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Efficiency of Land Use for the Production of Major Crops in the Upper North 
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บทนํา 

ระบบการผลิตของเกษตรกร เปนระบบการผลิตที่ตองเก่ียวเน่ืองกับปจจัยหลายดาน ทั้งทาง
กายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม การวิเคราะหสภาพการผลิตของเกษตรกรจึงควรประกอบดวย
การใชความรูจากสหสาขาวิชา การพิจารณาประเด็นทางดาน ตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด ราคา และผลตอบแทนจากการผลิตเปนความจําเปนที่นักวิเคราะห นักวางแผนและ
นโยบาย และนักปฏิบัติตองพิจารณาเพราะเปนประโยชนตอการวางแผนที่ดี การทําระบบขอมูลให
เปนปจจุบัน ทันตอเหตุการณและสามารถเรียกใชงานไดงายและผสมผสานกับฐานขอมูลทางกาย
ภาพและชีวภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา 

 งานวิจัยเร่ืองนี้ เปนงานสวนหน่ึงของระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การเกษตรและการบริการ ภาคเหนือตอนบน สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ระหวางป 2545-2547 ผลงานท่ีรายงานในท่ีนี้ เปนผลงานในรอบ 6 เดือนแรก วัตถุประสงค
ของการศึกษา คือ เพื่อรวบรวม และจัดระบบขอมูลการผลิตและใชทรัพยากรดินของเกษตรกร ทราบ
ถึงปญหาความตองการของเกษตรกรในระบบนิเวศนเกษตรตางๆ ประเมินความเหมาะสมและประ
สิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชประโยชนที่ดิน และวิเคราะหสถานการณจําลอง (scenario 

analysis) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรที่อาจเกิดขึ้นไดจากความ
เปลี่ยนแปลงทางปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจ 

วิธีการวิจัย: ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

 การรวบรวมขอมูล มีทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิดานการผลิต การใชปจจัยการ
ผลิต ราคาผลผลิต  ตนทุน ผลตอบแทน ปญหาและความตองการของเกษตรกรในการปรับปรุงประ
สิทธิภาพการผลิตพืชสําคัญแตละชนิด จากหนวยงานตางๆ เอกสาร รายงานการวิจัย และใชแบบสอบ
ถามสัมภาษณเกษตรกรรายครัวเรือน สัมภาษณกลุมเกษตรกรผูนําและบุคลากรจากหนวยงานท่ีเก่ียว
ของ ในแหลงผลิตพืชที่สําคัญในแตละเขตนิเวศนเกษตรของจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย 
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 การวิเคราะหขอมูล ในเบ้ืองตนเปนการประมวลผลขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลจากการสํารวจ
และสัมภาษณ เพื่อศึกษาลักษณะภูมินิเวศนในพื้นที่ศึกษา พืชเศรษฐกิจสําคัญในแตละพื้นที่  ระบบ
การผลิตพืช วิเคราะหหาสัมประสิทธิ์การใชปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช
หลัก จากนั้นจะไดวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจและประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการใชที่ดินตอไป 
 การเชื่อมโยงฐานขอมูล: ขอมูลเศรษฐกิจสังคมที่ไดจากการสํารวจ รวบรวม และประมวล 
โดยวิธีการขางตน จะไดนําไปผนวกกับขอมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จัดทําเปน
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน จากนั้นสามารถนํามาวิเคราะหผลจากสถานการณจําลองได 

ผลการดําเนินการวิจัย:  

ภูมินิเวศในพื้นท่ีศึกษา ประกอบ 3 ภูมินิเวศนที่สําคัญคือ 
1. พื้นที่ราบลุมหรือพื้นที่นา แบงเปน พื้นที่ราบรับน้ําชลประทาน และพื้นที่ราบอาศัยนํ้าฝน   
2.  พื้นท่ีดอนและพื้นที่ราบเชิงเขา สวนใหญเปนพื้นที่รับน้ําฝนอยางเดียว  มีสวนนอยท่ีไดใช

ประโยชนจากแหลงน้ําอ่ืนทั้งที่เปนแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําหวย  อางเก็บน้ํา แตสวนใหญไมมีน้ําพอ
ในการทําเกษตรฤดูแลง พืชที่ปลูกมีทั้งพืชไร และไมผลเปนหลัก 

3.  พื้นที่สูง สวนใหญอาศัยนํ้าฝนอยางเดียวในการทําการเกษตร พืชที่ปลูกสวนใหญเปนพืชไร
เพียงฤดูเดียว หรือพืชผักอายุสั้น 2-3 ฤดูตอป  

