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บทคัดย่อ
พริกพืน้ เมืองหัวเรือเป็นพืชเศรษฐกิจทีช่ ว่ ยสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่
จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการต้นทุนทีด่ จี ะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ การวิจยั นีจ้ งึ มี
วัตถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดจากการปลูกพริกพืน้ เมืองหัว
เรือ จังหวัดอุบลราชธานี และ (2) เพือ่ วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกพืน้ เมือง
หัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
จ�ำนวน 150 คนในรอบปีปลูก 2557 ระยะเวลาของการศึกษา 8 เดือน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้ในเชิงพรรณนาสถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า
(1) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ คือ มีการจ้างงานในชุมชน ( X̅ = 4.19)
รองลงมาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ความเป็นอยูด่ ขี น้ึ ( X̅ = 4.06) และ (2) เกษตรกรมีรายได้จาก
การปลูกพริก 47,811.53 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูก 29,509.29 บาทต่อไร่ ก�ำไรสุทธิ 18,302.24
บาทต่อไร่ ดังนัน้ เกษตรกรมีกำ� ไรจากการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ พริกพืน้ เมืองหัวเรือจึงเป็นพืช
เศรษฐกิจในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ช่วยให้ชมุ ชนมีรายได้ มีความเป็นอยูด่ ขี น้ึ หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิน่
ควรเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือด�ำเนินการตามมาตรฐานการปลูกพริกแบบ
ปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพือ่ ยืน่ ขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพือ่ ตอบ
ั บนั ทีเ่ รียกร้องหามาตรฐานของอาหารและสิง่ ปรุงแต่ง
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในปจจุ
อาหาร ให้มคี วามปลอดภัยซึง่ จะช่วยสร้างอาชีพอย่างยังยื
่ นต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: 1. ต้นทุนและผลตอบแทน. 2. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม.
3. พริกพืน้ เมืองหัวเรือ.
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Economic and Social Cost and Investment Return of Huarue-Chili
Agriculturist in Ban Huarue
Supawadee Khunthongjan2
Abstract

