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บทที ่4 

สภาพทั่วไปทางด้านการผลติ เศรษฐกจิและสังคมในพืน้ทีศึ่กษา 

เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ยสภาพทัว่ไปในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ลกัษณะการผลิต ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัของเกษตรกร โดยเฉพาะ
การผลิตและขอ้จ ากดัในด้านต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อน าไปสู่การวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขในการผลิตของเกษตรกรต่อไป 

4.1 สภาพทัว่ไปของพืน้ทีท่ีท่ าการศึกษา 

4.1.1 อ าเภอเทงิ 

อ าเภอเทิงเป็นแหล่งผลิตสินคา้ทางการเกษตรท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจาก
อ าเภอเทิงมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว ซ่ึงเป็นภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ขา้ว ขา้วโพด ส้มโอ ล้ินจ่ี ล าไย ส้มเขียวหวาน มะม่วง 
มะขาม กลว้ยน ้ าวา้และยางพาราซ่ึงต่อมากลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่ออ าเภอเทิงนบัตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั(กรมการปกครอง, 2556) นอกจากสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืช
แลว้ อ าเภอเทิงยงัมีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัถึง 3 แหล่ง ดว้ยกนัคือ แม่น ้ าอิง แม่น ้ าลาวและแม่น ้ าหงาวท าให้
สภาพดินมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก โดยมีสภาพเป็นดินเหนียวร้อยละ 60 ซ่ึงเหมาะแก่การ
ปลูกขา้ว รองลงมาร้อยละ 30 เป็นดินดอนเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ท่ีเหลืออีกร้อยละ 10 เป็นดินร่วน 
ซ่ึงเหมาะสมแก่การปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ นอกจากนั้นแลว้อ าเภอเทิงยงัมีระบบชลประทานและ
แม่น ้ าท่ีส าคญัต่อการท าการเกษตร 3 สาย คือ แม่น ้ าอิง ซ่ึงมีตน้น ้ าอยูท่ี่กวา้นพะเยา จงัหวดัพะเยา โดย
ไหลผ่านอ าเภอเทิงไปลงสู่แม่น ้ าโขงท่ีอ าเภอเชียงของ แม่น ้ าลาวตน้น ้ าอยู่ท่ีอ  าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
ไหลลงมาบรรจบกบัแม่น ้ าอิงท่ีต าบลเวียง อ าเภอเทิงและแม่น ้ าหงาว ซ่ึงมีตน้น ้ าอยูท่ี่เทือกเขาดอยยาว 
ดอยผาหม่นและไหลลงมาบรรจบกบัแม่น ้ าอิงท่ีต าบลเวียง อ าเภอเทิง จากสภาพการชลประทานท่ี
เหมาะสมท าให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ได้แก่ การท านา ท าไร่และ
เล้ียงสัตว ์ซ่ึงสัตวท่ี์นิยมเล้ียง ไดแ้ก่ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่ชนรวม โคเน้ือพื้นเมือง โคพนัธ์ุ โค
เน้ือ สุกร กระบือและกุง้กา้มกราม เป็นตน้ รองลงมาคือ การทอผา้ จกัรสานและการแปรรูปอาหาร ใน
ปี 2554 อ  าเภอเทิงมีพื้นท่ีทางการเกษตรประมาณ 244,498 ไร่ มีประชากรทั้งส้ิน 84,284 คน(กรมการ
ปกครอง, 2556)  
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4.1.2 อ าเภอเชียงของ 

อ าเภอเชียงของ เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ 
สลบักบัเทือกเขา มีพื้นท่ีด้านทิศตะวนัออกบางส่วนติดกบัแม่น ้ าโขง ฝ่ังตรงขา้มคือ เมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของอ าเภอ เชียง
ของเป็นอย่างยิ่ง(กรมการปกครอง, 2556) เพราะนอกจากอาชีพเกษตรกรรมท่ีมี  ข้าว ล าไย 
ส้มเขียวหวาน ขา้วโพด และขิงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัแลว้ การคา้ขายชายแดนยงัเป็นอีกหน่ึงอาชีพ
หลกัท่ีมีความส าคญัต่อชาวเมืองเชียงของเป็นอย่างมาก รองลงมา คือ ประมงน ้ าจืดและรับจา้งทัว่ไป 
โดยมีแม่น ้ าท่ีส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้ าโขงไหลผ่านอ าเภอเชียงแสนท่ีบา้นสบรวก (บริเวณท่ีเรียกว่า
สามเหล่ียมทองค า) อ าเภอเชียงของและก่ิงอ าเภอเวียงแก่น ไหลเขา้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและแม่น ้าอิงซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากกวา๊นพะเยาไหลผา่นอ าเภอเทิงไปบรรจบกบัแม่น ้าโขงท่ี 
อ าเภอเชียง(กรมการปกครอง, 2556)  

4.2 สภาพเศรษฐกจิและการผลติของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง 

ในส่วนน้ีเป็นการอธิบายถึงสภาพความเป็นอยูข่องครัวเรือนเกษตรกรตวัอยา่ง โดยจะกล่าวถึง
สภาพทัว่ไปของพื้นท่ี การใชปั้จจยัการผลิต ตน้ทุนและผลตอบแทนของพืชท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ท าการผลิตอยูร่วมถึงสภาวะหน้ีสิน การกูย้ืมและขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆจากจ านวนเกษตรกรตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 100 ตวัอยา่ง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง
ขนาดเล็ก ซ่ึงมีพื้นท่ีถือครองตั้งแต่ 1- 20 ไร่ ทั้งส้ิน 56 ตวัอยา่ง กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งขนาดกลาง ซ่ึงมี
พื้นท่ีถือครองระหวา่ง 21-40 ไร่มี 31 ตวัอยา่งและกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งขนาดใหญ่ ซ่ึงมีพื้นท่ีถือครอง
ตั้งแต่ 41 ไร่ข้ึนไป อีก 13 ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 4.1) 