พืชเศรษฐกิจสําคัญ 
สัดสวนการใชพื้นที่การเกษตรในการปลูกพืชตามกลุมพืช คือ ขาว พืชไร ไมผล/ไมยืนตนและพืช

ผัก ในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย ดังแสดงใน ภาพท่ี 1 โดยพืชเศรษฐกิจสําคัญ ในจังหวัด
เชียงใหม ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง สวนพืชไร ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว ถ่ัวเหลือง พืชผัก ไดแก 
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ไมผลมีทั้ง ลิ้นจี่ ลําไย สม และมะมวง จังหวัดลําพูน ไดแก ลําไย 
ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว กระเทียม หอมแดง และพืชผักอ่ืน สวนจังหวัดเชียงราย ไดแก  ขาว ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ถ่ัวเหลือง ลําไย ขิง มันสําปะหลัง  ตารางท่ี 1 แสดงพื้นที่ปลูกพืชเหลานี้และแหลงที่ปลูก
มากในแตละจังหวัด สวน ตารางที่ 2 แสดงระบบพืชในพื้นที่ศึกษาแยกตามเขตนิเวศนเกษตร 

 
ภาพท่ี  1 สัดสวนการใชพ้ืนท่ีการเกษตรในการปลูกพืช จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ปการเพาะปลูก 2544/45 
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 ตารางที่  1 พื้นที่เพาะปลูกแยกตามพืชสําคัญ ในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย 2544/45 
 เชียงใหม เชียงราย ลําพูน
 ไร อําเภอที่ปลูกมาก ไร อําเภอที่ปลูกมาก ไร อําเภอที่ปลูก
ขาวนาป 585,477 ทุกอําเภอ 1,170,897 พาน เชียงของ 162,174 เมือง บานธิ 
ขาวนาปรัง 36,136 แมอาย ฮอด สันทราย 75,130 แมจัน เวียงชัย  
ขาวไร 77,860 แมแจม อมกอย 73,587 แมฟาหลวง แมสรวย  
ถั่วเหลืองฝน 34,645 แมแจม    
ถั่วเหลืองแลง 68,213 พราว แมแจม 28,097 แมจัน  
ขาวโพดฝน 53,745 แมแจม เชียงดาว 379,304 เทิง พญาเม็งราย แมสรวย 50,834 ลี้ ทุงหัวชาง 
กระเทียม 48,426 แมแจม ฝาง แมอาย   20,642 บานโฮง 
หอมแดง 35,355 แมแจม   20,780 บานโฮง 
ขิง   23,195 เวียงปาเปา แมสรวย  
มันฝร่ัง 22,552 สันทราย แมแจม ฝาง    
กะหล่ําปลี 79,990 แมแจม ฮอด   
แครอท 27,294 แมแจม   
หอมหัวใหญ 19,219 ฝาง แมวาง   
พริกขี้หนู 19,046 ฝาง แมอาย    
ลําไย 201,589 สารภี ดอยเตา จอมทอง 76,527 เทิง พาน 219,769 ลี้ เมือง 
ลิ้นจ่ี 46,662 ฝาง แมอาย 36,020 แมสรวย  
มะมวง 72,997 เชียงดาว พราว   
สม 35,402 ฝาง      
 

ตารางที่ 2 ระบบการผลิตพืชที่พบในพื้นที่ศึกษา จําแนกตามเขตนิเวศเกษตร ปการผลิต 2544/45 
สภาพเกษตรนิเวศน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย 
ที่นา: ชลประทาน ขาวนาป!พืชผัก1 1-2 รุน ขาวนาป !พืชผัก2 1-2 รุน ขาวนาป!ขาวนาปรัง 
 ขาวนาป !ถั่วเหลือง ขาวนาป !ขาวนาปรัง ขาวนาป! พืชไร3 
 ขาวนาป !ขาวนาปรัง ขาวนาป !พืชอ่ืนๆ: ยาสูบ ขาวนาป! พืชผัก4 1-2 รุน 
ที่นา: อาศัยน้ําฝน      ขาวนาป ขาวนาป ขาวนาป 
ที่ดอน: อาศัยน้ําฝน พืชไร: ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1-2 รุน พืชไร: ขาวโพดเลี้ยงสัตว 1-2 รุน พืชไร:ขาวโพดฤดูฝน 1-2 รุน 
 ขาวโพดเมล็ดพันธุ  ถั่วเหลืองฝน      พืชผัก: หอมแดง      ขาวโพด !พืชไรอ่ืนๆ5 , มันสําปะหลัง 
 พืชผัก: หอมแดง พืชผักอ่ืนๆ       ขาวโพดฝกออน  2-3 รุน พืชผัก: ขิง, ขิง!พืชไร 
 ไมผล: ลําไย มะมวง ลิ้นจ่ี สม  ไมผล: ลําไย   ไมผล:  ลําไย ลิ้นจ่ี มะมวง  
ที่ดอน:มีแหลงน้ําอ่ืน ไมผล, พืชไร!พืชผักอายุสั้น ไมผล, พืชไร!พืชผักอายุสั้น ไมผล, พืชไร!พืชผักอายุสั้น 
ที่สูง: อาศัยน้ําฝน พืชไร: ขาวไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว  - พืชไร:  ขาวไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
         พืชผัก: กะหล่ําปลี แครอท มันฝร่ัง 

