
 
 

บทท่ี 4 
สภาพทั่วไป และสภาพเศรษฐกิจสังคมและการปลูกปาไมสักของเกษตรกร 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา และสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
เกษตรกรตัวอยาง ตลอดจนปญหาและทัศนคติตอโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา  

4.1 สภาพทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา 

4.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดสําคัญท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทยเสนรุงท่ี 16 องศา

เหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) 
สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศ
ใตประมาณ 320 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 750 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ และ
รถยนตประมาณ 720 กิโลเมตรตามแนวทางหลวงแผนดินสายเหนือ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 20,107 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรท้ังส้ิน 1,666,024 คน แยกเปนชาย 814,958 คน หญิง 851,066 คน ความ
หนาแนนเฉล่ีย 83 คนตอตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

ทิศเหนอื   ติดตอกับประเทศพมา 
ทิศใต      ติดตอกับจังหวัดลําพูน และตาก 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดเชียงราย และลําปาง 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดแมฮองสอน 
จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีกวางใหญเปนอันดับท่ี 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของ

ประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาและปา
ละเมาะ มีท่ีราบอยูตอนกลางสองฟากฝงแมน้ําปง มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยคือ ดอยอิน
ทนนท สูงประมาณ 2,575 เมตร อยูในเขตอําเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนท่ีมีความสูง
รองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุ
เทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพ้ืนท่ีแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 

1) พ้ืนท่ีภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 
รอยละ 80 ของพ้ืนท่ีจังหวัด เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก  

2) พ้ืนท่ีราบลุมน้ําและท่ีราบเชิงเขา กระจายอยูท่ัวไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนว         
เหนือ-ใต ไดแก ท่ีราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง และลุมน้ําแมงัด เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ
เหมาะสมตอการเกษตร  
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 4.1.2 สภาพภูมิอากาศ  
 เชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดท้ังป มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังป 

25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 20.1 
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 1,100 -1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยู
ภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ดาน คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบง
ภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดู
หนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ และฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน
กุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม  

4.1.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา          
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูบนรอยเล่ือนท่ีสําคัญของประเทศ ทําใหไดรับผลกระทบจากการเกิด

แผนดินไหวอยูบอยครั้ง โดยครั้งท่ีรุนแรงท่ีสุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ขนาด 
5.1 ริกเตอร มีจุดศูนยกลางในอําเภอแมริม ทําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยในบริเวณอําเภอแมริม
และอําเภอขางเคียง สวนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรณี มีการผลิตแรท่ีสําคัญ 8 ชนิด ไดแก 
ถานหิน เฟลดสปาร แมงกานีส ซีไลท ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด และแรหินอุตสาหกรรม และจังหวัด
เชียงใหมยังมีแหลงทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญ เชน แหลงปโตรเลียม อําเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาท่ี
เปนแหลงทองเท่ียว ไดแก บอน้ําพุรอน อําเภอสันกําแพงและอําเภอฝาง โปงเดือด อําเภอแมแตง บอ
น้ําแรธรรมชาติ อําเภอแมริม เปนตน 

 4.1.4 ระบบทรัพยากรปาไม น้ํา และที่ดิน 
จังหวัดเชียงใหมมีปาไมหลายประเภท ประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ 

ปาเต็งรัง ปาเต็งรังผสมปาสนเขา และปาแดง เปนตน ประกอบดวย ปาธรรมชาติ สวนปา และปา
ฟนฟูตามธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดเชียงใหม 11,694,133 ไร (พ้ืนท่ีปาตามกฎหมาย) คิดเปน
รอยละ 69.93 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด แบงเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 25 แหง อุทยานแหงชาติ 13 
แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา 1 แหง  
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จังหวัดเชียงใหมมีแมน้ําปงเปนแมน้ําสายสําคัญ มีแหลงน้ําขนาดใหญ 2 แหง คือ เขื่อนแม 
กวงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง และแบงตามพ้ืนท่ีลุมน้ํา
ไดดังนี้ 

1) ลุมน้ําปงตอนบน 
ลุมน้ําปงตอนบนเปนลุมน้ําท่ีสําคัญท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน เปนตนกําเนิดของแมน้ําปง 

ลุมน้ํามีพ้ืนท่ี 25,355.90 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนมีความลาด
ชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต พ้ืนท่ีสวนใหญเส่ียงตอแผนดินถลมและการชะลางพังทลายของดินสูง 
มีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบสะวันนา คอื มีฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางชัดเจน และมีลุมน้ํายอยอีก 
14 ลุมน้ํา โดยมีแมน้ําสําคัญไดแก แมน้ําปง แมแตง แมกวง แมงัด แมแจม แมขาน แมตื่น  

2) ลุมน้ํากก  
แมน้ํากกเปนแมน้ําสายหลัก มีตนกําเนิดจากภูเขาในประเทศพมา ไหลผานเมืองกก เมือง

สาด ประเทศพมา เขาเขตประเทศไทยท่ีชองน้ํากก อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม แลวไหลเขาสู
จังหวัดเชียงราย กอนจะไหลลงสูแมน้ําโขง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,773 ตารางกิโลเมตร  

3) ลุมน้ําฝาง 
แมน้ําฝางเปนแมน้ําสายหลัก ซ่ึงมีตนกําเนิดจากดอยขุนหวยฝางและดอยหัวโททางตอนใต

ของอําเภอไชยปราการ ไหลลงสูแมน้ํากก มีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ลุมน้ํา 1,948.50 ตารางกิโลเมตร ในอําเภอไชยปราการ ฝาง และแมอาย 

จังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรป 2550 เทากับ 20,052 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 16.58 ของผลิตภัณฑมวลรวมท้ังจังหวัด และมีความสําคัญเปนลําดับท่ี 3 รองจากสาขา
บริการ และอุตสาหกรรม ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอคนตอปเทากับ 76,388 บาท ในขณะท่ีรายได
เฉล่ียตอคนตอปของเกษตรกรเทากับ 40,987 บาท (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม, 
2552)  มีประชากรประกอบอาชีพภาคการเกษตรจํานวน 654,300 คน คิดเปนรอยละ 41 ของ
ประชากรท้ังหมด และมีครัวเรือนภาคเกษตรกรรม  195,598  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ  36.39  ของ
ครัวเรือนท้ังหมด (โครงการชลประทานเชียงใหม, 2551) 

1) พ้ืนท่ีทําการเกษตร  
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท้ังหมด 12,566,911 ไร เปนพ้ืนท่ีการเกษตร 1,611,250 ไร คิดเปน

รอยละ 12.82 พื้นท่ีปลูกขาว 515,385 ไร ปลูกพืชไร 192, 063 ไร ปลูกพืชสวน 536,697 ไร เปน
พ้ืนท่ีท่ีไดรับน้ําจากชลประทาน จํานวน 1,301,604 ไร คิดเปนรอยละ 80 ของพ้ืนท่ีการเกษตร  
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2) การเกษตรกรรม 
2.1) การทํานา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในการทํานามีถึงรอยละ 80 ของ

