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แบบสอบถามเพ่ือทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและสิ่งสนับสนุนอันจําเปนในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรรายยอย จ.
เชียงใหม 

 
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ (ไมสัก) 
ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................................ความสัมพันธกับผูข้ึนทะเบียน
โครงการ.......................... 
หมูบาน.............................................ตําบล...........................................อําเภอ........................................... 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลผูขึ้นทะเบียนโครงการ 

1. เพศ           ชาย       หญิง 
2. อายุ........................ป 
3. การศึกษา     ประถม                    มัธยม / ปวช     ปวส                         ปริญญาตรี 

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 
4. ฐานะในครอบครัว               หัวหนา                   คูสมรส                      ลูก                            ลูกเขย / ลูกสะใภ 

อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 
5. ฐานะ / ตําแหนงในชุมชน          

                ไมม ี                มี ตําแหนง                       ผูใหญบาน                      กรรมการหมูบาน                  
                  อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 
1. ขนาดและแรงงานครัวเรือน 

1) จํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีอยูประจําในครัวเรือน................................คน 
เปนชาย...................คน  เปนหญิง......................คน 

2) เปนเด็กกอนวัยเรียน........................คน 
3) เปนเด็ก 4 -  13 ป ............................คน 
4) เปนผูมีอายุ 14 – 60 ป .....................คน 

ในจํานวนนี้  เรียนหนังสืออยู..........................คน 
  ทําการเกษตร..............................คน 
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  ไมไดทําเกษตร...........................คน 
5) เปนผูมีอายุมากกวา 60 ป.....................คน 

ในจํานวนนี้ ยังทําการเกษตรได......................คน 
 

2. อาชีพหลักของครอบครัว 
          เกษตร             รับจาง   คาขาย    อ่ืนๆ (ระบุ)................................... 

3. ในกรณีท่ีทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก กิจกรรมท่ีทํา 
          ทํานา           ทําไร                           ไมผล    ไมยืนตน / ปา              
          รับจาง การเกษตร                                        เล้ียงสัตว (ระบุ).................................................... 
          อื่นๆ (ระบุ)................................. 

4. อาชีพรองของครอบครัว             
          ไมม ี             ม ี    ไดแก                   เกษตร       คาขาย                         รับจาง   
                                    อ่ืนๆ(ระบุ).............................................. 

5. การเปนสมาชิกองคกรเกษตร / ชุมชน 
          ไมเปน             เปน องคกรท่ีเปนสมาชิก     กลุมออมทรัพย               สหกรณ                                
                                                                                                                 ธกส.    

                                              อ่ืนๆ(ระบุ)........................................ 

ตอนท่ี 3 ที่ดินและการใชท่ีดิน 
1. ท่ีบาน ทานมีท่ีอาศัย เนื้อท่ี  ......./......../........   การถือครอง           เจาของ             เชา              อื่นๆ

(ระบุ)............................... 
2. ท่ีดินทํากิน ทานมีท่ีดินทํากินที่ใชประโยชนเอง ท้ังหมด...................แปลง มีรายละเอียด 

แปลง เนื้อที่ 

(ไร/งาน/ตร.วา) 

สภาพการใชประโยชน    การถือครอง  เอกสาร
สิทธ์ิกรณี
เปนเจาของ 

คาเชา 
กรณีเชา 

ท่ี
นา 

ท่ี
ไร 

ท่ี
สูง 

อื่นๆ
(ระบุ) 

เจาของ/
ไดทํา 

เชา อื่นๆ
ระบุ 

1.           
2.           
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3.           

1. การเพาะปลูกพืชในท่ีดินทํากิน ป 2551/52 

                 ฤดูแลง 2551/52             ฤดูฝน 2552          ตลอดป 
แปลง พืชท่ี 1 พืชท่ี 2 พืชท่ี 1 พืชท่ี 2 พืชท่ี 3 พืชที่ 1 พ้ืนท่ี 2 

ชื่อพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ช่ือพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ช่ือพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี 

1.               

2.               

3.               

4.               

