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บทคัดย่อ

จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่สำคัญในการผลิตใบยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอศรีสำโรง ซึ่งตำบลทับผึ้งมีจำนวนผู้

ปลูกยาสูบมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงสนใจพ้ืนท่ีน้ี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนและต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกยาสูบพันธ์ุ

เบอร์เลย์ในตำบลทับผ้ึง โดยผู้วิจัยเลือก 3 หมู่บ้าน มีจำนวนตัวอย่างรวม 53 ราย ผลการศึกษา พบว่า การปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ในปีเพาะปลูก

2551/2552 เกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 6,715.29 บาทต่อไร่ ต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 59.85 ซึ่งเป็นเงินสด

และไมเ่ปน็เงนิสดรอ้ยละ  34.87 และ 65.13 ตามลำดบั นอกจากนีเ้มือ่ผูว้จิยัแบง่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เกษตรกรที่มี

พื้นที่เพาะปลูกต่ำกว่า 10 ไร่ และตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป ผลการวิจัยก็ยังคงไม่แตกต่างจากเดิม นั่นคือ เกษตรกรยังคงขาดทุน เฉล่ียประมาณ

8,326.33 และ 6,409.72 บาทตามลำดับ งานวิจัยนำไปสู่ข้อเสนอแนะในประเด็นการปรับลดพื้นที่ปลูกยาสูบ กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรผู้ปลูก

ยาสูบตระหนักถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสแรงงาน ดังนั้นเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากพื้นที่เพาะปลูกยาสูบไปสู่พืชผักทดแทนยาสูบ

ต่อไปในระยะยาว

คำสำคญั: ผลตอบแทนการปลกูยาสูบ  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตรก์ารปลกูยาสูบ  ยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

Abstract

Sukhothai Province has been a vital area of burley tobacco production up to the present period. Futther, the amounts of output are

derived mainly from Srisumrong District. The numbers of farmers are also concentrated on Tubpeung Subdistrict. It enkindled me to

investigate the tobacco production in such area. The main purpose of my research was to analyze the return and economic cost of

burley tobacco production. According to the research methodology, the sample size was accounted for 53 farmers that drawn randomly

from 3 villages. The important results revealed that the net average return on burley tobacco production was approximately equal to

-6,715.29 baht per rai in the crop year of 2008/2009. Obviously, the crucial cost of production devoted to the labor input that was

accounted for 59.98%. Within this, the cash and non-cash cost was accounted for 34.87% and 65.13% respectively. Apart from this,

when the samples were separated into two groups: < 10 rais and 10 rais. The main results remained the same in the way of getting

loss of tobacco production. The net average return on production was approximately equal to -8,326.33 and -6,409.72 baht per rai

respectively. It will lead policy recommendation to the issue of tobacco planted area reduction, if the farmers realize the opportunity

cost of labor input. In the long run the farmer should therefore adjust the structure of cultivated area. Ultimately, the vegetable

production should be replcaed on the planted area of burley tobacco.
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บทนำ

ยาสูบที ่ปล ูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป ็นพันธ ุ ์

เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เตอร์กิช โดยยาสูบ

เปน็พชืควบคมุทำใหเ้กษตรกรไมส่ามารถเพาะปลกูไดเ้อง

แต่ต้องขออนุญาตจากโรงงานยาสูบ ซึ่งทางโรงงานจะ

พิจารณาตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีทำการขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติยาสบู ปี พ.ศ. 2509 (เสาวลักษณ์, 2548)

ท้ังน้ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการอนุญาต

ให้เพาะปลกูมาก เน่ืองจากมสีภาพอากาศทีเ่อ้ืออำนวยตอ่

การเจรญิเตมิโตของยาสบู สำหรบัยาสบูพนัธุเ์บอรเ์ลยน์ัน้

มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากพันธุ ์เวอร์จิเนีย

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2553: ออนไลน์)

ประเดน็ทีน่า่สนใจกค็อื ปรมิาณผลผลติ มลูค่า และราคา

การรับซ้ือใบยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ของภาคเหนือโดยรวมลดลง

ท้ังน้ีเน่ืองจากความต้องการใช้ท้ังในและต่างประเทศหดตวั

ลงมากจากความนิยมบุหรี่โดยรวมลดลง ประกอบกับ

มาตรการของภาครัฐท่ีไม่ส่งเสริมการสูบบุหร่ี รวมท้ังต้นทุน
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การผลติทีสู่งข้ึน ขณะทีร่าคารบัซือ้ยังอยูใ่นเกณฑต์ำ่ทำให้

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์เดิมบางส่วนปรับ

เปลี ่ยนมาปลูกพืชผักที ่ให้ผลตอบแทนดีกว่า รวมทั้ง

คุณภาพและผลผลิตต่อไร่ของใบยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ในแหล่ง

เพาะปลูกสำคัญของภาคเหนือด้อยลง เนื่องจากได้รับผล

กระทบจากภัยธรรมชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,

2549)

สำหรับพื้นที ่ที ่สำคัญในการผลิตใบยาสูบของภาค

เหนือ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย และเมื่อพิจารณาข้อมูลพื้น

ที่เพาะปลูกและผลผลิตยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์รายอำเภอ

กล่าวได้ว่า อำเภอศรีสำโรงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสำคัญ โดยเฉพาะใน

ตำบลทับผึ้ง เนื ่องจากมีจำนวนผู้ปลูกยาสูบมากที่สุด

(สำนักงานเกษตรจงัหวัดสุโขทยั.2552: ออนไลน)์ อย่าง

ไรก็ตามประเด็นปัญหาวิจัย คือ จากการที่การปลูกยาสูบ

นั้น เกษตรกรต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลรักษาอย่างมาก

ฉะน้ันการท่ีเกษตรกรมองว่าการปลูกยาสูบมีกำไรมากอาจจะ

มาจากการละเลยต้นทุนค่าเสียโอกาสก็ได้ นำไปสู่คำถาม

ว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกยาสูบน้ันเป็นอย่างไร

จากคำถามดังกล่าวจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ดังนี ้ (1) เพื ่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ ในตำบลทับผ้ึง อำเภอ

ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน

และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

กรอบแนวคิดและทฤษฎี

การสร้างกรอบความคิดเพื่อตอบคำถามวิจัยนั้น เริ่ม

จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา หลังจากน้ันนำแนวคิด

ด้านต้นทุนการปลูกยาสูบในพื ้นที ่ต่างๆ ของไทยมา

ประยุกต์ใช้กับการปลูกยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ ในตำบลทับผ้ึง

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยตั้ง

ข้อสังเกตุว่า งานในอดีตส่วนใหญ่จะพยายามวเิคราะห์เพ่ือ

เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กล่าวคืองานวิจัย

จะศึกษาในประเดน็เรือ่งความคุม้คา่ ความคุม้ทนุของการ

ปลูกยาสูบในพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศไทย ขณะทีง่านวจัิย

ที่จะเน้นในแง่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เห็นถึงค่า

เสียโอกาสของแรงงานในการปลกูยาสูบน้ันมีค่อนขา้งน้อย

รายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงดังนี้

จิรวัฒน์ (2541) มุ่งหวังท่ีจะเปรียบเทียบวิธีการบ่มใบ

ยาสูบท่ีใช้โรงบ่มด้ังเดิมและโรงบ่มแบบความรอ้นรวมศูนย์

ในจังหวัดลำพูน โดยงานน้ีเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดตาม

หลักสัมฤทธ์ิผลทางตน้ทุน (Cost effectiveness) โดยใชใ้น

การศึกษาอาศัยข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสำรวจจากสถานีบ่ม

ใบยา ผลการศึกษาพบวา่ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตรพ์บว่าท่ี

ระดบัอัตราคดิลดไดแ้ก่ 9% 12% และ 16% ตามลำดบั

มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนท้ังหมดในการบ่มใบยาสูบด้วยโรงบ่ม

แบบความร้อนรวมศูนย์มีค่าต่ำสุดท่ีเท่ากับ10,469,783.76

บาท 9,279,422.67 บาท และ 8,105,327.86 บาท

ตามลำดับและเน่ืองจากข้อดีของการใช้โรงบ่มแบบความร้อน

รวมศูนย์ก็คือช่วยให้ประหยัดพลังงานเพราะประสิทธิภาพใน

การเผาไหม้สูงกว่าและช่วยลดปัญหาในเรื่องมลภาวะได้

วิเชียร (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ผลิตยาสูบ ตำบลบา้นต้ิว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบรูณ์

โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 115 ราย

จากจำนวนเกษตรกรทัง้หมด 1,608 ครวัเรอืน เครือ่งมือ

ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้

ปลูกยาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมี

พ้ืนทีท่ี่ใชป้ลูกยาสบูเฉลีย่ 4.5 ไร่ ตลอดจนมต้ีนทนุเฉลีย่

4,775.65 บาทต่อไร่ และมีรายได้จากการปลูกยาสูบเฉล่ีย

49,904.35 บาทต่อปี สำหรับด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การปลกูยาสูบน้ัน พบวา่ ปัจจัยมอิีทธิพล ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ชีวภาพ รองลงมาคอืด้านเศรษฐกจิ ด้านกายภาพ ด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและดา้นสังคม นอกจากนีผ้ลการศกึษา

พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือ

เงินท่ีใช้ลงทุน รองลงมาดา้นชีวภาพ คือการบำรงุรักษา ผล

จาการทดสอบไคสแควร์พบว่า รายได้ในการผลิตยาสูบมี

ความสัมพันธ์กับนโยบายของรฐับาลและเคร่ืองมืออุปกรณ์

เครื่องจักร

เสาวลักษณ์ (2548) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐกิจของการผลิตยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนียของเกษตรกรใน

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2546/

2547 โดยใชข้้อมูลปฐมภมิูจากการสมัภาษณ ์ วิธีการทีใ่ช้

ในการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนเฉลี ่ย

7,661.46 บาทต่อไร่ สำหรับฟาร์มขนาดเล็ก (2-4ไร่)

มีต้นทนุเฉล่ีย 5,022.61 บาทตอ่ไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่

(5-8ไร่) มีต้นทนุเฉล่ีย 7,907.21 บาทตอ่ไร่ โดยฟารม์

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขาดทุนสุทธิ 317.85 และ

3,766.57 บาทต่อไร่ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื ่อ

พิจารณาเฉพาะต้นทุนเงินสด พบว่าฟาร์มขนาดเล็กยัง

สามารถผลิตต่อไปได้เน่ืองจากยังมีกำไรเหนือต้นทุนเงินสด

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจงึสร้างกรอบความ

คิดซ่ึงแสดงอยู่ในรูปท่ี 1 โดยกรอบความคดิจะแสดงถึงการ

วิเคราะห์ผลตอบแทนและต้นทุน ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจ

ก็คือ เรื่องของต้นทุนซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความ

แตกต่างจากทางบัญชี กล่าวคือจะเพิ่มเติมในส่วนของต้น

ทุนที่ไม่เป็นเงินสดของแรงงาน

เพื่ออธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องหลังของกรอบ

ความคิดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปแนวคิดเรื่องต้นทุนการผลิต

สินค้าเกษตรจาก ประยงค์ เนตยารักษ์ (2550) โดยในการ

ผลิตสินค้าเกษตรเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆย่อม

ต้องใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายใน

การใช้ปัจจัยหรือที่เรียกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งต้นทุนการ

ผลิตทั้งหมดในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด อาจแบ่ง

ได้เป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสดกับต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด ต้นทุน

ที่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหรือเช่าปัจจัยการผลิต

เช่น ค่าเชา่ทีดิ่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าใชจ่้ายเพือ่ซ้ือปุย๋ ยาฆา่

แมลง พันธ์ุ และน้ำมันเช้ือเพลิง เป็นต้น ส่วนต้นทุนท่ีไม่เป็น

เงินสดเป็นต้นทุนท่ีต้อง ประเมินให้ในการใช้ปัจจัยการผลิต

ท่ีเกษตรกรมอียู่เอง เช่น การทีแ่รงงานในครวัเรอืนเกษตร
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ใช้เวลาของตนเองมาทำการเกษตร ถึงแม้จะไม่ต้องจ่าย

ค่าจา้งท่ีเป็นเงินสด แตต้่องคิดตน้ทนุใหเ้พราะแรงงานนีมี้

ค่าเสียโอกาส กล่าวคือถ้าแรงงานไม่ทำการเกษตรในครัว

เรือนก็สามารถไปหารายได้อื่น หรืออาจไปรับจ้างทำการ

เกษตรให้กับครัวเรือนอ่ืนๆได้ ซ่ึงจะทำให้ได้รายได้เป็นผล

ตอบแทน ดังนั้นการใช้แรงงานของครัวเรือนเองนี้จะต้อง

ประเมนิจากคา่เสียโอกาส (Opportunity cost) โดยอาจนำ

ค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นมาพิจารณา

นอกจากนี้ในการผลิตสินค้าเกษตรในเวลาใดเวลา

หนึง่ในทางเศรษฐศาสตร ์ ถือเปน็การผลติในระยะสัน้ ซ่ึง

ปัจจยัการผลติจะมท้ัีงปัจจยัคงทีแ่ละปัจจยัผนัแปร ต้นทนุ

คงทีเ่ป็นตน้ทนุทีเ่กิดจากการใชปั้จจยัคงที ่เป็นตน้ทนุทีไ่ม่

เปล่ียนแปลงหรอืผันแปรตามปรมิาณผลผลติ เช่น ท่ีดิน

หรือเคร่ืองจักร อุปกรณ์การเกษตรต่างๆและโรงเรือนเล้ียง

สัตว ์เปน็ตน้ โดยตน้ทนุคงทีอ่าจแยกไดเ้ปน็ตน้ทนุเงนิสด

เช่น ค่าเช่าท่ีดินหรือค่าเช่าเคร่ืองจักร เป็นต้น และต้นทุนท่ี

ไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าประเมินการใช้ที่ดินของตนทำการ

ผลิตสินค้าเกษตร เป็นต้น ส่วนต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุน

ท่ีเกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปรและจะผันแปรไปตามปริมาณ

ผลผลติ ถ้าผลติมากกเ็สียมาก ผลตินอ้ยกเ็สียนอ้ยหรอืไม่

ผลิตก็ไม่ต้องเสีย โดยตน้ทนุผนัแปรกป็ระกอบดว้ยตน้ทนุ

ทีเ่ปน็เงนิสด เชน่ ค่าใชจ่้ายซือ้ปุย๋ และยาฆา่แมลง เปน็ตน้

และตน้ทนุไมเ่ป็นเงินสด เช่น ค่าจ้างท่ีประเมนิจากการใช้

แรงงานในครอบครัวในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

เป็นต้น

 

รายไดจากการผลิต (บาทตอไร)  

-ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 

-ผลผลิตตอไร  

วิเคราะหผลตอบแทนและตนทุนทางเศรษฐศาสตรการปลูกยาสูบพันธุเบอรเลย 

ตนทุนการผลิต (บาทตอไร) 

ตนทุนผันแปร 

เปนเงินสด 

-คาแรงงานจ าง 

-คาปุ ย 

-คาสารเคมี 

-คานํ้ามันเชื้อเพลิง 

-คาซอมบํารุง 

-คากระทงเพาะกลา และ  

 ถาดหลุมปลกู 

-คานํ้า 

-คาพันธุพืช 

ไมเปนเงินสด 

-คาแรงงานครัวเรือนและ  

  แรงงานแลกเปลี่ยน 

-คาพันธุพืช 

-คานํ้า 

-คาเสยีโอกาสของเงินทุน 

ตนทุนคงท่ี 

เปนเงินสด 

-คาเช าท่ีดิน 

ไมเปนเงินสด 

-คาเสื่อมราคาเครื่องจกัรและ 

อุปกรณการเกษตร 

-คาเสื่อมราคาโรงเรือน 

-คาเช าท่ีดิน 

-คาเสียโอกาสของเงนิทุน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคดิของโครงการวจัิย

วิธีการศึกษา

วิธีการดำเนนิการวจัิยในโครงการวจัิยครัง้น้ีแบ่งเป็น 3

ข้ันตอนไดแ้ก่ ข้ันที ่1 การกำหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีทำการศกึษาและการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ข้ันที ่ 2 การ

สร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย ข้ันที ่ 3 การจดักระทำและ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ขัน้ที ่1: ประชากร ได้แก่ ครวัเรอืนผูป้ลูกยาสูบพันธ์ุ

เบอรเ์ลย ์ ในตำบลทบัผึง้ อำเภอศรสีำโรง จงัหวดัสโุขทยั

ณ มิถุนายน 2551 มีจำนวน 826 ราย ซ่ึงประกอบไปดว้ย

9 หมู่บ้าน และเน่ืองจากการลงพืน้ทีเ่บ้ืองต้น พบวา่ ครวั

เรือนเกษตรในตำบลน้ีมีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีใกล้เคียง

กันกล่าวคือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยาสูบพันธ์เบอร์เลย์