ประชากรท้ังหมด ในบางอําเภอสามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง เชน อําเภอสันปาตอง เพราะอยูใน
พ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน บริเวณท่ีเพาะปลูกขาวอยูตามท่ีราบริมฝงแมน้ํา และท่ีราบระหวางภูเขา ขาว
ท่ีปลูกจะปลูกขาวเหนียวซ่ึงเอาไวรับประทานมากกวาขาวเจาซ่ึงเอาไวขาย เริ่มปลูกตั้งแตเดือน
มิถุนายนเปนตนไปและเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม  

2.2) การปลูกพืชไร มีการปลูก 2 ฤดู คือทําไรในฤดูฝน คือ ทําไรในฤดูฝน กับทําไรหลังฤดู
ทํานา คือหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว พืชท่ีปลูกไดแก ผักตางๆ เชน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว ผักกาด
หางหงส ถ่ัวลันเตา แตงกวา ซ่ึงจะปลูกมากในเขตอําเภอฝาง แมแตง สันทราย แมริม สันปาตอง  
จอมทอง  สันกําแพง และดอยสะเก็ดนอกจากพวกผักตางๆแลว พืชไรเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหแก
เกษตรกรไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง กระเทียม ยาสูบและใบชาเปนตน 

2.3) การทําสวนผลไม มีลําไย ล้ินจี่ มะมวง โดยเฉพาะลําไยทํารายไดใหแกชาวสวนมาก 
อําเภอท่ีปลูกลําไยมากคือ อําเภอสารภี นอกจากลําไยยังมีการทําสวนสม ปจจุบันท่ีมีช่ือเสียงมีเนื้อท่ี
ปลูกประมาณ 1,000 ไร ของสวนธนาธร ในเขตอําเภอฝาง ไดแกพันธุฟรีมองต พันธุสายน้ําผ้ึง เปน
ตน ล้ินจี่ปลูกมากในเขตอําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอแมอาย นอกจากนี้ยังมีสตรอเบอรี่ นิยม
ปลูกท่ัวไปในบริเวณเชิงเขา ผลผลิตออกมามากในชวงฤดูหนาว 
   2.4) การทําปาไม จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนท่ีปาไมมากท่ีสุดในภาคเหนือ อาชีพการทําปาไมมี
มานานแลว ทํารายไดใหแกผูดําเนินกิจการเปนอยางมากแตปจจุบันพ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากการ
บุกรุกทําลายปาของชาวเขาท่ีตองการพ้ืนท่ีทําไรเล่ือนลอย การใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติของหนวยราชการตางๆ เชนการตัดถนน การสรางอางเก็บน้ํา นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกตัด
ไมของนายทุน การทําปาไมจึงมีในทองท่ีอําเภอทุกอําเภอ 

2.5) การเล้ียงสัตว สวนใหญเปนการเล้ียงเพ่ือการบริโภค และการใชแรงงาน เชน โค 
กระบือ มา ใชเปนพาหนะและบรรทุกของในชนบท สัตวท่ีเล้ียงเปนอาหาร เชนเปด ไก สุกร แพะ 
และปลา ปจจุบันสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดดําเนินการปรับปรุงพันธโคนม โคเนื้อโดยใชพอพันธ
คุมฝูงและวิธีการผสมเทียม มีการสงเสริมใหเอกชนลงทุนดานฟารมโคนม ใหผลผลิตน้ํานมพอเพียง
แกการบริโภคของประชากรในเชียงใหม 

2.6) การประมง สภาพการประมงในจังหวัดเชียงใหมเปนการทําประมงน้ําจืดจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เชนแมน้ําปง เขื่อนตางๆ เปนตน สวนใหญมักจะทําเพ่ือการบริโภค อาชีพการประมงยัง
ไมแพรหลายมากนัก แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันทางราชการไดมีการสงเสริมการเล้ียงปลาพันธุตางๆ 
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เชน ปลาไน ปลานิล ปลาย่ีสกเทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลาทับทิม เปนตน (สํานักงานเกษตร
จังหวดัเชียงใหม, 2553) 

2.7) พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม ผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด
เชียงใหม ไดแก ขาว 408,168 ตัน ลําไย 196,471 ตัน สม 130,302 ตัน กระเทียม 106,938 ตัน และ
หอมแดง 406,839 ตัน เปนตน (โครงการชลประทานเชียงใหม, 2551)  

4.2 สภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร 

4.2.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมทั่วไป 
เกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ มีสภาพเศรษฐกิจ

สังคมโดยท่ัวไป กลาวคือ เปนเพศชายรอยละ 56.3 และเปนเพศหญิงรอยละ 43.8 สวนใหญรอยละ 
41.3 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป และรอยละ 22.5 มีอายุระหวาง 61 – 70 ป ในดานการศึกษา เกษตร
สวนใหญรอยละ 73.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และรอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญรอยละ 56.3 เปนหัวหนา
ครอบครัว และรอยละ 73.8 ไมมีสถานะในสังคม  ในขณะท่ีเกษตรกรรอยละ 18.8 เปนกรรมการ
หมูบาน และรอยละ 7.5 เปนผูใหญบาน เกษตรกรเหลานี้รอยละ 50.0 เปนสมาชิกธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 22.5 เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรและอีกรอยละ 22.5 
เทากันไมเปนสมาชิกองคการใดเลย 