4.2.1 ขนาดและลกัษณะการถือครองทีด่ิน 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กมีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย 17.72 
ไร่ต่อครัวเรือนแบ่งเป็นพื้นท่ีของตนเอง 14.86 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นท่ีเช่า 2.40 ไร่ต่อครัวเรือนและพื้นท่ี
ไดท้  ากินฟรีอีก 0.46 ไร่ต่อครัวเรือน เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย  
32.35 ไร่ต่อครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นท่ีของตนเอง 23.87 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นท่ีเช่า 6.58 ไร่ต่อครัวเรือน 
และพื้นท่ีท่ีไดท้  ากินฟรีอีก 1.90 ไร่ต่อครัวเรือน สุดทา้ยคือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ ซ่ึงมีพื้นท่ีถือ
ครองทางการเกษตรเฉล่ีย 47.89 ไร่ต่อครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นท่ีของตนเอง 32.30 ไร่ต่อครัวเรือน พื้นท่ี
เช่า 9.67 ไร่ต่อครัวเรือนและพื้นท่ีท่ีไดท้  ากินฟรีอีก 5.92 ไร่ต่อครัวเรือน นอกจากนั้นแลว้ การเช่าพื้นท่ี
ลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นการเช่าเหมาทั้งปีหรือเช่ามากกวา่ 1 ปี ดงันั้นเกษตรกรจึงตอ้งตดัสินใจ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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อีกคร้ังวา่ ในปีนั้นๆเกษตรกรจะท าการผลิตในช่วงฤดูแลง้หรือไม่ เพราะถึงแมพ้ื้นท่ีทั้งหมดจะอยูใ่น
เขตชลประทานแต่ก็ยงัมีพื้นท่ีบางส่วนท่ีไม่สามารถน ามาปลูกพืชไดเ้น่ืองจากขาดน ้า (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ขนาดพื้นท่ีถือครองของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย(ไร่/ครัวเรือน) 

ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
( n = 56 ) ( n = 31 ) ( n = 13 ) 

พื้นท่ีถือครองทั้งหมด 17.72 32.35 47.89 
พื้นท่ีของตนเองเท่านั้น 14.86 23.87 32.30 
         พื้นท่ีลุ่ม 11.85 16.15 19.80 
         พื้นท่ีดอน 3.01 7.72 12.50 
พื้นท่ีเช่า 2.40 6.58 9.67 
         พื้นท่ีลุ่มฝน-แลง้ 2.40 6.58 9.67 
ไดท้  ากินฟรี 0.46 1.90 5.92 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ เกษตรกรตวัอย่างในฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่มีพื้นท่ีทางการเกษตรเป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.64 รองลงมา คือ เกษตรกรท่ีเช่าพื้นท่ีท ากินจากผูอ่ื้นร้อยละ 14.29 
(ตารางท่ี 4.2) ส าหรับเกษตรกรตวัอยา่งในฟาร์มขนาดกลาง พบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีทางการเกษตรเป็น
ของตนเองมากท่ีสุด 16 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมาคือ เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท ากินเป็นของ
ตนเองและเช่าผูอ่ื้นเพิ่มเติมจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.26 (ตารางท่ี 4.2) สุดทา้ยคือ เกษตรกร
ตวัอย่างในฟาร์มขนาดใหญ่ซ่ึงมีพื้นท่ีท ากินเป็นของตนเองและเช่าพื้นท่ีท ากินจากผูอ่ื้นมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 38.46 ซ่ึงมีจ  านวนเท่ากบัเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท ากินเป็นของตนเอง รองลงมาคือ เกษตรกรท่ี
มีพื้นท่ีทางการเกษตรเป็นของตนเองและไดรั้บการจดัสรรให้ท าฟรี 2 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.39 (ตารางท่ี 
4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 ลกัษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ร้อย
ละ 

พื้นท่ีของตนเองเท่านั้น 39 69.64 16 51.61 5 38.46 
พื้นท่ีเช่าเท่านั้น 8 14.29 - - - - 
ไดท้  ากินฟรีเท่านั้น 1 1.79 1 3.23 - - 
พื้นท่ีของตนเองและพื้นท่ีเช่า 6 10.71 10 32.26 5 38.46 
พื้นท่ีของตนเองและท ากินฟรี 2 3.57 4 12.90 2 15.39 
พื้นท่ีของตนเองเช่าและท ากินฟรี - - - - 1 7.69 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากลกัษณะการเช่าท่ีดินของเกษตรกรเป็นการเช่าท่ีดินเพื่อใชใ้นการผลิตขา้วในฤดูฝนและฤดู
แลง้เท่านั้น โดยมีอตัราค่าเช่าในฟาร์มขนาดเล็กเพื่อใชผ้ลิตขา้วนาปีและนาปรังเฉล่ีย 1,382 บาทต่อไร่ 
ฟาร์มขนาดกลางเฉล่ีย 1,248  บาทต่อไร่และฟาร์มขนาดใหญ่เฉล่ีย 1,271 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.3 อตัราค่าเช่าท่ีดินต่อไร่ต่อปี 

รายการ 
ค่าเฉล่ียในแต่ละขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ค่าเช่า (บาท/ไร่/ปี) 
     พื้นท่ีนาปี 1,382 

 
1,248 

 
1,271 

รวม 1,382 
 

1,248 
 

1,271 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4.2.2 ข้อมูลทัว่ไปของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ มีหวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศชายในฟาร์มขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 
91.07 ฟาร์มขนาดกลางร้อยละ 90.32 และฟาร์มขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ100 โดยหัวหน้าครัวเรือน
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ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41- 60 ปี ในฟาร์มขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 75 ฟาร์มขนาดกลางร้อยละ 
74.19 และฟาร์มขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 84.61 

ในด้านการศึกษา พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในฟาร์มขนาดเล็กและฟาร์มขนาดกลางจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 มากท่ีสุดร้อยละ 53.57 และร้อยละ 48.39 ตามล าดบั รองลงมาคือ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในฟาร์มขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 32.14 และฟาร์มขนาดกลางร้อยละ 
45.16 แต่ในฟาร์มขนาดใหญ่ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 30.77 (ตารางท่ี 4.4) เม่ือพิจารณา
ทางดา้นอาชีพพบวา่ อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของหวัหนา้ครัวเรือนทั้ง 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
92.31 ในฟาร์มขนาดใหญ่แต่ในฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็กพบวา่หวัหนา้ครัวเรือนทุกคนประกอบ
อาชีพเกษตรกรกรรมเป็นอาชีพหลกั โดยมีอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพรองคิดเป็นร้อยละ 55.36 ในฟาร์ม
ขนาดเล็กร้อยละ 48.39 ในฟาร์มขนาดกลางและร้อยละ 38.46 ในฟาร์มขนาดใหญ่ (ดงัตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของช่วงอาย ุเพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพของหวัหนา้ครอบครัวในแต่ละฟาร์ม 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
                     ชาย 51 

 
91.07  

 
28 

 
90.32  

 
13 

 
100 

          หญิง 5 
 

8.93  
 

3 
 

9.68  
 

0 
 

0 
          รวม 56   100   31   100   13   100 
 ช่วงอาย ุ            
         ต ่ากวา่ 30 ปี 0  0  1  3.23   0  -    
          31-40 10  17.86   6  19.35   1  7.69  
          41-50 19   33.93   11   35.48   6    46.15  
          51-60 23    41.07   12    38.71   5    38.46  
          60 ปีข้ึนไป 4      7.14   1       3.23   1      7.69  
           รวม 56   100   31   100   13   100   

