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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ  ประการแรก  เพื่อศึกษา วิเคราะหอิทธิพลของ
บริษัทขามชาติบุหร่ีตอการควบคุมการผลิตและการบริโภคบุหร่ีของไทย ประการที่สอง เพื่อศึกษา
พัฒนาการของการผลิตยาสูบ/บุหร่ีและการบริโภคในทองถ่ิน  ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหครัวเรือนผู
ปลูกยาสูบในภาคอีสาน ประการสุดทาย เพื่อศึกษาและสังเคราะหทางเลือก และ/หรือการนํานโยบาย
ที่มีอยูไปสูการปฏิบัติ  วิธีการดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัยทั้งทางดานปริมาณและทางดานคุณภาพ 
กลุมตัวอยางประกอบดวยครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก จังหวัดนครพนม รอยเอ็ด และหนองคาย  จํานวน  540 (คน) ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ไดแก แบบสอบถาม วิธีการสนทนากลุม การสังเกตการณ การสัมภาษณเจาหนาที่สถานียาสูบ        
การสัมภาษณผูนําชุมชน และการสัมภาษณเจาของกิจการรานคาในชุมชน การวิเคราะหขอมูล                
ในสวนขอมูลเชิงปริมาณไดใชสถิติอยางงายไดแก   จํานวน      รอยละ   คาเฉลี่ย  การวิเคราะหตาราง
ไขวโดยจําแนกตามคุณลักษณะที่สําคัญและพื้นที่ โดยใชโปรแกรม (Statistic package of the social 
sciences หรือ SPSS for Window)  สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ไดมีการนํามาจัดหมวดหมู  จัดลําดับ
ความสําคัญ  และนํามาวิเคราะหประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

ในสังคมไทย   การผลิตยาสูบ/บุหร่ีพบวามีมานานแลว    แตการผลิตบุหร่ีในรูปอุตสาหกรรม 
ไดเร่ิมเมื่อประมาณเกือบรอยปที่ผานมา และนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สอง บุหร่ีเปนอุตสาหกรรมที่
ผูกขาดโดยรัฐ จึงเปนแหลงที่ทํารายไดใหกับรัฐ การตระหนักตอภัยจากการสูบบุหร่ีที่เกิดในประเทศ
อุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการเผยแพรขอมูลดานการแพทย ไดทําใหบริษัทขามชาติบุหร่ีหันมา
ขยายตลาดผูบริโภคบุหร่ีไปสูประเทศกําลังพัฒนา และดวยแรงกดดันของบริษัทบุหร่ีขามชาติ ภายใต
ระเบียบการคาเสรี ไดทําใหประเทศไทยเปดการนําเขาเสรีบุหร่ี  เมื่อป พ.ศ. 2534 การศึกษาการผลิต
และการบริโภคบุหร่ีในทองถ่ินพบวา มีการปลูกยาสูบเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมยาสูบมาเปน
เวลานานแลว และที่ยังดํารงอยูควบคูกับอุตสาหกรรมบุหร่ีก็คือ การผลิตและการบริโภคบุหร่ียาเสน 
(บุหร่ีพื้นเมือง) การวิเคราะหครัวเรือนผูปลูกยาสูบในภาคอีสาน   พบวารายไดที่มาจากยาสูบมีสัดสวน
ที่มาก เมื่อเทียบกับรายไดจากแหลงอื่น ๆ     โดยรายไดจากยาสูบคิดเปนรอยละ 71     และจากแหลง
อ่ืน ๆ อีก รอยละ 19 ของรายไดทั้งหมด การลดลงของโควตาการปลูกยาสูบที่กําหนดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยาสูบ ทําใหเกษตรกรไมคุมทุน และเกษตรกรมีการขายโควตาของตนเองใหกับคนอื่น   

การศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะที่สําคัญคือ 1) เพื่อลดผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และ
เพื่อใหเกษตรกรมีระยะเวลาในการปรับตวั อุตสาหกรรมบุร่ี จะตองขยายการสงออกใหมากขึน้ ทั้งใน
รูปของบุหร่ีมวน หรือใบยาสูบ 2) รณรงคใหสาธารณะเขาใจบริษัทบหุร่ีขามชาติมากยิ่งขึ้น ควบคูไป
กับการรณรงคใหเขาใจพิษภยัของการบริโภคบุหร่ีตอสุขภาพ โดยเนนใหภาคประชาสังคมเขามามี



 ข

บทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น 3) เสริมพลังอํานาจใหกับภาคประชาสังคมในทองถ่ิน ซ่ึงไดแกองคกร
เอกชน องคกรชุมชน ครัวเรือน และประชาชนในทองถ่ิน ใหเขามาเปนเจาของและมีสวนรวมในการ
ควบคุมบุหร่ีมากยิ่งขึ้น     4) สงเสริมใหชุมชน และครัวเรือนในชุมชน มีการพัฒนาที่ลดการพึ่งพา
รายไดจากยาสบู มีชองทางในการมีรายไดเพื่อยังชพีทีห่ลายหลากขึน้  หนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการ
สงเสริม หรือทาํหนาที่ดานการพัฒนา จําเปนตองเนนพืน้ที่เฉพาะ (area-based approach) มิใชการ
รณรงคครอบคลุมทั่วไปเทานั้น และ 5) ควรจะมกีารศึกษาบุหร่ีพืน้บานใหกวางขวาง ครอบคลุมการ
ผลิต การบริโภค และผลกระทบตอสุขภาพ เปรียบเทียบกับบุหร่ีมวนจากโรงงานอตุสาหกรรม ทั้งนี้
เพื่อแสวงหามาตรการการควบคุมที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

การวิจัยเร่ืองเศรษฐศาสตรการเมืองเรื่องการควบคุมบุหร่ี มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ 
ประการแรก เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของบริษัทบุหร่ีขามชาติ ตอการควบคุมการผลิตและการ
บริโภคบุหร่ีของไทย ประการที่สอง เพื่อศึกษาพัฒนาการของการผลิตยาสูบ/บุหร่ี และการบริโภคใน
ทองถ่ิน และวิเคราะหกลุมคน องคกร ที่เกี่ยวของในการผลิต และการบริโภค ประการที่สาม เพื่อ
วิเคราะหครัวเรือนผูปลูกยาสูบในภาคอีสาน วามีองคประกอบทางเศรษฐกิจสังคมอยางไร และมีการ
สนองตอบอยางไรตอการควบคุมบุหร่ี  ประการที่ส่ี เพื่อศึกษา  และสังเคราะหทางเลือก และ/หรือการ
นํานโยบายที่มีอยูไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งผลของนโยบายทั้งตอกลุมคน และองคกรที่เกี่ยวของใน
ระบบของการผลิตและการบริโภคบุหร่ี ตลอดจนการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ซ่ึงไดใช
การศึกษาภาคสนาม โดยโครงการวิจัยไดคัดเลือกพื้นที่ใน 3 จังหวัด ไดแก หนองคาย นครพนม และ
รอยเอ็ด เปนพื้นที่ในการเก็บขอมูลสนาม  

การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของบริษัทบุหร่ีขามชาติ ตอการควบคุมการบริโภคบุหร่ีใน
ประเทศไทยนั้นพบวา ในระยะแรก บริษัทเอกชนไดมีสวนในการเริ่มการผลิตบุหร่ีแบบอุตสาหกรรม 
แตนับตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อุตสาหกรรมบุหร่ีของไทยเปนกิจการที่ผูกขาดโดย
รัฐ มีการออกกฎหมายมาควบคุมกํากับการผลิตที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 แตชวง
ปลายพุธทศวรรษที่ 2510 เร่ิมมีการออกระเบียบควบคุมการสูบบุหร่ี และตอมาการควบคุมการบริโภค
บุหร่ีกลายเปนกระแสทั้งในระดับนานาชาติ และในระดับชาติ เนื่องมาจากเผยแพรขอมูลทางดาน
การแพทยถึงภัยของการสูบบุหร่ีในประเทศไทย ไดมีการรณรงคเร่ืองนี้อยางกวางขวาง นับตั้งแตปลาย
พุธทศวรรษที่ 2520 และตอมาไดมีการออกฏหมายควบคุมบุหร่ีในป พ.ศ. 2535 การควบคุมดังกลาวนี้ 
มีเปาหมายเพื่อที่จะลดจํานวนคนสูบบุหร่ี ซ่ึงนําไปสูการลดความสูญเสียทางดานสุขภาพและ
ทรัพยากรมนุษยดวย  

ในขณะเดียวกันกับที่มีความพยายามในการรณรงคควบคุมการบริโภคบุหร่ี บริษัทบุหร่ีขาม
ชาติกลับมีการพัฒนาไปในทางตรงกันขาม บริษัทบุหร่ีในตางประเทศไดเร่ิมดําเนินกิจการผลิตบุหร่ี
ในรูปอุตสาหกรรมมานานกวารอยปแลว บริษัทไดมีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสราง และการ
ขยายกิจการออกไปครอบคลุมกิจการอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตบุหร่ี โดยเฉพาะระหวางทศวรรษที่ 
1970s – 1980s การปรับปรุงดังกลาวนี้ ไดทําใหบริษัท กลายเปนบริษัทขนาดใหญ มีขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจขยายออกไปครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก สามารถมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล องคการ
ระหวางประเทศ และธุรกิจคูแขงภายในประเทศ แนวโนมการดําเนินธุรกิจของบริษัทในชวงกวา 4 
ทศวรรษที่ผานมา คือ การขยายตลาดออกไปสูประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากวาตลาดของประเทศ



 ง

อุตสาหกรรม ผูบริโภคไดมีการตระหนักในเรื่องสุขภาพ ตลอดจนบริษัทมีคาใชจายในการยุติขอ
พิพาทระหวางบริษัทกับผูบริโภคมากขึ้น บริษัทบุหร่ีขามชาติจึงไดใชอิทธิพลในการขยายตลาดออก
ไปสูประเทศที่กําลังพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ คือ  1) ใชกฎหมายมาตรา 301 ที่รัฐบาลสหรัฐใชเปน
แนวทางในการใหสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร แกประเทศกําลังพัฒนาในการสงสินคาเขาไปขายใน
สหรัฐฯ  เปนเครื่องมือในการตอรอง คือใชอิทธิพลบังคับใหรัฐบาลสหรัฐฯตอบโตประเทศตาง ๆ ดวย
การยกเลิกสิทธิพิเศษ เพื่อเปนขอตอรองใหประเทศตาง ๆ เปดตลาดบุหร่ีใหแกบริษัทขามชาติ  2) 
บริษัทขามชาติขยายฐานการผลิตไปสูประเทศตาง ๆ ที่มีขอตกลงในเรื่องความรวมมือทางดานการคา 
อยางเชน สงเสริมใหตั้งโรงงานผลิตบุหร่ีในมาเลเซีย และใหมาเลเซียเปนฐานในการสงบุหร่ีไปขายใน
ประเทศอาเซียน ซ่ึงมีขอตกลงความรวมมือทางดานการคา  และ3) บริษัทเขาครอบงําอุตสาหกรรม
การผลิตบุหร่ีของประเทศนั้น ๆ โดยตรง โดยขั้นแรกเสนอใหความชวยเหลือ แลวขั้นตอมาก็มีการ
ดําเนินการตาง ๆ จนสามารถเขาครอบครองกิจการของอุตสาหกรรมภายในประเทศได  

สําหรับในเรื่องเขตการคาเสรีนั้น ไทยมีการเจรจาและเปดการคาเสรีกับหลายประเทศ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงหยุดชะงักไปเนื่องจากเหตุผลทางดานการเมือง) แมโดยภาพรวมแลว จากการ
ตรวจสอบในรายละเอียด ไมพบขอตกลงที่มีขอผูกพันธเกี่ยวกับเรื่องบุหร่ี ที่จะทําใหไทยเสียเปรียบ
โดยตรง แตการเปดเขตการคาเสรี ก็จะสงผลกระทบในหลายดานในเรื่องการควบคุมบุหร่ี ในกรณี
ขอตกลงระหวางไทยกับจีนนั้น กลุมผูบมใบยาเห็นวา จะทําใหใบยาจากจีน เขามาแทนใบยาสูบที่ผลิต
ในประเทศ ซ่ึงจะสงผลเสียหายไปถึงเกษตรกรผูผลิตใบยาสูบ ในภาพรวมแลว การเปดเสรีทางการคา 
จะเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติเขามาทําธุรกิจในประเทศไทยไดอยางเสรี ซ่ึงถึงการเปนเจาของที่ดิน 
โรงงาน และปจจัยการผลิตตาง ๆ ขอตกลงในการเปดการคาเสรีเกิดขึ้นในขณะที่ภาคธุรกิจของไทยยัง
มีความออนแอ มีศักยภาพในการแขงขันต่ํา ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะถูกครอบงํา
โดยบริษัทขามชาติ ซ่ึงมีพลัง มีความสามารถในการแขงขัน และมีอิทธิพลทางดานการเมือง  รวม
บริษัทบุหร่ีขามชาติดวย 

สําหรับการผลิตและการบริโภคบุหร่ีในทองถ่ินนั้นพบวา บุหร่ีพื้นเมือง มีการผลิตและการ
บริโภคมานาน การผลิตใบยาสูบใหแกโรงบมใบยา และอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐในพื้นที่ที่
ทําการศึกษาครั้งนี้ เร่ิมมีมาประมาณ 60 ปแลว ในชวงแรกสถานียาสูบในจังหวัดรอยเอ็ด หนองคาย
และนครพนม มีการขยายจาํนวนถึง 17 สถานี (ในปจจุบันลดลงมาเหลือเพียง 10 สถานี) สถานียาสูบมี
บทบาทในการคัดเลือกเกษตรกรเขามารับโควตาในการปลูกยาสูบ (ปริมาณยาสูบเปนกิโลกรัมของใบ
ยาแหงที่จะสงใหแกสถานี)  การจัดหาปจจัยการผลิตอยางเชน ปุย ยาฆาแมลง และอ่ืนๆ ประสานงาน
ในการจัดหาสินเชื่อ ตลอดจนใหความรูทางเทคนิคในการปลูกยาสูบ การไดรับการสนับสนุน 
โดยเฉพาะการมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน ทําใหเกษตรกรปลูกยาสูบมายาวนาน และตอเนื่อง 
สถานียาสูบ (หรืออุตสาหกรรมยาสูบ) กับผูปลูกยาสูบไดพัฒนาความสัมพันธในลักษณะการอุปถัมภ



 จ

ขึ้นมา โดยเกษตรกรเปนลูกคาที่ตองพึ่งบริการตาง ๆ (รวมถึงหลักประกันในเรื่องตลาด) สวน
อุตสาหกรรมบุหร่ีก็พึ่งเกษตรกรในแงที่เปนแหลงผลิตวัตถุดิบ  

ขอคนพบอยางหนึ่งจากการศึกษาวิเคราะหการผลิตและการบริโภคบุหร่ีในทองถ่ินก็คือ มีการ
ผลิตและการบริโภคบุหร่ีพื้นเมืองในปริมาณที่มาก เดิมทีเดียวบุหร่ีที่ชาวบานปลูกเพื่อบริโภคเอง 
เรียกวา พันธุยาราษฏร มีลักษณะใบใหญ ตนสูงถึง 2 เมตรหรือมากกวานั้น มีการปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน แลกขาว หรือขายบาง ยาสูบพื้นเมืองไดพัฒนาขึ้นมาเปนอุตสหกรรมในทองถ่ิน คือมีการ
ปลูกและการแปรรูปเพื่อขาย ที่รอยเอ็ด พอคาคนกลางจากหมูบาน ไดเดินทางไปรับซื้อยาเสนจาก
อําเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ  แลวนํามาแบงใสถุง (บรรจุหีบหอ) แลวกระจายไปตามรานคายอย
ในชุมชนทั่วอีสานใต ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม พบวา พอคาคนกลางไดสนับสนุนให
ชาวไรปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนีย แลวรับซื้อใบยาเพื่อนําไปแปรรูป คือ หั่นแลวตากแหง บรรจุหีบหอ 
(ถุงพลาสติกใสมีตราแสดงยี่หอของผูผลิตและแสตมปจากสรรพสามิต) มีพอคาคนกลางมารับซื้อ เพื่อ
สงไปยังรานคายอยใน     ชุมชนทั่วภาคอีสาน ที่นครพนมพบวา โรงงานผลิตยาเสน มีขนาดใหญ จาง
แรงงานจํานวนหลายรอยคน ผลัตภัณฑยาเสน บรรจุซองพลาสติก มีตรายี่หอสินคาของโรงงาน และมี
จําหนายอยางกวางขวางในภาคอีสาน นอกจากนั้นเรายังพบวา กวารอยละ 69 ของผูสูบบุหร่ีใน
ครัวเรือนเกษตรกรชาวไรยาสูบ สูบยาเสนที่มวนเอง ซ่ึงหมายถึงยาเสนที่ผลิตจากโรงงานเหลานี้ 

จากการศึกษาครัวเรือนผูปลูกยาสูบในสามจังหวัดพบวา ครัวเรือนผูปลูกยาสูบสวนมากมี
รายไดมาจากหลายแหลง อยางไรก็ตาม เมื่อดูจากรายไดที่เปนเงินสดพบวา ยาสูบเปนแหลงรายได
หลักของครัวเรือนเหลานี้ พันธุยาสูบที่ปลูกคือ เวอรจิเนีย เบอรเลย (ปลูกที่หนองคายและนครพนม) 
และเตอรกิส (ปลูกที่รอยเอ็ด) พันธุเวอรจิเนียและพันธุเบอรเลย ปลูกในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ
สูง และใหผลผลิตสูง ในขณะที่พันธเตอรกิสเหมาะกับพื้นที่ที่มีความแหงแลง ผลผลิตต่ํา รายไดของ
เกษตรกรในจังหวัดหนองคายและนครพนม สูงกวาเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดกวาสองเทาตัว และ
สามเทาตัว ตามลําดับ เกษตรกรทั้งสามแหงไดรับการสนับสนุนจากสถานียาสูบในดานตาง ๆ รวมทั้ง
ดานการตลาด คือเปนแหลงรับซื้อใบยาสูบ นอกจากการผลิตใบยาสูบใหสถานียาสูบแลว เกษตรกร
ชาวไรผูปลูกยาสูบยังขายใบยาสูบใหแกโรงงานยาเสน หรือพอคาคนกลาง (ยาเสน) ดวย สําหรับที่
จังหวัดรอยเอ็ด มีบริษัทตางชาติคือ บริษัทอดัมสอินเตอรเนชั่นแนล เปนผูสงเสริมการปลูกและรับซื้อ
ผลผลิตจากชาวบาน ควบคูกับสถานียาสูบ เกษตรกรมีทัศนะวา การเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชอยางอื่น
ทดแทน นาจะเปนเรื่องยาก เพราะวา ยาสูบเปนสวนหนึ่งของชีวิตของเกษตรกรไปแลว ที่สําคัญคือ 
การปลูกยาสูบมีตลาดรองรับที่แนนอน และมีรายไดเพียงพอที่เกษตรกรผูปลูกจะยังชีพอยูได 
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การศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี ้ 
1. เพื่อลดผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และเพื่อใหเกษตรกรมีระยะเวลาในการ

ปรับตัว  อุตสาหกรรมบุหร่ีจะตองขยายการสงออกใหมากขึ้น ทั้งในรูปของบุหร่ีมวน 
หรือใบยาสูบ 

2. รณรงคใหสาธารณะเขาใจบริษัทบุหร่ีขามชาติมากยิ่งขึ้น ควบคูไปกับการณรงคใหเขาใจ
พิษภัยของการบริโภคบุหร่ีตอสุขภาพ โดยเนนใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทใน
เร่ืองนี้มากขึ้น 

3. เสริมพลังอํานาจใหกับภาคประชาสังคมในทองถ่ิน ซ่ึงไดแก   องคกรเอกชน องคกร
ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนในทองถ่ิน ใหเขามาเปนเจาของและมีสวนรวมในการ
ควบคุมบุหร่ีมากยิ่งขึ้น 

4. สงเสริมใหชุมชน และครัวเรือนในชุมชน มีการพัฒนาที่ลดการพึ่งพารายไดจากยาสูบ มี
ชองทางในการมีรายไดเพื่อยังชีพที่หลายหลากขึ้น  หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริม
หรือทําหนาที่ดานการพัฒนา จําเปนตองเนนพื้นที่เฉพาะ(area-based approach) มิใชการ
รณรงคใหครอบคลุมทั่วไปเทานั้น 

5. ควรจะมีการศึกษาบุหร่ีพื้นบานใหกวางขวาง ครอบคลุมการผลิต การบริโภค และ
ผลกระทบตอสุขภาพ เปรียบเทียบกับบุหร่ีมวนจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อ
แสวงหามาตรการการควบคุมที่เหมาะสม 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ปญหาการควบคุมบุหรี่ ภายใตนโยบายการเปดการคาเสรี 

เปนที่ปรากฏชัดทั่วโลกวา การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ การสูบบุหร่ี มิไดเปนเพียง
พฤติกรรมปญหา หรือความรับผิดชอบสวนบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากวา รัฐหรือสาธารณะ จะตองสูญเสีย
ทรัพยากร งบประมาณในการเยียวยารักษาผูปวยที่เปนโรค เนื่องมาจากการสูบบุหร่ี ดังนั้น การ
ควบคุมการบริโภคบุหร่ี จึงเปนประเด็นที่มีความสลับซับซอน ประการแรก กอนที่การผลิตบุหร่ี จะ
กลายมาเปนการผลิตระบบอุตสาหกรรม ก็มีการสูบบุหร่ีอยางกวางขวางอยูแลวจนถือไดวา การ
บริโภคบุหร่ี เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ในปจจุบันการสูบบุหร่ี แพรขยายกวางขวางมากขึ้น และ
การบริโภคบุหร่ีก็เกี่ยวของกับความเชื่อหรือคานิยมบางประการของประชากรซึ่งยากตอการ
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ส้ัน   ประการที่สอง  มีผูปลูกยาสูบเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตบุหร่ีจํานวน
มาก การขึ้นหรือลงของราคาบุหร่ี       หรือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยาสูบ       ยอมตองสงผล
กระทบตอผูปลูกเหลานี้ ประการที่สาม   อุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ เปนแหลงรายไดของรัฐในรูป
ของภาษีสรรพสามิต การเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิต และนโยบายการควบคุมบุหร่ี ยอมตองสงผลตอ
การเพิ่มหรือลดของรายไดของรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได  ประการสุดทาย  ยาสูบไดกลายมาเปน
อุตสาหกรรมขามชาติ การควบคุมการบริโภคภายใน การนําเขา หรือการสงออก ยอมตองสงผลตอ
ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ  

“ยาสูบ” เปนพืชดั้งเดิมของชาวอเมริกันอินเดียน ซ่ึงมีความสําคัญในเชิงพิธีกรรมทางศาสนา 
หลังจากที่ โคลัมบัสไดคนพบดินแดนใหมคือ ทวีปอเมรกิาในปจจุบันเขาไดเดินทางไปยังดินแดนใหม
เปนครั้งที่ 2 และไดรับมอบชอใบยาสูบจากชาวอเมริกันอินเดียนเพื่อเปนสัญลักษณแหงมิตรภาพ 
จากนั้นเขาไดนําเมล็ดพันธุยาสูบกลับไปยุโรปดวย  ในสมัยนั้นใบยาสูบมีคุณคาในฐานะที่ใชเปนยา
รักษาโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งในราวป ค.ศ. 1573 ไดมีการถวายยาสูบแดสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1 
แหงประเทศอังกฤษ เพื่อรักษาอาการปวยจนอาการดีขึ้น (เจษฏา วองไว,  2546) นอกจากนี้  ยังมีความ
เชื่อวาควันของยาสูบสามารถฟอกทําความสะอาดปอดได  ความเชื่อดังกลาวทําใหผูคนนิยมใชยาสูบ
ในการรักษาโรค ซ่ึงเปนเหตุผลที่มาของการใชคําวา “ยา” นําหนาใบยาสูบ ภายหลังจากที่ชาวยุโรป
รูจักปลูกยาสูบ ไดทําใหยาสูบมีการแพรหลาย ยาสูบเขามามีบทบาทในฐานะเปนสิ่งสําคัญในทาง
สังคมที่ใชในการพบปะสังสรรคกันของคนชั้นสูง และคนทุกระดับชั้นในระยะตอมา  อาจกลาวไดวา 
บุหร่ีไดเขามาเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของหลาย ๆ ประเทศ  ความสําคัญดังกลาวสงผล
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ใหเกิดการปลูกยาสูบอยางแพรหลายจนกลายเปนพืชเชิงพาณิชย มีการคาขายกระจายไปสูภูมิภาคอื่นๆ 
ทั่วโลก ยาสูบกลายเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศผูปลูกและบริษัทผูผลิตจํานวน
มหาศาล  

ประเทศไทย  มีการนํายาสูบเขามาปลูกในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 16   จนกลายเปนพืช
ประจําถ่ินหรือเปนยาสูบพันธุพื้นเมือง  โดยสวนใหญมีการปลูกมากทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากสภาพดินและสภาพอากาศเหมาะสม  ชวงประมาณ 70  กวาปที่ผานมา
ยาสูบกลายเปนอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยในชวงป พ.ศ. 2478 มีการผลิตบุหร่ีซ่ึงเปนผลิตภัณฑ
จากใบยาสูบ คร้ังแรกของประเทศไทย โดยบริษัทของชาวตางชาติ คือ บริษัท British America 
Tobacco (BAT) และบริษัทของชาวจีน   แตตอมาใน ป พ.ศ.2482 รัฐบาลมีนโยบายผูกขาดกิจการ
ยาสูบไดซ้ือโรงงานยาสูบของบริษัทเอกชนมาดําเนินกิจการ ภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง,  2549)  โรงงานยาสูบเปนกิจการที่สรางรายได
ใหกับรัฐอยางเปนกอบเปนกํา อยางเชนในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมียอดจําหนายบุหร่ีทั้งหมด 2,110 
ลานซอง รวมภาษีสรรพสามิตที่รัฐเก็บไดจากการจําหนายบุหร่ีรวมทั้งสิ้น 36,326 ลานบาท (Hamann 
และคณะ,  2548) และประมาณการรายไดภาษีจากการจําหนายบุหร่ีที่กรมสรรพสามิตเก็บไดในป  
พ.ศ. 2549  รวม ทั้งสิ้น 41,781.95  ลานบาท  และของป พ.ศ. 2550 ภาษีที่เก็บไดทั้งสิ้น 36,600  ลาน
บาท (กรมสรรพสามิต,  2550)  

จากการที่มีการคนพบทางการแพทยวา การบริโภคบุหร่ี เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดทําใหมี
ความพยายามที่จะควบคุมและจํากัดการบริโภคบุหร่ี  ในประเทศไทยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
แหงชาติเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและแนวทางในการ
ควบคุมการบริโภคบุหร่ี คณะกรรมการชุดนี้ ไดรางกฎหมายขึ้นมา  2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2535)  มาตรการดังกลาวนี้ ไดนํามาใชควบคูกับมาตรการทางดานภาษี โดยมีการปรับ
ขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบตั้งแตป พ.ศ. 2536-2549  ถึง 7 คร้ัง   เชน มีการปรับขึ้นภาษีบุหร่ีในป 2548  
ในอัตรา 79 เปอรเซ็นต จากเดิม 75 เปอรเซ็นต ซ่ึงเกือบจะถึงอัตราเพดานที่กฎหมายกําหนดไวที่ 80 
เปอรเซ็นต  (กรุงเทพธุรกิจ,  2548) นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2550 กรมสรรพสามิตอยูระหวางการ
ดําเนินการในการแกไขกฎหมายยาสูบโดยกําหนดอัตราภาษีบุหร่ีเพิ่มขึ้นจาก 80 เปอรเซ็นต เปน 99 
เปอรเซ็นต (สิงหอมควัน...,  2550)  เพื่อรองรับนโยบายการจํากัดการบริโภคยาสูบ และ  เปดโอกาส
ใหกรมสรรพสามิตสามารถปรับขึ้นราคาบุหร่ีเพื่อชดเชยรายไดที่ต่ําลงได นอกจากนี้ยังไดปรับขึ้น
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการเปนขอผูจําหนายบุหร่ี รวมไปถึงการใหอํานาจอธิบดี
กรมสรรพสามิต โดยความเห็นชอบของ รมว.การคลัง กําหนดราคานําเขาของบุหร่ีจาก ตางประเทศ 
เพื่อนํามาคํานวณอัตราภาษีสรรพสามิต (สรรพสามิตเล็งแกกฏหมาย.....,  2550) 
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ความพยายามในการควบคุมและจํากัดการบริโภคบุหร่ีนี้ เกิดขึ้นในระดับนานาชาติดวย โดย
การริเร่ิมใหมีการราง และการลงสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 
2543 ความพยายามดังกลาวนี้ ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการควบคุมบุหร่ีซ่ึงเพิ่มขึ้นอยางมาก 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีความพยายามในการควบคุมบุหร่ี แตกลับพบวาปริมาณการผลิต
และการบริโภคบุหร่ีทั่วโลกมิไดลดลง ในทางตรงกันขามกลับมีผลผลิตยาสูบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เชน ในป 
พ.ศ. 2540 ผลผลิตยาสูบทั่วโลกมีมากถึง 7 ลานตัน ซ่ึงมากกวาในป พ.ศ. 2538 ถึงรอยละ 27 อยางไรก็
ตามจากการรณรงคเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีไดสงผลกระทบตอการผลิตใบยาสูบเชนกัน จะเห็นวาในป 
พ.ศ. 2550 คาดวาจะมีผลผลิตใบยาสูบทั่วโลก ประมาณ  4,917  ลานกิโลกรัม ลดลงเมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 ที่ผลิตได  4,967  ลานกิโลกรัม (วุฒิ  อนันบุญทริก,  2550)  ในปจจุบันมีประเทศกวา 120 
ประเทศทั่วโลกที่มีการปลูกยาสูบ และนอกจากนี้พบวา ในหลายประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกา ผู
ปลูกยาสูบสามารถมีอิทธิพลทางการเมือง ทําใหไดรับการสนับสนุนจากรัฐ สําหรับในกรณีของ
ประเทศไทย รัฐบาลไดรับแรงกดดันจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ อัญมณี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีตลาด
สงออกในอเมริกา เนื่องจากวาอุตสาหกรรมเหลานี้ จะถูกตอบโตโดยสหรัฐ ภายใตกฎหมายการคา
มาตรา 301(ประกิต  วาทีสาธกกิจ,  2549)  ทําใหจําเปนตองเปดใหมีการนําเขาบุหร่ีนอก (จาก
สหรัฐอเมริกา) 

การแพรอิทธิพลของบริษัทขามชาติบุหร่ีและการขยายตัวของการบริโภคบุหร่ี เกิดขึ้นภายใต
ยุคที่โลกไดกาวเขาไปสูยุคของการคาเสรี   ซ่ึงไดกลายมาเปนบริบทและเงื่อนไขของการผลิต การ
กระจาย และการบริโภคบุหร่ี ในชวงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นักวิชาการโดยเฉพาะนัก
เศรษฐศาสตรเชื่อวา การที่จะทําใหประเทศพัฒนาเติบโตไดนั้น รัฐในประเทศโลกที่สาม จะตองเขาไป
แทรกแซงตลาด โดยการลงทุนสาธารณูปโภคหรือปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการ
ลงทุน อันจะนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   แตภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง ความคิดดังกลาวนี้
เปลี่ยนแปลงไป คาถาที่สําคัญที่มาจากนักคิดเสรีนิยมใหมก็คือ   การใหกลไกตลาดทํางานไดอยางเสรี   
หรือ   getting the price right  ในขณะที่รัฐจะตองลดบทบาทในการเปนผูนําหรือผูลงทุนทางดาน
เศรษฐกิจ (scaled down the state) ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็คือ   ขอเสนอของการคาเสรี เพื่อใหเปนไปตาม
แนวคิดดังกลาว     รัฐของประเทศตาง ๆ จะตองเลิกผูกขาดการผลิตสินคาบางอยาง โดยการขาย
รัฐวิสาหกิจของตนเอง   ปลอยใหเอกชนเขาไปลงทุนแขงขันกัน เลิกอุดหนุนการผลิตสินคาและที่
สําคัญคือ การยกเลิกมาตรการการกีดกันการคาระหวางประเทศ ดวยแนวคิดเชนนี้  เชื่อวา ในที่สุดจะ
สงผลดีแกทุกฝาย โดยจะทําใหเกิดการโยกยายทรัพยากรไปยังแหลงที่มีความตองการไดงายขึ้น ลด
ตนทุนของสาธารณะสําหรับการอุดหนุนการผลิตหรือการบริโภค อันเนื่องมาจากการมีอุปสรรคของ
การคาขาย (เนื่องมาจากมาตการดานภาษี) และนําไปสูประสิทธิภาพโดยรวมของระบบทั้งมวล ผูเลน
ในเกมสการคาเสรี ที่จะเปนคนผลักดันใหเกิดแนวคิดเชนนี้ขึ้นมาได  จึงมีเพียงสองฝายเทานั้น   ฝาย
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แรกเปนผูที่อยูทางดานการผลิต หรือ ฝายอุปทาน(supply side) ซ่ึงในปจจุบัน ผูผลิตกลุมใหญที่มีพลัง
ไดกาวพัฒนาขึ้นมาเปนบริษัทขามชาติ  ฝายที่สองหรือฝายอุปสงค(demand side) ไดแก มวลชน
ผูบริโภคในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก เกมสอันนี้ ในทางทฤษฎีแลว รัฐจะตองเปนเพียงกรรมการที่คอย
กํากับพฤติกรรมทั้งสองฝายใหเลนในกติกาเทานั้น 

ส่ิงที่ปรากฏใหเราเห็น ในเรื่องการควบคุมบุหร่ีในปจจุบันก็คือ การตอสูเพื่อเอาชนะในเรื่อง
การยกระดับจิตสํานึก หรือการรับรูของผูบริโภค ฝายบริษัทขามชาติ ตองการขายผลิตภัณฑบุหร่ี จึง
ตองสรางการรับรูใหแกผูบริโภคในแงดีตอผลิตภัณฑ ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง มุงที่จะสรางการรับรูถึง
พิษภัยของบุหร่ี เพื่อใหผูบริโภคลดการบริโภคลงมา อยางไรก็ตาม ในแงของความเปนจริง การตอสู
ในเรื่องนี้ มีความสลับซับซอนและมีการเลนนอกเกมส หรือนอกกติกาอยางมาก โดยเฉพาะจากฝาย 
อุปทานซึ่งมีพลังอํานาจเหนือมวลชนผูบริโภค ตัวอยางอันหนึ่งของความสลับซับซอนในการควบคุม
บุหร่ีก็คือ มวลชนผูบริโภคคือประชากรโลกที่สามกลุมหนึ่งเปนผูผลิตวัตถุดิบปอนเขาสูอุตสาหกรรม
บุหร่ี  การควบคุมยอมตองสงผลกระทบแกมวลชนเหลานั้น (คือชาวไรยาสูบ) และกรณีของการ
ฟองรองของกลุมบริษัทบุหร่ีขามชาติตอรัฐบาลไทยในขอหาเลือกปฏิบัติ และเรียกรองใหรัฐบาล
สหรัฐฯ ใชมาตรา 301 ตอบโตประเทศไทย (จะกลาวในบทตอไป) เปนตน การควบคุมบุหร่ี จึงเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมคนหรือองคกรในหลายระดับ รวมถึงในระดับนานาชาติ (Macro Level) 
ระดับชาติ ลงมาจนถึงระดับพฤติกรรม  ปจจัยการวิเคราะหที่ครอบคลุมทุกระดับและรอบดาน แมจะมี
ความยุงยาก แตก็มีความจําเปน ดังนั้น การพยายามที่จะทําความเขาใจการควบคุมบุหร่ี จากแงมุมทาง
เศรษฐศาสตรการเมือง  จึงนาจะชวยใหเราเขาใจเรื่องนี้กระจางยิ่งขึ้น 

  
1.2  วัตถุประสงค 

1.   เพื่อศึกษา วิเคราะหอิทธิพลของบริษัทขามชาติบุหร่ี  ตอการควบคุมการผลิตและการ 
      บริโภคบุหร่ีของไทย 
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการผลิตยาสูบ/บุหร่ี และการบริโภคในทองถ่ิน และวิเคราะห

กลุมคน องคกร ที่เกี่ยวของในการผลิต และการบริโภค 
3. เพื่อวิเคราะหครัวเรือนผูปลูกยาสูบในภาคอีสาน วามีองคประกอบทางเศรษฐกิจสังคม 
        อยางไร และมีการสนองตอบอยางไรตอการควบคุมบุหร่ี  
4.    เพื่อศึกษา และสังเคราะหทางเลือก และ/หรือการนํานโยบายที่มีอยูไปสูการปฏิบัติ      
       ตลอดจนผลของนโยบายทั้งตอกลุมคน องคกรที่เกีย่วของในระบบของการผลิต และ       
       การบริโภคบุหร่ี 
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1.3  เศรษฐศาสตรการเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่ 
ส่ิงแรกที่เราจะตองทําความเขาใจก็คือ  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง  จะชวยใหเราทํา

ความเขาใจการควบคุมบุหร่ีไดอยางไร  จุดแรกเลยทีเดียว  “เศรษฐศาสตรการเมือง”  ชวยใหคําอธิบาย
เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจ  ซ่ึงในทฤษฎีมารกซิสตแบบดั้งเดิมมองวา  สังคมมนุษยเราจะกาวเขา
ไปสูรูปแบบที่มีการแตกขั้วออกเปนสองกลุม  กลุมหนึ่งคือ เจาของปจจัยการผลิต  และกลุมหนึ่งก็คือ
ผูใชแรงงาน  กลุมผูเปนเจาของปจจัยการผลิตใชสถานะของความเหนือกวาในแงของการควบคุม
ปจจัยการผลิต  ควบคุมบังคับเอาประโยชน (อยางไมเปนธรรม) จากแรงงาน  แตในที่สุด  กลุม
แรงงานจะพัฒนาจิตสํานึก  คือ การรับรูถึงการเอารัดเอาเปรียบของเจาของปจจัยการผลิต  จะมีการ
จัดตั้งองคกรของแรงงานและนําไปสูการโคนลม “ระบบความสัมพันธ” แบบดังกลาว  และสถาปนา
สังคมที่มีความเปนธรรมขึ้นมา แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิมนี้ มิไดประยุกต หรือเปน
เพียงเครื่องมือการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนชั้นภายในรัฐเทานั้น แตไดประยุกตใชกับ
ความสัมพันธระดับโลก อยางเชน  ทฤษฏีจักรวรรดินิยม    ทฤษฎีดอยพัฒนา   ทฤษฎีระบบโลก     
เปนตน  ซ่ึงทฤษฎีเหลานี้ ลวนแตช้ีวา มีประเทศกลุมหนึ่ง จํานวนนอย (คือประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตก)ที่อยูในฐานะไดเปรียบประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ในลักษณะแบบเดียวกันกับการขูดรีดทางชน
ช้ัน 
 คําอธิบายของเศรษฐศาสตรการเมืองดั้งเดิมเชนนี้เห็นไดชัดวา  นาจะมีขอบกพรองหรือ  ไม  
เพียงพอที่จะทําความเขาใจเรื่องการควบคุมบุหร่ีได ประการแรก  เศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิม 
ไมไดใหความสําคัญตอผูบริโภค  หรือมองงาย ๆ วา  กลุมผูใชแรงงานกับกลุมผูบริโภค  เปนกลุม
เดียวกัน    ประการที่สอง  ผูที่เปนเจาของปจจัยการผลิตหรือเปนเจาของกิจการบุหร่ีในปจจุบันมีความ
สลับซับซอนมากกวาการเปนเจาของโรงงาน  เครื่องจักร  ความสัมพันธระหวางผูผลิตใบยาสูบที่อยู
ในหวงโซของอุตสาหกรรมยาสูบกับบรรษัทขามชาติบุหร่ี  จึงเปนความสัมพันธที่ผาน “ตัวแทน” 
(Agents) หลายระดับชั้น   ความสลับซับซอนเชนนี้     ในบางครั้งอยูในคําอธิบายที่งาย ๆ พื้น ๆ ของ
นักวิชาการสายมารกซิสตวาเปน “พลวัตร” ของระบบทุนนิยม    ซ่ึงแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาสมัยที่   
Karl  Marx  ยังมีชีวิตสะทอนถึงพัฒนาการของระบบทุนนิยมในขณะนั้น  แตในปจจุบันทุนนิยมได
กาวพัฒนาไปมากแลว  ดังนั้น  แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิมจะตองไดรับการปรับแปลง
แกไข  เพื่อใหสามารถเปนเครื่องมือในการวิเคราะหทุนนิยมในปจจุบันได 
 ส่ิงที่ถือวามีความสลับซับซอนโดยตัวของมันเองมาตั้งแตตนคือ  เร่ือง “อํานาจ” การควบคุม
บุหร่ีเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอํานาจอยางหลีกเลี่ยงไมได  ในเรื่องนี้เศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิม
มอง หรือนิยามความหมายของอํานาจควบคุมในแงมุมเดียววาเกิดจากการมีทรัพยากร   การศึกษาทาง
สังคมวิทยา  มานุษยวิทยาในยุคหลัง ๆ ช้ีใหเห็นวา  อํานาจมิไดมาจากการควบคุมกํากับทรัพยากร  
(ปจจัยการผลิต)  เพียงอยางเดียว  แตอํานาจจะมาจากศรัทธา  ความเชื่อ  คานิยมของมนุษยและอื่น ๆ 
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อีกมาก  ดวยเหตุนี้  Stephen Lukes (1974)  จึงพยายามที่จะใหนิยามอํานาจใหม  โดยแบงเปน 3 กรณี  
คือ กรณีแรก เปนอํานาจที่จะเรียกรอง / บังคับใหคนอื่นปฏิบัติตามความจํานงของตนเอง  (กรณีของ
บริษัทขามชาติบุหร่ี เรียกรองตอรัฐบาลประเทศโลกที่สาม)  กรณีที่สอง  คือ อํานาจที่แสดงออกดวย
การปฏิเสธ  ไมทําตามขอเรียกรอง / การบังคับคําสั่งของผูอ่ืน  อยางเชน กรณีของชาวนาปฏิเสธอํานาจ
ที่เหนือกวาของรัฐบาลดวยการตอตานทั้งทางตรงและทางออม      การตอตานขัดขืนของประชากร
หรือ กลุมองคกรตาง ๆ  ตอบริษัทขามชาติบุหร่ีก็นาจะอยูในกรณีนี้  และประการสุดทาย คือ  กรณีที่
สาม  ทั้งผูใชอํานาจและผูที่ถูกใช (หรือเปนเหยื่อของอํานาจ)  ไมไดตระหนักวา  ตนเองเปนผูกระทํา
หรือตนเองทําสิ่งถูกกระทํา  ผูบริโภคบุหร่ีในประเทศโลกที่สามก็อาจจะมิไดตระหนักวา  ตนเองเปน
ผูถูกกระทําจากอํานาจ  ซ่ึงกรณีทั้งสามแบบสามารถเกิดขึ้นไดพรอมกันจึงทําใหอํานาจการควบคุมมี
ความสลับซับซอนอยางยิ่ง 

ขอเสนอของนักคิดหลังสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่องอํานาจกาวไปถึงขั้นวา  ความจริงแลวอํานาจ
มิใชเร่ืองที่มาจากการครอบครองทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตเทานั้น  แตเปนเรื่องของการครอบครอง 
ควบคุมการผลิตความรูและความจริง  การควบคุมยาสูบจึงเปน  “ปฏิบัติการความรู” กลาวคือ ผูมี
อํานาจจะเปนผูผลิตความรูขึ้นมาชุดหนึ่งไมวาจะเกี่ยวของกับคุณโทษของบุหร่ี (สุขภาพ) หรือความรู
ที่เกี่ยวของดานอื่น ๆ ความรูหรือความจริงชุดนี้ เมื่อผลิตขึ้นมาและสามารถที่จะทําใหเปนความรูหลัก 
(Hegemony) ของสังคมแลวก็จะกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจตามมาดวย 
  แมวาจะมีการขยายแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองออกไปมาก  แตสาระหลักก็ยังคงเปนเรื่อง
ของความสัมพันธระหวางคนโดยเฉพาะความสัมพันธเชิงอํานาจและความจริงแลว  การอธิบายใน
แบบของกลุมนักคิดมารกซิสตมาแตตอนตน ในเรื่องโครงสรางสวนลางและโครงสรางสวนบน  
กลาวคือขอเสนอแรก ๆ ของกลุมมารกซิสตมองวา  โครงสรางสวนลางหรือความเปนจริงในทาง
เศรษฐกิจเปนตัวกําหนดรูปแบบและความเปนไปของสังคมรวมถึงความสัมพันธระหวางกลุมคน  วิถี
การคิดของคนดวย  แตในระยะหลังนักคิดอยางเชน   Althuseir (1971)  มองวา  โครงสรางสวนบนอัน
ไดแก  อุดมการณ  กฎหมาย  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ก็มีสวนกําหนดความเปนไปของสังคมดวย  ขอ
ถกเถียงเหลานี้  แมจะไมอยูในกระแสหรือเปนแฟชั่นในทางวิชาการ  แตนักคิดสายหลังทันสมัยนิยม
ซ่ึงใชภาษาที่แตกตางออกไป  นํามาถกและหยิบยกมาเปนขอเสนอ  ความรูและความจริง   สําหรับ
เกี่ยวกับเรื่องบุหร่ีมิไดถูกผลิตและนําเสนอจากแหลงเดียว  แตมีการประชันและแขงขันกันอยางนอยก็
สองกลุมใหญ  คือ กลุมนักเคลื่อนไหวทางสุขภาพและกลุมบริษัทผูผลิตบุหร่ี  การควบคุมบุหร่ีจึงเปน
ผลของปฏิบัติการความรูและความจริงชุดตาง ๆ เหลานี้ 

นอกเหนือจากที่ไดกลาวในตอนตน  ยังมีแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกวา  Actor Oriented 
Paradigm ที่นําเสนอโดย Anthony  Giddens (1987)  กลุมเหลานี้มองวา    แมวากลุมคนจะอยูในชนชัน้
(Class) หรือสังกัดกลุมในลักษณะอื่นๆ แตวาการกระทําของเขาเหลานั้น  ก็มิไดถูกกําหนดโดย 
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“โครงสราง” ทั้งหมด  ทั้งนี้  เพราะวามนุษยในฐานะที่เปนปจเจก  มีลักษณะเปน “ตัวแทน” (Agency) 
ที่ตระหนักตอโครงสรางหรือปรากฏการณแวดลอมที่เขาเผชิญอยู  โครงสรางสังคมที่ปรากฏหรือดํารง
อยูเชนนั้นมิได  “ซึมซับ” (Internalize) เขาไปอยูในสํานึกของปจเจกแลวทํางานในเชิงกลไกควบคุม
กํากับพฤติกรรมของมนุษย อยางเชน  ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม(Socialization  theory) แตมนุษย
ตระหนักรูถึงการมีอยูของโครงสรางและสิ่งแวดลอมรอบตัวเสมอ  ดังนั้น  มนุษยอาจจะไมมี
พฤติกรรมตามกรอบกําหนดของโครงสรางเสมอไป  แตจะมีลักษณะผอนสั้นผอนยาว (เรียกเปนภาษา
เทคนิควาเปนการเจรจา (negotiation)  บางครั้งก็ปฏิบัติตามกรอบของโครงสราง  บางครั้งก็ทาทาย)  
ซ่ึงลักษณะเชนนี้ทําใหแมแตโครงสรางทางสังคมก็มิไดมีสภาวะนิ่ง (static) แตจะมีพลวัตร 
(dynamics) เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 เมื่อพิจารณาถึงงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมบุหร่ีที่ผานมา ในประเทศไทยอาจจะแบงได
เปนสองกลุมคือ 

• ทัศนะการมองจากมหภาค   
      การวิเคราะหการควบคุมยาสูบจากทางมหภาค ในจุดเริ่มแรกไดใหความสําคัญกับ

ประเด็นที่วา โครงสรางของอุตสาหกรรมยาสูบเปนอยางไร อุตสาหกรรมดังกลาว มีความสําคัญตอ
ผลผลิตในภาพรวมของประเทศอยางไรบาง  ถาเราวิเคราะหยาสูบในเชิงเศรษฐศาสตรแลวมักจะพบวา  
ยาสูบเปนพืชที่มีความสําคัญตอชีวิตของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และเศรษฐกิจของทุกประเทศแมวาจะ
ไมใชส่ิงบริโภคที่จําเปนตอรางกายก็ตาม ปจจุบันยาสูบยังจัดเปนพืชที่ทํารายไดเปนเงินสด (cash 
crop) ที่มีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  แมแตประเทศไทยเองยาสูบนอกจากจะทํา
รายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางดีแลว   ยาสูบยังเปนสินคาออกที่ทํารายไดใหแกประเทศปละนับ
พันลานบาท เชน ในป  พ.ศ. 2548 ไทยสงออกใบยาสูบสูตลาดตางประเทศทั่วโลก รวมมูลคาทั้งสิ้น 
2,547.35 ลานบาท และในป  พ.ศ. 2549  มีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นคือ 2,766.53  ลานบาท(ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ,  2550)  สําหรับเงินรายไดที่นําสงใหรัฐ ใน ป พ.ศ. 2548 โรงงานยาสูบได
นําสงเงินรายไดใหรัฐมีจํานวนมากถึง  40,922.26 ลานบาท (โรงงานยาสูบ,  2548) 
 ขบวนการผลิตยาสูบในประเทศไทยประกอบดวยกลุมผูผลิตหลายกลุม ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากสถานียาสูบของโรงงานยาสูบ คือ กลุมผูผลิตใบยาสด  กลุมแปรรูปใบยาสดใหเปนใบ
ยาแหง และกลุมรับซื้อใบยาแหง ซ่ึงมักมีพันธะผูกพันเพราะตองพึ่งพาอาศัยกัน เชน โรงบมมักจะออก
ทุนใหกับลูกไรของตัวเองในการจัดหาพันธุ  ปุย ยาฆาแมลง ฯลฯ ซ่ึงเมื่อเกษตรกรขายใบยาสดใหกับ
โรงบมมักจะกดราคาโดยใหเหตุผลเร่ืองคุณภาพ ใบยาเพราะเกษตรกรมักจะคํานึงถึงปริมาณมากกวา  
 การผลิตยาสูบกอใหเกิดการจางงานและเปนแหลงรายไดของคนไทยจํานวนหนึ่ง  ในชวง 10 
ปที่ผานมา  การผลิตยาสูบใชพื้นที่ประมาณ  200,000 ไร  เกษตรกรจํานวน 30,000 ราย มีรายได โดย
เฉลี่ยประมาณรายละ 40,000 บาท ยาสูบที่ผลิตไดเปนวัตถุดิบที่สําคัญของโรงงานยาสูบ ในป พ.ศ. 
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2536 โรงงานยาสูบใชใบยาสูบที่ผลิตในประเทศ ประมาณ 80 % ของใบยาสูบที่ใชทั้งหมด ผลผลิต
ยาสูบเกือบ 100 % จําหนายใหแกผูสูบบุหร่ีภายในประเทศ    การดําเนินนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับ      
อุปสงคของบุหร่ีจึงไมเพียงแตมีผลกระทบตอผูสูบบุหร่ีโดยตรงเทานั้น  แตมีผลกระทบถึงคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม และชาวไรยาสูบดวย  

ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววา บุหร่ีไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมขามชาติ นอกจาก
ประเทศไทยจะมีสถานะเปนผูปลูกยาสูบหรือเปนผูผลิตบุหร่ีเองแลว ก็ยังมีสถานะเปน “ตลาด” ของ
อุตสาหกรรมยาสูบในตางประเทศดวย การแสวงหาตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบในตางประเทศ มี
ความสําคัญและมีความเขมขนมากเพิ่มขึ้น  เมื่อประชากรในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ได
ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากการบริโภคบุหร่ี และไดมีแรงกดดันจากสาธารณะใหเพิ่มการควบคุมการ
บริโภคในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกมากเพิ่มขึ้น ประเทศตะวันตกไดใชนโยบายดานการคา บีบ
บังคับใหประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เปดตลาดใหกับบริษัทบุหร่ีของตางชาติ ผลก็คือ ทํา
ใหประชากรในประเทศกําลังพัฒนามีการบริโภคบุหร่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงในกรณีของประเทศไทย ในป 2532 
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ไดออกมาคัดคานการนําเขาบุหร่ีตางประเทศ และมี
การรณรงคไปทั่วประเทศ  

กลาวโดยสรุป ทัศนะการวิเคราะหในทางมหภาค ไดใหความสําคัญกับโครงสรางของ
อุตสาหกรรมการผลิตและอิทธิพลของอุตสาหกรรมบุหร่ีขามชาติ แนวนโยบายที่เกิดจากแนวคิดดาน
นี้ สวนมากไดใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการดานการเงิน การคลัง นโยบายภาษีศุลกากร หรือ
นโยบายความสัมพันธทางการคากับตางประเทศ เปนตน 
 

• ทัศนะการมองในระดับจุลภาค 
ทัศนะในการวิเคราะหปญหาการควบคุมบุหร่ีในแงนี้ ไดใหความสําคัญกับ Actors ในระดับ

ปจเจกหรือตัวบุคคล โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภคบุหร่ี 
การศึกษาสวนมาก ก็ไดรับอิทธิพลจากการศึกษาในทางสากล โดยเฉพาะขององคการอนามัยโลก 
การศึกษามักยืนยันวาบุหร่ีเปนสาเหตุของการตายและความพิการอันดับสอง และเปนปจจัยเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยอันดับสี่ของโลก  การสูบบุหร่ีสงผลกระทบตอผูสูบและคนขางเคียงอยางมาก เปนสาเหตุ
ของโรคที่คุกคามชีวิตมนุษยมากกวา 36 โรค เชน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  หลอดลมอักเสบ
เร้ือรัง  มะเร็งปอด มะเร็งในชองปาก โรคหัวใจหลอดเลือด ตอหิน ตอกระจก เปนตน   ซ่ึงอาการ
เจ็บปวยเหลานี้ สามารถปองกันไดจากการเลิกสูบบุหร่ี   ปจจุบันคนในโลกที่สูบบุหร่ีมีประมาณ 1.1 
พันลานคน  มีจํานวนคนตายจากสาเหตุบุหร่ีสูงถึง 5 ลานคนตอปคาดวาตอไปจะมีคนตายเพิ่มขึ้นปละ 
10 ลานคนจนถึงป พ.ศ. 2563 ประเทศกําลังพัฒนาจะมีผลกระทบดานสุขภาพจากการบริโภคบุหร่ีโดย
จะตองสูญเสียกําลังแรงงาน  สูญเสียเงินไปกับการรักษาผูเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการสูบบุหร่ี  และ
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จากผลสํารวจของธนาคารโลก  พบวาหากไมมีมาตรการควบคุมการสูบบุหร่ีที่มีประสิทธิภาพ   คาดวา
ในอีก 20-30 ป ขางหนาสัดสวนของผูเสียชีวิตดวยสาเหตุจากการสูบบุหร่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปละ 10 
ลานคน   (บุปผา  ศิริรัศมีและคณะ,  2549) 

สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2531     พบวา  คนไทย 
สูบบุหร่ีประมาณ 10  ลานคน และมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชนและสตรี จาก
นโยบายการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศ ซ่ึงในป พ.ศ. 2547 พบวาคนไทยที่สูบบุหร่ีเปนประจําที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น  11.3 ลานคน โดยเพิ่มจํานวนจาก 10.6 ลานคนในป พ.ศ. 2544  

จากการศึกษาและการใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพ ทําใหเกิด
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีไปทั่วโลก  เร่ิมตั้งแต ในป พ.ศ. 2523 องคการอนามัยโลกกําหนดเปนป
แหงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  และเรียกรองใหทั่วโลกเพิ่มมาตรการคุมเขมบริษัทบุหร่ี หลัง
ตัวเลขผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีมีเพิ่มมากขึ้น จนกลายเปนวิกฤติระดับโลกไปแลวและชี้ใหเห็นวา
บุหร่ีเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอชีวิตและสุขภาพของพลเมืองโลก ไดมีการศึกษาวิจัยจากทั่วโลกที่
ยืนยันโทษภัยของบุหร่ีทั้งจากผูที่สูบโดยตรงและผูที่อยูขางเคียงที่จะไดรับควันบุหร่ีมือสอง   องคการ
อนามัยโลกไดมีนโยบายวาดวยการควบคุมบุหร่ี โดยการเรียกรองใหประเทศตางๆทั่วโลก ชวยวาง
มาตรการรับมือกับปญหาบุหร่ีอยางจริงจัง  อาจเปนการเพิ่มภาษีการจําหนายบุหร่ี หามโฆษณาบุหร่ี 
รวมถึงการใหขอมูลกับประชาชนมากขึ้นเกี่ยวกับ เร่ืองพิษภัยของบุหร่ี   เชน จัดพิมพเอกสารเผยแพร
พิษภัยของบุหร่ีที่มีตอสุขภาพไปทั่วโลก  และไดมีนโยบายควบคุมปริมาณการสูบบุหร่ี  ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ นอกจากนี้ไดกําหนดใหวันที่  31 พฤษภาคมของทุกๆปเปนวันงดสูบบุหร่ีโลก 
(World No Tobacco Day) และจะมีคําขวัญเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีเพื่อกระตุนใหเห็นถึงพิษภัยของ
การสูบบุหร่ี เชนในป พ.ศ. 2550 องคการอนามัยโลกมีคําขวัญในวันงดบุหร่ีโลกวา “ไรควันบุหร่ี 
ส่ิงแวดลอมดี ชีวีสดใส” (องคการอนามัยโลก...., 2550)    

ในประเทศไทยมีการจัดตั้ง “โครงการรณรงคเพื่อไมสูบบุหร่ี” ในป พ.ศ.2529 ในนามมูลนิธิ
หมอชาวบาน ของแพทยกลุมหนึ่งโดยมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย และ
พยายามผลักดันใหเกิดนโยบายการควบคุมบุหร่ี โดยผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริโภคบุหร่ีออกมา 2  ฉบับคือ 1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีขอบัญญัติ
เร่ืองการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบของไทย โดยมีสาระเกี่ยวกับการหามโฆษณาทุกรูปแบบ  การหาม
จําหนายบุหร่ีแกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป การแจงสวนประกอบของยาสูบตอกระทรวงสาธารณสุข  การ
ติดคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี   และ 2) พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 
2535 โดยมีสาระเกี่ยวกับการกําหนดสถานที่สาธารณะบางประเภทใหเปนเขตปลอดบุหร่ี   ในป 2548  
มีมาตรการกําหนดใหบุหร่ีที่ผลิตและนําเขาจากตางประเทศตองพิมพฉลากคําเตือนพิษภัยบุหร่ีขนาด
ไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ (ชูชัย  ศุภวงศและคณะ, 2542)  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเอกชน และ
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องคกรอิสระที่เขามามีบทบาทในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ  
สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย-มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ซ่ึงมีบทบาทในการรณรงคเพื่อตอตานการสูบ
บุหร่ี 

จะพบวามาตรการในทางนโยบายที่ไดกลาวไวขางตนมีอยูหลายประการ แตหลักคิดที่สําคัญ
ของมาตรการดังกลาวนี้ ลวนแตมาจากหลักตรรกะอันเดียวกัน คือทัศนะในทางจุลภาคที่มองวา การ
บริโภคบุหร่ีเปนพฤติกรรมในทางปจเจกเปนหลัก และมีผลกระทบในทางดานลบตอสุขภาพ มาตการ
ทางนโยบายจึงมุงเนนไปที่พฤติกรรมของกลุมผูบริโภคบุหร่ีโดยตรง อยางเชน การหามบริโภคบุหร่ี
ในภัตตาคารหรือรานอาหาร  เนื่องมาจากพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี ที่มักจะสูบหลังรับประทานอาหาร
หรือสูบขณะดื่มสุรา นอกจากนี้ ก็มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภค (ปจเจก) ตระหนักถึง
พิษภัยจากบุหร่ีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เปนตน 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ อยูภายใตกรอบของคําถามที่วา การควบคุมบุหร่ี  ถูกกําหนดหรือไดรับอิทธิพล
จากอะไรบาง โดยมีสมมติฐานหลักคือ ความสัมพันธเชิงอํานาจของผูที่อยูในระบบ เปนปจจัยหลักใน
การกําหนดความเปนไปของการควบคุมบุหร่ี จากที่ไดทบทวนแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยที่
เกี่ยวของที่ผานมา  เราไดประมวลเปนกรอบ  สําหรับชี้นําการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  ซ่ึงมี
องคประกอบหลักสามสวนคือ 
 ประการแรก การทบทวนเอกสารที่ผานมาชี้ใหเห็นวา การควบคุมบุหร่ีของประเทศไทย ถูก
กําหนด หรือไดรับอิทธิพลอุตสาหกรรมบุหร่ีจากตางชาติ ซ่ึงอิทธิพลดังกลาวนี้ เกิดขึ้นภายใตยุคการ   
คาเสรี การศึกษานี้ จะพิจารณาอิทธิพลของบริษัทขามชาติ และการคาเสรีในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในฐานะ
ที่เปนบริบทของการควบคุมบุหร่ีภายในประเทศ และในฐานะที่เปนปจจัยที่กระทบตอการควบคุม
บุหร่ีโดยตรง  
 ประการที่สอง ความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีอิทธิพลตอการควบคุมบุหร่ี โดยพื้นฐานแลว มา
จากความสัมพันธที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ซ่ึงแนวคิดในการวิเคราะหเศรษฐศาสตรการเมือง     
อาจแยกไดเปนสองแบบ แบบแรก เปนการผลิตและการจําหนายจายแจกสินคาใดสินคาหนึ่ง (ซ่ึงใน
กรณีนี้คือ บุหร่ี) ซ่ึงการวิเคราะหจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดองคกรทางการผลิต (ใครเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต และการกระจายผลผลิต) แบบที่สอง เปนการผลิตสิ่งซึ่งเปนนามธรรม แลวนํามาใชใน
การควบคุม หรือสงผลตอการควบคุมบุหร่ี   ซ่ึงการวิเคราะหแบบที่สองอยูในแนวของนักคิดหลัง
ทันสมัยนิยม (มองเรื่องอํานาจที่เกี่ยวกับความรู ความจริง การวิเคราะหวาทกรรม)   แตการวิเคราะห  
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การผลิตและการบริโภคบุหร่ีในที่นี้ จะไมเนนในแบบที่สอง ในขณะที่การวิเคราะหการจัดองคกรการ
ผลิต จะเนนใหเห็นผูกระทําการในระบบ  
 ประการสุดทาย ตนธารของการควบคุมบุหร่ีก็คือ ผูปลูกยาสูบ กลาวคือ ถาไมมีการผลิต
วัตถุดิบ หรือมีการลดการผลิตวัตถุดิบสําหรับบุหร่ี ก็จะทําใหการบริโภคบุหร่ีไมมีหรือลดลง (ถาหาก
ปองกันบริษัทขามชาติ หรือระบบการผลิตที่อยูนอกประเทศได) ดังนั้นองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งในการวิเคราะหเศรษฐศาสตรการเมืองเร่ืองการควบคุมบุหร่ี คือการวิเคราะหรายละเอียดของ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และอันที่จริง ครัวเรือนเหลานี้ไมไดมีสถานะเปน
เพียงผูผลิตเทานั้น แตเปนผูบริโภคดวย  
 
1.5  วิธีการศึกษาและขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 
 วิธีการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ใชวิธีการทั้งทางดานปริมาณและทางดานคุณภาพ  ในการเก็บขอมูล  
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 การทบทวนเอกสาร  
 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร จะใหความสําคัญถึงบทบาทของบริษัทขามชาติ และการคา
เสรี ที่มีผลตอการควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย   แหลงขอมูลรายงานการศึกษาของหนวยงาน สถาบัน
ตาง ๆ ที่ไดทําและรวบรวมไว และขอมูลจาก Websites ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น การศึกษา
เอกสารยังครอบคลุมถึงกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุหร่ี อันไดแก เกษตรกรผูปลูกยาสูบ   สถานีโรงบม
ใบยาสูบ   ผูนําชุมชน รานคาหรือผูประกอบการรายยอยดวย 
 

ขั้นท่ี 2 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
2.1 สํารวจขอมูลและเตรียมพื้นท่ี 
การเก็บขอมูลภาคสนามจะครอบคลุมเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน  สําหรับการเก็บขอมูล

ครัวเรือนผูปลูกยาสูบ จะเนนผูปลูกยาสูบที่สงขายใหกับสถานียาสูบ  ซ่ึงคณะวิจัยไดกําหนดจํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่จะเปนกลุมตัวอยางในเก็บขอมูลทั้งหมด  540 ครัวเรือน  ซ่ึงในจํานวนนี้มีขนาด
ความเชื่อมั่นในการเปนตัวแทนของเกษตรกรผูปลูกยาสูบในภาคอีสาน  ที่เปนที่ยอมรับไดในทางสถิติ 