สวนเกษตรกรตัวอยางท่ีไมไดเขารวมโครงการ เปนเพศหญิงรอยละ 67.5 และเปนเพศชาย
รอยละ 32.5 โดยสวนใหญรอยละ 37.5 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป และรอยละ 35.0 มีอายุนอยกวา 50  
ป ในดานการศึกษา เกษตรกรเหลานีส้วนใหญรอยละ 92.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 
55.0  มีสถานะภาพเปนคูสมรส รอยละ 42.5 เปนหัวหนาครอบครัว รอยละ 95.0 ไมมีสถานะใน
สังคม และรอยละ 48.5 เปนสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และรอยละ 24.0 
เปนสมาชิกสหกรณ (ตาราง 4.1) 
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ตาราง 4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริม
การปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เกษตรกรท่ีไมเขารวมโครงการ 
จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย)     80  40 
1. เพศ (รอยละ)    
 - ชาย 56.3  32.5 
 -  หญิง 43.8  67.5 
2. อายุ (รอยละ)    
 - นอยกวา 50 ป 17.5  35.0 
 - 51 – 60 ป 41.3  37.5 
  - 61 – 70 ป 22.5  25.0 
 - มากกวา 70 ป 18.8  2.5 
3. การศึกษา (รอยละ)    
 - ประศึกษา 73.8  92.5 
 - มัธยมศึกษาตอนตน, ปวช. 17.5  5.0 
 - ปวส. 5.0  2.5 
 - ปริญญาตร ี 3.8  0.0 
4.  สถานะในครอบครัว (รอยละ)    
 - หัวหนา 56.3  42.5 
 - คูสมรส 32.5  55.0 
 - ลูก 11.3  2.5 
5. สถานะในสังคม (รอยละ)    
 - ไมมี 73.8  95.0 
 - ผูใหญบาน 7.5  5.0 
 - กรรมการหมูบาน 18.8  0 
6. การเปนสมาชิกองคกร (รอยละ)    
 - ไมเปน 22.5  20.0 
 -กลุมออมทรัพย 5.0  7.5 
 - สหกรณ 22.5  24.0 
 - ธ.ก.ส. 50.0  48.5 
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4.2.2 ขนาดครอบครัว แรงงานครอบครัว อาชีพหลัก และกิจกรรมการเกษตร 
 เกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการมีขนาดครอบครัวเฉล่ีย 3.6 คน เปนเพศชายเฉล่ีย 1.6 
คน และเปนเพศหญิงเฉล่ีย 2.0 คน คิดเปนขนาดแรงงานครอบครัวเฉล่ีย 2.4 คน สวนอาชีพหลักของ
ครอบครัวนั้นรอยละ 95.0 เปนเกษตรกร โดยมีกิจกรรมการเกษตรท่ีดําเนินการ รอยละ 41.3 ปลูกไม
ยืนตน/สวนปา รอยละ 25.0 ปลูกไมผล รอยละ 21.3 ทําไร และรอยละ 12.5 ทํานา 
  สวนเกษตรกรตัวอยางท่ีไมไดเขารวมโครงการมีขนาดครอบครัวเฉล่ีย 3.4 คน เปนเพศชาย
เฉล่ีย 1.7 คน และเปนเพศหญิงเฉล่ีย 1.7 คน และมีขนาดแรงงานครอบครัวเฉล่ีย 2.3 คน สวนอาชีพ
หลักของครอบครัวเหลานี้รอยละ 85.0 เปนเกษตรกร โดยกิจกรรมการเกษตรท่ีดําเนินการรอยละ 
60.0  ปลูกไมผล รอยละ 25.0 ทําไร และรอยละ 15.0 ทํานา (ตาราง 4.2) 
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ตาราง 4.2 ขนาดครอบครัว ขนาดแรงงานครอบครัว อาชีพหลักและกิจกรรมการเกษตรของ
เกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ 

 เกษตรกรท่ีไมเขา
รวมโครงการ 

1. จํานวนสมาชิกตามขนาดครอบครัว (รอยละ)    
 - 1 – 2 คน 93.8  32.5 
 - 3 – 4 คน 6.2  50.0 
 - 5 คนข้ึนไป 0.0  17.5 
2. ขนาดครอบครัวเฉลี่ย (คน/ครอบครัว) 3.6  3.4 
3. จํานวนสมาชิกตามชวงอาย ุ(รอยละ)    
 - เด็กกอนวัยเรียน 4.8  3.3 
 - 7 - 13 ป 4.8  9.8 
 - 14 - 60 ป 77.9  79.7 
 - ผูสูงอาย ุ 12.5  7.2 
4. ขนาดแรงงานครอบครัวเฉลี่ย (คน/ครอบครัว) 2.4  2.3 
5. อาชีพหลักของครอบครัว (รอยละ)    
 - การเกษตร 95.0  85.0 
 - นอกภาคการเกษตร 5.0  15.0 
6. อาชีพหลักของครอบครัวนอกภาคการเกษตร(รอยละ)   
 - รับจาง 80.0  65.0 
 - คาขาย 12.5  32.0 
 - อื่นๆ 7.5  3.0 
7. อาชีพรองของครอบครัวท่ีมีอาชีพหลักการเกษตร(รอยละ)    
 - ไมมี 25.0  16.7 
 - รับจางท่ัวไป 50.0  38.9 
 - คาขาย 25.0  44.4 
8. กิจกรรมเกษตรท่ีดําเนินการ (รอยละ)    
 - ทํานา 12.5  15.0 
 - ทําไร 21.3  25.0 
 - ไมผล 25.0  60.0 
 - ไมยืนตน/ปา 41.2  0.0 
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4.2.3 ขนาดการถือครองที่ดิน สภาพการใชที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ถือครองของ
เกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 65.0 และรอยละ 26.3 ถือครองท่ีดินขนาด             
2 – 10 ไร และขนาด 11 – 20 ไร ตามลําดับ โดยมีขนาดการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 13.5 ไรตอครอบครัว  
คิดเปนสัดสวนพ้ืนท่ีถือครองตอหัวของสมาชิกครอบครัวเทากับ 3.75 ไรตอคน สวนพ้ืนท่ีท้ังหมด
เม่ือจําแนกตามสภาพการใชประโยชนเปนท่ีนา ท่ีไร และท่ีสูง เฉล่ีย 3.4, 6.8 และ 3.1 ไรตอ
ครอบครัว สวนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีถือครองรอยละ 48.8 เปนโฉนด รอยละ 43.8 เปนหนังสือแสดง
สิทธิทํากินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว รอยละ 5.0 เปนหนังสืออนุญาตใหทํา
ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน และรอยละ 2.5 เปนน.ส.3 ตามลําดับ 

สวนเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 85.0 ถือครองท่ีดินขนาด 2 – 10 
ไร โดยมีขนาดการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 15.8 ไรตอครอบครัว คิดเปนสัดสวนพ้ืนท่ีถือครองตอหัวของ
สมาชิกเทากับ 4.65 ไรตอคน สวนพ้ืนท่ีท้ังหมดเม่ือจําแนกตามสภาพการใชประโยชนเปนท่ีนา ท่ีไร 
เฉล่ีย 3.3 และ 5.6 ไรตอครอบครัว สวนเอกสารสิทธ์ิการถือครองรอยละ 70.0 เปนโฉนด รอยละ 
27.5 เปนหนังสือแสดงสิทธิทํากินในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติเปนการช่ัวคราว และรอยละ 2.5 เปน
น.ส.3 (ตาราง 4.3) 
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ตาราง 4.3 ขนาดการถือครองท่ีดิน สภาพการใชท่ีดินและเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีถือครองของ

เกษตรกรท่ีรวมและไมเขารวมโครงการสงเสรมิการปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการ 

 เกษตรกรท่ีไมเขา
รวมโครงการ 

จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย)                           80  40 
1. ขนาดถือครองท่ีดินเฉล่ีย (ไร/ครอบครัว) 13.5  15.8 
2. การกระจายของเกษตรกรตามขนาดท่ีดินถือครอง (รอยละ)   
 - ขนาด 2 – 10 ไร 65.0  85.0 
 - ขนาด 11 – 20 ไร 26.3  10.0 
 - ขนาด 21 ไรขึ้นไป 8.7  5.0 
3. สัดสวนท่ีดินถือครองตอเกษตรกร (ไร/คน) 3.75  4.65 
4. ขนาดท่ีดินเฉล่ียจําแนกตามสภาพการใชประโยชนท่ีดิน 

ของเกษตรกร (ไร/ครอบครัว) 
  