Huarue chili, which is known as industrial crop, helps generate income to all
agriculturists in Ubon Ratchathani province. For more investment return a well-planned
management of cost is expected. The purposes of this research were (1) to study economic
and social investment return of Huarue chili, Ubon Ratchathani province and (2) to analyze
cost and investment return of cultivating Huarue chili. The sample was 150 Huarue-chili
agriculturists who cultivated chili in 2014. The study took 8 months to study. The tool employed
in this study was questionnaire that later was analyzed by descriptive statistics to find out
frequency, percentage, standard deviation, and cost and investment return. The findings were
that (1) regarding economic and social benefit employment in community was found the most
( X̅= 4.19) followed by better economic situation in community and livelihood (X̅ = 4.06) and
(2) chili agriculturist earned 47811.53 baht per rai, namely 29,509.29 baht per rai was for
cultivation cost and the left 18,302.24 baht per rai was the net profit. The agriculturists therefore
generated income by cultivating Huarue chili or known as industrial crop that has improved
the life quality of the locals. Chili agriculturists should be encouraged by the government
agency to follow the chili cultivation standard of the Department of Agriculture agency so that
they will be able to apply for a safety cultivation certificate. This will help increase food and
supplement safety standards to meet consumers’ needs, which will also lead to sustainable
economy of the community.
Keyword: 1. Cost and investment return. 2. Economic and social benefit. 3. Huarue chili.
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บทน�ำ
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรเกิดรายได้ เพราะพริก
เป็ นส่วนประกอบของอาหารหลักในวิถชี วี ติ ของคนไทยมาช้านาน เอกลักษณ์ของพริก
คือการมีรสชาติเผ็ด รูปแบบของการบริโภคพริกมีหลากหลายรูปแบบทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์การด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั อาทิ การบริโภคสด ผลิตเป็ นพริก
แห้ง พริกปน่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอืน่ ๆ เช่น น�้ำพริกส�ำเร็จรูป ซอสพริก เพือ่ ปรุง
แต่งให้อาหารหลากหลายชนิดมีรสชาติดี น่ารับประทาน พริกหัวเรือเป็ นพริกพืน้ เมืองที่
มีชอ่ื เสียงของจังหวัดอุบลราชธานี “หัวเรือ” เรียกตามต�ำบลทีเ่ ป็ นแหล่งก�ำเนิดคือต�ำบล
หัวเรือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เป็ นแหล่งปลูกพริกพืน้ เมืองทีม่ ปี ระวัตมิ า
นาน จากการลองผิดลองถูกของเกษตรกร การร่วมกันพัฒนาสายพันธ์ในพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งการ
สร้างทางเลือกของการมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ให้กบั ครัวเรือนมากกว่าการปลูกข้าวแต่เพียง
อย่างเดียว พริกหัวเรือเริม่ มีช่อื เสียงมากขึ้น จากการจัดประกวดพริกของจังหวัด
อุบลราชธานี ท�ำให้พริกหัวเรือชนะการประกวดเพราะมีเอกลักษณ์ดา้ นรสชาติทเ่ี ผ็ด และ
การมีผลใหญ่ สีแดงสด จากนัน้ เป็ นต้นมาพริกหัวเรือก็ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ จากผู้
บริโภคและผูป้ ระกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีและในภูมภิ าคอืน่ ๆ ท�ำให้
เกษตรกรหันมาปลูกและขยายพืน้ ทีป่ ลูกเพิม่ มากขึน้ เพราะนอกจากสร้างงานสร้างราย
ได้แล้ว ประโยชน์ทเ่ี กษตรกรได้รบั จากการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือคือ ความพึงพอใจ
ในอาชีพ และการมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างเกษตรกรผูป้ ลูก การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ในระบบการผลิตและการตลาดในลักษณะร่วมเป็ นเครือข่ายของเกษตรกรผูป้ ลูกพริก
ในปี ปลูก 2557 เกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ มีจำ� นวน 2,876 ราย
(Ubon Ratchathani Provincial Agriculture, 2014: 1) พืน้ ทีป่ ลูกอ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
