
 ง

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ    การปรับเปล่ียนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชยของ 
ชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาหมูบานขุนแปะ 
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ผูเขียน    นายปวินท หนอแกว 
ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

(การใชท่ีดนิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน) 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร 
 

บทคดัยอ 
การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตพืชเชิงพาณิชยของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษา

หมูบานขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม นี้มีวัตถุประสงคอยู 2 ประการคือ 
1)เพื่อศึกษาการผลิตของเกษตรกรภายใตการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรกรรมจากการผลิตเชิงยังชีพ
สูการผลิตพืชเชิงพาณิชย 2)เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตตามเง่ือนไขทางกายภาพ 
แรงงาน และ ทุน การศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล โดยใช
กรอบแนวคิด 4 แนวคิดคือ 1)แนวคิดเกี่ยวกับเง่ือนไขและขอจํากัดในการใชท่ีดินบนท่ีสูง 2)แนวคิด
เกี่ยวกับการเกษตรบนท่ีสูงไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 3)แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตบนท่ีสูง 4)
การปรับตัวของเกษตรกรเม่ือเขาสูการผลิตเชิงพาณิชย 
  จากการศึกษาพบวาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตของเกษตรกรภายใตการเปล่ียน
สังคมเกษตรกรรมสูการผลิตพืชเชิงพาณิชยนั้น ชาวปกาเกอะญอตามลักษณะดั้งเดิมนั้นเปนการ
เพาะปลูกขาวเพื่อการบริโภคเปนหลักมีการปลูกพืชผักอยางอ่ืนบางผสมไปในไรขาว เชน มัน เผือก 
ถ่ัว งา และแตง ซ่ึงเปนการผลิตเพื่อเก็บไวบริโภคแทบทั้งส้ิน และรูปแบบการใชท่ีดินมักจะเปนการ
ทําไรหมุนเวียน ท่ีมีการปลอยใหดินไดพักตัวตามธรรมชาติ มีกฎเกณฑการใชท่ีดินของหมูบาน แต
ในปจจุบันวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเดิมของชาวปกาเกอะญอไดเปล่ียนไปเนื่องจากจํานวนประชากร
ท่ีเพิ่มข้ึน นโยบายการใชประโยชนจากท่ีดินปาไมของรัฐมีความเขมงวดมากข้ึน การขยายพ้ืนท่ีทํา
กินยากลําบากมากข้ึน ทําใหชาวปกาเกอะญอตองหาทางออกเพ่ือความอยูรอด โดยมีการสงเสริม
สนับสนุนจากภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนใหชาวปกาเกอะญอผลิตพืชเพื่อขายเปนเงินมากข้ึน
จึงทําใหการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตและการดํารงชีวิตของ ชาวปกาเกอะญอจากการทําไร
หมุนเวียนซ่ึงเปนการหมุนเวียนพื้นท่ีเพาะปลูกมาเปนการผลิตในพื้นท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัด 
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  จากการศึกษาพบวา การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตพืชเชิงพาณิชยมีอยู 5 รูปแบบคือ  
  1) รูปแบบการผลิตแบบการหมุนเวียนพื้นท่ีและหมุนเวียนพืชเพาะปลูก การปรับเปล่ียน
ในการผลิตของรูปแบบนี้ปจจัยทางดานท่ีดินมีการถือครองที่ดินมากกวา 2 แปลงข้ึนไป สภาพทาง
กายภาพนั้นพบวาใชท่ีดินท่ีมีความชันคอนขางนอยไปจนถึงความชันคอนขางมาก โดยใชแรงงาน
ในครัวเรือน 3-4 คน กลุมครัวเรือนท่ีผลิตรูปแบบนี้สวนมากไดแก ครัวเรือนท่ีมีรายไดมาก และ
ครัวเรือนท่ีมีรายไดปานกลาง  
  2) รูปแบบการผลิตแบบการไมหมุนพื้นท่ีแตหมุนเวียนพืชเพาะปลูก รูปแบบนี้ใชมาก
ท่ีสุดและสวนมากจะเปนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายไดมากและรายไดปานกลาง มีลักษณะทาง
กายภาพคอนขางราบ  
  3) รูปแบบการผลิตแบบการหมุนเวียนพื้นท่ีแตไมหมุนเวียนพืชเพาะปลูก รูปแบบนี้พบ
นอยท่ีสุดจาก สวนมากจะพบในแปลงที่มีพื้นท่ีคอนขางชัน รูปแบบนี้ครัวเรือนจะมีพื้นท่ีจํานวน
มากพอที่จะพักดินได สวนในดานการใชแรงงานและทุน มีความแตกตางคอนขางนอย  
  4) รูปแบบการผลิตแบบการไมหมุนพื้นท่ีและไมหมุนเวียนพืชเพาะปลูก พบใน
ครัวเรือนมีจํานวนหรือพื้นท่ีจํากัด และความเหมาะสมในการปลูกพืชหรือปจจัยทางดานอ่ืนไมวาจะ
เปนทุน หรือแรงงาน สภาพพื้นท่ีการผลิตนี้มีพื้นท่ีคอนขางชัน และมีการถือครองจํานวนท่ีดินไม
มาก รูปแบบนี้ท่ีพบในครัวเรือนท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดนอย  
  5) รูปแบบการผลิตแบบผสมผสาน พบมากในเกษตรท่ีมีรายไดนอย เนื่องจากปจจัยดาน
ท่ีดิน ทุน และแรงงาน มีอยูอยางจํากัด จึงไมมีรูปแบบท่ีตายตัวในการผลิต เพราะในแตละปมีปจจัย
ดานตางๆ ไมแนนอน จึงไมสามารถกําหนดรูปแบบท่ีทําการเพาะปลูกได อยางไรก็ตามยังพบใน
กลุมครัวเรือนตังอยางท่ีมีรายไดมาก 1 ราย ซ่ึงมีท่ีดินถึงมาก และกระจายในพื้นท่ีคอนขางราบจึง
สามารถใชปจจัยเหลานี้ผลิตในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