การศึกษา            
            ป.4 30    53.57   15     48.39   4    30.77  
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การศึกษา(ต่อ) 
                       ป.5 1  1.79   1   .23   1     7.69   

          ป.6 18 
 

  32.14  
 

14 
 

   45.16  
 

5 
 

38.46  
           ม.1- ม.3 5 

 
    8.93  

 
1 

 
     3.23  

 
1 

 
     7.69  

           ม.4- ม.6 1 
 

    1.79  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
          สูงกวา่ ม.6 1 

 
    1.79  

 
0 

 
0 

 
2 

 
   15.38  

            รวม 56   100.00    31   100   13   100   
อาชีพหลกั             
          การเกษตร 56  100  31  100  12  92.31  
          อ่ืนๆ -  -  -  -  1  7.69  
           รวม 56  100  31  100  13  100  
อาชีพรอง             
         รับจา้ง 31  55.36  15  48.39  5.00  38.46  
         ท าเกษตร 25  44.64  16  51.61  8.00  61.54  
          รวม 56  100  31  100  13  100  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4.2.3 จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนแรงงานในภาคการเกษตรของแต่ละฟาร์ม มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั โดยฟาร์มขนาดใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากท่ีสุดเฉล่ีย 4.57 คนต่อครัวเรือน 
รองลงมาคือฟาร์มขนาดกลางเฉล่ีย 4.35 คนต่อครัวเรือนและฟาร์มขนาดเล็กเฉล่ีย 3.72 คนต่อ
ครัวเรือนแต่เม่ือพิจารณาเฉพาะแรงงานเต็มเวลาในภาคการเกษตรพบวา่ ฟาร์มขนาดกลางมีแรงงาน
เฉล่ียในภาคการเกษตรมากท่ีสุดเท่ากบั 2.31 คนต่อครัวเรือน รองลงมาคือ ฟาร์มขนาดใหญ่ 2.29 คน
ต่อครัวเรือนและฟาร์มขนาดเล็กเฉล่ีย 2.27 คนต่อครัวเรือน โดยท่ีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน
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แรงงานในวยัแรงงานและจ านวนแรงงานเต็มเวลาในภาคการเกษตรหาได้จากการเฉล่ียของจ านวน
สมาชิกครัวเรือนในแต่ละฟาร์ม โดยท่ีจ านวนวยัแรงงานและแรงงานเต็มเวลาในภาคการเกษตรหาได้
จากค่าเฉล่ียเช่นเดียวกบัจ านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยท่ีวยัแรงงานจะนบัเฉพาะจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-60 ปีเท่านั้นและแรงงานเต็มเวลาในภาคการเกษตรคือ แรงงานท่ีท างาน
ในภาคการเกษตรมากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัหรือ 160 ชัว่โมงต่อเดือน (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนแรงงานครัวเรือนในแต่ละฟาร์ม 

รายการ 
จ านวนแรงงานในแต่ละขนาดฟาร์ม (คน) 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน                 3.72                   4.35                    4.57    
วยัแรงงาน                 3.68  

 
                4.29  

 
                4.31  

 แรงงานชาย                 1.84  
 

                2.16  
 

                2.31  
 แรงงานหญิง                 1.84                    2.13                    2.00    

แรงงานเตม็เวลาภาคการเกษตร                 2.27  
 

                2.31  
 

                2..29  
 แรงงานเตม็เวลาชาย                 1.24  

 
                1.24  

 
                1.51  

 แรงงานเตม็เวลาหญิง                 1.03                    1.07                    0.78    
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

จากการทบทวนการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะท างานในภาคการเกษตร 20-22 
วนัท างานต่อเดือน ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้ก าหนดให้เกษตรกรทั้ ง 3 ฟาร์ม ท างานใน
ภาคการเกษตร 20 วนัท างานต่อเดือน ท าให้ข้อจ ากัดทางด้านแรงงานครัวเรือนและแรงงาน
แลกเปล่ียนของเกษตรกรในแต่ละฟาร์มเท่ากบั จ  านวนวนัท างานใน 1 เดือนคูณจ านวนแรงงานเต็ม
เวลาในภาคการเกษตรเฉล่ีย (ตารางท่ี 4.6) จากการค านวณพบวา่ ฟาร์มขนาดใหญ่มีขอ้จ ากดัทางดา้น
แรงงานในแต่ละเดือนเท่ากบั 45.8 วนัท างานต่อเดือน (20×2.29) หรือ 549.60 วนัท างานต่อปี ฟาร์ม
ขนาดกลางเท่ากบั 46.2 วนัท างานต่อเดือน (20×2.31) หรือ 554.40 วนัท างานต่อปีและฟาร์มขนาดเล็ก
เท่ากบั 45.40 วนัท างานต่อเดือน (20×2.27) หรือ 544.80 วนัท างานต่อปี (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนวนัท างานของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละฟาร์ม  

รายงาน 
ขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

จ านวนวนัท างาน/เดือน 45.40 
 

46.20 
 

45.80 
 จ านวนวนัท างาน/ปี 544.80   554.40   549.60   

ท่ีมา: การวเิคราะห์ 

4.2.4 สภาพการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอเทิงและ
อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ประจ าปีการเพาะปลูก 2553/2554 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีมีพฤติกรรมการเพาะปลูกหลากหลายและสามารถใช้
พื้นท่ีในการเพาะปลูกไดม้ากกวา่หน่ึงคร้ังต่อปี (ตารางท่ี 4.7 – 4.9) ซ่ึงการตดัสินใจในการปลูกพืชของ
เกษตรกรแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนั ท าให้ระบบการผลิตมีความแตกต่างกนัตามไปดว้ย จาก
ปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง (ตารางท่ี 4.7 – 4.9) พบวา่ การผลิตของเกษตรกรทั้ง 3 
ฟาร์มจะนิยมปลูกขา้วเหนียวนาปีในพื้นท่ีลุ่ม ซ่ึงจะเร่ิมปลูกขา้วเหนียวนาปีในช่วงฤดูฝน โดยมีการ
เร่ิมเตรียมดินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายนและจะเร่ิมเก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงหาคม กนัยายน  

