรณและคุณภาพดีกวาเกษตรด้ังเดิม อีกท้ังศัตรูพืชและ
วัชพืชจะไมด้ือยา เน่ืองจากไมใชสารเคมี หากมองลึกลงไปเกษตรด้ังเดิมท่ีมีการใชสารเคมี สารพิษตาง ๆ  นอกจากจะ
คงเหลืออยูในผลผลิตและดินในพ้ืนท่ีเพาะปลูกแลว บางคร้ังยังไหลลงสูแมน้ําใกลเคียง ซ่ึงสงผลตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา หรือ
ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียงอีกดวย
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิรายป
การวิเคราะหดานบนยังมิไดปรับเงินในอนาคตท่ีจะมีมูลคาลดลงตามแนวคิดเร่ืองมูลคาเงินตามเวลา (Time Value of 

Money) ในสวนน้ีจะทําการคํานวณ โดยคิดลดเงินในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบันแลวจึงคํานวณผลตอบแทนของ
การทําเกษตรท้ังสองวิธีเพ่ือเปรียบเทียบกัน โดยต้ังสมมุติฐานของกระแสเงินสดเขาและออกวาเงินสดท่ีเปนคาใชจายกอน
และระหวางการเพาะปลูก เชน คาจางไถ คาปุย เปนเงินสดท่ีเกิดข้ึนต้ังแตวันตนป ในขณะท่ีคาใชจายในการเก็บเก่ียว 
รายไดจากผลผลิต และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเกิดข้ึน ณ วันส้ินป เพราะการเพาะปลูกขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม 
ถึงแมวาหน่ึงฤดูกาลจะมีอายุการเพาะปลูกประมาณ 6 เดือน แตก็เปนการทํานาปคือ ทําไดเพียงปละหน่ึงคร้ังเทาน้ัน และ
ใชอัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีเรียกเก็บจากลูกคารายคน (เกษตรกรและบุคคล) 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงเทากับรอยละ 6.50 ตอป ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25632

ตารางท่ี 4 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังกอนและหลังจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตาม
ขอสมมุติฐานขางตน ตัวอยางเชน คอลัมนตนปท่ี 1 จะประกอบดวยคาใชจายกอนการเพาะปลูกสําหรับฤดูกาลท่ี 1 
จํานวน 1,000 บาทและคาใชจายระหวางการเพาะปลูกอีก 785 บาทรวมเปนเงินสดจาย ณ ตนปท่ี 1 เทากับ 1,785 บาท 
ซ่ึงเงินจํานวนน้ีมีมูลคาเปนปจจุบันอยูแลวจึงคูณดวย 1 ในขณะท่ีคาใชจายเก็บเก่ียว 600 บาทและรายไดจากผลผลิต 
5,600 บาทสําหรับฤดูกาลท่ี 1 จะเปนเงินสด ณ ส้ินฤดูกาลท่ี 1 หรือแสดงในคอลัมนตนปท่ี 2 เม่ือรวมกับคาใชจาย
กอนและระหวางการเพาะปลูกสําหรับฤดูกาลท่ี 2 อีก 1,785 บาท ท่ีสมมุติวา เกิดเม่ือตนฤดูกาลหรือตนปท่ี 2 ทําให
ผลตอบแทนท่ีเปนเงินสดสุทธิ ณ วันตนปท่ี 2 กอนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 3,215 บาท สวนเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ท่ีสมมุติวา ไดรับ ณ ส้ินฤดูกาลจะแสดงเปนเงินสดรับ ณ ตนปท่ี 2 ซ่ึงเงินสดท้ังสองจํานวนน้ีตองคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน
ดวยการคูณดวย

1
(1 + i)n

โดย i หมายถึงอัตราคิดลด ซ่ึงในท่ีน้ีคือ รอยละ 6.50 ตอป
 n หมายถึงจํานวนงวดท่ีตองคิดลด