สําหรับ การคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย นั้น  คณะผูวิจัยไดสํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับการปลูก
ยาสูบของเกษตรกรในภาคอีสาน  ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานยาสูบอัน ไดแก    
สํานักงานยาสูบจังหวัดหนองคาย  นครพนม  และขอนแกน(อ.บานไผ)  ซ่ึงเปน 3 จังหวัดในภาค
อีสานที่มีสํานักงานยาสูบตั้งอยู  จากทั่วประเทศมีทั้งหมด  8 แหง  จากการสํารวจพบวา  จังหวัดที่มี
เกษตรกรปลูกยาสูบมากที่สุดคือ นครพนม รอยเอ็ด และหนองคาย  หลังจากนั้นไดประสานงานกับ
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สํานักงานยาสูบ และสถานียาสูบที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดดังกลาว  เพื่อขอความอนุเคราะหขอมูล
สถิติการปลูกยาสูบในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อทําการคัดเลือกพื้นที่ในระดับอําเภอ  ตําบล  และหมูบาน 
โดยใชเกณฑพื้นที่และจํานวนครัวเรือนผูปลูกยาสูบในการคัดเลือกพื้นที่ทุกระดับ  ทําใหไดพื้นที่
เปาหมาย ดังนี้ 

จังหวัดนครพนม อําเภอบานแพง ตําบลบานแพง 
จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ ตําบลศรีสมเด็จ 
จังหวัดหนองคาย  อําเภอทาบอ ตําบลทาบอ 
สวนในพื้นที่ระดับหมูบานนั้น มีเพียงจังหวัดรอยเอ็ดที่สามารถระบุพื้นที่ในระดับหมูบานได

เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกนั้นจะปลูกตามพื้นที่นาหรือสวนในหมูบาน  สําหรับในพื้นที่จังหวัด
นครพนมและหนองคาย  เกษตรกรผูปลูกยาสูบมักปลูกตามพื้นที่ราชพัสดุริมฝงแมน้ําโขง  ดังนั้นจึง
ไมสามารถระบุหมูบานไดอยางชัดเจน  คณะผูวิจัยจึงตองไปตรวจสอบขอมูลกับผูนําชุมชนในพื้นที่
อีกครั้งวาในหมูบานของเขามีครัวเรือนที่ปลูกยาสูบกี่ครัวเรือน  และ ครัวเรือนใดบาง  

 สวนการกําหนดจํานวนครัวเรือนในแตละพื้นที่นั้น คํานวณตามสัดสวนของผูไดรับโควตา
ในการปลูกยาสูบในแตละพื้นที่เปรียบเทียบกับจํานวนครัวเรือนตัวอยาง   540  ครัวเรือน  ดังนั้น
จังหวัดหนองคายและรอยเอ็ด มีครัวเรือนตัวอยางที่จะสัมภาษณพื้นที่ละ 210 ครัวเรือน และนครพนม 
120 ครัวเรือน และในระดับหมูบานจะมีพื้นที่เปาหมายรวม 18 หมูบานๆละ 30 ครัวเรือน (จังหวัด
หนองคาย  จํานวน 7  หมูบาน  จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  7 หมูบาน และจังหวัด นครพนม จํานวน        
4   หมูบาน) 
 สําหรับ เคร่ืองมือ ที่ใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม ในกลุมของครัวเรือนเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบจะใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (Structured questionnaire) ซ่ึงจะครอบคลุมถึงประเด็น 
ตาง ๆ คือ ทรัพยากรที่ครัวเรือนมี (ทรัพยากรวัตถุ   มนุษย   สังคม และวัฒนธรรม) ทัศนคติตอการ
ควบคุมบุหร่ี และผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยาสูบ 
 นอกจากจะเก็บขอมูลเชิงปริมาณกับครัวเรือนผูปลูกยาสูบแลว  ในกลุมของผูเกี่ยวของกับ
ยาสูบกลุมอื่น ๆ อันไดแก    ผูนําชุมชน  รานคา   ผูประกอบการรายยอย   สถานีใบยาสูบนั้น ไดใชวิธี
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณตามแนวทางการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย  
 จํานวนตัวอยางของกลุมนี้สามารถสรุปไดดังนี้  ผูนําชุมชนทุกหมูบาน รวม 18 หมูบาน 
รานคาผูประกอบการรายยอยหมูบานละ 1 ราน รวม 18 รานคา   และสถานียาสูบ 3 แหง อันไดแก          
1) สถานียาสูบทาสีไค   จังหวัดนครพนม    2) สถานียาสูบไทรงาม1 จังหวัดรอยเอ็ด 3) สถานียาสูบ
โพนสา จังหวัดหนองคาย และสํานักงานยาสูบจังหวัดหนองคาย  
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2.2 ขั้นลงพื้นท่ีภาคสนาม 
เมื่อไดพื้นที่เปาหมายแลว  คณะผูวิจัยไดเตรียมพนักงานสัมภาษณกอนการดําเนินการเก็บ

ขอมูล เพื่อใหเขาใจแนวคิดในการวิจัย และเขาใจในแบบสอบถาม ซ่ึงตามแผนงานนั้นจะใชเวลาใน
การดําเนินการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนมีนาคม  2550  หลังจากนั้นทีมวิจัยได
เดินทางลงไปเก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมาย โดยเริ่มที่จังหวัดนครพนม   จังหวัดรอยเอ็ด  และจังหวัด
หนองคาย ตามลําดับ 

การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลพบวาในจังหวัดนครพนม และรอยเอ็ดสามารถไดกลุมตัวอยางตรง
ตามที่กําหนดไว แตในจังหวัดหนองคายนั้น เมื่อไปตรวจสอบขอมูลในพื้นที่ พบวา  มีหลายครัวเรือน
ที่สมาชิกในครัวเรือนไดรับโควตามากกวาหนึ่งคน และมีการถายโอนโควตาใหแกผูปลูกรายอื่น  
ดังนั้นจํานวนครัวเรือนผูปลูกยาสูบจึงลดนอยลง  ทั้งนี้เนื่องจากมีการหันไปปลูกยาสูบที่สงใหพอคา
คนกลางที่ชาวบานเรียกวา “ยาเสน  ยาซอย  ยาหั่น” นั้น ไดราคาดีกวา และในพื้นที่จังหวัดหนองคายมี
การปลูกพืชชนิดอื่นที่หลากหลาย    จากขอจํากัดนี้ทําใหไมสามารถไดจํานวนครัวเรือนที่ปลูกยาสูบ
เพื่อสงขายใหสถานีใบยา ไดตามเปาหมายที่กําหนด   ดังนั้นเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครบ 210 
ครัวเรือน  คณะผูวิจัยจึงไดปรับเปลี่ยนสัดสวนจํานวนของกลุมตัวอยางในพื้นที่หนองคาย กลาวคือ 
นอกจากจะเก็บขอมูลเฉพาะครัวเรือนของผูปลูกยาสูบที่สงขายใหสถานีใบยาสูบแลว ยังเก็บขอมูล
ครัวเรือนที่ปลูกยาสูบสงขายใหกับพอคาคนกลางและผูประกอบการโรงงานยาเสนในทองถ่ิน อีกดวย   
 

3. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ ไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสอดคลองและความ

สมบูรณของแบบสอบถามอีกครั้ง  และหลังจากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอยางงาย
ไดแก จํานวน  รอยละ คาเฉลี่ย  การวิเคราะหตารางไขวโดยจําแนกตามคุณลักษณะที่สําคัญ  และพื้นที่ 
ทั้งนี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic package of the social sciences) ชวยในการ
วิเคราะหขอมูล          

สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดจากผูนําชุมชน  รานคาปลีกรายยอย และเจาหนาที่สถานียาสูบ ได
นํามาจัดหมวดหมู และจัดลําดับความสําคัญ  แลวนํามาวิเคราะหประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณตอไป  
ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับแกผูใหขอมูล  ช่ือผูใหขอมูลที่ปรากฏในงานวิจัยช้ินนี้จึงใชนามสมมติทั้งหมด 
 
1.6 องคประกอบของรายงาน 

บทท่ีหนึ่ง กลาวถึงความสําคัญของปญหาการบริโภคบุหร่ีในสังคมไทยและสังคมโลกและ 
กระบวนการการวิธีวิจัย 
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บทท่ีสอง รายงานผลการวิเคราะหอิทธิพลของอุตสาหกรรมบุหร่ี และบริษัทขามชาติ
ตางประเทศตอการควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย  โดยนําเสนอการวิเคราะหเร่ืองการคาเสรีและการ
ควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย โดยจะเนนในสามประเด็นคือ ประการแรก เปนความเปนมาของ
อุตสาหกรรมยาสูบไทย ซ่ึงทําใหอุตสาหกรรมบุหร่ีไทย เปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ ประการที่สอง 
เปนการแพรอิทธิพลของธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ีจากตางประเทศเขามาในประเทศไทย ภายใตระบบ
การคาเสรี และประการสุดทาย การผลิตและแนวโนมการบริโภคบุหร่ีในประเทศไทย  
 บทท่ีสาม   จะทําความเขาใจ ทั้งโครงสราง และผูกระทําการในระดับทองถ่ิน ซ่ึงเปนบริบท
เฉพาะของการควบคุมยาสูบ ขอมูลเชิงประจักษสวนมาก มาจากการวิจัยสนาม ในพื้นที่เปาหมายของ
การวิจัยคร้ังนี้ สําหรับการนําเสนอในบทนี้ จะแบงเปน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาการการผลิตใบ
ยาสูบในภาคอีสาน   2) สถานียาสูบและการควบคุมผูกขาดการผลิตใบยาสูบ   3) เกษตรกรชาวไร
ยาสูบและพอคาคนกลาง 4) ผลกระทบของการลดโควตาผลผลิตตอเกษตรกร และ 5) รานคายอยและ
การบริโภคยาสูบในทองถ่ิน 

บทท่ีสี่      นําเสนอรายละเอยีดผลการสํารวจครัวเรือนผูปลูกยาสูบของพื้นที่เปาหมายทั้งสาม 
จังหวัดและอภิปรายผลตามการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยครอบคลุมตั้งแต  ขอมูลของครัวเรือนผู
ปลูกยาสูบ   การถือครองที่ดินของครัวเรือน   การปลูกยาสูบของครัวเรือน  รายได รายจายในการทํา
ไรยาสูบ    รายได  รายจายของครัวเรือนนอกเหนือจากการทําไรยาสูบ   รายจายในครัวเรือน  และ
แหลงหนี้สินของครัวเรือนและขนาดหนี้ส้ินในรอบปที่ผานมา พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ีของ
ครัวเรือนผูปลูกยาสูบ    ผลกระทบดานสุขภาพจากการทําไรยาสูบของสมาชิก และแรงงานรับจางใน
ครัวเรือนผู 
  บทท่ีหา    จะเปนบทสรุปผลการวิจัย และสังเคราะหประเด็น เชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับยาสูบ 
 



บทที่ 2 
การคาเสรี บริษัทบุหรี่ขามชาติและการควบคุมบหุรี่ในประเทศไทย 

  
  

การควบคุมบุห ร่ี  มิไดมีขอบเขตอยู เพียงกฎหมาย  หรือนโยบายที่ เราสร างขึ้นมา
ภายในประเทศเทานั้น แตเกี่ยวของกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของโลกโดยรวมดวย หรือกลาว
ใหเฉพาะเจาะจงก็คือ การควบคุมบุหร่ี จําเปนตองพิจารณาอิทธิพลของธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี ที่มา
จากภายนอกประเทศ และอิทธิพลดังกลาวนี้ จําเปนตองพิจารณาภายในบริบทของการกาวไปสูการคา
เสรี ในบทนี้เราจะนําเสนอการวิเคราะหเร่ืองการคาเสรีและการควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย โดยจะ
เนนในสามประเด็นคือ ประการแรก  เปนความเปนมาของอุตสาหกรรมยาสูบไทย  ซ่ึงทําให
อุตสาหกรรมบุหร่ีไทย เปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ ประการที่สอง เปนการแพรอิทธิพลของธุรกิจ
อุตสาหกรรมบุหร่ีจากตางประเทศเขามาในประเทศไทย ภายใตระบบการคาเสรี และประการสุดทาย 
การผลิตและแนวโนมการบริโภคบุหร่ีในประเทศไทย ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 
2.1  พัฒนาการอุตสาหกรรมบุหรี่ในประเทศไทย  

ตามประวัติแลว ยาสูบเปนพืชที่มีกําเนิดนอกประเทศไทย โดยมีผูพบ และมีการปลูกยาสูบ
เพื่อสูบ มากวา 2,000 ปแลว ยาสูบไดไดแพรเขามาปลูกในแถบเอเชียคร้ังแรกคือ  ฟลิปปนส แลว
แพรหลายตอไปยังอินเดีย  จีน และอินโดนีเซีย     สําหรับประเทศไทยไมมีหลักฐานวาใครเปนผูนําเขา
มา และมาถึงเมื่อใด แตจากหลักฐานที่พบ และรวบรวมได   เชน   กลองยาสูบในสมัยสุโขทัยก็อาจทํา
ใหเชื่อไดวา     คนไทยมีการผลิตและการบริโภคบุหร่ี มาประมาณ 700 ป   มีหลักฐานที่เปนการบนัทกึ
เปนลายลักษณอักษร ระบุวา ชาวเปอรเซียนไดนํายาสูบเขามาเมื่อป พ.ศ. 2211( วีณา  ศิริสุข, 2541)   
นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดบันทึกวามองสิเออร เดอราลูแบร  เอกอัครราชทูตชาว
ฝร่ังเศสไดเขียนเลาเรื่องประเทศสยามวา คนไทยชอบใชยาสูบอยางฉุนทั้งผูชายและผูหญิง ใบยาที่ใช
นั้นไดมาจากเกาะมะนิลาบาง   เมืองจีนบาง และปลูกในพื้นเมืองบาง    ลักษณะของยาสูบหรือบุหร่ีใน
สมัยนั้นจะมีกนแหลม มวนดวยใบตองหรือใบจากตากแหง   ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคเจาสิงหนาทดุรงคฤทธิ์ก็ไดทรง
ประดิษฐบุหร่ีกนปานขึ้นมา เพื่อสูบควันและอมยากับหมากพรอมกัน  คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีผูดัดแปลงบุหร่ีกนปาน โดยตัดยาเสนใหพอดีกับวัสดุที่ใชมวนคือ ใบตอง
แหง ใบตองออน และใบบัว ไดรับความนิยมอยางมาก (ชูชัย  ศุภวงศ และคณะ,  2541)  
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ในสังคมชนบททั่ว ๆ ไป ยาเสนถือวาเปนสินคาที่มีความสําคัญ และพบทั่วไปในทุกทองถ่ิน 
ถึงแมวา ในรายงานการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชน จะไมพบวายาเสนเปนสินคาที่มี
ความสําคัญเทากับสินคาอื่น แตก็พบวา มีคนบริโภค หรือคนสูบบุหร่ีอยางกวางขวาง คนแกผูชายใน
ชนบทบางคน สูบบุหร่ีที่ผลิตมาจากยาสูบพันธุพื้นเมือง และมีปลูกในหมูบานมาตั้งแตกอนอายุ 15 ป 
และสูบเรื่อยมาไมเคยเลิก ยาสูบสามารถแลกกับสินคาอื่น อยางเชนที่ดิน (ในสมัยกอน ที่ดินยังไมมี
ราคา และจํานวนประชากรยังไมมาก) ในหมูบานที่การผลิตขาวประสบปญหา หรือประสบความ
ลมเหลวเปนประจําอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติจากน้ําทวม อยางเชนชุมชนบางแหงในลุมน้ําสงคราม 
ชาวบานไดอาศัยการปลูกยาสูบ แลวผลิตเปนยาเสน แลวนําไปแลกขาวเปลือกกับชุมชนที่มีผลผลิต
ขาวดี ส่ิงเหลานี้ลวนชี้ใหเห็นวา การผลิตและการบริโภคยาสูบ มีอยูควบคูชุมชนและสังคมไทยมา
นานแลว  

อยางไรก็ตาม การผลิตบุหร่ีที่เปนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพิ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อราว 100 ปที่
ผานมา  เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 กลาวคือ นายชี.ปป ยาโนปูโลส ชนชาวกรีก 
(ภายหลังโอนสัญชาติเปนไทย) เปนผูสรางโรงงานแรกในประเทศไทย ตอมาคนไทยกลุมหนึ่งได
จัดตั้งหางหุนสวนบูรพายาสูบ ซ่ึงเนนผลิตจากใบยาพื้นเมือง         ในชวงเวลาเดียวกันนั้น คือระหวาง
ป พ.ศ. 2478   ถึง พ.ศ. 2483 บริษัทยาสูบอังกฤษ-อเมริกันก็เขามาตั้งโรงงานในประเทศไทย โดย
ในชวงแรกไดตั้งโรงงานผลิตบุหร่ี โดยใชใบยาอบไอรอนที่นําเขาจากตางประเทศ ภายหลังไดมีการ
ทดลองผลิตใบยาอบไอรอนในประเทศไทย พบวาไดผลดี จึงหันมาผลิตใบยาสูบเพื่อปอนใหกับ
โรงงานดวย นอกจากนั้นยังมีโรงงานเล็กๆ อีก 3 แหงที่ผลิตบุหร่ีขาย  แตบริษัทยาสูบที่มีช่ือเสียงและ
สมรรถภาพในอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ บริษัทยาสูบอังกฤษ-อเมริกัน (ไทย) จํากัด British American 
Tobacco – BAT มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงลอนดอน ภายใตการอํานวยการของนายเจมส บี ดูค  บริษัท
ดังกลาวจดทะเบียนที่สิงคโปร การยายฐานเขามาผลิตในประเทศไทยของ BAT ในชวงนั้นก็
เนื่องจากวา บริษัทประสบปญหาเรื่องการตลาด และประเทศไทยก็เปนเพียงแหงเดียวเทานั้นใน
ภูมิภาคนี้ ที่ทางบริษัทยังไมมีโรงงานในขณะนั้น กิจการของบริษัทยาสูบ BAT เจริญรุงเรืองมาก 
สงผลกระทบตอบริษัทเล็ก ๆ และทําใหตองปดกิจการไปหลายบริษัท  

ในชวงปลายป พ.ศ. 2481 รัฐบาลไดเร่ิมมีนโยบายการผูกขาดการผลิตบุหร่ีและใบยาสูบ จึง
ออกพระราชบัญญัติยาสูบฉบับแรก โดยมี จุดมุงหมายเพื่อเปนการบํารุงการเพาะปลูกตนยาสูบ 
คุมครองเกษตรกรผูปลูกยาสูบในเรื่องราคา ควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตยาสูบ และการจําหนาย และ
ใหรางวัลแกผูสงยาสูบออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักร พรบ.ฉบับนี้สงผลกระทบแกบริษัทยาสูบ
ตางๆ เปนอันมาก นับตั้งแตการจะตองเสียภาษีในรูปของอากรแสตมปยาสูบ ซ่ึงบังคับใหติดบนซอง
บุหร่ีทุกซอง อาจกลาวไดวา การผูกขาดการคายาสูบมีผลมาจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตก็มีเหตุผล
อ่ืนประกอบดวย คือไดเกิดสงครามในป พ.ศ. 2482   ที่ทวีปยุโรป สงครามมีความยืดเยื้อ สงผลกระทบ
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ตอสตอกพัสดุส่ิงของในการผลิตบุหร่ี บริษัท บี.เอ.ที จึงตัดสินใจขายกิจการใหกับประเทศไทย ทันทีมี
การจัดตั้งโรงงานยาสูบ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2482 (โครงการรณรงคไมสูบบุหร่ี, 2532) และมอบ
ใหกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังดําเนินการ  ซ่ึงประจวบเหมาะกับนโยบายรัฐที่จะสงเสริมการ
อุตสาหกรรมของประเทศชาติใหกาวหนา จะเห็นไดวา บริษัทขามชาติไดเขามาเกี่ยวของกับการผลิต 
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย มานานกวา 70 ปแลว ในป พ.ศ. 2486 การผลิตบุหร่ี ถูกผูกขาดโดย
รัฐอยางสมบูรณ ภายใต พระราชบัญญัติ ยาสูบ มาตรา 21 ที่กําหนดวา  “การประกอบอุตสาหกรรม    
ซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐ”   

ถึงแมวาไทยจะผูกขาดการผลิต และการจําหนายบุหร่ี นับแตหลังชวงสงครามโลกครั้งที่สอง 
แตวาก็ยังมีความสัมพันธหรือตกอยูภายใตอิทธิพลของบริษัทตางชาติในทางอื่นอีก จากการที่รัฐบาล
ไทยเขาควบคุมดูแลโรงงานยาสูบ ภายใต พระราชบัญญัติ ยาสูบ มาตรา 21 รัฐเปนผูผูกขาดการนําเขา
บุหร่ีซิกาแรตจากตางประเทศตามนโยบายของรัฐบาล (ศศิธร  โมออน, 2546) เนื่องจากวารัฐตองการ
สงเสริมอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศ จึงกีดกันการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศดวยวิธีการตาง ๆ ผล
ก็คือ ไดเกิดปญหาการลักลอบบุหร่ีนําเขา  ในขณะเดียวกัน มีการขยายตัวของการผลิตใบยาสูบอยาง
ตอเนื่อง เกินความตองการของอุตสาหกรรมบุหร่ีภายในประเทศ     ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการสงออก
ใบยาสูบตอเนื่องมาตลอด โดยมีบริษัทที่สําคัญ 9 บริษัท เปนผูสงออก   ไดแก บริษัทเทพวงศ     
บริษัทอินทนนท   บริษัทยาสูบภาคเหนือ   บริษัทเอเชียอาคเนย   บริษัทสงเสริมใบยา บริษัทใบยาสูบ
ตะวันออก     บริษัทใบยาไทย   บริษัทสงเสริมใบยาไทย และบริษัทเกียรติวิไล   ซ่ึงบริษัทเหลานี้ตอง
สงออกผานบริษัท Transcontinental Leaf Tobacco  ในบริษัทเหลานี้ บริษัทเทพวงศเปนผูสงออกราย
ใหญที่สุด ปลายทางการสงออกใบยาสูบของไทยอยูที่ตลาดสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และมีบริษัท
ขามชาติคาบุหร่ีรายใหญของโลกผูกขาดการซื้อใบยาสูบทั้งหมด ไดแก Philip Morris,  British 
American Tobacco,  Imperial Tobacco Company (บริษัทของอังกฤษ),  Gulf and Western, The 
Rupert/ Rembrand/ Rothmans Group  และ American Brands สวนบริษัทที่เหลือเปนของ
สหรัฐอเมริกา  (สังศิต  พิริยะรังสรรค และคณะ, 2547)   
 กลาวโดยสรุป การผลิตบุหร่ีและใบยาสูบในรูปของอุตสาหกรรม เร่ิมมาราว 70 ป แลว และ
การกาวเขาสูการผลิตในแบบอุตสาหกรรมของบุหร่ีและใบยาสูบ เกดิขึ้นพรอมกับการเขามามีอิทธิพล
ของบริษัทบุหร่ีตางชาติในไทย ถึงแมวาอตุสาหกรรมบุหร่ีและการผลติใบยาสูบ จะตกอยูภายใตการ
ผูกขาดของรัฐ แตอิทธิพลของบริษัทขามชาติ ก็ยังคงมอียูอยางตอเนือ่ง และเราจะไดวิเคราะหในเรื่อง
นี้ ในรายละเอยีดในบทตอไป 
 2.1.1 การผูกขาดและการควบคุมบุหรี่ภายในประเทศ 

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2500 – 2530 โดยสวนใหญแลว อุตสาหกรรมการผลิตบุหร่ีไทย อยู
ภายใตการผูกขาดของรัฐ   การควบคุมสวนใหญจะเปนการควบคุมดานการผลิต ในป พ.ศ. 2509 
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รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติสําคัญออกมาฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติยาสูบ ป พ.ศ. 2509 (ราช
กิจจานุเบกษา,  2509) ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการกําหนดคําจํากัดความของคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการผลิตใบยา และอุตสหาหกรรมบุหร่ี และขอยกมาไวโดยสังเขปดังนี้คือ 

 "ตนยาสูบ"  หมายความวา พืชนิโคเซียนาทาแบกกุม (NicotianaTabacum) 
   "พันธุยาสบูพืน้เมือง" หมายความวา ตนยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแตดั้งเดิม และเมื่อบม
ดวยแดดแลว ใบเปนสีน้ําตาล 
   "ใบยา"     หมายความวา ใบยาสด หรือใบยาแหงของตนยาสูบ  
   "ยาอัด"     หมายความวา สวนใดสวนหนึง่ของตนยาสูบซึ่งไดปนหรือยอยและทําเปนแผน 
โดยมีวัตถุอ่ืนเจือปนดวย หรือไมก็ตาม  
   "ยาเสน"   หมายความวา ใบยาหรือยาอดั ซ่ึงไดหั่นเปนเสนและแหงแลว 
   "ยาสูบ"    หมายความวา บหุร่ีซิกาแรต บหุร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสนปรุง และใหรวมตลอดถึง
ยาเคี้ยวดวย 
   "บุหรี่ซิกาแรต" หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุงไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปน
หรือไมซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษหรอืใบยาแหงหรือยาอดั 
   "บุหรี่ซิการ" หมายความวา ใบยาแหงหรือยาอัดซึ่งมวนดวยใบยาแหงหรือยาอัด 
   "บุหรี่อ่ืน"   หมายความวา ยาเสนหรือยาเสนปรุงซึ่งมวนดวยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบ
มะกา ใบจาก หรือวัตถุอ่ืนทีม่ิใชกระดาษ หรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษ และที่มใิชใบยาแหง หรือ
ยาอัด 
   "ยาเสนปรงุ" หมายความวา ใบยาซึ่งมิใชใบยาพันธุยาสบูพื้นเมืองหรือยาอัด ซ่ึงไดหั่นเปน
เสนและปรุง หรือปนดวยวตัถุอ่ืนนอกจากน้ํา  
  "ยาเคี้ยว"   หมายความวา สวนใดสวนหนึง่ของยาใบยาแหง นอกจากใบยาแหงพันธุยาสูบ
พื้นเมือง ซ่ึงไดปรุง หรือปนดวยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ําเพื่ออมหรือเคี้ยว 
   "ผูเพาะปลูกตนยาสูบ" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทําการเพาะปลูกตนยาสบู 
   "ผูบมใบยา"    หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทําการบมใบยาสดเปนใบยาแหง 
   "โรงบมใบยา" หมายความวา ส่ิงปลูกสรางซึ่งใชบมใบยา 
   "สถานีบมใบยา" หมายความวา สถานที่ตั้งโรงบมใบยา และใหรวมตลอดถึงสถานที่ซ่ึงใช
เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือเก็บใบยาซึ่งอยูในบริเวณเดียวกนัดวย 
  "ผูอบใบยา"    หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทําการอบใบยาแหงดวยเครื่องจักรเพื่อปรับ
ระดับความชืน้ 
   "โรงอบใบยา"  หมายความวา โรงเรือนซึ่งติดตั้งเครื่องอบใบยา และใหรวมตลอดถงึโรงเรือน
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ที่เก็บใบยาแหงในบริเวณเดยีวกันดวย 
   "ผูประกอบอตุสาหกรรมยาสูบ" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหทํายาอัด ยาเสนหรือยาสูบ 
เพื่อการคา 
   "โรงอุตสาหกรรมยาสูบ"    หมายความวา สถานที่ซ่ึงใชในการทํายาอัดยาเสนหรือยาสูบเพื่อ
การคาและใหรวมตลอดถึงบริเวณแหงสถานที่นั้นดวย 
   "ซอง"   หมายความรวมตลอดถึง หอ กระทอ กระปอง กลอง ขวด หรือส่ิงอื่นซึ่งใชบรรจุ
ผูกมัดยาเสน หรือยาสูบ  
   "แสตมปยาสบู"    หมายความรวมตลอดถึง เครื่องหมายอยางอื่นที่ใชแทนแสตมปยาสูบ 

 
โดยสรุป พระราชบัญญัติดังกลาวนี้ ไดกําหนดสาระสําคัญในสองเรื่องคือ เร่ืองแรกเปน

บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องภาษียาสูบ โดยกําหนดขึ้นเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาแสตมปยาสูบ
ฐานในการคํานวณภาษีและการปดแสตมป และการขีดฆาแสตมป เร่ืองที่สอง เปนการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการควบคุมกระบวนการผลิตตาง ๆ เร่ิมตั้งแตการเพาะปลูกตนยาสูบการตั้งสถานที่บม
ใบยา    การบมใบยา     การตั้งโรงอบใบยาและการอบใบยา    การหั่นใบยา   ราคาใบยา และการซื้อ
ขายใบยา     การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ     การขายยาเสนหรือยาสูบ     การควบคุมการนําเขา 
หรือสงออกเมล็ดพันธุยาสูบ     การขยายตัวของการปลูกยาสูบ   โดยมีรายละเอียดในเรื่องนี้ทั้งสิ้นรวม 
35 มาตรา  

กลาวไดวา ในตอนตนคือระหวางป  พ.ศ. 2500–2520 เนื่องจากรัฐสามารถผูกขาด
อุตสาหกรรมบุหร่ีได  จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการควบคุมการผลิตเปนดานหลัก โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการผลิตใบยาสูบ ระเบียบดังกลาวนี้ ไดทําใหผูผลิตยาสูบกลายมาเปนผูอยูภายใตอุปถัมภ 
(clients) ในระบบอุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงเราจะไดวิเคราะหระบบตาง ๆ เหลานี้ จากขอมูลสนามที่เรา
ศึกษาในครั้งนี้ ในบทตอไป    การควบคุมการผลิตยาสูบนี้ ไดทําใหการผลิตยาสูบไมไดผันแปรมาก
นัก กลาวคือ ตลอดระยะเวลากวา 30 ป   คือ จากป พ.ศ. 2500 เปนตนมา    การผลิตยาสูบมีการ
ขยายตัวในอัตราที่ต่ํา เมื่อเทียบกับพืชเกษตรประเภทอื่น คือ เพียง 0.5 เทานั้น  ในสวนของการบริโภค 
ยังคงเปนเรื่องที่ยากที่จะประมาณการ     ทั้งนี้เนื่องจากวาการบริโภคยาสูบพื้นเมือง ยังคงมีปริมาณที่
สูง (และในปจจุบันก็ยังคงสูงอยู)    อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งเราอาจจะดูจากตัวเลขการผลิตของโรงงาน
ยาสูบภายในประเทศ ซ่ึงเปนการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และนอกจากนี้ในประเทศไทย 
ความตระหนักในเรื่องอันตรายจากยาสูบตอสุขภาพในชวงนั้น ยังไมชัดเจน      แมในประเทศพัฒนา
แลว  อยางเชน สหรัฐอเมริกาก็เพิ่งเริ่มจะมีรายงานอันตรายของการสูบบุหร่ีในชวงทศวรรษที่ 1960 
นี่เอง     สวนการควบคุมการบริโภคบุหร่ี นั้น ในป  พ.ศ. 2517 ประเทศไทยไดเร่ิมกําหนดใหมีการ
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พิมพคําเตือนบนซองบุหร่ีวา   “บุหร่ีอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ”   ความจริงขอความดังกลาวนี้ 
คลายกับที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1965) ตอมาไดแกการประกาศขอบัญญัติ 
พ.ศ. 2519   ของกรุงเทพมหานคร      เร่ืองการควบคุม   ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยใน
โรงเรียน โรงภาพยนตร และรถประจําทาง โดยกําหนดการสูบบุหร่ีในสถานที่ดังกลาว  

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2500 – 2520 หรือราว ๆ คริสตทศวรรษที่ 1960 – 1970 ที่ในขณะ
ประเทศไทย มีการผูกขาดการผลิตบุหร่ี และการหามการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศนี้ ในทางยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ไดมีการตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีมากขึ้น รายงานของคณะที่ปรึกษา สํานักงาน
แพทยใหญ สหรัฐอเมริกา (an advisory committee to the US surgeon general) ป ค.ศ. 1964 ระบุวา 
การสูบบุหร่ี เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะคณะที่ปรึกษาไดรวบรวมรายงานทางการแพทยตาง ๆ 
ที่ผานมานับตั้งแตป  ค.ศ. 1953 ที่ระบุวา มีความเกี่ยวพันระหวางการสูบบุหร่ี และการเกิดโรคมะเร็ง
ปอดของคน ผลที่ตามมาก็คือ ในป  ค.ศ.1965   สภาคองเกรส ไดประกาศใชกฎหมาย “the Federal 
Cigarette Labeling and Advertising Act  ซ่ึงกําหนดใหกลองบุหร่ี ตองมีขอความ  “โปรดระวัง สูบ
บุหร่ี อาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ”  หลังจากนั้นเปนตนมา    นโยบายการควบคุมบุหร่ีใน
สหรัฐอเมริกา ก็เปนไปภายใตการเจรจาตอรอง ระหวางกลุมรณรงคเรื่องสุขภาพ และกลุมบริษัทบุหร่ี
ขามชาติ  การเผยแพรหลักฐานขอคนพบทางการแพทย ไดขามไปถึงยุโรป และไดทําใหสาธารณะชน
ไดตระหนักถึงพิษภัยบุหร่ีมากขึ้น ผลที่ติดตามมาก็คือ รัฐบาลของประเทศเหลานั้น ไดใชความ
พยายามที่จะควบคุม และรณรงค ใหประชากรในประเทศของตนเอง  ลดการบริโภคบุหร่ี และ
มาตรการอันหนึ่งที่นํามาใชก็คือ  การเพิ่มภาษีที่ทําใหบุหร่ี มีราคาแพงขึ้น   นอกจากนั้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเอง  ก็มีการฟองรองบริษัทยาสูบ โดยผูบริโภคที่เปนมะเร็งที่ปอดอันเนื่องมาจากการสูบ
บุหร่ี และโดยรัฐบาลทองถ่ิน ทําใหบริษัทมีคาใชจายในเรื่องนี้จํานวนมาก Derthic (2005) ช้ีวา กวา
รอยละ 50 ของมูลคาบุหร่ีที่มีราคาเพิ่มขึ้นโดยรวมของบริษัทตาง ๆ เปนคาใชจายเกี่ยวกับเรื่องการยุติ
ขอพิพาททางกฏหมายของบริษัท ดวยแนวโนมเชนนี้ ไดทําใหบริษัทขามชาติ ตองหันไปใหความ
สนใจในการขยายตลาดไปในประเทศโลกที่สาม นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาบุหร่ีของประเทศ
ตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากการใชมาตรการควบคุมหรือการเพิ่มขึ้นของภาษี ไดทําใหมีการแพรระบาดของ
บุหร่ีเถ่ือนอยางมาก สําหรับการแพรอิทธิพลของบรรษัทขามชาติบุหร่ีเขามาในประเทศไทย ภายหลัง
จากที่มีแรงกดดันจากนักเคลื่อนไหวทางสุขภาพในประเทศตะวันตก จะไดวิเคราะหในหัวขอตอไปใน
บทนี้  

ความเคลื่อนไหว และการตระหนักตอผลกระทบตอสุขภาพ จากการสูบบุหร่ี ไดยกระดับ
ขึ้นมาเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันในระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2523 องคการอนามัยโลก 
กําหนดใหเปนปรณรงคไมสูบบุหร่ีสากล ในประเทศไทย มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ 
เกิดขึ้นหลายครั้ง และขอมูลทางการแพทย ในเรื่องสาเหตุของการโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ี 



 

 

21

ไดรับการตีแผ เผยแพรกวางขวางขึ้น ในชวงปลายทศวรรษที่ 2520   องคกรพัฒนาเอกชนไดเขารวม
ในการรณรงคและเผยแพรในเรื่องนี้ ไดทําใหสาธารณะตระหนักตอภัยจากการสูบบุหร่ีอยาง
กวางขวาง ในชวงนี้ จึงถือวา ไดเกิดความพยายามที่จะควบคุมการบริโภคบุหร่ีภายในประเทศ เกิดขึ้น
อยางชัดเจน      ในป  พ.ศ. 2531 รัฐบาลเริ่มมีนโยบายการควบคุมการบริโภคบุหร่ี และตามมาดวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.)  ภายหลังจากนั้น คบยช. ไดมี
บทบาทในการผลักดันมาตรการตาง ๆ นับตั้งแตผลักดันใหมีการออกประกาศการพิมพคําเตือนขาง
ซองบุหร่ี การผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. 2535    ตลอดจนการผลักดันในเรื่องภาษี และอื่น ๆ อีกมาก   
ความกาวหนาในเรื่องการควบคุมการบริโภคบุหร่ีของประเทศไทย ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ     ดังจะเห็นไดจากมกีารแตงตั้งนายแพทยหทัย ชิตานนท ซ่ึงเขารวมประชุมในฐานะผูแทน
ของประเทศไทยเปนCo- chairman ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการประชุ ม คร้ังที ่1 ที ่
กรุงเจนีวา   ประเทศสวิสเซอรแลนดในระหวาง วันที่ 6- 17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีประเทศที่ เขา
ประชุม 103 ประเทศ จากทั้งหมด 110 ประเทศทั้งนี้เพื่อประสานงานและรวมดําเนินการเรงรัดการ
ดําเนินการลดการบริโภคยาสูบของโลก  ไดมีการจัดตั้งองคกรภาคีสมาชิกใหญ (Conference of  
party ,COP) 

ในระดับนานาชาติ การควบคุมการบริโภคบุหร่ี เปนไปตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบหรือกฎหมายบุหร่ีโลก(Framework Convention on Tobacco Control - FTCT)  กรอบ
อนุสัญญาควบคุมยาสูบถือเปนกฎหมายแม มีทั้งหมด 11 หมวด 38 มาตรา อาทิ มาตรการลดอุปสงค
ของยาสูบ เชน    ดานราคาและภาษี การปกปองบุคคลจากการสูดดมควันบุหร่ี   การควบคุมสารใน
ผลิตภัณฑยาสูบ การแจงสารพิษในบุหร่ี การบรรจุหีบหอ และติดปายผลิตภัณฑ การโฆษณายาสูบ 
มาตรการลดอุปทานของยาสูบ เชนการควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย  การขายแกผูเยาว
และขายโดยผูเยาว มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม มาตรการลงโทษตามกฎหมาย และมาตรการดาน
บริหารจัดการ ความรวมมือดานตาง ๆ   

ปจจุบัน( พ.ศ. 2550)  การเจรจารางกรอบอนุสัญญาฉบับนี้อยูในรอบที่ 4 (Intergovernmental 
Negotiating Body หรือ INB4) คร้ังลาสุด มีการประชุม เมื่อวันที่   18-23   มีนาคม   พ.ศ. 2550 โดยมี
ตัวแทนรัฐบาลจากประเทศ ตาง ๆ เขารวมประชุม กลุมพันธมิตรที่เปนตัวแทนขององคกรเอกชน
(FCA) จากประเทศตาง ๆ กวา 170 องคกร  ไดเสนอขอเรียกรองสําคัญที่ควรจะมีในการเจรจาครั้งนี้ 
10 ประการ ใหแกตัวแทนรัฐบาลจากประเทศทั่วโลก  ดังนี้   

1.  การหามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในทุกรูปแบบ รวมถึงการเปนสปอนเซอรใหกับ    
องคกรตาง ๆ ของบริษัทบุหร่ี 
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2.  ปองกันการนําเขาบุหร่ีเถ่ือนโดยจัดทําระบบการลงทะเบียนกับตัวแทนจําหนายบุหร่ีทั่ว
โลกที่มีประมาณ 10,000 ราย เพื่อบันทึกการสงออกของผลิตภัณฑบุหร่ีที่มีการติดแถบบันทึกที่ซอง
บุหร่ี ซ่ึงเทคโนโลยีนี้สามารถทําไดในราคาต่ํากวา 0.02 ดอลลารสหรัฐ 

3.   การทําเครื่องหมายตาง ๆ บนซอง เชน  คําเตือน  ภาพคําเตือน รวมถึงขอมูลสวนประกอบ
ของบุหร่ี และการใชขอความ “สําหรับขายเทานั้น”- For sale only in the [market]   เพื่อลักลอบนําเขา
บุหร่ีเถ่ือน  แตสําหรับขอความ  “งดจําหนายบุหร่ีแกผูที่มีอายุไมครบ 18 ป”  ควรที่จะยกเลิก    
เพราะเปนขอความที่ยั่วยุใหเด็กอยากลองสูบบุหร่ี เพื่อแสดงความเปนผูใหญมากกวาที่จะหาม  เปนตน  
ซ่ึงเครื่องหมายบนซองเหลานี้ควรจัดทําเปนมาตรฐานขั้นต่ําสุดในเรื่องของขนาด  ตําแหนง และการ
ใชรูปภาพที่หมุนเวียนกันไป ผูที่มีอํานาจในแตละประเทศควรจัดทําขอความ และเครื่องหมายตางๆ 
เหลานี้เปนภาษาทองถ่ิน 

4.    ควรคํานึงถึงเรื่องสุขภาพของประชากร กอนผลประโยชนในเชิงพาณิชย 
5. หามการใชช่ือการคาที่กอใหเกิดความเขาใจผิด เชน ‘ไลท’ ‘มายด’ และ ‘อุลตราโลว’ 

เพราะคําเหลานี้กอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูบริโภควาเปนบุหร่ีที่ปลอดภัย 
6. หามการใชระบบวัดมาตรฐาน ISO ในผลิตภัณฑยาสูบ เพราะการวัดระดับนิโคติน และ

ทาร โดยเครื่องกลไมสามารถใหขอมูลใดๆ ที่เปนประโยชนแกผูบริโภค 
7. เพิ่มภาษีบุหร่ี   ภาษีถือวาเปนวิธีการที่ไดผลที่สุดในการลดการบริโภค  เมื่อราคาของยาสูบ

สูงขึ้น ผูบริโภคก็จะลดปริมาณการสูบลง และภาษีที่เก็บไดบางสวนควรจะนํามาใชในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ  โดย ตั้งเปนกองทุน หรือจัดใหมีโปรแกรมการเลิกบุหร่ีขึ้น 

 8.  ยกเลิกการขายบุหร่ีในรานปลอดภาษี เพราะดูเหมือนวาการขายบุหร่ีที่ปลอดภาษีเปนการ
เปดชองทางใหกับพอคาตลาดมืด ไดนําบุหร่ีที่ไมเสียภาษีมาจําหนายไดอยางสะดวกสบาย 

9.    คุมครองสิทธิ และสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ีในการมีชีวิตที่ปลอดจากควันบุหร่ี 
  10.  หยุดใหความชวยเหลือกิจการที่เกี่ยวของกับการผลิตบุหร่ี โดยในสวนการใหความชวย
เหลือชาวไรยาสูบนั้น ควรเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนหรือสนับสนุนใหเปลี่ยนมาผลติ    
สินคาที่เปนความตองการของคนสวนรวม (กรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2548)  
 กรอบอนุสัญญาดังกลาวนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 ขณะนี้มีประเทศที่รวม
ลงสัตยาบันรับรองกฎหมายดังกลาวแลว 161 ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก 
และรวมใหสัตยาบันกรอบอนุสัญญาฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547   ในอันดับที่ 36 วัตถุประสงค
สําคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อใชเปนเครื่องมือระดับนานาชาติในการควบคุมการแพรระบาด
ของยาสูบ และเพื่อคุมครองสุขภาพเด็กและวัยรุน ประชาชนที่ไมสูบบุหร่ี ซ่ึงมีกวา 5,000 ลานคนจาก
ควันบุหร่ีมือสอง โดยควันของบุหร่ีเปนค็อกเทลรวมของสารพิษตางๆ กวา 4,000 ชนิด มีคนสูบวันละ 
15,000 ลานมวน 
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 สําหรับการประชุมภาคีสมาชกิใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ คร้ังที่ 2 
(Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control :COP II) นั้น 
ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณะสุขไดรับหนาที่เปนเจาภาพในการจัดการประชุมระหวาง วนัที ่30 
มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  ณ  ศูนยการประชุมสหประชาชาติ(UNCC) กรุงเทพมหานคร  ไดมี
การนําเสนอรางกฎหมายลูก ซ่ึงเปนรายละเอียดตามขอกําหนดในกรอบอนุสัญญาดังกลาว ใหประเทศ
ภาคีสมาชิกรวมพิจารณาปรับปรุงใหเกิดการยอมรับ และนํากลับไปประยุกตเปนกฎหมายในแตละ
ประเทศทั่วโลก   ไดแก      การควบคุมการโฆษณาขามพรมแดน     การควบคุมบุหร่ีเถ่ือน และการ
เก็บภาษีบุหร่ีในรานคาปลอดอากร     การประกาศเขตปลอดบุหร่ี  เพื่อปกปองประชาชนรุนนี้และรุน
ตอไป ที่ถูกบอนทําลายทั้งดานสุขภาพ   สังคม   ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ  จากการบริโภคยาสูบและ
ควันบุหร่ี โดยไทยไดสงผูเชี่ยวชาญเขารวมการพิจารณาทุกรางกฎหมายดวย มีนายแพทยหทัย ชิตา
นนท ประธานมูลนิธิสงเสริมสุขภาพไทยเปนหัวหนาคณะ   (ฮูคาดในพ.ศ.2642จะมีคนตาย..., 2550) 
 
2.2  บทบาทของบริษัทขามชาติ ในการควบคุมบุหรี่ในกระเทศไทย 

การขยายอิทธพิลของบริษัทขามชาติ ไปสูประเทศโลกที่สาม เปนขั้นตอนที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในพัฒนาการของระบบทุนนิยม ความจริงแลวการขยายตวัของบริษัทขามชาต ิ มีมานานแลวใน
ประวัติศาสตรพัฒนาการของทุนนิยม แตไดปรับเปลี่ยนวิธีการในรายละเอียดออกไป รูปแบบใหญ ๆ 
ที่เราเห็นไดชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงก็คอืในยุคลาอาณานิคม บริษัทขามชาติไดใชกําลังทหาร (ผาน
รัฐ) ในการเขาไปแทรกแซง ควบคุมการผลิตและการบริโภคในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แตในปจจุบนั 
บริษัทขามชาติไดหนัมาใช “องคกรโลกบาล” (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2544) เปนเครื่องมือในการเขา
ไปครอบงําการผลิต และการบริโภคของประเทศที่กําลังพัฒนา ทั่วทกุภูมภิาคในโลก ซ่ึงถาจะกลาวให
เฉพาะเจาะจง การเขามีอิทธิพลของบริษัทบุหร่ีขามชาติในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใตเสื้อคลุมนโยบาย 
“การคาเสรี” ที่กําลังผลักดันโดยองคกรระหวางประเทศนั่นเอง เราจะวิเคราะหอิทธิพลบริษัทขามชาติ 
ที่มีตอการผลิตและการบริโภคบุหร่ีในประเทศไทย ในประเด็นตาง ๆ ขางลาง 

 
2.2.1 บริษัทขามชาติเปนใคร 
บริษัทขามชาติหรือบรรษัทขามชาติ มาจากภาษาอังกฤษคําวา multinational company หรือ

บางทีก็เรียก  multinational corporation  ซ่ึงธุรกิจแบบบริษัทขามชาติ ก็คือ การขยายตัวของการคา
แบบขยายสาขาที่มุงผลสําเร็จไปที่การลงทุนนอกประเทศ โดยที่มีจุดมุงหมายสูงสุดก็คือ การเขา
ควบคุมตลาดในรายการขายสินคาของตนในตลาดโลกาภิวัฒน  เราอาจแบงบริษัทขามขาติออกเปน    
3 แบบคือ  แบบแรกบริษัทขามชาติแนวดิ่ง จะมีศูนยกลางอยูประเทศแมเปนหลัก แลวจะผลิตของ
ออกไปขายยังตางประเทศดวยการเปดเปน outlet หรือรานสาขา หรือที่เราเรียกวา “ตัวแทนจําหนาย” 
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มุงสินคาและบริการ และการผลิตสินคาและบริการที่หลากหลายกวา บริษัทขามชาติแนวนอน แบบที่
สอง บริษัทขามชาติแนวนอน  จะมีศูนยกลางการผลิตอยูหลากหลายที่ โดยสวนมากจะมองการลงทุน 
ณ ประเทศที่วัตถุดิบราคาถูกและคาแรงงานไมสูงมากนัก ผลิตสินคาและบริการประเภทเดียวไม
หลากหลาย แบบที่สาม บริษัทขามชาติแบบหลากหลาย  จะเปนการผสมผสานแนวทางการผลิตและ
การลงทุน ระหวางสองแบบแรก (จากสารานุกรมเสรี (วิกิพีเดีย),  2550) ในชวงเกือบประมาณ 4 
ทศวรรษที่ผาน บริษัทที่ทําธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบุหร่ี ไดมีการปรับโครงสราง ควบรวมกิจการ 
ทําใหบริษัทมีขนาดใหญ ขยายสาขาของธุรกิจ และอาณาเขตการทําธุรกิจ ออกไปครอบคลุมภูมิภาค
ตาง ๆ ทั่วโลก ในที่นี่จะสรุปใหเห็นภาพคราว ๆ ของบริษัทขามชาติบุหร่ีที่สําคัญไวดังนี้ 

 
Phillip Morris (สหรัฐอเมริกา)  

 บริษัท Phillip Morris International ตั้งอยูเมืองโลซาน  ประเทศสวิสเซอรแลนด  มี
โรงงานผลิตบุหร่ีกวา 50 แหงทั่วโลกและสงบุหร่ีไปขายกวา 160 ประเทศ  มีการจางพนักงานกวา 
80,000 คน  มีสวนแบงตลาดราว 15% ของตลาดบุหร่ีทั่วโลก  นับตั้งแตป พ.ศ. 2513  บริษัทมีรายได
เพิ่มจาก 54 ลานเหรียญ  เปนเกือบ 7,800 ลานเหรียญ  กําลังผลิตเพิ่มจากเดิมกวา  600,000 ลานมวน  
บริษัทนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2390 ณ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  เมื่อป พ.ศ. 2462  บริษัทไดเร่ิม
ใชสัญลักษณมงกุฎเปนตราบริษัท  ซ่ึงอยูภายใตการครอบครองของผูถือหุนรายใหมชาวอเมริกัน  และ
บริษัทในเครือที่รัฐเวอรจิเนียภายใตช่ือ Phillip Morris & Co., Ltd., Inc. ภายหลังไดเปดตัวผลิตภัณฑ
และกลายเปนตราสินคาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดคือ  มารลโบโร (Marlboro) ในชวงกอนป พ.ศ. 2500 
มารลโบโร ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกัน  ตอมาไมนานนักก็เปดตัวบริษัท Phillip 
Morris International เพื่อจําหนายผลิตภัณฑไปทั่วโลก 
 

British American Tobacco- BAT 
 บริษัท British American Tobacco กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ในประเทศอังกฤษ 
โดยตั้งขึ้นเพื่อควบรวมกจิการสงออกของบริษัท ระหวางบริษัท American Tobacco Co. ของอเมริกา 
และ The Imperial Tobacco Co. (of G.B.&I.) Limited ของอังกฤษ การกอตั้งบริษัทโดยการควบรวม
บริษัททั้งสอง ก็เพื่อทําการคาบริษัทนอกเกาะอังกฤษและอเมริกา ในทศวรรษที่ 1960 บริษัทเริ่มขยาย
กิจการไปสูการอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เครื่องสําอางค และอาหาร ไดซ้ือหุนของบริษัท
ตาง ๆ ในยุโรป อเมรกิา และอเมิกาใตเขามาไวในครอบครองของบริษัท เร่ิมทศวรรษที่ 1970 บริษัทมี
โรงงานทําการผลิตสินคากวา 140 โรง กระจายอยูใน 50 ประเทศทั่วโลก ในป 1999 บริษัทไดควบรวม
กิจการกับ Rothmans International และไดทําใหกลุมบรษิัทกลายเปนยดึกุมแบรนดสินคาบุหร่ีที่สําคัญ  
รวมทั้งยี่หอดนัฮิลล ไวในครอบครองของกลุม นอกจากนั้นกลุมยังเขาไปถือหุนในกิจการของกลุม 
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Brown & William และ R.J. Reynolds Tobacco ทําใหเปนผูถือหุนของกลุมดังกลาวรอยละ 42 ใน
ปจจุบันกลุมบริษัท เปนเจาของบุหร่ีกวา 300 ยี่หอ มีสวนแบงตลาด คือผูสูบบุหร่ีของกลุมบริษัท 
ประมาณ 1 ใน 6 จากผูสูบบุหร่ีทั้งหมดประมาณ หนึ่งพนัลานคนทั่วโลก ในปจจุบนับริษัทเปนเจาของ
โรงงานบุหร่ี 55 โรงงาน ใน 44 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงจางพนักงานกวา 55,0000 คน  
 Imperial Tobacco Company กอตั้งขึ้นเมื่อป 1901 โดยการควบรวมของบริษัทในเครือ British 
tobacco และบริษัทบุหร่ีอ่ืน ๆ ที่ถูกคุกคามจากการแขงขนัของบริษัทบุหร่ีในสหรัฐอเมริกา  เมื่อป ค.ศ. 
1902 บริษัท Imperial Tobacco and American Tobacco ไดตกลงรวมมือกันและกลายมาเปนบริษัท 
British-American Tobacco  ในป ค.ศ. 1973 บริษัทไดดําเนินกจิการอยางอื่นดวย อาทิเชน เครือ
ภัตตาคาร  การบริการดานอาหารและการจําหนาย เปนตน  ป ค.ศ. 2001 บริษัทไดเขารวมกับ Philip 
Morris International  เพื่อผลิตและจําหนวยบุหร่ี Marlboro, Raffles และ Chesterfield ในสหราช
อาณาจักร  ในป ค.ศ. 2002 ไดรับชวงตอจากบริษัท Reemtsma Cigarettenfabriken ประเทศ
เยอรมัน  และกลายมาเปนบริษัทบุหร่ีระดบัโลกในเวลาตอมา  ปจจุบนับริษัท Imperial Tobacco ไดถูก
จัดใหอยูในอนัดับที่ 4 ของบริษัทบุหร่ีที่ใหญที่สุดระดับโลก จากการขายบุหร่ีมากกวา 130 ประเทศทั่ว
โลก  มีพนักงานประมาณ 14,500 คน และอีก 32 โรงงานผลิตบุหร่ีทั่วโลก 

สําหรับ American Tobacco Company กอตั้งโดย J.B. Duke ในป 1890 ซ่ึงเปนการควบรวม
อุตสาหกรรมบุหร่ีของหลายบริษัท อยางเชน Allen and Ginter และ Goodwin & Company บริษัทได
เขาไปครอบงําอุตสาหกรรมบุหร่ีของประเทศ ในลักษณะเดียวกับบรษิัท Stand Oil ที่ทํากับ
อุตสาหกรรมน้ํามัน คือการเขาครองครองกิจการบริษัทคูแขงกวา 200 บริษัท ตอมากฏหมาย Antitrust 
ซ่ึงเริ่มบังคับในป 1907 ไดทําใหบริษัทตองแตกออกเปนบริษัทยอย ๆ อีกครั้งในป 1911 ที่สําคัญไดแก
บริษัท American Tobacco Company, R.J. Reynolds, Liggett & Meyers Tobacco Company และ 
Lorillard   

 
Rothmans UK Holdings Limited 

 Louis Rothman ผูกอตั้งบริษัท ซ่ึงเปนชาวยูเครน อพยพเขามาอยูในลอนดอนตอนอายุ 18 ป 
ในป ค.ศ. 1887 ไดเขาทํางานในอุตสาหกรรมยาสูบของอังกฤษ  เมื่อป ค.ศ. 1890  เขาไดเปดธุรกิจของ
ตนเอง  เปนรานขายบุหร่ี  ซ่ึงทําในตอนกลางคืน  แลวขายใหแกพวกผูส่ือขาวและคนทํางานการพมิพ
ในตอนกลางวนั  กิจการของเขากาวหนามช่ืีอเสียง  ในชวงป 1902 ผลิตภัณฑที่มีช่ือเสยีงคือ Pall Mall, 
Royal Favourites  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 Rothmans ไดผลิตบุหร่ีปลอดภาษีปอนใหแกกองทัพ
อังกฤษที่เขารวมในสงคราม  หลังสงครามโลกนั้น กิจการของบรษิัทไดควบรวมกับ Rembrandt 
Group และ Carreras เมื่อป ค.ศ. 1966 กลุมบริษัทไดเปนกลุมแรกที่เปดดําเนนิการอุตสาหกรรมบุหร่ี
ในประเทศบราซิล แตตอมาไดขายกจิการไป  ในชวยทศวรรษที่ 1970s ไดมีการควบรวมอุตสาหกรรม
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บุหร่ีอยางกวางขวางนั้น  กลุมบริษัทก็ไดตั้ง  Rothmans International ขึ้นมา  โดยรวมเอา Carreras 
Rothman ของอังกฤษ  Martin  Brinkmann ของเยอรมนัตะวันตก  Tabacofina ของเบลเยี่ยม  และ 
Tiermac ของเนเธอรแลนดเขาดวยกัน  และนอกจากนั้น  ยังสามารถซื้อหุนของ Alfred Dunhill 
Limited ซ่ึงเปนผูผลิตบุหร่ีคูแขงไดเกิน  51% Rothmans International ภายหลังไดขยายกิจการออกไป
ทําอยางอื่นดวยนอกเหนือจากบุหร่ี อยางเชน  สุขภัณฑ  เครื่องแตงกายชายและของใชหรูหราหลาย
รายการ  ในป ค.ศ. 1993 บริษัทไดปรับโครงสรางโดยแยกเอากิจการที่เกี่ยวกับบหุร่ีออกมาจากกจิการ
ดานอื่นของบริษัท 
 

R.J. Reynolds Tobacco Company  
 บริษัทไดกอตัง้โดย  Richard Joshua Reynolds ในป 1984 สํานักงานใหญของบริษทัตั้งอยูที่
ตึก Reynolds ใน Winston Salem โรงงานที่ใหญที่สุดของ R.J. Reynolds มีขนาด 190,000 ตารางเมตร  
สรางเมื่อป ค.ศ. 1986 อยูใน Tobaccovill มลรัฐ North Carolina ซ่ึงอยูใกลกับสํานักงานใหญของ
บริษัทนั่นเอง  นอกจากนั้นยงัมีโรงงานของบริษัทอีก 2-3 แหงในอเมริกา  โรงงานเหลานี้จางคนรวม
ทั้งหมด 6,800 คน ยี่หอบุหร่ีที่ผลิตโดย R.J. Reynolds ไดแก Camel, Kool, Winston, Salem, Doral, 
Eclipse, ExportA and Pall Mall บุหร่ีที่ผลิตโดย R.J. Reynolds 5 ยี่หอ  ติดอันดับ 1 ใน 10 ของยี่หอ
บุหร่ีที่มียอดขายสูงสุดในอเมริกา และมกีารประมาณวาบุหร่ี 1 ใน 3 มวน ที่บริโภคในอเมรกิาผลิต
โดย R.J. Reynolds ในป 2004 R.J. Reynolds ควบรวมกิจการกับ British American Tobacco ภายใต
ช่ือ Brown&Williamson   ตอมาในป ค.ศ.2006 ไดรับสิทธิเหนือกวาคือผลิตยาสูบที่ไมสูบ (ใชเคี้ยว) 
ไดแก  Kodiak and Grizzly 

จะเห็นไดชัดเจนวา การควบเกิดกับอุตสาหกรรมบุหร่ีมานานแลว ผลก็คือทําใหบริษัทที่ทํา
ธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี มีขนาดใหญ และขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมกิจการอื่น ๆ และเปนผูถือหุน 
ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก การที่บริษัทขนาดของธุรกิจที่ใหญ และ
ครอบคลุมธุรกิจหลายดาน และไดขยายธุรกิจของตนเอง ออกไปครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ได
ทําใหอุตสาหกรรมบุหร่ี เปนอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง มีอํานาจการตอรอง เหนือรัฐบาล องคการ
ระหวางประเทศ และอุตสาหกรรมคูแขงอยางมาก 

 
2.2.2 การคาเสรีและการแพรอิทธิพลบุหรี่ขามชาติ - กรณี GATT 
GATT คือขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต (General Agreements on 

Tariffs and Trade: GATT) ซ่ึงอยูภายใตกรอบการทํางานของ องคการการคาโลก หรือ World Trade 
Organization (WTO) องคกรดังกลาวนี้ มีบทบาทสําคัญในการดูแลรับผิดชอบดานกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ  นโยบายหลักของ WTO ในปจจุบันก็คือการสนับสนุนการคาเสรี  เพื่อให
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บรรลุถึงการคาเสรี WTO ไดใชความพยายามในการเจรจา หรือสรางมาตรการตาง ๆ ที่ใชระหวาง
ประเทศ เพื่อใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกขจัดปจจัยตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางกัน 
โดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องภาษีศุลกากร โดยหลักคิดแลว ประเทศตาง ๆ ควรจะตองลดภาษีศุลกากร
ลงใหนอยที่สุด หรือไมมีเลย เพื่อเปดใหมีการแขงขันกันอยางเสรี แตภายใตขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคา (GATT)  ไดใหสิทธิแกประเทศตางๆ ในการออกบังคับเกี่ยวกับภาษีศุลกากร เพื่อ
ปกปองสุขภาพของประชาชน แตขอบังคับตาง ๆ เหลานี้ จะตองใชบังคับกับสินคาประเภทเดียวกัน ที่
ผลิตภายในประเทศ และภายนอกประเทศอยางเทาเทียมกันดวย (Article XX) กลาวอยางสรุปก็คือ 
ประเทศตาง ๆ มีสิทธิที่จะออกระเบียบกําหนดในเรื่องภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขา (บุหร่ี) ได 
เนื่องจากบุหร่ี จะมีผลตอสุขภาพของประชาชน อยางไรก็ตาม ประเทศนั้น ๆ ก็ตองเก็บภาษีจากบุหร่ี 
ที่ผลิตในประเทศ  ในอัตราที่เสมอภาคกับภาษีศุลกากรสําหรับบุหร่ีนําเขานั้น ๆ  

ขอตกลง GATT ที่ไดกลาวโดยยอขางตน กลายเปนเครื่องมือของบริษัทขามชาติ ในการเขามา
แทรกแซงการบริโภคบุหร่ี โดยที่เราไดกลาวแลววา ในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ไดมีความ
ตระหนักในเรื่องของภัยจากการบริโภคบุหร่ีตอเนื่องมาตลอด  4 ทศวรรษ ผลก็คือ ทําใหตลาดหรือ
ผูบริโภคในประเทศอุตสหกรรมลดลง ในขณะที่ตนทุนของบริษัทเหลานี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคาใชจาย
ในการระงับขอพิพาททางกฏหมาย เงื่อนไขเชนนี้ ทําใหบริษัท จะตองขยายตลาดมาในประเทศโลกที่
สาม ในกรณีของประเทศไทย มีอุปสรรคสําหรับบริษัทเหลานี้ ก็คือ ประเทศไทยมีกฏหมายผูกขาด
การผลิตและการคาบุหร่ี ตัวแทนจากสํานักผูแทนการคาสหรัฐ     (United State Trade Representative: 
USTR)  พ.ค. 2532 ) ไดรับคํารองเรียนจากสมาคมผูสงออกบุหร่ีสหรัฐอเมริกา (United State Cigarette 
Export Association : USCEA) ประกอบดวยบริษัทฟลิป มอรริส(เจาของบุหร่ีมารลโบโร, แอลแอนด
เอ็ม)  บริษัทอาร เจเรยโนลด (เจาของบุหร่ีวินสตัน, ซาเล็ม) และบริษัทบราวนแอนด วิลเลียมสัน ซ่ึง
เปนบริษัทลูกของบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค (เจาของบุหร่ี 555)  เนื่องจากไมยอมเปดใหมีการ
นําเขาบุหร่ีตางประเทศอยางถูกกฎหมาย และยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรและอนุญาตใหมีการโฆษณา
บุหร่ีไดในทุกสื่อ โดยอางวาการปฏิบัติของรัฐบาลไทยสงผลใหบริษัทบุหร่ีของสหรัฐอเมริกาตอง
สูญเสียผลประโยชนจากการสงออกสินคาอยางนอยปละ 166 ลานดอลลารสหรัฐ   (สังศิต  พิริยะ
รังสรรค และคณะ, 2547 ) แลวขอใหประธานาธิบดีบุชใช มาตรา 301 ของกฎหมายการคา 2517  ไต
สวนรัฐบาลไทยปฏิบัติการคาที่ไมเปนธรรม (Unfair Trade Practices) ตอบริษัทเอกชนสหรัฐอเมริกา  

มาตรา 301 ที่ไดกลาวถึงขางตน เปนกฏหมายภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา คือกําหนดให
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถพิจารณาใหสิทธิพิเศษแกประเทศคูคา ซ่ึงเปนประเทศบริวาร ใหไดรับ
การยกเวนภาษี หรือภาษีที่ต่ํากวาที่เก็บจากสินคาประเภทเดียวกันจากแหลงผลิตที่อ่ืน เพื่อใหสินคา
จากประเทศเหลานั้น สามารถสงเขาไปขายในสหรัฐอเมริกาได มาตรการทางนโยบายนี้ เรียกสั้น ๆ วา 
GSP กฏหมายนี้ ใหประโยชนแกประเทศที่กําลังพัฒนา ที่ตองพึ่งการสงออก แตในขณะเดียวกันก็ให
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อํานาจตอรองแกสหรัฐอเมริกา  เหนือประเทศคูคา และความจริงแลว ถาจะวิเคราะหตามหลักของ 
GATT กฏหมายฉบับนี้ของอเมริกา ก็เปนการเลือกปฏิบัติในอีกทางหนึ่ง แตเปนการเลือกปฏิบัติที่มอง
วา ประเทศกําลังพัฒนาไดรับประโยชน  