และขนาดของพื้นที่เพาะปลูกก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก

ดังน้ันผูว้จัิยจงึกำหนดขนาดตวัอยา่งประมาณรอ้ยละ 5-6

ของประชากร โดยเลือกสำรวจขอ้มูลหมู่ท่ี 1 3 และ 4 ท้ังน้ี

ในการสำรวจจรงิผู้วิจัยมีจำนวนตัวอย่างในกลุ่มน้ีท้ังส้ิน 53

ราย แบ่งเป็นหมูบ้่านที ่1 มีจำนวนวนตวัอยา่ง 11 ราย คิด
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เป็นรอ้ยละ 20.76  หมู่บ้านที ่3 มีจำนวนตวัอยา่ง 18 ราย

คิดเปน็รอ้ยละ 33.96 และ หมู่บ้านที ่4 มีจำนวนตวัอยา่ง

24 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.28 ท้ังน้ี การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยจะทำการสุ่มอย่างง่าย

ขั้นที่ 2: การสร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย สร้างแบบ

สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์

แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกจะเปน็ของเกษตรกรผูป้ลูกใบยาสูบ

พันธ์ุเบอรเ์ลย์และชดุทีส่องจะเปน็ของผูป้ลูกยาสูบรว่มกบั

พืชผักหมุนเวียน ซ่ึงในข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนของการจดัทำ

แบบสอบถามที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

เน้ือหาของคำถามจะเป็นการถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้คำตอบ

ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีสำคัญท่ีจะนำไปใช้ในการทำการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นที่กล่าวข้างต้น แบบสัมภาษณ์ตรวจสอบโดยผู้

เชี ่ยวชาญ หลังจากนั้นมีการนำแบบสัมภาษณ์ที ่ได้ไป

ทดลองใช้ โดยจะนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในพ้ืนท่ีจริง แต่เรา

จะใช้ขนาดตัวอย่างน้อยกว่าการเก็บข้อมูล เพื่อหาข้อ

บกพร่องรวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีจะ

ใช้ จากนั้นก็ได้นำแบบสัมภาษณ์มาทำการปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้มีความถูกต้อง

ขั้นที่ 3: การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล การ

วิจัยครัง้น้ีลงพ้ืนทีเ่พ่ือเก็บขอ้มูลในชว่ง มีนาคม ปี 2552

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาแล้วจะจัดกระทำการ

บันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือนำมาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนา

(Descriptive analysis) ในการอธบิายคณุลักษณะของตวั

อย่างเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ สำหรับการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) จะสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผล

ตอบแทนของการปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ (ตารางที่ 1)

ผลการศึกษาและอภิปราย

ผู้วิจัยแบง่การนำเสนอออกเปน็ 2 หัวขอ้หลัก ซ่ึงสอด

คล้องตามวตัถุประสงคข์องโครงการวจัิยดงัต่อไปนี ้หัวขอ้

แรก 1. จะนำเสนอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

ผู้ปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ ในตำบลทับผ้ึง อำเภอ ศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยเน้นที่การใช้ปัจจัยการผลิตของการ

ปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้แรงงาน

พบว่าการปลูกยาสูบ เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เวลาอย่าง

มากในการดแูล ซ่ึงเป็นมลูเหตใุห้ต้นทนุคา่เสียโอกาสของ

แรงงานในการปลูกยาสูบค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจะไม่เคยคำนึงถึงรายจ่ายที่ไม่เป็น

เงินสดในส่วนนี้เลย โดยรายละเอียดของต้นทุนการปลูก

ยาสบูพนัธ์ุเบอรเ์ลยน้ั์นจะแสดงในหวัขอ้ท่ี 2.

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์

การนำเสนอแบง่ออกเปน็ 3 ส่วนยอ่ยดงัน้ี (1) ข้อมูล

ส่วนบคุคลของเกษตรกร (2) การใชปั้จจยัการผลติ ท่ีดิน

แรงงาน เครือ่งจักรกลและอปุกรณก์ารเกษตร เงินทนุ (3)

การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้

ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย ์

สถานภาพของเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ ์จากการสำรวจ

ส่วนใหญ่ พบว่า เป็นหัวหน้าครัวเรือนและเป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 50.94 และ 60.38 ตามลำดบั โดยมอีายุเฉล่ีย

ประมาณ 50 ปี การศึกษาสูงสุดอยูเ่พียงแคร่ะดบัประถม

ศึกษาเทา่น้ัน คิดเปน็รอ้ยละ 79.24 จำนวนสมาชกิในครวั

เรือนเฉล่ีย 4 คน ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณมี์อาชพีหลัก คือ การทำ

เกษตรกรรมอยา่งเดียว อย่างไรก็ตามจากการสำรวจ พบว่า

จะมีบางส่วนที่มีอาชีพเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

ครัวเรือนนอกเหนือจากเวลาที่ทำการเกษตรแล้ว ได้แก่

การรับจ้างนอกภาคเกษตร อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้งหมดมีรายได้หลักมาจากการปลูกยาสูบพันธุ์

เบอรเ์ลย์ (ตารางที ่2)

(2) ปัจจัยการผลิต ที่ดิน แรงงาน เครื่องจักรกล

และอุปกรณ์การเกษตรเงินทุนของการปลูกยาสูบ

ปัจจัยท่ีดิน: จากการสำรวจพบวา่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย

มีประมาณ 9 ไร่ต่อครวัเรอืน ซ่ึงเม่ือเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูล

ของศูนย์บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตร(2553)

ซ่ึงพบวา่จำนวนพืน้ทีเ่พาะปลกูข้าว ยาสูบ และพืชสวน ต่อ

ครัวเรือนเกษตรกรมีประมาณ 11 ไร่ เรากล่าวได้ว่าข้อมูลท่ี

ได้จากการสำรวจของการวิจัยนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างจากทาง

ราชการมากนกั สำหรบัการใชท้ีด่นินัน้ การสำรวจ พบวา่

เกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณท์ัง้หมด 53 ตวัอยา่ง มทีีด่นิรวม

115 แปลง ซ่ึงแต่ละแปลงมีลักษณะการใช้ท่ีแตกต่างกันไป

โดยการใชท่ี้ดินส่วนใหญ ่เกษตรกรจะทำการเพาะปลกูเอง

ซ่ึงชัดเจนวา่พืชท่ีปลูก คือ ยาสูบและบางแปลงกมี็การปลกู

ข้าวรว่ม สำหรบัลักษณะการถอืครองทีดิ่นนัน้ พบวา่เป็นที่

ดินของตนเองกับการเช่าที่ดินของคนอื่น คิดเป็นสัดส่วน

ใกลเ้คยีงกนั ทัง้นีลั้กษณะทีด่นิมลัีกษณะพืน้ทีเ่ปน็ทีน่านำ้

ท่วมถึง โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ท่ีดินน้ัน เกษตรกรส่วน

ใหญ่มองว่าใช้เพ่ือให้ประโยชน์ในครัวเรือนอย่างเดียว นอก

จากน้ีจากการสำรวจพบวา่ พ้ืนท่ีในการปลูกยาสูบส่วนใหญ่

ไม่เพ่ิมขึน้ (ตารางที ่3)
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ตารางที ่1 วิธีการคำนวณต้นทุน

รายการ วิธีการ 

1.ตนทุนคงท่ี 

1.1) เปนเงินสด 
(1.1.1) คาเชาท่ีดิน 

 

1.2) ไมเปนเงินสด 

(1.2.1) คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร 

           และอุปกรณการเกษตร 

(1.2.2) คาเส่ือมราคาโรงเรือน 

 

(1.2.3) คาเชาท่ีดิน 

 

(1.2.4) คาเสียโอกาสของเงินทุน 

            

 

2.ตนทุนผันแปร 

2.1) เปนเงินสด 

(2.1.1) คาจางแรงงาน 

 

 

 

 

(2.1.2) คาปุย 

(2.1.3) คาสารเคมี 

 

(2.1.4) คานํ้ามันเชื้อเพลิง 

(2.1.5) คาซอมบํารุง 

(2.1.6) คากระทงเพาะกลา และ  

           ถาดหลุมปลูก 

(2.1.7) คาพันธุพืช 

(2.1.8) คานํ้า 

 

2.2) ไมเปนเงินสด 

(2.2.1) คาแรงงานครัวเรือนและ 

           แรงงานแลกเปล่ียน 

 

(2.2.2) คาพันธุพืช 

 

(2.2.3) คานํ้า 

 

(2.2.4) คาเสียโอกาสของเงินทุน 

 

 

 

-คํานวณจากคาเชาที่ดินตอไรตอปประมาณ 1,275 บาท × สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีเชา 

  ตอพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 

 

