
 
บทที ่3 

สภาพสังคมและเศรษฐกจิของอ าเภอแม่แตง 
 

เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงสภาพทัว่ไปและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของอ าเภอแม่แตง ซ่ึงเน้ือหาในส่วนน้ีจะอธิบายถึง ประวติัและความเป็นมาของอ าเภอ    
แม่แตง ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง การคมนาคม การเกษตร                  
การอุตสหากรรม และส่วนท่ีสองกล่าวถึงสภาพทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
ประกอไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท าเกษตร และสถานภาพทางสังคม
ของหวัหนา้ครัวเรือน อาชีพหลกัและอาชีพรองของครัวเรือน จ านวนสมาชิกและแรงงานเกษตรใน
ครัวเรือน รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ภาวะหน้ีสินและแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเกษตร ทั้งน้ี
เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจสภาพพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ตลอดจนสภาพทัว่ไปทางสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร ในอ าเภอแม่แตง 

3.1 สภาพทัว่ไปและโครงสร้างทางเศรษฐกจิของอ าเภอแม่แตง 

3.1.1 ประวตัิความเป็นมาของอ าเภอแม่แตง 

อ าเภอแม่แตงตั้งข้ึนแห่งแรกในทอ้งท่ีต าบลบา้นเป้า ปัจจุบนั คือ บา้นเป้าหมู่ท่ี 4 ต าบล  
บา้นเป้า เม่ือ พ.ศ. 2418 ตรงกบัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรง
รับสั่งให้พระเจา้อินทวิชยานนท์ (เจา้หลวง) เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ องคท่ี์ 7 ตั้งแขวนเมืองแกน
ข้ึนท่ีบา้นเป้า เรียกว่า แขวงบา้นเป้าเมืองแกน และแต่งตั้งทา้วแสนไชย ข้ึนเป็นผูป้กครองแขวง
เป็นคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2435 ได้ยา้ยไปตั้งท่ีบา้นเมืองก้ืด หมู่ท่ี 1 ต  าบลก้ืดช้าง เรียกว่า แขวง 
เมืองก้ืด โดยมีขุนก้ืด เป็นผูป้กครองแขวง ปี พ.ศ. 2437 ไดย้า้ยไปตั้งท่ีบา้นวงัแดง หมู่ท่ี 2 ต าบล  
อินทขิล เรียกว่า แขวงเมืองแกน อีกคร้ังหน่ึง มีพ่อพรหม (ก านนัพรหมก านนัคนแรกของต าบล 
อินทขิล) เป็นผูป้กครอง ปี พ.ศ. 2439 ไดย้า้ยไปตั้งท่ี แม่ก๊ะ หมู่ท่ี 3 ต  าบลแม่แตง เรียกวา่ แขวง
แม่ก๊ะ โดยมีขนุแตง (แต๋ง) เป็นผูป้กครองแขวง และปี พ.ศ. 2450 ไดย้า้ยมาตั้งท่ีบา้นเหล่า (ป่าเส้า) 
หมู่ท่ี 2 ต  าบลสันมหาพน ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2450 ทางการไดย้กฐานะเป็นอ าเภอ เรียกว่า อ าเภอ     
สันมหาพน โดยมีนาอ าเภอคนแรกช่ือ ขุนมิกสันสุรบาล (ฟ้อน) แต่เน่ืองจากอ าเภอสันมหาพนติด
กบัล าน ้ าแม่แตง จึงเปล่ียนเป็น อ าเภอแม่แตง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 เป็นตน้มา และไดย้า้ยท่ีว่าการ
อ าเภอออกมาตั้งในท่ีปัจจุบนั เม่ือ พ.ศ. 2502 โดยมี นายอ าเภอแกว้ เนตรตระโยธิน เป็นนายอ าเภอ
สมยันั้น  
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3.1.2.ลกัษณะทางกายภาพ 

ก. ท่ีตั้งและอาณาเขต 

อ าเภอแม่แตง อยู่ทางทิศเหนือของจังหวดัเชียงใหม่ ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ผา่นอ าเภอแม่ริมห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ 40 กิโลเมตร มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัรูปท่ี 3.1 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอเชียงดาว อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอแม่ริม และอ าเภอสันทราย  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอพร้าว และอ าเภอสันทราย  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสะเมิง และอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษาอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ข. ลกัษณะภูมิประเทศ 