 
ตอนท่ี 4 เงินออมและสินเชื่อ/ หนี้สิน 

1. ทานมีการออมหรือไม 
            ไมม ี               มีมูลคา..........................บาท ในรูป              เงินสด                  เงินฝากธนาคาร 

                                             อ่ืนๆ(ระบุ)..................................... 
2. กอนป 2551/52 ทานมีหนี้สินคางหรือไม 

            ไมม ี               มี จํานวนหนี้คาง.....................................บาท 
    วัตถุประสงคในการกู.......................................................................... 
    แหลงเงินกู....................................................อัตราดอกเบ้ีย............. 

3. ในรอบปการเพาะปลูก 2551/52 ทานตองกูยืมเงินมาใชหรือไม 
           ไมตองยืม               ยืม จากแหลง 1 (ระบุ)...............................................เปนเงิน.............บาท 
    วงเงินกูสูงสุดที่กูได..............................บาท อัตราดอกเบ้ีย............. 
    จากแหลง 2 (ระบุ)..............................................เปนเงิน............บาท 
    วงเงินกูสูงสุดที่กูได.............................บาท อัตราดอกเบ้ีย............ 
ทานคิดวา ทานจะสามารถชําระหนี้ในรอบปนี้ไดหรือไม 
          ไดทั้งหมด                         ไดบางสวนรอยละ.....................                        ไมไดเลย 
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ตอนท่ี 5 คาใชจายครอบครัว 
1. คาใชจายรายเดือน (บาท/เดือน) 

- คากับขาวและเครื่องปรุงอาหาร   ............................................................ 
- คาใชจายใหลูกหลานไปเรียนหนังสือ                  ............................................................ 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ   ............................................................ 
- คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟา และโทรศัพท)  ............................................................ 
- คาบุหร่ียาสูบ     ............................................................ 
- คาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    ............................................................ 
- คาเสี่ยงโชค     ........................................................... 
- คายารักษาโรค     ............................................................ 
- คาอ่ืนๆ (ระบุ) .......................................  ........................................................... 

2. คาใชจายรายป (บาท/ป) 
- คาขาว      ............................................................ 
- คาเลาเรียนลูกหลาน    ............................................................ 
- คาเสื้อผาเครื่องนุงหม    ............................................................ 
- คาของใชในครอบครัว    ........................................................... 
- คาเดินทาง/ทองเที่ยวพักผอน                   ............................................................ 
- คาชวยงานสังคมและทําบุญ                   ............................................................ 
- อ่ืนๆ(ระบุ)................................   ............................................................ 

ตอนท่ี 6 การเขารวมและความคิดเห็นตอโครงการ 
1. ทานไดรับขอมูลโครงการจากแหลงใด 

       วิทยุ           โทรทัศน        หนังสือพิมพ   ผูนําหมูบาน/ชุมชน 
    ญาติ/เพ่ือนบาน            กรมปาไม                       อื่นๆ(ระบุ)........................................................ 

2. ปจจัย/สาเหตุท่ีทานสนใจเขารวมโครงการ 
        เงินอุดหนุนโครงการ   ความสนับสนุนทางวิชาการจากเจาหนาที่          มีท่ีดินมากพอรวมโครงการ 
        ผลตอบแทนท่ีจะไดรับ               ชอบ                เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม 
     อ่ืนๆ.................... 

3. เมื่อทานมีความสนใจโครงการ ทานไดดําเนินการตอไปนี้หรือไม 
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- ปรึกษาหารือในครอบครัว         ไมทํา               ทํา 
- ถามเจาท่ีโครงการ         ไมทํา               ทํา 
- ไปขอคําแนะนําจากผูปลูกปา                   ไมทํา               ทํา 
- อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................. 

4. ทานไดรับความรูในการปลูกปาจากแหลงใด 
          กรมปาไม                กรมสงเสริมการเกษตร       สหกรณการเกษตร           
          อื่นๆ(ระบุ).................................... 