-คํานวณจากสูตร = (ราคาซ้ือ-มูลคาซาก)/จํานวนปท่ีคาดวาจะใชได ท้ังนี้ 

  รายละเอียดสต็อกทุนดูจากตารางท่ี 4.4 

-คํานวณจากสูตร = (ราคาซ้ือ-มูลคาซาก)/จํานวนปท่ีคาดวาจะใชได ทั้งน้ีเรา 

  สมมติวาโรงเรือนใชได 20 ป และมูลคาซากเทากับศูนย 

-คํานวณจากคาเชาที่ดินตอไรตอปประมาณ 1,275 บาท × สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกท่ี 

  เหลือจากการเชาตอพื้นที่เพาะปลูกรวม 

-ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับถานําเงินไปฝากธนาคาร คํานวณจากสูตร   

[(1.1.1) + (1.2.1) + (1.2.2)] × 0.025 ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน 

  มีคาประมาณ 2.5%ตอป 

 

 

-คํานวณจากคาจางแรงงาน × จํานวนแรงงานจาง × จํานวนวันในแตละกิจกรรม  

  ซ่ึงการใชแรงงานดูจากตารางท่ี 4.8  ท้ังนี้คาจางแรงงานในทองถิ่นเฉล่ีย 

  ประมาณ 159.25 บาท/วัน คาจางแรงงานตางถิ่นประมาณ 156.04 บาทตอวัน  

  และคาจางแรงงานตางดาวประมาณ 13.21 บาทตอวัน 

-คํานวณจากราคา×ปริมาณการใช ซ่ึงคิดทั้งปุยเคมีและอินทรีย 
-คํานวณจากราคา×ปริมาณการใช โดยสารเคมีประกอบดวยสารคุมวัชพืช  
  ปราบวัชพืช และยาฆาแมลง 

-คํานวณจากราคา × ปริมาณการใช โดยราคานํ้ามันเฉล่ียเทากับ 26.72 บาทตอลิตร 

-สัมภาษณจากเกษตรกรในแตละรายการของสต็อกทุน  

-สัมภาษณจากเกษตรกรในรายการอุปกรณการเพาะกลายาสูบ  

 

-คํานวณจากราคาสูงสุดที่ซ้ือมาประมาณ 0.10 บาทตอตน×จํานวนตนยาสูบท่ีซ้ือมาทําพันธุ  
-คํานวณจากราคาคานํ้าชลประทานเฉลี่ย 77.78 บาทตอไร × สัดสวนพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี 

ตองจายคานํ้าตอพื้นที่เพาะปลูกรวม 

 

-คํานวณจาก [คาจางแรงงาน × จํานวนแรงงานครัวเรือน × จํานวนวันในแตละ 

  กิจกรรม]+ [คาจางแรงงาน × จํานวนแรงงานแลกเปลี่ยน × จํานวนวันในแตละ 

  กิจกรรม] ซ่ึงการใชแรงงานดูจากตารางท่ี 4.8   

-คํานวณจากราคาสูงสุดที่ซ้ือมาประมาณ 0.10 บาท/ตน ×(จํานวนตนยาสูบ-จํานวนตน 

  ยาสูบที่ซ้ือมาทําพันธุ)  

-คํานวณจากราคาคานํ้าชลประทานเฉลี่ย 77.78 บาท/ไร × สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม 

  ตองจายคานํ้าตอพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 

-ดอกเบี้ยที่ควรจะไดรับถานําเงินไปฝากธนาคาร คํานวณจากสูตร   

[(2.1.1)+(2.1.2)+(2.1.3) +(2.1.4)+ (2.1.5) +(2.1.6) +(2.1.7)   

+(2.1.8)]×0.025 ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนมีคาประมาณ 2.5%ตอป 
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                 รายการ       จํานวน       รอยละ 

สถานภาพ       หัวหนาครัวเรือน 

                   คูสมรส 

                   อื่นๆ 

รวม 

เพศ               ชาย 

                    หญิง 

รวม 

อายุเฉลี่ย  
การศึกษา       ประถมศึกษา 

                   สูงกวาประถมศึกษา 

รวม 

จํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉล่ีย  

อาชีพหลักของผูใหสัมภาษณ
1
     เกษตรกรรม 

อาชีพรองของผูใหสัมภาษณ
1
      รับจางนอกภาคเกษตร 

                                         อื่นๆ 

                                         ไมมี 

รวม 

รายไดหลัก ยาสูบ
1
 

27 

16 

10 

53 

32 

21 

53 

50 ป 

42 

11 

53 

4 คน 

53 

10 

5 

38 

53 

53 

50.94 

30.19 

18.87 

100.00 

60.38 

39.62 

100.00 

 

79.25 

20.75 

100.00 

 

100.00 

18.87 

9.43 

71.70 

100.00 

100.00 

 

รายการ  รอยละ 

พ้ืนท่ีดินที่ใชในการเพาะปลูกเฉลี่ย 

การใชท่ีดิน 

              เพาะปลูกเอง 

              ใหผูอ่ืนเพาะปลูก 

พืชท่ีเพาะปลูก 

               ขาว 

               ยาสูบ 

               อื่นๆ 

ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

               เปนท่ีดินของตนเอง และมีเอกสารสิทธิ 

               เชาท่ีดินของคนอื่น 

               ใชที่ดินของญาติหรือของคนอื่น ไมไดจายคาเชา 

ลักษณะพื้นท่ีดิน 

              ที่ดอน  

              ที่นานํ้าทวมถึง 

              ที่นานํ้าทวมไมถึง 

วัตถุประสงคการใชท่ีดิน 
             เพื่อใหประโยชนในครัวเรือนอยางเดียว 

             ใหเชา 

             เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและขาย 

             เพื่อขายอยางเดียว 

ขนาดที่ดินท่ีใชในการเพาะปลูกเฉลี่ย
1
  

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการใชที่ดินระหวางปน้ีกับปท่ีผานมา 

              เพิ่มขึ้น 

              คงเดิม 

9 ไรตอครัวเรือน 

 

112 แปลง 

2 แปลง 

 

61 แปลง 

106 แปลง 

3 แปลง 

 

57 แปลง 

50 แปลง 

8 แปลง 

 

2 แปลง 

111 แปลง 

2 แปลง 

 

84 แปลง 

2 แปลง 

14 แปลง 

15 แปลง 

4 ไรตอแปลง 

 

6 แปลง 

99 แปลง 

 

 

98.25 

1.75 

 

35.88 

62.35 

1.76 

 

49.57 

43.48 

6.96 

 

1.74 

96.52 

1.74 

 

73.04 

1.74 

12.17 

13.04 

 

 

5.22 

86.09 

ตารางที ่2 สถานภาพ เพศ การศกึษา อาย ุจำนวนสมาชกิ และรายไดห้ลัก ของกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูยาสบู

หมายเหตุ: 
1
แม้ว่าข้อมูลจากงานวิจัยทั่วไปมักพบว่า ครัวเรือนเกษตรจะมีทำกิจกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามจากแบบสัมภาษณ์ใช้คำถามว่า

อาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ และให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จึงทำให้ผลการศึกษาจำนวนตัวอย่างทั้งหมดมีอาชีพหลัก คือ การปลูกยาสูบ

นอกจากนี้ผู้วิจัยตั้งคำถามต่อมาในเรื่องอาชีพรองและให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว คำว่าอาชีพจึงอาจมีความ แตกต่างจากการทำกิจกรรม

แม้ว่าเกษตรกรในพื้นที่อาจมีทำกิจกรรมอื่นๆบ้าง แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพรอง ดังนั้นการสำรวจจึงพบว่า เกษตกรกว่าร้อยละ 70

ไม่มีอาชีพรอง อีกทั้งยังทำให้รายได้หลักของครัวเรือนย่อมถือว่ามาจากการทำยาสูบ

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

ตารางที ่3 การใช้ปัจจัยท่ีดินของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ
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ตารางที ่3 การใช้ปัจจัยท่ีดินของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ (ต่อ)

รายการ  รอยละ 

             เพื่อขายอยางเดียว 

ขนาดที่ดินท่ีใชในการเพาะปลูกเฉลี่ย
1
  

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการใชท่ีดินระหวางปน้ีกับปที่ผานมา 

              เพ่ิมขึ้น 

              คงเดิม 

              ลดลง 

15 แปลง 

4 ไรตอแปลง 

 

6 แปลง 

99 แปลง 

10 แปลง 

13.04 

 

 

5.22 

86.09 

8.70 

 หมายเหตุ:
 1
เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกแบ่งเป็นหลายๆแปลง โดยขนาดที่ดินเฉลี่ยนต่อแปลงประมาณ 4 ไร่