อ าเภอแม่แตงมีพื้นท่ีทั้ งหมด 1,362.784 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี    
ราบสูง ภูเขา และป่าไม ้ประมาณ 70 % โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีเขตป่าสงวน พื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์าแม่เลา – แม่แสะ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่สูงลาดเอียงจากตะวนัตก ไปทาง

อ าเภอเชียงดาว 

อ าเภอพร้าว 

อ าเภอสะเมิง อ าเภอสันทราย 
อ าเภอแม่ริม 
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ตะวนัออกตอนกลาง และตอนใตข้องอ าเภอเป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนัตกมีเทือกเขาเป็นแนวตั้งฉาก
จากเหนือไปใต ้กั้นระหว่างอ าเภอแม่แตงกบัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระดบัความสูงตั้งแต่ 
1,000 – 2,500 เมตร และเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารส่วนหน่ึงของอ าเภอแม่แตง แม่น ้ าส าคญัของอ าเภอ
แม่แตงมี 3 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าแม่แตง และแม่น ้าแม่งดั 

ค. ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอแม่แตงอยู่ภายใต้ลมมรสุม 3 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้มีลกัษณะ
อากาศ 3 ฤดู คือ  

ฤดูร้อน เร่ิมประมาณ เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือน
เมษายน ประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้

 ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้

 ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ง. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

1. แหล่งน ้ าธรมชาติ ได้แก่ แม่น ้ าปิง น ้ าแม่แตง น ้ าแม่งดั น ้ าตกหมอกฟ้า น ้ าตก
หินปูน น ้ าตกถ ้ าบวัตอง น ้ าตกเจ็ดสี น ้ าตกตาดหลวง น ้ าตกแม่ราก ซ่ึงแหล่งน ้ าท่ีส าคญัท่ีใช้ใน
การเกษตร ไดแ้ก่  

แม่น ้ าปิง ตน้น ้ าอยู่ในเขตอ าเภอเชียงดาว ไหลผ่านต าบลอินทขิล ต าบลบา้นเป้า  
ต าบลช่อแล ต าบลแม่หอพระ และต าบลสันมหาพน แลว้ไหลเขา้อ าเภอแม่ริม ใช้ท าการเกษตรใน
พื้นท่ีติดล าน ้าตลอดเส้นทาง  

น ้ าแม่แตง ตน้น ้ าอยู่ในเขตอ าเภอเชียงดาว ไหลผ่านต าบลก้ืดช้าง ต าบลเมืองก๋าย 
ต าบลบา้นชา้ง  ต าบลแม่แตง แลว้ไหลมาบรรจบน ้าแม่ปิงท่ีต าบลสันมหาพน เรียกกนัวา่ “สบแตง” 

น ้ าแม่งดั  ตน้น ้ าอยูใ่นเขตอ าเภอพร้าว ไหลมาบรรจบน ้ าแม่ปิงท่ีต าบลช่อแล ไหล
ผา่นต าบลช่อแล ต าบลบา้นเป้า มีการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้า คือ เข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล บริเวณบา้นดง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นเป้า ใชป้ระโยชน์ในดา้นการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้า 

2. อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงั อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยาน
แห่งชาติสุเทพ – ปุย 
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3. วนอุทยาน วนอุทยานแห่งชาติถ ้าบวัตอง 
4.  ป่า  พื้ น ท่ี ป่าไม้ส าคัญ ได้แ ก่  ป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง  ป่าอินทขิล                  

ป่าแม่ขะจานแห่งชาติ เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าแม่เลา – แม่แสะ อุทยานถ ้าบวัตอง 

3.1.3 การปกครอง  

อ าเภอแม่แตงแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ต าบล 128 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ต าบลสันมหาพน 
(10 หมู่บา้น) ต าบลสันป่ายาง หมู่บา้น ต าบลแม่แตง (8 หมู่บา้น) ต าบลป่าแป๋ (14 หมู่บา้น) ต าบล
ข้ีเหล็ก (10 หมู่บ้าน) ต าบลเมืองก๋าย (5 หมู่บ้าน) ต าบลช่อแล (16 หมู่บ้าน) ต าบลบ้านช้าง (5 
หมู่บา้น) ต าบลแม่หอพระ (9 หมู่บา้น) ต าบลก้ืดชา้ง (8 หมู่บา้น) ต าบลสบเปิง (13 หมู่บา้น) ต าบล
อินทขิล (18 หมู่บา้น) ต าบลบา้นเป้า (7 หมู่บา้น) 