ส่วนในฤดูแล้งเกษตรกรในแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการปลูกพืชท่ีแตกต่างกันไปตาม
ขอ้จ ากดัท่ีเกษตรกรมี (โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองน ้าเขา้มาเก่ียวขอ้ง) ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เกษตรกรจะนิยม
ปลูกขา้วเหนียวนาปรัง ขา้วเจา้นาปรัง แตงโม ถัว่เขียวและหอมแดง ส่วนในพื้นท่ีดอนซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี
อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มจะนิยมปลูกยางพาราเป็นหลกั (ตารางท่ี 4.7 – 4.9) 

ตารางท่ี 4.7 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งฟาร์มขนาดเล็ก 

 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ท่ีดอน ยางพารา

แตงโม

ถัว่เขียว

ขา้วเหนียวนาปี

ขา้วเหนียวนาปรัง

ขา้วเจา้นาปรัง

ขา้วโพดเล้ียงสตัว์

หอมแดง

ลักษณะพืน้ที่ ชนิดพืช
เดือน

ท่ีลุ่ม
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ตารางท่ี 4.8 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งฟาร์มขนาดกลาง 

 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

ตารางท่ี 4.9 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งฟาร์มขนาดใหญ่ 

 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

เกษตรกรทั้ง 3 ขนาดฟาร์มมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งท่ีลุ่มและท่ีดอน แต่จากการส ารวจพบว่า 
เกษตรกรทั้ง 3 ขนาดฟาร์มไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีทั้งหมดเพื่อท าการเกษตรไดเ้น่ืองจากพื้นท่ีบางส่วนอยู่
ห่างไกลเดินทางล าบาก แห้งแล้งและเป็นพื้นท่ีรกร้าง ซ่ึงจะเรียกพื้นท่ีดังกล่าวน้ีว่า พื้นท่ีท่ีไม่มี
ศกัยภาพในการผลิต ท าให้เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตบนพื้นท่ีดอน
เฉล่ีย 2.55 ไร่ ซ่ึงเกษตรกรจะเลือกผลิตยางพาราเฉล่ีย 1.52 ไร่และล าไยเฉล่ีย 1.03 ไร่ ส าหรับท่ีลุ่ม 
เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตแต่เกษตรกรไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์เฉล่ีย 0.50 ไร่ ซ่ึงเป็นผล
มาจากปัญหาความแหง้แลง้ในปี 2552 สืบเน่ืองมาจนถึงปี 2553 ท าให้เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพใน
การผลิตและน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงเฉล่ีย 9.52 ไร่ โดยเกษตรกรจะเลือกผลิตขา้วเหนียวนาปี 9.52 
ไร่ เม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้ท าให้พื้นท่ีบางส่วนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ดงันั้นเกษตรกรจะเหลือ
พื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 7.40 ไร่ โดยเลือกผลิตขา้วเหนียวนาปรังเฉล่ีย 0.31 ไร่ ขา้วเจา้นาปรังเฉล่ีย 
3.79 ไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 2.78 ไร่และพืชอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.10)  

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ท่ีดอน ยางพารา
แตงโม
ถัว่เขียว
ขา้วเหนียวนาปี
ขา้วเหนียวนาปรัง
ขา้วเจา้นาปรัง
ขา้วโพดเล้ียงสตัว์

ท่ีลุ่ม

ลักษณะพืน้ที่ ชนิดพืช
เดือน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ท่ีดอน ยางพารา
แตงโม
ถัว่เขียว
ขา้วเหนียวนาปี
ขา้วเหนียวนาปรัง
ขา้วเจา้นาปรัง
ขา้วโพดเล้ียงสตัว์

ลักษณะพืน้ที่ ชนิดพืช
เดือน

ท่ีลุ่ม
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ส าหรับเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางพบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตบนพื้นท่ี
ดอนเฉล่ีย 7.72 ไร่ ซ่ึงเกษตรกรจะเลือกผลิตยางพาราเฉล่ีย 6.37 ไร่และล าไยเฉล่ีย 1.35 ไร่ ส าหรับท่ี
ลุ่ม เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพในการผลิตเฉล่ีย 3.07 ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกล แห้งแลง้และ
ไม่สามารถน ามาท าการเกษตรได ้นอกจากนั้นแลว้ยงัมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตแต่เกษตรกรไม่ได้
น ามาใชป้ระโยชน์อีกเฉล่ีย 2.26 ไร่ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาความแห้งแลง้ในปี 2552 สืบเน่ืองมาจนถึง
ปี 2553 ท าให้เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงเฉล่ีย 19.30 ไร่ 
โดยเกษตรกรจะเลือกผลิตข้าวเหนียวนาปี 19.30 ไร่ เม่ือเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งท าให้พื้นท่ีบางส่วนไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ดงันั้นเกษตรกรจึงเหลือพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 15.44 ไร่ โดยจะเลือก
ผลิตขา้วเหนียวนาปรังเฉล่ีย 2.59 ไร่ ขา้วเจา้นาปรังเฉล่ีย 4.54 ไร่ ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 7.25 ไร่และ
พืชอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.10) 

สุดทา้ยคือเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ พบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตบน
พื้นท่ีดอนเฉล่ีย 5.41 ไร่ ซ่ึงเกษตรกรจะเลือกผลิตยางพาราเฉล่ีย 3.58 ไร่และล าไยเฉล่ีย 1.83 ไร่ท่ีเหลือ
อีก 6.47 ไร่ คือพื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพในการผลิตบนพื้นท่ีดอนและอีก 0.62 ไร่ คือพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพแต่
ไม่ไดน้ าใชป้ระโยชน์ ส าหรับท่ีลุ่มพบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพในการผลิตเฉล่ีย 4.93 ไร่ ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ีอยูห่่างไกล แห้งแลง้และไม่สามารถน ามาท าการเกษตรได ้นอกจากนั้นแลว้ยงัมีพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตแต่เกษตรกรไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์อีกเฉล่ีย 2.46 ไร่ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหา
ความแห้งแลง้ในปี 2552 สืบเน่ืองมาจนถึงปี 2553 ท าให้เกษตรกรมีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและ
น ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริงเฉล่ีย 28 ไร่ โดยเกษตรกรจะเลือกผลิตขา้วเหนียวนาปี 28 ไร่ เม่ือเขา้สู่ช่วง
ฤดูแลง้ท าให้พื้นท่ีบางส่วนไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ ดงันั้นเกษตรกรจึงเหลือพื้นท่ีท าการเกษตร
เฉล่ีย 27.33 ไร่ โดยจะเลือกผลิตขา้วเหนียวนาปรังเฉล่ีย 8.38ไร่ ขา้วเจา้นาปรังเฉล่ีย 11.70 ไร่ ขา้วโพด
เล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 5.15 ไร่และพืชอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 ลกัษณะการปลูกพืชแต่ละชนิดของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 