5. สาเหตุที่ทานเลือกปลูกไมสัก 
          ผลตอบแทนสูง                     เชื่อวาปลูกไดผลดี                     มีความตองการและราคาสูง                 

          อื่นๆ(ระบุ).................................... 
6. ทานเขารวมโครงการป พ.ศ. ................................  เนื้อท่ี......../.........../..........  ในท่ีดินแปลงท่ี.................... 

                                             เนื้อท่ี......./........../...........   ในที่ดินแปลงท่ี.................... 
7.  เหตุใดทานจึงตัดสินใจปลูกปาไมสักในเนื้อที่จํานวนน้ี 

          เปนพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม                   เปนที่วาง/ใชประโยชนไมเต็มท่ี        ไมกระทบการผลิตเกษตร 
          ใหรายไดคุมคา                           อื่นๆ(ระบุ)............................................................................... 

8. โครงการ/กรมปาไมไดใหความสนับสนุนในการเขารวมโครงการดานตางๆเหลานี้หรือไม อยางไร 
1) ความรูในการเพาะปลูก            ไมไดรับ         ไดรับ 

        ในรูป                เอกสารคําแนะนํา                     การฝกอบรม                อื่นๆ(ระบุ)...................... 
2) การรวมกลุมเกษตรกร                   ไมไดสนับสนุน        สนับสนุน 
3) ตนกลา/พันธุ              ไมไดสนับสนุน         สนับสนุน  ชนิด...................... 

           จํานวน......................ตน 
4) เงินอุดหนุน                                    ไมไดสนับสนุน         ปที่ 1 …………………………บาท/ไร 

        ปที่ 2 …………………………บาท/ไร 
        ปที่ 3 …………………………บาท/ไร 
        ปที่ 4 …………………………บาท/ไร 

                                                                                                                     ปที่ 5 …………………………บาท/ไร 
5) อ่ืนๆ(ระบุ)......................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 7 วิธีปฏิบัติและตนทุนการปลูกปาไมสัก 
 
ปท่ี 1   กิจกรรม                วิธีปฏิบัติ             วัสดุท่ีใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การปรับสภาพที่ดิน ..............          .......................................................                 ............... 
- การไถเตรียมดิน  ..............         .........................................................                ................ 
- การปลูก  ..............          ........................................................    .................  
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การปลูกซอม          ..............          ........................................................   .................  
- การปลูกพืชแซม                 ..............          ........................................................                ................ 
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 

 
ปท่ี 2  กิจกรรม               วิธีปฏิบัติ             วัสดุที่ใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การปลูกซอม            ..............          .......................................................                 ............... 
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การปลูกพืชแซม                 ..............          ........................................................                ................ 
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 
 
ปที่ 3 กิจกรรม               วิธีปฏิบัติ             วัสดุที่ใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การลิดก่ิง  ..............         .........................................................                ................ 
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การปลูกพืชแซม                 ..............          ........................................................                ................ 
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 
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ปที่ 4-6 กิจกรรม               วิธีปฏิบัติ             วัสดุที่ใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การลิดก่ิง  ..............         .........................................................                ................ 
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 
 
 
ปที่ 7 กิจกรรม               วิธีปฏิบัติ             วัสดุที่ใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การลิดก่ิง  ..............         .........................................................                ................ 
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 
 
 
ปที่ 8-11 กิจกรรม               วิธีปฏิบัติ             วัสดุที่ใช/ไร    (ชนิด/จํานวน/มูลคา)           คิดเปนตนทุน/ไร      
                       
- การลิดก่ิง  ..............         .........................................................                ................ 
- การกําจัดวัชพืช  ..............          ........................................................    .................  
- การพรวนดินใสปุย ..............          ........................................................    .................  
- การทําแนวกันไฟ  ..............          .......................................................                 ................. 
- อื่นๆ(ระบุ).................. ..............          ........................................................   ................. 
 