เขือ่ งใน วารินช�ำราบ ม่วงสามสิบ และเหล่าเสือโก้ก ซึง่ เมือ่ เกษตรเริม่ ปลูกในปริมาณที่
ั
มากขึน้ ท�ำให้เกิดปญหาและอุ
ปสรรคทีม่ าจากการลงทุนทัง้ สถานการณ์ทางการผลิตและ
สถานการณ์ทางการตลาดทีต่ อ้ งมีการลงทุนทางด้านปจั จัยการผลิต การวางแผนการ
ผลิต อีกทัง้ การเพิม่ ขึน้ และลดลงของราคาก็ไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลและความต้องการ
ปริมาณพริกในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะเมื่อพริกจาก สปป.ลาวได้เข้ามาสูต่ ลาดมาก
โดยผ่านด่านศุลกากรพิบลู มังสาหารและเป็ นพริกทีม่ รี าคาถูกกว่า 2-3 บาทต่อกิโลกรัม
(Nimnaul, Interview, August 14, 2015) จุดนี้กลายเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูก
พริกพืน้ เมืองหัวเรือต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขัน ดังนัน้ แนวทางทีเ่ กษตรกรจะแข่งขัน
ได้คอื ต้องรูจ้ กั วางแผนปลูกพริกหัวเรือในเชิงพาณิชย์ ด้วยแนวทางการคาดการณ์แนว
โน้มของตลาด ช่วงเวลาเก็บเกีย่ วทีไ่ ม่ตรงกับพริกทีป่ ลูกในพืน้ ทีอ่ ่นื เพือ่ ไม่ให้ผลผลิต
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ออกมาชนกันหรือหากเลีย่ งไม่ได้ตอ่ ปญั หาดังกล่าวก็ตอ้ งลดต้นทุนในการผลิตในส่วนที่
ลดได้ แต่คงไว้ซง่ึ คุณภาพในลักษณะการมีเอกลักษณ์และการรักษาเอกลักษณ์ความ
พิเศษไว้จงึ จะสามารถแข่งขันกับพริกทีม่ าจาก สปป.ลาวได้
นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องสร้างขีดความสามารถในการผลิต และตัวชีว้ ดั ความ
สามารถคือการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตแต่ยงั คงไว้ซง่ึ คุณภาพ จะท�ำให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ มีอาชีพอย่างยังยื
่ นในการรักษาเอกลักษณ์คณ
ุ ภาพของพันธ์
พริกไว้ได้ ปญั หาการผลิตพริกของเกษตรกรส่วนใหญ่ทพ่ี บคือ การมีตน้ ทุนสูงขึน้ ขาด
การบริหารจัดการทีด่ ี มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตพริกทีม่ าก ไม่ทำ� ตามค�ำ
แนะน�ำของนักวิชาการเกษตรอ�ำเภอหรือจังหวัด โจทย์ทท่ี า้ ทายคือหากเกษตรกรไม่ม ี
การปรับวิธกี ารผลิต ก็คงไม่สามารถอยูใ่ นระยะยาวได้ ดังนัน้ เกษตรกรต้องเตรียมรับมือ
และสร้างภูมคิ ุ้มกันในวิถี การผลิต วิถกี ารตลาดให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และสิง่ ที่
เกษตรกรควรปฏิบตั มิ ากคือการลดการใช้ป๋ ุยเคมี หรือลดการใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพริกลง จะท�ำให้เห็นประโยชน์ในเบือ้ งต้นคือ ต้นทุนการผลิตลดลง ไม่สง่ ผล
กระทบกับสุขภาพของเกษตรกร เพราะเกษตรกรเป็ นคนแรกทีจ่ ะได้สมั ผัสสารเคมีทุก
ครัง้ ในกระบวนการผลิต บุคคลในล�ำดับต่อมาก็คอื ผูบ้ ริโภคซึง่ จะได้รบั สารพิษตกค้างใน
ผลผลิต ท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาเป็ นทอดๆ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยจึงควร
หันมา ลด ละ เลิก ส่วนกระบวนการผลิตพริกต้องมีการจ้างงานในหลายกิจกรรม เช่น
การเก็บพริก การเด็ดขัว้ พริก การคัดพริก การบรรจุถุงกิจกรรมทุกอย่างต้องมีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบการผลิตที่
สามารถบริหารจัดการได้ดี
ส่วนหนึ่งของงานศึกษาของ Weera Pakuthai (2012: 14) ได้พบว่าปจั จัยแห่ง
ความส�ำเร็จของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกคือ (1) การได้รบั ข้อมูลชุดความรูท้ างการเกษตรที่
ถูกต้อง (2) การจัดการธุรกิจภายในครัวเรือนทีจ่ ะต้องมีการเชือ่ มโยงกับการรวมกลุม่ (3)
การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า โดยเฉพาะจากแหล่งผลิตทีผ่ ลผลิตออกสู่
ตลาดในแต่ละช่วงเวลาและ (4) การท�ำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น เกษตรจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลและส�ำนักงานจังหวัดควรมีแผนงานทีจ่ ะสนับสนุ น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรกร และมีการน�ำข้อมูลของหน่วยงานมา
ร่วมวางแผนการผลิตทัง้ การตลาดแบบตัง้ รับและเชิงรุก ดังนัน้ บทความวิจยั นี้ ต้องการ
น�ำเสนอการวิเคราะห์ตน้ ทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
ภายใต้การบริหารจัดการทีเ่ กษตรกรสามารถท�ำได้ ว่ามีตน้ ทุนและผลตอบแทนอย่างไร
ในปี ปลูก 2557 นอกจากต้นทุนและผลตอบแทนทีเ่ กษตรกรได้รบั แล้วประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากการปลูกพริกพืน้ เมืองทีส่ ำ� คัญอะไรบ้าง เพือ่ เน้นย�ำ้ ให้
172