พืช 
จ านวนเฉล่ีย (ไร่/ครัวเรือน) 

ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ท่ีดอน            3.01   7.72                     12.50   

 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต1             2.55                     7.72   5.41  

 
        ยางพารา             1.52                     6.37   3.58  

 
        ล าไย              1.03                     1.35   1.83  

 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต2                   -                            -                         0.62  

  พื้นท่ีไม่มีศกัยภาพในการผลิต               0.46                          -                           6.47    
ท่ีลุ่ม          14.71               24.63                      35.39   

 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต1              9.52                   19.30                      28.00   

 
     ท่ีลุ่มฝน              9.52                  19.30                      28.00   

 
        ขา้วเหนียวนาปี              9.52                 19.30                      28.00   

 
     ท่ีลุ่มแลง้              7.40                  15.44                      27.33   

 
        ขา้วเหนียวนาปรัง             0.31                 2.59                        8.38   

 
        ขา้วเจา้นาปรัง              3.79                     4.54                     11.70   

 
        ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์              2.78               7.25                        5.15   

 
        แตงโม             0.16                     0.86                        0.50   

 
        ถัว่เขียว              0.18                   0.20                       1.60   

 
        หอมแดง             0.18                         -                             -     

 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต2              0.50  

 
                  2.26  

 
                     2.46  

   พื้นท่ีไม่มีศกัยภาพในการผลิต               4.69                      3.07                         4.93    
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ: พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต1 คือ พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและเกษตรกรน ามาใช ้

ประโยชน์ในปีการผลิต 2553/2554 
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิต2 คือ พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตแต่เกษตรกรไม่ได้

น ามาใชป้ระโยชน์ในปีการผลิต 2553/2554 
พื้นท่ีท่ีไมมี่ศกัยภาพในการผลิต  คือ พื้น ท่ีรกร้าง ห่างไกล แห้งแล้งและไม่สามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ 



 

44 

เม่ือพิจารณาการใช้แรงงานในการผลิตพืชแต่ละชนิดของฟาร์มแต่ละขนาดพบว่า มีการใช้
แรงงานเฉล่ียต่อไร่แตกต่างกนัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.11-4.12) 

ยางพารา 

จากการส ารวจพบวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กปลูกยางพาราทั้งหมด 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 
23.21 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 10 ไร่ น้อยท่ีสุด 3 ไร่  เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลาง
ปลูกยางพาราทั้งหมด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 30 ไร่ 
นอ้ยท่ีสุด 4 ไร่ สุดทา้ย เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีเกษตรกรปลูกยางพาราทั้งหมด 4 ราย คือเป็น
ร้อยละ 30.76 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 15 ไร่ น้อยท่ีสุด 3 ไร่ โดยกิจกรรมการผลิต
ดงักล่าว ไดแ้บ่งกิจกรรมการใชแ้รงงานออกเป็น 3 ช่วงดว้ยกนัคือ ช่วงในปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก ช่วง
การดูแลรักษาก่อนยางพาราจะใหผ้ลผลิตและช่วงท่ียางพาราใหผ้ลผลิต ซ่ึงการใชแ้รงงานในแต่ละช่วง
พบวา่ การผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีการใชแ้รงงานในปีลงทุนมากท่ีสุดเฉล่ีย 
10.13 วนัท างานต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็กตามล าดบั แต่
ในช่วงท่ียางพาราใหผ้ลผลิตแลว้พบวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางมีการใชแ้รงงานในการดูแลรักษา 
เก็บผลผลิตและแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบมากท่ีสุดเฉล่ีย 5.64 วนัท างานต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ
เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ส าหรับการผลผลิตยางกอ้นถว้ยพบวา่ในปีลงทุนเกษตรกร
ในฟาร์มขนาดใหญ่มีการใช้แรงงานในการผลิตมากท่ีสุดเฉล่ีย 12.49 วนัท างานต่อไร่ต่อปี รองลงมา
คือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ในช่วงก่อนยางพาราให้ผลผลิตและใหผ้ลผลิตแลว้
พบวา่เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางมีการใชแ้รงงานในการผลิตมากท่ีสุดเฉล่ีย 6.41 4.24 วนัท างานแต่
ไร่ต่อปี รองลงมาคือเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยแรงงานดงักล่าวรวมถึง แรงงาน
ท่ีใชใ้นการดูแล เก็บผลผลิตและแปรรูปเป็นยางกอ้นถว้ยเรียบร้อยแลว้(ตารางท่ี 4.11) 

ตารางท่ี 4.11 การใชแ้รงงานในการผลิตยางแผน่ดิบและยางกอ้นถว้ยเฉล่ียต่อไร่ต่อปีของเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม 

ชนิดพืช 
จ านวนวนัท างานต่อไร่ในแต่ละขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ยางแผน่ดิบ 13.01 
 

22.84                 
 

18.79                 
      ปีลงทุน 7.36 

 
9.41 

 
10.13 

      ก่อนใหผ้ลผลิต 2.26  5.64  3.77 
      ใหผ้ลผลิต 3.39  7.79  4.89 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 

ชนิดพืช 
จ านวนวนัท างานต่อไร่ในแต่ละขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ยางกอ้นถว้ย 10.75 
 

20.47           
 

20.72                 
      ปีลงทุน 5.99 

 
9.82 

 
12.49 

      ก่อนใหผ้ลผลิต 2.20  4.24  3.41 
      ใหผ้ลผลิต 2.56  6.41  4.82 
 ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

ข้าวเหนียวนาปี  

กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปี พบว่า ในฟาร์มขนาดเล็กมีเกษตรกรปลูกขา้วเหนียวนาปี
ทั้งหมด 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 16 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 2 ไร่และ
มีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 11.21 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกขา้วเหนียวนาปี
ทั้งหมด 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 36 ไร่ น้อยท่ีสุด 4 ไร่ 
และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 7.83 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ปลูกขา้วเหนียวนาปี
ทุกครัวเรือน โดยปลูกมากท่ีสุด 50 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 16 ไร่ มีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 5.16 วนัท างานต่อไร่ต่อ
ปี จากขอ้มูลขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ฟาร์มขนาดเล็กมีการใช้แรงงานในการผลิตขา้วเหนียวนาปีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ 