 
 
 
 



 
158 

 

 

 
ตอนท่ี 8 ปญหาและความสนับสนุนที่ตองการ 

1. ปญหาในการปลูกปาไมสัก 
ทานมีปญหาหรือไม   ไมม ี             มี 
ในดาน
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

2. ความสนับสนุนท่ีตองการ 
ทานตองการใหสนับสนุนหรือไม                         ไมตองการ                          ตองการ 
ในดาน
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

3. ณ ปจจุบัน ทานมีความมั่นใจตอความสําเร็จในการปลูกปาไมสักระดับใด 
          สูง                                       ปานกลาง                                  นอย 

4. ทานจะดําเนินการตอไปอยางไร 
          ดําเนินการตอจนครบอายุตัดฟน 
          เลิกปลูกในปที่.......................... 
          อ่ืนๆ(ระบุ).............................................................................. 

5. หลังจากตัดฟนไมรุนนี้แลว ทานจะปลูกปาสักตอไปอีกหรือไม 
          ไมปลูกตอ           เพราะ
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
           ปลูกตอไป                         เนื้อท่ีเทาเดิม 
          เนื้อท่ีลดลง 
          เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและสิ่งสนับสนุนอันจําเปนในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรรายยอย จ.

เชียงใหม 
 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ  
ชื่อผูใหสัมภาษณ......................................................................ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน.............................. 
หมูบาน.............................................ตําบล...........................................อําเภอ........................................... 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลหัวหนาครัวเรือน 

1. เพศ           ชาย       หญิง 
2. อายุ........................ป 
3. การศึกษา     ประถม                    มัธยม / ปวช     ปวส                         ปริญญาตรี 

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 
4. ฐานะในครอบครัว               หัวหนา                   คูสมรส                      ลูก                            ลูกเขย / ลูกสะใภ 

อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 
5. ฐานะ / ตําแหนงในชุมชน          

                ไมม ี                มี ตําแหนง                       ผูใหญบาน                      กรรมการหมูบาน                  
                  อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 
6. ขนาดและแรงงานครัวเรือน 

6) จํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีอยูประจําในครัวเรือน................................คน 
เปนชาย...................คน  เปนหญิง......................คน 

7) เปนเด็กกอนวัยเรียน........................คน 
8) เปนเด็ก 4 -  13 ป ............................คน 
9) เปนผูมีอายุ 14 – 60 ป .....................คน 

ในจํานวนนี้  เรียนหนังสืออยู..........................คน 
  ทําการเกษตร..............................คน 
  ไมไดทําเกษตร...........................คน 
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10) เปนผูมีอายุมากกวา 60 ป.....................คน 

ในจํานวนนี้ ยังทําการเกษตรได......................คน 
7. อาชีพหลักของครอบครัว 

          เกษตร             รับจาง   คาขาย    อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
8. ในกรณีท่ีทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก กิจกรรมท่ีทํา 

          ทํานา           ทําไร                           ไมผล    ไมยืนตน / ปา                                               
          รับจางการเกษตร                เล้ียงสัตว (ระบุ).....................             อื่นๆ (ระบุ).............................. 

9. อาชีพรองของครอบครัว             
          ไมม ี             ม ี    ไดแก                   เกษตร       คาขาย                         รับจาง   
                                    อ่ืนๆ(ระบุ).............................................. 

10. การเปนสมาชิกองคกรเกษตร / ชุมชน 
          ไมเปน             เปน องคกรท่ีเปนสมาชิก    กลุมออมทรัพย                สหกรณ            
                                                                                                                 ธกส.             อ่ืนๆ(ระบุ)............. 

ตอนท่ี 3 ที่ดินและการใชท่ีดิน 
2. ท่ีบาน ทานมีท่ีอาศัย เนื้อท่ี  ......./......../........   การถือครอง           เจาของ             เชา              อื่นๆ

(ระบุ)............................... 

3. ท่ีดินทํากิน ทานมีท่ีดินทํากินที่ใชประโยชนเอง ท้ังหมด...................แปลง มีรายละเอียด 
แปลง เนื้อท่ี 

(ไร/งาน/ตร.วา) 

สภาพการใชประโยชน    การถือครอง  เอกสาร
สิทธ์ิกรณี
เปนเจาของ 

คาเชา 
กรณีเชา 

ที่
นา 

ท่ี
ไร 

ท่ี
สูง 

อ่ืนๆ
(ระบุ) 

เจาของ/
ไดทํา 

เชา อื่นๆ
ระบุ 

1.           