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

เห็นความส�ำคัญของพริกพืชเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ว่า
นอกจากเป็ นฐานรายได้หลัก และความมันคงด้
่ านอาหารของประเทศแล้วยังก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทัง้ แหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ของสังคม
ไทย
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดจากการปลูกพริกพืน้
เมืองหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือ
จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิ จยั
ศึกษาจากกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 2,876 ราย ในปีการผลิต 2557 (เดือนมกราคม –
เมษายน) กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 150 ครัวเรือน แนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษาคือแนวคิดการ
วิเคราะห์ตน้ ทุน ระยะเวลาในการด�ำเนินงานวิจยั 8 เดือนตัง้ แต่ 15 เมษายน 2558-14
ธันวาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 มีสาระส�ำคัญใน
การประเมินความเสีย่ งของประเทศไทยคือ การบริหารของภาครัฐอ่อนแอไม่สามารถขับ
เคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนมีช่องว่างมากขึน้ นอกจากนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลือ่ มล�้ำ ประชาชน
ระดับฐานราก ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมือ่ เทียบกับนอกภาคเกษตร
ประสบความยากจน และมีปญั หาหนี้สนิ เป็ นปจั จัยบันทอนความเข้
่
มแข็งของเศรษฐกิจ
ไทย อีกทัง้ ค่านิยมทีด่ งี ามเสือ่ มถอย การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเปลีย่ นแปลงมุง่ หารายได้
เพือ่ สนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันลดลง การมีน้�ำใจลดน้อยลงขาด
ความสามัคคี ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสือ่ ม
กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมันคงด้
่ านอาหาร พลังงาน คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน โดยตรง (Office of the National Economics and Social Development
Board, 2012: 5)
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ในขณะทีป่ ระเทศก�ำลังประสบความเสีย่ งหลายอย่าง ทีร่ ะบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสร้างภูมคิ มุ้ กันของประเทศจึงเป็ นหน้าทีข่ องพลเมือง
และภาคส่วนต่างๆ ทีต่ อ้ งร่วมมือกัน ดังนัน้ หากมองไปทีภ่ าคส่วนเกษตรกรรมทีเ่ ป็ น
แหล่งสร้างความมันคงด้
่
านอาหาร การสนับสนุ นวิธีการให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การเกษตร รูจ้ กั บริหารจัดการด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีวธิ กี ารลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้ปจั จัยการผลิตและการรักษาทรัพยากรทีเ่ ป็ นฐานทางการผลิตให้
ถูกหลักวิชาการ จึงเป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ประเทศในระดับฐานราก ดังนัน้ ทิศทางการ
ศึกษาในงานวิจยั นี้ มีความสอดคล้องในการลดผลกระทบความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อ
ภาคการเกษตรรวมทัง้ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของพริก ซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจ
ในการสร้างความมันคงด้
่ านอาหารและรายได้ของเกษตรกรในระดับฐานราก
2. พริก พืชทางเลือกเศรษฐกิจของท้องถิน่ ทีช่ ว่ ยสร้างงานสร้างรายได้ ในแต่ละ
ภูมภิ าค พืชทางเลือกเศรษฐกิจ มีความส�ำคัญกับเกษตรกรเป็ นอย่างมาก เพราะช่วย
สร้างงานสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในขณะทีเ่ กษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ไม่มากนัก เนื่องจากมีทนุ จ�ำกัดทัง้ ทุนมนุษย์ซง่ึ เป็ นความรูค้ วามสามารถ ทุนทางสังคม
คือการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในสังคมเกษตรกรรม ทุนสิง่ แวดล้อมคือการรูจ้ กั ตระหนักใน
การหวงแหนทรัพยากรสิง่ แวดล้อม การผลิตทีไ่ ม่สง่ ผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม และทุน
ทางกายภาพทีห่ มายถึงเงินทุนและปจั จัยการผลิตอื่นๆ แต่เกษตรกรฐานรากเหล่านัน้
มีความส�ำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีเ่ ป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสินค้าเกษตรรายใหญ่ไม่เป็ นรองประเทศอืน่ ๆ การ
ทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นครัวของโลก เพราะการมีวตั ถุดบิ ทีเ่ พียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
ดีทจ่ี ะผลิตอาหารหล่อเลีย้ งประชากรโลกทีม่ าจากการเกษตรกรรมทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตปฐม
ภูมริ องรับกลายเป็ นทุนทีส่ ร้างความได้เปรียบให้กบั ประเทศ
ในแต่ละภูมภิ าคอาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศไทย คือการ
ท�ำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึง่ ในปจั จุบนั การปลูกข้าวอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ในวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของเกษตรกร เกษตรกรต้องมีพชื ทางเลือกอืน่ ซึง่ เป็ นอาชีพรองหรือ
เสริมจากการปลูกข้าว ในกรณีของจังหวัดอุบลราชธานี มีพชื เศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมกับ
พืน้ ทีม่ หี ลายชนิดได้แก่ ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ปอแก้ว ฝ้าย หอมแดง ยางพารา และ
พริก ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะเน้นพืชเศรษฐกิจซึง่ เป็ นพริกพืน้ เมืองหัวเรือและเป็ นพริกพันธ์
พืน้ เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในการปลูกหลายอ�ำเภอเพราะมีคณ
ุ สมบัติ
โดดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของแหล่งผลิต และการผลิตพริกหัวเรือนี้ม ี
ส่วนช่วยให้ประเทศมีวตั ถุดบิ ในการป้อนโรงงาน และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
ทีม่ าจากพริก น�ำเงินตราเข้าประเทศช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ในการทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกร
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ผูป้ ลูกพริกพึง่ พาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ไม่ตอ้ งรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่าง
เดียวเพราะหากเกษตรกรมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ หมายความว่าในอนาคตเกษตรกรจะมีชวี ติ
ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ซึ่งปจั จัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ มาจากการ
บริหารจัดการด้านต้นทุน และปจั จัยการผลิตหากสามารถลดต้นทุนได้และคงไว้ซ่งึ
คุณภาพอย่างเป็ นเอกลักษณ์ จะท�ำให้พชื เศรษฐกิจคงอยูก่ บั ชุมชนในการสร้างรายได้
อย่างยาวนาน
3. การวิเคราะห์ตน้ ทุน ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญ
หากสามารถบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างดี ย่อมหมายถึงการมีก�ำไรทีพ่ อ
ประมาณ เพือ่ น�ำไปบริหารจัดการและเป็ นรายได้เสริมในครัวเรือนปริมาณหรือคุณภาพ
ของการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจะต้องเป็ นไปในทิศทางทีส่ มั พันธ์กนั เพื่อให้เกิดผล
ตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าคือปริมาณการผลิตทีเ่ กิดจากการวางแผนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ คุณภาพ
ก็จะต้องเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ การศึกษาต้นทุนการผลิตทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะ การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ซง่ึ แตกต่างจากต้นทุนทางด้าน
บัญ ชี เพราะต้น ทุน ทางเศรษฐศาสตร์จ ะประกอบด้ว ยต้น ทุน คงที่ คือ ต้น ทุน ที่ไ ม่
เปลีย่ นแปลงไปตามปริมาณการผลิตช่วงเวลาหนึ่งๆ แต่ตน้ ทุนต่อหน่ วยจะลดลงเมื่อ
ปริมาณการผลิตมากขึน้ ส่วนต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนทีเ่ ปลีย่ นไปตามปริมาณการผลิต
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรโดยตรงกับโดยอ้อม และต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุน
ผันแปร โดยตรงจะเป็ นความสัมพันธ์กนั โดยตรงระหว่างต้นทุนวัตถุดบิ และค่าแรงกับ
ปริมาณการผลิตเมื่อปริมาณการผลิตเพิม่ สูงขึน้ ต้นทุนวัตถุดบิ และค่าแรงก็จะเพิม่ ใน
ทิศทางเดียวกัน และเมือ่ ปริมาณการผลิตลดลงต้นทุนวัตถุดบิ และค่าแรงก็จะลดลงด้วย
ส่วนต้นทุนผันแปรโดยอ้อม ก็จะแปรตามปริมาณการผลิตถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ั ยการผลิตจะไม่ชดั เจนเช่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการผลิต ส่วน
ปจจั
ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการน�ำทรัพย์สนิ ไปลงทุนอีกทางหนึ่ง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนรวม (total costs: TC) เป็นต้นทุนทีป่ ระกอบไปด้วย ต้นทุน
คงทีร่ วม (total fixed cost: TFC) และต้นทุนผันแปรรวม (total variable cost: TVC)
		
TC = TVC+TFC
โดยที่ TC = ต้นทุนรวม (Total costs)
		
TVC = ต้นทุนผันแปรรวม (total variable cost)
		
