
 

ผลของความแตกตางของประเภทการผลิตของเกษตรกรในระบบเกษตรที่สูง 
Effects of  Farm Type Differentiation  in  Highland Agricultural Systems 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห1,2   และ ธันยา  พรหมบุรมย1 
1  ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทนํา 
ในการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงซ่ึงมีศูนยและสถานีพัฒนาอยูถึง 36 แหงในพื้นที่สูง

ของประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรกรใหดีขึ้น  รวมท้ังลดการทําไร
เลื่อนลอย  และปลูกฝน  มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผัก ไมผลและไมดอกเมืองหนาว และพืช
ใหมๆ มีการผลิตและการตลาดที่เชื่อมโยงกับผูบริโภคในเมืองมากขึ้น  การดําเนินงานเหลานี้มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตในชุมชนบนที่สูง  การศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมเพื่อทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร ความหลากหลายในระบบการ
ผลิตในฟารมแตละประเภท ผลที่เกิดแกครัวเรือนเกษตรกรท้ังดานรายได และดานชีวิตความเปนอยู 
จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืนในพื้นที่สูง  งานวิจัยน้ีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตของชุมชนที่สูงจากในอดีตจนถึงปจจุบัน วิเคราะหและ
จําแนกประเภทฟารมตามลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร หาผลิตภาพและความหลากหลาย
ของแหลงรายไดที่เปนเงินสดของฟารมแตละประเภท 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดดําเนินในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหงคือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง  ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และ แมแฮ ในจังหวัดเชียงใหม และ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระ
บาทหวยตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในป พ.ศ 2543 จากตัวอยางทั้งหมด 256 
ครัวเรือน  สุมครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่เปนและไมเปนสมาชิกโครงการหลวง  และตามฐานะ  

ผลการวิจัย 
ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงท่ีไดทําการศึกษา ต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน (ราวป พ.ศ. 2520 – 2543) ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เมื่อ 20-25 ปกอน   ใน
กลุมเกษตรกรตัวอยาง สวนใหญจะปลูกพืชยังชีพเปนหลัก  ซึ่งไดแก ขาวไร  ขาวโพด และขาวนาดํา  
เปนสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 44) รอยละ 18 ปลูกฝนรวมกับพืชอ่ืนๆ และรอยละ 11 ปลูกพืชเพื่อการ
คา  แตเมื่อ 10 ปที่ผานมา เกษตรกรมีสัดสวนในการปลูกพืชยังชีพเปนพืชหลักนอยลง (รอยละ 30) 
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และมีสัดสวนในการปลูกฝนลดลง (รอยละ 3)  แตมีการปลูกพืชเพื่อการคา (รอยละ 33) ปลูกพืชเพื่อ
การคาและยังชีพรวมกัน รอยละ 27 และมีบางสวนยังไมมีที่ดินทํากิน และรับจางเปนอาชีพหลัก  ใน
ปจจุบัน พบวา เกษตรกรมีสัดสวนของการปลูกพืชยังชีพเปนหลักนอย (รอยละ 9) สวนใหญจะปลูกพืช
เพื่อการคาและพืชเพื่อการคารวมกับพืชยังชีพ (รอยละ 66 และ 25 ตามลําดับ)  ความเปลี่ยนแปลงมี
ความรวดเร็วมากขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา 