แยกเป็นเขตเทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา และเทศบาลต าบล 2 
แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสันมหาพน และเทศบาลต าบลอินทขิล องคก์ารบริหารส่วนต าบล 10 แห่ง 
ไดแ้ก่ อบต.แม่แตง อบต.ข้ีเหล็ก อบต.แม่หอพระ อบต.สบเปิง อบต.บา้นเป้า อบต สันป่ายางอบต.
ป่าแป๋ อบต.เมืองก๋าย อบต.ก้ืดชา้ง และอบต.บา้นชา้ง  

ก. ประชากร  

อ าเภอแม่แตง มีประชากร 82,038 คน แยกเป็นเพศชาย 40,985 คน (ประมาณ     
ร้อยละ 51) ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 41,053 คน (ประมาณร้อยละ 49) 

ข. การคมนาคม  

การคมนาคมท่ีใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวดั ใช้ระบบ
คมนาคมทางบกเพียงอยา่งเดียว โดยมีถนนสายหลกัท่ีเช่ือมระหวา่งอ าเภอ ดงัน้ี 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) เป็นเส้นทางคมนาคมหลกัของ
อ าเภอแม่แตง เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีใช้ติดต่อกับอ าเภอรอบ ๆ หลายอ าเภอ และยงัผ่านต าบล
ข้ีเหล็ก ต าบลสันมหาพน และต าบลอินทขิล โดยถนนเส้นน้ีเร่ิมจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และไป
ส้ินสุดท่ีอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 (แม่มาลยั – ปาย) เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีใช้
ติดต่อระหวา่งอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ กบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมี 2 เส้นทางคือ เส้นทางท่ี
เร่ิมจากสามแยกแม่มาลยั บริเวณตลาดแม่มาลยั และเส้นทางท่ีเร่ิมจากบริเวณถนนเล่ียงเมืองของทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 1095 ในเขตต าบลข้ีเหล็ก ผา่นไปยงัต าบลสบเปิง และต าบลป่าแป๋ ก่อนท่ีจะ
เขา้สู่เขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และไปส้ินสุดท่ีอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
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ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1001 (เชียงใหม่ – พร้าว) เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือม
ระหวา่งอ าเภอแม่แตง กบัอ าเภอพร้าว ซ่ึงถนนเส้นน้ีไดผ้า่นอ าเภอแม่แตงในเขตต าบลแม่หอพระ 

ส าหรับการติดต่อระหวา่ง อ าเภอถึงต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
ใช้ไดดี้ ทุกฤดู ส่วนถนนจากต าบลไปยงัหมู่บา้นเป็นถนนลูกรังใชไ้ดดี้ในฤดูแลง้  ฤดูฝนค่อนขา้ง
ล าบากถึงล าบากมาก 

3.1.4 โครงสร้างทางเศรษฐกจิ  

ก. อาชีพหลกัของประชากร 

เน่ืองจากอ าเภอแม่แตงมีแม่น ้ าไหลผา่นหลายสาย และยงัมีเข่ือนแม่งดัสมบูรณ์ชล 
ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าชลประทานส าคญั ท าให้สภาพพื้นท่ีการเกษตรโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์และ
สามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ดงันั้น ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอแม่แตง จึงยงัคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 75 รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพคา้ขาย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
อาชีพรับจา้งและอ่ืน ๆ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางที ่3.1 ร้อยละของอาชีพในเขตอ าเภอแม่แตงปี 2555 

อาชีพ ร้อยละ 
อาชีพเกษตรกรรม 75.00  
อาชีพคา้ขาย   10.00  
อาชีพในภาคอุตสาหกรรม 4.00  
อาชีพรับจา้งและอ่ืน ๆ  11.00   

รวม 100.00  
ท่ีมา: ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง, 2555 

ข. การเกษตร 

อ าเภอแม่แตง มีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 92,477 ไร่ พื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 32
เป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการท าไร่ และร้อยละ 30 เป็นพื้นท่ีท านา รองลงมาเป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ลไมย้ืนตน้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 โดยแยกเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรต่าง ๆ ดงัน้ี  
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ตารางที ่3.2 จ  านวนพื้นท่ีท าการเกษตรปี 2555 

พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวนพื้นท่ีปลูก (ไร่) ร้อยละ 
พื้นท่ีท าไร่ 29,886  32.16   
พื้นท่ีท านา 28,236  30.90   
พื้นท่ีปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ 22,367  24.07   
พื้นท่ีปลูกพืชผกั 10,380  11.17   
พื้นท่ีไมด้อก – ไมป้ระดบั 55  0.06   
พื้นท่ีอ่ืน ๆ 1,523  1.64   