ข้าวเหนียวนาปรัง  

กิจกรรมการผลิตขา้วเหนียวนาปรัง พบว่า ในฟาร์มขนาดเล็กมีเกษตรกรปลูกขา้วเหนียวนา
ปรังทั้งหมด 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 8 ไร่ น้อยท่ีสุด 3 ไร่
และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 5.16 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกขา้วเหนียวนา
ปรังทั้งหมด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.13 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 6 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 3 ไร่
และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 5.24 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ปลูกขา้วเหนียวนา
ปรังทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 โดยปลูกมากท่ีสุด 40 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 5 ไร่และมีการใชแ้รงงาน
เฉล่ีย 5.20 วนัท างานต่อไร่ต่อปี จากขอ้มูลขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ฟาร์มขนาดกลางมีการใชแ้รงงานในการ
ผลิตขา้วเหนียวนาปรังมากท่ีสุด รองลงมาคือฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดเล็ก 
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ข้าวเจ้านาปรัง  

กิจกรรมการผลิตขา้วเจา้นาปรัง พบวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กปลูกขา้วเจา้นาปรังทั้งหมด 
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.43 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 16 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 3 ไร่และมีการ
ใช้แรงงานเฉล่ีย 9.27 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกขา้วเจา้นาปรังทั้งหมด 
12 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.71 โดยปลูกมากท่ีสุด 28 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 3 ไร่และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 9.22 
วนัท างานต่อไร่ต่อปีและเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ปลูกขา้วเจา้นาปรังทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.85 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 42 ไร่นอ้ยท่ีสุด 11 ไร่และมีการใช้แรงงานเฉล่ีย 8.16 
วนัท างานต่อไร่ต่อปี จากขอ้มูลขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ ฟาร์มขนาดเล็กมีการใชแ้รงงานในการปลูกขา้วเจา้
นาปรังมากท่ีสุด รองลงมาคือฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดกลาง 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

กิจกรรมการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์พบวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ทั้งหมด 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 15 ไร่ น้อยท่ีสุด 3 ไร่
และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 4.23 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวท์ั้งหมด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.39 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 23 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 4 
ไร่ และมีการใช้แรงงานเฉล่ีย 6.53 วนัท างานต่อไร่ต่อปี สุดท้ายเกษตรกรฟาร์มขนาดใหญ่ปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งหมด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 27 ไร่ 
น้อยท่ีสุด 4 ไร่ และมีการใช้แรงงานเฉล่ีย 8.03 วนัท างานต่อไร่ต่อปี จากข้อมูลข้างตน้กล่าวได้ว่า 
ฟาร์มขนาดใหญ่มีการใชแ้รงงานในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุด รองลงมาคือฟาร์มขนาดกลาง
และฟาร์มขนาดเล็ก แต่ในท่ีดอนพบว่า การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้ง 3 ขนาดใชแ้รงงานเฉล่ีย 4.23 วนั
ท างาน ต่อไร่ต่อปี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

แตงโม  

กิจกรรมการผลิตแตงโม พบวา่ เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กปลูกแตงโมทั้งหมด 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 5 ไร่ น้อยท่ีสุด 0.85 ไร่และมีการใช้แรงงาน
เฉล่ีย 25.50 วนัท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกแตงโมทั้งหมด 7 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 22.58 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 5 ไร่ น้อยท่ีสุด 2 ไร่และมีการใช้แรงงานเฉล่ีย 
19.15 วนัท างานต่อไร่ต่อปี สุดทา้ยคือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ปลูกแตงโมทั้งหมด 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 3 ไร่ น้อยท่ีสุด 2.5 ไร่และมีการใช้แรงงาน
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เฉล่ีย 21.51 วนัท างานต่อไร่ต่อปี จากขอ้มูลขา้งตน้กล่าวไดว้า่ ฟาร์มขนาดเล็กมีการใชแ้รงงานในการ
ปลูกแตงโมมากท่ีสุด รองลงมาคือฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดกลาง 

ถั่วเขียว  

กิจกรรมการผลิตถัว่เขียวบนพื้นท่ีลุ่มในฟาร์มขนาดเล็ก พบวา่ มีเกษตรกรปลูกถัว่เขียว 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกทั้งหมด 10 ไร่และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 4.10 วนั
ท างานต่อไร่ต่อปี เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางปลูกถัว่เขียว 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23 ซ่ึงปลูก 6 ไร่ 
และมีการใชแ้รงงาน เฉล่ีย 3.96 วนัท างานต่อไร่ต่อปี สุดทา้ยคือเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่ปลูกถัว่
เขียวทั้งหมด 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 12 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 6 
ไร่และมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 3.42 วนัท างานต่อไร่ต่อปี จากขอ้มูลขา้งตน้กล่าวไดว้า่ ฟาร์มขนาดเล็กมี
การใชแ้รงงานในการปลูกถัว่เขียวมากท่ีสุด รองลงมาคือฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่  

หอมแดง 

หอมแดงเป็นพืชท่ีพบเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กเท่านั้น โดยมีเกษตรกรท่ีปลูกทั้งหมด 
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยปลูกมากท่ีสุด 3 ไร่ นอ้ยท่ีสุด 1 ไร่ โดยการผลิต
ดงักล่าวมีการใชแ้รงงานเฉล่ีย 24.76 วนัท างานต่อไร่ต่อปีซ่ึงนบัวา่เป็นพืชท่ีมีการใชแ้รงงานมากท่ีสุด
อีกชนิดหน่ึงเม่ือเทียบกบัพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเกษตรกรท าการผลิตอยู ่  

ตารางท่ี 4.12 การใชแ้รงงานในการผลิตแต่ละชนิดเฉล่ียต่อไร่ต่อปีในแต่ละขนาดฟาร์มของเกษตรกรตวัอยา่ง 

ชนิดพืช 
จ านวนวนัท างานต่อไร่ในแต่ละขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ขา้วเหนียวนาปี               11.21  
 

                7.83  
 

                5.16  
 ขา้วเหนียวนาปรัง                 5.16  

 
                5.24  

 
                5.20  

 ขา้วเจา้นาปรัง                 9.27  
 

                9.22  
 

                8.16  
 ขา้วโพดเล้ียงสัตว(์ท่ีดอน)* 4.23 

 
4.23 

 
4.23 

 ขา้วโพดเล้ียงสัตว(์ท่ีลุ่ม)                 4.23  
 

                6.53  
 

                8.03  
 แตงโม               25.50  

 
              19.15  

 
              21.52  

 ถัว่เขียว                 4.10  
 

                3.96  
 

                3.42  
 หอมแดง               24.76                        -                          -      

ท่ีมา: การวเิคราะห์ *ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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4.2.5 รายได้ครัวเรือนสุทธิของเกษตรกรอ าเภอเทงิและอ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 