 - ท่ีนา 3.4  3.3 
 - ท่ีไร 6.8  5.6 
 - ท่ีสูง 3.1  0.0 
 - อ่ืนๆ 0.2  6.9 
5. เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีถือครองโดยเกษตรกรเปนเจาของ(รอยละ)   
 - โฉนด 48.8  70.0 
 - ส.ท.ก. 43.8  27.5 
 - ส.ป.ก. 5.0  0.0 
 - น.ส.3 2.5  2.5 
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4.2.4 ระบบการปลูกพืชของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 98.8 ปลูกพืชอายุส้ันในฤดูแลงโดยท้ังหมด

ปลูกถ่ัวเหลือง มีเนื้อท่ี 2.0 ไรตอครอบครัว สวนเกษตรกรอีกรอยละ 1.2 ไมปลูกพืชใดเลย สวนการ
ปลูกพืชอายุส้ันในฤดูฝน เกษตรกรรอยละ 36.2 ไมปลูกพืชใดเลย และรอยละ 63.8 ปลูกขาว 
ขาวโพดและอ่ืนๆมีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 2.5  1.5  และ 1.0 ไรตอครอบครัวตามลําดับ สวนการปลูกไมยืน
ตนมีเกษตรกรปลูกกันถึงรอยละ 93.8 โดยมีพ้ืนท่ีปลูกไมสัก ลําไย และอ่ืนๆเฉล่ีย 6.5  1.5 และ 0.5                      
ไรตอครอบครัว ตามลําดับ 
 สวนเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 95.0 ไมปลูกพืชใดเลยในฤดูแลง            
สวนอีกรอยละ 5.0 ปลูกถ่ัวเหลือง มีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 1.5 ไรตอครอบครัว สวนการปลูกพืชอายุส้ันใน
ฤดูฝน เกษตรกรรอยละ 92.5 ไมปลูกพืชใดเลยและรอยละ 7.5 ปลูกขาว ขาวโพดและอ่ืนๆมีพ้ืนท่ี
ปลูกเฉล่ีย 1.0  3.5 และ 1.3 ไรตอครอบครัวตามลําดับ สวนการปลูกไมยืนตนมีเกษตรกรปลูกถึง
รอยละ 97.5 โดยมีพ้ืนท่ีปลูกลําไยและอ่ืนๆ 9.0 และ 1.0 ไรตอครอบครัว ตามลําดับ (ตาราง 4.4) 
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ตาราง 4.4 การปลูกพืชของเกษตรกรท่ีรวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ 

 เกษตรกรท่ีไมเขา
รวมโครงการ 

จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย)                           80  40 
1. การปลูกพืชอายุส้ันในฤดูแลง (รอยละ)    
 - ไมปลูก 98.8  95.0 
 - ปลูก 1.2  5.0 
2. พ้ืนท่ีปลูกพืชอายุส้ันในฤดูแลงเฉล่ีย (ไร/ครอบครัว)   
 - ถ่ัวเหลือง 2.0  1.5 
3. การปลูกพืชอายุส้ันในฤดูฝน (รอยละ)    
 - ไมปลูก 36.2  92.5 
 - ปลูก 63.8  7.5 
4. พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชอายุส้ันในฤดูฝนเฉล่ีย (ไร/ครอบครัว)   
 - ขาว 2.5  1.0 
 - ขาวโพด 1.5  3.5 
 - อ่ืนๆ 1.0  1.3 
5. การปลูกไมยืนตน (รอยละ)    
 - ไมปลูก 6.2  2.5 
 - ปลูก 93.8  97.5 
6. พ้ืนท่ีเพาะปลูกไมยืนตนเฉล่ีย (ไร/ครอบครัว)    
 - ไมสัก 6.5  0.0 
 - ลําไย 1.5  9.0 
 - อ่ืนๆ 0.5  1.0 
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4.2.5 การออมของครัวเรือนเกษตรกร 
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 81.3 มีการออมและมีมูลคาการออมเฉล่ีย 

16,755 บาท โดยอยูในรูปเงินสด เงินฝากธนาคาร และอ่ืนๆมีมูลคาเฉล่ีย 6,394  9,929 และ 432 บาท
ตอครอบครัว 

สวนเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 27.5 มีการออมและมีมูลคาการ
ออมเฉล่ีย 4,625 บาท โดยอยูในรูปเงินสด เงินฝากธนาคาร และอ่ืนๆ มีมูลคาเฉล่ีย 1,227  2,780 และ 
618 บาทตอครอบครัว (ตาราง 4.5) 
  
ตาราง 4.5 การออมของเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 
รายการ เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 
 เกษตรกรท่ีไมเขารวม

โครงการ 
จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย)                     80  40 
1. เกษตรกรจําแนกตามการออม (รอยละ)   
 - ไมออม 18.7  72.5 
 - ออม 81.3  27.5 
2. มูลคาการออมเฉล่ีย (บาท/ครอบครัว) 16,755  4,625 
 - เงินสด 6,394  1,227 
 - เงินฝากธนาคาร 9,929  2,780 
 - อ่ืนๆ 432  618 
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 4.2.6 หนี้สินคงคางกอนและในปการเพาะปลูก 2551/52 ของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 80.0 ไมมีหนี้สินคงคางกอนปการเพาะปลูก 

2551/52 สวนอีกรอยละ 20.0 มีหนี้สินคงคางเฉล่ียเปนเงิน 231,897 บาทตอราย โดยรอยละ 65.5 กู
เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และรอยละ 25.0 กูเงินจากสหกรณ  
 สวนหนี้สินปการเพาะปลูก 2551/52 เกษตรกรรอยละ 92.3 ไมตองกู สวนอีกรอยละ 7.7 กู
คิดเปนหนี้สินเฉล่ีย 25,833 บาทตอราย โดยเกษตรกรรอยละ 85 กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรรอยละ 15.0 กูจากสหกรณ สวนการชําระเงินคืนเกษตรกรรอยละ 76.3 ท่ีกูมี
ความสามารถในการชําระคืนไดบางสวนรอยละ 10.0 ไมสามารถชําระไดเลยรอยละ 13.7 สามารถ
ชําระเงินคืนไดท้ังหมด 

เกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 85.0 ไมมีหนี้สินคงคางกอนปการ
เพาะปลูก 2551/52 สวนอีกรอยละ 15 มีหนี้สินคาง โดยมีหนี้สินคงคางเฉล่ีย 43,688 บาทตอราย 
โดยเกษตรกรรอยละ 73.8 กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และรอยละ 12.2 
กูเงินจากสหกรณ  
 สวนหนี้สินปการเพาะปลูก 2551/52 เกษตรกรรอยละ 97.5 ไมตองกู สวนอีกรอยละ 2.5  
ตองกูคิดเปนหนี้สินเฉล่ีย 150,000 บาทตอราย โดยมีเกษตรกรรอยละ 72.5 กูเงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สวนการชําระเงินคืนเกษตรกรท่ีกูรอยละ 75.0 มีความสามารถใน
การชําระคืนไดบางสวน รอยละ 2.5 ไมสามารถชําระไดเลย และรอยละ 22.5 สามารถชําระเงินคืน
ไดท้ังหมด (ตาราง 4.6) 
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ตาราง 4.6 หนี้สินคงคางกอน และในปการเพาะปลูก 2551/52ของเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขา
รวมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ                     
พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ 