 ในปจจุบัน การใชประโยชนที่ดินในสถานีฯ อางขางและศูนยฯ แมแฮ สวนใหญเปนการปลูก
ไมผล ไดแก ทอพื้นเมือง บวย สาลี่ และ พลับ รองลงมาไดแกพืชผัก  ไดแก  กะหล่ํามวง  สลัดแกว  
และคะนาใบหยิก  แตที่ศูนยฯ หนองหอย สวนใหญเปนการปลูกพืชผัก รองลงมา คือ ไมผล ไดแก 
ลิ้นจี่  พืชผักที่ปลูกมาก ไดแก กะหล่ําปลี แครอท  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหางหงษ  สลัดใบ  สลัดแกว 
และกระเทียมตน  สวนท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม สวนใหญเปนการปลูกขาวไร  และพืชไร  เชน ถ่ัว
เขียว ถ่ัวลิสง ขาวโพดเล้ียงสัตว  สวนไมดอกท่ีปลูกมาก คือ ดาวเรือง ซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
สวนท่ีสถานีอางขาง เปนการปลูกไมผลเมืองหนาวซึ่งไดแก พลับ พลัม  สาลี่   ทอพันธุ   ทอพื้นเมือง  
บวย  สวนพืชหัวที่เกษตรกรปลูกมาก คือ มันฝรั่งและเผือก 

ลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร สามารถแบงไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ  
ประเภท ลักษณะ  คําจํากัดความ 

A ผลิตเพ่ือยังชีพเปนหลัก  >75% ของผลผลิตเปนเพ่ือยังชีพ ท่ีเหลือเพ่ือการคา 
B การผลิตท้ังเพ่ือยังชีพและการคาแตผลิต

เพ่ือยังชีพมากกวา 
 51-75% ของผลผลิตเปนเพ่ือยังชีพ ท่ีเหลือเพ่ือการคา 

C การผลิตท้ังเพ่ือยังชีพและการคาแตผลิต
เพ่ือการคามากกวา 

 25-50% ของผลผลิตเปนเพ่ือยังชีพ ท่ีเหลือเพ่ือการคา 

D ผลิตเพ่ือการคาเปนหลัก  < 25%ของผลผลิตเปนเพ่ือยังชีพ ท่ีเหลือเพ่ือการคา 
E ผลิตแบบลงทุนระยะยาว  ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% 

พบวา การผลิตในศูนยฯ หนองหอยและสถานีฯ อางขางเปนประเภท D  รองลงมาคือ 
ประเภท C  ที่ศูนยฯแมแฮ มีการผลิตแบบ C  และ  E  สวนท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา ครัวเรือน
สวนใหญจะมีการผลิตเพื่อยังชีพเปนหลักเปนแบบ A และ B  ในดานท่ีดินและแรงงาน ในทุกประเภท
ฟารม มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 7 คนตอครัวเรือน มีแรงงานเกษตรเฉลี่ยประมาณ 3 คนตอครัว
เรือน  และมีพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ย 15 ไรตอครัวเรือน  และพบวา ครัวเรือนประเภท E มีพื้นที่ถือครอง
มากที่สุด (เฉลี่ย 30  ไรตอครัวเรือน)  สวนครัวเรือนประเภท A  มีพื้นที่ถือครองนอยท่ีสุด เฉลี่ย 8 ไรตอ
ครัวเรือน  
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ในดานรายไดพบวา  ครัวเรือนประเภท E มีรายไดรวมท้ังหมดสูงสุด  เฉลี่ย  113,870 บาทตอ
ครัวเรือนตอป โดยรายไดสวนใหญมาจากการเกษตร (รอยละ 64 ของรายไดทั้งหมด)  รองลงมาไดแก 
ครัวเรือนประเภท D (81,048 บาทตอครัวเรือนตอป) รายไดสวนใหญมาจากการเกษตรและมีสัดสวน
ของรายไดจากการเกษตรสูงสุดเมื่อเทียบกับฟารมประเภทอ่ืน (รอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด)  รองลง
มาไดแก ฟารมประเภท C และ B  ตามลําดับ (52,043 และ 43,173 บาทตอครัวเรือนตอป) สวนครัว
เรือนประเภท A  พบวามีรายไดรวมท้ังหมดตํ่าสุด  (36,569 บาทตอครัวเรือนตอป) ทั้งนี้รายไดสวน
ใหญมาจากนอกฟารม (รอยละ 58 ของรายไดทั้งหมด) ในขณะเดียวกันเมื่อวัดรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 
พบวา ครัวเรือนประเภท E มีรายไดเฉลี่ยตอคนสูงสุด (ภาพท่ี 1) 