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 มีการตัดสินคํารองของสหรัฐอเมริกา (บริษัทบุหร่ีขามชาติ) ตอ 
GATT ในการเจรจาแกตตรอบที่สอง   ที่กรุงเจนนีวา คําพิพากษาของแกตตไดตัดสินไทยแพ คําตัดสิน
อยางเปนทางการของ GATT ไดนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติตามกฎบัตรแกตต 3 ขอ คือ  ( ประกิต  
วาทีสาธกกิจ,  2549) 

1. การที่รัฐบาลไทยหามนําเขาบุหร่ีตางประเทศนั้น เปนการผิดตอบทบัญญัติของแกตต 
มาตรา 3  คือ  รัฐบาลไทยเลือกปฏิบัติ โดยใหมีการขายบุหร่ีในไทยได แตหามนําเขาบุหร่ีตางประเทศ 
และรัฐบาลไทยเองผลิตสินคาบุหร่ี  

2. ขอกลาวหาที่อเมริกา บอกวารัฐบาลไทยเก็บอัตราภาษีบุหร่ีไมเปนธรรมนั้น ลูกขุนแกตต
ตัดสินวา    รัฐบาลไทยไดแกไขแลวโดยการปรับอัตราภาษีใหเทากัน เพราะฉะนั้นขอนี้จึงไมผิด  

3. รัฐบาลไทยสามารถที่จะกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมการสูบบุหร่ีในประเทศได 
ตั้งแตการออกกฎหมายหามโฆษณา การใหมีการพิมพคําเตือน การหามสูบบุหร่ี ในที่สาธารณะ การ
ขึ้นภาษี เปนตน แตตองปฏิบัติตอบุหร่ีที่ไทยผลิตเองและบุหร่ีนําเขาอยางเทาเทียมกัน   

ผลการตัดสินถือวา “เสมอกัน” หรือเปนความพายแพทางการคา แตเปนชัยชนะของสุขภาพ 
เพราะการคําตัดสินของ GATT ไดใหน้ําหนักกับ มาตรา 20 บี ของแกตตที่ระบุวา ประเทศหนึ่ง
สามารถที่จะนําเขาสินคาบางชนิดได ดวยเหตุผลเพื่อปกปองสุขภาพของคน สัตวหรือพืช   ที่ประเทศ
ไทยไดยกมาเปนขอตอสู อยางไรก็ตาม กรณีที่ไดยกมาใหเห็นขางตนชี้ใหเห็นวา อํานาจการตอรอง
ของบริษัทขามชาติบุหร่ี มีเหนือคูเจรจาคือ      รัฐบาลไทยอยางมาก การเปดเสรีทางการคาในกรณีของ 
GATT ที่ไดกลาวขางตนนั้น ช้ีใหเห็นชัดถึงชองทางที่บริษัทขามชาติ จะสามารถแทรกแซงหรือเขามา
มีอิทธิพลทั้งในดานการผลิต และการบริโภคบุหร่ี ของประเทศที่กําลังพัฒนา เกมสการตอรองที่บริษัท
ขามชาตินํามาใชก็คือ คุณจะเปดใหประชากรในประเทศคุณได expose กับบุหรี่ตางประเทศ หรือจะ
ยอมใหแรงงานในอุตสาหกรรมสงออกตกงาน หรือประเทศมีปญหาในทางเศรษฐกิจเกมสนี้ประเทศที่
กําลังพัฒนาลวนแตตกเปนรองแกบริษัทขามชาติบุหร่ีทั้งสิ้น  
 

2.2.3 บริษัทขามชาติและการแทรกแซงประชาคมเศรษฐกิจ 
          ภายใตการเปดการคาเสรี และการแขงขันการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ประเทศตาง ๆ 

ในแตละภูมิภาคของโลก ไดรวมตัวกันเปนกลุมประชาคมนานาชาติ อยางเชน กลุมประชาคม
เศรษฐกิจรวมยุโรป กลุมประชาคมอาเซียน เปนตน การรวมกันเปนประชาคมเชนนี้ ในดานหนึ่งได
กอใหเกิดความรวมมือทางดานการคา หรือการขจัดอุปสรรคทางการคา ระหวางสมาชิกกลุมเศรษฐกิจ
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นั้น ๆ แตอีกดานหนึ่ง ก็เปนการสรางมาตรการกีดกันประเทศอื่น ๆ ที่ไมใชสมาชิกดวย ขอตกลง
ทางการคาที่อยูในรูปของประชาคมระหวางประเทศในระดับภูมิภาคที่สําคัญคือ ขอตกลงการคาเสรีที่
สําคัญ ไดแก ขอตกลงการคาเสรีของอเมริกาเหนือ (The North American Free Trade Agreements 
หรือ NAFTA)   ขอตกลงทางการคาสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU)  และเขตการคาเสรี
อาเซียน (Asian Free Trade Area หรือ AFTA) วิธีการที่บริษัทขามชาติใชคือ เขามาตั้งโรงงานการผลิต
ในระดับภูมิภาค แลวสงบุหร่ีไปขายยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค ในกรณีของ NAFTA มีโรงงานของ
บริษัทฟลิปมอริส ไปตั้งโรงงานที่ประเทศมาเลเซีย และฟลิปปนส (Stephen Haman และคณะ, 2548)  
บุหร่ีของบริษัทขามชาติ ที่ผลิตขึ้นในเขต AFTA ก็สามารถสงไปขายในประเทศของกลุมสมาชิกได
เชนเดียวกับสินคาอื่น เนื่องจาก NAFTA ยังไมมีระเบียบหรือขอยกเวนในเรื่องนี้  
 

2.2.4 การใหความชวยเหลือของบริษัทขามชาต ิ
             การเขาครอบงําอุตสาหกรรมบุหร่ีทั่วโลก  มีลักษณะที่เหมือนสูตรสําเร็จที่บรรษัทบุหร่ีขาม
ชาติจะใชกลยุทธในการรุกยึดตลาดกับทุกประเทศ ดวยวิธี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเสนอการ
ชวยเหลือเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ขอลงทุนรวมกับโรงงานยาสูบของรัฐ ช้ีนํายุทธศาสตร
ของกิจการโรงงานยาสูบของประเทศ และสุดทาย คือ การเขายึดครอง (takeover) กิจการเปนของตน
อยางสิ้นเชิง ซ่ึง หทัย ชิตานนท (2540) ไดอธิบาย 4 ขั้นตอนในการเขาครอบงําของบริษัทตางชาติ
ดังนี้คือ   
    1)  ระยะเกี้ยวพาราสี  เมื่อบริษัทบุหร่ีขามชาติ สามารถเขามาเปดตลาดได ส่ิงแรกที่
ทําคือ เร่ิมเสนอการชวยเหลือเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ทั้งในดานการปลูก บมใบยา และ
การผลิตบุหร่ีโรงงาน จะอุปถัมภจัดการใหเดินทางไปดูงานในตางประเทศ ซ่ึงกรณีตวัอยางที่ประเทศ
จีนซึ่งมีผูสูบบุหร่ีมากที่สุดในโลกถึง 300 ลานคน ถึงแมบุหร่ีตางประเทศจะยงัไมไดรับอนุญาตใหวาง
จําหนายได แตบริษัทบุหร่ีขามชาติก็ไดสงวัตถุดิบเขาไปสูขบวนการผลิต เขาไปชวยเกษตรกรจนีปลูก
ใบยาสูบ  เปนตน  
  2)  ระยะแตงงาน  เมื่อตีสนิทแลวก็ถึงขั้นการสมรส กลาวคือ จะมีการขอลงทุนรวม
(joint venture)  กับโรงงานยาสูบของรัฐ นับเปนการ “ปกหลัก” อยางมั่นคง ดังที่ประเทศเวียตนาม 
ประเทศจีน ประเทศเขมร อินโดนีเซีย เปนตน ประเทศเหลานี้รวมทุนกับบรรษัทขามชาติ เชน บริษัท
อเมริกันอารเจเรยโนลด บริษัทฟลิปมอรริส บริษัทรอธแมนสโฮลดงส ตามลําดับ 
  3)  ระยะการแตงงานไมราบรื่น  บรรษัทขามชาติจะเริ่มออกลาย โดยการเบงกลาม 
ดวยการที่มีฐานะเปนอภิมหาเศรษฐี พรอมกับไดรับการหนุนหลังจากรัฐบาลอภิมหาอํานาจของตน  
เร่ิมมีเสียงแข็งและดํารงตนเปนผูช้ีนําในยุทธศาสตรของกิจการโรงงานยาสูบ ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจของ
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ประเทศเจาของบาน ในทวีปเอเชียโรงงานยาสูบของรัฐในหลายประเทศไดแปรสภาพเปนเอกชน
บางสวน (quasi private) และนํากลยุทธการตลาดของบริษัทบุหร่ีตะวันตกมาใชเพื่อใหประชาชนตน
สูบบุหร่ีมากขึ้น และตายมากขึ้น ผลกําไรที่ไดสวนใหญถูกสงกลับไปเขาธนาคารในสหรัฐ อังกฤษ 
และญี่ปุน  
  4) ระยะการหยาราง เมื่อโรงงานยาสูบของรัฐออนแอลง บรรษัทขามชาติก็จะหยา
ขาดตัดสภาพการสมรส สุดทายก็เขายึด (takeover) กิจการเปนของตนอยางสิ้นเชิง ซ่ึงในทวีปอเมริกา
ใต โรงงานยาสูบรัฐสามในสี่ ตองสดสภาพเปนเพียงสาขาของบรรษัทบุหร่ีขามชาติ   
 กลาวโดยสรุป การชวยเหลือของบริษัทขามชาติ ในที่สุดจะนําไปสูการครอบงําหรือการเทค
โอเวอร ซ่ึงจะทําใหอุตสาหกรรมตกอยูภายใตการควบคุมของบริษัทขามชาติโดยสมบูรณ อยางไรก็
ตาม ในกรณีของไทย ขณะนี้อุตสาหกรรมยังอยูภายใตการผูกขาดของรัฐ การแทรกแซงในรูปแบบนี้ 
จึงอาจจะยังไมปรากฏอยางชัดเจนในปจจุบัน  
 

2.2.5 เขตการคาเสรี (Free Trade Area - FTA)  
  การคาเสรี ในปจจุบันไดกาวไปสูการเจรจาทําขอตกลงทางการคาแบบทวิภาคี ระหวาง 

ภูมิภาคหรือระหวางประเทศ ซ่ึงในปจจุบนั ประเทศไทยไดทําขอตกลง FTA และกําลังเจรจากับประเทศ
ตาง ๆ อยู ซ่ึงการเจรจาการคาเสรี อาจจะทําไดในสามแบบ แบบแรก เปนการเจรจาแบบพหภุาคีใน
องคการการคาโลก แบบที่สอง เปนการเจรจารวมกลุมทางภูมิภาค (Regional Integration) อยางเชนการ
จัดทําเขตการคาเสรีแหงทวปีอเมริกาเหนอื (NAFTA) ซ่ึงครอบคลุมสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก 
แบบที่สาม เปนการเจรจาและตกลงทางการคาแบบทวิภาคี ในสภาวะที่การเจรจาและการจัดทําการคา
เสรีระดับพหภุาคีและระดับภูมิภาคมีอุปสรรค และเปนไปไดชา ประเทศตาง ๆ ไดหันมาทําความตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคีมากขึ้น 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ใน 
รูปแบบทวิภาคี (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)  เชน ความตกลงเขตการคาเสรี
ระหวางไทย-จีน  มีผลบังคับใชตั้งแต  วันที่ 1 ตุลาคม  2546  ซ่ึงไดเปดตลาดสินคาเกษตรพิกัด 07-08 
(ผักและผลไม)  สวนการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย  มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2548 และการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-นิวซีแลนด  มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 นอกจากนี้  ไทยยังไดมีการเจรจากับประเทศตาง ๆ อยู ซ่ึงการเจรจา
เหลานี้จะมีผลตอการคาบุหร่ีโดยสรุปดังตอไปนี้ 

• เขตการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา  
การเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย- สหรัฐอเมริกา      (กรมเจรจาการคา 
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ระหวางประเทศ, 2550)    ไดเร่ิมขึ้นหลังจากที่ไทยและสหรัฐฯ ไดลงนามกรอบความตกลงดานการคา
การลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement : TIFA)  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2545  เพื่อ
แกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  ตอมาไทยและสหรัฐฯ ไดเจรจาหารือตอกันผาน
มาแลว 6 รอบ  โดยสหรัฐฯ ไดเสนอกกรอบการเจรจาที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ (Comprehensive)  แทบ
ทุกดาน  โดยจะครอบคลุมในเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา  การคาบริการ  การลงทุน  และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ ซ่ึงการเจรจาแบงออกเปน 22 กลุม  ไดแก   การเปดตลาดสินคา
เกษตร   การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม  การเปดตลาดสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป  กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา   การคาบริการ  การลงทุน  โทรคมนาคม  การเปดเสรีภาคการเงิน  พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส    ระเบียบพิธีการศุลกากร    มาตรการสุขอนามัย   มาตรการเยียวยาทางการคา  ความ
โปรงใส    การระงับขอพิพาท    การจัดซื้อโดยรัฐ     นโยบายการแขงขัน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) ทรัพยสินทางปญญา  อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา  การ
สรางขีดความสามารถทางการคา  แรงงานและสิ่งแวดลอม   

การเจรจาทั้ง 6 รอบที่ผานมานั้น  เปนการแลกเปลี่ยนความเห็นและขอมูลเพื่อกําหนดกรอบ
เจรจาและทําความเขาใจระบบของแตละฝาย  ไดมีการศึกษารางขอบท (Text)  และรางโตตอบที่ไทย
และสหรัฐฯ ไดยื่นในบางกลุมเจรจา รวมทั้งในกลุมการเปดตลาดสินคา  ไดมีการแลกเปลี่ยน 
Requests และ Offers ของแตละฝายดวย  ซ่ึงในการเจรจาหารือไทยไดมุงเนนใหสหรัฐอเมริกา ลดภาษี
นําเขาสินคาจากไทย  และมุงสงเสริม  ลด  และขจัดอุปสรรคในการสงสินคาและบริการของไทยเขาสู
ตลาดสหรัฐฯ (Market Access) รวมทั้งเสนอใหมีการเจรจาในเรื่องการสรางขีดความสามารถทาง
การคา  และเทคนิคในการปรับปรุงมาตรฐานสินคาใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงปจจุบันสหรัฐฯ  ขอหยุดการเจรจา
โดยใหมีการสานตอความสัมพันธทางการคาและการหารือในประเด็นตาง ๆ ไดตามปกติ  

การเจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ กอใหเกิดประโยชนในบาง
สาขา เชน  การสงออกสินคาประเภทยานยนตขนาดเล็กและชิ้นสวนยานยนต  อุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เครื่องประดับและอัญมณี  เปนตน    ซ่ึงผลประโยชนดังกลาวอาจมีขอบเขตจํากัด
และมีผลเพียงในระยะสั้นเทานั้น  ยิ่งไปกวานั้น  อาจเปนผลกระทบระยะยาวอันเนื่องมาจากการเปด
โอกาสใหตางชาติเขามาครอบครองกิจการและทรัพยากรที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความอยูรอดของ
ประเทศ    ยกตัวอยางเชน  การเจรจาการคาเสรีในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ มีสองประการ  
ประการแรก หากเปดเสรีทางการคาโดยเฉพาะสินคาเกษตร (รวมถึงผลิตภัณฑยาสูบ)  ทําใหราคา
ผลผลิตของเกษตรกรต่ํากวาความเปนจริง  เนื่องจากสหรัฐอเมริกา มีนโยบายหรือกฎหมายตอบโตการ
ทุมตลาดและยังคงใหการอุดหนุนเกษตรกรของสหรัฐฯอยูดี (ผูจัดการรายสัปดาห, 2547) 

ประการที่สอง  ในการกําหนดใหภาษีผลิตภัณฑยาสูบอยูในระดับต่ําและยังคาบเกี่ยวไปถึง
เร่ืองความสามารถของประเทศในการออกมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดของการ
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บริหารยาสูบ  กลาวโดยนัย  การเปดตลาดนําเขาผลิตภัณฑยาสูบจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของอัตราและ
การบริโภคยาสูบ  ผลที่ตามมาอยางเห็นไดชัดเจนคือ  การเกิดโรคและการตายจากยาสูบจะมีมากขึ้น  
(หทัย ชิตานนท, 2547)                          

• เขตการคาเสรีไทย-จีน  
ประเทศไทยกับประเทศจีน    ไดทําความตกลงเขตการคาเสรีภายใตกรอบความตกลงความ 

รวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-
operation between ASEAN and China) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546  เพื่อเปนกรอบและแนวทาง
สําหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปดเสรีการคาสินคา การคา
บริการ   การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ โดยทั้งสองประเทศไดเปดเสรีการคาสินคา
โดยเนนเรื่องการลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพิกัด 07-08 (ผักและผลไม) เปนหลัก  ทําใหตลาด
ของผักและผลไมระหวางไทย-จีนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงประเทศจีนเปนผูสงออกผักและผลไมเขา
มายังประเทศไทยมากกวา 
 นอกจากนี้  การเปดเขตเสรีการคาอาเซียนยังเกี่ยวของในเรื่องผลิตภัณฑยาสูบ (ผูจัดการ
รายวัน, 2549) ซ่ึงมีการนําเขาบุหร่ีตางประเทศ  สงผลทําใหเกิดการแขงขันกันสูงจนทําใหบุหร่ีไทยถูก
แยงตลาด  มีการลักลอบนําเขาบุหร่ีตางประเทศ  และนําเขาใบยาสูบพันธุเวอรจิเนียจากจีนเนื่องจากใบ
ยาสูบจากจีนมีราคาถูก และไมมีการสงเสริมการแขงขันไปตางประเทศเพราะโรงงานยาสูบผูกขาดการ
ผลิตเพียงผูเดียว  ยิ่งไปกวานั้น ในป 2549 ไดมีการลดโควตารับซื้อใบยาลงอีก 20% (9 ลานกิโลกรัม/
ป) และรัฐบาลมีการรณรงคใหประชาชนเลิกสูบบุหร่ี ทําใหการจําหนายบุหร่ีมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง  จึงมีความจําเปนที่รัฐบาลตองลดโควตาของกลุมผูผลิตใบยาสูบใหกับโรงงาน  จากเหตุการณ
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบและโรงบมเปนอยางมาก 

• เขตการคาเสรีระหวางไทย-ญ่ีปุน 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement:  

JTEPA)  ไดมีการลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550  ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
โดยกรอบการเจรจาแบงออกเปน  การคาสินคา (การคาสินคา กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา  พิธีการ
ศุลกากร  การคาไรกระดาษ  การยอมรับมาตรฐานรวมกัน)  การลงทุน/บริการ (การคา บริการ การ
ลงทุน  การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา)  ทรัพยสินทางปญญา  การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  นโยบายการ
แขงขัน  ความรวมมือ (เกษตรและปาไม  การศึกษาและทรัพยากรมนุษย  บรรยากาศการลงทุน  การ
บริการการเงิน ICT วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี SMEs  การทองเที่ยว  การสงเสริมการคาและการ
ลงทุน)  การระงับขอพิพาท  และบทบัญญัติทั่วไป    
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 ทั้งนี้  การเปดเสรีดานการคาสินคาระหวางไทยกับญี่ปุน  จะสงผลใหสินคาสงออกของไทย
ไดรับประโยชนจากการลดภาษีนําเขาและมีความไดเปรียบดานราคาเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงสําคัญ  
ทําใหการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดญี่ปุนขยายตัวมากขึ้น  เฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร  อันเปนผล
มาจากความพยายามในการลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  โดยเฉพาะประเด็นดานมาตรฐาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  สงผลใหสินคาเกษตรหลากหลายประเภทของไทยจะสามารถ
เขาถึงตลาดญี่ปุนไดงายและมากขึ้น ทั้งในกลุมประมง  กลุมอุตสาหกรรมเกษตร  และกลุมเกษตร 
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  ยางพาราและผลิตภัณฑยาง  รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑยาสูบนั้นอยู
ในสาขาการผลิต (อี) สาขายอย (เปนสาขาเฉพาะที่อาจทําขอผูกพันไว) ซ่ึงพบวาไมผูกพันในเรื่อง
เงื่อนไขการลงทุน  กลาวคือ  ญ่ีปุนอาจนํามาใชหรือคงไวซ่ึงมาตรการใดๆ ที่ระบุเงื่อนไขและขอจํากัด
เร่ืองคุณสมบัติเร่ืองการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) หรืออาจกําหนดหรือบังคับใช
ขอกําหนดใหปฏิบัติแลวแตกรณี  นอกจากนั้น  การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมของการผลิต
ผลิตภัณฑยาสูบ ไดจัดใหอยูในกลุมของ (ซี) สาขายอย  ซ่ึงเปนการแบงประเภทอุตสาหกรรมในกรณี
ที่เกี่ยวของ กลาวถึง กิจกรรมที่อาจครอบคลุมโดยมาตรการตามรหัสการแบงประเภทอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  กลาวคือ  ในกรณีที่การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงจํากัดอยูเฉพาะวิสาหกิจหรือองคกร
ของรัฐที่ไดรับการแตงตั้ง ไดเปดเสรีใหกับผูอ่ืนที่นอกเหนือจากวิสาหกิจหรือองคกรของรัฐที่ไดรับ
มอบหมาย หรือในกรณีที่วิสาหกิจหรือองคกรของรัฐที่ไดรับมอบหมายดังกลาวไมดําเนินการบน
พื้นฐานที่ไมใชเชิงพาณิชยอีกตอไป ญ่ีปุนอาจนํามาใชหรือคงไวซ่ึงมาตรการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมเหลานั้น 

กลาวโดยสรุป บริษัทบุหร่ีขามชาติ จะสามารถเขามีมีอิทธิพลตอการควบคุมบุหร่ีไดหลาย
ดาน ประการแรก โดยบริษัทบุหร่ีตางชาติ ซ่ึงเปนบริษัทขนาดใหญ มีธุรกิจครอบคลุมกิจการหลาย
ดาน ไดรวมตัวกันใชอิทธิพลเหนือรัฐบาลของตนเอง ใหเจรจาเพื่อใหประเทศตาง ๆ เปดใหบุหร่ีของ
บริษัทขามชาติ นําเขาไปขายได โดยผานองคกรระหวางประเทศ ซ่ึงประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก 
สามารถมีอิทธิพลเหนือกิจการตาง ๆ เหลานี้ ประการที่สอง บริษัทขามชาติ สามารถขยายการโรงงาน
การผลิตของตนเอง ไปสูประเทศหรือเขตเศรษฐกิจตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก การสงบุหร่ีที่ผลิต
จากโรงงานที่ตั้งอยูในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจในประเทศตาง ๆ จะไดรับการกีดกันนอยกวาบุหร่ีที่
สงมาจากประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก เนื่องจากประเทศในเขตเศรษฐกิจ มีขอตกลงความรวมมือ ที่
จะอํานวยความสะดวกในทางการคาระหวางกัน ประการที่สาม บริษัทบุหร่ีขามชาติ อาจจะใชอิทธิพล
ในทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุหร่ีหรืออุตสาหกรรมยาสูบแพรขยายไปสูโลกท่ีสาม ผานการเจรจา
เพื่อเปดเขตการคาเสรี ซ่ึงในประเด็นสุดทายนี้ ผลกระทบตอเร่ืองการบริโภคยังไมปรากฏชัด แต
ผลกระทบตอผูผลิตใบยาสูบเริ่มมีชัดเจน ถาหากจะกลาวโดยรวม การคาเสรี จะทําใหธุรกิจขนาดใหญ
ซ่ึงสวนมากเปนบริษัทตางชาติ เขามาครอบงําเศรษฐกิจของไทย และแนนอนที่สุดวา อุตสาหกรรม
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ยาสูบและธุรกิจที่เกี่ยวของ ก็จะถูกครอบงําดวย บริษัทเหลานี้ จะขยายธุรกิจและทํากําไรใหกับบริษัท
ของตนเอง ดวยการขยายการบริโภคบุหร่ี ซ่ึงผลที่ติดตามก็คือ จะทําใหภาระในการรักษาพยาบาล
ผูปวยที่เกิดจากการบริโภคบุหร่ี เปนของคนไทยนั่นเอง  
 
2.3   อุตสาหกรรมบุหรี่และการบริโภคบุหรี่ในประเทศไทย ภายใตยุคการคาเสรี 

2.3.1 อุตสาหกรรมบุหรี่ 
ถาเราจะมองอยางกวาง ๆ อุตสาหกรรมบุหร่ีในประเทศไทย ประกอบดวยสวนใหญ ๆ สอง

สวนคือ สวนแรกเปนการผลิตใบยาสูบ ซ่ึงประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และโรงบมใบยา สวน
ที่สองเปนโรงงานบุหร่ี ซ่ึงผลิตบุหร่ีมวลจากใบยาสูบ การคาใบยาสูบในประเทศ เปนการคาผูกขาด
ตามกฎหมาย กลาวคือ มีโรงงานยาสูบของรัฐเปนผูซ้ือใบยาสูบแหงรายใหญที่สุดแตเพียงผูเดียว เพื่อ
นําไปใชในการผลิตบุหร่ี ใบยาสูบที่ใชสวนใหญเปนใบยาพันธุเวอรจิเนีย พันธุอ่ืนๆ ใชเพียงเล็กนอย 
(ชัชวาล  ตัณฑกิตติ,  2546)  สินคายาสูบ  นับวาเปนสินคาที่ทํารายไดใหแกรัฐบาลเปนอยางมาก (เปน
อันดับที่ 3 รองจากน้ํามันและรถยนต) ในป  พ.ศ. 2548  สินคาบุหร่ีจัดเก็บภาษีไดในอัตราสูงสุด ใน
บรรดาสินคาสรรพสามิตทั้งหมด คือ เก็บภาษีรอยละ 75 และในป พ.ศ. 2549 มีการขึ้นอัตราภาษีใน
อัตรารอยละ 79  ของมูลคาการตลาด  อยางก็ตาม การผลิตใบยาสูบมีแนวโนมจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
ระแสการคัดคานการสูบบุหร่ีทั้งในประเทศและตางประเทศ ทามกลางกระแสดังกลาวขางตน โรงงาน
ยาสูบเองซึ่งเปนผูกุมการผลิตใบยาสูบในประเทศ นอกจากจะหาแนวทางเพื่อใหธุรกิจดําเนินอยูได
ตอไปทั้งในปจจุบันและอนาคตแลว ยังตองคํานึงถึงเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ซ่ึงสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของคนกลุมนี้ สวนหนึ่งพึ่งพาและขึ้นตอธุรกิจของโรงงานยาสูบ  เพื่อปองกันปญหาใบยาลน
ตลาด โรงงานจึงแกปญหาโดยการใหบริษัทเอกชนดําเนินการสงออกใบยาไปยังตางประเทศมากขึ้น  
ผลก็คือ ปริมาณการสงออกใบยาสูบจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใบยาพันธุเวอรจิเนียตั้งแตป 
2544 ถึง 2547 พบวายอดการรับซื้อของบริษัทผูสงออก มีปริมาณการรับซื้อที่สูงกวาปริมาณรับซื้อ
ของโรงงานยาสูบ  เชนเดียวกับใบยาเบอรเลย  และเตอรกิช มีการรับซื้อของบริษัทผูสงออกมีแนวโนม
สูงขึ้น อยางเชน  ในป 2548 มีการสงออกใบยาเวอรจิเนียปริมาณสูงสุดไปยังประเทศฟลิปปนส มี
ปริมาณถึง 1,059,520 กิโลกรัม  คิดเปนมูลคา 134,569,803  ลานบาท โรงงานยาสูบเองไดมีการขายใบ
ยาสวนของโรงงานยาสูบใหกับบริษัทเอกชนผูสงออกใบยาในประเทศ และการรวมกันสงเสริมการ
ผลิตใบในรูปของการรวมมือกัน  (วรวิชย  วินิจเขตคํานวณ และคณะ,  2549)   กลาวโดยสรุป การคา
เสรีบุหร่ีที่ผานมา เกิดขึ้นควบคูกับการตระหนักของสาธารณะ ตอพิษภัยจากการสูบบุหร่ี ผลก็คือ ทํา
ใหปริมาณการผลิตบุหร่ีภายในประเทศ ซ่ึงยังคงผูกขาดโดยรัฐ มีการชะลอตัว แตการชะลอตัวดังกลาว
นี้ ก็มิไดสงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกมากนัก เนื่องจากมีการเพิ่มการสงออก ประเด็นที่นาสนใจก็
คือ การผลิตโดยภาพรวมของโลกมิไดมีปริมาณลดลง อยางเชนบริษัท ฟลลิป มอรริส อินเตอรเนชั่น
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แนล รายงานวาระหวาง พ.ศ. 2524 ถึง 2548 มียอดการผลิตบุหร่ีเพิ่มขึ้นจาก 249,000 ลานมวน เปน 
805,000 ลานมวน ส่ิงที่นาสนใจก็คือ ดังที่เราจะเห็นไดจากสถิติในตาราง ยอดการนําเขาและการ
บริโภคบุหร่ีจากตางประเทศ มีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด นับตั้งแตที่รัฐเปดใหมีการนําเขาบุหร่ี
ไดอยางเสรี ประเด็นปญหาจึงอาจจะอยูที่วา ในขณะที่เราลดการผลิตบุหร่ีในประเทศ แตเราก็เพิ่มการ
บริโภคบุหร่ีที่มาจากตางประเทศ และที่สําคัญคือ บุหร่ีที่นําเขาอาจจะผลิตจากใบยาสูบที่ปลูกใน
ประเทศไทยนี่เอง 

ดังที่ไดกลาวไวในตอนตน เนื่องจากอุตสาหกรรมบุหร่ีเปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ  ทําใหการ
ผลิตใบยาสูบภายในประเทศอยูภายใตการควบคุมของอุตสาหกรรมบุหร่ีดวย  ปจจุบัน โรงงานยาสูบ
ผลิตบุหร่ีซ่ึงใน สังกัดอยูกับกระทรวงการคลัง ตั้งอยูที่คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  โรงงานดังกลาวมี
การผลิตบุหร่ีออกจําหนาย  จํานวน 19 ตรา (ยี่หอ)  มีกําลังการผลิต  34,030 ลานมวนตอป  ในจํานวน
นี้เปนบุหร่ีเพื่อสงออกเพียง 10.7 ลานมวน  โรงงานจางคนงานในระบบทั้งหมด  4,513 คน  เปน
พนักงานสวนกลาง  จํานวน  3,551 คน  และพนกังานสวนภูมภิาค จาํนวน  962 คน  อุตสาหกรรม
บุหร่ี  สามารถทํารายไดใหรัฐ  40,922.26  ลานบาท  ( ป 2548)  

        สําหรับประเทศผูนําเขาใบยาสูบพบวา ประเทศในตลาดรวมยุโรป นําเขาเกินกวารอยละ 50 
ของการนําเขาใบยาสูบของโลกทั้งหมด รองลงมาก็คือ ทวีปอเมริกาเหนือ  ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาเปนผู
นําเขารายสําคัญของภูมิภาคนี้  สวนทวีปเอเชียก็นับเปนภูมิภาคหนึ่งที่นําเขาใบยาสูบ รองจากทวีป
อเมริกาเหนือ ญ่ีปุนนับเปนประเทศผูนําเขาใบยาสูบรายสําคัญ  เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกใบยา
พันธุตางๆของไทยสูตลาดตางประเทศ(โลก)ในป พ.ศ. 2544  มีมูลคารวมถึง 2,537.1 ลานบาท 
ขณะเดียวกันมูลคาการสงออกใบยาสูบในปพ.ศ.2540  มีปริมาณถึง 30,828 เมตริกตัน  มีมูลคาถึง 
2,622.90 ลานบาท)     ซ่ึงสงผลใหในป พ.ศ. 2544 โรงงานยาสูบของรัฐมีผลกําไรถึง 5,629.74 ลาน
บาท (ชัชวาล  ตัณฑกิตติ,  2546 )         

 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณการผลิตใบยาสูบระดับโลก จะพบวา ในฤดูการผลิตปสุดทายที่
เรามีขอมูล เมือเปรียบเทียบกับฤดูกาลผลิตที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก (วุฒิ  อนันบุญทริก , 
2550 )    โดยผลผลิตใบยาเวอรจิเนียทั่วโลก มีผลผลิตรวม 3,883  ลานกิโลกรัม  มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
ป พ.ศ. 2549 ถึง 29 ซ่ึงปริมาณการผลิตของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนเพียง 15 ลาน
กิโลกรัม หรือคิดเปนประมาณรอยละ 0.38 ของผลผลิตรวมทั่วโลกเทานั้น การผลิตสูงสุดจะอยูที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณถึง 1,945 ลานกิโลกรัม สวนใบยาสูบเบอรเลยคาดวามี
จํานวน 739 ลานกิโลกรัม ลดลงจากป  พ.ศ. 2549 ซ่ึงผลิตได 755 ลานกิโลกรัม   ประเทศไทยจะมี
ปริมาณการผลิต 43 ลานกิโลกรัม  สูงสุดจะอยูที่ประเทศมาลาวี มีปริมาณ 125 กิโลกรัม   สวนใบยา
เตอรกิช ในฤดูการผลิต 2550 มีผลผลิตทั่วโลก 295 ลานกิโลกรัม  ลดลงจากปพ.ศ. 2549 ซ่ึงผลิตได 
358 ลานกิโลกรัม ปริมาณที่ลดลงเทากับ 63 ลานกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ  17.06 %  ซ่ึงประเทศ
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ไทยมีปริมาณการผลิตในฤดู 2550 ประมาณ 6 ลานกิโลกรัม    สรุปไดวา การผลิตใบยาโลกป 2550 
(Crop 2007) คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ 4,917 ลานกิโลกรัม  ใบยาเบอรเลยประมาณ 739 ลาน
กิโลกรัม ใบยาเตอรกิช ประมาณ 295 ลานกิโลกรัม ซ่ึงมีประมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับการผลิต
ใบยาป 2549  (Crop 2006) ที่ผลิตไดถึง 4,967 ลานกิโลกรัม ลดลง 50 ลานกิโลกรัม    
 ในกรณีประเทศไทย ใบยาสูบที่ใชในการผลิตบุหร่ี แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ใบยา
เวอรจิเนีย ใบยาเบอรเลย และใบยาเตอรกิช  ในอดีตเคยมีการผลิตใบยาเวอรจินียมากกวาปละ 50 ลาน 
กก.  ใบยาเบอรเลย ประมาณปละ 40-50 ลาน กก.  และเตอรกิชประมาณปละ 15 ลาน กก.  แตปริมาณ
การผลิตลดลองตามลําดับ และในปจจุบันเวอรยิเนียมีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 20 ลาน กก. โดย
ในฤดู 2548/2549 เปนความตองการของโรงงานยาสูบประมาณ 11.7 ลาน กก. เบอรเลย เปนความ
ตองการของโรงงานยาสูบ  12  ลาน กก.     เตอรกิช 8-10 ลาน กก. จากปริมาณการผลิตดังกลาว ได
สงผลใหมีการลดปริมาณการจัดหาใบยา   ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการ
แขงขันกับบุหร่ีตางประเทศ ทําใหยอดจําหนายบุหร่ีลดลงอยางรุนแรงและตอเนื่องตั้งแตป 2540 เปน
ตนมา    เมื่อความตองการใชใบยาลดลง และมีใบยาคงคลังสูงขึ้น จําเปนตองปรับปริมาณการจัดหาใบ
ยาใหสอดคลองกับความตองการใชดวยเชนกัน   ดังที่โรงงานยาสูบไดมีการประเมินพื้นที่ปลูก 
จํานวนชาวไร ปริมาณการผลิตและการรับซื้อใบยา แยกเปนแตละจังหวัดในปจจุบัน (ในฤดูการผลิต 
2548/2549)  ดังตารางขางลางนี้ 
ตาราง  2.1 แสดงการประเมนิพื้นที่ปลูก ตอจํานวนชาวไร ปริมาณการผลิตและการรับซื้อใบยา1 

จังหวัด สํานักงาน ใบยา ไรปลูก ชาวไร ปริมาณการ
ผลิต 

ประมาณคาใบยาในฤดู
48/49 

รวมทั้งสิ้น 117,961.00 23,817.00 36,055,379.00 1,918,857,835 
 รวม เบอรเลย 48432 12,541 19,218,000 8,655,576,250 
 รวม เวอรจิเนีย 40,359 3949 11003,379 767,415,585 
 รวม เตอรกิช 29,170 7,327 5,834,000 285,866,000 

สุโขทัย สุโขทัย เบอรเลย 24,402 6,681 11760750 530,000,000 
รอยเอ็ด บานไผ เตอรกิช 23,000 5,030 460,000 225,400,000 
นครพนม   11,205.50 3,281 3,614,746 178,581,220 

       

                                                 
1 จํานวนชาวไรในบางจังหวัดมีจาํนวนนอยน้ัน เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีไมมีสถานียาสูบตั้งอยู  เชน นาน  แมฮองสอน  ลําปาง  ท้ังนี้เพราะ
สํานักงานยาสูบท่ัวประเทศมีท้ังหมด 8 แหง (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4 ) ดังนั้นในจังหวัดดังกลาว จึงปลกูยาสูบใหกับโควตาของสถานียาสูบท่ีอยู
ในพื้นท่ีใกลเคียง  น่ันคือเกษตรกรซึ่งอาจจะอยูคนละจังหวัด หรอืจังหวัดเดียวกนั จะขายใบยาใหกบัสถานียาสูบใดก็ข้ึนอยูกับโควตาทีร่ับมา
จากสถานีน้ันๆ ซ่ึงสถานียาสูบแตละแหงจะมีการแบงเขตรบัผิดชอบในการสงเสริม   นอกจากนี้บางจังหวัดแมวาจะมีจาํนวนเกษตรกรนอย
รายแตอาจจะเปนรายใหญท่ีรับโควตามาแลวกระจายพื้นท่ีปลูกลงไปในเกษตรกรรายยอย 
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ตาราง  2.1 แสดงการประเมนิพื้นที่ปลูก ตอจํานวนชาวไร ปริมาณการผลิตและการรับซื้อใบยา (ตอ) 

จังหวัด สํานักงาน ใบยา ไรปลูก ชาวไร ปริมาณการ
ผลิต 

ประมาณคาใบยาในฤดู
48/49 

เพชรบูรณ เพชรบูรณ เบอรเลย 10,000 4,000 4,000,000 180,000,000 
 

เชียงราย 
 

เชียงราย 
 

เวอรจิเนีย 
 

9,674 
 

681 
 

2,381,730 
 

166,840,186.50 
รวมแพร   9,030 1,297 2,689,250 184,316,250 
เชียงใหม เชียงใหม เวอรจิเนีย 8,800 883 2,331,720 160,888,680 
แพร แพร เวอรจิเนีย 8,440 1268 2,532,000 177,240,000 

 นครพนม เบอรเลย 5,748 1,255 2,313,600 104,112,000 
หนองคาย   4,399 940 1,514,233 81,336,310 
นาน แพร เวอรจิเนีย 4,112 13 1,233,600 86,352,000 

 นครพนม เตอรกิช 3,955 1,516 791,000 38,759,000 
 

รวมลําปาง   2,566 10 751,840 52,526,760 
ลําพูน เชียงใหม เวอรยิเนีย 2,470 217 491,860 33,938,340 

 แพร เวอรยิเนีย 2,166 8 649,800 45,486,000 
มหาสารคาม บานไผ เตอรกิช 2,000 664 400,000 19,600,000 

 หนองคาย เบอรเลย 1,940 410 700,000 31,500,000 
นครพนม นครพนม เวอรยิเนีย 1,466.50 510 510,146 35,710,220 
หนองคาย หนองคาย เวอรยิเนีย 1,270 187 363,580 25,450,600 

 
พะเยา เชียงราย เวอรยิเนีย 988 2 217,370 15,226,768.50 

 นครพนม เบอรเลย 716 166 286,400 12,888,000 
 แพร เบอรเลย 539 29 157,250 7,076,250 
 นครพนม เวอรยิเนีย 472.5 177 164,253 11,497,710 

ลําปาง เชียงใหม เวอรยิเนีย 400 2 102,040 7,040,760 
สกลนคร นครพนม เตอรกิช 215 117 43,000 2,107,000 
แมฮองสอน เชียงใหม เวอรยิเนีย 100 1 25,280 1,744,320 

ที่มา:  ชัชวาล  ตัณฑกติติ :  2546 

 ขณะเดียวกันยอดจําหนวยบุหร่ีโดยรวมและบุหร่ีในประเทศลดลงในชวงหลัง และกลับ
เพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544  เปนตนมา  ขณะที่ยอดจําหนายบุหร่ีตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแต
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ป  พ.ศ. 2535 เปนตนมา  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาอาจเปนผลมาจากนโยบายการคาเสรี ที่ทําใหบุหร่ี
ตางประเทศมีราคาถูกและหรือคานิยมการสูบบุหร่ีตางประเทศ   เมื่อพิจารณาสวนแบงการตลาดของ
ผลิตภัณฑบุหร่ี จากรายงานการติดตามผลมาตรการทางเศรษฐกิจกับการบริโภคยาสูบของศูนยวิจัย
และการจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)  พบวา หลังจากประเทศไทยอนุญาตให
มีการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศเขามาจําหนายในป พ.ศ. 2534 เปนตนมา ทําใหสวนแบงตลาดของ
โรงงานยาสูบจะสูงกวาบริษัทบุหร่ีตางประเทศ  แตสวนแบงทางการตลาดของบริษัทบุหร่ีตางประเทศ
มีอัตราเพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2541  มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 13.5  และ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15  จนในปพ.ศ. 2548 บริษัทบุหร่ี
ตางประเทศมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ22.3 (ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย. ,  2550) ปรากฏดังตารางขางลาง 

ตาราง  2.2  สวนแบงทางการตลาดบุหร่ีในประเทศและตางประเทศ   
สวนแบงทางการตลาด ป พ.ศ. 

บุหรี่ในประเทศ(โรงงานยาสบู) บุหรี่ตางประเทศ(บริษัทบุหรี่ตางชาติ) 
2534 94.4 0.6 
2535 97.4 2.5 
2536 97.2 2.8 
2537 97.0 3.0 
2538 96.7 3.2 
2539 96.8 3.1 
2540 95.9 4.1 
2541 86.4 13.5 
2542 86.7 13.3 
2543 85.0 15.0 
2548 76.7 22.3 

ที่มา : การติดตามผลมาตรการทางเศรษฐกิจกับการบริโภคยาสูบ : 2550 
 
2.3.2 รายไดของรัฐและรายจายของรัฐ     

 ประเด็นที่ สําคัญ ในการวิเคราะหเศรษฐกิจการเมืองเรื่องบุหร่ีก็คือ ความสําคัญของ
อุตสาหกรรมบุหร่ี ตอระบบการผลิตทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงในแงหนึ่ง เราอาจจะพิจารณาจากรายได
ของรัฐ ประเด็นคําถามในที่นี้ก็คือ อุตสาหกรรมบุหร่ี มีสวนในการทํารายไดใหรัฐมากนอยแคไหน 
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และมีผลกระทบอยางไรเมื่อเปดการคาเสรี อิศรา  ศานติศาสน   (2548 ) ในรายงานวิจัยเร่ือง วิเคราะห
ทางเศรษฐกิจของการสูบบุหร่ี พบวา ยาสูบมีบทบาทที่สําคัญหลายบทบาทในเศรษฐกิจไทย เปนแหลง
รายไดกวารอยละ 5 ของรายไดทั้งหมดของรัฐ   ตารางขางลางชี้ใหเห็นวา การคาเสรีมิไดมีผลกระทบ
ตอการลดลงของรายไดรัฐอยางชัดเจน กลาวคือนับตั้งแตที่รัฐไดเปดใหมีการนําเขาบุหร่ีเสรี ในป 
2534 รายไดรัฐจากภาษีสรรพสามิต มีการชะลอตัวเพียงปเดียวเทานั้น ภายหลังจากนั้น รายไดของรัฐ 
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง    อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของรายไดรัฐนี้ สวนหนึ่งนาจะสืบ
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษี  ที่ รัฐบาลไดนํามาใช เพื่อพยายามที่จะลดการบริโภคบุหร่ี
ภายในประเทศ 

 
ตาราง 2.3   สรุปพัฒนาการการควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย 

พ.ศ. มาตรการ 
จํานวนผูสูบบุหรี่ 

(ลานคน) 
(>15ป) 

อัตราภาษี 
( % ) 

ยอดขาย 
(ลานซอง) 

ภาษีสรรพสามิตเกบ็ได 
(ลานบาท) 

ราคาบุหรี่ 
ตอซอง 
(บาท) 

2529 เร่ิมรณรงคตอเนื่อง 10.3 35 – 55 1,458 10,243 13 

2531 ครม.เห็นชอบมาตรการควบคุมยาสูบ 10.1 35 – 55 1,660 11,798 13 

2532 หามโฆษณาบุหร่ี - 35 – 55 1,843 14,664 13 

2533 - - 55 1,941 15,461 15 

2534 เปดตลาดบุหร่ีเสรี 11.3 55 1,942 15,898 - 

2535 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑฯ - 55 1,983 15,438 - 

2536 หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 10.3 55 2,135 15,345 15 

2537 ขึ้นภาษี - 60 2,328 20,002 18 

2538 ขึ้นภาษี - 62 2,171 20,736 21 

2539 ขึ้นภาษี 11.2 68 2,463 24,092 24 

2542 ขึ้นภาษี 10.2 70 1,810 26,708 - 

2543 ขึ้นภาษี - 71.5 1,826 28,110 32 

2544 ขึ้นภาษี 10.6 75 1,727 29,627 36 

2545 - - 75 1,716 31,247 - 

2546 - - 75 1,904 33,582 - 
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ตาราง 2.3   สรุปพัฒนาการการควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย (ตอ) 
พ.ศ. มาตรการ จํานวนผูสูบบุหรี่ 

(ลานคน) 
(>15ป) 

อัตราภาษี 
( % ) 

ยอดขาย 
(ลานซอง) 

ภาษีสรรพสามิตเกบ็ได 
(ลานบาท) 

ราคาบุหรี่ 
ตอซอง 
(บาท) 

2547 - 9.6 75 2,110 36,326 - 
2548 คําเตือนรูปภาพ -- 75 2,187 39,690 38 
2549 ขึ้นภาษี 9.5 79 1,793 35,646 42 

ที่มา:  (ประกิต  วาธีสาธกกิจ,  2550) 

ประเด็นคําถามตอมาที่เราจะตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็คือ รัฐมีรายจายอะไรที่เกี่ยวของจาก
การบิโภคบุหร่ีบาง คําตอบในเรื่องนี้ในเบื้องตนก็คือ รายจายทางดานสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาโรค
ที่เกิดจากการสูบบุหร่ี จากสถิติทางสาธารณสุขของประเทศไทยพบวา  สาเหตุการตายของประชากร
สวนใหญ มาจากโรคมะเร็ง โดยมะเร็งทุกชนิดรวมกัน เปนสาเหตุของการตายของประชากร 73.3 ตอ
ประชากรแสนคน สําหรับการตายที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ี พบวามีสูงถึงปละ 42,000 คน หรือวันละ 
115 คน เฉพาะคาใชจายในการรักษามะเร็งในปอด ซ่ึงสวนใหญมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี พบวาสูง
ถึงปละ 3,000 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของภาษีที่เก็บจากบุหร่ี คาใชจายดังกลาวนี้ ยังไม
รวมถึงคาใชจายในการรักษาโรคอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโรคมะเร็งปอด  อันมีสาเหตุมาจากบุหร่ี และ
คาใชจายอันเปนผลกระทบตอเนื่องจากปญหาสุขภาพ อยางเชนคาใชจายครัวเรือนของผูปวย เปนตน 
หมอประกิตเสนอวา หากคิดเพียงรอยละ 1 ของผูสูบบุหร่ีทั้งประเทศ ที่เขารับการรักษาโรคอัน
เนื่องมาจากการสูบบุหร่ี เชน มะเร็ง ปวด ถุงลมโปงพอง โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ จะมีจํานวน ซ่ึงหาก
เมื่อคิดคํานวณทั้งหมด 100,000 คน ถาคิดคาใชจายในการรักษา 10,000 บาท/คน/ป รัฐตองจายเงินใน
การรักษาปละ 1,000,000,000 ลานบาท    ประมาณการนี้ อาจจะสูงเกินจริงบาง แตการมีรายไดจาก
ภาษีอากรของรัฐ ไมนาจะเทียบไดกับคาใชจายที่รัฐจะตองจายเกี่ยวกับกับการรักษาพยาบาลประชากร
ที่ปวยดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี  

 
2.3.3 แนวโนมของการบริโภคบุหรี่  

                คําถามที่สําคัญประเด็นหนึ่ง ที่เราตองทําความกระจางก็คือ การคาเสรี ไดทําใหการบริโภค
บุหร่ีเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร รายงานที่เราไดจากตางประเทศพบชัดเจนวา การคาเสรี ไดทําใหการ
บริโภคบุหร่ี มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในจีน ญ่ีปุน ใตหวัน และที่นาเปนหวงอยางยิ่งก็คือ กลุมประชากรที่มี
อายุนอย คือกลุมวัยรุนและคนหนุมสาว มีแนวโนมในการบริโภคบุหร่ีมากขึ้นทั่วโลก องคการอนามัย
โลก รายงานวา ขณะนี้ทั่วโลกมีผูสูบบุหร่ีประมาณ 1,300 ลานคน   จํานวนผูสูบบุหร่ีตอวันมีมากกวา 
15,000  ลานคน โดยกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 54.5 ของผูสูบบุหร่ีทั้งหมดอยูในเอเชีย รองลงมาคือ    
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อัฟริกาและประเทศตะวันออกกลางมีรอยละ 11.08 ยุโรปตอนกลางและตะวันออกมีรอยละ 10.8 และ
ยุโรปตะวันตกมีรอยละ 9.3  เปนตน  ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีมีปละประมาณ 5 ลานคน ในจํานวนนี้
ประมาณครึ่งหนึ่งอยูในประเทศกําลังพัฒนา และมีการคาดกันวาในอีก 25 ปขางหนา  จํานวน
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจะเพิ่มขึ้นเปนปละ 10 ลานคน ผูเสียชีวิตครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตในชวงวัย
ทํางาน การบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะในเรื่องการสูบบุหร่ีนับวาเปนปญหาสาธารณสุขรวมกันทั้งภายใน
และทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวย  และการตายของ
ประชากรโลกในปจจุบัน (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ,  2548)   

สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2550) ไดพิจารณาอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรไทยมแีนวโนมลดลง ในป พ.ศ. 2549 ทั้งชายและ
หญิงมีอัตรารอยละลดลงกลาวคือ จากจํานวนผูสูบบุหร่ีในป พ.ศ. 2549 ทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึน้
ไป จํานวน 9,541.1 คน แบงเปนเพศชายรอยละ 34.0 และเพศหญิง 1.9   ดังแสดงในตารางขางลาง  

 
  ตาราง  2.4 แสดงจํานวนและอัตรารอยละของผูสูบบุหร่ีเปนประจํา  

อัตรารอยละ ปสํารวจ จํานวนผูสูบบหุรี่
เปนประจํา(พนัคน) รวม ชาย หญิง 

2519 8,629.5 30.1 54.7 6.1 
2524 9,759.21 27.8 51.2 4.4 
2529 10,377.0 26.3 48.8 4.1 
2531 10,109.9 22.8 46.6 3.5 
2534 11,402.1 23.5 48.9 3.8 
2536 10,406.2 20.5 43.2 2.5 
2539 112,543.3 23.5 44.6 2.5 
2542 11,230.6 20.5 38.9 2.4 
2544 10,230.6 20.6 39.3 2.2 
2547 9,631.9 17.9 34.1 1.9 
2549 9,541.1 17.5 34.0 1.9 

 ที่มา :  1.    การสํารวจอนามยัและสวัสดิการ 2519-2549     
2. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาการ 2531 2536 และ 2542   
3. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากรป 2547   อางถึง     
       ใน สํานักงานสถิติแหงชาติ ,  2550 
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นอกเหนือจากตารางที่ไดแสดงไวในตอนตน มีขอคนพบจากขอมูลทางสถิติที่ผานมา ที่
หนวยงานที่เกี่ยวของ หรืองานวิจัยของสถาบันการศึกษา  มีการรวบรวมไวที่สําคัญคือ ประการแรก 
ผูชายมีสัดสวนการสูบบุหร่ีมากกวาผูหญิง แตในขณะเดียวกันพบวา ผูหญิงมีอัตราการลดลงของการ
สูบบุหร่ีนอยกวาผูชาย ซ่ึงอาจจะแปลความไดวา ผูเร่ิมสูบบุหร่ีใหมที่เปนหญิง มีมากขึ้น ประการที่
สอง โดยภาพรวมกลุมเยาวชนยังมีอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําลดลงนอยกวากลุมอายุอ่ืน ซ่ึง
ความหมายก็คอื มีผูติดบุหร่ีที่เร่ิมตั้งแตชวงวัยยังนอย จํานวนมาก 
 
2.4 สรุป 
 อุตสาหกรรมบุหร่ีไทย เปนกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐ แมในปจจุบัน จะมีการอนุญาตใหนําเขา
บุหร่ีจากตางประเทศเขามาขายในประเทศไทย อุตสาหกรรมบุหร่ี ก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่ผูกขาด
โดยรัฐ     อยางไรก็ตาม พัฒนาการของอุตสาหกรรมบุหร่ีในตางประเทศ ซ่ึงไดกลายมาเปนบริษัทขาม
ชาติในชวงกวา 100 ปที่ผานมา ไดทําใหบรรษัทขามชาติ เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีพลัง และมีอํานาจ
ตอรองเหนือรัฐบาล องคการระหวางประเทศ และอุตสาหกรรมคูแขง   ดังนั้นแมอุตสาหกรรมบุหร่ี
ไทย จะสามารถผูกขาดการผลิตในประเทศ แตก็ไมอาจจะควบคุมหรือมีอิทธิพลตอการควบคุมบุหร่ี
ไดทั้งหมด   ทั้งนี้ เพราะในยุคปจจุบัน รัฐบาลมีความจําเปนตองเปดใหมีการนําเขาบุหร่ีจาก
ตางประเทศ ตามขอตกลงในเรื่องการคาเสรี     ดังนั้น การควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย จึงตองเผชิญ
กับอิทธิพลของบริษัทตางชาติบุหร่ีอยางหลีกเลี่ยงไมได  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การผลิตและการบริโภคยาสูบในทองถิ่น 

 
  
 การควบคุมบุหร่ี สวนมากมีเปาหมายอยูที่ระดับโครงสรางของการควบคุม (governance 
structure) อยางเชน การออกกฎหมายหามการโฆษณา (ควบคุมผูคาบุหร่ี) ออกกฎเกี่ยวกับเรื่องการ
จําหนาย (ควบคุมผูคาบุหร่ี) มีบางเรื่องที่เปนการควบคุมผูบริโภคโดยตรง (ซ่ึงเรียกในทางวิชาการวา 
เปน agency) อยางเชน  การหามสูบบุหร่ีในสถานที่เฉพาะ หรือการอนุญาตใหสูบไดในสถานที่จัดไว
ใหสําหรับสูบบุหร่ี หรือมาตรการดานภาษี เปนตน   อยางไรก็ตาม ทั้ง “โครงสราง” และ “ผูกระทํา
การ” ในระบบการควบคุมบุหร่ี ลวนแตอยูในพลวัตร ไมหยุดนิ่ง และมีความสลับซับซอนมากกวา 
การเปนผูควบคุม เปนบริษัทเจาของบุหร่ี เปนผูขาย หรือเปนผูบริโภค ในบทนี้ เราจะทําความเขาใจ 
ทั้งโครงสราง และผูกระทําการในระดับทองถ่ิน ซ่ึงเปนบริบทเฉพาะของการควบคุมยาสูบ ขอมูลเชิง
ประจักษสวนมาก มาจากการวิจัยสนาม ในพื้นที่เปาหมายของการวิจัยคร้ังนี้ สําหรับการนําเสนอใน
บทนี้ จะแบงเปน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาการการผลิตใบยาสูบในภาคอีสาน   2) สถานียาสูบและ
การควบคุมผูกขาดการผลิตใบยาสูบ   3) เกษตรกรชาวไรยาสูบและพอคาคนกลาง 4) ผลกระทบของ
การลดโควตาผลผลิตตอเกษตรกร และ 5) รานคายอยและการบริโภคยาสูบในทองถ่ิน ดังจะไดกลาว
เปนลําดับตอไป 
 
3.1 พัฒนาการการผลิตใบยาสูบในภาคอีสาน 
        3.1.1 เศรษฐกิจยาสูบกอนการเขามาของสถานียาสูบและบริษัทเอกชน 

   ชวงของการเก็บขอมูลภาคสนามทั้ง 3 พื้นที่ คือ นครพนม  หนองคาย และรอยเอ็ด  ทีมวิจัย
ไดมีโอกาสสนทนากลุมกับชาวไรยาสูบในประเด็นที่วา ยาสูบเขามาสูหมูบานเราตั้งแตเมื่อไร ใครเปน
คนนําเขามา ซ่ึงพบวา ชาวบานสวนใหญ ไมอาจใหคําตอบที่ชัดเจนไดวายาสูบเขามาในหมูบานตั้งแต
ปไหนเพราะสวนใหญเกิดขึ้นมาก็เห็นพอแม หรือญาติพี่นองปลูกกันอยูแลว ซ่ึงใบยาที่ปลูกจะเปน
ยาสูบพันธุพื้นเมืองที่มีกล่ินฉุน  ชาวบานบอกวาเปนพันธุ  “ยาราษฎร”  หรือ “ยาเมา” ซ่ึงชาวบานจะมี
กระบวนการแบบดั้งเดิมในการบม หั่นและตากแหง กอนเก็บใสชะลอมไมไผ1 ใชสวนลําตนของตน
กลวยที่เรียกวา “กาบกลวย” ตากแหงเปนวัสดุรองกนและบุผนังชะลอมเพื่อรักษาความชื้นที่พอเหมาะ
เพื่อรักษาคุณภาพของยาเสนตามแบบภูมิปญญาชาวบาน  จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา ยาสูบอยูคูกัน
มากับวิถีชีวิตชาวบานมาชานานทั้งในแงของการนํามามวนสูบเปนบุหร่ี  และความเชื่อที่วาเปนสิ่ง

                                                 
1 ชาวบานเรียกวา “กระทอยา” 
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สําคัญสําหรับใชตอนรับแขกที่มาเยือน ความเชื่อของผูชายในสมัยกอนที่วาเปนผูชายตองสูบบุหร่ี 
ดังที่ ชาวบานที่อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด เลาไววา “สมัยแตกอนเปนผูชายถาบสูบยา กินเหลา ผูสาวกะบ
มัก เขากะสิติวาเปนกะเทย”  นอกจากนี้ยาสูบยังใชเปนสวนประกอบในงานพิธีกรรมตางๆ  เชน พิธี
เซนไหวศาลปูตาของชาวอีสาน พิธีขอขมาผูใหญ  หรือเปนเครื่องประกอบในขันหมากพิธีแตงงาน  
เปนตน   ซ่ึงจากที่กลาวมาจะเห็นวายาสูบมีความสําคัญทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนและชุมชนอยูไมนอย  
 ผูชวยผูใหญบาน2 ในเขต อ.ทาบอ จ.หนองคาย เลาวา วัตถุประสงคของการปลูกในสมัยกอน
นั้น เพียงเพื่อการสูบในครัวเรือน บางสวนแบงไวขายใหพอคาคนกลางตางหมูบานที่มารับซื้อไปขาย
ตออีกทอดหนึ่ง และบางสวนเก็บไวเพื่อนําไปแลกขาวในพื้นที่ใกลเคียง  เชน  ชาวไรยาสูบในจังหวัด
หนองคาย นํายาสูบ(ยาเสน)  ปลารา ปลาแหง ใสเกวียนไปแลกขาว ยังพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  
นครราชสีมา บุรีรัมย  เปนตน  หรือบางคนอาจจะมีญาติพี่นองในพื้นที่ใกลเคียงที่ทํานาไดผลดี แลว
เอายาสูบไปฝากไวใหแลกเปนขาว  ทั้งนี้เพราะบางหมูบานในเขตที่ติดกับแมน้ําโขงที่นามักจะถูกน้ํา
ทวมเสียหายอยูเปนประจํา ทําใหขาวไมพอกิน ยาสูบจึงเปนสิ่งแลกเปลี่ยนที่สําคัญเพราะพื้นที่ริมโขง
เปนบริเวณที่ปลูกยาสูบที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของคนถิ่นอื่นๆ  แมชาวบานจะยอมรับวายาสูบนั้น
เปนพืชที่ปลูกยากเพราะตองการการเอาใจใสและมีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนกอนจะมาเปน
ยาเสน ซ่ึงตองอาศัยเทคนิค  ความชํานาญ ความเขาใจและการเอาใจใสที่ถูกวิธี ถึงจะไดยาเสนที่เปนที่
ตองการ และเก็บไวไดนาน คนที่ทํายาเสนออกมาไดคุณภาพดีในแตละป จึงมีพอคานําเงินมามัดจําไว
ตั้งแตเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูก    การปลูกยาสูบในสมัยนั้นแมวาจะลําบากแตก็เปนสิ่งที่สรางรายไดใหกับ
ครัวเรือน 
 ดังนั้น ยาสูบในความหมายของชาวบานในสมัยกอนจึงเหมือนมี “ออมสิน” อยูในครัวเรือน 
เมื่อครัวเรือนอยูในภาวะขาดแคลน ก็จะนํายาสูบที่เก็บเอาไวออกมาแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตองการ หรือ
เงินขาดมือก็สามารถนํายาสูบออกไปเรขายได ยาสูบในสมัยนั้นจึงถือไดวาเปนพืชที่มีความสําคัญใน
ครัวเรือนที่สามารถสรางฐานะทางเศรษฐกิจใหครัวเรือนและสามารถทําใหครัวเรือนผานภาวะวิกฤติ
ในยามยากลําบากได    
 

3.1.2 การสงเสริมการปลูกยาสูบเชิงพาณชิย  
        การปลูกยาสูบในเชิงพาณิชยของประเทศไทยนั้นเริ่มประมาณ ป พ.ศ. 2482 รัฐบาลไทย 

ในสมัยนั้น มีนโยบายที่จะใหรัฐ เปนผูดําเนินการอุตสาหกรรมผลิตยาสูบเองทั้งหมด จึงไดซ้ือโรงงาน
ยาสูบไทย ของหางหุนสวนบูรพายาสูบ จํากัด ที่สะพานเหลือง ถนนพระราม 4   มาดําเนินงานภายใต

                                                 
2 สัมภาษณ ผูชวยผูใหญบานหมู 8 ต.โพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย  วันที่  27 มีนาคม  2550 
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การควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง หลังจากนั้นกิจการยาสูบไดเร่ิมขยายตัวในป พ.ศ. 
2484 เมื่อรัฐบาลไดรับซื้อโรงงานผลิตบุหร่ี ของบริษัทกวางฮก และบริษัทฮอฟฟน มาสมทบอีก และ
รับซื้อโรงงานผลิตบุหร่ี ที่ตําบลบานใหม ถนนเจริญกรุง (ร.ย.ส.1) พรอมกับกิจการเพาะปลูกใบยาของ
บริษัทยาสูบอังกฤษ – อเมริกัน (ไทย)จํากัด หรือเรียกโดยยอวา บริษัท บี.เอ.ที.  ซ่ึงโรงงานยาสูบที่
รัฐบาลรวมซื้อมาดําเนินงานนี้เรียกวา "โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต" และเรียกชื่อภาษาอังกฤษวา 
"Thailand Tobacco Monopoly”   อยางไรก็ตามในชวงป พ.ศ.  2485-2488  เปนชวงที่เกิดสงครามโลก
คร้ังที่สอง ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนใบยาสูบอยางหนักจนตองหยุดการดําเนินกิจการชั่วคราว   
จนกระทั่งในชวงป พ.ศ.  2490-2493  กิจการยาสูบเริ่มดําเนินกิจการ และขยายการผลิตบุหร่ีอีกครั้ง
หนึ่ง  สงผลใหโรงงานยาสูบตองเรงการสงเสริมการปลูกยาสูบซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตบุหร่ี 
ซ่ึงเปนชวงที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ไดยายศูนยอํานวยการโรงงานยาสูบ จากบริเวณโรงงาน
สะพานเหลือง ไปอยูที่ถนนราชดําริเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ในปนี้โรงงานยาสูบไดซ้ือที่ดินที่ตําบล
คลองเตยเนื้อที่ประมาณ  641 ไร จากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และไดดําเนินการปลูก
สรางอาคารตางๆ เพื่อเปนแหลงผลิตยาสูบภายในประเทศ3    นอกจากนี้ยังพบวามีการบรรจุวิชาการ
ปลูกยาสูบ เขาไวในหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการเกษตรในระดับอุดมศึกษาอีกดวย เพื่อเปนการ
พัฒนาบุคลากรฝายสงเสริมการปลูกยาสูบ ซ่ึงนาจะแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับยาสูบใน
ฐานะพืชที่สรางรายไดใหรัฐ และไมไดมีการตอตานการสูบบุหร่ีอยางจริงจังของรัฐบาลในสมัยนั้น 

การขยายกิจการของโรงงานยาสูบในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหโรงงานยาสูบตองการวัตถุดิบ
คือใบยาแหงเพิ่มขึ้นเพื่อการผลิตบุหร่ี  จึงมีนโยบายสงเสริมและขยายพื้นที่การปลูกยาสูบในพื้นที่
จังหวัดตางๆ ทั้งในภาคอีสานและภาคเหนือ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่สํารวจแลววาสามารถปลูกยาสูบไดคุณภาพ
ในการผลิตบุหร่ียี่หอตางๆ   ดังนั้น ในชวงประมาณป พ.ศ.  2490 เปนตนมา จึงเปนชวงที่โรงงาน
ยาสูบไดมีการเปดสถานียาสูบหรือโรงบมใบยาขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ซ่ึงเปนสถานียอยๆ กระจายอยูในพื้นที่สงเสริมการปลูกยาสูบและขึ้นตรงกับสํานักงาน
ยาสูบประจําหวัดนั้นๆ ซ่ึงมีอยูทั้งหมด  8 จังหวัดในประเทศไทย คือ  สํานักงานยาสูบเชียงใหม   
เชียงราย  แพร   เพชรบูรณ  สุโขทัย  นครพนม  หนองคาย และอําเภอบานไผ ในเขตจังหวัดขอนแกน  
เพื่อทําหนาที่ในการใหความรูและสงเสริมการปลูกยาสูบ เปนสวนงานในฝายใบยาเรียกวา “กองจัดหา
ใบยา” เพื่อสงใบยาแหงปอนเขาโรงงานยาสูบเพื่อผลิตบุหร่ี   จากการสงเสริมการปลูกยาสูบอยาง
กวางขวางดังกลาว ประกอบกับการปลูกยาสูบสามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือนมากกวาการปลูก
พืชอยางอื่นตลอดทั้งมีการประกันราคาใหดวย สงผลใหเกษตรกรในพื้นที่ที่สถานียาสูบลงไปสงเสริม
หันมาปลูกยาสูบในเชิงพาณิชยอยางแพรหลาย 

                                                 
3 http://www.thaitobacco.or.th 
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สําหรับการเลือกพื้นที่ของหนองคาย นครพนม และรอยเอ็ดของสํานักงานยาสูบเปนพื้นที่
สงเสริมการปลูกยาสูบนั้น ทางโรงงานยาสูบไดมีการสํารวจถึงความเหมาะสมแลววาพื้นที่จังหวัด
หนองคายและนครพนม มีทรัพยากรดิน และน้ําที่อุดมสมบูรณ สภาพแวดลอมเหมาะสม คือ อยูติดริม
ฝงแมน้ําโขง และมีเกาะดินตะกอนกลางแมน้ําโขง เปนบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณเนื่องจากน้ํา
โขงจะพัดเอาดินใหมมาทับถมทุกป จึงเหมาะที่จะปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนีย และพันธุเบอรเลย (เบอร
เลยเปนพันธุที่เขามาสงเสริมหลังเวอรจิเนีย)   นอกจากนี้ชาวบานในแถบนี้มีความชํานาญในการปลูก
ยาสูบพันธุพื้นเมืองอยูแลวทําใหงายตอการสงเสริมการปลูก    สวนพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดนั้นมีสภาพ
พื้นดินแหงแลงจึงเหมาะที่จะปลูกยาสูบพันธุเตอรกิส  ซึ่งเปนพืชดั้งเดิมของประเทศตุรกี   อยางไรก็
ตามในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดนั้นในชวงประมาณป พ.ศ. 2495 เปนชวงแรก ๆ ของการเขามาสงเสริม
การปลูกยาสูบของสถานียาสูบ ซ่ึงมีการสงเสริมการปลูกพันธุเวอรจิเนียอยูประมาณ 5 ป  โดยสถานี
ยาสูบรับซื้อใบยาสดจากเกษตรกรเชนเดียวกับจังหวัดนครพนมและหนองคาย แตภายหลังไดหยุด
สงเสริมเนื่องจากประสบปญหาคุณภาพใบยาและขาดแคลนฟนในการบม ซ่ึงชาวบาน4 เลาวา “การ
บมใบยานั่นมันเปลืองฟนหลาย  ตอนที่เพิ่นใหปลูกยาเวอร (เวอรจิเนีย) นั่น ปาโคกบานเฮาบเหลือเลย 
หายไปเลยจนทุกมื้อนี่ละ”(การบมใบยาใชฟนมาก ตอนที่เขาสงเสริมใหปลูกยาเวอรจิเนีย ปาไมของ
หมูบานเราไมเหลือเลย และหายไปจนทุกวันนี้)    

หลังจากนั้นจึงไดนําพันธุ เบอรเลย เขามาทดสอบปลูกแตพบวาไมเหมาะสมกับพื้นที่  
ประมาณป พ.ศ.2520 จึงไดนํายาสูบพันธุเตอรกิสเขามาสงเสริมแทน ซ่ึงพบวาเปนพันธุที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แถบนี้เพราะทนกับความแหงแลงไดดีและไมตองการน้ํามาก จึงสามารถผลิตใบยาสูบที่มี
คุณภาพตามตองการได และเนื่องจากยาสูบพันธุเตอรกิสเปนใบยาที่อุตสาหกรรมยาสูบใชเปน
สวนผสมสําคัญในการผลิตบุหร่ียี่หอตางๆ เนื่องจากใหความหอมแบบอโรมา5   จึงทําใหเปนที่
ตองการของบริษัทผลิตบุหร่ีตางชาติ    ดังนั้นในชวงประมาณ 20 กวาปที่ผานมาไดมี บริษัทตางชาติ 
คือ  บริษัทอดัมอินเตอรเนชั่นแนลจํากัด เขามาสงเสริมและรับซื้อใบยาแหงจากเกษตรกรในแถบนี้ 
และพ้ืนที่อ่ืนในภาคอีสานโดยไมจํากัดโควตา เพื่อสงใบยาใหกับบริษัทผูผลิตบุหร่ีทั่วโลก  ซ่ึงเปน
แรงจูงใจทําใหชาวบานในแถบนี้ปลูกยาสูบเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายได สรางฐานะใหกับ

                                                 
4 สัมภาษณ ผูใหญบานบานหนองแสบง  หมู 9  ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอด็ วันท่ี 19 มีนาคม 2550 
5 สัมภาษณหวัหนาสถานียาสูบไทรงาม2  วันท่ี  21 มีนาคม  2550. ไดอธิบาย เกี่ยวกับคุณสมบัติของใบยาสูบแตละพันธุท่ีใชในการผลิตบุหรี่ 
ดังนี้คือ  1. พันธุเวอรจิเนีย ลักษณะมีสีเหลือง ในใบยาชั้นดจีะมีกลิ่นคลายๆนํ้าผึ้ง จะเปนรสชาติหลักของบุหรี่  2. พันธุเบอรเลย จะมีกลิ่น
คลายๆ โกโก  ลักษณะเดนคือ สามารถดูดน้ําหอม นํ้าปรุงในขั้นตอนการปรุงรสชาติในการผลิตบุหรี่ไดดี และ 3. พันธุเตอรกิส จะมสีารท่ีให
ความหอมแบบอโรมา สะสมเคลือบอยูในใบ ซ่ึงในกระบวนการปลูกเพื่อใหใบยาสะสมความหอมไวท่ีใบใหมากที่สุดจึงตองบังคับใหอยูในที่
คอนขางแหงแลง ตนยาจะสรางสารเพื่อลดการคายน้ํา จึงเกิดกระบวนการสรางสารขึ้นมาเพื่อเคลอืบใบ เรียกวาเรซิ่น ซ่ึงเปนตัวท่ีทําใหเกิด
ความหอม. 
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ครอบครัวเกือบทุกครัวเรือน  ชาวบานบานศรีสมเด็จ 6 เลาวา “ในหมูบานเฮาบมีบานใดที่จะบปลูกยา
กิส  นอกจากเฮือนที่เพิ้นบมีแรงงาน อยูกันแตผูเฒา เหลือฮ่ันปลูกเหมิด  คั่นปลูกยาเฮากะพอไดกินได
ใช ลางเทื่อกะพอเหลือเงินเก็บใหลูกไดเรียน ที่เห็นจบปริญญากันกะยอนยากิสนี่ละ”  (ในหมูบานเรา
ไมมีบานหลังไหนที่ไมปลูกยาเตอรกิส ยกเวนบานที่ไมมีแรงงานอยูกันเฉพาะคนแก นอกนั้นปลูก
ทั้งหมด เพราะถาปลูกยาสูบทําใหเราไดมีพอกินพอใช บางครั้งก็เหลือเก็บใหลูกไดเรียนหนังสือ  ที่
เห็นจบปริญญากันก็เพราะยาเตอรกิสนี่ละ) 

ดังนั้นในมุมมองครัวเรือนในภาคอีสาน การปลูกยาสูบเปนเสมือนพืชที่สรางรายไดให
ครอบครัวทําใหครัวเรือนสามารถดํารงอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา ซ่ึง
ในความคิดของชาวบานการเขามาของยาสูบ ก็คลายกับพืชเศรษฐกิจ อ่ืน ๆ เชน มันสําปะหลัง  ออย 
ปอ เปนตน คือ เมื่อปลูกแลวสามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนมีความอยูดีกินดี
สภาพความเปนอยูดีขึ้น  ซ่ึงคอนขางเปนมุมมองแยกสวนกันกับความคิดเรื่องสุขภาพเพราะใน
ขณะเดียวกันในแงสุขภาพเกษตรกรชาวไรเองก็ตระหนักดีถึงพิษภัยของการสูบบุหร่ีเชนกัน และ
ชาวไรยาสูบเองก็บอกวาแมวาจะเปนชาวไรยาสูบแตไมไดหมายความวาตัวเองจะตองสูบบุหร่ีเสมอ
ไป 

 
3.2 สถานียาสบูและการควบคุมผูกขาดการผลิตใบยาสูบ 

สถานียาสูบ หรือ ชาวบานเรียกกันติดปากวา “โรงบมยา” เร่ิมเขามาเปดทําการในพื้นที่
สงเสริมการปลูกยาสูบของทั้งสามจังหวัด เมื่อประมาณ 30 กวาปมาแลว ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานที่มี
ความใกลชิดกับเกษตรกรผูปลูกยาสูบมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะมีหนาที่โดยตรงในการจัดหาใบยาเพื่อ
ปอนใหโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตามโควตาที่ทางโรงงานยาสูบจะเปนผูกําหนดใหในแตละป   
ซ่ึงทางโรงงานยาสูบจะมีการสํารวจสตอกใบยาแหงที่เก็บไวในแตละปและสํารวจความตองการ  ของ
ตลาดกอนที่จะมีการแผนการผลิต  และกําหนดจํานวนวาปนี้จะมีการผลิตบุหร่ีในปริมาณเทาไร  
จากนั้นจึงจะกําหนดโควตาออกมาวาสถานียาสูบแหงใดจะตองรับผิดชอบในการสงใบยาแหงใหกับ
ทางโรงงานยาสูบเปนจํานวนกี่กิโลกรัม  ซ่ึงหนาที่ตอไปคือ สํานักงานยาสูบที่ประจําอยูในแตละ
จังหวัด ซ่ึงมีอยูทั้งหมด 8 จังหวัดดังกลาว  จะเปนหนวยงานที่จะตองประสานกับสถานียาสูบที่เปน
หนวยงานยอยกระจายอยูในพื้นที่ที่เขาไปสงเสริมการปลูกยาสูบ  บทบาทหนาที่หลักของสถานียาสูบ 
คือ สงเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพใบยา โดยจะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแตการเพาะพันธุเพื่อเตรียม
ตนกลา  การเตรียมดิน การปลูก   การเก็บใบยา  การบม  และการเตรียมใบยาแหงเพื่อขาย  ตลอดจนมี
                                                 
6 สัมภาษณ ผูใหญบานบานหนองเม็ก  หมู 18 ต. ศรีสมเด็จ อ. ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด วันที่ 19 มีนาคม 2550 
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หนาที่รับซื้อใบยาแหง เพื่อสงตอไปยังโรงงานทําความสะอาด และโรงอบแหงที่อําเภอเดนชัย จังหวัด
แพร กอนจะเขาสูกระบวนการผลิตบุหร่ีของโรงงานยาสูบ ที่โรงงานยาสูบคลองเตย กรุงเทพฯ     
 อยางไรก็ตามในชวงประมาณ ป พ.ศ. 2530 เปนตนมา สถานียาสูบในพื้นที่ของทั้งสามจังหวดั
มีการยุบรวมกนัหลายแหง ซ่ึงดวยเหตุและปจจยัหลายอยาง คือ การลดโควตาการผลิต  การออก
นโยบายการควบคุมการสูบบุหร่ี  การรณรงคของภาครัฐเพื่อการไมสูบบุหร่ี เปนตน ทําใหมีการปรับ
โครงสรางการบริหารของสถานียาสูบโดยมกีารยุบรวมกันหลายแหงและบางแหงตองปดตัวลงเพื่อลด
คาใชจายในการบริหารจัดการในสวนสํานกังาน (ดูตาราง 3.1) 
 
ตาราง   3.1 แสดงจํานวนสถานียาสูบจากที่เคยมีอยูเดิม กับที่ยังคงเปดดําเนินการในปจจุบันในพื้นที่          

     เปาหมาย 

 

จังหวัด จํานวนสถานท่ีีเคยมีอยูเดิม จํานวนสถานท่ีีดําเนินการอยู
ในปจจุบัน 

นครพนม จํานวน 5 แหง   ไดแก 
            1) สถานียาสูบบานแพง 1 
            2) สถานียาสูบบานแพง 2 
            3) สถานียาสูบดอนนางหงษ 
            4) สถานียาสูบนาทาม 
            5) สถานียาสูบทาสีไค 

จํานวน 4  แหง ไดแก 
      1) สถานียาสูบทาสีไค 
      2) สถานียาสูบบานแพง1 
      3) สถานียาสูบนาทาม 
      4) สถานียาสูบดอนนางหงษ 

 
หนองคาย จํานวน 7 แหง ไดแก 

            1) สถานียาสูบเวียงคุก 
            2) สถานียาสูบทาบอ 
            3) สถานียาสูบหาดคํา 
            4) สถานียาสูบหนองบัว 
            5) สถานียาสูบศรีเชียงใหม 
            6) สถานียาสูบโพนสา 
            7) สถานียาสูบปากสวย 

จํานวน 3  แหง ไดแก 
1)  สถานียาสูบศรีเชียงใหม 

     2)  สถานียาสูบโพนสา 
     3)  สถานียาสูบปากสวย 
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สําหรับสถานียาสูบหรือโรงบมใบยาที่คณะวจิัยลงไปเกบ็ขอมูลในครั้งนี้ มีอยู 3 สถานีในสาม 

จังหวดั คือ 1) สถานียาสูบทาสีไค อ. บานแพง จ. นครพนม  2) สถานียาสูบไทรงาม 1  อ. ศรีสมเด็จ       
จ.รอยเอ็ด และ 3) สถานียาสูบโพนสา อ.ทาบอ จ. หนองคาย 

สําหรับยาสูบที่โรงงานยาสูบสงเสริมการปลูกเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตบุหร่ี มีอยู 3 
พันธุ คือ พันธุเวอรจิเนยี  พันธุเบอรเลย และพันธุเตอรกิส  ซ่ึงแตละสายพันธุจะสามารถปลูกใหได
คุณภาพตามตองการนั้นขึ้นอยูกับปจจัยของสภาพดิน ความเหมาะสมของสภาพแวดลอม และความ
พรอมของแหลงน้ําดวย 

 
ตารางที่ 3.2  สถานียาสูบที่เปนพื้นที่เปาหมายในการเกบ็ขอมูล พันธุยาสูบที่เขาไปสงเสริม ปริมาณรับ 
                     ซ้ือและบริเวณพื้นที่ปลูก  

ปริมาณที่รับซือ้(กก.) สถานียาสูบ พันธุท่ีปลูก 
ป 2548  ป2549 

พื้นท่ีปลูก 

สถานียาสูบทาสีไค   
จ.นครพนม 

-เวอรจิเนีย 
 
-เบอรเลย 

614,978 
 

214,956 

509,958  
 

168,479 

-ริมแมน้ําโขง และเกาะ
กลางแมน้ําโขง 

     

                                                 
7 จังหวัดรอยเอ็ดเปนพื้นที่สงเสริมการปลูกยาสูบของสํานักงานยาสูบบานไผ  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และรอยเอ็ด 

ตาราง   3.1 แสดงจํานวนสถานียาสูบจากที่เคยมีอยูเดิม กับที่ยังคงเปดดําเนินการในปจจุบันในพื้นที่  
                      เปาหมาย  (ตอ) 

จังหวัด จํานวนสถานท่ีีเคยมีอยูเดิม จํานวนสถานท่ีีดําเนินการอยู
ในปจจุบัน 

รอยเอ็ด7 
 
 
 
 
 

 

จํานวน 5 แหง 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ไดแก 

      1) สถานียาสูบไทรงาม 1 อ.ศรีสมเด็จ    จ.รอยเอ็ด 
      2) สถานียาสูบไทรงาม 2   อ.เมือง   จ.รอยเอ็ด 
      3) สถานียาสูบหนองโก  อ. บรบือ   จ.มหาสารคาม 
      4) สถานียาสูบบานเขวา อ.เมือง   จ.มหาสารคาม 
      5) สถานียาสูบโนนชัย  อ.บานไผ   จ. ขอนแกน 

 

จํานวน 3  แหง ไดแก 
     1) สถานียาสูบไทรงาม 1 

  อ.ศรีสมเด็จ  จ.รอยเอ็ด 
     2) สถานียาสูบไทรงาม 2 
          อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 
    3) สถานียาสูบหนองโก            
         อ.บรบือ   จ.มหาสารคาม 
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ตารางที่ 3.2  สถานียาสูบที่เปนพื้นที่เปาหมายในการเกบ็ขอมูล พันธุยาสูบที่เขาไปสงเสริม ปริมาณ 
                    รับซื้อและบริเวณพื้นที่ปลูก (ตอ) 

ปริมาณที่รับซือ้(กก.) สถานียาสูบ พันธุท่ีปลูก 
ป 2548  ป2549 

พื้นท่ีปลูก 

สถานียาสูบโพนสา  
จ.หนองคาย 

-เวอรจิเนีย 
 
-เบอรเลย 

287,875 
 

231,176 

280,000  
 

200,000 

-ริมแมน้ําโขงและเกาะ
กลางแมน้ําโขง 

สถานียาสูบไทรงาม 1  
จ.รอยเอ็ด 

 
เตอรกิส 

 
   913,295 
 

 
1,300,000 

 
-ที่นา/ที่สวน พื้นที่ที่มี
ความแหงแลง 
 

 ที่มา: ขอมูลจากสถิติสถานียาสูบทั้งสามแหง 
 

ในกรณีของสถานียาสูบทาสีไค อ.บานแพง จ.นครพนม พบวา ในชวงแรกของการเขามา
สงเสริมเมื่อประมาณ 30 กวาปที่แลว สถานียาสูบจะใหการดูแลและแนะนําวิธีการทุกขั้นตอนตั้งแต
การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว และรับซื้อใบยาสดจากชาวบานในราคา 1.40 บาท/กิโลกรัม โดยสถานีจะ
ทําการบมเอง  ทั้งนี้เพราะชาวบานยังไมมีความรูเร่ืองการบมใบยาและยังไมมีความสามารถในการ
ลงทุนทําเตาบมใบยา  ซ่ึงในระยะตอมาเจาหนาที่ของสถานียาสูบไดมีการฝกอบรมและใหความรูแก
เกษตรกรทั้งในสวนที่เปนขั้นตอนการเพาะปลูก  การดูแลรักษาและการบมใบยา  หลังจากนั้นทาง
สถานีจึงมีนโยบายใหชาวไรที่ไดรับโควตาตองสรางโรงบมของตนเองและทางสถานีจะมีเจาหนาที่
ออกมาใหคําแนะนําเรื่องเทคนิควิธีการ  ระยะเวลาหลังจากที่ทางสถานีฯ สงเสริมใหชาวไรสามารถ
บมใบยาเองไดแลว ทางสถานีจึงเปลี่ยนจากการรับซื้อใบยาสดมาเปนรับซื้อใบยาแหง ในราคา 33 
บาท/กิโลกรัม ผลจากการใหราคาที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาใบยาสดนั้นเปนเหตุจูงใจให
เกษตรกรหันมาปลูกยาสูบเกือบทุกครัวเรือน ซ่ึงจากการสนทนากลุมผูนําที่บานแพงกลาง 8 เลาวา 
“พอโรงบมเขามาใหราคาจากบาท ส่ีสิบสตางค เปนสามสิบสามบาท ชาวบานกะเลิกปลูกอยางอื่น พา
กันปลูกยาพรอมกันพรึบเลย”   ซ่ึงถาหากพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวาโรงงานยาสูบมีการ
ขยายการผลิตอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีขอจํากัดในการบมใบยา ทั้งกําลังคน จํานวนโรงบม และไมฟน   
ดังนั้น การสงเสริมใหชาวไรมีโรงบมเปนของตนเองเพื่อผลิตใบยาแหงใหกับสถานีจึงเปนเหมือนการ

                                                 
8 สนทนากลุมผูนําบานแพงกลาง หมู 13 ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม 
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ถายโอนภาระและการลงทุนในขั้นตอนการบมใบยาไปสูชาวไร    ซ่ึงชาวไรตองลงทุนในการสรางโรง
บมเอง สถานียาสูบเพียงแตแนะนําแหลงเงินกูให 

อยางไรก็ตามการปลูกยาสูบในชวงนั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว พื้นที่การเพาะปลูกจึงขยาย
ออกไปอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีจํานวนโควตาเพิ่มขึ้นทุกป  นอกจากนี้ยังมีการประกันราคาใหกับ
ชาวไร จึงสรางความมั่นใจใหกับชาวไรมากยิ่งขึ้น   ยาสูบจึงเปนพืชที่ทํารายไดเปนกอบเปนกําใหกับ
ชาวไรเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ชาวไรเลาวา “พื้นที่ในแถบนี้เบิ่งไปทางใดกะมีแตตนยา 
บานเฮามีกินมีใชกะยอนยานี่ละ”  
 ผลจากการเขามาสงเสริมการปลูกยาสูบของสถานียาสูบตั้งแตนั้นมา  ทําใหยาสูบกลายเปน
พืชหลักในการสรางรายไดใหกับชาวอําเภอบานแพง ชาวบานยอมรับวายาสูบเปนพืชที่สามารถสราง
ฐานะทางเศรษฐกิจใหกับครัวเรือน สามารถสงลูกหลานใหเรียนในระดับสูงได  ผูใหญบานบานแพง 
หมู29 เลาวา “ยาสูบมันเขาไปอยูในสายเลือด ถาบปลูกยาสูบกะบฮูวาสิปลูกอิหยังที่จะมีรายไดดีถอ
ยาสูบ”  
 สําหรับการปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น สถานียาสูบเริ่มเขามาสงเสริมการปลูก
ยาสูบพันธุเวอรจิเนีย ประมาณป พ.ศ.2490  ซ่ึงพื้นที่การเพาะปลูกยังไมขยายมากนักในชวงแรก แต
หลังจากนั้นประมาณป พ.ศ.2505 เร่ิมมีคลองสงน้ําและประมาณป พ.ศ.2520 ทางราชการมีการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา 2 เครื่องที่ ต.โพนสา อ.ทาบอ เพื่อสูบน้ําจากแมน้ําโขงใหเกษตรกรไดมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร ทําใหพื้นที่การปลูกยาสูบมีการขยายตัวอยางมากในชวงนั้น  โดยการรับซื้อใบยาสูบใน
ชวงแรกมีลักษณะคลายกับที่จังหวัดนครพนม คือ สถานียาสูบจะรับซื้อใบยาสดและทําการบมเอง 
จากนั้นประมาณป พ.ศ.2530 จึงสงเสริมใหเกษตรกรเปนผูบมใบยาโดยการกําหนดใหครัวเรือนละ 1 
โควตาๆ ละ 1 เตา (โรงบม)  และสถานียาสูบรับซื้อใบยาแหงในราคา 33  บาทตอกิโลกรัมเดียวกันกับ
จังหวัดนครพนม  
 สวนในพื้นที่จงัหวัดรอยเอ็ดนั้น การเขามาสงเสริมการปลูกยาสูบของสถานียาสูบในพื้นที่นี้
ประมาณ เร่ิมจากการสงเสริมใหปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนียกอนยาสูบที่สงเสริมเปนพันธุเตอรกิส  
 กลาวโดยสรุป การปลูกยาสูบของเกษตรกรในภาคตางๆ ของประเทศไทยนั้น เปนแรงขับจาก
อุตสาหกรรมบุหร่ี ที่อยูภายใตการผูกขาดของรัฐมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2500 การผูกขาดนี้ ทําใหรัฐ
สามารถควบคุมการผลิตไดอยางสมบูณ คือ นับตั้งแตการคัดเลือกเกษตรกรผูปลูก (จะกลาวใน
รายละเอียดในหัวขอตอไป) วิธีการปลูกหรือการผลิตใบยาสูบ การบมหรือการแปรรูปในขั้นตน การ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมดังกลาวนี้ไดสรางความสัมพันธระหวางรัฐ (โรงงานยาสูบ) และเกษตรกร
ขึ้นมา ซ่ึงทั้งสองฝายตางตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน ฐานการผลิตวัตถุดิบในระบบอุตสาหกรรมยาสูบ

                                                 
9 สัมภาษณ ผูใหญบานบานแพงกลาง หมู 2   อ.บานแพง  จ.นครพนม 
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ของไทย จึงเปนเกษตรกรรายยอย ซ่ึงเกษตรกรแตละคน มีที่ดินเปนของตนเอง และกิจกรรมอาชีพอ่ืน
ควบคูไปกับการปลูกยาสูบดวย  
 
3.3 เกษตรกรและพอคาอิสระในการผลิตใบยา 

3.3.1 การเขาสูกระบวนการผลิตยาสูบของเกษตรกร 
          ชาวบานที่เขาสูกระบวนการผลิตยาสูบใหกับทางสถานีและเอกชนนั้น สวนใหญเปน
ชาวบานที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เคยปลูกยาสูบกันมากอน  ชาวบานเลาวา  ในสมัยแรกๆ กอนจะมีการ
ปลูกในเชิงพาณิชยจะมีเจาหนาที่ออกมาประกาศประชาสัมพันธเร่ืองการปลูกยาสูบใหกับทาง
เกษตรกร สถานียาสูบจะมีการประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ เชน วิธีการปลูกมีขั้นตอน
อยางไร  ใครจะเปนผูลงไปแนะนํา  เงินลงทุนจะหาไดจากแหลงใด  และที่สําคัญคือมีการประกันราคา
ใหจึงเปนเหตุจูงใจอยางหนึ่งแกเกษตรกร    ในชวงแรกๆ  ของการเขามาสงเสริม   และหลังจากมีการ
ประชาสัมพันธเพื่อหาผูปลูกยาสูบแลว ทางสถานีมีการคัดเลือกลูกไรดังนี้ 
 

• การคัดเลือกลูกไร10 
  สถานียาสูบจะมีหลักเกณฑในการคัดเลือกลูกไรที่จะเปนผูสามารถผลิตใบยาใหกับ
สถานี คือ  

1.  ตองมีที่ดินในการเพาะปลูกอาจจะเปนเจาของที่ดินหรือเชาที่ดินก็ได แตสภาพดิน 
ตองมีความเหมาะสมในการปลูกยาสูบ เชน ในพืน้ที่จังหวัดนครพนมกับหนองคายจะตองเปนดินที่ไม
มีคลอไรดมากเกินไปเพราะจะสงผลถึงคุณภาพใบยา เปนตน 

2.  อยูใกลแหลงน้ํา หรือมีแหลงน้ําที่จะใชในการเพาะปลูกอยางเพยีงพอ 
3.  ตองมีแรงงานอยางพอเพยีง เชน  ครัวเรือนที่รับโควตายาสูบ 1 โควตา(พื้นที่ปลูก 

ประมาณ 2 ไรตอ 1 โควตา ซ่ึงกําลังการผลิตเฉลี่ย  842  กิโลกรัม)11  อยางนอยจะตองมีแรงงาน 2-3  
คน ซ่ึงเปนแรงงานในครัวเรือนหรือบางครัวเรือนก็จะจางแรงงานตางดาวเพิ่ม 1-2 คนขึ้นอยูกับพื้นที่
ปลูกและจํานวนแรงงานในครัวเรือน บางครัวเรือนจะจางแรงงานในทองถ่ินบางในบางกิจกรรม 

3.  ตองมีวัสดอุุปกรณ เครื่องมือทางการเกษตรพอสมควร เชน  รถไถเดินตาม  เครื่อง 
สูบน้ํา  เครื่องพนยา  เปนตน 

4.  มีเงินทุน หรือสําหรับผูไมมีเงินทุนทางสถานีจะแนะนําแหลงเงนิกูให โดยสถานี 

                                                 
10 สัมภาษณหัวหนาฝายดูแลลูกไร ประจําสถานียาสูบทาสีไค ต.บานแพง องบานแพง จ.นครพนม  วนัท่ี 12 มีนาคม  2550 
11 เปนแรงงานและกําลังการผลิตของชาวไรในจังหวัดนครพนม  ซ่ึงในจังหวัดหนองคายจะมรีูปแบบการใชแรงงานที่แตกตางออกไป เพราะ
สวนใหญจะเปนลักษณะจางแรงงานรับจางในเกือบทุกข้ันตอนการผลิต 
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จะเปนผูแนะนาํหรือมีเอกสาร(เปนเหมือนใบเบิกทาง)ทีท่างสถานีออกใหเพื่อไปยื่นตอสถาบันการเงิน 
เชน ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน  
 

3.3.2 ชาวไรยาสูบจังหวัดรอยเอ็ด 
          สภาพทั่วไปของจังหวดัรอยเอ็ด เปนพื้นที่ที่มีความแหงแลง หรือมีปริมาณน้าํฝนนอย
กวา เมื่อเทยีบกับจังหวัดหนองคายและนครพนม จากการเก็บขอมูลสนามพบวา ผูปลูกยาสูบไมได
ปลูกยาสูบเพียงอยางเดยีว แตปลูกขาว ซ่ึงผูปลูกยาสูบยังถือวา ขาวเปนพืชหลัก และปลูกยาสูบเปนพืช
เสริมรายได ชาวไรยาสูบสวนใหญจะมีชีวิตหมุนเวียนอยูระหวางการทํานาขาวกับการทําไรยาสูบ 
สาเหตุอยางหนึ่งที่ชาวบานที่นี่เลือกปลูกยาสูบเปนพืชเสริมก็คือ การปลูกพืชอยางอื่นมักจะตองการน้ํา
มาก ซ่ึงพื้นทีม่ีความแหงแลง อยางเชนที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด จึงเปนเรื่องที่ลําบากในการหาแหลง
น้ํา ยาสูบพันธุเตอรกิสที่เขามาสงเสริม ประมาณ ป พ.ศ. 2520  ซ่ึงมีความตองการน้าํนอยกวาพืชชนิด
อ่ืน จึงมีการขยายการเพาะปลูกอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะเปนพันธุที่ทางสถานีกําหนดใหปลูกในพื้นที่
แหงแลงเพื่อใหไดใบยาสูบที่มีขนาดเล็ก แตมีคุณภาพตามที่ตองการ โดยเจาหนาทีส่ถานียาสูบ อ.ศรี
สมเด็จ จ.รอยเอ็ด ใหขอมูลวา พันธุเตอรกิสทั้งสายพันธุแซนติยากาและแซมซูน เปนพันธุที่ใหกล่ิน 
“อโรมา” ซ่ึงเปนความหอมที่เปนสวนประกอบในบุหร่ี ทําใหเปนทีต่องการในอุตสาหกรรมบุหร่ีทั้ง
ในและตางประเทศ    

       นอกจากจะมีสถานียาสูบเขาไปสงเสริมการปลูกแลว ยังมีบริษัทตางชาติที่เขามาสงเสริม
การปลูกยาสูบ คือ บริษัท อดัมอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด การเขามาสงเสริมของบริษัทดังกลาวทําให
พื้นที่การปลูกยาสูบขยายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทตางชาติไดใชกลยุทธอยางหนึ่ง คือ การ
ใหคนในทองถ่ินซึ่งมีทั้งผูนําและชาวบานที่มีความสามารถเปนเจาหนาที่ฝายลูกไร เปนตัวกลางในการ
ประสานงานระหวางบริษัทกับชาวบาน ซ่ึงมีความใกลชิดกับชาวบานมากกวาเจาหนาที่จากสํานักงาน 
โดยใหเปนหัวหนาฝายลูกไรของสถานียาสูบ   ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไมมีสํานักงานประสานงานใน
พื้นที่ แตจะมีเพิงพักชั่วคราวในหมูบานเปนสถานที่รับซื้อ เปนจุดๆ ไป   ส่ิงที่บริษัทใหการสนับสนุน
แกชาวบาน คือ การใหปุย  ยาฆาแมลง แกชาวบานผานตัวแทนฝายลูกไรที่เปนชาวบานในหมูบาน 
และหักคาใชจายในวันที่นําใบยาแหงไปขาย ส่ิงที่เปนแรงจูงใจสําหรับชาวบานที่ตองการขายใหกับ
บริษัทมีอยูหลายประการ คือ การใหราคาที่สูงกวา  ที่ตั้งของสถานที่รับซื้อไมไกลจากหมูบาน  และ
ชาวบานสามารถรับเงินสดไดเลย ณ วันที่ขายโดยไมตองรอ ในขณะที่ขายใหทางสถานีฯ ชาวบานตอง
รออีกประมาณสองวันถึงจะรับเงินได ซ่ึงทางสถานีใหเหตุผลวาเปนเพราะทางธนาคารตองเช็คและหัก
คาใชจายที่ชาวบานมากูเพื่อเปนทุนในการปลูกยากอนถึงจะสามารถโอนเงินเขาบัญชีใหได ซ่ึง
ชาวบานเลาวา   “มันยุงยากกวากันหลายอยู แหลวบางทีเฮากะตองการใชเงิน กะเลยคิดวาไปขายให
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บริษัทสิสะดวกกวา” (มันยุงยากกวากันมาก บางทีเราตองใชเงิน เลยคิดวาไปขายใหบริษัทจะสะดวก
กวา) 

      ส่ิงเหลานี้ทําใหชวงแรกที่ทางบริษัทฯ เขามาสงเสริม มีชาวบานนําใบยาแหงที่มีคุณภาพ
ไปขายใหบริษัทมากกวาจะมาขายใหกับทางสถานียาสูบ ซ่ึงสงผลกระทบตอทางสถานีเปนอยางมาก  
กระทั่งมีการออกกฏลงโทษผูที่นําใบยาที่สถานีลงไปสงเสริมแตนําไปขายใหบริษัทเอกชน โดยการลด
โควตาลง  อยางไรก็ตามจากปญหาดังกลาวทําใหทางสถานียาสูบและบริษัทอดัมฯ ไดตกลงกันวาจะมี
การสงเสริมใบยากันคนละสายพันธุเพื่อแกไขปญหาเรื่องความขัดแยง คือ สถานียาสูบจะสงเสริมพันธุ
แซมซูนซึ่งชาวบานเรียกวา “พันธุหูกี้”  สวนบริษัทอดัมฯ จะสงเสริมพันธุแซนติยากา หรือที่ชาวบาน
เรียกวา “พันธุหูลาม” จึงทําใหขอขัดแยงดังกลาวคลี่คลายลง 

      ปจจุบันชาวบานในเขต อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด สวนใหญจะปลูกยาสูบทั้งสองชนิดเพื่อ
ปอนใบยาแหงใหทั้งสองแหง ซ่ึงนอกจากเหตุผลเร่ืองรายไดแลวยังมีเร่ืองของการรักษาความสัมพันธ
ระหวางชาวไรเองกับผูรับซื้อ  ซ่ึงชาวบานบอกวา “เฮากะปลูกใหทั้งสองหมองนั่นละ มันกะแลวแตผู
มักวาอยากปลูกพันธุใด  เพิ่นบไดมาบังคับ ผูใดมักแบบใหน้ําหนักหลายกะปลูกหูกี้  ผูใดอยากไดราคา
ดีแตวาน้ําหนักเบา กะปลูกหูลาม” (เราก็ปลูกใหทั้งสองทาง ขึ้นอยูกับวาใครอยากจะปลูกพันธุใด เขา
ไมไดบังคับ ถาใครชอบพันธุที่ใหน้ําหนักมากก็ปลูกพันธุหูกี้ ถาใครอยากไดราคาดี แตใบยามีน้ําหนัก
นอย ก็จะปลูกพันธุหูลาม) ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการปลูกยาสูบทั้งสองพันธุก็คือ ครัวเรือนผู
ปลูกยาสูบเองไดรับผลกระทบจากการลดโควตาซึ่งถาปลูกใหเฉพาะสถานียาสูบจะทําใหรายไดไมคุม
ทุน ดังนั้นครัวเรือนจึงตองปลูกใหกับบริษัทอดัมดวยเพื่อใหรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียงพอกับ
รายจาย  แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับแรงงานในครัวเรือนดวย มีหลายครัวเรือนที่เลิกปลูกเพราะไมมีแรงงานใน
ครัวเรือน แมจะเห็นวาการปลูกยาสูบเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัวก็ตาม 

     จากที่ไดอธิบายเกี่ยวกับชาวไร สถานียาสูบ และบริษัทเอกชนที่ไดกลาวขางตนจะเห็นได
วา ภาครัฐหรือสถานียาสูบ ไมไดควบคุมหรือผูกขาดการผลิตใบยาสูบไดทั้งหมด ยังมีชองทางอื่น ๆ ที่
ทั้งผูปลูกใบยาสูบ ผู รับซื้อใบยาสูบหรือบริษัทเอกชนนํามาใช เพื่อใหไดใบยาสูบปอนเขาสู
อุตสาหกรรมบุหร่ี 

• พอคาคนกลาง 
      พื้นที่ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด นอกจากจะเปนพื้นที่ที่ผลิตใบยาสูบสูอุตสาหกรรมบุหร่ีทั้ง
ในและตางประเทศแลวยังเปนแหลงผลิตยาเสนของพอคาคนกลางในทองถ่ินทั้งที่ทําเปนอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนและการขายสง ซ่ึงมีดังนี้ 
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          (1) พอคาขายเร   แบงเปน 2 ประเภท 
           (1.1) พอคาเรแบบรบัซื้อ เปนพอคาที่ไปรับซื้อยาเสนมาจาก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ  

มาแบงเปนถุงๆละ 1 กิโล  ราคาประมาณ 80-100  บาท เพื่อนําไปขายฝากกับญาตพิี่นอง ยังจังหวัด
ตางๆ ในภาคอีสานตอนใต เชน  อุบลราชธานี  บุรีรัมย  สุรินทร ศรีสะเกษ  ในลักษณะขายเงนิเชื่อ 
หรือชาวบานเรียกวา “เงินยาว” ประมาณ  3 เดือนกจ็ะตามไปเก็บเงนิ บางคนไมมีเงนิก็เอาขาวเปลือก
แลกแทน  การประกอบธุรกจิเชนนี้ ชาวบานเรียกวา “ไปแลนยา หรือ ไปวิ่งยา”   

         อยางไรก็ตามพอคาทีท่ําธุรกิจประเภทนี้ปจจุบันลดนอยลง  เนื่องจากบางคนประสบ
ปญหาเก็บเงนิไมได ลูกคาเบีย้วไมจายเงิน  บางคนไดเปนสิ่งของมาแทน ทําใหไมสามารถมีเงินกอนที่
จะไปลงทุนซือ้ยาเสนงวดใหมมาขายฝากอีกรอบได   นอกจากนี้ลูกคาที่เปนลูกคาเกาลมหายตายจาก
กันไปทําใหขาประจําลดลง ซ่ึงสวนที่ยังคงวิ่งยาอยูคือพอคาที่มีขาประจํา ผูที่เปนพอคาใหมๆ ไมคอย
ประสบความสําเร็จมากนัก ทั้งนี้ชาวบานเลาวาอาจเปนเพราะผลของการรณรงคการไมสูบบุหร่ี  

            (1.2) พอคาเรแบบปลูกและขายเอง  มีพอคาอยูเพียง 1 รายในหมูบานหนองสองหอง 
อ.ศรีสมเด็จ ที่ปลูกยาสูบพันธุพื้นเมืองประมาณปละ 10 ไร เพื่อผลิตยาเสนชนิด “เมาหรือฉุน” ออกไป
ขายทั้งในและตางจังหวัด ซ่ึงมีขาประจําที่นยิมยาเสนชนิดดังกลาวเปนลูกคาขาประจํา 

           (2) พอคาขายสง  เปนกลุมพอคาที่ทําเปนอุตสาหกรรมยาเสนในครัวเรือน ซ่ึงตองมี
เงินลงทุนจํานวนมาก พอคาเหลานี้จะรับซื้อยาทั้งในทองถ่ินและที่ อ.หลมสัก ในจํานวนมากๆ เชน 10 
ตันขึ้นไป เพื่อกักตุนและนํามาปรุงรสดวยสูตรที่คิดคนขึ้นเอง แลวแพ็คใสถุงขายสงเปนพวงๆ ละ 10 
ถุง ราคา 30  บาท รานคานําไปขายตอ ราคาถุงละ 5 บาท   ซ่ึงพอคาขายสงในลักษณะดังกลาวมีอยู
หลายรายในเขต อ.ศรีสมเด็จ   ดังนั้น จึงมีการแขงขันกันหาตลาด โดยพอคาเหลานี้จะหารานคาใน
หมูบานตางๆ เพื่อเปนที่สงยาเสนของตัวเอง  เนื่องจากมีพอคาที่ประกอบธุรกิจดังกลาวหลายราย   
ดังนั้น พอคาจึงใชวิธีไป “จํา”12 ไว กับรานคาเพื่อใหสามารถขยายยาเสนออกสูตลาดไดอยาง
กวางขวาง  

 
3.3.3 ชาวไรยาสูบจังหวัดหนองคาย 

                     ชาวไรยาสูบจังหวัดหนองคาย เปนเกษตรกรที่นับไดวาอยูทามกลางสภาพทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณทั้งแหลงน้ําและที่ดิน เนื่องจากอยูใกลแมน้ําโขง ซ่ึงทําใหเกษตรกรมีการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรอยางเขมขน ซ่ึงชาวบานบอกวา ตัวเองเปนพวกพลิกดินกิน จะไมปลอยใหที่ดินวางเลย 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการเพาะปลูกพืชในหนึ่งรอบปแลวพบวา หลายหมูบานปลูกขาวไวเพียงแค
บริโภคในครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่ในแถบนี้เดิมมักถูกน้ําทวมในหนาฝน หรือหมูบานบางแหง เชน  

                                                 
12 หมายถึง การท่ีพอคาขายสงไปตกลงกับรานคาวาจะรับยาเสนของตัวเองไปวางขายเปนประจํา  
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บานทามะเฟอง ชาวบานสวนใหญไมมีที่นา แตชาวบานก็ยังถือวาขาวเปนพืชหลักในฐานะที่เปน
อาหารหลัก สวนยาสูบถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนรายไดหลักของครัวเรือน นอกนั้นพืชอ่ืนๆ เชน  
พริก มะเขือเทศ   ขาวโพด  ฟกทอง ถือวาเปนพืชเสริม โดยชาวบานจะปลูกแซมกับไรยาสูบ เชน พริก 
ฟกทอง ซ่ึงหลังจากเก็บเกี่ยวยาสูบเสร็จแลวถึงจะหันมาดูแลพืชแซมดังกลาว 
 สถานียาสูบเริ่มเขามาสงเสริมใหชาวบานปลูกยาสูบประมาณ ป พ.ศ. 2490 โดยมีการตั้งสถานี
ยาสูบขึ้นหลายแหง ซ่ึงเฉพาะอําเภอทาบอ มีสถานียาสูบถึง 7 แหง ไดแก   1) สถานียาสูบเวียงคุก  
 2) สถานียาสบูทาบอ 3) สถานียาสูบหาดคํา 4) สถานียาสูบหนองบัว 5)สถานยีาสูบศรีเชียงใหม            
6) สถานียาสูบโพนสา  และ7) สถานียาสูบปากสวย  

 วิธีการเขามาสงเสริมในชวงแรก สถานจีะมีเจาหนาทีใ่นการหาลกูไรและใหโควตาการปลูก
แกเกษตรกรซึง่พันธุที่สงเสริมคือ “พันธุเวอรจิเนยี”  จากนั้นจะมีพนักงานไรยาสูบหรือชาวบาน
เรียกวา “นายตรวจไร” ออกไปใหคําแนะนําในการจดัการ รับซื้อใบยาสดจากเกษตรกรโดยใหราคา
สูงสุดประมาณกิโลกรัมละ 1.40 บาท และราคาต่ําสุดประมาณ 0.40 บาท โดยสถานีจะเปนผูบมใบยา
เอง  หลังจากนั้นมีการแนะนําชาวบานในการบมใบยา โดยใหโควตาชาวไร คือ โควตา 1 ไร ตอเตาบม 
1 เตา ชาวบานที่ตองการทํามากก็ใหสมาชิกขอโควตาเพิม่ จนกระทั่งป พ.ศ.2530 สถานียาสูบเลิกซื้อ
ใบยาสดและหนัมารับซื้อใบยาแหงจากเกษตรกรจนปจจบุัน  ซ่ึงสวนใหญชาวไรที่ปลูกยาสูบใหกับ
ทางสถานี ยังเปนกลุมคนทีม่ีการสืบทอดโควตาตอๆ กนัมา เพื่อรักษาโควตาเอาไว   ชาวไรบางคนพบ
กับปญหาตางๆ ทั้งในเรื่องความไมคุมทุน  ขาดแรงงาน เพราะสวนใหญลูกหลานที่เรียนจบสูงๆ ก็จะ
ไมกลับมาทํางานที่บาน หรือหันไปปลูกยาสูบเพื่อหั่นขายแทน ทําใหพบเห็นการปลอยใหเตาบมยาสูบ
ถูกปลอยทิ้งรางเอาไวอยูหลายแหง 

   อยางไรก็ตามการปลูกเพื่อรักษาโควตาในพื้นที่ จ.หนองคาย ทําใหการปลูกใบยาใหกับ
สถานีตกอยูในเกษตรกรผูปลูกยาสูบรายใหญ ที่ยังคงมีโรงบมใบยาและมีโควตาที่เกษตรกรรายอื่นๆ 
นํามาขายให   สงผลใหการผลิตใบยาแหงสงใหโรงงานยาสูบมีความซับซอนในแงของการหาแหลง
ปลูกใหไดตามโควตา นั่นคือ เจาของโรงบมจะมีการหาเกษตรกรรายยอยเพื่อปลูกใบยาสดสงใหตวัเอง
ซ่ึงเปนการหาพื้นที่ปลูกอีกวิธีหนึ่ง และเปนวิธีการเดียวกันกับที่สถานียาสูบเขามาสงเสริมการปลูก
ยาสูบในชวงแรกๆ   

• การกลับมาของยาเสนในจังหวัดหนองคาย  
ในอดีตชาวบานในพื้นที่ อ.ทาบอ อ.เมืองหนองคาย มีอาชีพในการทํายาเสนพื้นบานเพื่อ

นําไปแลกขาวยังพื้นที่ใกลเคียง แตเมื่อมีการสงเสริมการปลูกยาสูบใหกับสถานียาสูบชาวบานสวน
ใหญหันไปปลูกยาสูบเพื่อปอนใหกับโรงงานยาสูบ  แตหลังจากประสบปญหาหลายอยาง ทําใหในปที่
ผานมา (พ.ศ. 2549) ชาวบานหันมาปลูกยาเสนแทนยาสูบที่เปนโควตาของทางสถานีมากขึ้น ซ่ึงมี
ปจจัยดังตอไปนี้   
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   1.  ผลกระทบจากการรณรงค การขึ้นราคาบุหร่ีทําใหผูที่ยังเลิกสูบบุหร่ีไมได โดยเฉพาะชาย
ในวัยกลางคนซึ่งสวนใหญเปนวันแรงงานของครัวเรือน ตองหันมาสูบยาเสน ในราคา 5 บาท แทนยา
ซองในราคา 40 กวาบาท เพื่อลดคาใชจายลง ทั้งนี้ชาวบานสวนหนึ่งบอกวา “เวลาออกไปงานสังคม 
ไปประชุมก็จะซื้อยาซองไปสูบเพราะสะดวกและดูโกกวาสูบยาเสน  แตเวลาอยูบานก็จะสูบยาเสน
แทนเพื่อจะไดประหยัดคาใชจาย” 
    2. การคิดคนเครื่องจักรในการหั่นใบยาเขามาใช ประมาณ ป พ.ศ.2546 ซ่ึงทําให
ประหยัดเวลา และเกษตรกรสามารถผลิตยาเสนไดจํานวนมาก จากแตเดิมใชแรงคนตั้งแตตีหนึ่งถึง 
บายสามโมงไดยาเสนวันละ ประมาณ 30 กิโลกรัม   แตหลังจากมีการนําเครื่องทุนแรงที่เรียกวา
“เครื่องไหล”13 เขามาใชทําใหสามารถผลิตยาเสนไดถึงวันละ 100 กิโลกรัม 
  3. การลดโควตายาสูบลง ทําใหชาวบานอยูในภาวะทําแลวไมคุมทุนจงึเกิดการคืนโควตาและ
ขายโควตาใหกับคนอื่น แลวหันมาปลูกยาสูบเพื่อหั่นขายแทน ทั้งนี้ชาวบานใหเหตุผลวา การปลูก
ยาสูบใหกับสถานีการลงทุนคอนขางสูง และสถานีเปนผูกําหนดราคาซื้อขาย  

 4.  ขาดแคลนแรงงาน ไมมฟีนในการบมและมีความยุงยากหลายขั้นตอนกวาจะไดเงนิ 
 5.  มีอิสระไมมีขอผูกมัดเรื่องตองซื้อปุย  ยาฆาแมลง  
 6.  การปลูกยาเสนนั้นผูปลูกสามารถขายใหกับพอคาที่มารับซื้อไดเลยและสามารถ 

ตอรองราคาได  การขายยาเสนทําใหไดเงนิเปนกอนซึ่งตางจากพืชผักที่ไมคอยเหน็ตัวเงิน 
 7.  การมียาเสนเก็บไวเหมือนกับมีการออมในครัวเรือน สามารถนําออกมาขายไดตลอด 

นอกเหนือจากที่ไดกลาวขางตน การกลับมาของยาเสนยังเกี่ยวของกับพอคา และระบบการคายาเสน ที่
อยูนอกการควบคุมของสถานียาสูบ 

ในจงัหวดัหนองคาย มีเอกชนที่ทําธุรกิจยาเสน  3 ประเภท คือ 
(1) โรงงานยาเสน  ในพื้นที่ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มี โรงงานทํายาเสน 

หรือบางครั้งชาวบานเรียกวา “ยาถัง” (ยาเสนที่เก็บไวในถังสแตนเลส ซ่ึงเปนการบมอยางหนึ่งทําใหมี
กล่ินหอม) อยูประมาณ 3 แหง ซ่ึงเจาของโรงงานรายใหญช่ือวา “แมกุหลาบ” ซ่ึงสามีของเจาของ
โรงงานเปนพนักงานของสถานียาสูบ เปนผูริเร่ิมทําโรงงานยาเสนพื้นบานขึ้น เนื่องจากพบชองทางวา
ชาวบานในแถบนี้มีความชํานาญในการทํายาเสนอยูแลว และมีตลาดหรือมีความตองการในการ
บริโภคมากพอ โรงงานนี้ ออกเงินกูนอกระบบใหกับชาวบานในการผลิตยาสูบ การออกเงินกอนนี้ ก็
เปนการสรางความสัมพันธกับผูปลูกยาสูบ  

สําหรับเกษตรกรที่ปลูกยาสบูใหกับโรงงานดังกลาว จะมีทั้งที่ปลูกใหสถานีดวยและปลูก 
                                                 
13 เครื่องไหลเปนเครื่องห่ันใบยาที่สามารถหั่นไดท้ังใบยาสดและแหง ซึ่งถูกคิดคนโดยพอคาขายอุปกรณดานการเกษตรในตลาดทาบอโดยเริ่มแรก
เปนเครื่องห่ันที่ยังไมมีสายพาดจึงเรียกวา “เครื่องยู” เพราะยังตองอาศัยคนในการปอนใบยาเขาสูใบตัด จากนั้นมาการพัฒนาใหมีสายพาดโดยใบยาที่
ตองการหั่นไหลเขาสูใบตัดไดเองเลย  ชาวบานจึงเรียกวา “เครื่องไหล” 
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เพื่อขายใหโรงงานเหลานี้ดวย ทั้งนี้เกษตรกรบางคนที่ไปกูเงินจากโรงงานเพื่อมาลงทุนปลูกยาสูบ 
จะตองมีสัญญากับเจาของโรงงานวาจะตองขายใบยาสดใหกับโรงงานเทานั้น  ซ่ึงชาวบานเลาวา “เฮา
กะฮูอยูดอกวาเขากดราคา ขายไดบดีเทากบัไปขายใหสถานี แตบางคนเพิ่นกะบมีโควตามาแตใด สิไป
ปลูกเบอรเลยกะบมีเงนิลงทุน เฮ็ดโฮงเฮือนกะจั๋งวา ยามบมีเงินทุนมนักะบฮูสิไปเอาไส เนาะ กะตอง
เอากับนายทุนบานเฮา”  (เราก็รูอยูวาเขากดราคา ขายไดราคาไมดีเทากบัไปขายใหกบัสถานี แตบางคน
ไมมีโควตามาตั้งแตเดิม จะไปปลูกเบอรเลย ก็ไมมีเงินลงทุนทําโรงเรือน เวลาเราไมมีเงินทุนก็ไมรูจะ
ไปเอากับใคร ก็จะตองเอากบันายทุนบานเรานี่หละ) 
 นอกจากนี้โรงงานยาเสนพืน้บานยังรับซื้อยาเสนที่ตากแหงแลวจากชาวบานที่ตองการขายใน
ราคาประมาณ  60-70 บาท ซ่ึงจะมีการเกบ็ใสถังเก็บยาเพื่อกักตุนไว กอนที่จะปรุงรสและบรรจุหอเพื่อ
สงออกไปขาย ปจจุบันโรงงานยาเสนมกีารขยายกจิการแบบครบวงจร โดยการผลิตกระดาษสําหรับ
มวนบุหร่ีดวย 

(2) พอคาขาจร  เปนพอคาที่ขับรถเขามารับซื้อยาเสนกับชาวบานโดยตรงเพื่อนําไปขายยัง 
ตางจังหวัด ซ่ึงพอคากลุมนีจ้ะใหราคาดีกวาขายใหโรงงานเอกชน คือ ประมาณกิโลกรัมละ 80-100 
บาท แตอยางไรก็ตาม มีเกษตรกรเพยีงบางสวนเทานัน้ที่สามารถขายยาเสนใหกับพอคาจรซึ่งมักจะ
เปนเกษตรกทีไ่มไดกูเงินลงทุนจากนายทนุในทองถ่ิน เพราะสําหรับเกษตรกรที่เปนลูกหนี้ของพอคา
เงินกูในทองถ่ินมักถูกกดีกันไมใหขายใหพอคาขาจร แตตองขายยาเสนใหกับนายทนุเงินกูที่เปนพอคา
คนกลาง ซ่ึงจะซื้อยาเสนไวในสต็อกจํานวนมากๆ เพื่อขายใหกับพอคาขาจรและเอากําไรเพิ่มอีกรอบ
กอนที่จะถึงผูบริโภค  จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาบางครั้งเกษตรกรผูปลูกยาสูบเองโดยเฉพาะ
ในรายที่ขาดเงนิทุนตองไปกูเงินนอกระบบก็ทําใหเกิดหนีแ้บบพันธะสญัญา ซ่ึงทําใหขาดอิสระแมวา
จะขายใหใครก็ไมได เพราะการลักลอบขายใหคนอื่นที่ไมใชนายหนี้ถาถูกจับไดก็อาจจะไมมีแหลงกู
เงินลงทุนในปตอไป  

(3) นายทุนเงนิกูในการผลติใบยาสูบ  เปนนายทุนออกเงนิกูในพื้นที่ มอียูประมาณ 3 ราย(สาม
พี่นอง) ในเขต ต.โพนสา อ.ทาบอ ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะเปนเกษตรกรที่ปลูกยาสบูฐานะยากจนไมมี
โควตา ไมมีเครดิตที่จะนําไปเปนหลักฐานค้ําประกัน ขาดคนค้ําประกนั จึงมองวาการกูเงินในระบบทํา
ไดยากทางเลือกที่เหลือคือการกูนอกระบบ  ซ่ึงบางรายไมสามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดนั่นคือ
ระยะเวลาการกูจะประมาณ  3 เดือน (ฤดูกาลเพาะปลูก) จะตองเอาใบยามาใชแทนเงินกูซ่ึงจะถูกกด
ราคาลงอยางมากแตกต็องยอม นายทุนเงินกูจะนําใบยาสูบที่ไดจากเกษตรกรดวยลักษณะดังกลาว ไป
ขายตอใหกับพอคาเรเอากําไรอีกทอดหนึง่ นอกจากนีย้ังมีการกดีกันพอคาโดยการไมออกเงินกูใหกับ
ผูที่ขายยาเสนใหกับพอคาขาจรซึ่งทําใหพอคาขาจรไมสามารถรับซื้อยาสูบจากเกษตรกรไดโดยตรง 
เปนการบังคับพอคาขาจรใหซ้ือยาสูบตอจากนายทนุอีกทอด 
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3.3.4 ชาวไรยาสูบจังหวัดนครพนม 
เชนเดยีวกับจังหวัดหนองคาย พื้นที่ปลูกยาสูบจังหวัดนครพนม อยูติดแมน้ําโขง ทําใหพื้นที่มี

ความอุดมสมบูรณ ดนิคุณภาพดี เหมาะแกการปลูกยาสบูอยางมาก เกษตรกรที่อําเภอบานแพง ไดเขา
รวมการปลูกยาสูบมานานกวา 60 ปแลว ชาวไรยาสูบบอกวา ยาสูบที่ปลูกจากบานแพง เปนยาสูบที่มี
คุณภาพดีที่สุดในโลก ระบบการผลิตและความสัมพันธของเกษตรกรชาวไรยาสูบที่อําเภอบานแพง จึง
มีลักษณะพิเศษมากกวาที่ไดอธิบายอีกสองพื้นที่ กลาวคอื ประการแรก ชาวไรยาสูบที่บานแพงปลูก
ยาสูบภายใตโควตา และสงขายใหแกสถานียาสูบที่บานแพงเอง ซ่ึงในแงนี้มีกระบวนการและ
รายละเอียดตางๆ แบบเดียวกับที่ไดอธิบายไวแลว 

ประการที่สอง ชาวไรยาสูบผลิตใบยาใหแกโควตาจากภาคเหนือ กลาวคือ สถานียาสูบทาง
ภาคเหนือไมสามารถผลิตใบยาปอนใหกับสถานีไดครบตามโควตา นายหนาของโควตาจึงมารับซื้อใบ
ยาสูบจากชาวไรจังหวัดนครพนม โดยทําระบบแบบเดียวกับของสถานียาสูบคือ เมื่อจะเริ่มฤดูกาลผลิต
ทางนายหนาโควตาภาคเหนือ จะแจงแกตัวแทนที่อําเภอบานแพง วาปนี้มีความตองการใบยาสูบ
ปริมาณเทาใด แลวนายหนาก็จะแจงไปยังลูกไรในเครือขาย สําหรับนายหนาเจาของโควตาจาก
ภาคเหนือ มีพอคารายใหญซ่ึงภายหลังไดเปนนักการเมืองระดับชาติรวมอยูดวย  ในระยะตอมา
พอเล้ียงทางภาคเหนือสามารถสรางเครือขาย บางคนมีญาติอยูที่บานแพง จึงใหเปนตัวแทนในการรับ
ซ้ือใบยาแหงแทนและสงไปยังโรงงานยาสูบทางภาคเหนือ  ซ่ึงเอเยนตดังกลาวมีอยู 3 ราย สวนใหญ
จะเปนรานคาในตลาดบานแพง 

ประการที่สาม  มีโรงงานยาเสนของเอกชนผลิตยาเสนพื้นบานรับซื้อใบยาสูบแหงจาก
เกษตรกร เจาของโรงงานแหงหนึ่งเปนคนญวนที่แตงงานกับคนไทย เดิมคาขายน้ําแข็งในตลาดบาน
แพงและตอมาขยายกิจการโดยการทําเปนโรงน้ําแข็ง  น้ําบรรจุขวดและถัง ขายในพื้นที่และจังหวัด
ใกลเคียง ตอมาขยายกิจการทํายาเสนพื้นบานปรุงรสตามสูตรของตัวเอง แลวบรรจุหอขายสงตาม
รานคา จนสามารถตั้งเปนโรงงานยาเสนพื้นบานอีกหนึ่งโรงงานในบริเวณเดียวกัน  

ในปจจุบนั ทัง้นายหนาพอคาใบยาสูบจากทางภาคเหนอืและโรงงานยาเสน ดังกลาวจะรับซื้อ
ใบยาแหงแบบไมอ้ัน ชาวไรที่ตองการขายใบยาจึงสามารถขนมาขายไดตลอดเวลา  ทั้งนายหนาพอคา
ใบยาสูบจากภาคเหนือและโรงงานยาเสน จึงมีสถานะเปนคูแขงของสถานียาสูบอยางชัดเจน มหีลาย
สาเหตุที่ทําใหชาวบานขายใบยาใหกับนายหนาพอคาใบยาภาคเหนือและโรงงานยาเสน กลาวคือ 

• นายหนาพอคาใบยาภาคเหนือ และโรงงานยาเสน ใชเงนิกูนอกระบบ เปนสิ่งผูกมัดให 
เกษตรกร ตองนําใบยามาขายให  
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• ชาวบานที่ปลูกยาใหกับโควตาของสถานี แตมักจะปลูกเกินโควตาเพื่อจะไดนํายาสวนที่ 
เกินไปขายใหกับเอกชนเพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือนในกรณีที่เงินหมนุเวยีนไมทนั เพราะการขายใบ
ยาแหงใหกับทางสถานีจะกาํหนดเวลาเปนชวง ซ่ึงชาวบานบอกวาบางครั้งมีความจาํเปนเรงดวน เชน 
ลูกเปดเทอมจงึตองยอมไปขายใหเอกชนแมวาจะไดราคาต่ํากวาทางสถานีก็ตาม  

• การลดโควตาของทางสถานี ทําใหชาวไรยาสูบตองประสบปญหาการปลูกไมคุมทุน และบาง 
คนตองการปลูกมากเพื่อตองการนําเงินไปใชหนี้ที่กูมาลงทุนซึ่งชาวบานเรียกวา“หนี้พัวพัน” ดังนั้น 
จึงมีการปลูกเพิ่มมากกวาโควตาที่ไดรับ โดยมีวัตถุประสงคโดยตรงที่จะนําใบยาไปขายใหแกเอกชน
ทั้งที่เปนเอเยนตและโรงงานทํายาเสนพื้นบาน ซ่ึงมักจะใหราคาต่ํากวาสถานียาสูบ แตชาวบานบอกวา
ก็ยังไดราคาดีกวาปลูกพืชอยางอื่น  อยางไรก็ตามทางสถานียาสูบไมอาจหามไมใหชาวบานขายใหกับ
เอกชนได จึงไดตกลงกับชาวไรวากรณีที่มีความจําเปนตองไปขายใหกับเอเยนตจะตองไมนําใบยา
คุณภาพดีที่ทางสถานีเปนผูสงเสริมไปขายใหเอเยนตเด็ดขาด ถาทางสถานีจับไดจะตองถูกลงโทษโดย
การตัดโควตาออกจากสถานี 