2.           

3.           

4.           
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1. การเพาะปลูกพืชในท่ีดินทํากิน ป 2551/52 

                 ฤดูแลง 2551/52             ฤดูฝน 2552          ตลอดป 
แปลง พืชท่ี 1 พืชท่ี 2 พืชท่ี 1 พืชท่ี 2 พืชท่ี 3 พืชที่ 1 พ้ืนท่ี 2 

ชื่อพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ช่ือพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี ช่ือพืช เนื้อท่ี ชื่อพืช เนื้อท่ี 

1.               

2.               

3.               

4.               

 
ตอนท่ี 4 เงินออมและสินเชื่อ/ หนี้สิน 

4. ทานมีการออมหรือไม 
            ไมม ี               มีมูลคา..........................บาท ในรูป              เงินสด                  เงินฝากธนาคาร 

                                             อ่ืนๆ(ระบุ)..................................... 
5. กอนป 2551/52 ทานมีหนี้สินคางหรือไม 

            ไมม ี               มี จํานวนหนี้คาง.....................................บาท 
    วัตถุประสงคในการกู.......................................................................... 
    แหลงเงินกู....................................................อัตราดอกเบ้ีย............. 

6. ในรอบปการเพาะปลูก 2551/52 ทานตองกูยืมเงินมาใชหรือไม 
           ไมตองยืม               ยืม จากแหลง 1 (ระบุ)...............................................เปนเงิน.............บาท 
    วงเงินกูสูงสุดที่กูได..............................บาท อัตราดอกเบ้ีย............. 
    จากแหลง 2 (ระบุ)..............................................เปนเงิน............บาท 
    วงเงินกูสูงสุดที่กูได.............................บาท อัตราดอกเบ้ีย............ 
ทานคิดวา ทานจะสามารถชําระหนี้ในรอบปนี้ไดหรือไม 
          ไดทั้งหมด                         ไดบางสวนรอยละ.....................                        ไมไดเลย 
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ตอนท่ี 5 สาเหตุท่ีไมเขารวมโครงการ และความคิดเห็นตอโครงการ 
1. ทานเคยไดรับขอมูลโครงการหรือไม                      ไมเคย (ขามไปขอ 5)              เคย 

จากแหลงใด                   วิทยุ                       โทรทัศน               หนังสือพิมพ  
                      ผูนําหมูบาน/ชุมชน                   ญาติ/เพ่ือนบาน                             กรมปาไม 

   อื่นๆ(ระบุ)........................................................ 
2. ปจจัย/สาเหตุท่ีทําใหทานไมสนใจเขารวมโครงการ 

       ไมมีที่ดินเขารวมโครงการ                 เปนการลงทุนที่ไมคุมคา       การสนับสนุนไมเพียงพอ            
        ระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป            ขั้นตอนการเขารวมโครงการยุงยาก       ไมมีความรูในการปลูก 

    อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................... 
3. ทานคิดวาโครงการน้ีใหประโยชนตอท้ังเกษตรกร และสิ่งแวดลอมไดจริงหรือไม 

        ไมได         เพราะ
...................................................................................................................................................... 
        ได        เพราะ
...................................................................................................................................................... 

4. ในอนาคต ถาทานมีความพรอมในการปลูกปา ทานคิดจะเลือกปลูกสวนปาไมสักหรือไม 
         คิด        เพราะ
...................................................................................................................................................... 
         ไมคิด        เพราะ..................................................................................................................
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพรรณ       ประดิษฐ 
 
วัน เดือน ป เกิด  14 กุมภาพันธ 2525 
 
ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห 
                   จังหวัดเชียงราย  ปการศึกษา 2540 

สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  
    จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2543 

   สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตรศาสตร)  
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                       
                                                       ปการศึกษา  2548
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