รวม 92,447  100.00  
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง, 2555 

จากลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอแม่แตง ท่ีมีทั้ งพื้นท่ีราบลุ่ม และพื้นท่ีท่ีเป็น
เทือกเขา ท าให้มีการท าการเกษตรท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกบัลกัษณะของแต่ละพื้นท่ี การผลิต
ทางการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

สัตวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ โคเน้ือ โคนม สุกร เป็ด และไก่  
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ขา้วนาปี ถัว่เหลือง ยาสูบ ล าไย ล้ินจ่ี กระเทียม มนัฝร่ัง ชา 

กาแฟ และพืชผกัต่าง ๆ เป็นตน้  
เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศของอ าเภอแม่แตงมีความหลากหลาย พืชท่ีเกษตรกร

ท าการเพาะปลูกจึงแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยในปีการผลิต 2553/2554 พืชท่ี
เกษตรกรท าการเพาะปลูกมากท่ีสุดคือขา้วนาปี ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูก 28,714 ไร่ มีปริมาณผลผลิต
ทั้งหมด 19,906 ตนั รองลงมาไดแ้ก่ ล าไย ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูก 15,226 ไร่ มีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 
12,181 ตนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3  

ตารางที ่3.3 จ านวนเกษตรกร จ านวนพื้นท่ีปลูก และปริมาณผลผลิต ของพืชแต่ละชนิด              
ปีการผลิต 2553/2554 
ชนิดพืช จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนพื้นท่ีปลูก 

(ไร่) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตนั) 
ขา้วนาปี 4,401  28,714  19,906  
ล าไย 2,481  15,226  12,181  
ชา 1,200  14,038  7,019  
ถัว่เหลือง 1,098  5,025  1,508  



36 

ตารางที่3.3 (ต่อ)    
ชนิดพืช จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนพื้นท่ีปลูก 

(ไร่) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตนั) 
ล้ินจ่ี 1,081  4,952  2,476  
มะม่วง 896  1,920  960  
ขา้วนาปรัง 773  4,739  3,706  
กาแฟ 725  2,420  436  
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 705  6,641  5,274  
กระเทียม  481  2,447  8,425  
มนัฝร่ัง (แอตแลนติก) 173  1,022  2,554  
ส้มเขียวหวาน 156  854  1,708  
ขา้วโพดหวาน 102  277  604  
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง, 2554 

ค. การอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั้น อุตสาหกรรมท่ีมี
อยูส่่วนใหญ่จึงเป็นอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตด าเนินการและ
ประกอบการ จ านวน 72 แห่งดงัน้ี 

1. โรงงานอุตสาหกรรมผกัและผลไมก้ระป๋อง จ านวน    1  แห่ง 
2. โรงบ่มยาสูบ  จ านวน    2  แห่ง 
3. โรงสีขา้วขนาดกลางและขนาดเล็ก  จ านวน  68  แห่ง 

ง. การเงินการธนาคาร 

สถาบนัการเงินในรูปแบบธนาคารมีจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นเจ้าของทีด่ิน 

เน่ืองจากอ าเภอแม่แตงมีความหลากหลายของสภาพพื้นท่ีและชนิดพืชท่ีท าการปลูก ใน
การศึกษาน้ีจึงไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างตามความอุดมสมบูรณ์ของน ้ า เพื่อให้ตวัอย่างมีการกระจายตวั 
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โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้งหมดจ านวน 81 ราย รวมจ านวนท่ีดินตวัอยา่ง 100 
แปลง (เกษตรกรบางรายเป็นเจา้ของท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตรมากกวา่หน่ึงแปลง) ดงัแสดงในตารางท่ี 
2.1 (ดูหน้าท่ี 23) และในส่วนน้ีได้กล่าวถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.2.1 เพศ และอายุของหัวหน้าครัวเรือน 

หัวหน้าครัวเรือนเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการปกครองและอุปถัมภ์สมาชิกใน
ครัวเรือน และยงัเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจของครัวเรือน จากการส ารวจพบว่า 
ครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีหัวหน้าครัวเรือน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 95 
และมีหวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศหญิงเพียง ร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่หวัหนา้ครัวเรือนจะมีอายุระหวา่ง 
50 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3.4 ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมไทยส่วนใหญ่เพศชายจะเป็นผูน้ าครอบครัว คนท่ีอาวุโสท่ีสุดใน
ครัวเรือนจะไดรั้บความเคารพและความไวว้างใจจากครอบครัวเพราะผ่านประสบการณ์ในการท า
การเกษตรมามากกวา่จึงเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ นอกเสียจากผูเ้ป็นพ่อ ปู่ /ตา มีอายุมากจนไม่
สามารถเป็นแรงงานหลกัในครอบครัวไดแ้ลว้ จึงส่งต่ออ านาจการตดัสินใจให้กบัแรงงานหลกัใน
ครอบครัวเพื่อเป็นหวัหนา้ครัวเรือนต่อไป  