กลาวโดยสรุป   โดยหลักแลวการผลิตยาใบยาสูบจะถูกควบคุมโดยโรงงานยาสูบของ
กระทรวงการคลัง อยางไรก็ตาม กอนหนาที่อุตสาหกรรมบุหร่ีจะพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทย พบวา
บุหร่ีมีการบริโภคอยูทั่วไปอยูแลว การผลิตยาเสนก็อยูในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนยาเสนมากอน เมื่อโรงงานยาสูบไดพัฒนา ตลาดของโรงงานบุหร่ีสวนมากเปนตลาดใหม 
ซ่ึงขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศไทย ในขณะเดียวกันการบริโภคบุหร่ีในภาคการ
ผลิตแบบเดิม หรือที่เรียกวาบุหร่ีพื้นเมือง ก็ยังคงมีอยู ดังนั้น ตลาดของใบยาสูบจึงมีทั้งหมด 3 ตลาด
คือ ตลาดใบยาสูบตางประเทศ (การสงออกใบยาสูบ ซึงในบทนี้คือบริษัทอาดัมส) ตลาดของโรงงาน
ยาสูบ และตลาดพื้นบาน ในพื้นที่ของรอยเอ็ด เราพบวา มีการแขงขันกันระหวางตลาดสงออกใบ
ยาสูบและตลาดของโรงงานยาสูบ ในขณะที่ตลาดพื้นบานไดอาศัยผลผลิตที่มาจากที่อ่ืน (จังหวัด
เพชรบูรณ) สําหรับ จังหวัดหนองคายและนครพนม การแขงขันกันสวนมากจะเปนระหวางโรงงาน
ยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบพื้นเมือง แตเนื่องจากวาตลาดทั้งสามแยกกันอยางชัดเจน ทําใหการผลิต
ทั้งสามแบบสามารถผสมผสานและอยูดวยกันได สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่งก็คือ ที่จังหวัดหนองคาย
ไดเกิดระบบนายหนาโควตาขึ้นมาเชนเดียวกับทางภาคเหนือ ทั้งนี้เนื่องจากวาเกษตรกรไมมีเงินลงทุน
ในการสรางโรงบม และมีปญหาในเรื่องการหาเชื้อเพลิง ผูปลูกยาสูบบางรายขายใบยาสดใหแก
นายหนาโควตา ซ่ึงมีโรงบมเปนของตนเอง ลักษณะเชนนี้ยังไมเกิดชัดเจนที่นครพนม แตใน
ขณะเดียวกันที่นครพนมก็มีนายทุนโควตาจากพื้นที่ภาคเหนือมารับซื้อใบยาสูบ แนวโนมแบบนี้
ช้ีใหเห็นวาไดเกิดการแตกขั้วของการผลิตใบยาสูบ ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของรัฐ ขั้วหนึ่งคือ
เกษตรกรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี กุมปจจัยการผลิต ยกระดับขึ้นมาทําธุระกิจที่ตอเนื่องจากการผลิต
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ใบยาสูบ และอีกขั้วหนึ่งคือเกษตรกรรายยอยซ่ึงขาดแคลนปจจัยการผลิต แนวโนมเชนนี้ทําให
ผลตอบแทนจากการปลูกยาสูบของเกษตรกรที่ไมมีเงินทุนจะลดลงไปเรื่อย ๆ  
3.4  ผลกระทบจากการลดโควตาใบยาสูบ 

จากการที่รัฐออกพระราชบัญญัติการควบคุมบุหร่ี และตอมาไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผู
ไมสูบบุหร่ีออกมาในป พ.ศ. 2532 เนื่องจากมีกลุมแพทยออกมารณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ตั้งแตกลาง
พุทธทศวรรษที่ 2520  เนื่องจากการคนพบวาบุหร่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคและการตายของ
ประชากรในประเทศปละกวา 4 หมื่นคน และรัฐตองสูญเสียคาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลจํานวน
มาก  จนสามารถผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ  ไดสงผลกระทบตอทั้งสถานียาสูบและ
ชาวไรยาสูบโดยตรงนั้นคือ ทางโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีการปรับแผนในเรื่องของการปรับ
ลดโควตาการผลิตบุหร่ีลง เกิดการปรับโครงสรางการบริหารงานใหม นั่นคือ ยุบรวมสถานีที่กระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ลง มีการรวมสถานีเขาดวยกันเพื่อลดคาใชจายในสวนสํานักงานลง (ดูตาราง หนา 45) 

ถึงแมวา ภัยของการสูบบุหร่ีจะเปนกระแสของการรณรงค เพื่อใหสาธารณะมีการตระหนัก
ตอผลกระทบของการบริโภคบุหร่ีมากขึ้น ในทองถ่ินจังหวัดหรือพื้นที่ที่เราเก็บขอมูลวิจัยพบวา การ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนในเรื่องนี้ยังมีนอย การรณรงคสวนมากจะเปนกิจกรรมจากภาครัฐ และ
ทําเนื่องในโอกาสสําคัญ อยางเชน การเขียนปายผา การเดินรณรงค เปนตน การทํางานของภาคสังคม 
สวนมากเปนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   
(สสส.) ซ่ึงจากผลงานที่ผานมาไดทํางานเชิงรุกทั้งในสวนที่เปนสื่อสาธารณะ เชน โทรทัศนื วิทยุ อยาง
ไดผล   นอกจากนี้ไดมีการประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพในพื้นที่ เชน  
สาธารณสุขจังหวัด  อําเภอ ตลอดจน อสม.ในหมูบานซึ่งการทํางานรณรงคเปนนโยบายที่หนวยงาน
ตาง ๆ เหลานั้นรับมาเพื่อรณรงคใหตะหนักในเรื่องสุขภาพเปนหลัก 
 โดยภาพรวมแลว การรณรงคเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพของการบริโภคบุหร่ี ทําใหรัฐตอง
ปรับเปลี่ยนนโยบายอุตสาหกรรมบุหร่ีในหลายดาน ที่สําคัญคืออุตสาหกรรมบุหร่ีไดจํากัดและลด
กําลังการผลิตลง ผลกระทบตอชาวไรยาสูบคือ การลดโควตาการปลูกลง จากเดิมโควตาละ 1,500 
กิโลกรัม ปจจุบันปรับเปนโควตาละ 1,300 กิโลกรัม ซ่ึงการปรับลดลงดังกลาวสงผลกระทบในแงของ
ความไมคุมทุนที่ลงทุนไป ทําใหมีเกษตรกรหลายรายที่ตองถอยออกมาจนสุดทายขายโควตาใหกับคน
อ่ืน  อยางไรก็ตามเราไมอาจกลาวไดวาการเลิกปลูกยาสูบของเกษตรกร เปนผลมาจากการลดโควตา
เพียงอยางเดียว จากการสัมภษณชาวบานในพื้นที่วิจัยพบวา สาเหตุหลักของการเลิกปลูกยาสูบ มาจาก
การที่ตนทุนการผลิตยาสูบสูงขึ้น เนื่องจาก   

1) ขาดแคลนแรงงาน เชน แรงงานในครัวเรือน โดยเฉพาะบุตรหลานเมื่อเรียนในระดับสูง
มักจะไมกลับมาทําไรยาสูบ ทําใหผูปลูกยาสูบตองพึ่งพาแรงงานรับจางมากขึ้น 
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2) คาจางแรงงานคอนขางสูงและปรับคาจางขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะแรงงานในทองถ่ิน เชน ที่
จังหวดัหนองคาย มีการจางคาแรงที่เรียกวา จางเปน “งาย”14 สวนทีจ่ังหวดันครพนมตองหันไปใช
แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงถึงแมวาคาจางแรงงานจะถูกกวาเมื่อเปรยีบเทียบกับจังหวดั
หนองคาย  แตก็ยังถือวาราคาการเหมาคาแรงตอฤดูกาลผลิตอยูในเกณฑที่สูง และมคีวามเสี่ยง ทั้งใน
เร่ืองโรคติดตอที่แรงงานเหลานั้นพามาดวย ความไมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน เนื่องจากมีคดี
ความที่ลูกจางปลน ทํารายรางกายนายจาง และคาใชจายในเรื่องการอยูการกินของแรงงานเหลานั้น 

 3) คาปุย ยาฆาแมลง และสารเคมีอ่ืนๆ มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาใบยาสูบมี
เปอรเซนตการขยับราคาขึ้นคอนขางนอย 

4) ปญหาเรือ่งสุขภาพ ซ่ึงชาวไรมักจะบอกวาผูที่จะปลูกยาสูบไดจะตองสุขภาพแข็งแรง
เพราะยาสูบเปนพืชที่ตองเอาใจใสทุกขัน้ตอนในกระบวนการปลูก ซ่ึงเกษตรกรตองตืน่แตเชา บางครั้ง
รับประทานอาหารไมเปนเวลาเนื่องจากตองทํางานใหทนักับเวลา  ชวงที่บมใบยาตองอดหลับอดนอน
เพื่อเช็คอุณหภมูิเตาบมอยูตลอดเวลาและปองกันไฟไหมเตาบมซึ่งเกิดขึน้ไดตลอดเวลา  นอกจากนี้
เกษตรกรยังตระหนกัดีถึงอนัตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกเพราะบาง
คนเกิดอาการแพสารเคมีตางๆ ที่ใชในไรยาสูบ 

5) การขาดแคลนไมฟนที่ใชในการบมใบยา 
สําหรับเกษตรกรผูปลูกยาสูบในพื้นทีห่นองคายและนครพนมนั้น คาดวาจะสามารถหาพืช

ทดแทนไดไมยากเนื่องจากสภาพความพรอมของพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชไดทุกอยาง ซ่ึงในความเหน็
ของชาวบานนัน้มองวา การปลูกพืชผักไมใชเร่ืองยากเพราะชาวบานในแถบนีเ้ปนสายเลือดเกษตรกร 
ส่ิงที่กังวลเพียงอยางเดยีวคือ การประกันราคาที่เปนธรรมและการมีตลาดรับซื้อ   ปจจุบันพืชที่
ชาวบานกําลังใหความสนใจ แมวาราคาจะผันผวนไปตามตลาดอยูบาง คือ พุทรา หญาเล้ียงสัตว พริก 
และขาวโพดเลี้ยงสัตว  อยางไรก็ตามสิ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบอยางหนึ่งจากการลดโควตาก็ คือ 
เกษตรกรหันไปปลูกยาสูบเพื่อหั่นขายเปนยาเสนเพิ่มมากขึ้น 

สวนชาวไรใน จ. นครพนม หันไปปลูกพืชอยางอื่นที่เขามาสงเสริมกันมากขึ้น เชน ขาวโพด 
ซ่ึงมีบริษัทมาลีสามพรานเขามาสงเสริมและประกันราคาใหซ่ึงแมวาจะไดราคาสูยาสูบไมได แตการ
ใชสารเคมีนอยกวามาก 
 สําหรับชาวไรยาสูบใน จ.รอยเอ็ด ซ่ึงสวนใหญมีรายหลักจากการปลกูยาสูบเปนพชืหลักและ
ไมคอยมีพืชอ่ืนเขามาทดแทนแลวสามารถสรางรายไดเทากับปลูกยาสบูนาจะเปนพืน้ที่ที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากสภาพพืน้ที่แหงแลงเปนอุปสรรคในการสงเสริมการปลูกพืชอยางอื่น 
ในขณะที่ยาสบูพันธุเตอรกสิ เปนพืชที่ตองการความแหงแลง ชาวบานเลาวา 
                                                 
14 งาย   หมายถึง  การแบงชวงเวลา ออกเปนชวงๆ งายเชา จะเปนเวลาตั้งแต 7.00 น.- 10.00 น. ถาตองทํางานเลยเวลาดังกลาวลูกจางจะขอเพิ่มคาแรง 
เปนตน 



 63

 “ถาหากไมใหปลูกยาสูบกไ็มรูวาจะปลูกอะไรดี ซ่ึงเทาที่เห็นเจาหนาที่เกษตรเขามาสงเสริม 
ทั้งแคนตาลูป หนอไมฝร่ัง แตงญี่ปุนก็ไปไมรอด ทั้งการลงทุนสูง ทํายาก และสารเคมีก็เยอะมากพอๆ 
กับยาสูบ”    

 
3.5 มุมมองของชาวบานตอนโยบายของรัฐในการควบคุมการสูบบุหรี่ 

ในพื้นที่เปาหมายที่ลงไปเก็บขอมูล มุมมองของชาวบานทั้งที่เปนชาวไรผูปลูกยาสูบและ
เกษตรกรทั่วไป ตางมีมุมมองตอนโยบายการควบคุมการสูบบุหร่ีที่แตกตางกันไป บางคนมองวาไดผล
ในระดับหนึ่งเพราะปจจุบันมีชาวบานเลิกสูบบุหร่ีลงพอสมควร เชน ชาวบานบางคนบอกวา “ที่เลิก
สูบยายอนมันสูบยาก ยามเดินทางไปไส กะมีปายหาม ขึ้นรถกะสูบบใด มันสูบยากหลายกะเลยเซา”  

แมบางคนจะบอกวาไมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเพราะสาเหตุที่เลิกเพราะลูกใหเลิก หรือหมอ
ส่ังใหหยุดสูบเนื่องจากมีปญหาเรื่องสุขภาพ   นอกจากนี้ชาวบานบางคนยังคิดวาเปนไปไมไดที่จะให
คนในประเทศเลิกสูบบุหร่ีและเลิกปลูกยาสูบ ซ่ึงชาวบานในจังหวัดรอยเอ็ด เลาวา “คิดวาคือสิเปนไป
บใดดอกที่สิใหเซาปลูกยา  ถึงเพิ่นสิประกาศรณรงคใหเซา ซ่ึงเฮากะคิดวามันกะดอียู แตวาที่เฮาปลูก
มันคนละสวน เพราะมันเปนรายไดเขาเฮือนเฮา  หัวหนาเพิ่นกะวาปลูกไปโลดบเปนหยัง เพราะวาเขา
เอาสงเมืองนอกนําเด” 
 

• แนวโนมการปลูกยาสูบใหกับสถานีลดลง    
 จากการเก็บขอมูลภาคสนาม นั้นเกษตรกรชาวไรยาสูบมองวา การปลูกยาสูบในอนาคตมี
แนวโนมลดลง นอกจากสาเหตุของการลดจํานวนโควตาลงของสถานียาสูบแลว  ยังมีปจจัยตางๆ 
ดังตอไปนี้ คือ  การปลูกยาสูบนั้นเปนงานที่หนักและเหนื่อย  การลงทุนมีมากและเกือบทุกขั้นตอนคา
ปุย ยาฆาแมลงแพงในขณะที่กําไรไดไมมาก เพราะราคาไมคอยข้ึนบอย  และบางคนคิดวามีทางเลือก
ไปทําอยางอื่น เชน การปลูกยาสูบเพื่อหั่นเปนยาเสนขาย 
 

• เหตุผลท่ีชาวไรยังคงปลูกยาสูบ 
แมชาวไรยาสูบโดยทั่วไปจะรูวายาสูบนั้นเปนพืชที่ถูกควบคุมเนื่องจากเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตบุหร่ี แตดวยเหตุผลหลายอยางทีย่ังทําใหครัวเรือนเหลานั้นยังคงตองปลูกยาสูบแมวาจะมีกระแส
รณรงคการไมสูบบุหร่ีก็ตาม  เชน  

 เหตุผลที่วาการปลูกยาสูบเปนอาชีพที่ทํากนัมาตั้งแตรุนพอ แม ทําใหมีความ
ชํานาญและมัน่ใจมากกวาการปลูกพืชอยางอื่น 

 ไมมีทางเลือก ไมรูจะปลูกอะไรทดแทน  
 ปลูกพืชอยางอื่นราคาผันผวนไปตามราคาตลาด 
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 เปนหนีพ้ัวพนัตองทําหมุนเวยีนไปเรื่อยๆ 
 ปลูกยาสูบสามารถปลูกพืชอยางอื่นแซมได เชน  พริก  ฟกทอง ซ่ึงในกรณีที่
ตองเชาที่ดินถือวาคุมทุนมากกวาปลกูอยางอื่น 

 ยาสูบเปนพืชที่ไดรับการประกันราคา  ถึงแมวาขายใหเอกชนจะถูกกดราคา
แตกย็ังถือวาดกีวาปลูกพืชอยางอื่น 

 ลูกยังตองเรียนหนังสือ และยาสบูเปนพืชที่มีรายไดแนนอนมากกวาพืชอยาง
อ่ืน 

 
3.6 รานคาขายปลีกและการบริโภคบุหรี่ในทองถิ่น   
 ในกรณีของการศึกษาการสูบบุหร่ีของประชากรเปาหมายในพื้นที่เก็บขอมูล นอกจากทีมวิจยั
ไดทําการสัมภาษณรายครวัเรือนของเกษตรกรชาวไรผูปลูกยาสูบ  ผูนําชุมชนในการสนทนากลุม 
(Focus Group) แลว ยังไดสัมภาษณรานคาปลีกในหมูบานซึ่งเปนผูคารายยอยในมุมมองและทัศนะที่มี
ตอผูซ้ือ ความเขาใจและการปฏิบัติตนตามนโยบายการซื้อขายบุหร่ีใหกับเดก็และเยาวชน ตลอดจน
ผลกระทบที่เกดิขึ้นตอตลาดการคาบุหร่ีในชุมชน ซ่ึงพบวา รานคาในชุมชนทุกรานที่เขาไปเก็บขอมูล 
บุหร่ีมักเปนหนึ่งในสินคาทีท่ํารายไดหลักๆ ใหกับราน  ซ่ึงโดยทัว่ไปรานคาในชุมชนมักจะจําหนาย
สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค ประเภท สบู  ยาสีฟน ผงซกัผา  บะหมี่กึง่สําเร็จรูป ผงชูรส ปลากระปอง  
น้ําตาล  น้ําปลา  น้ํามันพืช  น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง เหลา เบียร  กาแฟ  กาแฟกระปอง เปนตน  
สินคาภายในรานจะขายดีมาก ในชวงเทศกาลตางๆ และในชวงฤดูกาลทํานา โดยเฉพาะเหลา เบียร 
และบุหร่ี แตในชวงเก็บใบยา รอยใบยา ซ่ึงเปนชวงทีช่าวไรยาสูบตองออกไปเก็บใบยาตั้งแตตี 2-3  
และรอยใบยาตลอดทั้งวัน ทาํใหไมคอยมีเวลาออกไปหาอาหาร มักจะพึ่งพาอาหารประเภทมามา  ปลา
กระปอง ตามรานคาในหมูบานเปนหลัก 
 สําหรับบุหร่ีที่วางจําหนายภายในรานในชมุชนเปาหมาย จะมีอยู 2 ประเภท คือ  1) บุหร่ี 
ซิกาแรต ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ หรือทีช่าวบานนยิมเรียกวา “ยาซอง” สวนใหญจะมียีห่อกรองทิพย  
วันเดอรแดง  วันเดอรเขียว  สายฝน  กรุงทอง  เปนตน และ 2) บุหร่ีมวนเอง หรือที่ชาวบานเรยีกวา “ยา
เสน” จะแพ็คถุงขายยี่หอตางๆ ตามแตโรงงานยาเสนในทองถ่ินนั้นๆ จะผลิตออกมาจําหนายในราคา 
ถุงละ 5 บาท  เชน ในพื้นทีจ่งัหวัดนครพนม ไดแก ตราพญานาค  ตรากเิลนทอง  ตราหงษแดง เปนตน 
ซ่ึงโรงงานเอกชนที่ผลิตและจําหนายคือ โรงงานน้ําแข็งบานแพงน้าํทพิย  และรานกังปรียนต15   และ

                                                 
15 โรงงานน้ําแข็งบานแพงน้ําทิพยเปนโรงงานที่เดิมผลิตและจําหนายน้ําดื่มและน้ําแข็งมากอน ท่ีจะขยายกิจการทํายาเสนแพ็คถุงขายโดยซื้อใบยา
แหงจากชาวไรยาสูบที่เหลือขายใหกับสถานียาสูบบานแพง แลวนํามาหั่นแปรรูปเปนยาเสนและปรุงรสชาติตามสูตรของโรงงาน ซึ่งจะเลียนแบบ
รสชาติยาสูบที่นิยมตามทองตลาด คือ ซองสีแดงจะแตงรสคลายยี่หอกรองทิพย  ซองสีเขียวจะแตงรสคลายยี่หอสายฝน   สําหรับรานกังปรียนต เปน
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ในพื้นทีจ่ังหวดัหนองคาย  ไดแก  ตราแมละมุล ตราแมสมบูรณ  ตราแมบุญมา  ตราดวงกมล ซ่ึงจะ
นิยมทําเปนยาถัง16   ในพื้นที่จงัหวัดรอยเอ็ด ไดแก ตรานางฟา ตราหงษ  เปนตน ซ่ึงยาเสนจะผลิตโดย
โรงงานเอกชนในตําบลบานบาก อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอด็  นอกจากนีย้ังมยีาเสนพื้นเมือง หรือ
ที่เรียกวา “ยาฉุน” หรือ “ยาเมา” ที่แบงใสถุงขายเปนกิโล ซ่ึงจะเปนยาเสนที่นิยมกันในหมูผูสูงอาย ุ
 แหลงสินคาที่รานคาขายปลีกในหมูบานไปซื้อหาสินคาชนิดตาง ๆ เพื่อนํามาจําหนายจะมี
แหลงอยูหลายรูปแบบ เชน   

• เจาของรานคาบางคนจะขับรถเขามาในตัวเมืองเพื่อซ้ือสินคาประเภทตางๆ กลับเขาไปขายใน
หมูบาน   

• บางรานจะมีรถพอคาขายสงนําสินคาอุปโภค บริโภค รวมทั้งบุหร่ีดวย เขาไปขายสงใหถึงใน
หมูบาน หรือบางครั้งจะมีเซลลของบรษิัทบุหร่ีเขาไปขายสงใหถึงในหมูบาน  

• บางรานที่ระยะทางจากหมูบานเขาไปซื้อสินคาในตวัเมืองคอนขางไกลก็จะไปซื้อสินคาจาก
รานขายสงในตัวอําเภอ 
สําหรับราคาขายสงและขายปลีกของบุหร่ีในประเภทยาซองนั้นมักจะขึ้นอยูกับยี่หอ และแต

ละพื้นที่ของทัง้ 3  จังหวัดทีล่งเก็บขอมูลมีราคาไมแตกตางกันมาก โดยราคาตอ 1 หอ (บรรจุบุหร่ี 10 
ซองหรือบางพื้นที่เรียกวา 1 ตุด) โดยเฉลี่ยของบหุร่ีแตละยีห่อเทาที่สํารวจ มีดังนี ้
  - กรองทิพย     ราคาหอละ   385  บาท  ขายปลีกซองละ 42-45 บาท 
  - สายฝน          ราคาหอละ   275  บาท  ขายปลีกซองละ 30-35 บาท 
  - กรุงทอง        ราคาหอละ   385 บาท  ขายปลีกซองละ  42-45 บาท 
  - วันเดอรแดง  ราคาหอละ   275 บาท  ขายปลีกซองละ 30-35 บาท 
  - วันเดอรเขียว ราคาหอละ   275  บาท  ขายปลีกซองละ 30-35 บาท 
 นอกจากนี้ยังมยีาเสนแพ็คถุงยี่หอตางๆ ทีโ่รงงานในทองถ่ินผลิตจําหนาย ซ่ึงจะขายสงเปน
พวง ในหนึ่งพวงมี 10 หอ ราคาขายสงพวงละ 30 บาท รานคาจะขายหอละ 5 บาท สําหรับความถี่ใน
การซื้อมาขายนั้น จากการสัมภาษณเจาของรานคาที่บานนายาง17 เลาวา “ทางรานจะมทีั้งไปซื้อที่ตลาด
และมีเซลลมาขายใหที่ราน โดยยาซองจะไปซื้อมาขายประมาณ  2-3 วนัตอคร้ัง ๆ ละ 30 ซอง(3  หอ) 
ขายไดประมาณ 10 ซองตอวัน ลูกคาทีน่ิยมซื้อบุหร่ีหรือยาซองจะเปนกลุมวยัรุน  วัยกลางคน  วัย

                                                                                                                                               
รานขายรถจักรยานยนตและรถยนต แตเปนเอเยนตรับซื้อใบยาแหงใหกับพอเล้ียงทางภาคเหนือ  ตอมาขยายกิจการมาทํายาเสนแพ็คถุงขายเนื่องจาก
สามารถทํากําไรไดดี  
16 ยาถัง คือยาเสนที่ผูผลิตจะเก็บในถังอะลูมิเนียมขนาดใหญมีฝาปดมิดชิด ซึ่งผูผลิตเลาวาเปนการอบยาเสนอยางหนึ่งเพื่อใหไดคุณภาพ  รสชาดที่ดี
และสามารถเก็บรักษาไวไดนาน ซึ่งยาถังที่เก็บไวพรอมที่จะแพ็คใสถุงเพื่อจําหนาย                                        
17 สัมภาษณนางสาวอรสา  รุงโรจน  อายุ 20 ป ลูกสาวเจาของรานคา ท่ีบานนายาง ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม  วันที่  14 มีนาคม  2550 
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ทํางาน   สวนยาเสนจะซื้อสัปดาหละครั้งๆ ละ 5-6 พวงๆ ละ 10 ถุง  ลูกคาสวนใหญจะเปนคนวัย
กลางคน  ผูสูงอายุ และแรงงานลาวที่เขามาเปนลูกจางทําไรยาสูบในหมูบาน” 

อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณเจาของรานคาทั้งหมด 18  ราย วาลูกคาที่มาซื้อบุหร่ีมีใครบาง 
พบวาลูกคาทีม่าซื้อบุหร่ีในรานคา สวนใหญเปนคนในวัย 30-50 ป ซ่ึงเปนคนในวยัทํางาน เดิมบุหร่ี
ซองจะขายไดดี แตหลังจากที่มีการขึ้นราคาบุหร่ีทําใหยอดขายบุหร่ีซองลดลงไปบาง  แตไปเพิม่ใน
สวนของบุหร่ีหั่นซอยหรือยาเสน ซ่ึงโรงงานเอกชนหรอืพอคารายยอยในทองถ่ินทาํการปรุงและแพ็ค
ถุงขายพรอมกบักระดาษมวนในถุง  เนื่องจากมีราคาถูกกวาบหุร่ีซองหลายเทาตวัคือ ราคาจะอยูที่ 5 
บาท ในขณะที่บุหร่ีซองจะตกซองละ 35-45 บาท  ทําใหลูกคาที่อยูในวัยทํางานและยังไมสามารถเลิก
บุหร่ีไดตองหนัไปพึ่งยาเสน เพื่อลดคาใชจายในครัวเรือนลง แตเมื่อตองเดินทางหรอืออกงานสังคมก็
จะซื้อบุหร่ีซองเพื่อความสะดวกในการพกพาและดภููมิฐานมากกวา   

สําหรับวัยรุนที่มาซื้อบุหร่ีสวนใหญเปนเดก็ผูชายที่ตองการทดลองสูบบุหร่ี ซ่ึงรานคาบาง
แหงเลาวา จะปฏิเสธไมยอมขายใหทําใหหลายคนไมกลามาซื้อ แตบางแหงกย็อมขายให เพราะเด็ก
มักจะบอกวา พอ หรือ พี่ หรือลุงใชใหมาซื้อก็ตองขายให ทั้งนี้ขึน้อยูกับความเอาจริงเอาจังของผูนําใน
ชุมชนที่จะประชาสัมพันธในเรื่องนโยบายการควบคุมบหุร่ีที่ไดมอบหมายมา อยางไรก็ตามสิ่งที่ยังไม
อาจควบคุมไดในทางปฏิบัตใินบางพื้นที่ คือ บางครั้งเด็กวยัรุนกใ็ชใหผูใหญไปซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ควบคุมเพื่อแบงกันสูบก็มีปรากฏอยูเชนกนั นอกจากนีลู้กคาจะเปนคนขาจรที่เขามาในหมูบานเปนคน
ตางถิ่นมาซื้อก็จะขายให 

กลาวโดยสรุป ตลาดผูบริโภคบุหร่ีในทองถ่ินชนบท เปนตลาดผูบริโภคสินคาจากโรงงาน
บุหร่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมและบุหร่ีพื้นเมือง ไมพบบุหร่ีของบริษัทบุหร่ีขามชาติเขาไปขายใน
รานคาในชนบท สําหรับบุหร่ีพื้นเมืองนัน้มีประเดน็ทีสํ่าคัญจะตองพิจารณาสองประการ ประการแรก 
การประมาณการขนาดของผูบริโภคยังเปนเรื่องที่ยาก ยังไมพบรายงานการศึกษาที่จะทําใหเรามวีิธีการ
ที่จะประมาณการในเรื่องนีไ้ดอยางถูกตอง จากการศกึษาภาคสนามในครั้งนี้พบวามีการบริโภคบุหร่ี
พื้นเมืองอยางกวางขวาง และถาหากมองวาภาคชนบทเปนภาคที่มีประชากรอาศัยอยูมากและ
ประชากรที่มีรายไดมแีนวโนมที่จะบริโภคบุหร่ีพื้นเมืองจะทําใหเหน็วา ประเด็นดังกลาวมีความสําคญั
ในเชิงนโยบาย ประการที่สอง การผลิตบุหร่ีพื้นเมืองทีผ่านมามีการปรับปรุงขบวนการและขั้นตอนทํา
ใหมีรสชาติทีผู่บริโภครับได ปญหาก็คอื กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงขึ้นมามีความเสี่ยงตอสุขภาพ
หรือไม เพียงใด อยางเชน การปรุงรสบุหร่ีพื้นเมือง ใชสารอะไรสําหรับปรุงรส และทําใหผูบริโภค
เสี่ยงในเรื่องสขุภาพหรือไม  
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3.7 ผลกระทบจากนโยบายการรณรงคการไมสูบบุหรี่ตอรานคารายยอย 
สําหรับนโยบายการควบคุมการสูบบุหร่ีของรัฐนั้น เจาของรานคาในหมูบานมีทั้งที่คิดวามี

ผลกระทบและไมสงผลกระทบตอการขายบุหร่ีแตอยางใด  สวนใหญเห็นวาการมีนโยบายออกมา
ควบคุมเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนเรื่องของสุขภาพทั้งของผูสูบและคนใกลชิด   นางทองศรี อายุ  53  ป 
เจาของรานขายของ ที่บานกอ  ตําบลศรีสมเด็จ  อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดรอยเอ็ด18 ไดแสดงความ
คิดเห็นตอการรณรงคการควบคุมบุหร่ีวา “คิดวาการรณรงคมีผลตอเด็กวัยรุนในหมูบานทําใหไมกลา
สูบ  บางคนที่เคยซื้อเปนซองก็ลดลงหรือบางคนเลือกที่จะไมเอาซองขอแคมวนบุหร่ีเพราะเห็นรูปบน
ซองแลวดูนาเกลียด    แตในสวนของคนที่เคยสูบอยูแลวถึงจะรณรงคอยางไรก็ยังออกมาซื้อ
เหมือนเดิม ซ่ึงก็หามกันไมไดเพราะสวนใหญเปนวัยผูใหญจึงเปนเรื่องสวนตัว  แตถาเปนเด็กหรือเด็ก
วัยรุนมาซื้อก็จะไมขายให”  

สําหรับพื้นที่จังหวัดหนองคาย นางไพร  อายุ  39 ป19 เจาของรานคาในหมูบานปาสัก ต.บาน
หมอ อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย ไดแสดงความคิดเห็นคลายกันวา “สังเกตเห็นวาชาวบานมีการสูบ
บุหร่ีนอยลง  ไดยินชาวบานพูดเกี่ยวกับซองบุหร่ีวาซองที่ทํามาในรูปแบบใหมนั้น “นากลัว” ซ่ึงที่ราน
ไมคอยมีวัยรุนมาซื้อบุหร่ี  แตสวนใหญจะเปนคนวัยกลางคนและผูสูงอายุที่แวะเวียนมาซื้อ แตก็ไม
บอยเหมือนเดิม จากที่เคยสูบวันละ 2 มวน  ลดลงเหลือวันละมวน เพราะเห็นรูปขางซองแลวไมอยาก
มอง  มีลูกคาบางคนขอไมใหเอาดานที่มีรูปภาพนากลัวออกโชว    สําหรับบางรานนั้นเห็นวาการที่ขาย
บุหร่ีไดนอยไมนาจะเกี่ยวกับการรณรงคและรูปภาพเพราะยังคงมีลูกคาประจํามาซื้อเหมือนเดิม ไม
เห็นวาจะกลัวรูปภาพบนซอง บางคนจะรูถึงพิษภัยของบุหร่ีแตก็ยังคงสูบเหมือนเดิม เชน เจาของ
รานคาที่บานนายาง อ.บานแพง จ.นครพนม20 เลาวา  “ลูกคาที่มาซื้อบุหร่ีมักจะบอกวา  ซ้ือมะเร็ง
หนอย รูทั้งรูวาบุหร่ีจะทําใหเกิดโรงมะเร็งปอดก็ยังคงสูบอยู”  ดังนั้น จึงคิดวาที่การขายลดลงเปน
เพราะเศรษฐกิจไมดี คนไมมีเงินซื้อสินคา จึงหันไปซื้อยาเสนมากกวายาซอง   

 
อยางไรก็ตามผลจากการมีนโยบายการควบคุมการสูบบุหร่ีสงผลตอวิธีการขายบุหร่ีของ

รานคาในหมูบานเก็บขอมูลอยูหลายประการ เชน  
- รูปแบบการวางขาย  เดมิทางรานจะวางบุหร่ีขายอยูหนารานเหมือนกับสินคาทั่วไป แต

ปจจุบันตองเกบ็ไวหลังราน หรือในล้ินชักโตะ หรือในที่มิดชิดมากขึน้  แตเปนทีน่าสังเกตอยูวาการ
ปฎิบัติดังกลาวเกดิขึ้นเฉพาะกับบุหร่ีซองในขณะที่ยาเสนแพ็คถุงซึ่งจะทําเปนพวงยงัคงมีการแขวน
โชวไวหนารานปะปนอยูกับสินคาอุปโภค บริโภคอื่นๆ  
                                                 
18 สัมภาษณวันที่ 19 มีนาคม  2550  
19 สัมภาษณวันที่ 25 มีนาคม  2550 
20 สัมภาษณนางสาวอรสา  รุงโรจน  อายุ 20 ป ลูกสาวเจาของรานคา ท่ีบานนายาง ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม  วันที่  14 มีนาคม  2550 
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- การเขียนปาย “ท่ีนี่มีบุหรี่จําหนาย” ซ่ึงเปนผลมาจากการหามวางบหุร่ีไวหนาราน แตให
สามารถเขียนบอกไดนัน้  เจาของรานคาบอกวา ทางรานเพียงแคปฏิบัติตามที่ผูใหญบานประกาศบอก
เทานั้น ซ่ึงบางรานก็ไดรับสติกเกอรจากเอเยนตขายบุหร่ีจึงนํามาติดไวหนาราน  แตในความคดิเห็น
ของเจาของรานคาตอการเขยีนปายดังกลาว สวนใหญเหน็วาไมคอยมีผลกระทบอะไรตอการทําใหขาย
บุหร่ีไดมากหรือนอย เพราะในหมูบานตางก็เปนที่รูกนัอยูแลววารานไหนมีบหุร่ีขายหรือไม  ซ่ึงใน
กรณีเชนนี้อาจจะจําเปนสําหรับรานคาที่อยูในเมือง หรือมีพื้นที่อยูติดกับถนนสายหลักซึ่งลูกคาสวน
ใหญเปนคนตางถิ่นที่สัญจรไปมา 

- การไมแบงบหุรี่ขายเปนมวน  โดยรานคาบางรานจะไมแบงบุหร่ีขาย แตจะขายเปนซองทํา
ใหเดก็วยัรุนไมมีกําลังซื้อ เชน เจาของรานคาที่บานดอนติ้ว อ.บานแพง จ.นครพนม21  เลาวา  “แต
กอนที่รานของตัวเองมีการแบงบุหร่ีซองขายเปนมวน ซ่ึงมักจะมีนักเรียนมาซื้อไปสูบหลังเลิกเรียน  
ตั้งแตเขาประกาศหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ซ้ือบุหร่ีสูบเพราะวามกีฏหมายเขามาบังคับ  ปจจบุันทาง
รานจึงไมแบงขายเพราะวากลัวกฏหมาย “เดี๋ยวติดคุกกะสิบคุม” ลูกคาสวนใหญจะอยูในวัยประมาณ 
40 ปขึ้นไป  แตการขายบหุร่ีก็ยังขายดีเปนปกติมีลูกคามาถามซื้อเองจึงคิดวานโยบายการควบคุมไม
นาจะมีผลตอการขายบุหร่ี หรือสําหรับคนที่ติดบหุร่ีแลวถึงจะเห็นรูปภาพบนซองก็ไมกลัวหรอก 
เพราะยังสูบเหมือนเดิม” 

- การระมัดระวังการขายบุหรี่ใหแกเด็กหรือวัยรุน  โดยเจาของรานคาสวนใหญจะไมยอมขาย
ให แตอยางไรก็ตามในหมูบานชนบทบางครั้งก็ตองยอมขายให เนื่องจากเดก็ใหเหตุผลวาพอหรือลุง
ใหมาซื้อ ซ่ึงตามบานนอกมันก็ไมเครงครัดเทาไรแตเปนแบบนีก้็มีไมมากนัก อยางไรก็ตามเจาของ
รานคาสวนใหญมักจะเห็นดวยกับนโยบายดังกลาวเพราะทําใหกลุมเด็กวัยรุนทีเ่คยมาซื้อบุหร่ีลด
จํานวนลง 

สําหรับความคิดเห็นตอนโยบายการควบคมุการสูบบุหร่ีนั้น เจาของรานคาสวนใหญเห็นวา
เปนสิ่งที่ดีเพราะเปนการรณรงคใหคนไมติดเหลาและบหุร่ี  ซ่ึงถาหากมีกฏหมายออกมาควบคุมก็จะ
ปฎิบัติตามที่กฏหมายกําหนด   เชน นางจันทร 22 เจาของรานคา ที่บานแพงใต กลาววา “ในความรูสึก
ของตัวเองตอนโยบายนั้นธรรมดา เพราะเปนเรื่องความตองการในการซื้อของแตละคน แตในกรณีที่
วัยรุนมาซื้อนัน้ตัวเองคิดวาในฐานะที่เปนคนขายก็จะปฏิบัติตามกฏหมาย ถากฏหมายออกมาหามขาย
ก็จะไมขาย ไมไดยุงยากหรือลําบากใจแตอยางใด” 

อยางไรก็ตามเจาของรานคาบางราย เห็นวาในทางปฏิบัติอาจจะไมมีผลมากนัก อยางในกรณี
วัยรุนบางคน “ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ” ทําใหอยากลองสูบมากขึ้น บางคนเปนเพราะเพื่อนใหลองสูบและ

                                                 
21 สัมภาษณนางสาวพัทยา  อุดมกัณฑ  อายุ  26 ป เจาของรานคาในหมูบานดอนติ้ว  ต.บานแพง  อ.บานแพง  จ.นครพนม 
22 สัมภาษณวันที่ 13 มีนาคม 2550 
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เห็นวามันเรื่องโกเก  เร่ืองความเทห  แตโดยสวนตัวของผูขายแลวถาใหเลิกขายบุหร่ีก็คิดวาไมมี
ผลกระทบตอรายไดของราน  แตที่ยังตองขายบุหร่ีเนื่องจากเห็นวามีคนมาถามซื้อ   ดังนั้น เมื่อมีพอคา
ขายสงมาเสนอใหจึงลองวางขายดู ซ่ึงบางรายก็จะเก็บไวอยางมิดชิดหลังรานไมนํามาโชว แตบางราน
ก็ยังคงโชวอยูหนาราน เนื่องจากเห็นวาจะวางไวตรงไหนก็มีคาเทาเดิม เพราะชาวบานดวยกันยอมรูวา
รานไหนมีบุหร่ีขายหรือไม   ดังนั้น ในบริบทของชุมชนชนบทจึงคิดวาการมีนโยบายเรื่องการหาม
วางขายหนารานไมนาจะเกิดผลกระทบอะไรมากนัก เนื่องจากในชุมชนมีการควบคุมกันโดยทาง
สังคมอยูแลวถาเด็กมาซื้อก็ยอมรูวาเปนบุตรหลานของใคร ใครใชใหมาซื้อ 
 

กลาวโดยสรุปการปลูกยาสูบของชาวไรยาสูบนั้นถือวาเปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งเนื่องจากมีการ
ปลูกกันมานานหลายสิบป และที่สําคัญยาสูบเปนพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของครัวเรือน 
อยางไรก็ตามในแงของนโยบายการควบคุมยาสูบนั้นเกษตรกรผูปลูกยาสูบเองก็มีความตระหนักตอ
เร่ืองสุขภาพเชนเดียวกันและพรอมปฏิบัติตามนโยบาย แตปจจุบันไมมีทางเลือกอื่นซึ่งเกษตรกรเอง
เห็นวาถารัฐจะใหเลิกปลูกยาสูบก็ควรมีพืชอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลงมาสงเสริมทดแทนพรอม
การประกันราคา อยางไรก็ตามการรณรงคการควบคุมการบริโภคยาสูบในชวงที่ผานมาสงผลกระทบ
โดยตรงทั้งในสวนของ สถานียาสูบ  เกษตรกรชาวไรยาสูบ  รานคาผูประกอบการซึ่งจะตองปฏิบัติ
ตามขอนโยบายควบคุมการขายบุหร่ี  ตลอดจนผูสูบบุหร่ีซ่ึงยังคงมีอยูเปนจํานวนไมนอย  ซ่ึงคนใน
สังคมสวนใหญเห็นดวยกับนโยบายการควบคุม  นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยาสูบนั้นมี
ความสัมพันธเชิงอํานาจของ actors ตางๆ ตลอดจนบริษัทขามชาติที่เขามาใชทรัพยากรในประเทศไทย
เปนฐานผลิตใบยาสูบ  และผลจากการขึ้นภาษีบุหร่ีจนทําใหประชาชนหันไปสูบบุหร่ีมวนเองมากขึ้น
ซ่ึงยังไมมีนโยบายออกมาควบคุมที่ชัดเจน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะใหความสนใจสิ่งเหลานี้
เพิ่มขึ้นดวย 
 



บทที่ 4 
ครัวเรือนเกษตรกรชาวไรผูปลูกยาสูบ 

 
 
 ในการควบคุมยาสูบ ผลกระทบอยางหนึ่งที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงไดคือ การปลูกยาสูบในฐานะ
ที่เปนแหลงยังชีพของชาวไรยาสูบจะถูกตีกรอบจํากัด และทําใหการยังชีพของชาวไรยาสูบอาจจะถูก
กระทบไปดวย เพื่อใหเขาใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมยาสูบ ในบทนี้เราจะไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลของครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ  ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บขอมูลครัวเรือนผู
ปลูกยาสูบ  จํานวน 540 ครัวเรือน ใน 3 จังหวัด ไดแก  จังหวัดนครพนม จํานวน 120 ครัวเรือน 
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 210 ครัวเรือน และจังหวัดหนองคาย จํานวน 210 ครัวเรือนเปนกลุมตัวอยาง   
จากนั้นวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic package of the 
social sciences) การวิเคราะหขอมูลในบทนี้จะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้คือ 
 

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณซ่ึงเปนตัวแทนของครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
4.2  สมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
4.3  การถือครองที่ดินของครัวเรือน 
4.4  การปลูกยาสูบของครัวเรือน  
4.5 รายได รายจายในการทําไรยาสูบ 
4.6 รายได  รายจายของครัวเรือนนอกเหนือจากการทําไรยาสูบ 
4.7 รายจายในครัวเรือน  และแหลงหนี้สินของครัวเรือนและขนาดหนี้ส้ินในรอบปที่ผานมา  
4.8 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ีของครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
4.9  ผลกระทบดานสุขภาพจากการทําไรยาสูบของสมาชิก และแรงงานรับจางในครัวเรือนผู 
      ปลูกยาสูบ 
 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณซ่ึงเปนตัวแทนของครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
 ผูใหขอมูลครัวเรือนในการสัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้มี  จํานวน 540 คน  โดยจะเนนการ
สัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือในกรณีที่หัวหนาครัวเรือนไมอยูจะทําการสัมภาษณสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เปนแรงงานในกิจกรรมการทําไรยาสูบ ซ่ึงผูใหสัมภาษณ มีทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย  
แบงออกเปน เพศชาย จํานวน 271 คน  หรือรอยละ 50.2   เพศหญิง จํานวน 269 คน หรือรอยละ 49.8 
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 สําหรับระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ สวนใหญเรียนจบชั้นประถมศึกษามากที่สุดถึง 
รอยละ 81.3  สวนการประกอบอาชีพของผูใหสัมภาษณพบวา  สวนใหญประกอบอาชีพทํานากับทํา
ไร  คือรอยละ 56.7 และ 42.2 ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาแยกตามจังหวัด  พบวา จังหวัดรอยเอ็ดผูให
สัมภาษณประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักมากที่สุด คือรอยละ 89.0  สวนจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดหนองคายผูใหสัมภาษณสวนใหญประกอบอาชีพทําไรเปนอาชีพหลักมากที่สุดรอยละ 65.0 
และ 61.0 ตามลําดับ  (ดูรายละเอียดในตารางในภาคผนวก ข.1)   
 
4.2 สมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 

สมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 540 ครัวเรือน มีจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด   2,684   คน แยกเปนชาย 1,333 คน และ หญิง 1,351 คน เมื่อพิจารณาขนาดครอบครัวเปนราย
จังหวัดพบวา    รอยเอ็ดมีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 5.2 คน รองลงมาคือหนองคายเฉลี่ย 4.9 คน 
และนครพนม เฉลี่ย 4.8 คน  
            ระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  
คือ  รอยละ  57.2  รองลงมาคือ จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  
12.1 และ 11.8 ตามลําดับ   มีผูจบระดับปริญญาตรี รอยละ 5.9  ซ่ึงมีสัดสวนมากกวาผูจบระดับ
อนุปริญญา/ปวส.  ซ่ึงมีรอยละ 4.4 และมีสมาชิกที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกวาระดับ
ปริญญาโท รอยละ 0.3   นอกจากนี้เปนสมาชิกที่จบการศึกษาอื่นๆ รอยละ 1.0 ที่เหลือเปนสมาชิกใน
วัยเด็กรอยละ 2.7 และเด็กเล็กยังไมเขาโรงเรียน รอยละ 3.4  
 อาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบ  พบวา สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานาและทําไรมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  คือรอยละ 26.9 และ 23.3  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเปน
รายจังหวัด  พบวา  สมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบในจังหวัดรอยเอ็ดสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  
รอยละ 42.9 ในขณะที่จังหวัดหนองคายและนครพนม  พบวา  สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญประกอบ
อาชีพทําไรเปนอาชีพหลักของครัวเรือนถึงรอยละ 32.0 และ  35.2 ตามลําดับ  ทั้งนี้เพราะทั้งสอง
จังหวัด มีความพรอมทั้งทรัพยากรดินและน้ํา  ครัวเรือนจึงมีกิจกรรมการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ เชน  
ขาวโพด  มะเขือเทศ  พริก ฟกทอง เปนตน ปลูกหมุนเวียนไดเกือบตลอดทั้งปเพื่อเปนรายไดเสริมของ
ครัวเรือน      ดังนั้นขาวจึงเปนพืชที่ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น  ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ด
เกษตรกรยังคงทํานาตามฤดูกาลเปนอาชีพหลัก  หลังฤดูเก็บเกี่ยวจึงปลูกยาสูบเพื่อเปนพืชสรางรายได
ใหครอบครัว  ซ่ึงแมวาชาวบานจะใหความสําคัญกับยาสูบในฐานะพืชเศรษฐกิจของครัวเรือน  แตก็
ยังใหความสําคัญกับขาวมากกวาในฐานะที่เปนพืชที่สําคัญในการบริโภคเพื่อยังชีพของสมาชิกใน
ครัวเรือน 



 72

 นอกจากนี้สมาชิกในครัวเรือนยังประกอบอาชีพตาง ๆ ที่หลากหลาย เชน  ลูกจางบริษัท/
ธุรกิจภาคเอกชน  รอยละ 7.7 รับจางทั่วไป รอยละ 2.4  รับราชการ รอยละ 2.1 และยังมีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่อยูในภาวะพึ่งพิง เชน พิการ ปวย  เปนตน (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.2) 
 
4.3  การถือครองท่ีดินของครัวเรือน 

4.3.1 ขนาดทีด่ินและประเภทการถือครองท่ีดิน 
 จากการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขนาดที่ดินและประเภทการถือครองที่ดินของครัวเรือนของทั้ง 3 
จังหวัดที่เปนพื้นที่เปาหมาย  พบวา  ประเภทการถือครองท่ีดินมีอยู 5 รูปแบบ คือ 1) ที่ดินของตัวเอง
และมีเอกสารสิทธิ์  2) ใชที่ดินของญาติหรือของคนอื่นโดยไมไดจายคาเชา 3) เชาที่ดินของคนอื่น     
4) ที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของรัฐไมไดจายคาเชา  5)  ใชที่ดินของรัฐสาธารณโดยจายคาเชา 
 ทั้งนี้พบวา  จังหวัดหนองคายกับนครพนมนั้น  นอกจากจะมีความเขมขนของการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรแลว  การถือครองที่ดินก็มีความซับซอนดวยเชนกัน  คือมีลักษณะทั้ง 5 รูปแบบดังกลาว  
แตเมื่อพิจารณาขนาดที่ดินเปนรายจังหวัดแลว  พบวา  จังหวัดนครพนม สวนใหญมีการถือครองที่ดิน
ต่ํากวา  10  ไร  โดยแยกเปนเชาที่ดินของคนอื่นมีมากที่สุด  รองลงมาคือมีที่ดินเปนของตนเองและมี
เอกสารสิทธิ์  คือ  รอยละ 43.7  และ 37.7  ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวา  มีการใชที่ดินของรัฐเรียกวา
ที่ราชพัสดุ  โดยจายคาเชา  รอยละ 7.3  ซ่ึงนครพนมเปนจังหวัดที่รัฐมีการจัดสรรที่ดินริมแมน้ําโขงให
เกษตรกรเชาเพื่อการเกษตรประมาณครัวเรือนละ  2 ไร  และไดดําเนินการมาประมาณ 30 กวาปแลว  
โดยครัวเรือนที่ไดรับการจัดสรรจะตองจายคาเชาใหกับรัฐ  ไรละ 100 บาท  ซ่ึงการใชประโยชนและ
การถือครองท่ีดินที่ไดรับการจัดสรรดังกลาวจะสืบทอดสูรุนลูกหลาน  ยกเวนครัวเรือนใดที่ไมไดทํา
การเกษตรแลวก็จะใหมีการขายสิทธิ์ หรือใหเกษตรกรรายอื่นเชาตออีกทอดหนึ่ง  ซ่ึงคาเชาปจจุบันจะ
อยูประมาณ  5,000–10,000 บาท ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางผูเชาและผูใหเชา    ดังนั้นดวยสาเหตุ
ดังกลาวจึงนาจะมีสวนที่ทําใหครัวเรือนที่เชาที่ดินของคนอื่นมีมากกวา ครัวเรือนที่ใชที่ดินของรัฐโดย
จายคาเชาที่ยังคงสืบทอดการใชประโยชนในที่ดินดังกลาวมาถึงรุนลูกหลาน 
 สวนการใชทีด่นิของญาติหรือของคนอื่นไมไดจายคาเชาในจังหวดันครพนมนั้น  มอัีตราสวน
ต่ําสุด คือ  รอยละ 4.7 ซ่ึงลักษณะการใหทํากินในที่ดนิโดยไมจายคาเชาสวนใหญจะเปนทีน่า ซ่ึงเมื่อ
ไดผลิตแลวจะแบงขาวที่ไดใหกับเจาของทีด่ิน หรือเปนที่ดินญาติบริเวณริมแมน้ําโขงที่หลังจากเก็บ
เกี่ยวยาสูบเสรจ็แลวไมปลูกพืชอ่ืนตออาจจะดวยไมมีแรงงาน ก็จะอนุญาตใหญาตปิลูกขาวโพดตอได
แตก็พบไมมากนัก เพราะสวนใหญแมจะเปนญาติก็คิดคาเชาเชนกนั 
 ในการถือครองที่ดินของครัวเรือนผูปลูกยาสูบในจังหวัดหนองคายนั้นพบวา เมื่อพิจารณา
แยกตามรูปแบบการถือครองที่ครัวเรือนสวนใหญถือครองที่ดินต่ํากวา 10 ไร พบวา  มีที่ดินเปนของ
ตัวเองและมีเอกสารสิทธิ์ มากที่สุด  รอยละ 46.6  รองลงมาคือ เชาที่ดินของคนอื่น รอยละ 41.7  และ
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การใชที่ดินของรัฐ สาธารณะโดยจายคาเชา  รอยละ 7.8  ซ่ึงนาจะเปนครัวเรือนที่ยังคงใชประโยชน
จากที่ดินโดยไมขายสิทธิ์ หรือใหคนอื่นเชาทํากิน  ซ่ึงเปนลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดนครพนม   
นอกจากนี้ยังพบครัวเรือนที่ใชที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของรัฐไมไดจายคาเชารอยละ 0.9  ซ่ึงบาง
ครัวเรือนหลังเสร็จจากเก็บเกี่ยวยาสูบจะไมทําการเพาะปลูกพืชอ่ืนตอ  ก็จะใหญาติหรือเพื่อนบานเขา
ใชประโยชนเพื่อเพาะปลูกขาวโพด  หรือพืชอ่ืน ๆ  ไดโดยไมคิดคาเชา   

สําหรับจังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีความซับซอนและความเขมขนในการใชที่ดินนอยกวา
จังหวัดหนองคายและนครพนม  อาจจะดวยขอจํากัดของแหลงน้ําในการเพาะปลูกและสภาพความ
อุดมสมบูรณของดินที่มีนอยกวา    ดังนั้นเมื่อพิจารณารูปแบบการถือครองที่ดินของประชากรพบวา 
โดยสวนใหญจะมีที่ดินเปนของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์(สวนใหญเปนที่นา) โดยมีขนาดถือครอง 21 
ไรขึ้นไป รอยละ 97.0   ขนาดที่ดิน 11-20 ไร  รอยละ  94.4  และต่ํากวา 10 ไร  รอยละ  84.1 (ดูตาราง  
4.1) 

 
ตาราง 4.1 รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามขนาดการถือครอง และประเภทการถือครองที่ดิน 

นครพนม 
 

 
รอยเอ็ด 

 

 
หนองคาย 

 ประเภท 
การถือครอง  ตํ่ากวา 

10 ไร 
11-20 
ไร 

21 ไร 
ขึ้นไป 

ตํ่ากวา 
10 ไร 

11-20 
ไร 

21 ไร
ขึ้นไป 

ตํ่ากวา 
10 ไร 

11-20 
ไร 

21 ไร 
ขึ้นไป 

เปนที่ดินของ
ตนเอง และมี
เอกสารสิทธิ์ 

37.7 51.4 66.7 84.1 94.4 97.0 46.6 54.5 75.0 

ใชที่ดินของญาติ
หรือของคนอื่น  
ไมไดจายคาเชา 

4.7 2.9 - 12.1 4.7 - 3.0 3.1 - 

เชาที่ดินของคน
อื่น 

43.7 37.1 33.3 3.3 - 3.0 41.7 42.4 25.0 

ท่ีดินสาธารณะ
หรือท่ีดินของ
รัฐไมไดจายคา
เชา 

6.6 2.9 - - - - 0.9 - - 
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ตาราง 4.1 รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามขนาดการถือครอง และประเภทการถือครองที่ดิน (ตอ) 

นครพนม 
 

 
รอยเอ็ด 

 

 
หนองคาย 

 ประเภท 
การถือครอง  ตํ่ากวา 

10 ไร 
11-20 
ไร 

21 ไร 
ขึ้นไป 

ตํ่ากวา 
10 ไร 

11-20 
ไร 

21 ไร
ขึ้นไป 

ตํ่ากวา 
10 ไร 

11-20 
ไร 

21 ไร 
ขึ้นไป 

ใชท่ีดินของ 
รัฐสาธารณะ
โดยจายคาเชา 

7.3 5.7 - 0.5 0.9 - 7.8 - - 

รวม 100.0 
(316) 

100.0 
(35) 

100.0 
(9) 

100.0 
(214) 

100.0 
(108) 

100.0 
(33) 

100.0 
(427) 

100.0 
(33) 

100.0 
(12) 

 
4.3.2 การใชท่ีดินจําแนกตามประเภทและวัตถุประสงคของพชืท่ีปลูก 

 การใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตรของครัวเรือนของผูปลูกยาสูบทั้ง 3 จังหวัด สามารถ
จําแนกตามประเภทของพืชที่ปลูกซึ่งสวนใหญ  ไดแก  ขาว ยาสูบ ขาวโพด  มะเขือเทศ พริกและอื่น ๆ  
เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด  โดยแยกตามวัตถุประสงคของการปลูก  พบวา  ครัวเรือนสวนใหญของ 
จังหวัดรอยเอ็ด  ปลูกขาว  เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและขายสูงที่สุดรอยละ 95.6    

สําหรับยาสูบ  สวนใหญเปนพืชที่สรางรายไดใหครัวเรือน    ดังนั้นวัตถุประสงค สวนใหญจะ
ปลูกเพื่อขายอยางเดียว  รอยละ 85.7  มีบางครัวเรือนเทานั้นที่ปลูกยาสูบทั้งเพื่อขาย  และใชใน
ครัวเรือนซึ่งจะเปนยาสูบพันธุพื้นเมืองที่เปนที่นิยมของผูสูงอายุในชุมชน  นอกจากนี้ครัวเรือนจะปลูก
พืชชนิดอื่น ๆ เชน  ดอกดาวเรือง  จะมีพอคามารับซื้อเพื่อเปนสวนผสมของอาหารไกเพื่อใหไขไกแดง  
และพืชผักสวนครัว จําพวกแตงกวา พริก มะเขือ  เปนตน  
 ในจังหวัดนครพนม   ครัวเรือนสวนใหญปลูกขาวเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนเพียงอยาง
เดียวถึงรอยละ  95.7  ดวยขอจํากัดของขนาดที่นาของครัวเรือนทําใหครัวเรือนสวนใหญตองเก็บ
ผลผลิตขาวที่ไดไวบริโภคในครัวเรือน  สําหรับการปลูก ยาสูบ วัตถุประสงคสวนใหญเพื่อขายอยาง
เดียวรอยละ 71.4  บางครัวเรือนแยกแปลงปลูกตางหากเพื่อหั่นซอยไวบริโภคในครัวเรือน มีอยู
ประมาณรอยละ 4.3  นอกจากนี้มีการปลูกพืชอ่ืน ๆ เชน  พริก  โดยปลูกแซมระหวางแปลงกับการ
ปลูกยาสูบเปนพืชเสริมรายได  และใชบริโภคในครัวเรือน รอยละ 11.2  สวนขาวโพด  มะเขือเทศ  
เปนพืชเสริมรายไดเชนเดียวกับพริก  ครัวเรือนจะปลูกหลังการเก็บเกี่ยวยาสูบแลว ทั้งนี้พืชทั้งสอง
ชนิดมีบริษัทรับซื้อเขาโรงงานเพื่อแปรรูป  ดังนั้นวัตถุประสงคสวนใหญจึงปลูกเพื่อขายอยางเดียว  คือ
รอยละ 13.1  และ  5.5  ตามลําดับ     สําหรับจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคการปลูกพืชคลายกับ
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จังหวัดนครพนม  คือปลูกขาว  ไวบริโภคในครัวเรือนเพียงอยางเดียว  รอยละ 91.8  และสวนใหญ
ปลูกยาสูบไวเพื่อขายอยางเดียว รอยละ 74.9  นอกนั้นจะปลูกพริก  ฟกทอง รอยละ 33.3 โดยปลูกแซม
ในแปลงเดียวกันกับยาสูบ  ซ่ึงหลังการเก็บเกี่ยวยาสูบแลว เกษตรกรจะตัดตนยาสูบออกจากนัน้จะดแูล
ตนพริกหรือฟกทองที่ปลูกแซมในแปลงตอไปอีก 2-3 เดือนเพื่อขายเปนรายไดเสริมและเก็บบางสวน
ไวบริโภคในครัวเรือน  ซ่ึงสวนใหญจะมีพอคามารับซื้อในหมูบาน  อยางไรก็ตามราคาของพริก  
ฟกทอง  และพืชผักอื่น ๆ เชน  แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว  พุทรา  แตงโม  มะเขือ ฯลฯ  มักจะผันผวนขึ้นลง
ไปตามราคาตลาดทําใหรายไดในแตละปไมคงที่    ดังนั้นการปลูกพืชผักอื่น ๆ ของเกษตรกรจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของตลาด  นอกจากนี้ยังมีแนวโนมบางครัวเรือนที่มีขนาดที่ดินมาก
พอก็จะหันมาปลูกยางพารา  และยูคาลิปตัส  มากขึ้นเนื่องจากเปนพืชที่มีตลาดรองรับแนนอน (ดู
ตาราง 4.2 ) 
 
ตาราง 4.2 รอยละของครัวเรือนจําแนกตามวัตถุประสงคและประเภทของพืชที่ปลูก 

นครพนม 
  

รอยเอ็ด  
 

หนองคาย  

ประเภทพืชท่ีปลกู 
เพื่อใช 

ประโยชน 
ใน

ครัวเรือน 
อยางเดียว 

เพื่อใช
ประโยชน 

ใน
ครัวเรือน 
และขาย 

เพื่อขาย 
อยางเดียว 

เพื่อใช
ประโยชน

ใน
ครัวเรือน
อยางเดียว 

เพื่อใช
ประโยชน

ใน
ครัวเรือน
และขาย 

เพื่อขาย 
อยางเดียว 

เพื่อใช
ประโยชน

ใน
ครัวเรือน
อยางเดียว 

เพื่อใช
ประโยชน

ใน
ครัวเรือน
และขาย 

เพื่อขาย
อยางเดียว 

นา 95.7 33.3 1.7 88.5 95.6 4.8 91.8 46.4 1.0 

ยาสูบ 4.3 33.3 71.4 1.9 3.6 85.7 1.4 11.4 74.9 

ขาวโพด - 3.7 13.1 - - - 1.4 1.8 1.8 
พริก - 11.2 2.1 - - - 1.4 33.3 14.9 

มะเขือเทศ - 3.7 5.5 - - - 1.4 0.6 1.0 
อื่นๆ (แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว  
พุทรา  แตงโม  มะเขือ ฯลฯ) 

- 14.8 6.2 9.6 0.8 9.5 2.6 6.5 6.4 

รวม 100.0 
(93) 

100.0 
(27) 

100.0 
(290) 

100.0 
(52) 

100.0 
(251) 

100.0 
(272) 

100.0 
(74) 

100.0 
(168) 

100.0 
(395) 
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4.4  การปลูกยาสูบของครัวเรือน 
 4.4.1 ระยะเวลาการปลูกยาสบูของครัวเรือน 
 การปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดนครพนม  หนองคาย และรอยเอ็ด   มีระยะเวลาที่ยาวนาน
แตกตางกันไป เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการปลูกยาสูบของครัวเรือนในพื้นที่เปาหมายทั้ง  3  จังหวัด  
พบวา สวนใหญมีการปลูกยาสูบในระยะเวลาระหวาง 1-30 ป  โดยบางครัวเรือนของจังหวัดนครพนม  
กับหนองคาย  มีระยะเวลาในการปลูกยาสูบระหวาง 31- 60 ป นอกจากนี้ยังพบวาจังหวัดทั้งสอง มี
เกษตกรที่ปลูกยาสูบมานานกวา 60 ป ซ่ึงอาจจะเปนยาสูบพันธุพื้นเมืองที่มีการหั่นซอยดวยมือ  
อยางไรก็ตามในจังหวัดรอยเอ็ดไมพบครัวเรือนใดที่ปลูกยาสูบนานมากกวา 60 ป   ซ่ึงเมื่อลอง
เปรียบเทียบระยะเวลาการสงเสริมการปลูกยาสูบของโรงงานยาสูบ  กับการเกิดขึ้นของสถานียาสูบ  
ตลอดจนการเขามาของยาสูบแตละสายพันธุ  พบวา  พันธุเตอรกิสที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดเปน
พันธุที่สถานียาสูบนําเขามาสงเสริมภายหลัง เพื่อปอนใหกับโรงงานยาสูบใชเปนสวนประกอบในการ
ผลิตบุหร่ี (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.3)    อยางไรก็ตามเราไมอาจปฏิเสธไดวาในพื้นที่
จังหวัดรอยเอ็ดนั้น เคยมีการปลูกยาสูบพันธุพื้นเมืองมากอน แตไดลดลงอยางรวดเร็วเมื่อยาสูบพันธุ
เตอรกิสเขามาสงเสริม    ปจจุบันมีครัวเรือนที่ยังปลูกยาสูบพันธุพื้นเมืองอยูบางแตไมมากนัก 
โดยทั่วไปเปนการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนายใหกับผูสูบที่เปนผูสูงอายุที่นิยมสูบ
บุหร่ีพื้นบานชนิดฉุน 
 4.4.2  เหตุผลท่ียังคงปลูกยาสูบของครัวเรือน 
 สําหรับเหตุผลที่ครัวเรือนยังคงปลูกยาสูบ แมวาจะมีนโยบายออกมาควบคุมการสูบบุหร่ีนั้น
ครัวเรือนผูปลูกยาสูบสวนใหญ  ใหเหตุผลวา  การปลูกยาสูบมีความผูกพันและเปนวิถีชีวิตที่สืบทอด
มาจากรุนพอแม  คิดเปนรอยละ 36.3  รองลงมาใหเหตุผลวาเปนพืชที่ขายแลวไดกําไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชชนิดอื่นรอยละ 29.1  นอกจากนี้มีเหตุผลในเรื่องของการไดรับโควตา  และสภาพที่ดิน
เหมาะสมกับการปลูกยาสูบมากกวาพืชอ่ืน ๆ รอยละ 17.7  และรอยละ 16.9 ตามลําดับ (ดูตาราง4.3) 
ตาราง 4.3  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเหตุผลที่ยังคงปลูกยาสูบ (* ตอบไดหลายขอ) 