TFC = ต้นทุนคงทีร่ วม (total fixed cost)
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โครงสร้างต้นทุนการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ประกอบด้วยต้นทุนผันแปรคือ
ต้นทุนทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกพริกหัวเรือ ต้องจ่ายตามปริมาณของผลผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนการผลิตทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงไปตามปริมาณผลผลิตในรอบระยะ
เวลาหนึ่งๆ หรือไม่สามารถเพิม่ หรือลดได้ภายในรอบระยะเวลาการผลิต ส่วนการ
ประเมินมูลค่าต้นทุนค�ำนวณมูลค่าปจั จัยการผลิตทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
จ่ายเป็ นเงินสดและไม่ได้จา่ ยเป็ นเงินสด
วิธกี ารวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนของการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ผลผลิตทีจ่ ดุ คุม้ ทุนและการวิเคราะห์ราคาทีจ่ ดุ คุม้ ทุนโดยจุดคุม้ ทุนในทีน่ ้คี อื จุด
ทีร่ ายได้ทงั ้ หมดเท่ากับต้นทุนทัง้ หมด
จุดคุม้ ทุน ณ ระดับผลผลิตคุม้ ทุนเฉลีย่ ต่อไร่ ค�ำนวณจาก
ต้นทุนทัง้ หมด (บาทต่อไร่)
ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)
จุดคุม้ ทุน ณ ระดับราคาคุม้ ทุน ค�ำนวณจาก
ต้นทุนทัง้ หมด (บาทต่อไร่)
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ทีข่ น้ึ
ทะเบียนกับส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 2,876 ครัวเรือนรอบปี ปลูก
2557 (Ubon Ratchathani Provincial Agricuture, 2014: 1)
2. กลุม่ ตัวอย่าง เกษตรกรผูป้ ลูกพริกหัวเรือจังหวัดอุบลราชธานี ก�ำหนดขนาด
ตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ น
0.5 ได้ขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 150 ครัวเรือน สุม่ ตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็ น โดย
วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling)
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างตาม
ขอบเขตและกรอบแนวคิดของการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไป
่
ของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกหัวเรือ เป็ นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาและร่วมเป็นเครือข่าย เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลสอบถามต้นทุนในการผลิต และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการผลิตและ
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การตลาด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐม
ภูม ิ ด้วยการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกพริก โดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน
150 ชุด เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เสร็จ แล้วด�ำ เนิ นการตรวจสอบความถูก ต้องของ
แบบสอบถามเพือ่ เตรียมการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้
จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และผลการศึกษาของ
หน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลเชิงพืน้ ทีป่ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจังหวัด
อุบลราชธานี สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของประชากร
่
ใช้วธิ กี ารประมวลผลทางหลัก
สถิตเิ ชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าความถีแ่ ละค่า
ร้อยละน�ำเสนอข้อมูลในลักษณะบรรยายผล
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและร่วม
เป็ นเครือข่ายเป็ นรายการทีใ่ ห้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นเลือกเป็ น 5 ระดับได้แก่ มาก
ทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ดุ ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดย
การหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและบรรยาย
ผล
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้ การ
วิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนของพริกพืน้ เมืองหัวเรือ น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและบรรยาย
ผล
สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรผู
่
ป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ส่วนใหญ่พบว่า เป็ น
เพศชาย ร้อยละ 62.70 รองลงมาเป็ นเพศหญิงร้อยละ 37.30 อายุ ≤50 ปี ร้อยละ 66.00
รองลงมา 51 ปีขน้ึ ไปร้อยละ 34.00 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 50.85
รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 34.75 สมาชิกในครอบครัวระหว่าง 4-5 คนร้อย
ละ 68.00 รองลงมา ≤ 3 คนร้อยละ 14.67
2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ช่วยท�ำให้
เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X̅ = 3.75) โดยมีคา่
เฉลีย่ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ มีการจ้างงานในชุมชน ( = 4.19) สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน ความเป็ นอยูด่ ขี น้ึ ( X̅ = 4.06) เกษตรกรผูป้ ลูกพริกมองเห็นผล
ประโยชน์ ร่วมกัน ทัง้ ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินเช่นความสุข ความพึงพอใจในอาชีพ
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( X̅ = 3.75) ส่วนมีการพบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันหรือมีกจิ กรรม
ประชุมร่วมกัน ( X̅ = 3.23) ซึง่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ซึง่ ผล
การวิเคราะห์สำ� คัญนี้ ผูเ้ ขียนจะได้อภิปรายในหัวข้ออภิปรายผลต่อไป

ภาพที ่ 1 แปลงปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
ตารางที ่ 1 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัว
เรือ ปีการผลิต 2557 จังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชน์ ที่เกิ ดขึน้

X̅
1. การจ้างงานในชุมชน
4.19
2. สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
4.06
่
3. มีการเสริมสร้างซึง่ กันและกันน�ำจุดแข็งของฝายหนึ่งไปช่วยแก้ไข 3.84
จุดอ่อนของอีกฝา่ ยหนึ่ง
4. ความสัมพันธ์ในชุมชนมากขึน้ เช่น เกษตรกรนัดคุยกันมากขึน้
3.73
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
5. เกิดกิจกรรมทางสังคม เช่น งานบุญ เกิดกองทุนชุมชน
3.45
6. เกษตรกรผูป้ ลูกพริกมองเห็นผลประโยชน์รว่ มกันทัง้ ตัวเงินและ
3.92
ไม่ใช่ตวั เงิน เช่นความสุข ความพึงพอใจในอาชีพ
7. มองเห็นจุดมุง่ หมายในอาชีพปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือในอนาคต 3.57
ร่วมกัน
8. มีการแก้ไขปญั หาร่วมกันในด้านการผลิตและการตลาด
3.75
9. มีการพบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันหรือมี 3.23
กิจกรรมประชุมร่วมกัน
ภาพรวม
3.75

SD
0.57
0.63
0.62

ระดับ
มาก
มาก
มาก

0.71

มาก

0.76 ปานกลาง
0.51
มาก
0.71

มาก

0.66
มาก
0.74 ปานกลาง
0.66

มาก

หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 = มากทีส่ ดุ 3.51-4.50 = มาก 2.51-3.50 = ปานกลาง 1.51-2.50 =
น้อย และ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ดุ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 99-100)
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3. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
		