โดยเงินสด ณ ตนปท่ี 2 ตองคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน โดย n เทากับ 1 หรือตัวคูณคือ 1 / (1 + .065)1 ทําให
มูลคาปจจุบันของเงินสด ณ ตนปท่ี 2 เทากับ 3,019 บาท และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเทากับ 1,408 บาท เม่ือคํานวณ
คาใชจายในการเพาะปลูก รายไดจากผลผลิตและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล สําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปใหเปน
มูลคาปจจุบันดวยวิธีการทํานองเดียวกันแลวจะพบวา ผลตอบแทนสะสมกอนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเม่ือดําเนินการผลิต
ครบ 5 ปของเกษตรด้ังเดิมยังคงสูงกวาเกษตรอินทรีย แตก็สูงกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ันคือ 452 บาท จึงสามารถสรุปไดวา 
การทําเกษตรอินทรียจะใหผลตอบแทนสะสมท่ีสูงกวาเกษตรด้ังเดิมภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากเร่ิมปรับเปล่ียนวิถี
การเพาะปลูก และหากรวมเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะใชเพียงเวลา 2 ปเทากับการใชเงินท่ีมิไดคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน

2 https://www.baac.or.th/th/content-rate.php?content_group_sub=2 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 

Minimum Retail Rates. Search Date June 10, 2020.
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บทความวิจัย

ตารางท่ี 4 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนของเกษตรด้ังเดิมและเกษตรอินทรีย

เกษตรด้ังเดิม หนวย : บาท

รายละเอียด ต�นป�ที่ 1 ต�นป�ที่ 2 ต�นป�ที่ 3 ต�นป�ที่ 4 ต�นป�ที่ 5 ต�นป�ที่ 6 รวม

คาใชจายในการเพาะปลูก (1,785) (1,785) (1,785) (1,785) (1,785)

คาใชจายเก็บเก่ียว (600) (600) (600) (600) (600)

รายไดจากผลผลิต 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600

ผลตอบแทนสุทธิกอนเงินสนับสนุน (1,785) 3,215 3,215 3,215 3,215 5,000 16,075

ตัวคูณ 1
1

(1 + .065)1
1

(1 + .065)2
1

(1 + .065)3
1

(1 + .065)4
1

(1 + .065)5

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

กอนเงินสนับสนุน (1,785) 3,019 2,835 2,662 2,499 3,649 12,878

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 1,500 1,500 1,500 4,500

ตัวคูณ 1
1

(1 + .065)1
1

(1 + .065)2
1

(1 + .065)3
1

(1 + .065)4
1

(1 + .065)5

มูลคาปจจุบันของเงินสนับสนุน 1,408 1,322 1,242 3,973

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

รวมเงินสนับสนุน (1,785) 4,427 4,157 3,903 2,499 3,649 16,851

บทสรุปและข�อจํากัดของงานวิจัย
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบจะเห็นวา หากวิเคราะหวิถีการปลูกขาวเฉพาะฤดูกาลแรกของการปรับเปล่ียนจะนําไปสู

ความเขาใจผิดวา วิถีเกษตรอินทรียไดผลตอบแทนนอยกวา เพราะการปรับเปล่ียนจากเกษตรด้ังเดิมเปนเกษตรอินทรีย
เปนการปรับเปล่ียนท่ีตองเสียคาใชจายในชวงเร่ิมตนเพ่ิมเติมจากการทําเกษตรด้ังเดิม และตองใชระยะเวลาปรับเปล่ียน
ถึงสามปเพ่ือสลายสารเคมีตกคาง ทําใหผลประโยชนของเกษตรอินทรียยังไมสามารถเห็นไดในระยะเวลาอันส้ัน ท้ังท่ี
ในระยะยาวแลวคาใชจายในการบํารุงรักษาของแปลงเกษตรอินทรียจะลดลงเร่ือย  ๆ  จนนอยกวาคาบํารุงรักษาของ
แปลงเกษตรแบบด้ังเดิม ยิ่งไปกวาน้ันผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรียในระยะยาวจะทํารายไดใหมากกวาท้ังจากปริมาณ
ผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะดินอุดมสมบูรณและราคาตอหนวยท่ีขายไดสูงข้ึน เน่ืองจากไดรับความนิยมจากผูบริโภค
มากข้ึน การใชแนวคิดของตนทุนวงจรอายุ (Life Cycle Costing) จึงมีความเหมาะสมในกรณีเชนน้ี เพราะเปนการพิจารณา
ถึงผลไดผลเสียในระยะยาว นอกจากน้ีแนวคิดของตนทุนวงจรอายุจะชวยใหผูเก่ียวของไดตระหนักถึงผลกระทบในวงกวาง
ของวิถีการเกษตรไมเพียงดานเศรษฐกิจแตยังรวมถึงส่ิงแวดลอมอีกดวย
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การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบ
ของการเพาะปลูกข�าวแบบเกษตรอินทรีย�และเกษตรด้ังเดิม โดยใช�วิธีต�นทุนวงจรอายุ