 เกษตรกรท่ีไมเขา
รวมโครงการ 

จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย)                           80  40 
1. หนี้สินคางกอนปเพาะปลูก 2551/52 (รอยละ)   
 - ไมมี 80.0  85.0 
 - มี 20.0  15.0 
 ขนาดหนี้สินคาง (บาท/ราย)        231,897  43,688 
2. แหลงเงินกู (รอยละ)    
 - ธ.ก.ส. 65.5  73.8 
 - สหกรณ 25.0  12.2 
 - อ่ืนๆ 9.5          14.0 
3. หนี้สินปเพาะปลูก 2551/52 (รอยละ)    
 - ไมมี 92.3  97.5 
 - มี 7.7  2.5 
 ขนาดหนี้สินกูเฉล่ีย (บาท/ราย)              25,833  150,000 
4. แหลงเงินกู (รอยละ)    
 - ธ.ก.ส. 85.0  72.5 
 - สหกรณ 15.0  15.5 
 - อ่ืนๆ 0.0  12.0 
5. ความสามารถในการชําระคืน (รอยละ)    
 - ท้ังหมด 13.7  22.5 
 - บางสวน 76.3  75.0 
 - ไมไดเลย 10.0  2.5 
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 4.2.7 คาใชจายครอบครัวของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 
 เกษตรกรท่ีรวมโครงการมีรายการคาใชจายครอบครัว 4 อันดับแรก ไดแก คากับขาวและ
เครื่องปรุงอาหารเปนเงินเฉล่ีย 45,000 บาทตอครอบครัวตอป หรือรอยละ 28.5 ของคาใชจาย
ท้ังหมดตอป เปนคาอุปโภค/บริโภค เฉล่ีย 22,524 บาทตอครอบครัวตอป หรือรอยละ 14.3 ของ
คาใชจายท้ังหมดตอป คาขาวเฉล่ีย 16,346 บาทตอครอบครัวตอป หรือรอยละ 10.4 ของคาใชจาย
ท้ังหมดตอป และคาของใชในครอบครัวเฉล่ีย 13,647 บาทตอครอบครัวตอป หรือรอยละ 8.7 ของ
คาใชจายท้ังหมดตอป สวนคาน้ํามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ คาใชจายไปเรียนหนังสือของลูกหลาน 
และคาเดินทาง/ทองเท่ียวพักผอน มีสัดสวนรอยละ 6.4  6.0  และรอยละ 4.9 ตามลําดับ (ตาราง 4.7) 
 
ตาราง 4.7 คาใชจายครอบครัวเกษตรกรของท่ีรวมโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัด

เชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 
รายการ คาใชจายเฉล่ีย         

(บาท/ครัวเรือน) 
รอยละ 

1. คาขาว 16,346 10.4 
2. คากับขาวและเครื่องปรุงอาหาร 45,000 28.5 
3. คาเลาเรียนลูกหลาน 4,338 2.8 
4. คาใชจายไปเรียนหนังสือลูกหลาน 9,540 6.0 
5. คาอุปโภค/บริโภค 22,524 14.3 
6. คาเส้ือผาเครื่องนุงหม 6,059 3.8 
7. คาของใชในครัวเรือน 13,647 8.7 
8. คาน้ํามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ 10,152 6.4 
9. คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟา และโทรศัพท) 3,948 2.5 
10. คายารักษาโรค 5,832 3.7 
11. คาเดินทาง/ทองเท่ียวพักผอน 7,647 4.9 
12. คาชวยงานสังคมและทําบุญ 6,684 4.2 
13. คาเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 5,580 3.5 
14. คาบุหรี่ยาสูบ 348 0.2 

รวมทั้งหมด 157,645 100.0 
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 4.2.8 ความรู ความคิดเห็น และสาเหตุการตัดสินใจของเกษตรกร 
เกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 43.8 ไดรับขอมูลโครงการจากกรม

ปาไม รองลงไปเกษตรกรรอยละ 33.8 และ 18.8 ไดรับขอมูลโครงการจากผูนําชุมชนและเพื่อนบาน 
ตามลําดับ สวนความรูในการปลูกสวนปา เกษตรกรรอยละ 96.3 ไดความรูมาจากกรมปาไม และ
รอยละ 2.5 ไดความรูจากกรมสงเสริมการเกษตร สวนสาเหตุท่ีเขารวมโครงการ เกษตรกรรอยละ 
37.5 เขารวมโครงการเนื่องจากเงินอุดหนุนจูงใจ รอยละ 25.0 มีท่ีดินมากพอ และรอยละ 22.5 คิดวา
จะไดรับผลตอบแทนท่ีดี สวนสาเหตุท่ีเกษตรกรเลือกปลูกไมสัก รอยละ 43.8 เช่ือวาจะไดรับ
ผลตอบแทนสูง รอยละ 30.0 เช่ือวาการปลูกไดผลผลิตท่ีดี และรอยละ 26.3 เช่ือวาไมสักมีความ
ตองการและราคาสูง (ตาราง 4.8) 
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ตาราง 4.8 แหลงขอมูล ความรู และสาเหตุการตัดสินใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริม
การปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน  รอยละ 

1. แหลงขอมูลโครงการ    
 - กรมปาไม 35 43.8 
 - ผูนําชุมชน 27 33.8 
 - เพ่ือนบาน 15 18.8 
 - อ่ืนๆ 3 3.6 
2. แหลงความรูในการปลูกสวนปา    
 - กรมปาไม 77 96.3 
 - กรมสงเสริมการเกษตร 2 2.5 
 - อ่ืนๆ 1 1.3 
3. สาเหตุท่ีเขารวมโครงการ    
 - ผลตอบแทนด ี 18 22.5 
 - มีท่ีดินมากพอ 20 25.0 
 - เงินอุดหนุนจูงใจ 30 37.5 
 - อ่ืนๆ 12 15.0 
4. สาเหตุท่ีเลือกปลูกไมสัก    
 - มีความตองการและราคาสูง 21 26.3 
 - เช่ือวาปลูกไดผลด ี 24 30.0 
 - ผลตอบแทนสูง 35 43.8 
 