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

ปัจจยัแรงงาน: โครงสรา้งของกำลังแรงงานเกษตรใน

พ้ืนที ่พบวา่ร้อยละ 96.23 อยู่ในวยัทำงานชว่งอาย ุ 15-

59 ปี รวมทัง้ครวัเรอืนเกษตรสว่นใหญใ่ช้แรงงานภายใน

ปัจจัยทุน: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่

เกษตรกรใชใ้นการเพาะปลกูยาสูบพันธ์ุเบอรเ์ลย์ จากการ

สำรวจ พบว่า ปัจจัยทุนน้ัน ได้แก่ รถไถ รถอีแต๋น รถปิคอัพ

มีด จอบ เสียม คราด ถุงมือ เข่ง กระสอบ กรรไกรตดัแตง่

เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบชักโยก เครื่องฉีดยาแบบปั๊ม

จากถงั ป๊ัมนำ้ไฟฟ้า เครือ่งสูบนำ้ สายยาง ถังนำ้ฉีดยา ท่อ

สูบน้ำพญานาค ป๊ัมห่าง และป๊ัมชัก ซ่ึงแน่นอนวา่ทรพัย์สิน

ท่ีมีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ รถไถ คิดเปน็รอ้ยละ 50.68 ของมลู

ค่าอุปกรณ์การเกษตรทั้งหมด รองลงมาได้แก่ รถอีแต๋น

และรถปคิอัพ คิดเปน็รอ้ยละ 24.67 และ 15.46 ของมลู

ค่าอุปกรณก์ารเกษตรทัง้หมด ตามลำดบั (ตารางที ่ 5)

สำหรับเงินทุนที่เกษตรกรนำมาใช้ในการเพาะปลูกยา

สูบพันธ์ุเบอรเ์ลย์น้ัน จากการสำรวจพบวา่ เกษตรกรสว่น

ใหญท่ี่มีภาระหนีสิ้น คิดเปน็รอ้ยละ 98.11 ของครวัเรอืน

เกษตรกรทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 สำหรับ

แหล่งสินเชื่อที่สำคัญของครัวเรือนเกษตรกรนั้น พบว่า

ส่วนใหญ่เกษตรกรยังคงต้องกู้เงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเป็นร้อยละ 81.13

ของครวัเรอืนทัง้หมด โดยเกษตรกรเสยีอัตราดอกเบีย้เงิน

กู้เฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 9.5 ต่อปี ท้ังน้ีในปีเพาะปลูก 2551/

52 ปริมาณเงินกู้จากธกส.ที่นำมาใช้ลงทุนมีประมาณ

54,000 บาท แหล่งสินเชื ่อที ่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ ได้แก่ โรงงานยาสบู คิดเปน็รอ้ยละ

41.51 ของครวัเรอืนทัง้หมด โดยเกษตรกรเสยีอัตราดอก

เบ้ียเงินกู้เฉล่ียร้อยละ 8.4 ต่อปี ปริมาณเงินกู้เฉล่ียประมาณ

22,000 บาท (ตารางที ่7)

ตารางท่ี 4 การใช้ปัจจัยแรงงานของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

แรงงานครัวเรือนที่ไมตองจายคาตอบแทน
1
 

แรงงานเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป)  
แรงงานวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) 

แรงงานวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป)  

รวม 

จํานวนแรงงานที่ไมไดคาตอบแทนเฉล่ียตอครัวเรือน 

จํานวนแรงงานที่ไดรับคาตอบแทนเฉล่ียตอครัวเรือน  

 

5 

51 

8 

64 

3 

0 

 

7.81 

96.23 

15.09 

100.00 

 

 หมายเหตุ:
 1
เป็นข้อมูลของทุกครัวเรือนรวมกัน 53 ครัวเรือน ซึ่งทำให้เราเห็นโครงสร้างของกำลังแรงงานในพื้นที่

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

ตารางท่ี 5 ปัจจัยทุนของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ

รายการ สัดสวนของมูลคา (%) 

รถไถ 

รถอีแตน 
รถปคอัพ 
มีด 
จอบ 

เสียม 

คราด 

ถุงมือ 

เขง 

กระสอบ 

กรรไกรตัดแตง 

เคร่ืองฉีดยางสะพายหลังแบบชักโยก 

เคร่ืองฉีดยาแบบปมจากถัง 

ปมน้ําไฟฟา 

เคร่ืองสูบนํ้า 

สายยาง 

ถังนํ้าฉีดยา 

ทอสูบนํ้าพญานาค 

ปมหาง 

ปมชัก 

50.68 

24.67 

15.46 
0.07 

0.11 

0.05 

0.08 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

1.00 

3.57 

0.98 

1.22 

1.22 

0.26 

0.74 

0.61 

0.23 

รวม 100.00 

 

ครัวเรือนและเราไม่พบว่ามีครัวเรือนใดเลยท่ีต้องจ่ายค่าจ้าง

ให้กับกำลงัแรงงานของตวัเอง ทัง้น้ีเฉล่ียแลว้ในแตล่ะครวั

เรือนจะมแีรงงานประมาณ 3 คน (ตารางที ่4)

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)
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ตารางท่ี 6 ความต้องการสินเช่ือเพ่ือการปลูกยาสูบ

 รายการ จํานวน รอยละ 

 กู 

ไมกู 

รวม 

52 

1 

53 

98.11 

1.89 

100.00 

 ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

ตารางท่ี 7 แหล่งสินเช่ือของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

รายการ          จํานวน      รอยละ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

ธนาคารพาณิชย 

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

โรงงานยาสูบ  

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

กองทุนหมูบาน 

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

ญาติ พ่ีนอง 

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

สหกรณการเกษตร 

   ปริมาณเงินกูเฉลี่ย  

   อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 

รวม 

43 

54,245.28 บาท 

9.54%ตอป 

14 

15,018.87 บาท 

10.98%ตอป 

22 

22,132.08 บาท 

8.38%ตอป 

9 

2,566.04 บาท 

7.32%ตอป 

4 

3,301.89 บาท 

1.60%ตอป
1
 

2 

2,452.83 บาท 

12.31%ตอป 

 

81.13 

 

 

26.42 

 

 

41.51 

 

 

16.98 

 

 

7.55 

 

 

3.77 

 

 

100.00 

 

หมายเหตุ:
 1
การยืมกันระหว่างญาติ พี่น้อง ไม่มีการคิดดอกเบี้ยในลักษณะรายปี แต่ผู้วิจัยประมาณจากเงินที่เกษตรกรจ่ายจริงเป็นค่าดอกเบี้ย ซึ่งการ

จ่ายน้ันอยู่ในลักษณะท่ีว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายให้ไปก่อน ซ่ึงเป็นไปได้ว่าในปีท่ีสำรวจน้ันเกษตรกรมกีารผัดผ่อนการชำระคา่ดอกเบ้ียจึงทำให้เม่ือคิด

เป็นอัตราต่อปีจึงมีค่าค่อนข้างต่ำ

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

(3) การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์

จากการสำรวจ พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกยาสูบ

ของเกษตรกรเฉลีย่ประมาณ 30 ปี โดยเกษตรกรทีม่าปลูก

ยาสูบส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบอาชีพอื่นมาก่อนเลย ทั้งนี้

เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกปลูกยาสูบส่วนใหญ่เป็นการรับช่วงต่อ

จากรุ่นพ่อแม่ สำหรับด้านการปลูกยาสูบน้ัน ช่วงระยะเวลา

การเพาะปลูกยาสูบเกษตรกรจะเริม่ปลูกช่วงเดือน พ.ย. ถึง

ช่วงเดอืน มี.ค. สำหรบัพ้ืนทีเ่พาะปลกู เกษตรกรสว่นใหญ่

ไม่ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ในระยะสามปท่ีีผ่านมานัน้ ปีเพาะปลกู 2551/52 ลดลง

จากปเีพาะปลูก 2549/50 นอกจากนี ้ ลักษณะการไดม้า

ซึ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูกนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บพันธุ์มาจาก

ปีที่แล้วมาเพาะกล้าเอง ส่วนเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการ

ปลูกกับแหล่งทุนน้ัน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีเง่ือนไขใน

การปลูกกับแหล่งทุน โดยจะไดรั้บโควตาจากโรงงานยาสบู

(ตารางที ่8)

ลักษณะการใช้แรงงานและค่าจ้างแรงงานในไร่ยาสูบ

ตลอดฤดกูารผลติ 2551/52 แรงงานในทีน้ี่แบ่งออกเป็น

2 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานครวัเรอืน และแรงงานภายนอก แรง