รายไดเ้งินสดสุทธิต่อครัวเรือนของเกษตรกรทั้งในฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
นั้นจะประกอบไปดว้ยรายไดสุ้ทธิจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 
เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิสูงท่ีสุดเท่ากบั 474,874.24 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดย
แบ่งเป็นรายไดใ้นภาคเกษตรเฉล่ีย 385,889.87 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและรายไดน้อกภาคเกษตรเฉล่ีย 
88,984.38 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาคือ เกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางมีรายได้เฉล่ียสุทธิ 
406,842.15 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้ในภาคการเกษตรเฉล่ีย 351,409.25 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปีและรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 55,432.86 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเกษตรกรใน
ฟาร์มขนาดเล็กมีรายได้เฉล่ียสุทธิรวมต ่าท่ีสุดเฉล่ีย 220,936.09 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยแบ่งเป็น
รายไดใ้นภาคการเกษตรเฉล่ีย 169,260.65 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 
51,675.44 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ดงัตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 รายไดใ้นภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรทั้ง 3 ขนาดฟาร์ม 

กิจกรรมการผลิต 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
(บาท/ครัวเรือน) (บาท/ครัวเรือน) (บาท/ครัวเรือน) 

รายได ้    
          - รายไดใ้นภาคการเกษตร         169,260.65              351,409.25              385,889.87  
          - รายไดจ้ากยางพารา           57,453.05                59,399.29                96,433.62  
          - รายไดจ้ากพืชอ่ืนๆ         107,983.04              288,655.68              289,456.25  
          - รายไดจ้ากสัตว ์             3,824.56                  3,354.29                             -    
          - รายไดน้อกภาคเกษตร           51,675.44                55,432.86                88,984.38  
          - รายไดจ้ากการรับจา้ง           33,438.60                27,318.57                25,000.00  
          - รายไดจ้ากการคา้ขาย             7,603.51                 9,142.86                18,984.38  
          - รายไดจ้ากบุตรหลาน 10,359.65                  6,285.71                45,000.00  
          - อ่ืนๆ                273.68                12,685.71                             -    
รวมรายทั้งหมด         220,936.09              406,842.11              474,874.24  
ท่ีมา: การวเิคราะห์ 
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4.2.6 แหล่งเงินกู้และภาวะหนี้สินของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอเทิงและอ าเภอเชียงของ
จังหวดัเชียงราย 

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรแต่ละฟาร์มจะนิยมกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากท่ีสุด รองลงมาคือกองทุนหมู่บา้นและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง
น้ีจะแบ่งการกู้ยืมของเกษตรกรในแต่ละฟาร์มออกเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือ ช่วงก่อนปีเพาะปลูก 
2553/2554 (ตารางท่ี 4.14) และช่วงปีการเพาะปลูก 2553/2554 (ตารางท่ี 4.15) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  1) หนีสิ้นของเกษตรกรในช่วงก่อนปีการเพาะปลูก 2553/2554  

  จากการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมการก่อหน้ีของเกษตรกรในช่วงก่อนปีการผลิต 
2553/2554 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการกูย้ืมทุกปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 84.62 ใน
ฟาร์มขนาดใหญ่และร้อยละ 58.06 ในฟาร์มขนาดกลาง รองลงมาคือ กูบ้างปี คิดเป็นร้อยละ 15.38 ใน
ฟาร์มขนาดใหญ่และร้อยละ 35.48 ในฟาร์มขนาดกลางแต่ในฟาร์มขนาดเล็กพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมกู้ยืมเป็นบางปี คิดเป็นร้อยละ 41.07 รองลงมาคือกู้ทุกปีอีกร้อยละ 37.50 โดยมีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินกูส้ าคญั ภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกันนั้น ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ีเกษตรกรขอกู้กับแหล่งเงินทุน โดยท่ีเกษตรกรใน
ฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลางนิยมกูแ้บบปีต่อปีมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 63.64 ในฟาร์มขนาด
เล็กและร้อยละ 62.06 ในฟาร์มขนาดกลางโดยท่ีเกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่นิยมกูร้ะยะยาวมากกวา่
เกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลางโดยคิดเป็นร้อยละ 53.85 

  จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรทั้ง 3 ขนาดฟาร์มสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด โดย
คิดเป็นร้อยละ 96.55 ในฟาร์มขนาดกลาง ร้อยละ 92.31 ในฟาร์มขนาดใหญ่และร้อยละ 84.09 ใน
ฟาร์มขนาดเล็กถึงแมเ้กษตรกรส่วนใหญ่จะสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดท่ีเกษตรกรให้ไวก้บัแหล่ง
เงินทุน แต่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวยงัคงมีหน้ีค้างช าระเน่ืองจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ หน้ีท่ีมี
ระยะเวลาการกูม้ากกวา่ 1 ปีและบางส่วนเกิดจากการท่ีเกษตรกรไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 
(ตารางท่ี 4.14) 

  เน่ืองจากการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมในช่วงก่อนท าการผลิต ดังนั้ นจึงมีข้อมูล
บางส่วนท่ีไม่สามารถเก็บจากเกษตรกรได ้ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ท  าให้การเก็บขอ้มูลดงักล่าว
สามารถเก็บข้อมูลอตัราดอกเบ้ียเงินกู้จากเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กได้เพียง 21 ตวัอย่างจาก 44 
ตวัอย่างท่ีมีการกู้ยืม และ 11 ตวัอย่างจาก 29 ตวัอย่างในฟาร์มขนาดกลางและ 8 ตวัอย่างจาก 13 
ตวัอยา่งในฟาร์มขนาดใหญ่ 
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ตารางท่ี 4.14 จ  านวนและร้อยละการกูย้มืเงินของเกษตรกรในช่วงก่อนปีการผลิต 2553/2554 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พฤติกรรมการกูย้มืของเกษตรกร 
           ไม่เคยกูเ้ลย 12 21.43 2 6.46 0 - 

     กูทุ้กปี 21 37.50 18 58.06 11 84.62 
      - เกษตรกรท่ีมีหน้ีคงคา้งเดิม 9 42.86 6 33.33 6 54.55 
      - เกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีคงคา้งเดิม 12 57.14 12 66.67 5 45.45 
     กูบ้างปี 23 41.07 11 35.48 2 15.38 
        - เกษตรกรท่ีมีหน้ีคงคา้งเดิม 12 52.17 5 45.45 2 100 
        - เกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีคงคา้งเดิม 11 47.83 6 54.55 0 - 
รวม 56 100 31 100 13 100 
     แหล่งเงินกู ้       
        - ธกส 42 95.45 28 96.55 13 100 
        - กองทุนหมู่บา้น 2 4.55 - - - - 
        - สหกรณ์การเกษตร - - 1 3.45 - - 
รวม 44 100 29 100 13 100 
     อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ/ปี)       
        - ร้อยละ 4 6 13.64 6 20.69 7 53.85 
        - ร้อยละ 7 12 27.27 3 10.34 1 7.69 
        - ร้อยละ 8 1 2.27 - - - - 
        - ร้อยละ 10 2 4.55 2 6.90 - - 
        - ไม่ทราบขอ้มูล 23 52.27 18 62.07 5 38.46 
รวม 44 100 29 100 13 100 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