 4.2.9 ขนาด สภาพการใชประโยชน และสาเหตุในการเลือกแปลงที่ดินปลูกปาไมสัก 
 เกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมโครงการสวนใหญรอยละ 95.0 มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ   
5 – 10 ไร รอยละ 3.8 มีขนาดพ้ืนท่ีรวมโครงการ 21 ไรขึ้นไป และมีพ้ืนท่ีรวมโครงการเฉล่ีย 6.5 ไร
ตอครอบครัว โดยกอนเขารวมโครงการมีเนื้อท่ี 3.5   1.1   1.1 และ 0.7 ไรตอครอบครัว เปนท่ีไร ท่ี
นา ท่ีไรนาสวนผสม และท่ีสูง ตามลําดับ สวนสาเหตุท่ีเลือกปลูกไมสักในท่ีดินดังกลาว รอยละ 
65.0 เห็นวาเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม และรอยละ 27.5 เห็นวาเปนท่ีวางและยังใชประโยชนไมเต็มท่ี 
(ตาราง 4.9) 
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ตาราง 4.9 ขนาด สภาพการใชประโยชน และสาเหตใุนการเลือกแปลงท่ีดินปลูกปาไมสักของ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสรมิเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน  รอยละ 

1. พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการเฉล่ีย(ไร/ครอบครัว) 6.5 - 
2. การกระจายของขนาดพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ  
 - 5 – 10 ไร 76 95.0 
 - 11 – 20 ไร 1 1.3 
 - 21 ไรขึ้นไป 3 3.8 

3. สภาพการใชท่ีดินกอนเขารวมโครงการ (ไร/ครอบครัว)  
 - ท่ีนา 1.1 - 
 - ท่ีไร 3.5 - 
 - ท่ีสูง 0.7 - 
 - อ่ืนๆ เชน ท่ีไรนาสวนผสม 1.1 - 

4. สาเหตุท่ีปลูกปาสักในที่ดินดังกลาว (รอยละ)  
 - เปนท่ีวาง/ใชประโยชนไมเต็มท่ี 22 27.5 
 - เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 52 65.0 
 - อ่ืนๆ 6 7.6 

 
 4.2.10 ความสนับสนุน และเงินอุดหนุนที่ไดรับ 

ความสนับสนุนและเงินอุดหนุนท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการ เกษตรกรรอยละ 57.5 ได
เขารับการอบรมในการปลูกสวนปา รอยละ 41.3 ไดรับความสนับสนุนดานการรวมกลุมเกษตรกรผู
ปลูกไมเศรษฐกิจ สวนของอุดหนุนของโครงการ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.5 ไดรับเงินอุดหนุน
ครบตามจํานวน รอยละ 6.3 ไมไดรับเงินอุดหนุนเลย และรอยละ 1.3 ไดรับเงินอุดหนุนไมครบตาม
จํานวน (ตาราง 4.10) 
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ตาราง 4.10 ความสนับสนุน และเงินอุดหนุนท่ีเกษตรกรไดรับตามโครงการสงเสรมิเกษตรกร
ปลูกไมเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน  รอยละ 

1. ความสนับสนุนท่ีไดรับ    
 - ความรูดานการปลูกดวยการเขารับการอบรม 46 57.5 
 - การรวมกลุมเกษตรกร   33 41.3 
 - อ่ืนๆ 1 1.3 

2. เงินอุดหนุนท่ีไดรับจํานวน 3,000 บาท/ไร    
 - ไดรับเต็มจํานวน 74 92.5 
 - ไมไดรับเลย   5 6.3 
 - ไดรับ แตไมครบตามจํานวน 1 1.3 

 
 4.2.11 ปญหาการปลูกและความสนับสนุนที่ตองการของเกษตรกร 

เกษตรกรรอยละ 60.0 ไมมีปญหาในการปลูก สวนเกษตรกรท่ีเหลือรอยละ 40.0 มีปญหา
ในการปลูก โดยรอยละ 22.5 มีปญหาดานการดูแล รอยละ 10.0 มีปญหาดานการเจริญเติบโตของไม 
และรอยละ 7.5 มีปญหาดานความสมบูรณของดิน  

สวนความสนับสนุนท่ีตองการ เกษตรกรรอยละ 77.5 ไมตองการ สวนเกษตรกรอีกรอยละ 
22.5 ตองการความสนับสนุน ในจํานวนนี้รอยละ 21.3 ตองการความสนับสนุนดานการตลาด และ
รอยละ 1.3 ตองการความสนับสนุนดานเงินทุนการปลูกและการดูแล (ตาราง 4.11) 
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  ตาราง 4.11 ปญหาการปลูกและความสนับสนุนท่ีตองการของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน  รอยละ 

1. ปญหาดานการปลูก    
 - ไมมีปญหา 48 60.0 
 - มี 32 40.0 

2. ประเด็นปญหา (ของเกษตรกรท่ีมีปญหา)   
 - การเจริญเติบโตของไม 8 10.0 
 - การดูแล           18 22.5 
 - ความสมบูรณของดิน 6 7.5 

3. ความสนับสนุนท่ีตองการ   
 - ไมตองการ 62 77.5 
 - ตองการ 18 22.5 

4. ประเด็นความสนับสนุนท่ีตองการ(ของเกษตรกรผูตองการความสนับสนุน)  
 - เงินทุนการปลูกและดูแล 1 1.3 
 - การตลาด 17 21.3 

 
4.2.12 ความม่ันใจและการดําเนินการตอไปของเกษตรกร 
ความม่ันใจตอความสําเร็จในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรพบวา รอยละ 40 มีความ

พอใจมาก รอยละ 38.8 และ 21.3 มีความพอใจปานกลาง และนอยตามลําดับ ปจจุบันมีเกษตรกร
รอยละ 28.8 ท่ียังปลูกอยู สวนเกษตรกรท่ีเหลือรอยละ 71.3 ทําการตัดฟนไปแลว ไดตัดสินใจ
ดําเนินการหลังจากตัดฟนไมรุนนี้แลว กลาวคือเกษตรกรรอยละ 21.3 ไมปลูกตอ โดยรอยละ 8.0  
เห็นวาใหผลตอบแทนชา และรอยละ 6.3 ตองการปลูกพืชชนิดอ่ืน สวนรอยละ 7.6 ของเกษตรกรที่
ตัดสินปลูกรุนตอไป รอยละ 5.1 จะทําการปลูกในพ้ืนท่ีเทาเดิม และรอยละ 2.5 จะเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ
ปลูก (ตาราง 4.12) 
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ตาราง 4.12 ความมั่นใจและการดําเนินการตอไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการ
ปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน  รอยละ 

1. ความม่ันใจตอความสําเร็จในการปลูก    
 - นอย 17 21.3 
 - ปานกลาง 31 38.8 
 - มาก 32 40.0 

2. สภาพปจจุบัน   
 - ตัดไปแลว 57 71.3 
 - ยังปลูกอยู 23 28.8 

3. การดําเนินการตอไป (ของเกษตรกรผูท่ียังปลูกอยู)   
 - ปลูกตอจนครบอายุตัดฟน 20 25.0 
 - ยังไมตัดสินใจ 3 3.8 

4. การดําเนินการหลังจากตัดฟนไมรุนนี้ (ของเกษตรกรผูท่ียังปลูกอยู)  
 - ไมปลูกตอ 17 21.3 
 - ปลูกตอ   6 7.6 

5. สาเหตุท่ีไมปลูกตอ (ของเกษตรกรผูท่ีไมตองการปลูกตอ)  
 - ไมมีท่ีจะปลูก 3 3.8 
 - ไดรับผลตอบแทนชา 8 8.0 
 - ตองการปลูกพืชชนิดอ่ืน 5 6.3 
 - อ่ืนๆ 1 3.2 

