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ปญหา
! เกษตรกรชาวเขาในพ้ืนท่ีสูง เปนเกษตรกรยากจน

ทํ าการเกษตรเพ่ือการยังชีพ มีผลผลิตทางการ
เกษตรในระดับต่ํ า และมีความไมม่ันคงในอาหาร
และการด ํารงชีพ  เกษตรกรบางสวนยังปลูกขาวไร
ในไรหมุนเวียน บางสวนทํ านาในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
เม่ือมีผลผลิตอาหารไมพอ เกษตรกรมีแรงกดดันท่ี
ตองพ่ึงพาผลผลิตในสภาพไร ซ่ึงใชท่ีดินมากและ
เส่ียงตอความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอม

! มีความพยายามสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใหมๆใหแกเกษตรกรชาวเขา พืชใหมๆ เหลาน้ีมัก
มีความเส่ียงดานราคาและผลผลิต บางทีก็สามารถ
ทํ ากํ าไร บางทีก็ทํ าใหเกษตรกรขาดทุน

วตัถุประสงคของการวิจัย
! ในระดับเกษตรกร: วิเคราะหกํ าไร ขาดทุน

(private profitability) ของการเกษตรในพ้ืนท่ีลุม
น้ํ า บนท่ีสูง

! ในระดับสังคม: วิเคราะหผลตอบแทนตอสังคม
(social profitability) ของการเกษตร ในพ้ืนท่ีลุมน้ํ า
บนท่ีสูง

! วิเคราะหผลเชิงนโยบายในการพัฒนาการเกษตรท่ี
สูงในพ้ืนท่ีลุมน้ํ าท่ีศึกษา

พ้ืนท่ีศึกษา
! 4 หมูบานชาวปกากะญอของโครงการหลวงวัด
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วิธีการศึกษา
! ศึกษาพืชท่ีเกษตรกรปลูก โดยใชแมทริกซ

วิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis Matrix, PAM)

กํ าไรในระดับผูผลิต D=A-B-C      กํ าไรในระดับสังคม   H=E-F-G
เงนิโอนระหวางสังคมกับผูผลิต L=I-J-K
เงนิโอนดานราคาผลผลิต  I =A-E     เงนิโอนในดานราคาปจจัย J=B-F  และ
K=C-G    เม่ือ L และ I เปนลบ   หรือ J และ K เปนบวก แสดงวา สงัคม”จาย”ให
เกษตรกรนอยกวาที่เขาควรไดรับ (เทียบเทา ภาษี)  สงัคมในที่นี ้หมายถึงบุคคล
ภายนอกทั้งหมดที่ไมใชเกษตรกร เชน พอคา ผูบริโภค โครงการ หรือ รัฐบาล
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ผลการศึกษา
! กํ าไรในระดับผูผลิต: พืชดั้งเดิม คือ ขาวนาดํ า และ

ขาวไรในพ้ืนท่ีศึกษา และ พืชพาณิชยท่ีพอคาราย
ยอยรับซื้อ คือ ขิง และเผือก ไมมีกํ าไร แตพืชใหมท่ี
แนะนํ าและสงเสริมโดยโครงการหลวง (ฟกทอง
ญีปุ่น สลัดแกว พริกหวาน และ ดอกแกสดิโอลัส) มี
กํ าไร



! จากการวิเคราะหแมทริกซวิเคราะหนโยบายของแต
ละพืชท่ีศึกษา พบวา เกษตรกรชาวปกากะญอ ถูก
“เก็บภาษ” จากสังคมในรูปของ ราคาปจจัยการผลิต
ท่ีสูงเกิน หรือราคาผลผลิตท่ีต่ํ าเกิน  ระดับเงินโอนท่ี
เปนลบน้ี ถาคิดตอครัวเรือนจะเทากับ 1,215   93
10,072   5,830  1,402 1,323  6,620 และ 4,140
บาท สํ าหรับ ขาวนาดํ า ขาวไร ฟกทองญ่ีปุน สลัด
แกว พริกหวาน ดอกแกสดิโอลัส ขิง และ เผอืก
ตามลํ าดับ

! ในกรณีพืชท่ีเกษตรกรปลูกไวบริโภค ระดับการขาด
ทุน(หรือไดก ําไร)ในระดับผูผลิตและระดับสังคมจะ
ไมสูงนัก ถึงกระน้ัน ผลการวิเคราะหพบวาเกษตรกร
ตองใชตนทุนสูงกวาท่ีควรในการผลิต

! ในการปลูกพืชพาณิชยใหมๆ  น้ัน หลายกรณีจะทํ า
ใหเกษตรกรขาดทุนเน่ืองจากภาวะความเส่ียงดาน
ผลผลิตและราคาท่ีสูง  และแมวาเกษตรกรจะได
กํ าไร ก็อยูในระดับท่ีต่ํ ากวาท่ีควรจะได

สรุป
! การวิเคราะหสวนตางระหวางราคาในระดับผูผลิต

และราคาในระดบัสังคมในแตละพืชสามารถช้ีให
เห็นถึงจดุท่ีควรปรับปรุงในการสงเสริมการเกษตร
ท่ีสูง คือ

! ในพืชพาณิชยใหมๆ ควรมีการปรับปรุงราคาผล
ผลิต และระดบัผลผลิตท่ีเกษตรกรสามารถผลิตได
โดยผานทางการดูแลเทคโนโลยีการผลิตในระดับผู
ผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต  และ
การตลาด ซึ่งจะทํ าใหเกษตรกรมี ราคาสุทธ ิผล
ผลิต และรายไดเพิ่มขึ้น สวนราคาปจจัยการผลิต
ท่ีเกษตรกรชาวเขาจาย พบวาสูงกวาท่ีควรจะเปน
ซึ่งอาจเปนเพราะระบบตลาดและการคมนาคมท่ี
ยังมีความไมสมบูรณ

! ในพืชดั้งเดิมของเกษตรกรชาวเขา ควรมีการดูแล
สงเสริมในดานผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับเพราะอยู
ในระดับตํ่ าเม่ือมีตนทุนสูงข้ึน ทํ าใหเกษตรกรขาด
ทุน

! กํ าไรในระดับสังคม : ประเมินจากการใชราคา ”เงา”
(export parity price and import parity price)  ซึ่งเปน
ราคาท่ีเทียบราคาสงออก (ถามี) หรือ นํ าเขา (ถามี)
บวกลบคาขนสง และการแปรรูปภายในประเทศ หัก
ลบเงินอุดหนุน หรือภาษ

! พืชท่ีมีกํ าไรในระดับสังคม คือพืชท่ีไดกํ าไรในระดับ
ผูผลิต บวกขาวนาดํ า และเผือก  สวนขาวไร และขิง
พบวาไมมีกํ าไรท้ังในระดับผูผลิตและในระดับสังคม
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