ตารางที ่3.4 จ านวน และร้อยละของหวัหนา้ครัวเรือน จ าแนกตามเพศ และช่วงอาย ุ
เพศและอายขุองหวัหนา้ครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศของหวัหนา้ครัวเรือน     
ชาย 77   95.06  
หญิง 4   4.94  

รวม 81   100.00  
ช่วงอายขุองหวัหนา้ครัวเรือน      
ต ่ากวา่ 40 ปี 2  2.47  
40-49 ปี 21  25.93  
50-59 ปี 42  51.85  
60-69 ปี 12  14.81  
70 ปี ข้ึนไป 4  4.94  

รวม 81          100.00   
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   
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3.2.2 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 

จากการส ารวจ พบวา่ ระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือจบการศึกษาท่ีระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 - 7 คิด
เป็นร้อยละ 19 ดงัแสดงในตารางท่ี 3.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจก่อนหนา้น้ีท่ีพบวา่ระดบัอายุ
ของหัวหน้าครัวเรือนค่อนขา้งสูง เพราะในอดีตสถาบนัการศึกษามีจ ากดัและยงัไม่ค่อยมีใครให้
ความส าคญักบัการศึกษามากนกั การคมนาคมก็ยงัไม่สะดวกท าให้การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก อีกทั้งในอดีตเทคโนโลยีในการเกษตรหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการผลิตยงัมีประสิทธิภาพค่อนขา้งต ่า ท าให้มีความตอ้งการแรงงานในภาคการเกษตรค่อนขา้ง
สูง ดงันั้นเม่ือบุตรหลานเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั ก็จะออกมาเป็นแรงงานในภาคการเกษตร  

ตารางที ่3.5 จ านวนและร้อยละของหวัหนา้ครัวเรือน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 1   1.23  
ประถมศึกษาปีท่ี 1-4 51   62.96  
ประถมศึกษาปีท่ี 5-7 15   18.52  
มธัยมศึกษา 1-3 6   7.41  
มธัยมศึกษา 4-6 5   6.17  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  1   1.23  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 1   1.23  

ปริญญาตรี 1   1.23  
รวม 81          100.00   

ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   

3.2.3 ประสบการณ์ในการท าเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน 

ในการท าเกษตรนั้นประสบการณ์นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัมาก เพราะในกระบวนการผลิต มกัจะ
มีส่ิงรบกวนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ปัญหาโรคและแมลงระบาด หรือความผนัผวนของราคา
สินคา้เกษตร ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เกษตรกรจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ประสบการณ์ในการคาดการณ์
ก่อนท่ีจะตดัสินใจท าการผลิตพืชชนิดใดชนิดหน่ึง จากการส ารวจพบว่า หัวหน้าครัวเรือนมี
ประสบการณ์ในท าเกษตรมาแล้ว 30 – 39 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38 
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รองลงมามีประสบการณ์ในท าเกษตรมาแลว้ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 ดงัแสดงในตารางท่ี 3.6 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการท าการเกษตรตอ้งอาศยัแรงงานในครัวเรือนเป็นหลกัเกษตรกรส่วนใหญ่จึงมี
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรกนัมาตั้งแต่เด็ก (เม่ือเทียบกบัช่วงอายุของหวัหนา้ครัวเรือน) และ
เม่ือจบการศึกษาภาคบงัคบั คนท่ีไม่ไดเ้รียนต่อก็จะยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัในการหา
เล้ียงตนเองจึงท าใหมี้ประสบการณ์ในการท าการเกษตรหลายปี 

ตารางที ่3.6 จ านวนและร้อยละของหวัหนา้ครัวเรือน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท าเกษตร 

ประสบการณ์ในการท าเกษตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 4  4.94  
10-19 ปี 6  7.41  
20-29 ปี 22  27.16  
30-39 ปี 31  38.27  
40-49 ปี 13  16.05  
50 ปีข้ึนไป 5  6.17  