6. ขนาดการปลูกตอไป (ของเกษตรกรผูท่ีตองการปลูกตอ)        
 - ในเนื้อท่ีเทาเดิม  4 5.1 
 - ในเนื้อท่ีเพ่ิมขึ้น 2 2.5 
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4.2.13 การไดรับขอมูล และความคิดเห็นของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการ 
 การไดรับขอมูลโครงการ เกษตรกรตัวอยางท่ีไมไดรวมโครงการท้ังหมดเคยไดรับขอมูล
โครงการ โดยรอยละ 65 ไดรับขอมูลโครงการจากผูนําชุมชน และรอยละ 17.5 เทากันไดรับขอมูล
จากเพ่ือนบานและอ่ืนๆ สวนสาเหตุท่ีตัดสินใจไมเขารวมโครงการ เกษตรกรรอยละ 55 ไมมีท่ีดิน
เขารวมโครงการ รอยละ 30 และ 15 คิดวาระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป และอ่ืนๆตามลําดับ อยางไร
ก็ตามเกษตรกรเหลานีส้วนใหญรอยละ 85 เห็นวาโครงการมีประโยชน โดยเกษตรกรรอยละ 42.5 มี
ความคิดเห็นวาไมสักมีราคา รอยละ 37.5 มีความคิดเห็นวาไมสักมีราคาและความตองการสูง และ
รอยละ 5 มีความเห็นอ่ืนในดานประโยชนโครงการ เกษตรกรรอยละ 85 คิดวาโครงการนี้มี
ประโยชน สวนเกษตรกรท่ีคิดวาไมมีประโยชนรอยละ 10 เห็นวาพืชอ่ืนใหผลประโยชนมากกวา 
และรอยละ 5 เห็นวาใหผลตอบแทนชา สวนประโยชนดานส่ิงแวดลอม เกษตรกรรอยละ 85 เห็นวา
โครงการนี้มีประโยชน โดยรอยละ 50 คิดวาสามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมได และรอยละ 32.5 คิด
วาไดประโยชนจากท่ีดินท่ีเคยถูกปลอยราง สวนเกษตรกรท่ีคิดวาโครงการไมเปนประโยชนตอ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 12.5 คิดวาเปนพ้ืนท่ีขนาดเล็กไมสามารถชวยแกปญหาส่ิงแวดลอมได  
 สวนการปลูกสวนปาไมสักในอนาคต เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.5 ไมคิดท่ีจะปลูก โดย
รอยละ 52.5 ไมมีท่ีดินปลูก และรอยละ 30 คิดวาจะปลูกพืชชนิดอ่ืน (ตาราง 4.13) 
 

ตาราง 4.13 การไดรับขอมูล และความคิดเห็นของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการสงเสริม
การปลูกไมเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
 จํานวน  รอยละ 

1. การไดรับขอมูลโครงการ    
 - ไมเคย 0 0 
 - เคย 40 100.0 
2. แหลงขอมูลโครงการ (ของเกษตรกรผูท่ีไดรับขอมูล)   
 - ผูนําชุมชน 26 65.0 
 - เพ่ือนบาน 7 17.5 
 - อ่ืนๆ 7 17.5 
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ตาราง 4.13 
(ตอ) 

การไดรับขอมูล และความคิดเห็นของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการสงเสรมิ
การปลูกไมเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน รอยละ 

3. สาเหตุท่ีไมเขารวมโครงการ   
 - ไมมีท่ีดินเขารวม 22 55.0 
 - ความสนับสนุนไมเพียงพอ 0 0 
 - ระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป 12 30.0 
 - อ่ืนๆ 6 15.0 
4. ความคิดเห็นตอประโยชนโครงการท่ีเกษตรกรไดรับ    
 - ไมเปนประโยชน 6 15.0 
 - เปนประโยชน 34 85.0 
5. สาเหตุท่ีคิดวาไมเปนประโยชน (ของเกษตรกรผูท่ีคิดวา 

ไมเปนประโยชน) 
 

 - ใหผลตอบแทนชา 2 5.0 
 - พืชอ่ืนใหผลประโยชนดีกวา 4 10.0 
6. สาเหตุท่ีคิดวาเปนประโยชน (ของเกษตรกรผูท่ีคิดวา 

เปนประโยชน)      
 

 - ไมสักมีราคา 17 42.5 
 - ไมสักมีราคาและความตองการสูง 15 37.5 
 - อ่ืนๆ 2 5.0 

7. ความคิดเห็นตอประโยชนโครงการในดานส่ิงแวดลอม  
 - ไมเปนประโยชน        6 15.0 
 - เปน 34 85.0 

8. สาเหตุท่ีคิดวาไมเปนประโยชน (ของเกษตรกรผูท่ีคิดวา 
ไมเปนประโยชน)      

 

 - เปนพ้ืนท่ีเล็กๆไมชวยแกปญหาส่ิงแวดลอม 5 12.5 
 - อ่ืนๆ                           1 2.5 
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ตาราง 4.13 
(ตอ) 

การไดรับขอมูล และความคิดเห็นของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการสงเสรมิ
การปลูกไมเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

รายการ เกษตรกร 
จํานวน รอยละ 

9. สาเหตุท่ีทําใหคิดวาเปนประโยชน (ของผูท่ีคิดวาเปน
ประโยชน) 

  

 - ชวยแกปญหาส่ิงแวดลอม 20 50.0 
 - ไดประโยชนจากท่ีดินท่ีเคยถูกปลอยราง 13 32.5 
 - อ่ืนๆ 1 2.5 

10. การปลูกสวนปาไมสักในอนาคต   
 - ปลูก 3 7.5 
 - ไมปลูก 37 92.5 

11. สาเหตุท่ีคิดวาจะไมปลูก (ของเกษตรกรผูท่ีคิดวาจะไมปลูก)  
 - ไมมีท่ีดินปลูก 21 52.5 
 - คิดจะปลูกพืชชนิดอ่ืน 12 30.0 
 - ใชระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป 4 10.0 
    

 
4.3 วิธีปฏิบัติและตนทุนในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรท่ีรวมโครงการสงเสริมการปลูกไม 
      เศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2537 - 2541 

 4.3.1 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การปลูก และการดูแลรักษา 
1) การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก เกษตรกรสวนใหญจะจางเหมารถแทรกเตอร มาเกรดปรับพ้ืนท่ี

และไถบุกเบิก 1 ครั้ง แลวไถพรวนสลับอีก 1 ครั้ง เม่ือเตรียมท่ีเสร็จแลว จะทําการปกหลักหมาย
ปลูก โดยใชไมไผผาซีกขนาดความยาวประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ปกตามระยะท่ีกําหนดไวและ
เหมาะสม ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรเลือกปลูกท่ีระยะ 2 x 4 เมตร หรือ 200 ตนตอไร  