อยางไรก็ตาม การศึกษาน้ีมีขอจํากัดเพราะเปนการสัมภาษณจากผูนําเกษตรกรเฉพาะพ้ืนท่ีการเพาะปลูกในจังหวัด
นครพนม ซ่ึงคาใชจายและรายไดท่ีเก่ียวของอาจแตกตางไปถาเปนเกษตรกรท่ีขาดความรูความชํานาญ รวมท้ังหากเปน
การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืน นอกจากน้ีจากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรบางคนไมมีความรูและไมสามารถอานเขียนได
ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการทําเกษตรอินทรีย เน่ืองจากจําเปนตองกรอกเอกสาร รวมถึงการจัดทําขอมูลผลผลิตเพ่ือช้ีแจงและ
รับการตรวจประเมินจากหนวยงานตาง ๆ  แมวาในปจจุบันหนวยงานราชการไดจัดอบรมใหความรูเพ่ือใหเกษตรกรตระหนัก
และหันมาทําเกษตรอินทรียมากข้ึน อีกท้ังรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของก็จะพยายามสนับสนุนผานนโยบายและ
โครงการตาง ๆ  แตก็ยังคงตองใชเวลาในการเปล่ียนแปลงวิถีท่ีส่ังสมมาแตอดีตของเกษตรกร อยางไรก็ตามหากรัฐบาลใช
แนวคิดของตนทุนวงจรอายุในการช้ีแจงผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหวางการทําเกษตรอินทรียและเกษตรด้ังเดิม
อยางเปนรูปธรรม นาจะทําใหเกษตรกรมีความเขาใจถึงขอดีของเกษตรอินทรียและสงผลใหการขยายตัวของพ้ืนท่ี
เกษตรอินทรียทําไดรวดเร็วยิ่งข้ึน

REFERENCES
Ludvig, K., Gluch, P. and Lindahl G. 2010. Life Cycle Costing in Construction Projects – A Case Study of 

a Municipal Construction Client Organisation. Civil and Environmental Engineering Chalmers University 

of Technology.

Kosonen, R. and Ruponen, M. 2005. A Life-Cycle Costs Study of a Hotel Building: A Case-Study Approach. 

Working Paper.

https://www.usatoday.com/story/money/2017/07/27/organics-popularity-higher-than-ever-43-billion-2016/

500129001/ Meyer, Z. Organic food is pricier, but shoppers crave it. Search date March 15, 2020.

https://ota.com/sites/default/files/indexed_files/OTATradeReport.pdf The Ohio State University, The Organic 

Trade Association and Penn State University. U.S. Organic Trade Data: 2011 to 2016. Search date 

March 15, 2020.

http://www.fao.org/3/y2774e/y2774e00.htm Fats, Oils and Related Products. Search date March 15, 2020.

http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2560/strategy11.pdf Board of National Organic Agriculture 

Development. National Strategies for Organic Agriculture B.E. 2560–2564. Search date April 20, 2020.

http://actorganic-cert.or.th/th/manual-th/ Organic Agriculture Certification Thailand. Search date March 15, 2020.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/063/24.PDF Board of Wage, Ministry of Labor. Minimum 

Wage Rate (9). Search date May 15, 2018.

https://www.baac.or.th/th/content-rate.php?content_group_sub=2 Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives. Minimum Retail Rates. Search Date June 10, 2020.