รวม 81          100.00   
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   

3.2.4 สถานภาพทางสังคมของหัวหน้าครัวเรือน 

สถานภาพทางสังคมของหวัหนา้ครัวเรือนแสดงถึงบทบาท หรือต าแหน่งหนา้ท่ีทางสังคม
ซ่ึงเป็นการยอมรับทางสังคมท่ีเกษตรกรไดรั้บจากชุมชน หรือจากการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อด าเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง จากการส ารวจพบว่า หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่ จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64 มีต าแหน่งสังคม และมีเกษตรกรบางรายท่ีไม่มีต าแหน่งทางสังคมอะไรเลย คือ ไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของการรวมกลุ่มทางสังคม หรือไม่ไดรั้บต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ในชุมชนเลย จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 โดยต าแหน่งท่ีเกษตรกรไดรั้บท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ กรรมการกองทุนหมู่บา้น 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ของจ านวนเกษตรกรท่ีมีต าแหน่งทางสังคม รองลงมาเป็นสมาชิก
สหกรณ์ต่าง ๆ / สมาชิก ธ.ก.ส.1 จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนเกษตรกรท่ีมีต าแหน่ง
ทางสังคม นอกจากน้ียงัมีต าแหน่งหนา้ท่ีอ่ืน ๆ อีก เช่น ตวัแทนเกษตรกรประจ าต าบลหรือหมู่บา้น 

                                                           
1 ธ.ก.ส. หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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อปพร.2 อสม.3 ชรบ.4 ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ต าแหน่งทางสังคมท่ี
เกษตรกรไดรั้บจะเป็นต าแหน่งทางสังคมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนท่ีตนเองอยูอ่าศยั และเกษตรกรบาง
รายก็จะไดรั้บต าแหน่งสังคมหลายต าแหน่ง เช่น เป็นทั้งประธานกองทุนหมู่บา้น ประธานกองทุน
ยาสูบ ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.7 

ตารางที ่3.7 จ  านวนและร้อยละของหวัหนา้ครัวเรือน จ าแนกตามสถานภาพและต าแหน่งทางสังคม 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพทางสังคม     

มีต าแหน่งทางสังคม 52  64.20  
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 29  35.80  

รวม 81  100.00  
ต าแหน่งทางสังคม     

กรรมการกองทุนหมู่บา้น 28  53.85  
สมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ /สมาชิก ธ.ก.ส. 19  36.54  
อปพร./อสม./ชรบ. 9  17.31  
ตวัแทนเกษตรกรประจ าต าบล/หมู่บา้น 9  17.31  
ประธาน/กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3  5.77  
ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 4  7.69  
อ่ืน ๆ  13  25.00  
จ านวนผูท่ี้มีต าแหน่งทางสังคมทั้งหมด 52  100.00  

หมายเหต:ุ หวัหนา้ครัวเรือนบางรายมีต าแหน่งทางสงัคมมากกวา่ 1 ต าแหน่ง 
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555 

3.2.5 อาชีพหลกัของครัวเรือน 

อาชีพหลกั หมายถึง อาชีพท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบัครัวเรือน และเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ท าการส ารวจในคร้ังน้ีเป็นเกษตรกร ดงันั้นอาชีพหลกัส่วนใหญ่จึงเป็นการท าเกษตรกรรม จากการ
ส ารวจพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยดึการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

                                                           
2 อปพร. หมายถึง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
3 อสม. หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
4 ชรบ.หมายถึง ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บา้น 
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91 รองลงมาคือ รับราชการ (ไดแ้ก่ รับราชการ ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น) ส่วนท่ีเหลือไดย้ึด
อาชีพคา้ขาย และนกัการภารโรง เป็นอาชีพหลกั ดงัแสดงในตารางท่ี 3.8 

ตารางที ่3.8 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 74  91.36  
รับราชการ 5  6.17  
คา้ขาย 1  1.23  
นกัการภารโรง 1  1.23  

รวม 81          100.00   
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   

3.2.6 อาชีพรองของครัวเรือน 

อาชีพรองเป็นอีกอาชีพท่ีสร้างรายได้เสริมให้กบัครัวเรือน จากการส ารวจพบวา่ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ยดึอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพรอง จ านวน 51 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซ่ึงมีการรับจา้งทั้งใน
ภาคการเกษตร และรับจ้างทัว่ไป ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพรองนั้นเป็นราย
เดียวกบัท่ีรับราชการ คา้ขาย และนกัการภารโรง เป็นอาชีพหลกัในตารางท่ี 3.8 ซ่ึงมีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9 นอกจากน้ียงัมีเกษตรกรบางรายท่ีไม่อาชีพรอง นัน่คือยึดการท าเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลกัเพียงอาชีพเดียว อีกจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ดงัแสดงในตารางท่ี 3.9 