งานครวัเรอืน จำแนกเปน็ แรงงานทีไ่ม่ต้องจ่ายคา่จ้าง แรง

งานจ้างและแรงงานแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามจากการ

สำรวจ พบวา่ ไม่มีเกษตรกรรายใดทีจ่่ายคา่จ้างให้แก่ แรง

งานครัวเรือนของตนเองเลย ซ่ึงแรงงานในส่วนน้ีนำมาใช้ใน

ทุกกิจกรรมของการปลูกยาสูบ เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่

เพาะกล้า การเพาะตน้กล้า การบำรงุรักษา ไถยกรอ่ง หลุม

ปลูก การปลูก รดน้ำ กำจัดและคุมวัชพืช กำจัดแมลง ใส่ปุ๋ย

ตัดยอดและเดด็ยอด ตอนแขนง การเก็บใบยาสูบ เสียบไม้

ตาก นำไปตากและมัดยาเก็บ โดยใช้แรงงานในกิจกรรม

การเก็บใบยาสูบมากที่สุด ขณะที่แรงงานครัวเรือนแลก

เปลี่ยนใช้ในกิจกรรมการปลูกมากที่สุด แรงงานภายนอก

แบ่งเป็น แรงงานทอ้งถ่ิน แรงงานตา่งถ่ินและแรงงานตา่ง

ด้าว ซ่ึงจากการสำรวจ พบวา่เกษตรกรในตำบลทบัผึง้น้ีไม่

มกีารจา้งแรงงานตา่งดา้วมาทำงานเลย ขณะทีเ่กษตรกรมี

การจ้างแรงงานในท้องถ่ิน แรงงานจ้างกลุ่มน้ีถูกนำมาใช้ใน
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ทุกกิจกรรม โดยการเก็บใบยาสูบ เกษตรกรจำเปน็ต้องจ้าง

แรงงานทอ้งถ่ินมากทีสุ่ด นอกจากนีก็้มีจ้างแรงงานตา่งถ่ิน

บ้างแต่ไม่มากนกั (ตารางที ่ 9)

สำหรับจำนวนวนัท่ีแรงงานงานใชใ้นไร่ยาสูบน้ัน พบว่า

การนำยาสูบไปตากต้องใช้จำนวนวันมากที ่สุด เฉลี ่ย

ประมาณ 1 เดือนต่อไร่ ขณะท่ีจำนวนช่ัวโมงต่อวันท่ีใช้ในไร่

ยาสบูนัน้ใชใ้นกจิกรรมไถยกรอ่งมากทีสุ่ด คดิเปน็จำนวน

ประมาณ 8 ช่ัวโมงต่อวัน นอกจากน้ีจากการสำรวจอัตราค่า

จ้างการใช้แรงงานในไร่ยาสูบ พบว่าเกษตรกรต้องจ่ายให้

กับแรงงานในท้องถิ่นพอๆกับแรงงานต่างถิ่นโดยเฉลี่ย

160 บาทตอ่วนั

ตารางท่ี 8 การปลูกยาสูบของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

รายการ       จํานวน     รอยละ 

ประสบการณการปลูกยาสูบของเกษตรกรเฉลี่ย  

กอนหนาท่ีจะปลูกยาสูบเคยประกอบอาชีพ ไมเคยประกอบอาชีพ 
                                                   ทํานา 

                                                   อื่นๆ 

ชวงระยะเวลาการปลูกยาสูบ 
          ม.ค. – พ.ค. 

          พ.ย. – มี.ค. 

          พ.ย. – เม.ย. 

          พ.ย. – พ.ค. 

          ธ.ค. – เม.ย. 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในป 2551/52 

           ปลูกเพิ่มขึ้น 

           ปลูกเทาเดิม 

           ปลูกลดลง 

ผลผลิตเฉล่ียตอครัวเรือนในระยะสามปท่ีผานมา 

           ปเพาะปลูก 2549/50  

           ปเพาะปลูก 2550/51  

           ปเพาะปลูก 2551/52  

ลักษณะการไดมาซึ่งพันธุท่ีใชปลูก  เก็บพันธุมาเพาะกลาเอง 

                                           ซื้อกลาจากท่ีอื่นมาปลูก 

เง่ือนไขหรือขอตกลงในการปลูกกับแหลงทุน 

          ไมมี 

           มี 

30 ป 

36 

7 

10 

 

1 

27 

10 

7 

8 

 

7 

30 

16 

 

4,092.45 กิโลกรัม 

 2,415.09 กิโลกรัม
1
 

3,567.92 กิโลกรัม 

51 

2 

 

6 

47 

 

67.92 

13.21 

18.87 

 

1.89 

50.94 

18.87 

13.21 

15.09 

 

13.21 

56.60 

30.19 

 

 

 

 

96.23 

3.77 

 

11.32 

88.68 

 หมายเหต:ุ ในปเีพาะปลกู 2550/2551 พืน้ทีป่ระสบปญัหานำ้ทว่ม

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

ตารางที ่9 ลักษณะการใชแ้รงงานและคา่จ้างแรงงานในไรย่าสูบ

รายการ 

แรงงานครัวเรือน 

( วันทํางาน) 

แรงงานภายนอก 

(วันทํางาน) รวม ช่ัวโมงตอวัน 

ไมจ าง
1
 แลกเปล่ียน ทองถิ่น

1
 ตางถิ่น

1
 

การเตรียมปลูก 

  เตรียมพื้นท่ีเพาะกลา 

  การเพาะตนกลา 

  การบํารุงรักษา (รดนํ้า) 

รวม 

การเตรียมพื้นท่ีปลูก 

  ไถยกรอง 

  หลุมปลกู 

รวม 

 

4.47 

10.23 

21.94 

36.64 

 
6.79 

0.81 

7.60 

 

2.24 

- 

- 

2.24 

 

- 

0.81 

0.81 

 

2.24 

5.11 

- 

7.35 

 

3.40 

0.81 

4.20 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

8.94 

15.34 

21.94 

46.22 

 

10.19 

2.42 

12.61 

 

 

6.23 

6.77 

4.30 

 

 

8.43 

7.89 
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ตารางที ่9 ลักษณะการใชแ้รงงานและคา่จ้างแรงงานในไรย่าสูบ (ต่อ)

รายการ 

แรงงานครัวเรือน 

( วันทํางาน) 

แรงงานภายนอก 

(วันทํางาน) รวม ช่ัวโมงตอวัน 

ไมจ าง
1
 แลกเปล่ียน ทองถิ่น

1
 ตางถิ่น

1
 

การปลูก 
  การบํารุงรักษา 

  รดนํ้า/ใหนํ้า 

  กําจัด/คุมวัชพืช 

 
0.29 

24.98 

2.55 

 

1.16 

- 

- 

 

1.16 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

2.62 

24.98 

2.55 

 

6.09 

5.83 

6.62 

  กําจัดแมลง 

  ใสปุย 

  ตัดยอด/เด็ดยอด 

  ตอนแขนง 

รวม 

การเก็บเก่ียว 

  การเก็บใบยาสูบ 

  เสียบไมตาก 

  นําไปตาก 

  มัดยาเก็บ 

รวม 

 

อืน่  ๆ  

4.55 

2.30 

2.59 

2.63 

39.89 

 

10.55 

10.77 

19.45 

17.16 

57.93 

 

2.21 

- 

- 

- 

- 

1.16 

 

3.52 

3.59 

0 

0 

7.11 

 

0 

2.28 

1.15 

1.30 

1.31 

7.20 

 

10.55 

10.77 

9.72 

8.58 

39.62 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3.52 

3.59 

0 

0 

7.11 

 

0 

6.83 

3.45 

3.89 

3.94 

48.26 

 

28.13 

28.72 

29.17 

25.74 

111.76 

 

2.21 

6.34 

7.19 

8.04 

8.11 

 

 

6.77 

7.66 

7.74 

6.92 

 

 

1.40 

 หมายเหตุ: แรงงานแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานภายในครัวเรือนและแรงงานภายนอกครัวเรือน โดยประเภทแรกสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3

ประเภท ได้แก่ แรงงานที่ต้องจ่ายค่าจ้าง แรงงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าแจ้ง และแรงงงานแลกเปลี่ยน ซึ่งแรงงานแลกเปลี่ยน หมายถึงแรงงานภาย

ในชุมชนที่แต่ละครัวเรือนจะมาช่วยกันโดยไม่มีค่าจ้าง คล้ายๆกับการลงแขก ส่วนแรงงานภายนอกต้องจ่ายค่าจ้างแรงงาน

ที่มา: จากการสำรวจ. (2552)

2. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบพันธุ์

เบอร์เลย์

ข้อค้นพบที่สำคัญของการวิจัยครั้งนี้ก็คือ การปลูกยา

สูบพันธุ์เบอร์เลย์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัด

สุโขทยั ในปเีพาะปลูก 2551/2552 น้ันเกษตรกรขาดทนุ

เฉลี่ยประมาณ 6,715.29 บาทต่อไร่ กล่าวได้ว่าผลการ

ศึกษาน้ีไปในทางเดียวกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ (2548)

ก็พบว่าการปลูกยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนียน้ันประสบกับการขาด

ทุน เน่ืองจากทางเศรษฐศาสตร์จะรวมต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด

ด้วย แม้ว่างานของวิเชียร (2548) บอกเป็นนัยๆว่าการ

ปลูกยาสูบยังคงมีกำไรสูง อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวอาจ

เน่ืองมาจากการพิจารณาเพียงค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสดเท่าน้ัน

นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยแบ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกออกเป็น 2

กลุ่ม โดยตอ้งการแสดงความแตกตา่งระหวา่งฟาร์มขนาด

เล็ก และขนาดใหญ ่ซ่ึงเรากำหนดใหฟ้ารม์ขนาดเลก็ และ

ขนาดใหญ ่คือ เกษตรกรทีมี่พ้ืนทีเ่พาะปลกูต่ำกว่า 10 ไร่

และมากกวา่ 10 ไร่ ตามลำดบั อย่างไรก็ตามผลการวจัิยก็

ยังคงไม่แตกต่างจากเดิม นั่นคือ เกษตรกรยังคงขาดทุน

เฉล่ียประมาณ 8,326.33 และ 6,409.72 บาทตามลำดบั

ต้นทุนที ่สำคัญ ได้แก่ ค่าแรงงาน โดยเฉพาะในทาง

เศรษฐศาสตร์จะคิดทั้งต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงิน

สด ดังนั้นกล่าวได้ว่าถ้าเกษตรกรคำนึงถึงค่าแรงงานที่

ตนเองต้องเสียโอกาสไปแล้วพวกเขาอาจจะพยายามลด

พื้นที่เพาะปลูกยาสูบลง ทั้งนี้รายละเอียดของต้นทุนและ

ผลตอบแทนแสดงในตารางที ่10, 11 และ 12 ตามลำดบั

เม่ือพิจารณาโครงสร้างของต้นทุน พบว่า ต้นทุนผันแปร

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81.06 ขณะที่ต้นทุนคงที่มีสัด

ส่วนเพียงร้อยละ 18.94 ซึ่งในรายการต้นทุนผันแปรนั้น

ค่าแรงงานมสัีดส่วนมากกกวา่ครึง่ เน่ืองจากการคดิตน้ทนุ

ในงานวิจัยน้ีเรารวมค่าเสียโอกาสของแรงงานครัวเรือนและ

แลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือน นั่นคือเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

ปัจจัยแรงงานที่ไม่เป็นเงินสด นอกจากนี้รายการที่ไม่เป็น

เงินสดในตน้ทุนผันแปรอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าพันธ์ุพืช และ

ค่าเสียโอกาสของเงินทุน (ตารางที่ 10) ส่วนต้นทุนผัน

แปรที่เป็นเงินสดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ค่าใช้จ่าย

เพ่ือซ้ือปุ๋ย ซ่ึงจากการสำรวจพบวา่ ปุ๋ยท่ีใช้ในการเพาะปลูก

ยาสูบน้ัน เกษตรกรไดรั้บมาจากโรงงานยาสบูท่ีเกษตรกรมี

โควตาในการขาย อย่างไรก็ตามคา่ใช้จ่ายในสว่นนีย่้อมผนั

ผวนไปตามตลาด ซึ่งในปัจจุบันราคามีแนวโน้มสูงขึ ้น

เร่ือยๆอาจทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกยาสูบสูงข้ึนตามไปด้วย

สำหรับต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่ไม่เป็นเงินสด

โดยรายการท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุด ได้แก่ ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน

ฉะน้ันแม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกยาได้รับการประกันราคาจากโรงงาน

รับซื้อที่ประมาณ 52.86 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม

เกษตรกรยังคงประสบกับขาดทุนจากการปลูกยาสูบพันธุ์

เบอร์เลย์
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ตารางท่ี 10 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

หน่วย: บาทตอ่ไร่ต่อปี

รายการ 
ตนทุน 

รวม สัดสวน 
เปนเงินสด สัดสวน ไมเปนเงินสด สัดสวน 

ตนทุนคงท่ี 

-คาเชาที่ดิน 

-คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  

  และอุปกรณการเกษตร 

-คาเส่ือมราคาโรงเรือน 

-คาเสียโอกาสของเงินทุน 

 

ตนทุนผันแปร 

-คาแรงงาน 

-คาปุย 

-คาสารเคมี 

-คานํ้ามันเชื้อเพลิง 

-คาซอมบํารุง 

-คากระทงเพาะกลา และ  

  ถาดหลุมปลูก 

-คานํ้า 

-คาพันธุพืช 

-คาเสียโอกาสของเงินทุน 

 

 รวมตนทุน 

 

769.34 

769.34 

- 

 

- 

- 

 

8,760.44 

4,604.27 

1,189.28 

146.81 

883.83 

471.48 

1,290.84 

 

22.99 

150.94 

- 

 

9,529.78 

3.49% 

3.49% 

- 

 

- 

- 

 

39.71% 

20.87% 

5.39% 

0.67% 

4.01% 

2.14% 

5.85% 

 

0.10% 

0.68% 

- 

 

43.20% 

3,409.61 

595.66 

795.99 

 

1,930.56 

87.40 

 

9,121.69 

8,598.83 

- 

- 

- 

- 

- 

 

54.79 

249.06 

219.01 

 

12,531.30 

15.46% 

2.70% 

3.61% 

 

8.75% 

0.40% 

 

41.35% 

38.98% 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.25% 

1.13% 

0.99% 

 

56.80% 

 4,178.95  

1,365.00 

795.99 

 

1,930.56 

87.40 

 

17,882.13 

13,203.10 

1,189.28 

146.81 

883.83 

471.48 

1,290.84 

 

77.78 

400.00 

219.01 

 

22,061.08 

18.94% 

6.19% 

3.61% 

 

8.75% 

0.40% 

 

81.06% 

59.85% 

5.39% 

0.67% 

4.01% 

2.14% 

5.85% 

 

0.35% 

1.81% 

0.99% 

 

100.00% 

 

รายการ  รวม  

ผลผลิต 

ราคา 

ผลตอบแทน 

290.31 กิโลกรัมตอไร 

 52.86  บาทตอกิโลกรัม 

 

 

15,345.79 

 

กําไร (ขาดทุนสุทธิ)  (6,715.29)  

 ที่มา: จากการคำนวณ

ตารางที ่11 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกต่ำกว่า 10 ไร่

หน่วย: บาทตอ่ไร่ต่อปี

รายการ  ตนทุน  รวม สัดสวน 

เป นเงินสด สัดส วน ไมเปนเงินสด สัดสวน 

ตนทุนคงท่ี 

-คาเชาท่ีดิน 

-คาเสื่อมราคาเคร่ืองจักร  

  และอุปกรณการเกษตร 

-คาเสือ่มราคาโรงเรือน 

-คาเสยีโอกาสของเงินทุน 

 

ตนทุนผนัแปร 

-คาแรงงาน 

-คาปุย 

-คาสารเคมี 

-คานํ้ามันเชื้อเพลิง 

560.23   

560.23 

- 

 

- 

- 

 

9,556.01 

3,536.89 

3,383.29 

118.52 

575.03  

2.76% 

2.76% 

- 

 

- 

- 

 

47.09% 

17.43% 

16.67% 

0.58% 

2.83% 

3,448.98 

608.52 

1,049.19 

 

1,708.33 

82.94 

 

6,727.76 

6,205.13 

- 

- 

- 

17.00% 

3.00% 

5.17% 

 

8.42% 

0.41% 

 

33.15% 

30.58% 

- 

- 

- 

4,009.21 

1,168.75 

1,049.19 

 

1,708.33 

82.94 

 

16,283.77 

9,742.02 

3,383.29 

118.52 

575.03 

19.76% 

5.76% 

5.17% 

 

8.42% 

0.41% 

 

80.24% 

48.01% 

16.67% 

0.58% 

2.83% 
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ตารางที ่11 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกต่ำกว่า 10 ไร่ (ต่อ)

หน่วย: บาทตอ่ไร่ต่อปี

รายการ 
ตนทุน 

รวม สัดสวน 
เปนเงินสด สัดสวน ไมเปนเงินสด สัดสวน 

-คาซอมบํารุง 

-คากระทงเพาะกลา และ  

  ถาดหลุมปลูก 

-คานํ้า 

-คาพันธุพืช 

-คาเสยีโอกาสของเงินทุน 

 รวมตนทุน 

488.35 

1,252.67 

 