     ระยะเวลาการกู ้(ปี)       
         - 1 ปี  28 63.64 18 62.06 5 38.46 
         - 3 ปี 0 - 2 6.9 - - 
         - 5 ปี  4 9.09 2 6.9 1 7.69 
         - 10 ปี 12 27.27 7 24.14 7 53.85 
รวม 44 100 29 100 13 100 
     จ านวนหน้ีคงคา้งเดิมของ
เกษตรกร (บาท)       
         - 1-50,000  11 25 4 13.79 3 23.08 
         - 50,001-100,000 3 6.82 2 6.9 3 23.08 
         - มากกวา่ 100,000  7 15.91 5 17.24 2 15.38 
     ไม่มีหน้ีคงคา้ง   23 52.27 18 62.07 5 38.46 
รวม 44 100 29 100 13 100 
     ความสามารถในการช าระหน้ี 

      
           - ได ้ 37 84.09 28 96.55 12 92.31 
           - ไม่ได ้ 7 15.91 1 3.45 1 7.69 
รวม 44 100 29 87.88 13 100 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

  2) ลกัษณะการก่อหนีข้องเกษตรกรในปีการเพาะปลูก 2553/2554 

  ส าหรับในปีการผลิต 2553/2554 พบว่าเกษตรกรยงัคงมีพฤติกรรมการกู้ยืมไม่
แตกต่างจากปีท่ีผา่นๆมา จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรในทุกขนาดฟาร์มมีการกูย้ืม ซ่ึงมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 84.62 ในฟาร์มขนาดใหญ่ ร้อยละ 67.74 ในฟาร์มขนาดกลางและร้อยละ 55.36 ในฟาร์มขนาด
เล็ก โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญั โดยคิดเป็นร้อยละ 
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93.54 ในฟาร์มขนาดเล็กร้อยละ 90.48 ในฟาร์มขนาดกลางและร้อยละ 81.82 ในฟาร์มขนาดใหญ่ 
ภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี  

  นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์ดงักล่าวยงัท าให้ทราบว่า การก่อหน้ีของเกษตรกรในปี
การผลิต 2553/2554 ส่วนใหญ่มีการกูย้ืมอยูใ่นช่วงระหวา่ง 40,001-50,000 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
54.55 ในฟาร์มขนาดใหญ่และร้อยละ 33.33 ในฟาร์มขนาดกลาง โดยท่ีเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กมี
การกูย้ืมอยู่ระหว่าง  10,001-20,000 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.58 รองลงมาคือ 20,001-30,000 คิด
เป็นร้อยละ 29.04 (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางท่ี 4.15 จ  านวนและร้อยละการกูย้มืเงินของเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในปีการผลิต 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลกัษณะการกูย้มืของเกษตรกร 
      - กู ้ 31 55.36  21 67.74  11 84.62  

- ไม่กู ้ 25 44.64  10 32.26  2 15.38  
รวม 56 100 31 100 13 100  
- จ านวนเงินกู ้(บาท) 

      - 1 - 10,000 7 22.58  3 14.29  1 9.09  
- 10,001 - 20,000 9 29.04  4 19.05  1 9.09  
- 20,001 - 30,000 7 22.58  4 19.05  2 18.18  
- 30,001 - 40,000 2 6.45  2 9.52  0 -    
- 40,001 - 50,000 6 19.35  7 33.33  6 54.55  
- มากกวา่ 50,000 -  -  1 4.76  1 9.09  

รวม 31 100 21 100  11  100  
- แหล่งเงินกู ้

      - ธกส 29 93.54  19 90.48  9 81.82  
- กองทุนหมู่บา้น 1 3.23  1  4.76  1 9.09  
- สหกรณ์การเกษตร 1 3.23  1 4.76  1 9.09  

รวม 31 100  21 100  11 100  
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 

รายการ 

ขนาดฟาร์ม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

(n = 56) (n = 31) (n = 13) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ/ปี) 
      - ร้อยละ 4  1 3.23  1 4.76  - - 

- ร้อยละ 5 3 9.68  2 9.52  - - 
- ร้อยละ 7 23 74.19  16 76.20  10 90.91  
- ร้อยละ 8 4 12.90  2 9.52  1 9.09  

รวม 31 100 21 100  11 100.00  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

  3) ความสามารถในการก่อหนีภ้าคครัวเรือนในปีการเพาะปลูก 2553/2554 

  ความสามารถในการก่อหน้ีภาคครัวเรือนคือ ผลรวมเงินกู้สูงสุดท่ีเกษตรกรแต่ละ
ครัวเรือนสามารถกูย้ืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่ว่าเกษตรกรครัวเรือนดงักล่าวจะมีการกูย้ืมในปีการ
ผลิตปัจจุบนัหรือไม่ ซ่ึงความสามารถในการก่อหน้ีของเกษตรกรในแต่ละฟาร์มหาได้จากค่าเฉล่ีย
วงเงินกูสู้งสุดท่ีเกษตรกรในแต่ละฟาร์มสามารถกูย้ืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จากการสัมภาษณ์พบว่า 
เกษตรกรในฟาร์มขนาดใหญ่มีความสามารถในการกูย้ืมสูงท่ีสุดเฉล่ีย 177,266.41 บาทต่อครัวเรือน 
รองลงมาคือเกษตรกรในฟาร์มขนาดกลางเฉล่ีย 170,272 บาทต่อครัวเรือนและขนาดเล็กเฉล่ีย 147,250 
บาทต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 ความสามารถในการก่อหน้ีของเกษตรกรในแต่ละฟาร์ม 

ความสามารถในการก่อหน้ี 
ขนาดฟาร์ม 

เล็ก กลาง ใหญ่ 
(บาท/ครัวเรือน) (n = 56) (n = 31) (n = 13) 

ความสามารถในการก่อหน้ีเฉล่ีย 147,250 170,272 177,266 
     - ค่าต ่าสุด 19,500 25,000 70,000 
     - ค่าสูงสุด 350,000 350,000 350,000 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ 
 