3.1 การประเมินมูลค่าต้นทุน ในการศึกษาครัง้ นี้ ประเมินมูลค่าต้นทุน
โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 150 ราย ในการค�ำนวณมูลค่าปจั จัยการผลิตทีเ่ กษตรกรผู้
ปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจ่ายเป็ นเงินสดและไม่ได้จา่ ยเป็ นเงินสด ดังนี้
			
1) ค่าดอกเบีย้ เงินกู้ คิดจากจ�ำนวนเงินกูแ้ ละอัตราดอกเบีย้
ทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจ่ายจริง ให้กบั แหล่งเงินกูต้ ่างๆ
			
2) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซือ้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์ คิด
เป็ น ร้อยละ 2.5 ต่อปีของมูลค่าซือ้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
			
3) ค่าแรงงานในครัวเรือน ประเมินจากอัตราค่าจ้างแรงงาน
ในพืน้ ทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คือ 300 บาทต่อคนต่อวัน
			
4) ค่าเช่าทีด่ นิ ถ้าทีด่ นิ เช่าคิดตามราค่าเช่าทีจ่ า่ ยจริง ส่วน
ทีด่ นิ ของเกษตรกรเองประเมิน จากอัตราค่าเช่าในท้องถิน่ คือไร่ละ 500 บาทต่อไร่ต่อปี
			
5) ค่าดอกเบีย้ เงินลงทุน ในกรณีเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้
เมืองหัวเรือใช้เงินของตนเองซื้อวัสดุการเกษตร คิดร้อยละ 3 (เท่ากับอัตราเงินฝาก
ธนาคาร)
			
6) ค่าปจั จัยการผลิตทีเ่ กษตรกรซือ้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี
ค่าสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และอืน่ ๆ คิดจากจ�ำนวนทีใ่ ช้และราคาทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้
เมืองหัวเรือได้จา่ ยจริง
		
3.2 ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกพืน้ เมือง
หัวเรือ
		
ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจะวิเคราะห์
จากการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือของเกษตรกรในปี การผลิต 2557 (เดือนมกราคมเมษายน) เกณฑ์ทใ่ี ช้วดั ผลตอบแทนจากการผลิต ในการวิจยั นี้ ใช้ผลผลิตต่อไร่ ราคา
ต่อกิโลกรัม รายได้ต่อไร่ ก�ำไรสุทธิต่อไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปรเงินสดต่อไร่ และ
ก�ำไรสุทธิเงินสดต่อไร่ ผลวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพริกพืน้ เมือง
หัวเรือทัง้ หมดจ�ำนวน 47,811.53 บาทต่อไร่ หรือ 49.13 บาทต่อกิโลกรัม เมือ่ หักต้นทุน
การผลิตทัง้ หมด จ�ำนวน 29,509.29 บาทต่อไร่ ท�ำให้เหลือก�ำไรสุทธิจำ� นวน 18,304.70
บาทต่อไร่หรือ 18.81 บาทต่อกิโลกรัม และเมือ่ หักด้วยต้นทุนทัง้ หมดทีเ่ ป็ นเงินสด จะ
ได้รายได้สทุ ธิเหนือต้นทุนผันแปรทีเ่ ป็นเงินสดจ�ำนวน 28,220.80 บาทต่อไร่ หรือ 28.97
บาทต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที ่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ปีการผลิต 2557 จังหวัด
อุบลราชธานี
หน่วย : (บาท/ไร่)
รายการ

ต้นทุนการผลิ ต
เงิ นสด ไม่เป็ นเงิ นสด
19,619.19 4,890.80
1.ต้นทุนผันแปร
10,863.82
4,890.8
1.1 ค่าแรงงานและเครือ่ งจักร
254.5
394.3
การเตรียมดินและแปลงปลูก
623.31
617.93
การปลูกลงแปลง
36.92
429.85
การใส่ป๋ ยและรดน�
ุ
้ำ
105.8
109.49
การพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช
219.94
159.7
การพ่นสารเคมีกำ� จัดโรคพืช
9,623.35
3,179.53
การเก็บผลผลิต บรรจุขนส่ง
6,168.45
0
1.2 ค่าวัสดุเกษตร
1,218.88
0
เมล็ดพันธุ์
๋ปุยเคมี
2,196.88
0
๋ปุยคอก
2,117.16
0
170.84
0
สารเคมีกำ� จัดโรคพืช
113.72
0
สารเคมีควบคุมวัชพืช
351.28
0
น�้ำมันเชือ้ เพลิงและน�้ำมันหล่อลืน่
2,586.92
0
1.3 ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
1,185.00
3,814.35
2. ต้นทุนคงที่
0.00
ค่าเช่าทีด่ นิ /ค่าเสียโอกาสของการใช้ 1,185.00
ทีด่ นิ
0
2,421.29
ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์การเกษตร
0
1,393.06
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนซือ้ อุปกรณ์
การเกษตร
20,804.19 8,705.10
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
8.95
4. ต้นทุนรวมต่อกิ โลกรัม
21.38
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รวม

ร้อยละ

24,509.99
15,754.62
648.8
1,241.24
466.77
215.29
379.64
12,802.88
6,168.45
1,218.57
2,196.88
2,117.16
170.84
113.72
351.28
2,586.92
4,999.35
1,185.00

83.05
53.38
2.20
4.21
1.57
0.73
1.29
43.39
20.90
4.13
7.44
7.17
0.58
0.39
1.19
8.77
16.95
4.02