 

  

 
ภาพท่ี 1  รายไดตอครัวเรือนและตอคนตอปแยกตามประเภทฟารม 

ในดานความหลากหลายของแหลงรายไดรวมท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด พบวา ครัวเรือน
ประเภท  E จะมีคาดัชนีความหลากหลายสูงสุด รองลงมา คือ  ครัวเรือนประเภท D C  B และ A  แต
เมื่อจําแนกครัวเรือนในแตละประเภทออกตามลักษณะการผลิตโดยเนนพืชผัก/ไมดอก พืชไร และไม
ผล จะพบวาประเภทครัวเรือนที่มีความหลากหลายของรายไดมากจะเปนครัวเรือนที่ผลิตโดยเนนพืช
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ผัก/ไมดอก  ถาคํานวณโดยวิธี R ratio จะพบวา ประเภทการผลิตแบบ D มีความหลายหลายของราย
ไดสูงสุด (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  ดัชนีความหลากหลายของแหลงรายไดที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 
ประเภท 
ครัวเรือน 

ดัชนีความหลากหลายของแหลงรายได
ท่ีไมเปนเงินสด (DI) 

ดัชนีความหลากหลายที่เปน
เงินสด (DI)1 

ดัชนีความหลากหลายของราย
ไดท่ีเปนเงินสดแบบ R-ratio2 

A 0.287 0.325 2.52 
B 0.415 0.491 5.76 
C 0.466 0.593 12.58
D 0.461 0.625 16.60
E 0.516 0.631 8.87 
เฉลี่ย 0.431 0.545 13.92

ในการวิเคราะหหาดัชนีความมั่นคงทางสังคม (SSI) ของระบบการผลิตแตละประเภทซึ่งสราง
จากการรวมเอาขอมูล 12 ดาน คือ 1) การกูยืมเงิน 2) ความสามารถในการชําระหน้ี 3) ความรูสึกมั่น
คงในการดํารงชีพ  4) ความรูสึกมั่นคงในสิทธิที่ดินทํากิน  5) ความมั่นใจท่ีสามารถพึ่งตนเองไดในเร่ือง
การทํากิน 6) ความมั่นใจท่ีสามารถพึ่งญาติพี่นอง 7) ความมั่นใจท่ีสามารถพึ่งชุมชน 8) ความมั่นใจท่ี
สามารถหา/ซื้อปจจัยการผลิตทางการเกษตรไดตามที่ตองการ 9) ความมั่นใจท่ีชุมชนของตนสามารถ
แกปญหาการทํากินของหมูบานได 10 ) ความมั่นใจท่ีชุมชนของตนสามารถแกปญหาอ่ืนๆ ของหมู
บานได 11) ความสนใจในการยอมรับเทคโนโลยีใหม  และ    12) รายไดเงินสดตอหัวตอปหักดวยคา
ใชจายตอหัวป  แตละดานใหคะแนน 1 เทากัน หลังจากนั้นทําคะแนนท้ังหมดใหเปนดัชนีโดยใชสูตร 

Social  Security  Index  (SSI)  = (Sx- Smin)/ (Smax-Smin) 

โดยท่ี    ;  Sx   = คาคะแนนท้ังหมดของเกษตรกรผูนั้นหรือหมวดนั้น 

                                                           
1 ดัชนีความหลากหลายของรายได คํานวณแบบ Simpson’s diversity index (DI) 

                                      s 
DI = 1 -  ∑ (ni /N)2  

                                             i = 1 
เมื่อ;  s = จํานวนชนิดพืช หรือ กิจกรรม      ni = จํานวนคน (หรือ ตนหรือหนวย) ท่ีมีพืชชนิดน้ัน หรือกิจกรรมน้ัน 
(i = 1 ถึง S)        N = จํานวนคน (หรือตน หรือ หนวย) ท้ังหมด   
คา DI  มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 คาสูงแสดงถึงความหลากหลายท่ีมาก 