มะเขือเทศ ผักอ่ืนๆ  
- พืชผัก:  

 ไมผล: ไมเมืองหนาว ชา  ไมยืนตน:  ชา  
หมายเหตุ:    1   หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ มันฝรั่ง พริก ขาวโพดหวานฯ       2 หอมแดง กระเทียม ขาวโพดฝกออน ยาสูบ พริก  
                                      3  ถั่วเหลืองฤดูแลง ขาวโพดเล้ียงสัตวฤดูแลง    4  กระเทียม พืชผัก เชน ขาวโพดหวาน  อ่ืนๆ      5  ถั่วลิสง ถั่วดํา  ถั่วเหลือง  
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ในการเก็บรวบรวมขอมูลการปลูกพืชของครัวเรือนเกษตรกร ใชวิธีการสุมแบงชั้นอยางงาย 
(stratefied random sampling) โดยใชขอมูลสถิติการปลูกพืช ปการผลิต 2544/45 ในจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน และเชียงรายเปนฐาน เลือกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของในแตละจังหวัด จากนั้นเลือก
อําเภอ และตําบลท่ีปลูกพืชสําคัญ เก็บขอมูลการผลิตโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรใน
แหลงผลิต พืชละ 2 อําเภอ ทั้งขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวไร พืชไร และพืชผัก รวมกวา 10 ชนิด จํานวน
แบบสอบถามท้ังสิ้น 590 ราย แยกเปนจังหวัดเชียงใหม 305 ราย ลําพูน 130 ราย และเชียงราย 155 
ราย ครอบคลุมสภาพการผลิตพืชในที่นารับน้ําชลประทาน ที่นานํ้าฝน ที่ดอน/ที่ราบเชิงเขา และท่ีสูง
บนเขา ทั้งการผลิตในฤดูฝน และฤดูแลง สําหรับไมผล/ไมยืนตนเศรษฐกิจ ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง 
และชา 

ขอมูลการผลิตของเกษตรกรท้ังจากแหลงทุติยภูมิและปฐมภูมิ ไดนํามาจัดอยูในรูปฐานขอมูล 
โดยแยกชุด สัมประสิทธิ์การผลิต  ราคา และผลตอบแทน จากนั้นไดรวบรวมปญหาและขอจํากัดของ
เกษตรกรเอาไว ทั้งหมดจะไดนําไปผนวกกับขอมูลเชิงสารสนเทศทางภูมิศาสตร และขอมูลเชิงกาย
ภาพ ชีวภาพ เพื่อหาความเหมาะสม  ประสิทธิภาพในการใชที่ดินในการผลิต และผลวิเคราะหจาก
สถานการณจําลองตอไป 

อภิปรายผลและเสนอแนะ 

การศึกษาพบวาขอมูลเชิงการผลิตที่มีอยูและจัดเก็บโดยหนวยงานราชการมีไมเปนระบบ 
และเพียงพอท่ีสามารถนํามาใชวางแผนท่ีดีในระดับทองถ่ิน  งานวิจัยนี้จึงตองมีการเก็บขอมูลพื้นฐาน
เองคอนขางมาก ซึ่งทําใหเสียเวลาและทรัพยากรเปนอันมาก  การจัดเก็บและวางระบบฐานขอมูลให
อยูในระบบเดียวกันและเรียกใชงายจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  งานวิจัยชุดนี้จึงถือเปนแมแบบในการจัดระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรเกษตรท้ัง ที่ดินและนํ้า เพื่อการวางแผนและวิเคราะหการผลิตของ
ภาคเกษตร ในอนาคตควรมีการขยายผลของงานวิจัยชุดนี้ไปในภูมิภาคอ่ืน และในระดับประเทศดวย 
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