จังหวัด เหตุผลท่ียังคงปลูกยาสูบ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไดรับการจัดสรรโควตา/พื้นที่เพาะปลูก 25.7 18.8 12.0 17.7 
สภาพพื้นทีด่ินเหมาะสมกับการปลูกยาสูบ
มากกวาพืชอ่ืนๆ 

14.2 16.7 18.5 16.9 

ผลิตขายไดกําไร  เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอ่ืน ๆ 23.8 31.5 29.6 29.1 
อ่ืนๆ (วิถีชีวิต/ทําตามบรรพบุรุษ) 36.3 33.0 39.9 36.3 
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 4.4.3 การลดพืน้ท่ีการปลูกยาสูบเพื่อปลูกพชือ่ืนทดแทน 
จากขอคําถามที่วาในรอบปที่ผานมาครัวเรือนไดลดพื้นที่ปลูกยาสูบเพื่อปลูกพืชอ่ืนทดแทน

หรือไม  พบวา  ครัวเรือนผูปลูกยาสูบของทั้ง 3  จังหวดั สวนใหญตอบวาไมลดพืน้ที่การปลูกยาสูบถึง
รอยละ  80.5  มีครัวเรือนที่ตอบวาไดลดพืน้ที่การปลูกลงเพียงรอยละ  19.5 เทานั้น   

เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ครัวเรือนไมลดพื้นที่การปลูก พบวา  มีปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก
นั่นคือ การปลูกยาสูบทําใหครัวเรือนมีรายไดมากเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน รอยละ 35.1 โดย
เกษตรกรชาวไรยาสูบที่จังหวัดนครพนมใหเหตุผลที่ครัวเรือนไมลดพื้นที่ปลูกวา เนื่องจากมีโควตา
มากที่สุด รอยละ  31.3  นอกจากนี้มีเหตุผลในเรื่องการมีตลาดแนนอน สามารถขายใหไดทั้งสถานี
ยาสูบและพอคาเอกชน   เหตุผลเร่ืองการมีที่ดินจํากัด  ดังนั้นการปลูกพืชอ่ืนจึงอาจ ทํารายไดไมมาก
เทากับการปลูกยาสูบ  และเหตุผลที่วาการทําไรยาสูบสามารถปลูกพืชอ่ืนแซมเพื่อเปนรายไดเสริมของ
ครัวเรือน ซ่ึงพบมากที่จังหวัดนครพนมกับหนองคาย  นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่วาไมรูจะปลูกพืชอะไร
ทดแทนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดซึ่งมีปญหาเรื่องแหลงน้ํา ทําใหปลูกพืชอ่ืนไดไมเหมาะ
เทากับการปลูกยาสูบพันธุเตอรกิสที่ทนตอความแหงแลงไดดี  (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.3)
 เมื่อสอบถามถึงเหตุผลการลดพื้นที่การปลูกยาสูบของครัวเรือนที่ตอบวาในรอบปที่ผานมา
ครัวเรือนมีการลดพื้นที่ปลูกยาสูบ รอยละ 19.5 ของครัวเรือนทั้งหมด เมื่อแยกพิจารณาเปนรายจังหวัด 
พบวา เกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ดลดพื้นที่การทําไรยาสูบลงมีสาเหตุมาจากการถูกลดโควตามากที่สุด 
รอยละ 62.2 โดยครัวเรือนสวนใหญบอกวาถามีโควตามากกวานี้จะทําใหครัวเรือนมีรายไดมากกวานี้ 
สําหรับจังหวัดหนองคายการลดพื้นที่การปลูกยาสูบมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด
รอยละ 25.6  และคาจางแรงงานคอนขางแพงเนื่องจากเปนแรงงานคนในทองถ่ิน ประกอบกับไมคอย
มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานเหมือนในจังหวัดนครพนม รองลงมาคือการมีพืชอ่ืนที่สามารถปลูก
ทดแทนได 
 สวนจังหวัดนครพนม มีสาเหตุมาจากมีพืชอ่ืนที่สามารถปลูกทดแทนไดมากที่สุดรอยละ  
27.8 ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทเอกชนเขาไปสงเสริมการปลูกขาวโพดแกเกษตรกร และมีการประกันราคา
ใหดวย ประกอบกับการลงทุนไมสูงมาก การใชสารเคมีนอยกวาการปลูกยาสูบ  รองลงมาคือสาเหตุ
ของคาใชจายในการปลูกยาสูบคอนขางสูง ทั้งที่เปนคาแรงงาน  คาฟนที่เปนเชื้อเพลิงในการบมใบยา
เร่ิมขาดแคลน  เปนตน ในขณะที่ราคาการซื้อขายใบยาแหงไมเพิ่มขึ้นมากนัก ซ่ึงเมื่อลองเปรียบเทียบ
ระหวางรายรับกับรายจายแลวเกษตรกรอาจจะไดกําไรไมมากเทากับที่ลงแรงไป 

นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมกับหนองคายยังพบวา สาเหตุของการลดพื้นที่ของ
ครัวเรือนผูปลูกยาสูบ คือ ไมมีพื้นที่ในการปลูกยาสูบ เนื่องจากคาเชาที่ดินบริเวณที่เหมาะกับการปลูก
ยาสูบ โดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมน้ําโขงคอนขางแพง  เปนตน (ดูตาราง 4.4) 
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ตาราง 4.4  รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามเหตุผลการลดพื้นที่ในการปลูกยาสูบ 
จังหวัด เหตุผลท่ีลดพืน้ท่ี 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ถูกลดโควตา 22.2 62.2 12.8 36.3 
ขาดแคลนแรงงาน 5.6 17.8 25.6 18.6 
มีพืชที่สามารถปลุกทดแทนได 27.8 4.5 20.5 14.7 
คาใชจายในการปลูกยาสูบสูง 16.6 11.1 10.2 11.8 
พืชทดแทนสามารถเพิ่มรายไดใหอีกทางหนึ่ง 5.6 2.2 23.1 10.9 
ไมมีเงินที่จะเชาไร 11.0 - 2.6 2.9 
ไมมีพื้นที่ในการปลุกยาสูบ 5.6 - 2.6 2.0 
อยากหยุดทํา/ราคายาสูบลด 5.6 - 2.6 2.0 
ปลูกเพื่อกินในครัวเรือนเทานั้น - 2.2 - 1.0 

รวม 100.0(18) 100.0(45) 100.0(39) 100.0(102) 
 
4.4.4 การจายภาษีในการทําไรยาสูบ 
 เนื่องจากยาสูบเปนพืชที่มีการควบคุมปริมาณการผลิต ดังนั้นในการปลูกยาสูบของเกษตรกร

ชาวไรยาสูบจึงจําเปนตองขออนุญาตและจายภาษีใหกับสํานักงานสรรพสามิตจังหวัด อยางไรก็ตาม
ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีครัวเรือนที่จายภาษีในการทําไรยาสูบ รอยละ 54.9   ซ่ึงจังหวัดนครพนมกับ
หนองคายมีสัดสวนของครัวเรือนที่จายภาษีการทําไรยาสูบใกลเคียงกัน   

ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ดกลับพบวามีเกษตรกรชาวไรยาสูบที่ไมจายภาษีถึงรอยละ 90.5  สวน
ครัวเรือนที่จายภาษียาสูบมีเพียงรอยละ 9.5 (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข. 3)  ทั้งนี้ทางครัวเรือน
ผูปลูกยาสูบใหเหตุผลวาไมทราบรายละเอียดเนื่องจากทางสถานีหรือบริษัทเอกชนที่เขามาสงเสริม
เปนผูจัดการจายภาษีใหทั้งหมด  สวนบางครัวเรือนที่ตองจายภาษีนั้นเปนครัวเรือนที่ปลูกยาสูบพันธุ
พื้นเมืองเพื่อหั่นซอยขายเอง  หรือครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจทํายาเสนบรรจุถุงขายซึ่งตองไปจายภาษี
กับสรรพสามิตเอง  

สําหรับภาษีที่ครัวเรือนผูปลูกยาสูบตองจายในกิจกรรมการปลูกยาสูบนั้นมีอยูหลายประเภท  
ซ่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการขั้นตอนการผลิตใบยา  พันธุยาสูบที่ปลูกและวัตถุประสงคของการขาย ทั้งนี้
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมกับหนองคาย พันธุยาสูบที่ปลูกสวนใหญไดแกพันธุเวอรจิเนียกับพันธุเบอร
เลย  ซ่ึงทําใหสองจังหวัดนี้นอกจากครัวเรือนจะตองจายภาษีรายได   ภาษีขออนุญาตเพาะปลูก  แลว  
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ยังมีภาษีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีก เชน ภาษีโรงเรือน   ภาษีเตาบม   ซ่ึงพบมากที่จังหวัดนครพนมเนื่องจาก
เปนจังหวัดที่ครัวเรือนสวนใหญยังมีเตาบมใบยาสูบเพื่อผลิตยาแหงขายใหสถานี หรือเอกชนอยู
มากกวาจังหวัดหนองคาย  ซ่ึงพบวาสวนใหญครัวเรือนหันไปปลูกยาสูบเพื่อหั่นซอยเอง ทําให
ครัวเรือนผูปลูกยาสูบในจังหวัดหนองคายมีการจายภาษีเพื่อขออนุญาตหั่นซอย  ภาษีขออนุญาต
จําหนาย และในกรณีทําเปนอุตสาหกรรมยาเสนพื้นบาน จะมีการจายภาษีขออนุญาตประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ   อยางไรก็ตามปจจุบันในจังหวัดหนองคายนั้น ก็ยังคงมีเกษตรกรปลูกยาสูบตาม
โควตาที่ไดรับจัดสรรจากสถานียาสูบ เพียงแตโควตายาสูบที่เคยเปนของเกษตรกรรายยอยสวนใหญ
จะถูกขายสิทธิ์ใหกับเกษตรกรรายใหญ เนื่องจากเกษตรกรรายยอย ประสบปญหาดานตนทุนการผลิต
คอนขางสูงนั่นเอง 
 
 4.4.5 แรงงานในกิจกรรมการเพาะปลูกของครัวเรือน 
        4.4.5.1 การจางแรงงาน 
         ในกระบวนการปลูกยาสูบของครัว เ รือนผูปลูกยาสูบนั้นสิ่ งที่มีความจํ า เปน
นอกเหนือจากการมีเงินลงทุนแลว คือการที่ครัวเรือนมีความพรอมในเรื่องแรงงาน เพราะถือวาเปน
ตนทุนที่ สําคัญในการปลูกยาสูบ  ทีมวิจัยจึงใหความสนใจวาในกิจกรรมการปลูกยาสูบนั้น  
นอกเหนือจากแรงงานของครัวเรือนแลว เกษตรกรมีการจางแรงงานนอกครัวเรือนเพิ่มอีกหรือไม   ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา มีครัวเรือนผูปลูกยาสูบของทั้งสามจังหวัดที่ไมมีการจางแรงงานเพิ่ม เปนรอยละ 
17.0 ซ่ึงเปนสัดสวนที่คอนขางนอย  อาจะกลาวไดวาใชแรงงานของครัวเรือนทั้งหมดในกิจกรรมการ
ปลูกยาสูบอยูเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีการจางแรงงานเพิ่ม ซ่ึงพบวา มีอยูถึงรอยละ 83.0   เมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวา จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่มีการใชแรงงานนอกครัวเรือนมาก
ที่สุด คือมีการจางแรงงานเพิ่มถึงรอยละ 91.9 รองลงมาคือจังหวัดนครพนมและรอยเอ็ด คิดเปนรอยละ 
88.3 และ 71.0 ตามลําดับ (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.3)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวารอยเอ็ดเปน
จังหวัดที่ใชแรงงานนอกครัวเรือนนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกของรอยเอ็ด
นั้นมีเพียงขาวกับยาสูบ ในขณะที่นครพนมกับหนองคายมีกิจกรรมการเพาะปลูกพืชอยางอื่น เชน 
ขาวโพด ขาว พริก ฯลฯ เพื่อเปนรายไดเสริมในครัวเรือนซึ่งแตละขั้นตอนการเพาะปลูก ตลอดจนการ
เก็บเกี่ยวมีการพึ่งพิงแรงงานนอกครัวเรือนเกือบทุกกิจกรรม  
 
 4.4.5.2 ลักษณะการจางและจํานวนแรงงานรับจางในกิจกรรมการเพาะปลูกของครัวเรือน 

            ลักษณะการจางแรงงานนอกครัวเรือนมีอยูหลายรูปแบบตามขั้นตอนการปลูกยาสูบ 
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ตั้งแตขั้นการเตรียมดินเพื่อปลูกจนกระทั่งการนําใบยาแหงไปขาย  การจางแรงงานของแตละจังหวัดมี
รูปแบบตางๆ  ดังนี้ เชน  การจางแรงงานทองถ่ินรายวัน   การจางแรงงานทองถ่ินแบบรับเหมา จะพบ
ลักษณะการจางงานดังกลาวทั้งสามจังหวัด     

           อยางไรก็ตามในจังหวัดนครพนมกับจังหวัดหนองคายนั้นพบวามีการจางแรงงานตาง
ดาวจากประเทศลาว ซ่ึงมีทั้งจางแบบเหมาจายหรือบางครั้งเรียกวาจางตามฤดูกาลเพาะปลูก  จางแบบ
รายเดือน  และจางแบบรายวันไปกลับ1  ซ่ึงการจางแรงงานตางดาวนั้นทําใหเกษตรกรลดคาใชจายใน
การจางแรงงานลงไดมากกวาการจางแรงงานทองถ่ิน 

        สําหรับจํานวนแรงงานรับจางนอกครัวเรือนที่ครัวเรือนผูปลูกยาสูบจางในรอบปที่ผาน
มา(2549)ในทุกกิจกรรมการเพาะปลูกพืชทุกชนิดของครัวเรือนนั้น  พบวา ครัวเรือนของทั้งสาม
จังหวัดมีการจางแรงงานคนในทองถ่ิน เฉลี่ย 9.1 คน ตอครัวเรือน โดยจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดที่
มีการจางแรงงานคนในทองถ่ินมากที่สุด เฉลี่ย 11.0 คน รองลงมาคือ รอยเอ็ดและนครพนม เฉลี่ย 8.9 
คนและ 6.1 คน ตามลําดับ  สวนแรงงานตางดาวนั้นจังหวัดนครพนมมีการจางมากที่สุด เฉลี่ย 2.0 คน 
รองลงมาคือหนองคาย สวนรอยเอ็ดนั้นไมพบวามีแรงงานตางดาว   อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา
ทั้งสามจังหวัดไมพบการจางงานขามจังหวัดเลย (ดูตาราง 4.5) 
ตาราง  4.5   การจางแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

จังหวัด การจางแรงงาน 
 นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

 การจางแรงงานของครัวเรือน 
เกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ไมมี 11.7 29.0 8.1 17.0 

มี 88.3 71.0 91.9 83.0 

รวม 100.0(120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 

คาเฉลี่ยของจํานวนแรงงาน 
ท่ีตองจางเพิ่มในครัวเรือน   

 
 

 
 

 
 

 
 

แรงงานคนในทองถิ่น 6.1 8.90 11.0 9.1 

แรงงานขามจังหวัด - - - - 

แรงงานตางดาว 2.0 - 1.1 0.9 
                                                 
                     1การจางแรงงานตางดาวแบบไปกลับ พบที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากมีพื้นที่การปลูกยาสูบบริเวณดินดอนกลางแมน้ําโขงซึ่งชาวไรจะ
ลงเรือไปทําไรทุกวัน ในขณะที่แรงงานชาวลาวจะพายเรือขามมาเพื่อรับจางเปนรายวันเชนกัน  
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4.4.6  การไดรับการสนับสนนุในการทําไรยาสูบ 
           ในการทําไรยาสูบของครัวเรือนนั้นปจจัยหนึ่งที่ทําใหครัวเรือนเปาหมายในสามจังหวัด
มีความสามารถในการปลูกยาสูบไดคือการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงจากการ
สอบถามพบวา  มีครัวเรือนที่เคยไดรับการสนับสนุนในการทําไรยาสูบ ถึงรอยละ 72.2  และมี
ครัวเรือนที่บอกวาไมเคยไดรับการสนับสนุนในการทําไรยาสูบ  รอยละ 27.8  ทั้งนี้สวนใหญจะเปน
ครัวเรือนที่มีเงินทุนมากพอไมตองกูยืม  หรือเปนครัวเรือนที่ไมไดรับโควตาของสถานียาสูบหรือ
บริษัทเอกชน  แตครัวเรือนจะปลูกเพื่อหั่นซอยขายเอง  กรณีเชนนี้พบมากที่จังหวัดหนองคายจึงทําให
ครัวเรือนในจังหวัดนี้ไดรับการสนับสนุนและไมไดรับการสนับสนุน  มีสัดสวนใกลเคียงกัน  คือ รอย
ละ 54.8 กับรอยละ 45.2  ตามลําดับ 
       สําหรับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการปลูกยาสูบนั้น  พบวา  สถานียาสูบ เปน
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนมากที่สุด ซ่ึงเปนการสนับสนุนดานปจจัยการผลิต อยางเชน  ปุย และยา
ฆาแมลงมากที่สุด  และเปนหนวยงานที่ใหคําแนะนําแหลงเงินกูใหกับเกษตรกร  การประกันราคา  
นอกจากนี้ยังใหความรูเทคนิคการปลูกยาสูบในขั้นตอนตางๆ  อีกดวย   รองลงมา คือ ธกส. เปน
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานเงินลงทุน    ลําดับตอมา คือ  ธนาคารออมสิน2  และบริษัทเอกชน    
     อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหนวยงานตางๆที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเกษตรกรชาวไร
ยาสูบ พบวามีหนวยงานที่เขาไปใหความรูในเรื่องการปองกันอันตรายจากสารเคมีในกระบวนการการ
ทําไรยาสูบ  เชน  โรงพยาบาล หรือ หนวยงานสาธารณสุขในทองถ่ินลงไปตรวจเช็คสุขภาพ  ตรวจ
เลือดเพื่อหาสารพิษตกคางในรางกาย    สํานักงานเกษตรในพื้นที่ลงไปใหความรูเร่ืองการทําปุย
ชีวภาพแทนการใชสารเคมี  เปนตน  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการทํางานของหนวยงานดานสาธารณสุข
กับสถานียาสูบอยูในลักษณะตางคนตางทําหนาที่ของตัวเอง  แตก็ไมมีความขัดแยงกันในการทํางาน  
สวนสํานักเกษตรนั้นจะเปนลักษณะการขอขอมูลหรือสถิติตางๆ มากกวาจะทํากิจกรรมรวมกัน 

    นอกจากนี้ยังพบวาเกษตรกรบางครัวเรือนมีการกูยืมเงินจากแหลงอื่นๆ  เชน  กองทุน
หมูบาน  กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน หรือกองทุนอื่นๆที่มีอยูในหมูบาน  ตลอดจนนายทุน หรือพอคา
คนกลางในหมูบานเพื่อนํามาลงทุนในการปลูกยาสูบ ซ่ึงการกูยืมเงินนอกระบบจะพบมากที่จังหวัด
หนองคาย เนื่องจากเปนจังหวัดที่เกษตรกรประสบปญหาการลดโควตาของโรงงานยาสูบ และตนทุน
การผลิตสูง จึงหันกลับมาปลูกยาสูบเพื่อหั่นซอยเปนจํานวนมาก เพื่อขายใหกับพอคาเอกชน หรือ
พอคาเร  ทําใหตองพึ่งพาแหลงเงินทุนนอกระบบเพื่อการปลูกยาสูบ (ดูตาราง 4.6) 

 
 
                                                 
2 ธกส. และธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินที่มีการประสานงานกันกับสถานีใบยาสูบเพื่อเปนตัวกลางในการจายในการรับซื้อใบยาสูบและหัก
เงินคาปุยยาฆาแมลงจากเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
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ตาราง 4.6  รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามการไดรับการสนับสนุนในการทําไรยาสบูและแหลง 
                      สนับสนุนในการทําไรยาสบู 

จังหวัด การไดรับสนับสนุนในการทําไรยาสูบ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

การไดรับสนับสนุนในการทําไรยาสูบ     
ไมเคย 5.8 22.9 45.2 27.8 
เคย 94.2 77.1 54.8 72.2 

รวม 100.0(120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 
หนวยงานที่สนับสนุน (*ตอบไดหลายขอ)     
สถานีโรงบม 38.1 46.4 28.8 38.6 
ธกส. 34.2 33.7 13.0 27.8 
ธนาคารออมสิน 15.8 0.8 23.6 12.2 
สหกรณการเกษตร 2.0 3.6 7.9 4.3 
บริษัทเอกชน 2.5 8.7 1.6 4.7 
อ่ืนๆ ( กองทนุหมูบาน  เทศบาล  
สํานักงานเกษตรอําเภอ ฯลฯ) 

7.4 6.7 25.1 12.4 

 
4.4.7 ความชวยเหลือ ในดานการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ  
        ในดานความชวยเหลือ ที่ตองการจากบุคคล  หนวยงาน  องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ไมใชยาสบูนั้น พบวา ครัวเรือนผูปลูกยาสูบตองการความชวยเหลือ
ในเรื่องการมีตลาดที่แนนอน พรอมกับการประกันราคามากที่สุดรอยละ 74.5 รองลงมาคือการจัดหา
แหลงน้ํา และการพยุงราคาผลผลิตใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังตองการความชวยเหลือในเรื่องของพนัธุพืช  
การควบคุมราคาปุย  ยาฉีด ปุยเสริม และในเรื่องของชวยผลิตยากําจดัศัตรูพืชแบบไรสารพิษ เปนตน 

 
4.4.8 พืชปลูกทดแทน 

          จากการสอบถามเกี่ยวกับพืชชนิดอื่น ที่เกษตรกรคาดวาจะหันมาปลูกแทนยาสูบในกรณี
ที่อาจจะประสบปญหาในการเพาะปลูกในอนาคต พบวา เกษตรกรคาดวาจะปลูกพืชอ่ืนเพื่อเปนรายได
ของครัวเรือนอยูกวา 40 ชนิด มีทั้งพืชผัก  พืชสวน  เชน พริก  ขาวโพด มะเขือ  ฟกทอง  ถ่ัวฝกยาว  
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และพืชเศรษฐกิจ  เชน  ยางพารา  ดาวเรือง  ยูคาลิปตัส  สบูดํา  ขาวโพดอาหารสัตว  ไมกฤษณา      
เปนตน  
    อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบคาดวาจะปลูกขาวโพดมากที่สุด รอยละ 41.4 รองลงมาคือ มะเขือเทศ รอยละ 26.3 ซ่ึงพืช
ทั้งสองชนิดนี้มีบริษัทเขามาสงเสริมและรับซื้อเขาโรงงานพรอมทั้งประกันราคาให แมวาจะไดราคา
ไมดีเทากับยาสูบแตอยางนอยก็มีตลาดรองรับแนนอน    นอกนั้นเปนพืชผักสวนครัวอ่ืนๆ และพืช
เศรษฐกิจประเภท ยางพารา  ยูคาลิปตัส  เปนที่นาสังเกตวาชาวบานเริ่มหันมาปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้
มากขึ้นเนื่องจากเริ่มขาดแคลนไมฟนเพื่อการบมใบยาสูบนั่นเองทําใหหลายครัวเรือนมีความคิดที่จะ
ปลูกไม ยูคาลิปตัสเพื่อใชในการบมใบยาของครัวเรือน และขายใหกับครัวเรือนอื่นๆ ดวย   การปลูก
พืชทดแทนของครัวเรือนนั้นเกษตรกรตองคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพดิน แหลงน้ําเปนสําคัญ 
ซ่ึงในพื้นที่จังหวัดหนองคายกับนครพนมไมคอยประสบปญหาในเรื่องดังกลาวมากนัก เนื่องจากมี
ความอุดมสมบูรณ สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเสริมรายไดใหครัวเรือนไดตลอดทั้งป  เพียงแตที่ดินที่
เหมาะในการเพาะปลูกบริเวณริมฝงแมน้ําโขงมีจํากัด  ดังนั้นจึงมีบางครัวเรือนจึงหันไปเลี้ยงไก และ
บางหมูบาน เชน  บานทามะเฟอง  อ.ทาบอ จ.หนองคาย ชาวบานมีการรวมกลุมกันเลี้ยงปลาในกระชัง
ในแมน้ําโขง เปนตน 

     สําหรับจังหวัดรอยเอ็ด เกษตรกรคิดวาจะปลูกพริกทดแทนมากที่สุด รอยละ  22.0 
รองลงมาคือแตงโม รอยละ 19.9  ทั้งนี้พื้นที่ของจังหวัดรอยเอ็ดประสบกับปญหาเรื่องดินขาดความ
อุดมสมบูรณกับขาดแหลงน้ํา ทําใหความเขมขนในการใชที่ดินมีนอยกวานครพนมกับหนองคาย  
ดังนั้นโอกาสที่จะปลูกพืชอ่ืนทดแทนหมุนเวียนในรอบหนึ่งปเพื่อเปนรายไดใหกับครัวเรือนจึงมีนอย
กวา  อยางไรก็ตามในชวงสิบกวาปที่ผานมาพื้นที่แถบนี้เคยไดรับการสงเสริมการปลูกหนอไมฝร่ัง 
และแคนตาลูป จนขึ้นชื่อ แตในระยะตอมาเกษตรกรไมนิยมปลูกเนื่องจาก ปญหาเรื่องแหลงน้ํา  ความ
ยุงยากในการดูแล  และการใชยาฆาแมลง   จากนั้นชวง 2-3 ปที่ผานมาไดมีบริษัทอาหารสัตวเขามา
สงเสริมการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเปนสวนผสมในอาหารไก ทําใหชาวบานบางรายตอบวาถาตองเลิก
ปลูกยาสูบก็อาจจะปลูกดอกดาวเรืองอยู รอยละ 4.5 ซ่ึงปจจุบันเปนเพียงพืชเสริมจากการปลูกยาสูบ
เนื่องจากราคาตอกิโลกรัมไมสูงนักจึงคิดวารายไดไมคอยจูงใจเทากับการปลูกยาสูบ หรือหลายราย
ตอบวาควรมีพืชตัวใหมลงมาสงเสริมพรอมกับประกันราคาใหดวย (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก 
ข.3) 

4.4.9 อุปสรรคในการปลูกพชืทดแทน 
          ในกรณีของการปลูกพืชอ่ืนทดแทนยาสูบนั้น   จากขอคําถามที่วาครัวเรือนผูปลูกยาสูบ
มีอุปสรรคหรือไมในการปลูกพืชทดแทน พบวา ครัวเรือนผูปลูกยาสูบ ทั้งสามจังหวัด มีอุปสรรคใน
การปลูกพืชทดแทน รอยละ 68.7  เมื่อพิจารณาแจกแจงถึงปญหาและอุปสรรคแลว พบวา การขาด
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ตลาดรองรับผลผลิตมีมากที่สุดรอยละ  44.3  รองลงมาคือปญหาอื่น ๆ เชน ราคาผลผลิตตกต่ํา ราคาไม
แนนอน ไมสามารถตอรองราคาได  ไมมีแหลงน้ํา  พื้นที่ไมเหมาะแกการปลูกพืชอยางอื่น มีแรงงาน
ไมพอ และมีปญหาโรคพืชศัตรูพืช  เปนตน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 36.7  นอกจากนั้นยังพบวาอุปสรรคใน
การปลูกพืชทดแทนคือ ไมมีความรูในการปลูกพืชอ่ืน และขาดเงินลงทุน คิดเปนรอยละรอยละ 7.6 
และ  6.3 ตามลําดับ   นอกนั้นเปนปญหาอื่นๆ รอยละ   (ดูตาราง 4.7) 
 
ตาราง 4.7  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามอุปสรรคในการปลูกพืชทดแทน 

จังหวัด 
อุปสรรคในการปลูกพืชทดแทน 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย
รวม 

อุปสรรคในการปลูกพืชทดแทน     
ไมมี 29.6 31.4 32.4 31.3 
มี 70.4 68.6 67.6 68.7 

รวม 100.0(27) 100.0(35) 100.0(37) 100.0(99) 
อุปสรรคที่พบในการปลูกพชืทดแทน     
ไมมีความรูในการปลูกพืชอ่ืน 8.7 11.5 3.3 7.6 
ขาดพันธุพืชทีม่ีคุณภาพ 17.4 - - 5.1 
ขาดตลาดรองรับผลผลิต 30.4 65.4 36.7 44.3 
ขาดเงินลงทุน 8.7 - 10.0 6.3 
อ่ืนๆ (ราคาผลผลิตต่ํา/ราคาไมแนนอน 
/แรงงานไมเพยีงพอ/ไมมีทีด่นิ/ไมมีแหลงน้ํา/น้ําทวม ) 

34.8 23.1 50.0 36.7 

รวม 100.0(23) 100.0(26) 100.0(30) 100.0(79) 
 
4.5 รายได รายจายในการทําไรยาสูบ 

4.5.1 รายไดและรายจายของครัวเรือนเกษตรกรในกระบวนการผลิตยาสูบ 
   ในฤดูกาลผลิตที่ผานมา เกษตรกรผูปลูกยาสูบทั้งสามจังหวัด มีผลผลิตแบงตามพันธุที่ปลูก 

ไดแก ยาสูบเบอรเลย  ยาสูบเวอรจิเนีย และยาสูบเตอรกิสในระบบโควตา3 เฉลี่ย 585.3 ,  409.0 และ 
213.5 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ   เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีผลผลิต

                                                 
3 ในระบบโควตา  หมายถึง เงื่อนไขในการปลูกทั้งยาสูบเตอรกิส  และเวอรจิเนีย  โดยขายผลผลิตใยยาสูบ(แหง)แตละฤดูกาลการผลิตใหกับโรงงาน
ยาสูบ(สถานีใบยา)  
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ยาสูบเบอรเลยและยาสูบเวอรจิเนียเฉลี่ยสูงสุดจํานวน  676.0 และ 500.0 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  
รองลงมาเกษตรกรจังหวัดหนองคายมีผลผลิตยาสูบเบอรเลยและยาสูบเวอรจิเนียในระบบโควตาเฉลี่ย
จํานวน  395.6 และ 339.9 กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  (ดูรายละเอียดตาราง 4.8) 

  สวนเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ดซึ่งปลูกเฉพาะยาสูบเตอรกิสในระบบโควตามีผลผลิตเฉลี่ย
ต่ําสุด 213.5 กิโลกรัมตอไร  รองลงมาผลผลิตยาสูบเตอรกิสนอกระบบโควตา4 เฉลี่ย  294.9 กิโลกรัม
ตอไร    เปนที่นาสังเกตวายาสูบเบอรเลยและเวอรจิเนีย จะมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรคอนขางสูง จากการลง
สํารวจพื้นที่เพาะปลูกกับเกษตรกรทั้งสองจังหวัดพบวา พื้นที่เพาะปลูกในในเขตจังหวัดนครพนมและ
หนองคาย มีศักยภาพคอนขางสูง กลาวคือ พื้นที่เพาะปลูกจะอยูติดกับลําน้ําโขง  ลักษณะดินเปนดิน
รวนปนทราย เหมาะแกการปลูกยาสูบ ทําใหยาสูบมีผลผลิตดี  (ดูรายละเอียดตาราง 4.8) 

  ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม   ฤดูกาลผลิตที่ผานมา  ยาสูบเบอรเลย (ปลูกที่หนองคายและ
นครพนม) มีราคากิโลกรัมละ 49 บาท ยาสูบเวอรจิเนีย ภายใตโควตา ราคากิโลกรัมละ 67 บาท แต
ยาสูบเวอรจิเนียนอกระบบโควตา ซ่ึงปลูกที่หนองคายมีราคาสูงกวา คือกิโลกรัมละ 71.50 บาท สวน
พันธเตอรกิส ซ่ึงมีปลูกที่รอยเอ็ด 52 – 56 บาท (ดูรายละเอียดตาราง 4.8) 
   สวนรายไดจากการปลูกยาสูบพบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย 112,986.6 บาทตอครัวเรือน  
เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา  เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีรายไดเฉลี่ยสูงสุดจํานวน 185,516 บาท 
รองลงมาเกษตรกรจังหวัดหนองคายมีรายไดเฉลี่ยจํานวน 131,525.2 บาท   สวนเกษตรกรจังหวัด
รอยเอ็ดมีรายไดเฉลี่ยต่ําสุดจํานวน 53,002.3 บาท ตอครัวเรือน การที่เกษตรในจังหวัดรอยเอ็ด มี
รายไดที่ต่ํากวาอีกสองจังหวัดอยางเห็นไดชัด    เนื่องมาจากศักยภาพของพื้นที่ที่คอนขางแหงแลง ปลูก
ยาสูบพันธเตอรกิส ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แตใหผลผลิตต่ํา อีกทั้งราคายาสูบพันธุดังกลาว ก็ไมได
มีราคาแตกตางจากพันธุ เวอรจิเนีย และพันธเบอรเลยมากนัก  (ดูตาราง 4.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 นอกระบบโควตา  หมายถึง เงื่อนไขในการปลูกยาสูบเตอรกิส(พันธุแซมซูน หรือท่ีชาวบานเรียกวา “พันธุหูลามหรือหูก้ี”และเวอรจิเนีย โดยท่ี
ยาสูบเตอรกิสจะขายรขายผลผลิตใบยาสูบแปรรูปเปนใบยาแหง แตละฤดูการผลิตใหกับบริษัทเอกชน(บริษัทอดัมส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)  สวน
ยาสูบเวอรจิเนีย จะแปรรูปเปนยาเสนขายใหกับพอคาทั้งในและนอกทองถ่ิน 
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ตาราง  4.8 ผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมตอไร ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม  และรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
จังหวัด รายการ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ผลผลิตเฉล่ียกิโลกรัมตอไร     
เบอรเลย 676.0 - 395.6 585.3 
เวอรจิเนีย     
   - ในระบบโควตา 500.0 - 339.9 409.0 
   - นอกระบบโควตา - - 299.5 299.5 
เตอรกิส     
   - ในระบบโควตา - 213.5 - 213.5 
   - นอกระบบโควตา - 294.9 - 294.9 
ราคาเฉลี่ย / กก.     
เบอรเลย 49.7 - 47.3 49.0 
เวอรจิเนีย     
   - ในระบบโควตา 66.7  67.4 67.5 
   - นอกระบบโควตา - - 71.5 71.5 
เตอรกิส     
   - ในระบบโควตา - 52.0 - 52.0 
   - นอกระบบโควตา - 56.6 - 56.6 

รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือน 185,516.6 53,002.3 131,525.2 112,986.6 
 
4.5.2 คาใชจายในการลงทุนปลูกยาสูบ 
        ในดานคาใชจายเฉลี่ยรวมตอฤดูการผลิต เกษตรกรทั้งสามจังหวัด มีรายจายคาเชาที่ดิน

เฉลี่ยสูงสุดจํานวน 18,032.3 บาท   รองลงมาเปนคาจางแรงงานเฉลี่ย 15,271.7 บาท  สวนรายการ
คาใชจายต่ําสุด คือการขนสง เฉลี่ย 1,821.8 บาท ตอฤดูการผลิต   เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบวา 
เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีคาใชจายอื่นๆ  เชน   คาเตาบมไอรอน  คาเครื่องซอยยา ฯลฯ มากกวา
จังหวัดอื่น  คิดเปนรายจายเฉลี่ยสูงสุดจํานวน  31,458.3 บาทตอรอบฤดูกาลผลิต  รองลงมามีรายจาย
คาเชาที่ดินเฉลี่ยจํานวน 29,475.2 บาท   สวนเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ดมีรายจายคาปุยเฉลี่ยต่ําสุด
จํานวน 5,853.8 บาท  ซ่ึงสาเหตุที่มีคาใชจายในสวนนี้ต่ําสุดเนื่องมาจากยาสูบพันธเตอรกิสเปนพันธุที่
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มีความแหงแลงดังนั้นจึงไมจําเปนที่ตองใชปุยมาก  คาใชจายสวนนี้ในจังหวัดรอยเอ็ดจึงนอยกวาพื้นที่
อ่ืน ๆ    นอกจากนี้จังหวัดรอยเอ็ดมีรายจายในเรื่องคาจางแรงงานเฉลี่ยจํานวน 4,127.8 บาท  และ
เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีรายจายคาจางแรงงานเฉลี่ยสูงสุดจํานวน 21,368.1 บาท   เปนที่นาสังเกต
วา เกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ดไมมีรายจายคาพันธุพืช คาเชาที่ดิน และคาแปรรูป     จากการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูล เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุไวทุกป ขณะเดียวกันพื้นที่ปลูกสวนใหญปลูกในที่นาตนเอง และ
ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว มีเกษตรกรบางสวนที่พื้นที่อยูไกลน้ํามากจะใชวิธีแบบ ขอใชที่ดินของ
ญาติหรือเพื่อนบาน โดยไมตองจายคาเชา สวนในเรื่องการแปรรูปยาสูบพันธุเตอรกิสไมซับซอน 
เพราะใชวิธีบมแดด หรือตากแดด  ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชแรงงานในครอบครัวหรือจางเพื่อนบาน
ใกลเคียงได  และคาจางในการรอยใบยาคอนขางถูก  (ดูตาราง 4.9)  
 
ตาราง 4.9  คาใชจายเฉลี่ยในการลงทุน  จําแนกตามรายการการลงทุน 

จังหวัด รายการ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม  
 

คาจางไถเตรียมดิน 12,371.4  2,730.5 6,930.6 6,501.6 
คาพันธุพืช 11,250.0 - 3,011.3 3,316.4 
คาจางแรงงาน 21,368.1 4,127.8 19,638.4 15,271.7 
คาปุย 23,530.4 5,853.8 16,097.0 13,739.3 
ยาปองกัน  กําจัดศัตรูพืช 7,721.9 1,880.1 3,960.5 3,981.7 
คาเชาที่ดิน 29,475.2 - 9,858.9 18,032.3 
คาน้ําชลประทาน 7,355.0 1,995.0 3,422.8 3,727.8 
คาใชจายในการแปรรูป 2,310.0 - 3,125.0 2,542.9 
คาขนสง 4,151.7 631.9 1,884.6 1,821.8 
คาใชจายอื่น ๆ 31,458.3 1,287.7 7,838.3 13,770.2 

คาใชจายทั้งหมด 150,992.0 18,506.8 75,767.4 82,705.7 
 
4.6 รายได  รายจายของครัวเรือนนอกเหนือจากการทําไรยาสูบ 

4.6.1 รายไดของครัวเรือนนอกเหนือจากการทําไรยาสูบ 
เพื่อใหเห็นวาครัวเรือนผูปลูกยาสูบนั้นนอกจากรายได รายจายทีเ่กิดจากการทําไรยาสูบแลว  
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ครัวเรือนยังมรีายได  รายจายในครวัเรือนจากการทํากจิกรรมสวนอืน่ๆ อีกดวย  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก
ตารางพบวา รายไดที่เกิดจากการทําเกษตร ซ่ึงเปนรายไดจากการปลูกพชื ชนิดอื่น5 ที่ไมใชยาสูบของ
ครัวเรือนนั้น  สวนใหญพืชที่ครัวเรือนปลูกไดแก  ขาว พริก ขาวโพด   ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงรายไดจาก
พืชดังกลาวในรอบปที่ผานมา(2549) แลว พบวา ครัวเรือนในจังหวัดนครพนมกับหนองคาย มีรายได
จากการปลูกขาวโพดและพรกิ  โดยจังหวดันครพนมนัน้มีรายไดจากการปลูกขาวโพดมากที่สุดเฉลี่ย  
43,294.6 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทมาลีสามพรานเขามาสงเสริมและรับซื้อเพื่อผลิตขาวโพดกระปอง
ในราคาประกนักิโลกรัมละ 3.5 บาท (หรือขึ้นอยูกับบริษัทกําหนด) ซ่ึงขาวโพดเปนพืชอายุส้ัน 
เกษตรกรสามารถปลูกไดสามครั้งในหนึ่งรอบป   สวนจังหวัดหนองคายเกษตรกรมีรายไดจากการ
ปลูกพริกมากที่สุด เฉลี่ย 28,796.2 บาทรองลงมาคือขาวโพด เฉลี่ย 16,410.00 บาท ซ่ึงขาวโพดทีป่ลูก
ในหหนองคายสวนใหญเปนขาวโพดเพื่อผลิตอาหารสัตวสําหรับการปลูกขาวของสองจังหวดันี้สวน
ใหญจะปลูกไวบริโภคในครวัเรือนและมีครัวเรือนที่แบงขายเปนสวนนอย  (ดูตาราง 4.10) 

สวนจังหวัดรอยเอ็ดพืชที่ปลูกมากนอกเหนือจากยาสูบ ครัวเรือนสวนใหญจะปลูกขาว ซ่ึง
ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยจากการขายขาวประมาณ  17,345.2 บาท เปนที่นาสังเกตวารายไดจากการปลูก
ขาวของทั้ง 3 จังหวัดเมื่อรวมกันแลวมีคาเฉลี่ยเทากับ 16,165.9 บาท ซ่ึงมีสัดสวนนอยกวารายไดที่มา
จากการปลูกขาวโพดและพริกของหนองคายและนครพนมอาจจะเปนเพราะเกษตรกรสวนใหญปลูก
ขาวไวบริโภคในครัวเรือนมากกวาปลูกเพื่อขาย ซ่ึงปจจุบันพบวาเกษตรกรมีที่นาขนาดเล็กลง และ
ตนทุนในการทํานาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขาวที่ขายในทองตลาด (ดูตาราง 4.10) 

 นอกจากรายไดที่ เกิดจากการเกษตรแลวครัวเรือนผูปลูกยาสูบยังมีรายไดนอก
การเกษตรจากการทํากิจกรรมอยางอื่นของสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงพบวาครัวเรือนของทั้งสามจังหวัด 
มีรายไดที่มาจากคาจาง เงินเดือนมากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 20,251.4 บาท  ซ่ึงเมื่อพิจารณาแยกเปนราย
จังหวัด พบวา นครพนมเปนจังหวัดที่มีคาจาง เงินเดือนสูงที่สุด เฉลี่ย 24,070.8 บาท  รองลงมาคือ
รอยเอ็ดและหนองคาย ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวาครัวเรือนมีรายไดจากการทําธุรกิจ  เชน เปน
รานคาในชุมชน  พอคาเร ทําปมน้ํามัน   รถไถรับจาง  รับซื้อเศษทองคํา6 เปนตน ซ่ึงรายไดจากการทํา
ธุรกิจตางๆ ของครัวเรือนพบวามีรายไดเฉลี่ยประมาณ 6,882.4 บาท  และนครพนมเปนจังหวัดที่มี
รายไดจากการทําธุรกิจสูงที่สุดเฉลี่ย 8,083.3 บาท รองลงมาคือหนองคายและรอยเอ็ด เฉลี่ยประมาณ 
6,664.7 บาท และ 6,343.8 บาทตามลําดับ (ดูตาราง 4.10) 
                                                 
5 จากการลงเก็บขอมูลภาคสนามพบวาบางครัวเรือนมีการปลูกพืชอยูหลายชนิดแตบางชนิดปลูกเพื่อบริโภคและขายบางเล็กๆนอยๆ ดังนั้นในการ
พิจารณาเกี่ยวกับพืชอ่ืนที่ไมใชยาสูบจึงนําเฉพาะพืชท่ีครัวเรือนสวนใหญปลูกและขายเปนรายไดเสริม ซึ่งไดแก  ขาวโพด  พริก  และขาว มา
พิจารณาเปนรายไดของครัวเรือนจากการเกษตรนอกเหนือจากการปลูกยาสูบ 
6 อาชีพการรับซื้อเศษทองคําตามรานแปรรูปทองรูปพรรณนั้น ชาวบานที่ประกอบอาชีพนี้จะตะเวณไปตามรานทําทองและขอเหมาซื้อน้ําคล่ําที่ไหล
ออกมาจากหองน้ําซึ่งเมื่อคนงานทําทองอาบน้ําทองที่ติดอยูตามตัวจะหลุดออกมาผสมอยูตามน้ําคล้ําที่ไหลออกมาจากหองน้ํา พอคาจะไปเหมาซื้อ 
และโกยเศษดินโคลนที่มีเศษทองผสมอยูมารอนทําความสะอาด 
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ตาราง  4.10 รายไดรายจายของครัวเรือนนอกเหนือจากการทํายาสูบ 
จังหวัด รายการ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

 
รายไดดานการเกษตร         
ขาว 20,575.0 17,345.2 12,864.0 16,165.9 
พริก 21,276.9 - 28,796.2 28,268.5 
ขาวโพด 43,294.6 - 16,410.0 37,574.1 
รายไดดานนอกการเกษตร 
รายไดจากธุรกิจ 8,083.3 6,343.8 6,664.7 6,882.4 
รายไดจากคาจางเงินเดือน 24,070.8 20,907.1 17,413.3 20,251.4 

รวม 117,300.0 44,596.1 82,148.4 109,142.3 
 

     4.6.2 รายจายของครัวเรือนนอกเหนือจากการทําไรยาสูบ 
   สําหรับรายจายของครัวเรือนจากการทํากจิกรรมตางๆที่นอกเหนือจากการปลูกยาสูบนั้นจะ
แยกพิจารณาเปนรายจายทางดานการเกษตร กับรายจายดานการบริโภคภายในครัวเรือนดังนี ้
    รายจายดานการเกษตรจากการปลูกขาว  พริก และขาวโพดของครัวเรือนในรอบปที่ผานมา
(2549) นั้นพบวา   ครัวเรือนในจังหวัดนครพนมที่ปลูกขาวโพดเพื่อเสริมรายไดใหครัวเรือนนั้นมี
คาใชจายในกิจกรรมการปลูกสูงที่สุด คือเฉลี่ยประมาณ 25,325.9 บาท  รองลงมาคือการทํานาและ
ปลูกพริกตามลําดับ   สวนที่จังหวัดหนองคายพบวามีรายจายในการทํานาสูงกวาการปลูกพริกและ
ขาวโพด ทั้งนี้เพราะในพื้นที่หนองคายนิยมปลูกพริกเปนพืชแซมในไรยาสูบทําใหรายจายในกิจกรรม
การปลูกพริกไมสูงมากนักเนื่องจากไมตองจางไถแปลง และการรดน้ําก็รดไปพรอมกับยาสูบ    
สําหรับจังหวัดรอยเอ็ดพบวาสวนใหญมีรายจายดานการเกษตรมาจากการทํานาเพียงอยางเดียว เฉลี่ย 
ประมาณ 14,307.6 บาท ซ่ึงรอยเอ็ดนั้นสวนใหญพืชหลักที่ปลูกหมุนเวียนกันคือ ขาวกับยาสูบ(ดู
ตาราง  4.11) 
 สําหรับรายจายดานการบริโภคในครัวเรือนของผูปลูกยาสูบนั้นพบวา ครัวเรือนมีคาใชจาย
อยางอื่นทั้งที่เปนรายจายที่จําเปนและไมจําเปนอยูหลายรายการ  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากตารางพบวา
ครัวเรือนผูปลูกยาสูบทั้งสามจังหวัดมีคาใชจายที่จําเปนคือ คาอาหาร มากที่สุด เฉลี่ยเทากับ 69,700.5 
บาท รองลงมาคือ คาใชจายอื่นๆ (คาน้ํา คาไฟ  คาเสื้อผา  คาทําบุญในงานประเพณีตางๆ ฯลฯ) เฉลี่ย
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เทากับ 39,237.9 บาท นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่จําเปน เชน คาเลาเรียนบุตรและคารักษาพยาบาลของ
สมาชิกในครัวเรือน (ดูตาราง  4.11) 
 สวนคาใชจายที่ไมจําเปนของครัวเรือนนั้น พบวา ครัวเรือนผูปลูกยาสูบทั้งสามจังหวัดมี
รายจายที่เปนคาเหลาเฉลี่ยเทากับ  3,171.3 บาท และคาบุหร่ีเฉลี่ยเทากับ 1,157.5 บาท ซ่ึงเมื่อแยก
พิจารณาเปนรายจังหวัดพบวารอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีรายจายเปนคาบุหร่ีสูงที่สุดเฉลี่ย 4,158.1 บาท 
รองลงมาคือจังหวัดนครพนมและหนองคายตามลําดับ  อยางไรก็ตามการพิจารณารายจายที่เปนคา
บุหร่ี ซ่ึงสวนใหญมักหมายถึงบุหร่ีซองนั้นอาจไมเพียงพอ แตอาจจะตองพิจารณาไปถึงประเภทของ
บุหร่ีที่สมาชิกในครัวเรือนสูบดวย ทั้งนี้เพราะสมาชิกในครัวเรือนบางคนนิยมสูบยาเสนที่หั่นซอยเอง 
ซ่ึงพบมากที่จังหวัดหนองคายเนื่องจากเปนแหลงผลิตยาเสนเพื่อจําหนาย และบางครัวเรือนมักจะเก็บ
ยาเสนไวบริโภคในครัวเรือน   ดังนั้นจึงทําใหรายจายที่เปนคาบุหร่ีคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
รอยเอ็ดและนครพนม     นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาจังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีรายจายดานการ
บริโภคมากที่สุดในทุกรายการทั้งที่เปนรายจายจําเปนและไมจําเปนโดยเฉลี่ยประมาณ 143,702.7 บาท 
รองลงมาคือหนองคายและนครพนม เฉลี่ยประมาณ 93,059.6 บาท และ 91,642.2 บาทตามลําดับ (ดู
ตาราง  4.11) 
ตาราง  4.11  รายจายของครวัเรือนนอกเหนอืจากการทํายาสูบ 

จังหวัด รายการ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

รายจายดานเกษตร 
     ขาว 10,205.7 14,307.6 13,151.9 13,060.9 
     พริก 2,982.9 - 10,021.1 9,510.3 
     ขาวโพด 25,325.9 - 8,917.3 21,565.6 
รายจายการบริโภค 91,642.2 143,702.7 93,059.6 87,508.4 
     คาอาหาร 53,438.8 79,692.3 61,038.6 69,700.5 
     คาเลาเรียน 14,891.3 24,603.5 15,581.8 10,120.5 
     คารักษาพยาบาล 2,904.8 4,714.0 2,420.6 2,112.6 
     คาเหลา 5,817.7 6,506.9 4,311.0 3,171.3 
     คาบุหร่ี 3,729.5 4,158.1 1,938.7 1,157.5 
     คาใชจายอืน่ ๆ (คาน้ําคาไฟ/คาเสื้อผา/คาทําบุญฯลฯ) 9,324.6 33,687.0 23,375.7 39,237.9 
หนี้สิ้น 98,635.4 84,278.0 91,563.3 90,193.2 
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4.7 ขนาดหนี้สิ้นและแหลงหนี้สินของครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา   
4.7.1  ขนาดหนี้สิ้นของครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดหนี้สินของครัวเรือนในรอบปที่ผานมา(2549) จากแหลงหนี้สินทุกแหลงที่
ครัวเรือนไปกูเงินมาทั้งเพื่อวัตถุประสงคในเรื่องการลงทุนทั้งเพื่อการเกษตรและธุรกิจอื่นๆ  ตลอดทั้ง
การใชจายภายในครัวเรือนพบวา ครัวเรือนผูปลูกยาสูบทั้งสามจังหวัด สวนใหญมีขนาดหนี้สินเฉลี่ย
เทากับ 90,193.2 บาท ซ่ึงเมื่อพิจารณาแยกเปนรายจังหวัดแลวพบวา ครัวเรือนในจังหวัดนครพนมมี
ขนาดหนี้สินสูงที่สุด เฉลี่ย 98,635.4 บาท รองลงมา คือจังหวัดหนองคายและรอยเอ็ด เฉลี่ย  91,563.3 
บาท และ 84,278.0 บาท ตามลําดับ (ดูตาราง  4.11) 

อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบรายไดของครัวเรือนที่มาจากการทําเกษตรอยางอื่นที่ไมใชยาสูบ
กับการประกอบธุรกิจอื่นของครัวเรือน กับรายจายของครัวเรือนและขนาดหนี้สินของครัวเรือนแลว
จะเห็นวา ครัวเรือนของจังหวัดนครพนมกับหนองคายมีการพึ่งพิงรายไดจากการปลูกยาสูบ
(เปรียบเทียบรายไดจากการปลูกยาสูบ ในตาราง 4.1) คอนขางมากในขณะที่รอยเอ็ดมีการพึ่งพิงรายได
จากสวนนี้เชนกันแตนอยกวาอีกสองจังหวัด 
 

4.7.2  แหลงหนี้สินของครัวเรือน  
 จากการสอบถามถึงแหลงหนี้สินหรือแหลงเงินกูของครวัเรือนผูปลูกยาสูบโดยแยกพิจารณา

เปนรายจังหวดั  พบวา ครัวเรือนสวนใหญของจังหวัดนครพนมและรอยเอ็ด จะกูเงินจากธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.)มากที่สุด รอยละ 49.7 และรอยละ 39.7 ตามลําดับทัง้นี้เนื่องจากสถานี
ยาสูบ จะมกีารจายและหักเงนิในการซื้อขายใบยาสูบผาน ธกส. ทําใหครัวเรือนผูปลูกยาสูบสวนใหญ
ตองสมัครเปนสมาชิก ธกส.  รองลงมาคือกูเงินจากกองทุนหมูบาน รอยละ 19.9  และรอยละ 36.7 
ตามลําดับ)   ในขณะทีจ่ังหวดัหนองคายพบวาครวัเรือนผูปลูกยาสูบสวนใหญจะกูเงนิจากกองทุน
หมูบานมากทีสุ่ดรอยละ  36.6 รองลงมาคือกูเงินจาก ธกส.  ธนาคารออมสิน รอยละ 24.5 และรอยละ 
11.4 ตามลําดับ  ทั้งนี้เพราะหนองคายนัน้ครัวเรือนผูปลูกยาสูบสวนหนึ่งมีวตัถุประสงคเพื่อหั่นซอย
ขายเองทําใหแหลงกูยืมเงนิคอนขางกระจายคือมีทั้งการกูยืมจากสหกรณการเกษตร  กลุมออมทรัพย 
กลุมแมบาน  ญาติพี่นองและยังพบวามีการกูเงินนอกระบบจากนายทนุในทองถ่ินคอนขางสูงมากกวา
จังหวดันครพนมและรอยเอ็ด(ดูตาราง4.12) 
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ตาราง 4.12  รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงเงินกู 
จังหวัด แหลงเงินกู 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ธกส. 49.7 39.7 24.5 35.6 
ธนาคารออมสิน 13.8 0.4 11.4 7.0 
กองทุนหมูบาน 19.9 35.4 36.6 33.2 
กขคจ. - 9.4 1.5 4.7 
สหกรณการเกษตร 3.3 5.5 9.2 6.5 
กลุมออมทรัพย 0.6 4.1 0.5 2.1 
นอกระบบ (โรงน้ําแข็ง/บริษัทอดัมส/ 
นายทุนยาเสน) 5.0 2.4 11.1 6.2 
อ่ืนๆ (ญาติพี่นอง/ กลุมแมบาน/ อบต.) 7.7 3.1 5.2 4.7 

รวม 100.0 
(181) 

100.0 
(458) 

100.0 
(404) 

100.0 
(1,043) 

 
4.7.3 เหตุผลการกูยืมเงินของครัวเรือน 
         จากขอคําถามเกี่ยวกับเหตุผลของการกูยืมเงินของครัวเรือนผูปลูกยาสูบเมื่อพิจารณาถึง

คาใชจายตางๆของครัวเรือนในรอบหนึ่งปที่ผานมาพบวา  ครัวเรือนของผูปลูกยาสูบในจังหวัด
นครพนม  และหนองคายมีเหตุผลของการกูยืมเพื่อใชจายในการปลูกยาสูบมากที่สุดรอยละ 80.6 และ
รอยละ 47.2 ตามลําดับ สําหรับจังหวัดนครพนมรองลงมาคือการใชจายในครัวเรือน รอยละ 7.2   สวน
จังหวัดหนองคายรองลงมาคือ ใชในการลงทุนเพื่อการเกษตร  ในขณะที่จังหวัดรอยเอ็ดพบวาเพื่อใช
จายในครัวเรือนมากที่สุดรอยละ 34.7 รองลงมาคือการใชจายในการทําไรยาสูบ รอยละ 21.0 
นอกจากนี้ทั้ง 3 จังหวัดยังมีคาใชจายอื่นๆ เชน การศึกษาของบุตร  ซ้ือรถยนตหรือรถจักรยานยนต  
ซ้ือรถไถ  ลงทุนทําธุรกิจ สรางบาน ซ้ือที่ดิน เปนตน(ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.6) 
 
4.8 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
 4.8.1 การสูบบุหรี่ของสมาชกิในครัวเรือน 

 จากขอถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสมาชิกในครัวเรือนชาวไรผูปลูกยาสูบ พบวา 
สมาชิกในครัวเรือนของทั้ง 3 จังหวัดสวนใหญไมสูบบุหร่ีมีมากที่สุด รอยละ 77.4 รองลงมาคือสมาชิก



 93

ที่สูบบุหร่ีเปนประจําทุกวัน  เคยสูบแตเลิกแลว รอยละ  15.0 และรอยละ 4.5 ตามลําดับ ที่นอยที่สุดคือ 
สมาชิกที่สูบเปนบางวันหรือเปนครั้งคราว เชน ผูที่ออกงานสังคมและถูกเชื้อเชิญใหสูบ  ผูที่มีอาชีพรับ
ซ้ือยาเสนมาขายซึ่งตองลองชิมยาโดยการสูบเพื่อใหรูรสชาติกอนการซื้อมาขาย  เปนตน  (ดู
รายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.7) 

 
4.8.2 อายุของสมาชิกครัวเรือนผูปลูกยาสบูท่ีเร่ิมสูบบุหรี่ 
สําหรับอายุของสมาชิกในครัวเรือนที่เร่ิมสูบบุหร่ีหรือหัดสูบบุหร่ีนั้น พบวา สวนใหญจะเริ่ม

หัดสูบในชวงอายุ ระหวาง 10-19 ป มากที่สุด รอยละ 69.5 ซ่ึงจะเปนชวงวัยรุนที่มักถูกชักชวนจาก
เพื่อนและพฤติกรรมอยากลอง หรือเห็นผูใหญสูบแลวรูสึกหอมกลิ่นบุหร่ี นอกจากนี้ยังมีความเชื่อใน
เร่ืองของความรูสึกวาเปนชายแท หรือการสูบบุหร่ีแลวโกเทห ผูหญิงใหความสนใจมากกวาคนไมสูบ  
รองลงมาจะมีอายุระหวาง 20-29 ป รอยละ  26.8 นอกจากนี้ยังพบวามีผูเร่ิมหัดสูบบุหร่ีที่อายุนอยมาก
คือ ต่ํากวาหรือเทากับ 9 ป อยูรอยละ 1.0 ซ่ึงถึงแมวาจะเปนจํานวนไมมากแตก็เปนเรื่องที่นาเปนหวง
เนื่องจากอายุยังนอยการไดรับสารที่เปนอันตรายจากการสูบบุหร่ีจะสงผลเสียตอสุขภาพของเด็กซึ่ง
เปนเยาวชนของชาติอยางแนนอน   การเริ่มสูบบุหร่ีของเด็กกลุมดังกลาวสวนหนึ่งนาจะเกิดจาก
พฤติกรรมการเลียนแบบจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะผูที่เปน พอ แม ญาติพี่นอง และสื่อตางๆ  เปน
ตน(ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.7)   
 

4.8.3 ประเภทบุหรี่ท่ีสูบ 
 เมื่อสอบถามถึงสมาชิกผูสูบบุหร่ีในครัวเรือนเกี่ยวกับประเภทบหุร่ีที่สูบพบวา สมาชิกใน

ครัวเรือนสูบบุหร่ีประเภทมวนเองมีสูงสุดคือ รอยละ 68.9 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวดัพบวา จังหวดั
รอยเอ็ดมีมากที่สุด รอยละ 72.0 รองลงมาคือจังหวดัหนองคายและนครพนมคิดเปนรอยละ 69.9 และ
61.5ตามลําดับ นอกจากนี้สมาชิกบางคนจะสูบทั้งบุหร่ีซองและบุหร่ีมวนเอง รอยละ 15.7 ซ่ึงกรณี
เชนนี้จะเปนลักษณะของผูทีสู่บบุหร่ีซองเมื่อตองเดินทางหรือไปรวมงานสังคมเพราะจะสะดวกใน
การพกพามากกวาบหุร่ีมวนเอง แตในเวลาพักผอนอยูบานกจ็ะสูบบุหร่ีมวนเองเพื่อความประหยัด     
สวนผูที่สูบเฉพาะบุหร่ีซองมีนอยที่สุด ทั้งนี้สมาชิกผูปลูกยาสูบใหคําตอบวาเปนเพราะราคาของบุหร่ี
ซองแพงมากขึน้เรื่อยๆ ทําใหสมาชิกที่ยังไมสามารถเลิกสูบยาไดหันไปสูบบุหร่ีมวนเองเพื่อประหยัด
คาใชจายในครวัเรือน  (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.7)   

 
4.8.4 ความถี่ในการสูบบุหรี่ 
 สําหรับความถี่ในการสูบบุหร่ีของสมาชิกในครัวเรือนนั้น เนื่องจากประเภทของบหุร่ีที่สูบมี

ทั้งชนิดซองและบุหร่ีมวนเอง  จึงแยกพจิารณาในแตละประเภทโดยคดิเฉลี่ยสูบกี่มวนตอวัน ดังนี้    ผู
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สูบบุหร่ีมวนเองจะสูบบุหร่ีเฉลี่ยวันละประมาณ 1-9 มวน อยูรอยละ 41.4 รองลงมาจะสูบเฉลี่ย
ประมาณวันละ 10-19 มวน และวนัละ 20-29 มวน  รอยละ 38.0 และรอยละ 17.6 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบวามีผูสูบบุหร่ีถ่ีถึงวันละ 30-39 มวนตอวัน รอยละ  1.8 ซ่ึงสมาชิกในครัวเรือนเหลานี้ 
สวนมากจะเปนผูที่ปลูกยาสูบแลวเก็บไวบริโภคเองในครัวเรือน 

 สําหรับสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ีซองนั้น ความถี่ในการสูบบหุร่ีตอมวนตอวันเฉลี่ย สูง
ที่สุดประมาณวันละ 1-4 มวน รอยละ37.5  รองลงมาเฉลี่ยวันละ 20 มวนขึ้นไป รอยละ 22.0 ซ่ึงเปนที่
นาสังเกตวาความถี่ในการสูบบุหร่ีนั้นเฉลีย่จากความถี่ต่าํสุด แลวกาวกระโดดขึ้นไปที่ความถี่สูงสุด 
ซ่ึงอาจเปนไปไดวา ผูที่สูบบุหร่ีถ่ีนอยลงเปนผูที่กําลังคอยๆ เลิกบุหร่ี กบัเปนผูที่กําลังลองหัดสูบ สวน
ในกลุมของผูที่สูบบุหร่ีถ่ีมากนั้นเปนกลุมของผูที่ติดบุหร่ีจนไมอาจเลกิสูบไดซ่ึงสวนใหญจะสูบบหุร่ี
วันละ 1 ซอง  (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.7)   
 
4.9 ผลกระทบดานสุขภาพของสมาชิกและแรงงานรับจางจากการทําไรยาสูบ 
  4.9.1 การเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน 
     จากการทําไรยาสูบของสมาชิกในครัวเรือนสิ่งที่ชาวไรปฏิเสธไมไดเลยคือการเสี่ยงกับ
สารพิษตางๆ ในกระบวนการปลูกเนื่องจากยาสูบก็เชนเดียวกับพืชผักอื่น ๆ ที่มีแมลงรบกวน 
ประกอบกับมีการกําหนดการใชป ุ ยและยาฆาแมลงตลอดจนสารเคมีที่ใชในการควบคุมใหตนยาสูบ
ไมแตกแขนง หรือ เรียกวา “ยาคุมยอด” 7เพื่อตองการใหตนยาสูบนําอาหารไปเลี้ยงสวนใบมากกวา
สวนยอด เพื่อใหใบมีคุณภาพตามความตองการของสถานียาสูบ ซ่ึงในการใชสารเคมีตางๆเหลานั้น 
ชาวไรเองก็ตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพแตมักจะเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได   

จากการสอบถามถึงการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบนั้น พบวาอาการที่พบ
มากที่สุดคืออาการแพยาเปนผ่ืนคัน  อาเจียน และอาการที่เกิดจากการทํางานหนัก เชน ปวดหลัง  ปวด
เอว  ปวดขา และแนนทอง ปวดทอง เปนโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากรับประทานอาหารไมเปนเวลา
โดยเฉพาะชวงตองเรงงานในชวงการทําไรยาสูบ เปนตน คิดเปนรอยละ 25.6 และรองลงมาคือ 
วิงเวียนศีรษะ ในจังหวัดนครพนมและหนองคาย คิดเปนรอยละ 25.1 และ 22.8 ตามลําดับ  สวนใน
จังหวัดรอยเอ็ดนั้นคืออาการปวดศีรษะ คิดเปนรอยละ 26.2 (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.8) 

 
 

                                                 
7 ยาคุมยอดหรือช่ือ ยา“บูทาลีน” หรือในภาษาที่ขายตามทองตลาดวา “คาแม็ค” เปนตัวยาที่ใชราดจากสวนที่เด็ดยอดเพื่อคุมไมใหตนยาสูบแตกยอด
และแขนงเพิ่มเพื่อท่ีตนยาสูบจะไดนําอาหารไปเลี้ยงใบไดอยางเต็มที่  ซึ่งในสมัยกอนชาวบานใชแรงงานคนในการเด็ดยอดประมาณ2 อาทิตยตอครั้ง 
ซึ่งทําใหตองเสียคาใชจายในการจางแรงงานเพิ่ม  ซึ่งการใชยาดังกลาวชาวบานมองวาทําใหประหยัดและสะดวกกวา แตอันตรายมากกวา  ดังนั้นใน
จังหวัดนครพนมเจาของไรซึ่งเปนนายจางมักจะใหแรงงานตางดาวเปนคนทําในกิจกรรมการตอนยอด 
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4.9.2 ชวงเวลาของการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือนและแรงงานรับจางในกระบวนการ
ปลูกยาสูบ 

      เมื่อพิจารณาถึงชวงเวลากับขั้นตอนของกระบวนการปลูกยาสูบพบวา ผูปลูกยาสูบทั้ง
จังหวดันครพนม  รอยเอ็ด และหนองคาย สวนใหญจะเกดิอาการในขั้นตอนของการเก็บใบยามาก
ที่สุด คือรอยละ 58.6 รอยละ 47.9 และ รอยละ 33.9 ตามลําดับ ทัง้นี้เนื่องจากวาในขั้นตอนนี้ผูปลูก
ยาสูบจะสัมผัสกับใบยาโดยตรง  ตลอดทั้งกลิ่นของตนยาสูบผสมกับการตกคางของยาที่ฉีดพนฆา
แมลง และชวงกลางวันอากาศเริ่มรอน รองลงมาจะเกดิอาการเจ็บปวยในชวงเชาเนื่องจากน้ําคางที่เกาะ
อยูตามใบยาสูบที่เก็บจะทําใหเสื้อผาที่สวมเปยกชืน้ผสมกับสารเคมีที่ตกคางในใบยาทําใหเกิดอาการ
ผ่ืนคันโดยพาะที่แขนและมอื  และสวนใหญจะเกิดในชวงกลางวนั คิดเปนรอยละ 53.2 (ดูรายละเอียด
ตารางในภาคผนวก ข.8) 

    สําหรับการเจ็บปวยของแรงงานรับจางในครัวเรือนเมือ่พิจารณาเปนรายจังหวัดแลว พบวา 
ลักษณะการจางแรงงานมีความแตกตางกัน คือ ในจังหวัดรอยเอ็ดแรงงานสวนใหญเปนแรงงานใน
ครัวเรือนและมีบางที่จางเพือ่นบานเปนบางกิจกรรมเชน  การไถเตรียมดิน  เกบ็ใบยาและรอยใบยา 
เปนตน ซ่ึงลักษณะการจางเปนครั้งคราวดังกลาวทําใหมีขอจํากัดในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
เพราะแรงงานรับจางไมไดอยูประจํา  ในขณะทีก่ารเก็บขอมูลไดกําหนดไววาตองถามเจาตัวของ
แรงงานเทานัน้ ดังนั้นจึงทําใหรอยเอด็ไมมีขอมูลการเจ็บปวยของแรงงานรับจาง 

  ในจังหวดันครพนมนั้นสวนใหญจะมีแรงงานตางดาวจากประเทศลาวเขามารับจางแบบ
เหมาเปนฤดกูาล  นอกจากนี้บางครัวเรือนยังมีการจางแรงงานในทองถ่ินบางในบางกิจกรรม  อยางไร
ก็ตามเนื่องจากชวงที่ทมีวิจยัลงเก็บขอมูลเปนชวงทีแ่รงงานบางสวนกลับบานหรือไปทํางานไมอยูให
สัมภาษณ ทําใหไดขอมูลการเจ็บปวยของแรงงานเพยีงสวนหนึ่งเทานัน้  ซ่ึงจากการสอบถามถึงอาการ
เจ็บปวยพบวา แรงงานรับจางมีอาการวิงเวยีน และอาเจยีนในสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 25.0 ซ่ึงจาก
การสอบถามพบวาอาการทัง้สองมักเกิดรวมกันโดยเฉพาะในชวงที่มีการใชยาตอนยอดเพราะมกีล่ิน
แรงมากซึ่งสวนใหญเจาของไรจะไมทําเองแตจะใหแรงงานรับจางเปนคนทํา  ซ่ึงอาการจะเกิดขึน้ใน
ชวงเวลากลางวันมากที่สุดรอยละ 81.3   นอกจากนี้ในชวงการเก็บใบยาก็เปนกิจกรรมทําใหเกดิอาการ
เจ็บปวยดวยเหตุผลเดียวกันกับอาการเจ็บปวยของนายจาง (ดูรายละเอยีดตารางในภาคผนวก ข.8) 

  สวนจังหวัดหนองคายนั้น  แรงงานรับจางสวนใหญเปนคนในทองถ่ินซึ่งมักจะจางเปน
รายวันหรือเปนบางกิจกรรม เชน เก็บใบยา  ตากยา  คัดใบยา เปนตน โดยแรงงานรับจาง  ดังกลาวจะมี
ทั้งทําไรยาสูบของตัวเองเมื่อมีเวลาวางก็จะไปรับจางเพื่อนบาน   หรือบางคนก็มีอาชีพรับจางทั่วไป  
ดังนั้นการเก็บขอมูลการเจ็บปวยของแรงงานรับจางในจังหวัดหนองคายจึงไดขอมูลเพียงบางสวนคือ
แรงงานที่มีกิจกรรมรวมกับเจาของไร ณ วันที่เก็บขอมูลเทานั้น ซ่ึงจากการสอบถามถึงอาการเจ็บปวย
ของแรงงานรับจางพบวา มีอาการปวดศีรษะ  ปวดทอง  ปวดหลัง   หัวใจเตนแรงและเร็ว  
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4.9.3 การรักษาพยาบาล 
     เมื่อสมาชิกในครัวเรือนผูปลูกยาสูบของทั้งสามจังหวัด เกิดอาการเจ็บปวยจากการทําไร

ยาสูบ พบวา วิธีการรักษาพยาบาล สวนใหญจะไปพบแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุด ซ่ึงที่
นิยมกันมากคือการไปพบแพทยที่คลีนิคเนื่องจากไมเสียเวลามาก และการไปพบแพทยที่โรงพยาบาล
ของรัฐเนื่องจากสวนใหญมีบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค  รองลงมาซื้อยากินเองเมื่อเกิดอาการไมมาก 
นอกจากนี้บางคนไมไดรักษาเพราะเกิดอาการจะหยุดพักผอนใหหายเอง 

   สําหรับคารักษาพยาบาลในรายที่ไปพบแพทยที่คลินกิและซื้อยากนิเองทั้งจังหวดัหนองคาย 
นครพนม และรอยเอ็ดนั้น พบวาสวนใหญมีคารักษาพยาบาล 500 บาทขึ้นไปรอยละ 45.7 รอยละ 34.7 
และรอยละ 29.4 ตามลําดับ 

  ในสวนของการรักษาพยาบาลของแรงงานรับจาง ในจังหวัดนครพนมและหนองคายสวน
ใหญใชวิธีการไปพบแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขมากที่สุด เชนเดยีวกับนายจาง สําหรับจังหวัด
นครพนมเมื่อแรงงานตางดาวมีอาการเจ็บปวย นายจางมกัจะพาไปพบแพทยที่คลินกิ รอยละ 80 ไมได
ไปรักษา รอยละ 13.3 และซือ้ยากินเองรอยละ 6.7 (ดูรายละเอียดตารางในภาคผนวก ข.8) 
 
4.10  สรุป 

ครัวเรือนผูปลูกยาสูบในสามจังหวัดที่ทําการศึกษาครั้งนี้ มีการปลูกยาสูบมานานแลว บาง
ครัวเรือนปลูกยาสูบมานานกวา 60 ป สวนใหญแลว ครัวเรือนที่ปูกยาสูบ มีกิจกรรมทางเศรษฐกจิอยาง
อ่ืนดวย ที่นอกเหนือจากการทํายาสูบ อยางไรก็ตาม การหันไปปลูกพืชอ่ืน หรือทําอาชีพอ่ืนแทนการ
ปลูกยาสูบ ก็มิใชเร่ืองงาย มีครัวเรือนผูปลูกยาสูบ ต่ํากวารอยละ 20 ไดเร่ิมหันไปปลูกพืชอยางอื่นบาง 
(แตในขณะเดียวกันก็ยังคงปลูกยาสูบตอไป) สาเหตุที่มีความยากลําบากในการที่ครัวเรือนจะหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน ก็เนื่องจากวา ครัวเรือนสวนใหญทําอาชีพปลูกยาสูบมานาน พัฒนาทักษะและ
ความชํานาญขึ้นมา ในขณะที่ทักษะความชํานาญดานอื่นก็ไมมี และเหตุผลที่สําคัญที่ชาวบานจะยังคง
ยึดอาชีพนี้ตอไปคือ การมีตลาดจําหนายผลผลิตที่แนนอน ครัวเรือนที่ปลูกยาสูบในจังหวัดนครพนม
และจังหวัดหนองคาย มีรายไดคอนขางดี สวนครัวเรือนในจังหวัดรอยเอ็ด มีรายไดคอนขางต่ํา 
ใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในภูมิภาคอีสาน  

อยางไรก็ตาม แมครัวเรือนจะมีรายไดที่เปนตัวเงินคอนขางสูง แตก็มีรายจายที่คอนขางสูง
เชนกนั ซ่ึงนาจะสูงกวาการลงทุนในพืชตาง ๆ ที่มีปลูกในทองถ่ิน ดังนั้นก็อาจจะทําใหรายไดสุทธิของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบ  ไมไดแตกตางจากเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นมากนัก  นอกจากนั้น 
นอกเหนือจากการเปนผูผลิตใบยาสูบปอนใหกับอุตสาหกรรมบุหร่ีแลว ครัวเรือนเหลานี้ ก็เปน
ผูบริโภค คือมีสมาชิกของครัวเรือนสูบบุหร่ีดวย จากการศึกษาพบวา ประมาณรอยละ 15 ของ
ประชากรที่เราศึกษาครั้งนี้ เปนผูสูบบุหร่ี และสวนใหญสูบบุหร่ีพื้นเมือง การเจ็บปวยจากการทําไร
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ยาสูบก็พบอยางเดนชัด ซ่ึงเกษตรกรผูปลูกเชื่อวา การเจ็บปวยเหลานี้ มีสาเหตุมาจากการใชสารเคมีใน
การปลูกยาสูบนั่นเอง 

 
 



บทที่ 5 
สรุป 

 
 
 แมวาในทางวิชาการ  จะมีขอสรุปอยางชัดเจนวา  การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  การ
เจ็บปวยอันเนื่องมาจากการบริโภคบุหร่ีไดกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมากมาย  แตการ
ควบคุมบุหร่ีเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน การออกนโยบายและกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภค
บุหร่ี จึงอาจจะไมไดผลตามที่ตั้งไว ทั้งนี้  เนื่องจากวาบุหร่ีหรือยาสูบแมจะมีผลเสียตอสุขภาพรางกาย
ของมนุษย แตก็เปนแหลงรายไดที่สําคัญของเกษตรกร  อุตสาหกรรมบุหร่ีเปนแหลงการจางงานของ
คนงานจํานวนมาก  นอกจากนี้บุหร่ียังเปนสินคาที่มีการบริโภคอยางกวางขวางทั่วโลก ทําใหบริษัทที่
ทําธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี มีการขยายตัวกลายมาเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ  มีผลประโยชน
ในทางธุรกิจมากมายมหาศาล  ครอบคลุมภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ดังนั้น การศึกษาเรื่องการควบคุม
บุหร่ี จึงจําเปนตองครอบคลุมประเด็นตางๆ เหลานั้นดวย งานวิจัยนี้ไดอาศัยแนวคิดทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง ในการศึกษาการควบคุมบุหร่ี โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญสี่ประการ ประการแรกเพื่อศึกษา 
วิเคราะห อิทธิพลของบริษัทขามชาติบุหร่ี ตอการควบคุมการผลิตและการบริโภคบุหร่ีของไทย 
ประการที่สอง เพื่อศึกษาพัฒนาการของการผลิตยาสูบ/บุหร่ี และการบริโภคในทองถ่ิน และวิเคราะห
กลุมคน องคกร ที่เกี่ยวของในการผลิต และการบริโภค ประการที่สาม เพื่อวิเคราะหครัวเรือนผูปลูก
ยาสูบในภาคอีสาน วามีองคประกอบทางเศรษฐกิจสังคมอยางไร และมีการสนองตอบอยางไรตอการ
ควบคุมบุหร่ี ประการสุดทาย เพื่อศึกษา และสังเคราะหทางเลือก และ/หรือการนํานโยบายที่มีอยูไปสู
การปฏิบัติ     ตลอดจนผลของนโยบายทั้งตอกลุมคน องคกรที่เกี่ยวของในระบบของการผลิต และการ
บริโภคบุหร่ี 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดใชวิธีการเก็บขอมูลสองแบบ แบบแรกเปนการเก็บขอมูลที่ เ รียกวา 
documentary  research  คือ เปนการสํารวจขอมูลจากแหลงเอกสารตางๆ ที่มีอยู ในประเด็นที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะขอมูลจาก website ตางๆ  การเก็บขอมูลแบบที่สอง เปนการวิจัยสนาม ซ่ึงโครงการวิจัยได
คัดเลือกครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม รอยเอ็ด และหนองคาย 
เปนประชากรเปาหมายการวิจัย มีประชากรที่ทําการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน  
540 (คน) ครัวเรือน นอกจากนั้น โครงการวิจัย ยังไดใชวิธีการสนทนากลุม การสัมภาษณผูนํา และ
การสัมภาษณเจาของกิจการรานคาในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลตามกรอบที่ตองการ 
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สําหรับในบทสุดทาย ที่จะเปนการสรุปผลการวิจัยนี้ ทางโครงการ ฯ จะไดนําเสนอบท
สังเคราะหประเด็นในทางดานนโยบาย การสังเคราะหนี้ จะใชผูแสดง (Actors) ตางๆ ที่ประกอบอยูใน
ระบบบุหร่ี เปนกรอบในการสังเคราะห ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 
5.1 ประเด็นในเชิงนโยบาย 

อุตสาหกรรมบุหรี่ของไทย 
 บุหร่ีและการปลูกยาสูบ  เปนสิ่งที่เกิดและดํารงอยูในสังคมไทยมานานแลว  แตการผลิตบุหร่ี
ในรูปของอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มเมื่อประมาณเกือบรอยปที่ผานมา  แมวาในระยะแรก  เอกชนจะเปนผูมี
บทบาทในการผลิตบุหร่ีแบบอุตสาหกรรม  แตนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  บุหร่ีได
กลายมาเปนอุตสาหกรรมที่ผูกขาดโดยรัฐ  มีโรงงานยาสูบผลิตบุหร่ี ซ่ึงในปจจุบันสังกัดอยูกับ
กระทรวงการคลัง ตั้งอยูที่คลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ในปจจุบันโรงงานดังกลาวมีการผลิตบุหร่ี
ออกจําหนาย  จํานวน 19 ตรา (ยี่หอ)  มีกําลังการผลิตรวมกัน  34,030  ลานมวนตอป  ในจํานวนนี้เปน
บุหร่ีเพื่อสงออกเพียง 10.7 ลานมวน  โรงงานจางคนงานในระบบทั้งหมด  4,513 คน  เปนพนักงาน
สวนกลาง  จํานวน  3,551 คน  และพนักงานสวนภูมิภาค จํานวน  962 คน  อุตสาหกรรมบุหร่ี  
สามารถทํารายไดใหรัฐ  40,922.26 ลานบาท  ( ป 2548)  และเนื่องจากอุตสาหกรรมบุหร่ีเปนกิจการที่
ผูกขาดโดยรัฐ  ไดทําใหการผลิตใบยาสูบภายในประเทศอยูภายใตการควบคุมของอุตสาหกรรมบุหร่ี
ดวย  ดังนั้น  เราจะเห็นวาในภาพหนึ่งอุตสาหกรรมบุหร่ีไดทํารายไดใหกับรัฐ  เปนแหลงจางงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตและยังเปนแหลงรายไดของครัวเรือนจํานวนมากที่ปลูกใบยาสงใหแกโรงงาน
ยาสูบที่อยูภายใตการดูแลของสถานียาสูบ  8 แหง   กระจายอยูทั่วไปในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  อีกภาพหนึ่งคือ  อุตสาหกรรมบุหร่ีมีศักยภาพในการทําลายสุขภาพของคนไทย
เอง  ถาหากเราประมาณอยางหยาบ  บุหร่ีกวา  34,000  ลานมวนที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น  บริโภค
ภายในประเทศเกือบทั้งหมดจะพบวา  คนไทยบริโภคบุหร่ีเฉลี่ยกวา  500 มวนตอคนตอป 
 ในปจจุบัน บุหร่ียังเปนอุตสาหกรรมที่ผูกขาดโดยรัฐ แตในเรื่องตลาดนั้น  ประเทศไทยได
เปดใหมีการนําเขาเสรีบุหร่ีนับตั้งแต ป พ.ศ.2534 เปนตนมา   ดังนั้น ถึงแมวาอุตสาหกรรมบุหร่ี  จะ
สามารถผูกขาดควบคุมการผลิตไดคอนขางมากตาม พรบ.ยาสูบ  ป พ.ศ.2509   แตก็จําเปนตองเผชิญ
กับการแขงขันของบุหร่ีจากภายนอกประเทศ 
 จากการศึกษาที่ผานมาพบวา  ประเด็นเรื่องรายไดทางตรงที่อุตสาหกรรมบุหร่ีสงมอบใหแก
รัฐไมนาจะเปนประเด็นสําคัญในเชิงนโยบาย  เพราะวามีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับรายไดรวม
ที่มาจากแหลงอื่น ๆ ของรัฐ  และเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายที่รัฐจะตองจายในทางสุขภาพอันเกิดจาก
การบริโภคบุหร่ี  การลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตบุหร่ี  (ที่ทําใหผูบริโภคภายในประเทศลดลง)  
นาจะเปนผลในทางบวกในระยะยาวดวย  อยางไรก็ตาม  การควบคุมบุหร่ีจะสงผลตออุตสาหกรรม
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การผลิตบุหร่ีที่จะสงผลตอเนื่องไปยังคนงาน  ลูกจางในระบบการผลิตบุหร่ี  และครัวเรือนเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบยังเปนเรื่องจะตองพิจารณาและใหความสําคัญ  ถึงแมวาคนงานในอุตสาหกรรมบุหร่ีจะมี
จํานวนไมมากนักและครัวเรือนผูปลูกยาสูบ  โดยธรรมชาติแลวก็มิไดพึ่งพาการผลิตใบยาสูบเปน
แหลงรายไดของครัวเรือนเพียงแหลงเดียว  เราจะพิจารณาประเด็นดังกลาวในหัวขอตอไป ประเด็น
สําคัญในเชิงนโยบายไมไดอยูที่การลดกําลังการผลิตบุหร่ี (รวมถึงลดการผลิตใบยาสูบ เพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมยาสูบจะตองลดโควตาการผลิตใบยาสูบ) เพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยหรือผู
แสดงอีก 2 กลุม คือ บริษัทบุหร่ีขามชาติ และบุหร่ีพื้นเมือง (การผลิตและการบริโภค) 
 

บริษัทบุหรี่ขามชาติ   
 ในระยะแรกที่อุตสาหกรรมบุหร่ีตกอยูภายใตการผูกขาดของรัฐ บริษัทบุหร่ีขามชาติไมคอยมี
บทบาทในตลาดการบริโภคบุหร่ีมากนัก  ทั้งนี้เนื่องจากประเทศมีขอหามการนําเขาบุหร่ีและแมบุหร่ี
ในตลาดมืดก็ยังมีราคาที่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ  บริษัทขามชาติบุหร่ีไดเร่ิมเขา
มามีอิทธิพลตอผูบริโภคบุหร่ีในประเทศไทย  เมื่อประมาณเกือบ 2 ทศวรรษที่ผานมา  ดวยเหตุผลตาง 
ๆ คือ  1) ราคาบุหร่ีภายในประเทศสูงขึ้น  เนื่องจากรัฐบาลไดใชมาตรการดานภาษี  เปนมาตรการทาง
นโยบายเพื่อลดการสูบบุหร่ี หรือเพื่อเปนการหารายไดของรัฐ  2) ตลาดผูบริโภคบุหร่ีในประเทศ
อุตสาหกรรม  อยางเชน  อเมริกาและยุโรป  ซ่ึงเคยเปนตลาดใหญของบริษัทบุหร่ีขามชาติไดรับแรง
กดดัน คือ  สาธารณะในประเทศอุตสาหกรรม มีความตระหนักตอพิษภัยของบุหร่ีตอสุขภาพมากขึ้น 
รายงานดานการแพยถึงโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ไดเผยแพรตอสาธารณะอยางกวางขวาง ผูบริโภคที่
เจ็บปวยจากการสูบบุหร่ี ไดหันมาฟองรองเรียกรองคาชดเชยจากบริษัท ทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมบุหร่ี 
มีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้  ไดทําใหบริษัทขยายตลาดออกไปสูประเทศโลกที่สามมากยิ่งขึ้น 
และในขณะเดียวกัน  ความนิยมของผูบริโภคในประเทศโลกที่สามตอบุหร่ีที่ผลิตโดยบริษัทขามชาติก็
มากขึ้นตามลําดับ  เนื่องจากวาปจจัยดานราคา  การโฆษณา  และเทคนิคการตลาดดานอื่นๆ ของบริษัท
ขามชาติเหลานี้ 
 โดยทั่วไปแลว  บริษัทบุหร่ีขามชาติมีกําเนิดและพัฒนามาอยางยาวนานในประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตก โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  บางบริษัทเริ่มตนทําธุรกิจบุหร่ีมาเกือบ 
200 ปแลว ในชวงที่อุตสาหกรรมบุหร่ีมีการแขงขันมากขึ้นนับตั้งแตคริสตทศวรรษที่ 1970 บริษัทมี
การปรับตัวโดยการควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสราง  บางบริษัทยุบรวมกันกับบริษัทอื่น  ผลก็
คือ บริษัทบุหร่ีในชวงป  ค.ศ.1970  เปนตนมา  ไดกลายมาเปนบริษัทขนาดใหญ  มีขอบขายทางธุรกิจ
ครอบคลุมอาณาเขตไปทุกภูมิภาคทั่วโลก  และมีกิจกรรมทางธุรกิจหลายอยางนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมบุหร่ี  การที่บริษัทมีขนาดใหญและมีเครือขายทางธุรกิจกวางขวางไดทําใหบริษัทมี
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อิทธิพลทางดานการเมือง และมีพลังพอที่จะเขาไปแทรกแซงในทางการเมืองของรัฐบาลประเทศตาง 
ๆ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศแมของบริษัทนั้น ๆ  
 อยางที่ไดอธิบายไวในบทที่ 2 แลววา บริษัทบุหร่ีขามชาติไดใชอิทธิพลในการบีบบังคับให
รัฐบาลไทยเปดใหมีการนําเขาบุหร่ีตางชาติเขามาขายในประเทศไทย  โดยในทางหนึ่งไดอาศัยกฎ
ขอบังคับของ GATT และมาตรา 301 ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการบีบบังคับใหไทยตองเปด
ใหมีการนําเขาบุหร่ีจากตางประเทศนับตั้งแต ป พ.ศ.2534 เปนตนมา  รัฐไดเปดใหมีการนําเขาบุหร่ี
อยางถูกกฎหมาย  โดยกระบวนการเจรจาตอรองบริษัทบุหร่ีขามชาติใชอิทธิพลกดดันใหรัฐบาลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานําเอามาตรา 301 มาใชกับประเทศไทย คือ การยกเลิกสิทธิพิเศษมาใชในการสง
สินคาเขาไปขายในสหรัฐอเมริกา  การตอรองเชนนี้ทําใหรัฐบาลไทยมีชองทางนอยในการเจรจา
หาทางออก เนื่องจากการยกเลิกสิทธิพิเศษดังกลาว จะสงผลตอเนื่องตออุตสาหกรรม ที่พึ่งพาตลาด
ของสหรัฐเมริกา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย 
 นอกเหนือจากการใชอิทธิพลที่ไดกลาวขางตนแลว บริษัทบุหร่ีขามชาติ ไดขยายธุรกิจและ
ตลาดของตนเองไปสูประเทศโลกที่สามภายใตกรอบการคาเสรี ซ่ึงมีกรอบดําเนินการหลายอยาง 
บริษัทเหลานี้สาสมารถเขาไปมีอิทธิพลในระดับประชาคมเศรษฐกิจ หรือเขตการคาเสรี ที่มีการเจรจา
และมีขอตกลงแบบทวิภาคี เชนเดียวกับบริษัทขามชาติประเภทอื่น การแพรเขาไปของบริษัทขามชาติ
บุหร่ี จะทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจการคาบุหร่ีของประเทศนั้นๆ ถูกครอบงําโดยธุรกิจของบริษัท
อุตสาหกรรมขามชาติ แตที่แตกตางออกไปก็คือ ผลกระทบของการครอบงําของบริษัทบุหร่ีขามชาติ 
จะทําใหสุขภาพของประชากรเสื่อมโทรมลงและเปนภาระของประเทศนั้นๆ ที่จะตองใชทรัพยากร
หรืองบประมาณในการเยียวยา แกไข 
 ประเด็นทางดานนโยบายเกี่ยวกับบริษัทขามชาติในเรื่องการควบคุมบุหร่ี  จึงมิอาจจะใช
วิธีการควบคุม  ผูกขาดการคา หรือปองกันมิใหบุหร่ีนอกเขามาขายในประเทศไทยไดอีกตอไป  
ประเด็นชี้ขาดนาจะอยูที่การแยงชิงมวลชนผูบริโภค  ที่ผานมาประเทศไทยถือวาเปนตัวอยาง
ความสําเร็จในเรื่องการเผชิญหนาและตอรองกับบริษัทบุหร่ีขามชาติ  กลาวคือ  ประเทศไทยสามารถ
ออกกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ี  ขึ้นภาษีบุหร่ีทั้งในและตางประเทศในอัตราสูงสุด  แมวาเราจะถือวา
เราประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้  แตเมื่อดูจากสถิติเราจะพบวา  บุหร่ีตางชาติที่สงเขาขายในประเทศไทย
มีอัตราการขยายตัวเติบโตเรื่อยๆ  การแยงชิงมวลชนผูบริโภค (โดยการรณรงคประชาสัมพันธ)  
จะตองทําอยางตอเนื่องและขยายฐานออกไปใหครอบคลุมสถาบันตางๆ เชน  วัด  โรงเรียน  หรือ
ชุมชน เปนตน  และเนื่องจากวารัฐบาลอยูในฐานะที่ตองรักษาผลประโยชนในภาพรวม  รัฐจึงอยูใน
ฐานะที่ลําบากที่จะเปนคูเจรจาตอรองกับบริษัทขามชาติ (อยางเชน  ในกรณีที่อเมริกาใชมาตรา 301 
กับไทย) กลุมที่จะทําหนาที่ไดดีนาจะเปนภาคประชาสังคม ซ่ึงที่ผานมาก็มีบทบาทอยางสําคัญ ภาค
ประชาสังคมนาจะเปนคูแขงกับบริษัทขามชาติในการยึดแยงมวลชน  



 102

ภาคประชาสังคม - ผูกระทําการนอกรัฐ 
 ในตอนแรก  งานวิจัยนี้ตั้งใจที่จะนําเสนอบทบาทของภาคประชาสังคมในทองถ่ินที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับการรณรงคทางดานสุขภาพหรือการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี  อยางไรก็ตาม  
เราพบวาประชาสังคมหรือกลุมองคกรภาคประชาชนที่อยูนอกภาคราชการมิไดปรากฏตัวชัดเจนใน
เร่ืองบุหร่ี  “ผูกระทําการนอกรัฐ”  หรือ  ภาคประชาสังคม (รวมถึง NGOs, องคกรประชาชน, องคกร
ชุมชน ฯลฯ) สวนมากจะมีบทบาทในดานการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดที่เราทําวิจัย     เราพบ
การรณรงคที่ดําเนินการโดยหนวยราชการ อยางเชน  การถือปายรณรงคในโอกาสสําคัญ  เปนตน     
โดยภาพรวมแลว  ภาคประชาสังคมในภูมิภาคยังไมคอยใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการควบคุม
บุหร่ีมากนัก 
 สําหรับในสวนกลาง ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ี ถือวามีการเติบโต และได
ทําบทบาทในการควบคุมบุหร่ีอยางเห็นไดชัดเจน ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ไดเกิดสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีจุดกําเนิดมาจากการเก็บภาษีเหลาและบุหร่ี แลวนํา
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากภาษีดังกลาว มาใชประโยชนในการรณรงค ควบคุมการบริโภค
เหลาและบุหร่ี สสส. ไดรวมมือกับภาคประชาสังคมในภูมิภาคในเรื่องนี้มากขึ้น  โดยมีโครงการใน
ระดับชุมชนที่มีการรณรงคเร่ือง “เหลา-บุหร่ี”  โดยทั่วไปพบวา ประเด็นเรื่องเหลาไดรับความสนใจ
และมีกิจกรรม/การรณรงคอยางจริงจังโดยองคกรชุมชนที่ทํางานรวมกับ สสส. ในขณะที่เร่ืองบุหร่ียัง
ไมพบชัดเจนนัก  ส่ิงที่นาสังเกต คือ  เปาหมายการรณรงคเพื่อลดการบริโภคสุราอยูที่การเปลี่ยนแปลง
คานิยมทางวัฒนธรรม  เชน  การรณรงคมิใหดื่มสุราในงานบวช  งานศพ  เปนตน  ระยะหลังพบวา  
การรณรงคทําในระดับกวางขึ้น คือ การขยายเปนเครือขายและการขอความรวมมือเจาภาพของงาน
ประเพณีในการหามมิใหดื่มสุรา 
 จากที่ไดกลาวโดยสรุปในตอนตน ทําใหเห็นไดวา การเติบโตของภาคประชาสังคมที่ทํางาน
ดานการควบคุมบุหร่ี เปนประเด็นที่สําคัญในเชิงนโยบาย เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการแยงยึดมวลชน
ผูบริโภค ที่ผานมาการเติบโตของภาคประชาสังคมสวนมากอยูในสวนกลาง การควบคุมบุหร่ีที่จะ
ไดผลอยางจริงจังนั้น ประชาชนจะตองเขามารวมเปนเจาภาพ บุคคลผูบริโภค ครอบครัว ชุมชน และ
กลุมองคกรตาง ๆ จะตองไดรับการเสริมพลังอํานาจอยางจริงจัง การเสริมพลังและการสรางเครือขาย
ของภาคประชาสังคมนี้ จะทําใหการควบคุมบุหร่ีมีผลอยางยั่งยืนมากขึ้น 
 

พอคาคนกลาง  รานคายอย  และยาเสน 
 ประเด็นที่เราพบในพื้นที่เราทําการวิจัย คือ  มีการผลิตบุหร่ียาเสนสําหรับบริโภคในทองถ่ิน
และมีการบริโภคที่พบมาก  อยางไรก็ตาม  การศึกษาในครั้งนี้ก็ยังไมอาจจะประเมินไดวามีอุบัติการณ
มากนอยเพียงใด  เพียงแคบอกไดวามากกวาที่ทีมวิจัยคาดหมาย  ความจริงบุหร่ีพื้นเมืองหรือยาเสนมี
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การปลูกและบริโภคโดยชาวบานเองมากอน  ส่ิงที่คาดหมายในตอนแรก คือ บุหร่ีพื้นเมืองนาจะ
ลาสมัยและนาจะเจือจางลงไปพรอม ๆ การจากไปของคนรุนกอน  การศึกษาครั้งนี้พบวา  บุหร่ียาเสน
ไดกลับมาเปนที่นิยมแพรหลายอีก  ซ่ึงการกลับมาอีกครั้งของบุหร่ียาเสนนี้ ครัวเรือนมิไดเปนผูผลิต
เพื่อบริโภคเอง  แตมีผูผลิตยาเสนเพื่อขาย  มีพอคาคนกลาง  มีรานคายอยในชุมชนเปนผูจําหนาย  
สําหรับผูบริโภคพบวามิใชคนรุนเกาเทานั้น  แตเปนคนในวัยแรงงานรวมทั้งเด็กวัยรุนดวย 
 มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหบุหร่ียาเสนหรือบุหร่ีพื้นเมืองกลับมาแพรหลายอีก  ประการแรก  มี
การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิต  อยางเชน  มีการผลิตใบมีดและเครื่องหั่น (ซอย) 
ใบยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงแหลงเทคโนโลยีใหมนี้ สวนหนึ่งก็มาจากอุตสาหกรรมบุหร่ี (ผาน
ลูกจางสถานียาสูบในภูมิภาคซึ่งเปนคนในพื้นที่)     นอกจากนี้    ยังมีกรรมวิธีการปรุงรส    แมกระทั่ง
รสเมนทอลในบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม    บุหร่ียาเสนพื้นเมืองก็สามารถปรุงใหมีรส
ใกลเคียงได  ประการที่สอง  มีระบบพอคาคนกลางที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนการผลิต  (เชน จัดหา
เงินกูให) และการกระจายผลผลิตไปยังแหลงตางๆ ที่สําคัญคือ  รานคายอยที่วางจําหนายบุหร่ียาเสนมี
อยูในทุกชุมชน  รานคายอยเหลานี้ไมมีบุหร่ีของบริษัทขามชาติจําหนาย  มีจําหนายเพียงบุหร่ีของ
โรงงานยาสูบของไทยและบุหร่ียาเสน  ประการสุดทาย  บุหร่ียาเสนมีราคาถูกมาก  เมื่อเทียบกับบุหร่ี
ของโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงการคลัง  คือ หอละ 5 บาท  ดวยราคาที่ต่ําและรานคายอยใน
ชุมชนที่กระจายอยูทุกหนแหง  มีจําหนายและมีกรรมวิธีการผลิตที่ทําใหราคาถูก  รสชาติเปนทีย่อมรบั
ไดของผูบริโภคเชนนี้  ทําใหเราคาดการณไดวา  บุหร่ียาเสนนาจะมีการบริโภคแพรหลายมากกวาการ
ประเมินจากความรูที่เรามีอยูในปจจุบัน 
 การกลับมาแพรหลายของบุหร่ียาเสนเชนนี้  ทําใหเกิดคําถาม/ประเด็นในเชิงนโยบาย คือ  
ประการแรก  การบริโภคบุหร่ียาเสนมีอยูมากแคไหน  และมีผลตอสุขภาพเชนเดียวกับการบริโภค
บุหร่ีจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม  เพียงใด  ประการที่สอง  เมื่อบุหร่ียาเสน มีการแพรหลาย การ
ควบคุมบุหร่ีที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียวจึงอาจจะไมเพียงพอ มาตรการการควบคุม
บุหร่ี ควรจะครอบคลุมถึงบุหร่ียาเสนดวยหรือไม  เพียงใด อยางไรก็ตาม การตอบคําถามทั้งสองนี้ ยัง
ตองการความรูจากการศึกษาวิจัยอีกมาก 
 

เกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
เกษตรกรผูปลูกยาสูบก็เชนเดียวกับเกษตรกรรายยอยทั่วไปในชนบทไทย  เกษตรกรชาวไร

ยาสูบมิไดพึ่งยาสูบแตเพียงอยางเดียว  แตมีกิจกรรมอยางอื่นสําหรับการยังชีพควบคูไปดวย  ในทาง
ทฤษฎีมีความเห็นที่ขัดแยงกันเปน 2 ดาน  กลาวคือ การที่ครอบครัวในฐานะที่เปนหนวยการผลิตมี
กิจการหลายดาน  (หรือไมมีความชํานาญเฉพาะ - specialization) จะทําใหไมมีประสิทธิภาพ  แตใน
อีกดานหนึ่ง  การที่ครัวเรือนกระจาย “Portfolios” ของทรัพยากรออกไปหลายๆ ดาน จะเปนการลด
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ความเสี่ยง  ภาพท่ีเราพบในสวนที่เกี่ยวของกับครัวเรือนเกษตรกร  อาจจะสรุปไดโดยยอคือ  ประการ
แรก  แมวาครัวเรือนเกษตรกรจะมีกิจกรรมการยังชีพหลายอยางที่นอกเหนือจากยาสูบ  แตเมื่อ
พิจารณาสัดสวนของรายได (เงินสด)  ของครัวเรือน  เราจะพบวา  รายไดที่มาจากยาสูบมีสัดสวนที่
มากเมื่อเทียบกับรายไดจากแหลงอื่นๆ  โดยรายไดที่เราสํารวจครั้งนี้ เปนรายไดที่มาจากยาสูบคิดเปน
รอยละ 71 และมาจากแหลงอื่นอีกราวรอยละ 19 ของรายไดทั้งหมด (ที่จังหวัดรอยเอ็ด รายไดจาก
ยาสูบคิดเปน เพียงรอยละ49) ประการที่สอง  การลดลงของโควตาการปลูกยาสูบที่กําหนดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ ประกอบกับเกษตรกรตองลงทุนในการทําโรงบม  หาฟนเอง  และปจจัย
การผลิต  นับรวมถึงแรงงาน  ปุย  และสารเคมีควบคุม  กําจัดศัตรูพืชมีราคาแพงขึ้น  จะทําให
เกษตรกรไมคุมทุน  ผลที่ติดตามมาก็คือ เกษตรกรจะขายโควตาของตนเองใหกับคนอื่น  หรือการปลูก
ใบยาใหกับบริษัท (เพื่อสงออก) หรือพอคาใบยาเพื่อผลิตยาเสน  ประการที่สาม  การหันไปปลูกพืช
อยางอื่นทดแทน  ยังคงเปนเรื่องยากและมีปญหาอุปสรรคอยูมากโดยเฉพาะในเรื่องการตลาดและ
บริการดานการสงเสริมพืชทดแทน ภายใตระบบผูกขาดของอุตสาหกรรมยาสูบ  เกษตรกรชาวไร
ไดรับการประกันราคาตลาด ตลอดจนการจัดหาปจจัยการผลิตและการสนับสนุนดานตางๆ จากสถานี
ยาสูบ เกษตรกรผูปลูกยาสูบจึงเปนเสมือนผูอยูในอุปถัมภของอุตสาหกรรมยาสูบนั่นเอง   การที่
เกษตรกรซึ่งปลูกยาสูบมาเปนเวลานาน  มีทักษะและความชํานาญในเรื่องนั้นๆ จะหันไปปลูกพืช
ทดแทนอื่นที่ไมมี “ผูอุปถัมภ” ที่ชัดเจน จึงมีความเสี่ยงสูง เพราะตลาดและบริการการสงเสริมยังขาด
แคลนอยู 

นอกจากนี้ในสวนของแรงงานในครัวเรือนผูปลูกยาสูบเอง ปจจุบันคอนขางขาดแคลนและ
คาใชจายในสวนนี้จะสูงมากเมื่อเทียบกับคาใชจายในสวนอื่นของกิจกรรมการเพาะปลูก  ในอดีต
แรงงานสวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือน แตในระยะตอมาตองพึ่งแรงงานจากนอกครัวเรือนมากขึ้น
เพราะคนรุนใหมที่ไดรับการศึกษาสูงขึ้นจะไมกลับมาเปนแรงงานในการปลูกยาสูบอีกเนื่องจากมี
อาชีพอยางอื่นที่มั่นคงกวา  ในอนาคตตนทุนในการปลูกยาสูบที่สูงอยูแลวมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นอีก  
ซ่ึงจะสงผลตอหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรทั้งนี้ พบวาเกษตรกรมีการกูยืมเงินเพื่อลงทุนในการปลูก
ยาสูบมากที่สุด ในขณะเดียวกันหนี้สินที่เกิดขึ้นไมไดเกิดเพราะกิจกรรมการเพาะปลูกแตอยางเดียว
เนื่องจากครัวเรือนยังตองมีคาใชจายอยางอื่นในการครองชีพ ทําใหครัวเรือนตองกูยืมจากแหลงกูยืม
หลายแหง ดังนั้นในอนาคตของเกษตรกรผูปลูกยาสูบจึงยังคงอยูในวงเวียนของการมีหนี้สินเชนเดิม  
โดยการปลูกยาสูบเปนเพียงการเพิ่มเครดิตตอแหลงกูยืมเทานั้น 

ในดานสุขภาพเกษตรกรผูปลูกยาสูบตางรับรูถึงปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการปลูก
ยาสูบ ซ่ึงมักจะมีผูเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการใชสารเคมี แตก็อยูในภาวะจํายอมเนื่องจากเปนแหลง
รายไดหลักของครัวเรือน   นอกจากนี้สมาชิกในครัวเรือนบางคนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ไดเลิกสูบ
บุหร่ีเนื่องจากเห็นวามีการใชสารเคมีคอนขางมากในกระบวนการปลูก หรือบางคนลดภาวะเสี่ยงโดย
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ใชวิธีแยกแปลงที่จะบริโภคในครัวเรือนตางหาก    อยางไรก็ตามกิจกรรมที่เสี่ยงตอสารเคมีมักจะตก
ไปอยูที่แรงงานรับจาง โดยเฉพาะแรงงานตางดาวในจังหวัดนครพนมที่มักจะมีปญหาดานสุขภาพ
มากกวานายจาง เปนตน  ดังนั้นการเลิกปลูกยาสูบอันเนื่องมาจากปญหาสุขภาพก็อาจจะเปนเหตุผล
หนึ่งของเกษตรกรบางครัวเรือน แตตราบใดที่ยังมีแรงจูงใจดานราคา และการหาทางเลือกในการปลูก
พืชอ่ืนที่ไมคอยคุมทุน การปลูกยาสูบก็ยังคงเปนงานเสี่ยงที่เกษตรกรบางรายเต็มใจยอมรับตอไป 

 
ภาพอนาคต (Scenarios)ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
ถาหากวา  โรงงานอุตสาหกรรมบุหร่ีจะตองลดกําลังการผลิตอันเปนผลจากการควบคุมบุหร่ี  

ภาพสมมติของอนาคต (Scenarios) ของเกษตรกรชาวไรผูปลูกยาสูบ อาจจะเปนไปไดดังตอไปนี้ 
ภาพแรก  ชาวไรยาสูบยังคงปลูกยาสูบ  ผลิตใบยาสูบปอนตลาดตอไป  โดยอาศัยตลาดใหม

คือ 1) ผลิตใบยาสูบสงออก 2) โรงงานอุตสาหกรรมยาสูบขยายตลาดตางประเทศ และยังคงระดับการ
ผลิตไว และ 3) เกษตรกรผลิตใบยาสูบปอนธุรกิจ-ตลาดยาเสน (ที่ไมถูกควบคุม) 

ภาพที่สอง เกษตรกรเลิกปลูกยาสูบ และหันไปหาพืชหรือกิจกรรมอื่น โดยที่ไมมี “ผูอุปถัมภ” 
อยางเชน การทําเกษตรพอเพียง หรือการหันไปพึ่งรายไดนอกเกษตรโดยการสงแรงงานไปทํางาน
รับจางควบคูกับการทําการเกษตร 

ภาพที่สาม เกษตรกรเลิกปลูกยาสูบ และหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ภายใตระบบการจัดการที่
สามารถแทนสถานียาสูบ คือ ทําหนาที่ในการสงเสริม และจัดหาตลาด การจัดการนี้ อาจจะมีรัฐเปน
ผูนําแบบสถานียาสูบ หรืออาจจะเปนเอกชน อยางเชน เกษตรพันธะสัญญา (contact farming) หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ก็ได 

ภาพทั้งสามภาพ ลวนแตมาจากแนวคิดที่วา ควรจะลดการผลิตบุหร่ีในประเทศ แตก็ไมไดมี
หลักประกันวา การลดการปลูกยาสูบของเกษตรกร จะทําใหการบริโภคบุหร่ีลดลง ทั้งนี้เนื่องจากวายัง
มีบุหร่ีจากบริษัทบุหร่ีขามชาติ และบุหร่ีพื้นเมืองอยู แตภาพทั้งสามนาจะเปนพื้นฐานที่ทําใหภาคเีขามา
เจรจา เพื่อแสวงหาทางออกรวมกันได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อลดผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบ และเพื่อใหเกษตรกรมีระยะเวลาในการ
ปรับตัว อุตสาหกรรมบุร่ีจะตองขยายการสงออกใหมากขึ้น ทั้งในรูปของบุหร่ีมวน หรือ
ใบยาสูบ 

2. รณรงคใหสาธารณะเขาใจบริษัทบุหร่ีขามชาติมากยิ่งขึ้น ควบคูไปกับการณรงคใหเขาใจ
พิษภัยของการบริโภคบุหร่ีตอสุขภาพ โดยเนนใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทใน
เร่ืองนี้มากขึ้น 
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3. เสริมพลังอํานาจใหกับภาคประชาสังคมในทองถ่ิน ซ่ึงไดแก องคกรเอกชน องคกร
ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนในทองถ่ิน ใหเขามาเปนเจาของและมีสวนรวมในการ
ควบคุมบุหร่ีมากยิ่งขึ้น 

4. สงเสริมใหชุมชน และครัวเรือนในชุมชน มีการพัฒนาที่ลดการพึ่งพารายไดจากยาสูบ มี
ชองทางในการมีรายไดเพื่อยังชีพที่หลายหลากขึ้น  หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริม 
หรือทําหนาที่ดานการพัฒนา จําเปนตองเนนพื้นที่เฉพาะ (area-based approach) มิใชการ
รณงคครอบคลุมทั่วไปเทานั้น 

5. ควรจะมีการศึกษาบุหร่ีพื้นบานใหกวางขวาง ครอบคลุมการผลิต การบริโภค และ
ผลกระทบตอสุขภาพ เปรียบเทียบกับบุหร่ีมวนจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อ
แสวงหามาตรการการควบคุมที่เหมาะสม 
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9. นายเสวยีน ภาโสม  อายุ 60 ป อดีตผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล บานแพงใต หมู1              

ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม  
10. นายสุรเชษ  ดวงสูงเนนิ  อายุ 48 ป ผูใหญบาน บานแพงใต หมู1 ต.บานแพง อ.บานแพง                           

จ.นครพนม  
11. นายสนุก  อาย ุ65 ป กํานันตาํบลโพนสา หมู 8 ต.โพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
12. นายพิจติ  ไผตง  อายุ 51 ป ผูชวยผูใหญบาน ต.โพนสา อ. ทาบอ จ. หนองคาย 
13. นายสุชาติ  สังกะสินสู  อายุ 49 ป ผูใหญบาน บานหมอ หมู 8 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม                   

จ. หนองคาย 
14. นายผาง  ขวาของ  อาย ุ 37 ป  ผูชวยผูใหญบาน บานหมอ หมู 8 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม              

จ. หนองคาย 
15. นายอภนิันท  อุตมะ  อายุ 40 ป อบต. บานหมอ หมู 8 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ. หนองคาย 
16. นายสมโภชน  ภูจอมคา อายุ 42 ป ผูใหญบาน บานปาสัก หมู 3 ต.โพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
17. นายพัฒน  ศรีหิรันดร  อายุ 60 ป ผูชวยผูใหญบาน บานปาสัก หมู 3 ต.โพนสา อ.ทาบอ                 

จ.หนองคาย 
18. นายพิจติ  ใยตรา   อายุ  50 ป  ผูชวยผูใหญบานหมู 8 ต.โพนสา อ.ทาบอ จ. หนองคาย  
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19. นายผดุง  บุตรศรีทัด  อายุ 61 ป ผูใหญบานบานเวยีงคุกเหนือ ต.เวยีงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 
20. นายอุดร  ธงคนูมี  อายุ 59 ป   ผูใหญบาน บานเหลาเหนือ หมู 1 ต.เวยีงคกุ  อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
21. นายเกิด ลานอุน  อายุ  56 ป  ผูใหญบานบานทามะเฟอง หมู 4  ต.โพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
22. นายสถิต  สุทธิชา   อายุ  56  ป ผูชวยผูใหญบานบานทามะเฟอง หมู 4  ต.โพนสา อ.ทาบอ                

จ.หนองคาย 
23. นายถาวร  โพธิเสน  อายุ 41 ป ผูใหญบานบานศิลาเลข หมู 6 ต.โพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
24. นายหลอง เกษมาก  อายุ  60 ป ผูใหญบานบานหนองแสบง  หมู 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ          

จ.รอยเอ็ด  
25. นายสุบิน  พนัธมนต  อาย ุ  60 ป ผูใหญบานบานศรีสมเด็จ  หมู 10 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ              

จ.รอยเอ็ด 
26. นายมนัส  สดมพฤกษ  อาย ุ  46 ป ผูใหญบานบานพิมพพัฒนา หมู 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ       

จ.รอยเอ็ด 
27. นายสมศรี  อรัญมิตร  อายุ 45 ป ผูใหญบานบานหนองเม็ก  หมู 18 ต. ศรีสมเด็จ   อ.  ศรีสมเด็จ               

จ. รอยเอ็ด 
28. หัวหนาสถานยีาสูบทาสีไค   ต.บานแพง อ.บานแพง จ.นครพนม 
29. หัวหนาฝายไร สถานียาสูบทาสีไค  ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม 
30. เจาหนาที่ประจําสถานียาสูบทาสีไค  ต.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม 
31. หัวหนาสถานยีาสูบไทรงาม 2   ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด 
32. หัวหนาฝายไรสถานียาสูบไทรงาม2   ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด 
33. เจาหนาที่ประจําสถานียาสูบไทรงาม2   ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด 
34. หัวหนาสถานยีาสูบโพนสา ต.โพนสา  อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
35. หัวหนาฝายไรสถานียาสูบโพนสา ต.โพนสา  อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
36. เจาหนาที่ประจําสถานียาสูบโพนสา ต.โพนสา  อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
37. นางสาวพัทยา  อุดมกัณฑ  อาย ุ26 ป เจาของรานคาที่บานดอนติ้ว อ.บานแพง จ.นครพนม 
38. นางทองออน  วงศอนันต  อายุ  53  ป เจาของรานขายของ ที่บานกอ  ต.ศรีสมเด็จ  อ.ศรีสมเดจ็       

จ.รอยเอ็ด 
39. นางไพรวัลย  ภูจอมคา  อายุ  39 ป เจาของรานคาในหมูบานปาสัก ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม      

จ.หนองคาย 
40. นางสาวอรสา  รุงโรจน  อายุ 20 ป ลูกสาวเจาของรานคา ที่บานนายาง ต.บานแพง  อ.บานแพง           
        จ. นครพนม   



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก : เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย 
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ภาคผนวก ก.1 แบบสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
แบบสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

โครงการวิจัย เร่ือง  เศรษฐศาสตรการเมืองเร่ืองการควบคุมบุหร่ี 
 

ขอมูลของผูใหสัมภาษณ บานเลขที่ ....... หมูบาน ...................... ตําบล.............................. จังหวัด .............. 
1. ความสัมพันธในครัวเรือน  

[  ] หัวหนาครอบครัว [  ] คูสมรส [  ] บุตร  [  ] ญาติ/ ผูอาศัย 
2. เพศ 

[  ] ชาย  [  ] หญิง 
3. อายุ ……………..ป 
4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด  

[  ] ไมไดเรียนหนังสือ  [   ] ประถมศึกษา  [  ] มัธยมศึกษาตอนตน 
[  ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. [   ] อนุปริญญา  ปริญญาตรี และสูงกวา 

5. อาชีพปจจุบัน 
[   ] ทาํนา   [   ] ทําไร    [   ] เล้ียงสัตว [   ] งานชางฝมือ       [   ] รับจางทั่วไป 
[   ] รับราชการ [   ] ทํางานรัฐวิสาหกจิ [   ] ลูกจางบริษัท /ธุรกิจภาคเอกชน 
[   ] ธุรกิจสวนตัว [   ] คาขาย [   ] กรรมกร  [   ] อ่ืน ๆ ระบุ......................... 

      ทานอาศัยอยูในหมูบานนี้เปนเวลากี่ปมาแลว .....................ป.......................เดือน 
 
สวนที่ 1 รายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือน 
1.1 โปรดใหรายละเอียดสมาชิกในครัวเรือน ตามตารางขางลาง  
 
หมายเลข เพศ อายุ ความสัมพันธกับ

หัวหนาครัวเรือน 
การศึกษา อาชีพ 

      
      
      
      
      
หมายเหต ุกําหนดโคตใหความสัมพันธหัวหนาครัวเรือน การศึกษา และอาชีพ 
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กําหนดโคตใหความสัมพันธหัวหนาครัวเรือน การศึกษา และอาชีพ 
 

ความสัมพันธหัวหนาครัวเรือน 
 

การศึกษา 
 

อาชีพ 
 

1 หัวหนาครัวเรือน 1 ไมเคยเขาเรียน 1 ชาวนา 
2 บิดา/มารดา 2 ระดับประถมศึกษา 2 ชาวไร 
3 พี่/นองสาว/พี่/นองชาย 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 เลี้ยงสัตว 
4 คูสมรส 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) ปวช./ม.ศ.5 4 งานชางฝมือ อาทิ ชางไม/ชางปูน ชางเย็บผา/ชางตัดผา ชางเชื่อม/

ชางออค และงานหัตกรรม เปนตน 
5 ลูกชาย/ลูกสาว 5 อนุปริญญา/ปวส. 5 รับจางทั่วไป 
6 หลาน/ปู/ยา/ตา/ยาย 6 ระดับปริญญาตรี 6 รับราชการ 
7 ปู/ยา/ตา/ยาย 7 ระดับปริญญาโท 7 รัฐวิสาหกิจ 
8 หลานสาว/หลานชาย/(ของลุง/ปา/นา/อา) 8 สูงกวาปริญญาโท 8 ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน 
9 ลุง/ปา/นา/อา 9 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 8 ธุรกิจสวนตัว 

10 ลูกเขย/ลูกสะใภ 10 สําเร็จการศึกษาดานอาชีพ 9 คาขาย 
11 พอตา/แมยาย/พอผัว/แมผัว 11. การศึกษาอื่น ๆ เชน  การศึกษาทางศาสนา เปนตน 10 กรรมกร 
12 พี่/นองเขย, พี่/นองสะใภ     
13 ความสัมพันธอื่นๆ กับหัวหนาครัวเรือน/คูสมรส     
14 บุตร/ญาติบุญธรรม     
15 บุคคลอื่นที่ไมใชญาติ 
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1.2. การสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน 

การสูบบุหรี่ปจจุบัน สําหรับ รหัส 2, 3 และ 4 เทานั้น 
ประเภทบุหร่ีที่สูบ 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
สูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยวนัละกี่

มวน 
หมายเลข 

(ใสหมายเลข
ตามขอ 1.1) 

ไมสูบ 
 
 

(1) 

เคยสูบ
แตเลิก
แลว 
(2) 

สูบทุก
วัน 

 
(3) 

สูบบางวัน/เปน
คร้ังคราว 

 
(4) 

เร่ิมสูบบุหร่ี
ตั้งแตอายุ
เทาไร บุหร่ีซอง บุหร่ีมวนเอง

และอื่น ๆ 
บุหร่ีซอง บุหร่ีมวนเอง

และอื่น ๆ 
          
          
          
          
          
          
          

 
1.3. การเจ็บปวยของสมาชิกครัวเรือนและแรงงานรับจางที่เก่ียวของกับการทําไรยาสูบ   (ตอบแบบสัมภาษณดวย

ตนเองเทานั้น)  
1.3.1.  ในรอบปท่ีผาน ทานเคยเจ็บปวย/มีอาการตอไปน้ีหรือไม  

 
หมายเลขของสมาชิกครัวเรือน  (ใสหมายเลขตามขอ 1.1) แรงงานรับจาง การเจ็บปวย/อาการ 

       คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
1. ปวดศีรษะ            
2. วิงเวียนศีรษะ            
3. กลามเนื้อออนแรง            
4. คลื่นไส            
5. อาเจียน            
6. ปวดทอง            
7. ทองเสีย            
8. ผิวหนังขาวซีด            
9. หนาวสั่น            
10. น้ําลายออกมาก            
11. หัวใจเตนเร็วและแรง            
12. อื่น ๆ ระบุ            
   12.1. ...................................            
   12.2......................................            
   12.3........................................            
   12.4.......................................            
   12.5.......................................            
หมายเหตุ  1. ระบุเคร่ืองหมาย ( ) ถามีอาการ 
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1.3.2. การเจ็บปวย/อาการที่ระบุขางตน   สวนใหญเกิดขึ้นในชวงใดของการทําไรยาสูบ   

 
หมายเลขของสมาชิกครัวเรือน (ใสหมายเลขตามขอ 1.1) แรงงานรับจาง ชวงเวลา 

       คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
ชวงเวลาการทําไรยาสูบ 
1. ฤดูเพาะปลูกยาสูบ            
2. ฤดูเก็บเก่ียวยาสูบ 
  2.1. การเก็บ            
  2.2. การตาก            
  2.3. การบม/หั่นใบยา            
ชวงเวลาเกิดการเจ็บปวย/อาการแสดงในขอ 1.3.1. 
1. ชวงเชา            
2. ชวงกลางวัน            
3. หลังฝนตก            
หมายเหตุ  1. ระบุเคร่ืองหมาย ( ) ถามีอาการ 
 

1.3.3. การใชบริการสาธารณสุข เม่ือเจ็บปวย/มีอาการท่ีระบุขางตนในรอบ 1 ปท่ีผานมา (ในขอ 1.3.1)   
 

หมายเลขของสมาชิกครัวเรือน (ใสหมายเลขตามขอ 1.1) แรงงานรับจาง ชวงเวลา 
       คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

 
เม่ือเจ็บปวยหรือมีอาการท่ีระบุขางตน ทานมีวิธีรักษาพยาบาลอยางไร 
1. ไมไดรักษา            
2. ซื้อยากินเอง            
3. ไปพบแพทย/บุคลากร
สาธารณสุข 

           

 
ถามตอไปเฉพาะผูท่ีระบุวาซื้อยากินเอง และไปพบแพทย/บุคลากรสาธารณสุข 
1. คารักษาเปนเงินทั้งสิ้น  
(บาทตอคนตอป) 

           

 
หมายเหตุ  1. วิธีรักษาพยาบาล ใหระบุเปนจํานวนครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา สมมติวาแตละปเพาะปลูก 2 รอบ ก็นาจะมีอาการแสดง
ในกลุม GTS 2 คร้ัง ซึ่งถาไมไดรักษาทั้ง 2 คร้ัง ก็ระบุรหัส “2” ในชองไมไดรักษา   ถาไมรักษา 1 คร้ังและซื้อยากินเอง 1 คร้ัง ก็ระบุ
รหัส “1” ในชองไมไดรักษา และ “1” ในชองซื้อยากินเอง 
                  2. คารักษาเปนการประมาณเงินที่จายทั้งหมด  ถาเจ็บปวยในกลุม GTS 2 คร้ังในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยจายในการซื้อยากิน
เอง 1 คร้ัง และจายขณะไปพบหมอ 1 คร้ัง ก็ตอบเปนจํานวนรวมทั้งซื้อยาและจายคาหมอ =….บาทในรอบ 1 ปที่ผานมา 

3. ขอพึงระวังก็คือ การเจ็บปวยอื่น ๆ ที่มิใชจากอาการในขอ 1.3.1. ไมเกี่ยวของหรือไมรวมในการตอบคารักษาพยาบาล
ในขอ 1.3.3. นี้  
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1.4  แรงงาน 

1. จํานวนสมาชิกที่อาศัยประจําในครอบครัว ..................คน 
2. จํานวนสมาชิกที่ทํางานใหครอบครัว (โดยไมมีรายได/เปนแรงงานในครอบครัว) ................. คน 

a. แรงงานเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) ...........................คน 
b. แรงงานวัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป)....…………..คน 
c. แรงงานวัยสูงอายุ (อายุ >= 60 ปขึ้นไป) ............ คน 
 

3. จํานวนสมาชิกที่ทํางานและไดรับคาจาง/เงินเดือน ...........................คน 
a. แรงงานเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) ...........................คน 
b. แรงงานวัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) ..…………..คน 
c. แรงงานวัยสูงอายุ (อายุ >= 60 ปขึ้นไป) ............ คน 
 

4.    การวาจางแรงงานสําหรับประกอบการเกษตร/ธุรกิจของครัวเรือน 
[     ] ไมมี 
[     ]  มี ระบุรายละเอียดการวาจาง 

ลักษณะแรงงาน จํานวน 
(คน) 

อัตราจาง คาจางเฉลี่ยตอ
ป 

a. แรงงานคนในทองถิ่น  ……….. .............บาทตอ 
[    ] .........ชั่วโมง 
[    ] วัน 
[    ] เดือน 

……………. 

b. แรงงานขามจังหวัด ……….. .............บาทตอ 
[    ] .........ชั่วโมง 
[    ] วัน 
[    ] เดือน 

……………. 

c. แรงงานตางดาว ……….. .............บาทตอ 
[    ] .........ชั่วโมง 
[    ]   วัน 
[    ]   เดือน 
[    ]   ป 

……………. 

 
 
สวนที่ 2 การเกษตรกรรมในรอบปท่ีผานมา 
2.1 ท่ีดินที่ทานใชประโยชนในรอบปท่ีผานมา มีก่ีแปลง ใหรายละเอียดตามตารางขางลาง 
 

แปลงที่ ขนาดที่ดิน ประเภทการถือครอง 
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โคตสําหรับประเภทการถือครองท่ีดิน 

1. เปนที่ดินของตนเอง และมีเอกสารสิทธิ ...... 2. ใชที่ดินของญาติหรือของคนอื่น ไมไดจายคาเชา 
3. เชาที่ดินของคนอื่น 4. ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินของรัฐ ไมไดจายคาเชา 
5. ใชที่ดินของรัฐ สาธารณะโดยจายคาเชา 6. อื่น ๆ 

  
2.2 รายละเอียดการใชท่ีดินรอบปท่ีผานมา 
 

การใชที่ดิน 
(จําแนกตาม

ประเภทของพืชที่
ปลูก/การเลี้ยงสัตว) 

แปลงที่ (ให
หมายเลข
ตามตาราง 
ขอ 4.1) 

วัตถุประสงค ขนาดที่ดินที่ใช 
(ไร/งาน/วา) 

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการ
ใชที่ดิน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางปนี้ กับปที่ผานมา 

(คงเดิม/เพิ่ม/ลด) 

ระบุเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

สัดสวนการใชที่ดิน 

1. ........      
2. .......      
3. .......      
4. .......      
5. ......      
6. ......      
โคตสําหรับวัตถุประสงค 

1. เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนอยางเดียว 
2.     เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและขาย 
3.     เพื่อขายอยางเดียว 

 
2.3 ในรอบปท่ีผานมา  ทานไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือดานการเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดบางหรือไม   
ในการทําไรยาสูบ 
[    ] ไมเคยไดรับจากบุคคล/หนวยงาน/องคกรใด ๆ 
[    ]  เคยไดรับ    ระบุแหลงสนับสนุน ระบุลักษณะการสนับสนุน/ชวยเหลือ 
  เงิน สิ่งของ อื่น ๆ 
 1. …………………………………….    
 2. …………………………………….    
 3. …………………………………….    
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สวนที่ 3  การปลูกยาสูบของครัวเรือน 
3.1 ครอบครัวทานเริ่มปลูกยาสูบมากี่ปแลว   ……….ป  
3.2 เหตุผลที่ยังคงปลูกยาสูบ  

[    ] ไดรับการจัดสรรโควตา/พ้ืนที่เพาะปลูก 
[    ]  สภาพพื้นที่ดินเหมาะสมกับการปลูกยาสูบมากกวาพืชอื่นๆ 
[    ]  ผลิตขายไดกําไร เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ  
[    ]  อื่น ๆ ระบุ ................................................................ 

3.3  การจายภาษีในการทําไรยาสูบ 
[    ] ไมมี 
[    ]  มี   ระบุ........................................... 

3.4 ถาไมปลูกยาสูบ ทานคิดวาพืชชนิดใดบางที่สามารถใชปลูกเพื่อทดแทนการทําไรยาสูบ   
a. ……………….. 
b. ……………….. 
c. ……………….. 
d. ……………….. 