2) ในการปลูก เกษตรกรจะเลือกปลูกชวงตนฤดูฝน หลังจากท่ีฝนตกหนักและดินชุมช้ืน
เพียงพอประมาณเดือนพฤษภาคม เกษตรกรท่ีรวมโครงการสวนใหญปลูกดวยตนกลา โดยขุดหลุม
ปลูกขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก ปุยหมัก ปุยเคมี ผสมกับหนาดิน และ
เศษใบไมหรือวัชพืช  
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3) การบํารุงรักษาสวนไมสัก ประกอบดวย 
3.1) การแผวถางวัชพืช เพ่ือลดการแกงแยงอาหารในดินและเบียดบังแสงแดดซ่ึงจําเปนตอ

การเจริญเติบโตและยังชวยปองกันไฟปาดวย  
3.2) การใสปุย ใสปุยเพ่ือเรงการเจริญเติบโตในระยะแรกๆ โดยใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ           

22-11-11 ใสตนไมปละ 1-2 ครั้งในปแรก ใสครั้งละ 25 กรัมตอตน ปท่ี 2 50 กรัมตอตน ปท่ี 3 75             
กรัมตอตน ปท่ี 4-5 ประมาณ 100 กรัมตอตน   

3.3) การทําแนวกันไฟเพ่ือปองกันไฟปา โดยทําทางตรวจการและแนวปองกันไฟรอบๆ 
แปลง และควบคุมวัชพืช  

3.4) เม่ือตนมีอายุมากขึ้นและขนาดโตขึ้น ทําการลิดและตกแตงกิ่งเพ่ือใหลําตนสวยงาม การ
ตัดสางขยายระยะเพ่ือเปดโอกาสใหตนไมเจริญเติบโตไดเต็มท่ี  

4.3.2 ตนทุนในการปลูกปาไมสัก 
1) ตนทุนในการปรับพ้ืนท่ี การปลูก และคาใชจายอ่ืนๆ 
การปรับพ้ืนท่ีจะตองทําการไถบุกเบิก 1 ครั้ง และไถพรวนสลับอีก 1 ครั้ง โดยการจางเหมามี

คาใชจาย 420 บาทตอไร สวนการปลูกประกอบดวย ตนทุนคาไมปกหลัก อันละ 0.25 บาท จํานวน 
200 อันรวมเปน 45 บาท คากลาสัก กลาละ 3 บาท จํานวน 200 กลา รวมเปน 600 บาท และคาแรง
ในการปลูก ปลูกซอมและตรวจนับ 135 บาทตอไร  

2) ตนทุนคาปุย และคาแรงในการใสปุย 
ปุยท่ีใชเพ่ือเรงการเจริญเติบโตในระยะแรกๆ ใชปุยสูตร 15-15-15 หรือ 22-11-11 ซ่ึง

ปุยเคมีท่ีใชมีราคากระสอบละ 360 บาท คาปุย และคาใสปุยในปแรก 210 บาทตอไร และในปท่ี              
2 – 5 ประมาณ 660 บาทตอไรตอป 

3) ตนทุนคาดายหญา และทําความสะอาดแนวกันไฟ 
การดายหญาในชวงแรกๆ อยางนอยปละ 2 ครั้ง กอนและหลังฤดูฝนในแตละป การปลูกไม

สักตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 มีตนทุนในการดายหญาปละ 90 บาทตอไรตอป ในสวนของการทําความ
สะอาดแนวกันไฟ ในปแรกตองดําเนินการทําแนวกันไฟกอน จึงมีตนทุนในปแรก 500 บาทตอไร 
ในปตอมาจนถึงระยะตัดฟน ควรมีการทําความสะอาดแนวกันไฟปละ 2 ครั้ง เปนคาแรงงานครั้งละ 
90 บาท  

4) ตนทุนในการลิดกิ่ง  
คาแรงงานในการลิดกิ่ง 90 บาทตอครั้ง ซ่ึงจะทําการลิด 1 ปเวน 1 ป (ตาราง 4.14) 
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ตาราง 4.14  ตนทุนในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2537 - 2541 

ปท่ี  รายการ ตนทุน (บาท/ไร) 
1 การปรับพ้ืนท่ี การปลูกและอ่ืน  ๆ  

 - แผวถางพ้ืนท่ี (ไถดะ) 160 
 - เก็บริบ สุมเผา 260 
 - ทําแนวกันไฟ 504 
 - ปกหลักแนวปลูก 45 
 - ปลูกไมสัก 135 
 - กําจัดวัชพืช 90 
 - ปลูกซอมและตรวจนับ 90 
 - ใสปุย 45 
 คาวัสด ุ  
 - กลาสัก (3 บาท/กลา) 720 
 - คาใชสอยและวัสดุอ่ืนๆ 95 
 - คาปุย  165 
 คาแรงงานในการเตรียมพ้ืนท่ี ( 90 บาท/คน/วัน)  
 รวม 2,309 

2 – 5 การบํารุงรักษา  
 - คาแรงดายวัชพืช 180 
 - คาแรงใสปุย 90 
 - คาแรงรดน้ํา 22.5 
 - คาแรงทําความสะอาดแนวกันไฟ 90 
 คาวัสด ุ  
 - คาปุย 660 
 รวม 4,170 
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ตาราง 4.14 
(ตอ) 

ตนทุนในการปลูกปาไมสักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2537 - 2541 

ปท่ี รายการ ตนทุน (บาท/ไร) 
6 – 10 การบํารุงรักษา ตัดสาง และอ่ืน  ๆ  

 - คาแรงดายวัชพืช 180 
 - คาแรงลิดกิ่ง 90 
 - คาแรงทําความสะอาดแนวกันไฟ 90 
 รวม 1,800 

11 - 15 การบํารุงรักษา  
 - คาใชจายรวม/ไร/ป 100 
 รวม 500 

รวมท้ังหมด 8,779 
 
 4.4 เสนรอบวงไมตัวอยางในแปลงปลูกปาไมสักของเกษตรกร 

จากรอบวงตนไมในแปลงปลูกของเกษตรกรที่ระดับเพียงอก โดยการสุมแบบกลุมตามอายุ
ไมของเกษตรกรตัวอยางจํานวน 10 ตนตอราย ใหกระจายท่ัว 4 โซนตามแถวและลําดับของตน 
ขนาดรอบลําตนท่ีระดับความสูงเพียงอก (GBH) หรือท่ีระดับความสูง 130 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน
ของตนไมอายุ 11 – 15 ป มีความยาวเสนรอบวงเฉล่ีย 37.9  40.2  42.3  44.3 และ 46.4 ตามลําดับ
ดังนี้ (ตาราง 4.15) 
 
ตาราง  4.15 อายุไมและเสนรอบวงไมเฉล่ียในปาไมสักของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

สงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวดัเชียงใหม ป พ.ศ. 2537 - 2541 
อายุไม (ป) เสนรอบวงเฉล่ียท่ีความสูงเพียงอก (ซม.) 

11 37.9 
12 40.2 
13 42.3 
14 44.3 
15 46.4 
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