37.37 

163.89 

- 

10,116.24  

2.41% 

6.17% 

 

0.18% 

0.81% 

- 

49.85% 

- 

- 

 

47.62 

236.11 

238.90 

10,176.74 

- 

- 

 

0.23% 

1.16% 

1.18% 

50.15% 

488.35 

1,252.67 

 

            84.72 

400.00  

238.90 

20,292.98 

2.41% 

6.17% 

 

0.42% 

1.97% 

1.18% 

100.00% 

รายการ  รวม  

ผลผลิต 

ราคา 

ผลตอบแทน 

228.11 กิโลกรัมตอไร 

 52.46  บาทตอกิโลกรัม 

 

 

11,966.65 

 

กําไร (ขาดทุนสุทธิ)  (8,326.33)  

 ที่มา: จากการคำนวณ

ตารางที ่12 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลกูยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกต้ังแต่ 10 ไร่ ข้ึนไป

หน่วย: บาทตอ่ไร่ต่อปี

รายการ 
ตนทุน 

รวม สัดสวน 
เปนเงินสด สัดสวน ไมเปนเงินสด สัดสวน 

ตนทุนคงท่ี 

-คาเชาท่ีดิน 

-คาเสื่อมราคาเครื่องจักร  

  และอุปกรณการเกษตร 

-คาเส่ือมราคาโรงเรือน 

-คาเสียโอกาสของเงินทุน 
ตนทุนผันแปร 

-คาแรงงาน 

-คาปุย 

-คาสารเคมี 

-คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

-คาซอมบํารุง 

-คากระทงเพาะกลา และ  

  ถาดหลุมปลูก 

-คาน้ํา 

-คาพันธุพืช 

-คาเสียโอกาสของเงินทุน 

 รวมตนทุน 

554.62 

554.62 

- 

 

- 

- 

8,998.73 

4,264.01 

1,778.68 

88.81 

850.59 

480.12 

1,399.06 

 

13.93 

123.53 

- 

9,553.35 

2.18% 

2.18% 

- 

 

- 

- 

35.35% 

16.75% 

6.99% 

0.35% 

3.34% 

1.89% 

5.50% 

 

0.05% 

0.49% 

- 

37.53% 

4,235.54 

945.38 

681.67 

 

2,514.71 

93.78 

11,663.81 

11,108.65 

- 

- 

- 

- 

- 

 

         53.72 

276.47 

224.97  

15,899.35  

16.64% 

3.71% 

2.68% 

 

9.88% 

0.37% 

45.83% 

43.64% 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.21% 

1.09% 

0.88% 

62.47% 

4,790.16 

1,500.00 

681.67 

 

2,514.71 

93.78 

20,662.54 

15,372.66 

1,778.68 

88.81 

850.59 

480.12 

1,399.06 

 

67.65 

400.00 

224.97 

25,452.70 

18.82% 

5.89% 

2.68% 

 

9.88% 

0.37% 

81.18% 

60.40% 

6.99% 

0.35% 

3.34% 

1.89% 

5.50% 

 

0.27% 

1.57% 

0.88% 

100.00% 

รายการ  รวม  

ผลผลิต 

ราคา 

ผลตอบแทน 

354.75 กิโลกรัมตอไร 

 53.68  บาทตอกิโลกรัม 

 

 

19,042.98 

 

กําไร (ขาดทุนสุทธิ)  (6,409.72)  

 ที่มา: จากการคำนวณ
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สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิตจำแนกตามพันธ์ุ พบว่า ใน

ภาคเหนอืน้ันยาสบูพนัธ์ุเบอรเ์ลยมี์ความสำคญัเปน็อันดบั

สองรองจากพนัธ์ุเวอรจิ์เนีย ขณะทีใ่นปเีพาะปลกู 2548/

49 ปรมิาณการรบัซ้ือใบยาลดลงรอ้ยละ 7.4 จากชว่งเดยีว

กันของปีก่อน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ราคารับซื้อยัง

อยู่ในเกณฑ์ต่ำทำให้ผู้ปลูกยาเดิมบางส่วนปรับมาปลูกพืช

ผักท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่าประกอบกับคุณภาพและผลผลิต

ต่อไร่ของใบยาเบอร์เลย์ในแหล่งเพาะปลูกสำคัญของภาค

เหนือด้อยลง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากปญัหานำ้ท่วม

ย่ิงไปกว่าน้ันจากข้อมูลปริมาณรับซ้ือใบยารายจังหวัดในภาค

เหนือ พบว่าจังหวัดสุโขทัยเป็นพ้ืนท่ีท่ีสำคัญในการผลติใบ

ยาโดยสว่นใหญอ่ยู่ในอำเภอศรสีำโรง ซ่ึงในตำบลทบัผึง้มี

จำนวนผู้ปลูกยาสูบมากที่สุด จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็น

แรงผลักดันให้ผู้วิจัยสนใจพ้ืนท่ีน้ี โดยมีคำถามวิจัยว่าต้นทุน

ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ในตำบล

ทับผึ้งนั้นเป็นอย่างไร

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนผู้

ปลูกยาสูบ กล่าวโดยสรุปว่า  ครัวเรือนมีจำนวนสมาชิกเฉล่ีย

4 คน และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์ประมาณ 9

ไร่ โดยพื้นที่มีลักษณะเป็นที่นาน้ำท่วมถึง อย่างไรก็ตาม

ครัวเรือนเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอย่างยังคงต้อง

เช่าท่ีดินเพ่ือการเพาะปลกู สำหรบัทรพัย์สินในครวัเรอืนที่

สำคัญ ได้แก่ รถไถ ส่วนเงินทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้น

เกษตรกรยังคงต้องกู้จาก ธ.ก.ส. โดยมีวงเงินกู้ประมาณ

54,000 บาท นอกจากนีจ้ากการสำรวจการทำงานในไรย่า

สูบ พบวา่ กิจกรรมการเกบ็เก่ียวใชจ้ำนวนวนัทำงานสงูสุด

คือ 112 วัน รองลงมาคอื การเตรยีมปลกู การเตรยีมพ้ืนท่ี

ปลูกและการปลูกตามลำดับ ทั้งนี้ผลผลิตยาสูบในปีเพาะ

ปลูก 2551/52 ประมาณ 3,567.92 กิโลกรัม จาก

ประเด็นผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตรท่ี์ว่าการปลูก

ยาสูบนั้นมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของแรงงานจำนวนมาก

จนกระทั่งทำให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบกับภาวะขาดทุน

แม้ว่าต้นทุนเหล่านี้ไม่ใช่เงินสดที่เกษตรกรจ่ายไปจริงๆ

อย่างไรก็ตามสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะในเร่ืองการปรับลด

พื้นที่ปลูกยาสูบ กล่าวคือ แน่นอนว่าเราไม่สามารถจะให้

เกษตรกรเลกิปลูกยาสูบไดใ้นระยะสัน้ แต่การคอ่ยๆ ปรบั

ลดพื้นที่ด้วยการปลูกพืชผักหมุนเวียนร่วมในแปลงยาสูบ

ย่อมมโีอกาสเป็นไปได ้ โดยถา้เกษตรกรผูป้ลูกยาสบูอยา่ง

เดียวเริม่เขา้ใจการกระจายของตน้ทนุ กล่าวคอืต้นทนุทัง้ท่ี

เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดถูกกระจายไปใช้ในการปลูก

พืชที ่หลากหลายขึ ้นจนกระทั ่งฟาร์มยาสูบมีกำไรทาง

เศรษฐศาสตร ์พวกเขากอ็าจเตม็ใจปรบัระบบการปลกูพืช

ยาสูบชนิดเดียวเป็นการปลูกร่วมกับพืชผักในระยะสั้นได้

ดังน้ันการช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลให้เกษตรกร รับรู้ เข้าใจ

และตระหนักในต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่ง

สามารถดำเนินงานผ่านโครงการของเกษตรจังหวัด จนที่

สุดในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนท่ีเพาะปลูกยาสูบเบอร์เลย์อาจจะ

ถูกทดแทนด้วยพืชผักท่ีความเหมาะสมสำหรบัตำบลทับผ้ึง

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เช่น พริก ข้าวโพดหวาน

เป็นต้น

กิติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้โครงการ

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตยาสูบพันธ์ุเบอร์เลย์

และพืชที่ปลูกทดแทนยาสูบ ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรี

สำโรง จังหวัดสโุขทยั ซ่ึงไดรั้บทนุสนบัสนนุโดย ศูนยวิ์จัย

และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ

สำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)
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