2 ดัชนีความหลากหลายของรายได คํานวณแบบ  Income diversity index  (R-Ratio) 
                                 n           n 

R = ( ∑ni )2 /  ∑ni 
2 

                                        i =1       i =1 
เมื่อ;  ni   = รายไดจากกิจกรรมท่ี i     คา R อาจมีคาไดมากกวา 1 คาสูงแสดงวามีความหลากหลายมาก 
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Smin = คาคะแนนตํ่าสุดของกลุม   Smax  = คาคะแนนสูงสุดของกลุม 
คา SSI มีคาต้ังแต 0 ถึง 1 ถามีคาสูงแสดงวาดี 

การศึกษาพบวา ระบบการผลิตที่มีความมั่นคงทางสังคมมากที่สุด คือ ระบบการผลิตประเภท 
D โดยมีคาดัชนีเทากับ  0.574   ในขณะท่ีระบบการผลิตประเภท A ซึ่งผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด มี
ความมั่นคงทางสังคมนอยท่ีสุด โดยมีคาดัชนีเทากับ 0.474   นอกจากนี้ยังพบวา ระบบการผลิต
ประเภท C  และ B มีคาดัชนีความมั่นคงทางสังคมใกลเคียงกันโดยมีคาดัชนีเทากับ 0.515 และ  
0.501  ตามลําดับ  สําหรับดัชนีความมั่นคงทางสังคมตามลักษณะการผลิตของครัวเรือนแตละ
ประเภทแสดงใหเห็นวา  ครัวเรือนประเภท D3 และ B3 ซึ่งทําการผลิตโดยเนนไมผล  จะมีคาดัชนี
ความมั่นคงทางสังคมสูงสุด รองลงมาไดแก ครัวเรือนประเภท D2 และ B2 ที่ผลิตโดยเนนพืชผัก/ไม
ดอก และครัวเรือนประเภท D1 และ B1 ที่เนนการผลิตพืชไร        สวนครัวเรือนประเภท C เนนผลิตไม
ผล (C3) จะมีคาดัชนีความมั่นคงทางสังคมสูงสุดเชนเดียวกัน  แตพบวา ครัวเรือนที่ผลิตโดยเนนพืชไร 
(C1) จะมีคาดัชนีสูงกวาครัวเรือนที่ผลิตโดยเนนพืชผัก/ไมดอก ( C2 ) ( ตารางท่ี 2 ) 

ตารางที่ 2  ดัชนีความมั่นคงทางสังคมแยกตามประเภทการผลิต 
ประเภทการผลิต คาเฉล่ีย 

A 0.47
B 0.50

B1 เนนพืชไร 0.39 
B2 เนนพืชผัก/ไม 0.53 
B3 เนนไมผล 0.63 

C 0.52 
C1 เนนพืชไร 0.57 

C2 เนนพืชผัก/ไมดอก 0.48 
C3 เนนไมผล 0.60 

D 0.57 
D1  เนนพืชไร 0.52
D2  เนนพืชผัก/ไมดอก 0.59
D3  เนนไมผล 0.64

E 0.54
เฉลี่ยทุกประเภทการผลิต 0.53 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การดําเนินการของโครงการหลวงในรอบ 20 ปที่ผานมาไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ระบบการผลิตมาเปนเพื่อการคามากขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในระบบ
การผลิต และในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่เหลานั้น ทําใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสง
ผลดีใหแกครัวเรือน ในดานรายได และ ความมั่นคงทางสังคมดังแสดงในการวิเคราะหดังกลาวขางตน  
เปนท่ีนาสังเกตวา ระบบการผลิตที่มีไมผลเปนหลักใหผลดีทั้งดานรายได และความมั่นคงทางสังคม 
ควรจะไดสงเสริมใหมากขึ้นตอไป 
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