ตารางที ่3.9 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพรอง 
อาชีพรอง จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับจา้ง 51  62.96  
เกษตรกรรม 7  8.64  
คา้ขาย 3  3.70  
อ่ืน ๆ 2  2.47  
ไม่มีอาชีพรอง 18  22.22  

รวม 81          100.00   
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   
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3.2.7 จ านวนสมาชิกและจ านวนแรงงานครัวเรือนของเกษตรกร 

ในการผลิตทางการเกษตรแรงงานนบัว่าเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจาก
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองทุ่นแรงท่ีใช้ในการเกษตรมีราคาสูงประกอบกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัเป็น
เกษตรกรรายย่อยท่ีท าเกษตรในพื้นท่ีขนาดเล็ก การลงทุนในเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาสูงจึงยงัไม่คุม้ค่า 
ดงันั้นแรงงานท่ีถูกน ามาใช้ในภาคเกษตรจึงเป็นแรงงานคน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกภายใน
ครัวเรือน ดงันั้นแรงงานจะมากหรือน้อยนั้นจึงข้ึนอยู่กบัขนาดของครัวเรือน จากการส ารวจพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คนต่อครัวเรือน เป็นเพศชายเฉล่ีย 2 คนต่อ
ครัวเรือน เป็นเพศหญิงเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน เป็นจ านวนแรงงานในภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อ
ครัวเรือน ซ่ึงเฉล่ียแล้วเป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 1 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.10 สังเกตไดว้่า
จ  านวนแรงงานในภาคเกษตรเป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งน้ีเน่ืองจาก
สมาชิกในครัวเรือนท่ีเหลือมกัอยูใ่นวยัเด็ก หรือวยัชรา ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแรงงานหลกัในภาคการเกษตร 
ส่วนครอบครัวท่ีมีสมาชิกวยัแรงงานส่วนใหญ่แรงงานก็จะออกไปท างานนอกภาคเกษตร ท าให้ใน
ครัวเรือนหน่ึง ๆ จะมีเพียงหวัหนา้ครัวเรือนและคู่สมรสเท่านั้นท่ียงัเป็นแรงงานในภาคเกษตร 

ตารางที ่3.10 จ านวนเฉล่ียสมาชิกและแรงงานครัวเรือนในภาคการเกษตรของเกษตรกร (n = 81) 
จ านวนสมาชิกและจ านวนแรงงานครัวเรือน จ านวน (คน) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3.69  
ชาย 1.75  
หญิง 1.94  

จ านวนแรงงานในภาคเกษตร 1.84  
แรงงานชาย 1.04  
แรงงานหญิง 0.80  

ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555  

3.2.8 รายได้ของครัวเรือน 

รายได้ของครัวเรือน อาจเป็นรายได้ท่ีเป็นเงินสด (รายได้ท่ีเกิดจากการขายผลผลิต และ
รายได้จากการรับจา้ง) และ/หรือรายไดท่ี้ไม่เป็นเงินสด (มูลค่าของผลผลิตท่ีเกิดจาการปลูกเพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือน) จากการส ารวจพบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีรายไดข้องครัวเรือนเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 227,941 บาทต่อปี เป็นรายไดใ้นภาคการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ 178,155 บาทต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 78 จากรายไดท้ั้งหมด และเป็นรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ 49,786
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บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 22 จากรายไดท้ั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 3.11 ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้รายไดใ้น
ภาคการเกษตรมากกวา่รายไดน้อกภาคการเกษตรนั้น เน่ืองมาจากอาชีพหลกัของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นการท าเกษตรกรรม ดงันั้นรายไดข้องครัวเรือนส่วนใหญ่จึงมาจาการปลูกพืช และเล้ียงสัตว ์
ซ่ึงรวมมูลค่าทั้งท่ีเกษตรกรผลิตเพื่อขายและผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยยงัไม่ไดห้กัตน้ทุนการ
ผลิต ส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรของครัวเรือนนั้นส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการรับจา้ง รายไดท่ี้
เกิดจากบุตรหลานส่งมาให ้และจากเบ้ียเล้ียงคนชรา  

ตารางที ่3.11 รายไดใ้นภาคการเกษตร และรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ียของครัวเรือน (n = 81) 