2,421.29
1393.06

8.21
4.72

29,509.29
30.32

100.00
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ตารางที ่ 3 ผลตอบแทนการปลูกพริกพื้นเมืองหัวเรือ ปี การผลิต 2557 จังหวัด
อุบลราชธานี
หน่วย : (บาท/ไร่)
						
รายการ
ผลตอบแทนจาการผลิ ต
1. ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
2. ราคาเฉลีย่ (บาทต่อกิโลกรัม)
3. รายได้ทงั ้ หมด (บาทต่อไร่)
4. ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม)
5. ก�ำไรสุทธิ (บาทต่อไร่)
6. ก�ำไรสุทธิ (บาทต่อกิโลกรัม)
7. รายได้สทุ ธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด (บาทต่อไร่)
8. รายได้สทุ ธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด (บาทต่อกิโลกรัม)
หมายเหตุ : พืน้ ทีป่ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ เฉลีย่ 2.37 ไร่ต่อครัวเรือน
		

937.14
49.13
47,811.53
26.40
18,302.24
18.81
28,192.34
28.97

3.3 การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน
		
การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจวางแผนการ
ผลิต การใช้ปจั จัยในการผลิตได้ และราคาในตลาดได้ในระดับหนึ่ง การวิเคราะห์จดุ คุม้
ทุนของการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ จึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลผลิตทีจ่ ดุ คุม้ ทุน
และการวิเคราะห์ราคาทีจ่ ดุ คุม้ ทุน โดยจุดคุม้ ทุนในทีน่ ้ีคอื จุดทีร่ ายได้ทงั ้ หมดเท่ากับ
ต้นทุนทัง้ หมด
		
1) จุดคุม้ ทุน ณ ระดับผลผลิตคุม้ ทุนเฉลีย่ ต่อไร่ ค�ำนวณจาก
ต้นทุนทัง้ หมด (บาทต่อไร่)
ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)
25,509.29
49.13
			
ระดับผลผลิตคุม้ ทุน = 600.60 กิโลกรัมต่อไร่
		
2) ระดับราคาคุม้ ทุน ค�ำนวณจาก
ต้นทุนทัง้ หมด (บาทต่อไร่)
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
29,509.29
973.14
			

ระดับราคาคุม้ ทุน = 30.30 บาทต่อกิโลกรัม
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ผลผลิตทีจ่ ุดคุม้ ทุนของพริกพืน้ เมืองหัวเรืออยูท่ ่ี 30.00 บาทต่อกิโลกรัม ที่
ระดับผลผลิต 600.60 กิโลกรัมต่อไร่ ทัง้ นี้รายรับทัง้ หมดเท่ากับต้นทุนทัง้ หมด แต่ถา้
ครัวเรือนได้ผลผลิตต�่ำกว่าระดับดังกล่าวแล้วครัวเรือนจะขาดทุนหรือมีกำ� ไรสุทธิต่ำ� กว่า
0 พบว่ามีครัวเรือน จ�ำนวน 150 ครัวเรือน คิดเป็ น ร้อยละ100.00 ทีส่ ามารถผลิตได้
มากว่าเท่ากับผลผลิตคุม้ ทุน ส�ำหรับกรณีพจิ ารณาราคาทีจ่ ุดคุม้ ทุน เมื่อครัวเรือน
สามารถปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือได้ 600.60 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนจะขายพริกพืน้
เมืองหัวเรือได้ในราคา 29,486.10 บาทต่อไร่หรือราคา 30.30 บาทต่อกิโลกรัม รายรับ
จากการขายผลผลิตทัง้ หมดจะเท่ากับต้นทุนทัง้ หมด และถ้าครัวเรือนขายพริกพืน้ เมือง
หัวเรือได้ต่ำ� กว่าราคาดังกล่าว การปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือจะขาดทุน พบว่ามีครัวเรือน
จ�ำนวน 0.00 ครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ทีส่ ามารถผลิตได้น้อยกว่าเท่ากับผลผลิต
คุม้ ทุน
อภิ ปรายผลการศึกษา
1. เกษตรกรเห็นว่าการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ เนื่องจากขัน้ ตอนการปลูกพริกจนกระทังการเก็
่
บเกีย่ ว ต้องจ้าง
แรงงาน หากแรงงานในครัวเรือนไม่เพียงพอ ครัวเรือนจะต้องจ้างแรงงานทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
หรือชุมชนใกล้เคียงเกือบทุกขัน้ ตอนการผลิต อีกทัง้ ท�ำให้แรงงานรับจ้างมีรายได้จาก
การรับจ้าง ทีน่ อกจากงานประจ�ำอีกแหล่งหนึ่ง ส่วนการพบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นซึง่ กันและกันหรือมีกจิ กรรมประชุมร่วมกันระหว่างเกษตรกรนัน้ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อวิธกี ารด�ำเนินชีวติ
ของเกษตรกรทีต่ า่ งคนต่างมุง่ หารายได้เพือ่ สนองตอบความต้องการในสินค้าและบริการ
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันจึงลดลงการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันก็เริม่ ลดลง ต่างคนต่างเร่งรีบรับจ้างท�ำงานจนท�ำให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันลด
ลงไป
2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ ในการปลูกพริกพืน้
เมืองหัวเรือคือเกษตรกรมีกำ� ไรสุทธิ 18,302.24 บาทต่อไร่ ในรอบ 4 เดือนของปีผลิต
2557 อีกทัง้ มีการจ้างงานในชุมชน ทัง้ นี้เพราะกว่าจะมาเป็ นพริกทีพ่ ร้อมรับประทาน
มีขนั ้ ตอนการผลิตหลายขัน้ ตอนเช่น การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก การเตรียมต้นกล้า การย้าย
กล้าลงแปลงปลูก การก�ำจัดวัชพืช และการเก็บเกีย่ ว ซึง่ ขันตอนเหล่
้
านี้ ต้องใช้การบริหาร
จัดการโดยการจ้างแรงงานในชุมชน เป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากแรงงานในครัวเรือนลดลง
กระบวนการผลิตทัง้ หมดน�ำมาซึง่ การจ้างแรงงานในพืน้ ที่ นอกจากนี้ยงั ท�ำให้สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน ความเป็นอยูด่ ขี น้ึ จากการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลักท�ำให้ชมุ ชน
182