3.5 ในรอบปที่ผานมา ทานไดลดพื้นที่ปลูกยาสูบ เพื่อปลูกพืชอื่นทดแทนหรือไม 
[   ] ไมลด  ระบุเหตุผล ............................................................. ขามไปสวนที่ 4  
[   ]  ลด    ระบุเหตุผล ..............................................................  ถามตอไป 

3.6 ทานมีอุปสรรคในการปลูกพืชทดแทนยาสูบหรือไม  
[    ] ไมมี 
[    ]  มี  ระบุเหตุผล  

 ไมมีความรูในการเพาะปลูกพืชอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกยาสูบ 
 ขาดพันธุพืชที่มีคุณภาพ 
 ขาดตลาดรองรับผลผลิต 
 ขาดเงินลงทุน 
 อื่น ๆ ................................................................................................ 

3.7 ความชวยเหลือที่ตองการจากบุคคล/หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานการเพาะปลูกชนิดอื่นๆ 
[    ] เงินทุน  
[    ] พันธุพืช 
[    ] ความรู 
[    ] อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................... 
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สวนที่ 4 รายไดและรายจายของครัวเรือน 
 
1.  ทางดานการเกษตร  (นับระหวางมกราคม-ธันวาคม 2549) 

ประเภทของกิจกรรมทางการเกษตร 
ประเภทของรายได-รายจาย ยาสูบ ขาว มันสําปะหลัง ออย อื่น ๆ  

(ระบุชื่อ............) 
คาใชจาย (ลงทุน) 

1. คาจางไถ เตรียมดิน (คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

     

2. คาพันธุพืช      
3. คาจางแรงงาน  
   3.1 เตรียมพื้นที่ปลูก  
   3.2 การปลูก  
   3.3 การเก็บเกี่ยว  
   3.4 การนวด 

     

4. คาปุย 
   4.1 ปุยเคม ี
   4.2 ปุยอินทรีย 

     

5. ยาปองกัน  กําจัดศัตรูพืช 
   5.1 ยาฆาแมลง 
   5.2 ยาโรคพืช 
   5.3 ยากําจัดวัชพชื 
   5.4 อื่น ๆ ระบุ 

     

6. คาเชาที่ดิน      
7. คาน้ําชลประทาน  
(คาน้ํามันเชื้อเพลิง) 

     

8. คาเกี่ยว นวด  
(กรณีที่จางรถ) 

     

9. คาใชจายในการแปรรูปหรือ
รักษาสภาพสินคา 

     

10. คาขนสง      
11. คาใชจายอื่น ๆ ระบุ      

รายได 
1. ผลผลิตรวม (กก.)      
2. ราคาขายตอกิโลกรัม       
3. จํานวนผลผลิตที่ขาย (กก.)      
4. จํานวนเงินรายไดจากการขาย
รวม 

     

5. จํานวนผลผลิตที่เก็บไว
บริโภค 

     

6. จํานวนผลผลิตที่เก็บไวทํา
พันธุ 
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2. รายไดจากคาจาง/เงินเดือน (นับระหวาง มกราคม – ธันวาคม 2549) 
 

ชื่อสมาชิก
ครอบครัว 

ประเภทของงาน สถานที่ทํางาน รายไดรวมตอป รายไดท่ีสงมอบให
ครอบครัว/ป 

     
     
     
     
     
โคตสําหรับประเภทของงาน 

1. การรับจางทางการเกษตรในทองถิ่น 2. กรรมกร 
3. ลูกจางบริษัท สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 4. ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
5. ขาราชการบํานาญ 6. อื่น ๆ 

 
3. รายไดและรายจายจากการประกอบการ หรือธุรกิจของครอบครัว ท่ีมิใชการเกษตร  
 

ประเภทของธุรกิจหรือสถานประกอบการ รายจาย และรายได 
   

รายไดรวมตอป    
รายจายรวมตอป    
รายไดสุทธิตอป    
 
4. รายไดจากแหลงอื่น ๆ 

4.1 ในรอบปที่ผานมา สมาชิกครัวเรือนทาน มีรายไดในรูปของการไดรับการสงเคราะห ทั้งจากหนวย
ราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ หรือไม 
 [    ] ไมมี 
 [    ] มี  ระบุ   ในรูปเงินสด ..................................บาท/ป 

ในรูปสิ่งของ .................................บาท/ป 
4.2 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนทานมีรายไดจากการเลนแชร หรือไม  
[    ] ไมมี 
[     ] มี ใหรายละเอียด และจํานวนเงิน ..................................................................  . 
................................ ..................... ............... ........................................ 
................................................................................................................ 
4.3 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนทานมีรายไดจากการเลนหวย หรือไม  
[    ] ไมมี 
[     ] มี ใหรายละเอียด และจํานวนเงิน ..................................................................  . 
................................ ..................... ............... ........................................  



 124
4.4 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนทานไดหาอาหารเองจากธรรมชาติ โดยไมตองซื้อ (ยกเวนขาว) 

หรือไม  
ถามี ใหรายละเอียด  
ประเภทของอาหาร

ที่เก็บหาจาก
ธรรมชาติ 

ชวงเดือนที่เก็บหา ผูที่เก็บ/หา ปริมาณรวมในรอบ
ป (โดยประมาณ) 

มูลคาที่เปนเงิน ใน
รอบป 

โดยประมาณ 
     
     
     
     
 

4.5 ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนทานมีรายไดจากการใหเชาที่ดินหรือไม ถามี โปรดใหรายละเอียด  
.......................................................................... ....................... ................ .......................... ....... 
....... ............. ........................... ........................... ................... ............................ ....................... 
.............. ………………………………………………………………………………………………………. 

 
4.6 ในรอบปที่ผานมา มีสมาชิกในครัวเรือนของทาน ไดรับทุนการศึกษาหรือไม ถามีโปรดระบุวาเปน

ใคร และเปนเงินตอปเทาไหร ................ ............................... .................................................... 
........................ ...................................................................... ....... ................... ........................ 
............................................................................................................................... ........... ........  

 
4.7 บานที่ทานพักอาศัยอยูในปจจุบัน ตองจายคาเชาหรือไม 

[   ]  จาย เปนจํานวนเงิน  .............. บาท ตอเดือน 
[   ]  ไมไดจายคาเชา แตถาหากคํานวณเปนคาเชา บานที่ทานอยูปจจุบัน จะมีราคาคาเชา 
       .......... บาท ตอเดือน  
 

4.8 นอกเหนือจากรายการของรายไดที่ไดกลาวขางตน ทานมีรายไดจากแหลงอื่น ๆ หรือไม ถามี ให
รายละเอียด .. .. ..................... ........................... ....................... ............................................. 
......................... ................. .................................................................................................................. 

5.หนี้สิน 
นับถึงสิ้นเดือนธันวาคม ครัวเรือนของทานมีหนี้สินที่ยังไมไดชําระหรือไม ถามี โปรดใหรายละเอียด  

แหลงเงินกู ขนาดหนี้สินเมื่อ
สิ้นเดือน ธ.ค. 

อัตราดอกเบี้ย 
ตอป 

ทานตองจายคาดอกเบี้ยเปน
เงินเทาไหร (มค – ธค) 

ทานไดใชเงินกูเพื่ออะไร 
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6. คาใชจายในครัวเรือน 
ประเภทของคาใชจาย วัน (กรณีที่ตอง

จายทุกวัน) 
คาใชจายตอสัปดาห 

(จายบอย) 
คาใชจายตอเดือน คาใชจายตอป 

1. คาอาหาร     
2. คาน้ํา คาไฟ     
3. คาเสื้อผาของทุกคน     
4. คาการศึกษาเลาเรียน     
5. คาซื้อหวย     
6. คารักษาพยาบาล     
7. คาเหลา     
8. คาบุหรี่      
9. คาทําบุญ ผาปา ฯลฯ     
10 คาใชจายอื่น ๆ      

 
สวนที่ 5 มาตรวัดความสุขในชีวิต 
1.  หากพิจารณาโดยรวมชีวิตทาน ณ ปจจุบันนี้  ทานมองวาชีวิตของทาน........................... 
 กรุณาทําเครื่องหมายถูก  ลงในชองที่ตรงกับคําตอบของทานเพียง 1 ชอง 
   มีความสุขมาก     มีความสุขพอสมควร         ไมคอยมีความสุข 
  
1a. ทานคิดวาอะไรเปนความจําเปนสําหรับครัวเรือนของทาน   เพื่อใหครัวเรือนทานมีความอยูดีมีสุข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1b. ทานคิดวาครัวเรือนของทานในปจจุบัน หรืออนาคตอันใกลนี้ จะสามารถที่จะบรรลุถึงความอยูดีมีสุขที่ทาน
ตองการไดหรือไม   เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ตามความคิดเห็นของทาน  อะไรที่มีความสําคัญหรือมีคุณคาสูงสุดในชีวิตของทาน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ทานคิดวาทานไดบรรลุ  หรือไดรับสิ่งที่ทานคิดวามีคุณคาหรือยัง 

  ไดแลว 
  ยังไมได  แตนาจะสามารถบรรลุถึงได 
  ยังไมได  และคิดวาจะไมสามารถบรรลุไดในชีวิตนี้ 
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ภาคผนวก ก.2 แนวคําสัมภาษณผูนาํชุมชน 
 

แนวคําสัมภาษณผูนําชุมชน 
 
 ผูใหขอมูล      1. ช่ือ.........................................................................ตําแหนง.......................................................... 
         2. ช่ือ........................................................................ตําแหนง.......................................................... 
 1.  บาน…………………………หมู ......... ต. .........................อ. ............................จ. .................................. 
 2. จํานวนบานในหมูบานที่เก็บขอมูล .........................หลังคาเรือน 
 3. แหลงรายไดหลัก ๆ ของชาวบานนี้ มาจากอะไรบาง (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
  1. …… ……… ……………………………………………………………………………….. 
  2. …… ……… ……………………………………………………………………………….. 
  3. …… ……… ……………………………………………………………………………….. 
 4. อาชีพเกษตรของชาวบานในหมูบานนี้    

[  ] เกษตรกรรม ระบุชนิดของพืชที่มีสัดสวนการเพาะปลูกมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
 ลําดับที่ 1: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 2: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 3: ……………………………………………………………………………………. 

  [  ] เลี้ยงสัตว ระบุชนิดของสัตวที่มีสัดสวนการเลี้ยงมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
 ลําดับที่ 1: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 2: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 3: ……………………………………………………………………………………. 
[  ] อื่น ๆ ระบุ 
 ลําดับที่ 1: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 2: ……………………………………………………………………………………. 
 ลําดับที่ 3: ……………………………………………………………………………………. 

 5. อาชีพนอกการเกษตร ที่ชาวบานในหมูบานนี้ทํามีอะไรบาง 
  1. … …… …………………………………………………………………………………  
  2. … …… ………………………………………………………………………………… 
  3. … …… ………………………………………………………………………………… 
 6. ใหทานเลาประวัติความเปนมาของการปลูกยาสูบในหมูบานวา (รวมการปลูกยาสูบพันธุพ้ืนเมือง)  
วามีความเปนมาอยางไร เริ่มตั้งแตเมื่อไหร ใครบางที่เขามาสงเสริมหรือเขามาเกี่ยวของ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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7. ในปจจุบัน หมูบานนี้มีชาวบานปลูกยาสูบ จํานวนทั้งหมดกี่ครัวเรือน   ในจํานวนครัวเรือนทั้งหมดนี้ 
แบงเปนปลูกยาสูบเปนพืชหลัก / พืชรอง /พืชเสริมกี่ครัวเรือน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. พันธุยาสูบที่ชาวบานปลูกในหมูบานมีอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. การปลูกยาสูบในปจจุบัน มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของครัวเรือน และชุมชนแคไหน อยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. แนวโนมการปลูกยาสูบในอนาคตของหมูบาน จะเปนอยางไรบาง (คงที/่ เพิ่มขึ้น/ ลดลง) และเพราะเหตุ
ใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. อะไรคือปจจัยเอื้อใหมีการปลูกยาสูบในหมูบานนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. อะไรคือปจจัยที่จะทําใหชาวบานเลิกปลูกยาสูบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.  ปญหาอุปสรรคในการปลูกยาสูบของชาวบานในหมูบานนี้คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 14. ถาจะสงเสริมใหชาวบานหันไปปลูกพืชอื่น แทนการปลูกยาสูบ จะเปนไปไดแคไหน  และพืช หรือ
กิจกรรมอะไรที่เหมาะและมีความเปนไปได ที่จะเขาไปแทนการปลูกยาสูบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  15. ชาวบานทั่วไป มองหรือตระหนักตอผลของการบริโภคบุหรี่แคไหน อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 16. ทานมองนโยบายการควบคุมบุหรี่ และการดําเนินการในเรื่องการควบคุมบุหรี่ ของรัฐ และกลุมอื่น ที่
เกี่ยวของอยางไร ตามความคิดของทาน นโยบายหรือการดําเนินการเหลานี้ จะสงผลตอเกษตรกรผูปลูกยาสูบ หรือ
ตอสังคมโดยรวมอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ก.3  แนวคําสัมภาษณ ผูประกอบการรานคาในหมูบาน 
 
 แนวคําสัมภาษณ ผูประกอบการรานคาในหมูบาน 
 
 ผูใหขอมูล      ช่ือ..............................................สกุล.........................................อายุ.................ป 
ที่อยู..............บาน………………แอ……หมู ......... ต. .........................อ. ............................จ. .................................. 
 
 1. ทานประกอบกิจการรานคามากี่ปแลว 
 
 2.  สินคาที่ขายมีอะไรบาง  ......................................................................................................................... 
       ระบุสินคาที่ขายเปนหลัก  ไดแก........................................................................................................... 
 
 3.  (ถาสินคาหลักมีบุหรี่)  ยี่หอที่ขายไดแก................................................................................................. 
 
 4.  ทานรับซื้อบุหรี่เหลานั้นจากแหลงใดบาง.............................................................................................. 
      และรับซื้อบอยแคไหน (เชน เดือนละกี่ครั้ง)   เปนจํานวนเงินเทาไหร 
 
 5.  ผูที่เปนลูกคาสวนใหญเปนคนในวัยใด............................................มีลูกคาที่ซื้อเปนประจํา  ประมาณกี่
คน  ที่ซื้อมากสุดวันละ ก่ีซอง 
 
  6.  จากการมีนโยบายการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่    ทานคิดวาสงผลตอการซื้อบุหรี่ของชาวบานลดลง
หรือไม    
 

7. ทานคิดวานโยบายดังกลาว ทําใหทานยุงยากในการขายบุหรี่หรือไม และทําใหรายไดในรานคาของทาน
ลดลงหรือไม 

 
 8. ทานคิดวานโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ที่ดําเนินการอยู ดีหรือไมดีอยางไร   ทานมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการขายบุหรี่อยางไร 
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ภาคผนวก ก.4  แนวคําสัมภาษณเจาหนาท่ีสถานียาสูบ 
 

แนวคําสัมภาษณเจาหนาท่ีสถานียาสูบ 
 

สถานียาสูบ.................................................บ. ................................ต. ...............................อ. .....................จ. .......... 
 
 ผูใหขอมูล      1. ช่ือ.........................................................................ตําแหนง.......................................................... 
         2. ช่ือ........................................................................ตําแหนง.......................................................... 
 
1. สถานียาสูบแหงนี้ ดําเนนิกิจการมาตั้งแต ป พ.ศ. ......................   
2. หัวหนาสถานี และเจาหนาที่ประจํา กี่คน   มี แผนก และตําแหนงหนาที่อะไรบาง 
3. ขอบขายหนาที่รับผิดชอบของสถานียาสูบมีอะไรบาง (พื้นที่ดแูล /งาน หรือกิจกรรมตางๆ) 
 4. โควตายาสบูที่ทางสถานีไดรับจากสํานกังานยาสูบ  กระทรวงการคลัง ตั้งแตป 2546-2549 

ป 2546   จํานวน  . …… ……… ……กิโลกรัม/ตัน / มีลูกไรจํานวน............................ราย 
ป 2547 จํานวน ………………………กโิลกรัม/ตัน /มีลูกไรจํานวน............................ราย 
ป 2548 จํานวน ………………………กโิลกรัม/ตัน / มีลูกไรจํานวน............................ราย 
ป 2549 จํานวน ………………………กโิลกรัม/ตัน / มีลูกไรจํานวน............................ราย 

5. สถานียาสูบมีระเบียบและการดําเนนิการในการคัดเลือกลูกไร อยางไรบาง 
6.  สถานียาสูบไดบริการและหรือมีการสนับสนุนลูกไร อยางไรบาง 
 -   การลงทุน  (เงินทุนเริ่มตน     เมล็ดพันธุ    ปุย  ยาฆาแมลง   อ่ืนๆ......) 

-   ลงไปใหความรูดานการเพาะปลูก  การบม การตาก ฯลฯ  (แนะนํา  เทคนิค/วิธีการ)  
                   หรือไม อยางไร 

-   ดานการตลาด /การประกนัราคาใบยาสบู  (ราคายาสูบมีเกณฑการกําหนดอยางไร .... 
     ตามราคาตลาด หรือตามคุณภาพใบยา /มีมาตรฐานการคัดเกรดอยางไร) 

6. สถานี มีการรับซื้อใบยาปละกี่คร้ัง   ในรอบปที่ผานมาทางสถานีมีการซื้อใบยาจากเกษตรกรเปน 
     จํานวนเงิน ประมาณเทาไร 
7. สถานีมีขั้นตอนวิธีการในการรับซื้อใบยาอยางไรบาง 
8. ในปจจุบนันโยบายของรฐัเกี่ยวกับการควบคุมบุหร่ี มีผลกระทบตอการดําเนินการของสถานีและ  
      เกษตรกรหรือไม  อยางไร 
9. ถาหากนโยบายของรัฐใหมีการลดการผลิตยาสูบลง จะสงผลตอสถานี /เกษตรกรหรือไม  อยางไร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข : ขอมูลครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
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ข.1 ขอมูลท่ัวไปของผูสัมภาษณ 

 
ตาราง 4.14  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม ระดับการศึกษาสูงสุด 

จังหวัด ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด 
 นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไมไดเรียนหนงัสือ - - 3.3 1.4 
ประถมศึกษา 81.6 78.1 84.3 81.3 
มัธยมศึกษาตอนตน 9.2 14.3 8.1 10.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 9.2 7.1 2.4 5.7 
อนุปริญญา  ปริญญาตรีและสูงกวา - 0.5 1.9 0.9 

รวม 100.0(120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 
 
ตาราง 4.15  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม อาชีพหลัก 

จังหวัด อาชีพปจจุบัน(หลัก) 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ทํานา 32.6 89.0 38.0 56.7 
ทําไร 65.0 10.5 61.0 42.2 
เล้ียงสัตว - - 0.5 0.2 
รับราชการ 0.8 - - 0.2 
ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน 0.8 - - 0.2 
คาขาย 0.8 0.5 0.5 0.5 

รวม 100.0(120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 

ตาราง 4.13  รอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ  จําแนกตามเพศ 
จังหวัด 

เพศ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ชาย 60.0 47.1 47.6 50.2 
หญิง 40.0 52.9 52.4 49.8 

รวม 100.0 (120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 
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ข.2 ขอมูลท่ัวไปของสมาชิกครัวเรือนผูปลูกยาสูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง 4.17 รอยละของสมาชิกครัวเรือนผูปลูกยาสูบ จําแนกตามระดบัการศึกษา 

จังหวัด ระดับการศึกษา 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไมเคยเขาเรยีน 1.4 1.0 1.2 1.2 
ประถมศึกษา 51.7 60.4 56.9 57.2 
มัธยมศึกษาตอนตน 11.9 12.3 11.3 11.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.1 13.1 10.6 12.1 
อนุปริญญา/ปวส. 4.1 2.5 6.4 4.4 
ปริญญาตรี 8.3 4.7 5.8 5.9 
ปริญญาโท 0.7 0.1 0.2 0.3 
สูงกวาปริญญาโท - - 0.1 - 
กศน. - 0.5 - 0.2 
สําเร็จการศึกษาดานอาชีพ 0.9 0.1 - 0.2 
การศึกษาอื่น ๆ 0.2 0.6 0.8 0.6 
ยังไมเขาโรงเรยีน 4.0 2.2 4.2 3.4 
อนุบาล 3.7 2.5 2.5 2.7 

รวม 100.0(573) 100.0(1,086) 100.0(1,018) 100.0(2,677) 
 
 

ตาราง 4.16  รอยละของสมาชิกครัวเรือนผูปลูกยาสูบ  จําแนกตามเพศ 
จังหวัด เพศ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ชาย 49.7 49.6 49.7 49.7 
หญิง 50.3 50.4 50.3 50.3 

รวม  100.0(576) 100.0(1,086) 100.0(1,022) 100.0(2,684) 
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ตาราง 4.18  รอยละของสมาชิกครัวเรือนผูปลูกยาสูบ  จําแนกตามอาชพี 
จังหวัด อาชีพ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ชาวนา 10.6 42.9 19.1 26.9 
ชาวไร 35.2 8.8 32.0 23.3 
เล้ียงสัตว 0.3 0.2 0.8 0.4 
งานฝมือ 0.7 0.8 0.6 0.7 
รับจางทั่วไป 0.9 2.7 2.7 2.4 
รับราชการ 3.6 0.8 2.2 2.1 
รัฐวิสาหกจิ 0.2 - - - 
ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน 8.0 6.3 9.2 7.7 
ลูกจางของรัฐ 0.2 0.6 0.6 0.5 
ธุรกิจสวนตวั 2.4 0.3 0.3 0.7 
คาขาย 0.9 0.6 0.9 0.7 
กรรมกร - - 0.1 - 
นักเรียน 27.1 30.0 23.9 27.1 
เด็ก 4.2 2.1 4.3 3.4 
แก  3.1 2.7 1.5 2.3 
อ่ืน ๆ (พิการ/ปวย/ทํางานตางประเทศ) 2.6 1.2 1.8 1.8 

รวม 100.0(576) 100.0(1,087) 100.0(1,012) 100.0(2,675) 
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ข.3  การปลูกยาสูบของครัวเรือน 
 
ตาราง 4.19 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามระยะเวลาในการปลูกยาสบู 

จังหวัด ระยะเวลาในการปลูกยาสูบของครัวเรือน 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

1-30 ป 65.0 69.5 61.9 65.6 
31-60 ป 31.7 30.5 35.7 32.8 
61 ปขึ้นไป 3.3 - 2.4 1.6 

รวม 100.0(120) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(540) 
 
ตาราง 4.20 รอยละของครัวเรือน   จําแนกตามการลดพืน้ที่การปลูกยาสูบ  

จังหวัด การลดพื้นท่ีการปลูกยาสูบ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไมลด 83.9 79.0 81.0 80.5 
ลด 16.1 21.0 19.0 19.5 

รวม 100.0(118) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(538) 
 
ตาราง 4.21  รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามเหตุผลการไมลดพื้นที่การปลูกยาสูบ  

จังหวัด 
เหตุผลท่ีไมลดพื้นท่ี 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

 
รวม 

 
เงินที่ไดจากยาสูบมาก/รายไดเพียงพอตอ
คาใชจายในครัวเรือน/รายไดดีกวาอยางอืน่/
รายไดแนนอน/สงลูกเรียนได/ไดเงินเปนกอน 

22.9 38.9 41.8 35.1 

โควตา 31.3 11.1 20.5 19.4 
แรงงานไมเพยีงพอที่จะปลูกอยางอื่น 13.5 12.5 4.1 10.1 
มีตลาดแนนอน/มีตลาดรองรับ /สามารถขายให
เอกชนได 

10.4 16.7 0.8 9.8 
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ตาราง 4.21  รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามเหตุผลการไมลดพื้นที่การปลูกยาสูบ (ตอ) 

จังหวัด 
เหตุผลท่ีไมลดพื้นท่ี 

 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

พื้นที่จํากดั/ไมมีพื้นที่ปลูกอยางอื่น/เชาที่ไมได 3.1 1.4 9.8 4.8 

ไมมีพืชทดแทน/พืชอยางอื่นไมเหมาะสม/สินคา
เกษตรอยางอืน่ไมยั่งยืน 

4.2 2.8 2.5 3.1 

ไมมีแหลงน้ํา - 4.8 2.5 2.8 
ใชหนี ้ 2.1 2.1 3.3 2.5 

พืชทดแทนสามารถปลูกหลังทําไรยาสูบได/ปลูก
แซมกันได 

3.2 - 4.9 2.5 

ถือเปนอาชีพหลัก/ปลูกยาสูบอยาเดยีว 1.0 - 4.9 2.0 
สภาพพื้นที่ไมเหมาะสมกับพืชอยางอื่น - 4.1 - 1.6 
ไมมีเงินลงทุนปลูกอยางอื่น 1.0 0.7 2.5 1.4 
ทําเทาเดิม 4.2 - - 1.1 
พอไดอยูไดกนิ 2.1 - 0.8 0.8 
มีคนเสนอที่ใหเชาที่ปลูกยาสูบเพิ่ม/มีที่ปลูกเพิ่ม 1.0 0.7 - 0.6 
เพราะขึ้นอยูกบัหัวหนายา - 1.4 - 0.6 
ไมเคยลองปลูกพืชอ่ืน - 0.7 0.8 0.6 
ไมรูจะปลูกอะไร - 1.4 - 0.6 
เพื่อนบานโอนโควตาให - 0.7 - 0.3 
ขี้เกียจทํา - - 0.8 0.3 

รวม 100.0 (96) 100.0 (144) 100.0 (122) 100.0 (356) 
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ตาราง 4.22 รอยละของครัวเรือน  จําแนกตามการจายภาษีในการทําไรยาสูบ 
จังหวัด การจายภาษีในการทําไรยาสูบ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ไมมี 8.5 90.5 20.1 45.1 
มี 91.5 9.5 80.9 54.9 

รวม 100.0(118) 100.0(210) 100.0(209) 100.0(537) 
 
ตาราง 4.23  รอยละของพืช จําแนกตามพชืที่สามารถปลูกทดแทนได (*ตอบไดหลายขอ) 

จังหวัด พืชที่ปลูกทดแทน 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

พริก 11.6 22.0 32.3 23.2 

ขาวโพด 41.4 12.7 15.1 20.9 

มะเขือเทศ 26.3 1.5 11.0 11.5 

แตงกวา 1.7 12.3 9.0 8.5 

แตงโม - 19.9 1.5 7.9 

มะเขือ 0.9 5.7 6.0 4.7 

ฟกทอง 8.7 0.6 4.1 4.0 

ถั่วฝกยาว 0.4 5.1 4.6 3.7 

ดาวเรือง - 4.5 0.3 1.8 

ถั่ว 0.4 3.0 1.2 1.7 

ขาว 1.7 2.4 0.3 1.4 

ผัก 2.2 1.5 - 1.1 

พุทรา - 0.3 2.6 1.1 

กระหล่ํา 0.4 0.3 1.7 0.9 

ยูคาลิปตัส 1.7 0.9 0.3 0.9 

ผักสวนครัว (ขิง/ขา/ตะไคร/ตนหอม/หัว
หอม/สะระแหน/กระเทียม) 

- 1.5 0.9 0.9 

อื่น ๆ  0.3 0.6 0.6 0.5 
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ข.4  รายได รายจายในการทาํไรยาสูบ 
ตาราง 4.24 รอยละของครวัเรือน จําแนกตามรายจายท้ังหมดในการปลูกยาสูบ 

จังหวดั จํานวนเงิน 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ต่ํากวา 10,000 บาท - 30.0 6.7 14.3 
10,001-50,000 บาท 13.4 68.6 57.6 52.1 
50,001-100,000 บาท 39.5 1.4 21.4 17.6 
100,001-150,000 บาท 26.1 - 5.7 8.0 
150,001-200,000 บาท 7.6 - 3.8 3.2 
ตั้งแต 200,001 บาทขึ้นไป 13.4 - 4.8 4.8 

รวม 100.0(119) 100.0(210) 100.0(210) 100.0(539) 
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ตาราง 4.25  รอยละของครวัเรือนจําแนกตามประเภทคาใชจายในการปลูกยาสูบ 
จังหวดั จํานวนเงิน 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

                     คาพันธุพชื     
1-5,000 บาท 50.0 - 82.7 81.5 
5,001-10,000 บาท - - 13.5 13.0 
10,001-15,000 บาท - - 3.8 3.6 
15,001-20,000 บาท 50.0 - - 1.9 

รวม 100.0(2) - 100.0(52) 100.0(54) 
                      คาปุย     
1-5,000 บาท 11.0 49.8 23.4 31.0 
5,001-10,000 บาท 11.8 42.6 29.7 30.8 
10,001-15,000 บาท 15.1 5.6 18.2 12.7 
15,001-20,000 บาท 15.3 1.0 11.0 8.0 
20,001-25,000 บาท 13.5 - 3.3 4.3 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 33.1 1.0 14.4 13.2 

รวม 100.0(118) 100.00(209) 100.0(209) 100.0(536) 
คาจางไถ เตรยีมดิน     

1-5,000 บาท 24.4 92.8 64.2 66.5 
5,001-10,000 บาท 38.7 4.8 12.4 15.3 
10,001-15,000 บาท 14.3 1.4 10.6 7.8 
15,001-20,000 บาท 9.2 - 9.1 5.6 
20,001-25,000 บาท 2.5 - 1.4 1.1 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 10.9 1.0 2.4 3.7 

รวม 100.0(119) 100.0(2090 100.0(209) 100.0(537) 
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ตาราง 4.25 รอยละของครวัเรือนจําแนกตามประเภทคาใชจายในการปลูกยาสูบ (ตอ) 
จังหวดั จํานวนเงิน 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

คายาปองกัน  กําจัดศตัรูพืช     
1-5,000 บาท 71.6 95.8 82.3 85.2 
5,001-10,000 บาท 21.1 3.1 10.6 10.0 
10,001-15,000 บาท 1.8 0.6 4.1 2.2 
15,001-20,000 บาท 0.9 0.5 1.6 1.0 
20,001-25,000 บาท 0.9 - - 0.2 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 3.7 - 1.5 1.4 

รวม 100.0(109) 100.0(192) 100(198) 100.0(499) 
คาน้ําชลประทาน     

1-5,000 บาท 54.5 97.9 90.8 85.7 
5,001-10,000 บาท 23.6 1.6 5.3 7.8 
10,001-15,000 บาท 10.9 - 1.0 2.7 
15,001-20,000 บาท 6.5 - 1.9 2.2 
20,001-25,000 บาท 2.7 - - 0.6 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 1.8 0.5 1.0 1.0 

รวม 100.0(110) 100.0(194) 100.0(206) 100.0(510) 
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ตาราง 4.25   รอยละของครวัเรือนจําแนกตามประเภทคาใชจายในการปลูกยาสูบ (ตอ) 
จังหวดั จํานวนเงิน 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

คาใชจายในการแปรรูป(คาบม/คาตาก)     
1-5,000 บาท 11.3 96.6 50.0 43.3 
5,001-10,000 บาท 16.1 3.4 12.1 12.1 
10,001-15,000 บาท 11.3 - 6.1 7.0 
15,001-20,000 บาท 16.1 - 12.1 11.4 
20,001-25,000 บาท 11.3 - - 4.5 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 33.9 - 19.7 21.7 

รวม 100.0(62) 100.0(29) 100.0(66) 100.0(157) 
คาขนสง     

1-5,000 บาท 83.7 100.0 95.2 94.8 
5,001-10,000 บาท 7.0 - 3.2 2.6 
10,001-15,000 บาท 4.7 - 0.8 1.3 
15,001-20,000 บาท 1.1 - - 0.2 
20,001-25,000 บาท 1.2 - - 0.3 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 2.3 - 0.8 0.8 

รวม 100.0(86) 100.0(175) 100.0(125) 100.0(386) 
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ตาราง 4.25  รอยละของครวัเรือนจําแนกตามประเภทคาใชจายในการปลูกยาสูบ (ตอ) 
จังหวดั จํานวนเงิน 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

คาจางแรงงาน     
1-5,000 บาท 20.4 83.1 29.9 43.9 
5,001-10,000 บาท 17.7 6.9 20.7 15.6 
10,001-15,000 บาท 10.5 6.9 10.9 9.6 
15,001-20,000 บาท 8.0 1.5 9.2 6.5 
20,001-25,000 บาท 8.0 0.8 7.5 5.5 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 35.4 0.8 21.8 18.9 

รวม 100.0(113) 100.0(130) 100.0(174) 100.0(417) 
คาเชาที่ดนิ     

1-5,000 บาท 11.6 - 42.1 29.4 
5,001-10,000 บาท 6.3 - 25.6 17.5 
10,001-15,000 บาท 9.5 - 14.3 12.3 
15,001-20,000 บาท 13.6 - 8.2 10.5 
20,001-25,000 บาท 11.6 - 3.0 6.6 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 47.4 - 6.8 23.7 

รวม 100.0(95) - 100.0(133) 100.0(228) 
คาใชจายอืน่ ๆ     

1-5,000 บาท 20.8 100.0 73.3 63.1 
5,001-10,000 บาท 20.9 - 2.2 7.1 
10,001-15,000 บาท - - 11.2 6.0 
20,001-25,000 บาท - - 2.2 1.2 
ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 58.3 - 11.1 22.6 

รวม 100.0(24) 100.0(15) 100.0(45) 100.0(84) 
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ตาราง 4.26 รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเบอรเลย  จําแนกตามผลผลิตรวม  ราคาขายตอ  
                     กิโลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไวบรโิภค  และ 
                    ผลผลิตที่เก็บไวทําพันธุ 

จังหวดั  
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ผลผลิตรวม    
ต่ํากวา 3,000 กก 62.7 80.0 67.6 
3,001-6,000 กก. 25.3 13.3 21.9 
6,001-9,000 กก. 8.0 6.7 7.6 
9,001-12,000 กก. 2.7 - 1.9 
ตั้งแต 12,001 กก.ข้ึนไป 1.3 - 1.0 

รวม 100.0(75) 100.0(30) 100.0(105) 
ราคาขายตอกิโลกรัม    

1-40 บาท 6.6 10.0 7.6 
41-60 บาท 86.7 83.3 85.7 
ตั้งแต 61 บาทขึ้นไป 6.7 6.7 6.7 

รวม 100.0(75) 100.0(30) 100.0(105) 
จํานวนผลผลติท่ีขาย    

ต่ํากวา 3,000 กก 64.0 80.0 68.6 
3,001-6,000 กก. 25.3 10.0 21.0 
6,001-9,000 กก. 6.7 10.0 7.6 
9,001-12,000 กก. 2.7 - 1.8 
ตั้งแต 12,001 กก.ข้ึนไป 1.3 - 1.0 

รวม 100.0(75) 100.0(30) 100.0(105) 
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ตาราง 4.26 รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเบอรเลย  จําแนกตามผลผลิตรวม  ราคาขายตอ 
                     กิโลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไวบรโิภค  และ  
                     ผลผลิตที่เก็บไวทําพันธุ (ตอ) 

จังหวดั  
นครพนม หนองคาย 

รวม 

จํานวนเงินรายไดจากการขาย    
ต่ํากวา 50,000 บาท 12.2 13.3 12.5 
50,001-100,000 บาท 29.7 43.3 33.7 
100,001-150,000 บาท 25.7 30.1 26.9 
150,001-200,000 บาท 16.2 3.3 12.5 
ตั้งแต 200,001 บาทขึ้นไป 16.2 10.0 14.4 

รวม 100.0(74) 100.0(30) 100.0(104) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวในครวัเรอืน    

ต่ํากวา 10 กก. 63.6 100.0 66.7 
ตั้งแต 11 กก.ข้ึนไป 36.4 - 33.3 

รวม 100.0(11) 100.0(1) 100.0(12) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวทําพนัธุ    

ต่ํากวา 0.25 กก. 53.8 33.3 47.4 
0.26 -  0.50 กก. 35.9 38.9 36.8 
0.51 – 1.00 กก. 7.7 27.8 14.0 
ตั้งแต 1.01 กก. ข้ึนไป 2.6 - 1.8 

รวม 100.0(39) 100.0(18) 100.0(57) 
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ตาราง 4.27  รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนีย จําแนกตามผลผลิตรวม  ราคาขายตอ 
                     กิโลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไวบรโิภค  และ 
                    ผลผลิตที่เก็บไวทําพันธุ  

จังหวดั  
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ผลผลิตรวม    
ต่ํากวา 3,000 กก 66.2 47.9 58.8 
3,001-6,000 กก. 23.9 33.3 27.7 
6,001-9,000 กก. 7.0 14.6 10.2 
9,001-12,000 กก. 2.8 2.1 2.5 
ตั้งแต 12,001 กก.ข้ึนไป - 2.1 0.8 

รวม 100.0(71) 100.0(48) 100.0(119) 
ราคาขายตอกิโลกรัม    

1-55 บาท 15.5 8.3 12.6 
56-70 บาท 45.1 66.7 53.8 
71 บาทขึ้นไป 39.4 25.0 33.6 

รวม 100.0(71) 100.0(48) 100.0(119) 
จํานวนผลผลติท่ีขาย    

ต่ํากวา 3,000 กก 71.8 52.1 63.9 
3,001-6,000 กก. 23.9 29.2 26.1 
6,001-9,000 กก. 1.5 12.5 5.8 
9,001-12,000 กก. 2.8 2.0 2.5 
ตั้งแต 12,001 กก.ข้ึนไป 0.0 4.2 1.7 

รวม 100.0(71) 100.0(48) 100.0(119) 
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ตาราง 4.27 รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเวอรจเินีย จําแนกตามผลผลิตรวม  ราคาขายตอ 
                     กิโลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไวบรโิภค  และ 
                    ผลผลิตที่เก็บไวทําพันธุ (ตอ) 

จังหวดั  
นครพนม หนองคาย 

รวม 

จํานวนเงินรายไดจากการขาย    
ต่ํากวา 50,000 บาท 8.5 16.7 11.8 
50,001-100,000 บาท 25.4 8.3 18.5 
100,001-150,000 บาท 25.3 10.4 19.3 
150,001-200,000 บาท 18.3 10.4 15.1 
ตั้งแต 200,001 บาทขึ้นไป 22.5 54.2 35.3 

รวม 100.0(71) 100.0(48) 100.0(119) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวในครวัเรอืน    

1-10 กก. 50.0 80.0 56.5 
11-20 กก. 33.3 - 26.1 
ตั้งแต 21 กก.ข้ึนไป 16.7 20.0 17.4 

รวม 100.0(18) 100.0(5) 100.0(23) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวทําพนัธุ    

นอยกวา 0.25 กก. 56.4 25.7 41.9 
0.26 -  0.50 กก. 30.8 42.9 36.5 
0.51 – 1.00 กก. 10.2 22.9 16.2 
ตั้งแต 1.01 กก. ข้ึนไป 2.6 8.5 5.4 

รวม 100.0(39) 100.0(35) 100.0(74) 
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ตาราง 4.28  รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเตอรกิส จ.รอยเอ็ด  จําแนกตามผลผลิตรวม   
                     ราคาขายตอกโิลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตทีเ่ก็บไวบรโิภค 
                     และผลผลติท่ีเก็บไวทําพันธุ 

สถานที่สงขายใบยา  
บริษัทเอกชน สถานีใบยา 

รวม 

ผลผลิตรวม    
ต่ํากวา 500 กก. 43.4 20.8 28.3 
501-1,000 กก. 34.9 39.9 38.2 
1,001-1,500 กก. 15.7 31.0 25.9 
ตั้งแต 1,501กก. ข้ึนไป 6.0 8.3 7.6 

รวม 100.0(83) 100.0(168) 100.0(251) 
ราคาขายตอกิโลกรัม    

ต่ํากวา 50 บาท 28.9 54.2 45.8 
51-60 บาท 41.0 37.5 38.7 
ตั้งแต 61 บาทขึ้นไป 30.1 8.3 15.5 

รวม 100.0(83) 100.0(168) 100.0(251) 
จํานวนผลผลติท่ีขาย    

ต่ํากวา 500 กก. 47.0 20.8 29.5 
501-1,000 กก. 33.7 41.1 38.6 
1,001-1,500 กก. 14.5 30.4 25.1 
ตั้งแต 1,501กก. ข้ึนไป 4.8 7.7 6.8 

รวม 100.0(83) 100.0(168) 100.0(251) 
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ตาราง 4.28 รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเตอรกิส จ.รอยเอ็ด  จําแนกตามผลผลิตรวม   
                    ราคาขายตอกโิลกรัม  จํานวนผลผลิตที่ขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตท่ีเก็บไวบรโิภค  
                     และผลผลติท่ีเก็บไวทําพันธุ (ตอ) 

สถานที่สงขายใบยา  
บริษัทเอกชน สถานีใบยา 

รวม 

จํานวนเงินที่ไดจากการขาย    
ต่ํากวา 10,000 บาท 10.8 3.0 5.6 
10,001-30,000 บาท 43.4 26.1 31.9 
30,001-60,000 บาท 32.5 40.5 37.8 
ตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป 13.3 30.4 24.7 

รวม 100.0(63) 100.0(147) 100.0(210) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวในครวัเรือน    

10-20 กก. 100.0 100.0 100.0 
รวม 100.0(3) 100.0(4) 100.0(7) 

จํานวนผลผลติที่เก็บไวทําพนัธุ    
ตั้งแต 0.50 กก. 48.6 48.2 48.3 
0.51-1.00 กก. 42.8 39.1 40.0 
1.01 กก. 8.6 12.7 11.7 

รวม 100.0(35) 100.0(110) 100.0(145) 
    

    
    
    
    
    
 
 



 148

ตาราง 4.29   รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเวอรจเินียนอกระบบโควตา จําแนกตามผลผลิตรวม  
                      ราคาขายตอกโิลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไว 
                      บรโิภค  และผลผลิตท่ีเก็บไวทําพันธุ 

  หนองคาย 
 

ผลผลิตรวม  
ต่ํากวา 500 กก. 18.4 
501-1,000 กก. 30.9 
1,001-1,500 กก. 25.7 
ตั้งแต 1,501กก.ข้ึนไป 25.0 

รวม 100.0(136) 
ราคาขายตอกิโลกรัม  

ต่ํากวา 50 บาท 6.6 
51-70 บาท 43.4 
ตั้งแต 71 บาทขึ้นไป 50.0 

รวม 100.0(136) 
จํานวนผลผลติที่ขาย  

ต่ํากวา 500 กก. 19.1 
501-1,000 กก. 32.4 
1,001-1,500 กก. 25.0 
ตั้งแต 1,501กก.ข้ึนไป 23.5 

รวม 100.0(136) 
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ตาราง  4.29  รอยละของครวัเรือนผูปลูกยาสูบพันธุเวอรจเินียนอกระบบโควตา จําแนกตามผลผลิตรวม  
                      ราคาขายตอกโิลกรัม  จํานวนผลผลิตท่ีขาย(กก.)  รายไดจากการขาย ผลผลิตที่เก็บไว 
                      บรโิภค  และผลผลิตท่ีเก็บไวทําพันธุ (ตอ) 

จํานวนเงินรายไดจากการขาย หนองคาย 

ต่ํากวา 50,000 บาท 32.4 
50,001-100,000 บาท 36.0 
100,001-150,000 บาท 22.0 
ตั้งแต 150,001 บาทขึ้นไป 9.6 

รวม 100.0(136) 
จํานวนผลผลติที่เก็บไวบริโภค  

ต่ํากวา 10 กก. 64.2 
ตั้งแต 11 กก.ข้ึนไป 35.8 

รวม 100.0(53) 
จํานวนผลผลติท่ีเก็บไวทําพนัธุ  

ต่ํากวา 0.5 กก. 74.5 
ตั้งแต 0.51 กก.ข้ึนไป 25.5 

รวม 100.0(55) 
  

 



 

 

150

ข.5 รายได  รายจายของครวัเรอืนนอกเหนอืจากการทําไรยาสูบ 
 
ตาราง 4.30   รอยละของครวัเรือนผูปลูกขาว จําแนกตามรายจายท้ังหมดในการทํานา ผลผลิตที่ได (กก.)   
                     และรายไดจากการขายขาว 

จังหวดั รายได - รายจาย 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

รายจายทั้งหมดในการทํานา     
ต่ํากวา 5,000 บาท 24.0 13.8 23.0 18.8 
5,001-10,000บาท 41.7 31.0 30.4 33.1 
10,001-2,0000 บาท 24.0 36.7 25.9 30.6 
20,001-30,000บาท 8.3 12.3 13.3 11.8 
30,001-40,000บาท 1.0 3.8 5.2 3.7 
ตั้งแต40,001 บาทขึ้นไป 1.0 2.4 2.2 2.0 

รวม 100.0(99) 100.0(210) 100.0(135) 100.0(441) 
ผลผลิตรวม     

ต่ํากวา 1,000  กก 14.7 8.1 18.1 12.5 
1,001-3,000 กก 67.4 46.7 59.1 54.9 
3,001-5,000 กก 9.5 26.2 16.5 19.6 
ตั้งแต 5,001 กกขึ้นไป 8.4 19.0 6.3 13.0 

รวม 100.0(95) 100.0(210) 100.0(127) 100.0(432) 
จํานวนเงินรายไดจากการขาย     

ต่ํากวา 10,000 บาท 63.6 48.5 57.7 51.8 
10,001-30,000 บาท 27.3 37.3 30.8 35.0 
30,001-60,000 บาท - 11.2 11.5 10.7 
ตั้งแต 60,001 บาทขึ้นไป 9.1 3.0 - 2.5 

รวม 100.0(11) 100.0(134) 100.0(52) 100.0(197) 
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ตาราง  4.31  รอยละของครวัเรือนผูปลูกพรกิ จําแนกตามรายจายท้ังหมดในการปลูกพริก ผลผลิตทีไ่ด  
                      (กก.)  และรายไดจากการขายพริก 

จังหวัด รายได - รายจาย 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

รายจายท้ังหมด    
ต่ํากวา 3,000 บาท 66.7 20.0 23.4 
3,001-6,000 บาท 22.2 26.1 25.8 
6,001-9,000 บาท 11.1 10.4 10.5 
9,001-12,000 บาท - 11.4 10.5 
12,001-15,000 บาท - 13.0 12.1 
ตั้งแต15,001 บาทขึ้นไป - 19.1 17.7 

รวม 100.0(9) 100.0(115) 1009124) 
ผลผลิตรวม     

ต่ํากวา 500 กก. 50 32.7 33.9 
501-1,000 กก. 25 17.8 18.3 
1,001-1,500 กก. - 15.9 14.8 
ตั้งแต 1,501 กก.ข้ึนไป 25 33.6 33.0 

รวม 100.0(8) 100.0(107) 100.0(115) 
จํานวนเงินรายไดจากการขาย    

ต่ํากวา 5,000 บาท 25.0 15.1 15.8 
5,001-10,000 บาท 25.0 18.9 19.3 
10,001-20,000 บาท 25.0 17.0 17.5 
20,001-30,000 บาท 12.5 12.2 12.3 
ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 12.5 36.8 35.1 

รวม 100.0(8) 100.0(106) 100.0(114) 
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ตาราง  4.32 รอยละของครวัเรือนผูปลูกขาวโพด จําแนกตามรายจายทั้งหมด ผลผลิตที่ได (กก.)  และ 
                     รายไดจากการขายขาวโพด 

จังหวดั รายได - รายจาย 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

รายจายท้ังหมด    
ต่ํากวา 5,000 บาท 5.4 36.4 12.5 
5,001-10,000 บาท 18.9 18.2 20.8 
10,001-20,000 บาท 40.5 36.4 37.5 
20,001-30,000 บาท 8.2 9.0 8.4 
30,001-40,000 บาท 10.8 - 8.3 
ตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป 16.2 - 12.5 

รวม 100.0(37) 100.0(11) 100.0(48) 
ผลผลิตรวม (กก.)    

ต่ํากวา 3,000 กก. 16.2 80.0 29.8 
3,001-6,000 กก. 21.6 - 17.0 
6,001-9,000 กก. 13.6 - 10.6 
9,001-12,000 กก. 21.6 20.0 21.3 
12,001-15,000 กก. 5.4 - 4.3 
ตั้งแต 15,001 กก.ข้ึนไป 21.6 - 17.0 

รวม 100.0(37) 100.0(10) 100.0(47) 
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ตาราง 4.32 รอยละของครวัเรือนผูปลูกขาวโพด จําแนกตามรายจายทั้งหมด ผลผลิตท่ีได (กก.)   
                     และรายไดจากการขายขาวโพด (ตอ) 

จังหวดั รายได - รายจาย 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

จํานวนเงินรายไดจากการขาย    
ต่ํากวา 10,000 บาท 13.5 40.0 19.1 
10,001-20,000 บาท 18.9 40.0 23.4 
20,001-30,000 บาท 10.8 - 8.6 
30,001-40,000 บาท 16.3 10.0 14.9 
40,001-50,000 บาท 18.9 - 14.9 
ตั้งแต 50,001 บาทขึ้นไป 21.6 10.0 19.1 

รวม 100.0(37) 100.0(10) 100.0(47) 
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ข.6 รายไดในครวัเรือน  และเหตุผลการกูยืมในรอบปท่ีผานมา 
 
ตาราง 4.33 รอยละของสมาชิกครัวเรือน  จําแนกตามรายไดที่สงมอบใหครอบครวัตอป  

จังหวดั 
รายไดท่ีสงมอบใหครอบครวั/ป 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

1-10,000 บาท 21.5 27.0 32.1 28.0 
10,001-20,000 บาท 7.6 29.8 23.3 22.4 
20,001-30,000 บาท 20.3 14.2 21.4 18.5 
30,001-40,000 บาท 10.1 7.8 6.8 7.9 
40,001-50,000 บาท 11.4 7.0 6.3 7.7 
ตั้งแต 50,001 บาทขึ้นไป 29.1 14.2 10.1 15.5 

รวม 100.0(79) 100.0(141) 100.0(159) 100.0(379) 
     
ตาราง 4.34 รอยละของสมาชิกครวัเรือนทีม่ีธรุกิจ  จําแนกตามรายไดสุทธิตอป  

จังหวดั 
รายไดสุทธติอป 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

1-30,000 บาท 45.5 42.9 60.9 50.9 
30,001-60,000 บาท 18.1 23.8 13.1 18.2 
60,001-90,000 บาท 27.3 4.8 13.1 12.6 
90,001-120,000 บาท - 9.4 4.3 5.5 
120,001-150,000 บาท - 14.3 4.3 7.3 
ตั้งแต 150,001 บาท ข้ึนไป 9.1 4.8 4.3 5.5 

รวม 100.0(11) 100.0(21) 100.0(23) 100.0(55) 
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ตาราง  4.35 รอยละครวัเรือน  จําแนกตามเหตุผลในการกูยืมเงิน   
จังหวดั เหตุผลการกู 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

ใชจายในครอบครัว 7.2 34.7 19.6 23.9 
ใชจายในการทํายาสูบ 80.6 21.0 47.2 41.7 
ลงทุนทางการเกษตร 6.7 9.8 19.8 13.2 
การศกึษาของบุตร 1.6 9.8 3.4 5.9 
ซื้อรถยนต/จักรยานยนต 2.1 1.6 0.7 1.4 
ซื้อรถไถ 0.6 2.8 1.2 1.7 
ซอมแซมบาน/สรางบาน 0.6 8.9 1.7 4.6 
ลงทุนทําธรุกิจ 0.6 2.2 3.2 2.3 
คารักษาพยาบาล - 0.7 0.2 0.4 
ซื้อวัว/ควาย/หมู - 7.6 2.3 4.2 
ซื้อท่ีดิน - 0.7 0.7 0.6 
เกี่ยวกับการทาํบุญ (งานบวช/บุญรอยวัน) - 0.2 - 0.1 

รวม 100.0(180) 100.0(447) 100.0(409) 100.0(1036) 
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ข.7 พฤตกิรรมการบริโภคบหุรี่ของครวัเรอืนผูปลกูยาสบู 
 
ตาราง 4.36 รอยละของการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือนในปจจุบัน 

จังหวดั การสูบบุหรี่ในปจจุบันของสมาชกิในครวัเรอืน 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไมสูบ 78.2 78.5 75.7 77.4 
เคยสูบแตเลิกแลว 4.2 5.4 3.8 4.5 
สูบทุกวัน 15.2 13.3 16.9 15.0 
สูบบางวัน/เปนครั้งคราว 2.4 2.9 3.6 3.1 

รวม 100.0 
(573) 

100.0 
(1,078) 

100.0 
(996) 

100.0 
(2,647) 

     
ตาราง 4.37  รอยละของสมาชิกครวัเรือน จาํแนกตามอายทุี่เริ่มสูบบุหรี ่

จังหวดั อายุท่ีเริ่มสูบบหุรี่ (ป) 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ต่ํากวา 9 2.8 0.5 0.5 1.0 
10-19 74.5 72.3 63.0 69.5 
20-29 20.0 25.4 32.6 26.8 
30-39 1.8 0.9 3.4 1.9 
40 ป ข้ึนไป 0.9 0.9 0.5 0.8 

รวม 100.0(110) 100.0(220) 100.0(184) 100.0(514) 
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ตาราง 4.38   รอยละของสมาชิกครวัเรือน จาํแนกตามประเภทของบุหรีท่ี่สูบ 
จังหวดั ประเภทบุหรีท่ี่สูบ 

นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

บุหรี่ซอง 16.4 13.3 16.7 15.4 
บุหรี่มวนเอง 61.5 72.0 69.9 68.9 
ทั้งสองชนิด 22.1 14.7 13.4 15.7 

รวม 100.0(122) 100.0(225) 100.0(239) 100.0(586) 
 

ตาราง 4.39 รอยละของสมาชิกครัวเรือนทีสู่บบุหรี่มวนเอง  จําแนกตามความถี่ท่ีสูบตอวัน 
จังหวดั ความถี่ในการสูบประเภท บหุรี่มวน        

(เฉลีย่มวน/วัน) นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

1-9  48.1 42.1 37.3 41.4 
10-19 34.6 37.6 40.2 38.0 
20-29 13.4 17.8 19.5 17.6 
30-39 2.9 1.5 1.5 1.8 
40 มวน ขึ้นไป 1.0 1.0 1.5 1.2 

รวม 100.0(104) 100.0(197) 100.0(204) 100.0(505) 
 

ตาราง 4.40  รอยละของสมาชิกครวัเรือนท่ีสูบบุหรี่ซอง  จําแนกตามความถี่ในการสูบตอวัน 
จังหวดั ความถี่ในการสูบประเภท บหุรี่ซอง        

(เฉลีย่มวน/วัน) นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 
รวม 

1-4 40.0 31.7 41.3 37.5 
5-9 15.6 20.0 23.8 20.2 
10-14 22.2 15.0 15.9 17.3 
15-19 6.6 3.3 - 3.0 
20  มวน ข้ึนไป 15.6 30.0 19.0 22.0 

รวม 100.0(45) 100.0(63) 100.0(63) 100.0(171) 
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ข.8  ผลกระทบดานสุขภาพจากการทําไรยาสูบของสมาชิกและแรงงานรับจางในครัวเรือนผู                          
         ปลูกยาสูบ 
 
ตาราง 4.41 รอยละอาการการเจ็บปวยของสมาชิกครัวเรือน    

จังหวดั อาการที่เจ็บปวย 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ปวดศรีษะ 20.7 26.2 20.8 22.7 
วิงเวยีนศรีษะ 25.1 25.8 22.8 24.4 
กลามเนื้อออนแรง 4.5 7.7 11.1 8.3 
คลื่นไส 3.3 2.6 3.9 3.3 
อาเจียน 11.2 3.0 6.2 6.2 
ปวดทอง 5.0 2.6 4.9 4.1 
ทองเสีย 0.6 0.7 1.6 1.1 
ผิวหนังขาวซีด 0.6 - 0.3 0.3 
หนาวสั่น - 0.4 1.3 0.7 
นํ้าลายออกมาก - 0.4 0.7 0.4 
หัวใจเตนแรงและเร็ว 2.2 3.7 2.6 2.9 
อ่ืนๆ (ปวดหลงั/ปวดเอว/ปวดขา/ชาตามมอื 
ฯลฯ) 

26.8 26.9 23.8 25.6 

รวม 100.0(179) 100.0(271) 100.0(307) 100.0(757) 
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ตาราง 4.42  รอยละการเจ็บปวยของสมาชกิครวัเรือน  จําแนกตามชวงเวลาการทําไรยาสูบท่ี 
                      เจ็บปวย 

จังหวดั ชวงเวลาการทาํไรยาสูบที่เจบ็ปวย 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ฤดูการเพาะปลูก 14.7 27.1 20.8 21.8 
การเก็บ 58.6 47.9 33.9 45.0 
การตาก 13.8 22.3 22.4 20.3 
การบม/ห่ัน 12.9 2.7 22.9 12.9 

รวม 100.0(116) 100.0(188) 100.0(192) 100.0(496) 
 
ตาราง 4.43  รอยละการเจ็บปวยของสมาชกิครวัเรือน  จําแนกตามชวงเวลาท่ีเกิดอาการ 

จังหวดั ชวงเวลาที่เกิดอาการ 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ชวงเชา 28.1 47.5 41.2 40.5 
ชวงกลางวนั 59.4 50.6 51.9 53.2 
หลังฝนตก 12.5 1.9 6.9 6.3 

รวม 100.0(96) 100.0(156) 100.0(160) 100.0(412) 
 
ตาราง 4.44 รอยละการเจ็บปวยของสมาชกิครวัเรือน  จําแนกตามวธิีรกัษาพยาบาล 

จังหวดั การรกัษาพยาบาล 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ไมไดรักษา 16.9 31.2 11.8 20.1 
ซื้อยากินเอง 38.9 22.0 23.7 26.7 
พบแพทย/บุคลากรกรสาธารณสุข 44.2 46.8 64.5 53.2 

รวม 100.0(113) 100.0(173) 100.0(186) 100.0(472) 
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ตาราง 4.45   รอยละการเจ็บปวยของสมาชกิครวัเรือน  จําแนกตามคารกัษาพยาบาล 
                       (เฉพาะผูทีร่ะบุวาซ้ือยากนิเองและไปพบแพทย) 

จังหวดั คารกัษาพยาบาล (บาท) 
นครพนม รอยเอ็ด หนองคาย 

รวม 

ต่ํากวา 49  13.3 28.2 7.6 15.8 
50-99 8.0 3.5 4.8 5.3 
100-199 17.3 16.5 14.3 15.8 
200-299 14.7 14.1 7.6 11.7 
300-399 9.3 7.1 13.3 10.2 
400-499 2.7 1.2 6.7 3.8 
500 บาทขึ้นไป 34.7 29.4 45.7 37.4 

รวม 100.0(75) 100.0(85) 100.0(105) 100.0(265) 
 
ตาราง 4.46  รอยละการเจ็บปวยของแรงงาน  จําแนกตามอาการ 

จังหวดั อาการที่เจ็บปวย 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ปวดศรีษะ 8.3 25.0 10.7 
วิงเวยีนศรีษะ 25.0 - 21.4 
กลามเนื้อออนแรง 4.2 - 3.6 
คลื่นไส 8.3 - 7.1 
อาเจียน 25.0 - 21.4 
ปวดทอง 4.2 - 3.6 
ทองเสีย - 25.0 3.6 
ผิวหนังขาวซีด 4.2 - 3.6 
หัวใจเตนแรงและเร็ว - 25.0 3.6 
อ่ืนๆ 20.8 25.0 21.4 

รวม 100.0(24) 100.0(4) 100.0(28) 
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ตาราง 4.47  รอยละการเจ็บปวยของแรงงาน  จําแนกตามชวงเวลาการทําไรยาสูบท่ีเจ็บปวย 
จังหวดั ชวงเวลาการทําไรยาสูบท่ีเจบ็ปวย 

นครพนม หนองคาย 
รวม 

ฤดูการเพาะปลูก 15.0 33.3 17.4 
การเก็บ 70.0 33.3 65.2 
การตาก 5.0 33.3 8.7 
การบม/ห่ัน 10.0 - 8.7 

รวม 100.0(20) 100.0(3) 100.0(23) 
 
ตาราง 4.48  รอยละการเจ็บปวยของแรงงาน จําแนกตามชวงเวลาที่เกดิอาการ 

จังหวดั ชวงเวลาท่ีเกิดอาการ 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ชวงเชา 12.4 - 11.1 
ชวงกลางวนั 81.3 100.0 83.3 
หลังฝนตก 6.3 - 5.6 

รวม 100.0(16) 100.0(2) 100.0(18) 
 
ตาราง 4.49 รอยละการเจ็บปวยของแรงงาน  จําแนกตามวิธรีกัษาพยาบาล 

จังหวดั การรกัษาพยาบาล 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ไมไดรักษา 13.3 - 11.8 
ซื้อยากินเอง 6.7 - 5.9 
พบแพทย/บุคลากรกรสาธารณสุข 80.0 100.0 82.4 

รวม 100.0(15) 100.0(2) 100.0(17) 
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ตาราง 4.50 รอยละการเจ็บปวยของแรงาน  จําแนกตามคารักษาพยาบาล  
                       (เฉพาะผูทีร่ะบุวาซ้ือยากนิเองและไปพบแพทย) 

จังหวดั คารกัษาพยาบาล (บาท) 
นครพนม หนองคาย 

รวม 

ต่ํากวา 99  30.8 - 28.6 
100-299  38.4 - 35.7 
300 บาท ขึ้นไป 30.8 100.0 35.7 

รวม 100.0(13) 100.0(1) 100.0(14) 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค : ภาพลงพื้นท่ี 3 จังหวัด 
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ภาพผนวก ค.1 ภาพลงพื้นท่ีจังหวัดนครพนม 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่ปลูกยาสบู จ.นครพนม  มักปลูกตามหาดชายโขง 
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การปลูกพืชอ่ืน ๆ แซมกับยาสูบ 

การขนสงยาสูบจากไร เพื่อไปทําการคัดและเสียบรอยตอไป 
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การคัดและเสยีบรอย ของใบยาพันธเบอรเลย 

เตาบมยาสูบพนัธเวอรจิเนยี  มีหลายรูปแบบ 
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เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ อยูบริเวณภายในเตาบม 

ทอที่ทําหนาทีส่งความรอนภายในเตาบม 
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ทอปลอยควันภายนอกเตาบม 

เตาใสฟน  บนเตามีการบูชากระถางธูป โดยมีความเชื่อวา กอนที่จะ “เปดเตา”  ตองมี
การบชาเตากอน  เพื่อความเปนสิริมงคล 
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การพิจารณาชัน้ใบยาสูบ กระบวนการหนึง่ในการขายยาสูบใหแกสถานียาสูบ 

เกษตรกรที่มารอขายใบยาใหแกสถาน ี
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ยาสูบ บางสวนก็จะถูกหัน่ซอยเก็บไว เพื่อเอาไวใชในครวัเรือน   
หากมีคณภาพดีก็จะเก็บไวเปนของของฝากญาติพี่นองทีม่าเยี่ยม 

ลําตนของยาสูบ ก็นํามาขูดเอาผิวของลําตน และนํามาตากแหง 
 สงขายใหกับโรงงานเอกชน 
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จุดผอนปรนการคา บ.ดอนแพง อ.บานแพง  ชองทางในการเขามาของแรงงานลาว 
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ภาพ ค.2 ภาพลงพื้นทีจ่ังหวดัรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 

 
  
 การคัด/รอย ใบยา  อีกกจิกรรมหนึ่งที่เดก็ สามารถชวยเปนแรงงานได 

สภาพพื้นที่ปลกูยาสูบ จังหวดัรอยเอ็ด 
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การเด็ดใบยา 

การรอยใบยาสด 
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ลักษณะการตากใบยาเตอรกสิ 
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การอัดใบยาเตอรกิสเพื่อสงขายใหแกสถาน ี
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ยาฆาแมลงและปุยทีใ่ชในการปลกูยาสูบ 
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การขายใบยาเตอรกิสใหแกสถาน ี

ช้ันและราคาใบยาแหงเตอรกิส 



 178

 
 

 

 
  
 
 

โกดังเก็บใบยาแหงเตอรกิสของสถานีไทรงาม 1 
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ลักษณะการวางขายบุหรี่ซองและยาเสนมวนเองในรานคารายยอยในหมูบาน 
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ภาคผนวก ค.3  ภาพการลงพืน้ที่จังหวดัหนองคาย 
 

 
 
  
 

 
 
  

สภาพพื้นทีใ่นการปลูกยาสูบ จังหวัดหนองคาย 

“ดอนต่ํา ดอนสูง”  อีกฝากหนึ่งของแมนํ้า  พ้ืนที่ปลกูยาสบูท่ีสําคัญ 
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การเด็ด/การคดัใบยาสูบ 
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โรงเรือนตากใบยาสูบพันธุเบอรเลย 

“ฟน”  เชื้อเพลงิท่ีสําคัญในการบมใบยาเวอรจิเนีย 
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การชั่งน้ําหนักใบยาแหงกอนอัดเปนกอน 

การอดัใบยาแหง  กอนสงขายใหสถาน ี



 184

 
  
 
  

 
 

ตะกรา  ภาชนะโบราณที่ใสยาใบยาสด 

มีดท่ีใชห่ันซอย 
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วิธีตากใบยาหั่นซอย 
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ใบอนญุาตใหเพาะปลูกยาสูบ 

ใบอนญุาตใหประกอบการ 
อุตสาหกรรมยาสูบ 

ใบอนญุาตขายยาเสน 
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ลักษณะการวางขายยาเสน บหุรี่ ในรานคายอยในชุมชน 