รายได ้ จ านวนรายได ้(บาท/ปี) ร้อยละ 
รายไดใ้นภาคการเกษตรเฉล่ีย    178,155.26   78.16  
รายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย      49,785.80   21.84  

รวม    227,941.06           100.00   
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   

3.2.9 รายจ่ายของครัวเรือน 

ในแต่ละครัวเรือนจะมีรายจ่ายท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ รายจ่ายท่ีเกิดจากการ
บริโภคและอุปโภค สินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานของชีวิต จากการส ารวจพบวา่ เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งมีรายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนละ 91,166 บาทต่อปี ซ่ึงรายจ่ายท่ีมากท่ีสุดของครัวเรือนเป็นรายจ่าย
ค่าอาหารเฉล่ียครัวเรือนละ 38,623 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาไดแ้ก่ รายจ่ายค่าการศึกษา
บุตร รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าฌาปนกิจ และรายจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3.12 ในส่วนของรายจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นั้นได้แก่ ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ ามนั ค่าภาษี
สังคม ฯลฯ อยา่งไรก็ตามรายจ่ายท่ีกล่าวมาน้ียงัไม่ไดน้ ารายจ่ายท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน และตน้ทุนการผลิต
พืชเขา้มาค านวณดว้ย 

และจากการส ารวจยงัพบวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง มีหน้ีสินเฉล่ีย 108,309 บาทต่อครัวเรือน 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากการกูม้าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั ซ้ือรถยนต ์หรืออุปกรณ์การเกษตรท่ีมี
ราคาสูง 
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ตารางที ่3.12 รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียของเกษตรกร (n = 81) 

รายจ่ายและหน้ีสิน จ านวน (บาท/ปี)  ร้อยละ 
รายจ่าย     

รายจ่ายค่าอาหาร      38,622.70   42.37  
รายจ่ายค่าการศึกษาบุตร      22,276.30   24.43  
รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าฌาปนกิจ      12,350.65   13.55  
รายจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ      17,916.81   19.65  

รวม      91,166.46           100.00   
หน้ีสินเฉล่ีย (บาท/ครัวเรือน)    108,308.64    
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555   

3.2.10 แหล่งเงินทุนทีใ่ช้ในการเกษตร 

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาอยูคู่่กบัเกษตรกรไทยมานาน คงหนีไม่พน้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน
ท่ีใชใ้นการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย และวิธีการแกปั้ญหาก็หนีไม่พน้การกูย้ืมเงินทั้งใน
ระบบและนอกระบบ จากการส ารวจ พบวา่ ในปีการผลิต 2554 เกษตรกรมีการกูย้ืมเงินเพื่อน ามาใช้
ในการเกษตร จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนเกษตรกรอีกจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
ใชแ้ต่เงินทุนของตนเอง โดยไม่มีการกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยแหล่งกูย้ืมเงินทุนหลกัท่ี
ใชใ้นการเกษตรของเกษตรกร คือ กองทุนหมู่บา้น ซ่ึงมีการกูย้ืมเงินจากกองทุนหมู่บา้นทั้งหมด 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนผูกู้ ้เงิน รองลงมาได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนผูกู้เ้งิน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.13 
ซ่ึงเกษตรกรบางรายมีการกูย้ืมเงินมากกว่าหน่ึงแหล่ง เช่นกูท้ ั้งจากกองทุนหมู่บา้นและโครงการ
แกปั้ญหาความยากจน (กข.คจ) การกูย้มืเงินเพื่อน ามาใชใ้นการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นการกูย้ืมเงินใน
ระยะสั้น นัน่คือมีกูย้ืมเพื่อซ้ือปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ในช่วงตน้ฤดูการผลิต และเม่ือขายผลผลิตได้
หมดแลว้จึงใชเ้งินคืน 
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ตารางที ่3.13 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการเกษตรของเกษตรกร 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เงินทุนท่ีใชใ้นการเกษตร     

กู ้ 55  67.90  
ไม่กู ้ 26  32.10  

รวม 81  100.00  
แหล่งกูย้มืเงินทุนท่ีใชท้  าเกษตร     

กองทุนหมู่บา้น 22  40.00  
ธ.ก.ส. 18  32.73  
สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ  13  23.64  
กข.คจ. 4  7.27  
อ่ืน ๆ  4  7.27  

จ านวนผูกู้เ้งินทั้งหมด 55  100.00  
หมายเหต:ุ บางครัวเรือนอาจกูย้มืมากกวา่ 1 แหล่ง 
ท่ีมา: จากการส ารวจเม่ือ เดือน มกราคม 2555  

 