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

มีงานท�ำ มีรายได้ แรงงานน�ำเงินค่าจ้างไปหมุนเวียนในกิจกรรมการบริโภคในครัวเรือน
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนความเป็นอยูด่ ขี น้ึ จากการรับจ้างในกิจกรรมการปลูกพริก
อย่างไรก็ตามผลจากการจ้างแรงงานเป็ นหลัก อาจท�ำให้กจิ กรรมการลงแขกลดน้อยไป
จากชุมชนซึง่ เป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคีในวิถชี วี ติ ชุมชนไทย
3. เกษตรกรทีม่ คี วามรูแ้ ละความช�ำนาญในกระบวนการปลูก จะท�ำให้ลดความ
เสีย่ งและสามารถลดต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการปลูกพริกได้ โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการด้านแรงงานทีข่ าดแคลน ปจั จัยในการผลิตทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ โดยหันมาใช้ป๋ ยุ
คอก และปุ๋ยอินทรียท์ ห่ี าได้ในท้องถิน่ จากครัวเรือนของเกษตรกรเอง การเข้าถึงแหล่ง
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบการผลิตจากแหล่งข้อมูลส�ำคัญอย่างส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอและจังหวัด การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ทางการตลาด การ
วางแผนการผลิตจากผูป้ ระกอบการทีม่ ารับซือ้ ผลผลิตทีส่ วน เกิดเป็นเครือข่ายทีไ่ ม่เป็น
ทางการระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง สิง่ เหล่านี้จะกลายเป็ นต้นทุนทางสังคมทีน่ บั วันจะ
สูงขึน้ ของเกษตรกร โดยเฉพาะเมือ่ เกษตรกรรูส้ กึ ว่ามีความพึงพอใจในอาชีพ ทีม่ เี ป้า
หมายร่วมกันในระบบการผลิตและการตลาด ก็จะน�ำมาซึง่ ความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ส่ง
ผลให้เกิดเป็ นอาชีพทีย่ งยื
ั ่ นในการสร้างรายได้รว่ มกับการปลูกข้าวในพืน้ ทีต่ ่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
การปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจทีช่ ว่ ยให้เกิด
การจ้างงานในชุมชนมากขึน้ ท�ำให้ชมุ ชนมีรายได้ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และความ
เป็นอยูด่ ขี น้ึ ส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับเกษตรกร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเช่น เกษตร
จังหวัดซึง่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจทางด้านการเกษตร ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
มีการจัดการปลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือด้วยการรักษามาตรฐานการผลิตแต่คงคุณภาพไว้
ด้วยการผลิตตามแนวทางมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ รียกร้องหามาตรฐานของอาหารและสิง่ ปรุงแต่ง
อาหาร ให้มคี วามปลอดภัยในปจั จุบนั ตัง้ แต่แหล่งผลิตต้นน�้ำจนถึงผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
โดยเฉพาะ ความโดดเด่นของพริกพื้นเมืองหัวเรือที่มรี สชาติเผ็ดอยู่แล้วหากระบบ
มาตรฐานการปลูกได้รบั การรับรองแนวทางการปลูกแบบปลอดภัย จะท�ำให้พริกพืน้ เมือง
หัวเรือมีคุณค่าเพิม่ ส่งผลต่อความมันคงในอาชี
่
พในระยะยาวของเกษตรกรต่อไป
นอกจากนี้เกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐควรส่งเสริมพริกพืน้ เมืองหัวเรือ
ให้เป็ นพืชผลทางการเกษตรคู่กบั งานประเพณีของจังหวัดเช่น งานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เพือ่ สร้างจุดขายอย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ในระดับท้องถิน่ อย่างองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหัวเรือ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กัน
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ต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

สุภาวดี ขุนทองจันทร์

และกันหรือมีกจิ กรรมประชุมร่วมกันในกลุ่มเกษตรกร เพือ่ ให้เกษตรกรมีแนวทางและ
เป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดเป็นทุนทางสังคมในระยะ
ยาว
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝา่ ยเกษตร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สกว. ทีส่ นับสนุน
ทุนวิจยั ท�ำให้งานวิจยั ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี และขอขอบคุณศาสตราจารย์ (เกียรติคณ
ุ )
ดร.อารี วิบลู ย์พงศ์ ทีป่ รึกษาโครงการวิจยั ทีไ่ ด้เอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ ตลอดจนเกษตรกร
ผูป้ ลูกพริกพืน้ เมืองหัวเรือทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั โครงการ
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