Thesis Title    Adaptation of Commercial Agricultural Production of  
the Pga K’nyua: A Case Study of  Khun Pae Village, 
Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, 
Chiang Mai Province 

Author    Mr. Pawin  Norkaew 
Degree    Master of Science 

(Sustainable Land Use and Natural Resource Management) 
Thesis Advisor   Lecturer Dr. Sidthinat  Prabudhanitisarn 

 
ABSTRACT 

 Adaptation of Commercial Agricultural Production of the Pga K’nyua: A Case Study of  
Khun Pae Village,Ban Pae Sub-district, Chom Thong District,Chiang Mai Province had two 
objectives.The first one is to study the changes of production mode of villagers from subsistence 
agriculture to commercial agriculture. Second is to study the changes of production pattern 
according to physical condition, labour and capital. Quantitative and qualitative research method 
has been used in this study based on four conceptual frameworks. These included 1) condition 
and limitation of land use in highland areas; 2) transition of highland agriculture to commercial 
agriculture production; 3) highland production patterns; and 4) adaptation of farmers when they 
entered commercial agriculture. 
 From the study, it was found that traditional mode of cultivation of Pga K’nyua was 
mainly rice planting, together with some vegetables planting in rice field such as sweet potato, 
taros, beans, sesame and cucumber, which all aimed primarily for household consumption. Land 
use pattern was rotational farming which left soil fallow naturally. There were also community’s 
rules on how to use land. Today, tradition and mode of production of Pga K’nyua has been 
changed. This was due to increasing number of population, stricter state’s forestry and land use 
policy which make it more difficult to expand cultivated lands.  This subsequently caused        
Pga K’nyua people to adjust themselves in order to be survive.  They were promoted cash-crops 
by both government and non-governmental organizations. This changed Pga K’nyua mode of 
production from rotational farming to confined farming which restricted them to certain area of 
farming. 
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 Consequently from the study, it was found that there were five different patterns of 
commercial production.  
 1) Pattern of rotating both plot of land and crops: this pattern required more than two 
plots of land.  Physical condition of land use ranged from low slope to high slope areas. 
Household labour were 3-4 persons. Practicing such pattern were largely high and medium 
income families. 
 2) Pattern that not rotating plot of land but rotating only crops: this pattern has largely 
been practiced in community. Majority are farmers that have high and medium income. Physical 
land use condition is rather flat.   
 3) Pattern that rotating plot of land, but not rotating crops: such pattern was very rare. 
They were found in high slope areas. Families practiced such pattern had enough plot of land 
which could be left fallow. In regards to labours and capital, there was little different. 
 4) Pattern that neither rotating plot of land nor crops: these were found in families that 
had limited and unsuitable land for crop planting including other factors such as capital or 
labour.  The area used for production was very steep and number of land occupied was very 
small.  Such pattern was found in medium and low income families. 
 5) Mixed pattern: this was largely found in low income farmers due to limitation in 
terms of cultivated land, capital and labours.  Production pattern has therefore not fixed as it 
depends on other involving factors for cultivation. However this pattern is still to be found from 
one family that had high income, enough capital and possessed large flat land. Due to all the 
necessities factor it had. Therefore this mixed pattern can be found on this kind of household as 
well. 

 
 
 

 
 
 
 


