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ระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือกในการใชที่ดินของเกษตรกร 
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน 

 
เบญจพรรณ เอกะสิงห1 กุศล ทองงาม2  ธันยา พรหมบุรมย 2ศุภกิจ สินไชยกุล2 และ นฤมล ทินราช2 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เก็บขอมูลภาคสนามปการผลิต 2545 – 46 จากเกษตรกรตัวอยาง 1,001 ครัวเรือน ในจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย และลําพูน เพื่อศึกษาระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือกในการใชที่ดินเพื่อการผลิตพืชสําคัญ
ในสภาพภูมินิเวศนที่ตางกัน พบวา ระบบพืชสําคัญบนที่ราบชลประทาน คือ ระบบที่มีขาวเปนพืชหลักในฤดูฝน ตาม
ดวยพืชรองทั้งพืชไรและพืชผักชวงฤดูแลง ที่ราบอาศัยน้ําฝนเกษตรกรปลูกพืชฤดูเดียวโดยมีขาวนาปเปนหลัก บนที่
ดอนและที่สูงอาศัยน้ําฝน เกษตรกรปลูกพืชฤดูเดียว พืชที่พบมาก คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวไร และพืชผัก สวนพื้นที่
มีแหลงน้ําเกษตรกรปลูกพืชมากวา 2 ครั้งตอป สําหรับผลตอบแทนจากการผลิตตอไรบนที่ราบชลประทาน พบวา 
ระบบขาวตามดวยพืชผัก เชน มันฝรั่ง หอมหัวใหญ และกระเทียมขายผลผลิตแหง ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ตอไรสูง 12,000–30,000 บาท/ไร  แตพืชบางระบบ เชน ขาว-ถั่วเหลือง ขาว-ขาว ถาคิดตนทุนทั้งหมดพบวาไมคุมทุน 
และมีผลตอบแทนตอแรงงานต่ํากวาคาจางแรงงานเกษตรในพื้นที่ อยางไรก็ตาม ถาคิดเฉพาะตนทุนเงินสด โดยไม
รวมคาแรงตนเอง/แลกเปลี่ยน ก็จะไมขาดทุน  ดานการลงทุน พบวาพืชที่ไดกําไรสูง มักเปนพืชที่ตองลงทุนเงินสดสูง 
10,000 –15,000 บาท/ไร ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการขาดทุนสูงในบางปดวย แตสําหรับขาวซ่ึงเปนพืชที่ใหผลตอบแทนต่ําแต
เกษตรกรยังเลือกปลูกเปนพืชหลัก เนื่องจากเปนพืชที่ใหความมั่นคงทางอาหาร   
 
คําสําคัญ: ระบบการผลิต ผลิตภาพ ทางเลือก  พืชเศรษฐกิจ 
 
บทนํา 

จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่สูงและภูเขา โดย
เชียงใหมมีพื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การเกษตรเปนที่นา รอยละ 
45 รองลงมาเปนพื้นที่ปลูกไมผล และพืชไร  (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2545) จังหวัด
เชียงราย พื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 29 ของพื้นที่ทั้งหมด รอยละ 60 ของพื้นที่การเกษตรเปน
ที่นา (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2545) สวนลําพูนมีพื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 18 
ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การเกษตรสวนใหญคือรอยละ 60 ปลูกไมผล รองลงมาไดแกที่นา (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดลําพูน, 2545)   

พื้นที่การเกษตรทั้ง 3 จังหวัด แบงตามภูมินิเวศนหลักไดเปน ที่ราบ ที่ดอน และที่สูง โดย 
แตละภูมินิเวศนมีความแตกตางกันในดานกายภาพ เชน ดิน แหลงน้ํา ภูมิอากาศ ซึ่งสงผลตอระบบ
การผลิต การตัดสินใจในการผลิตพืชของเกษตรกร รวมทั้งตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือกในการใชที่ดินของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน ในสภาพภูมินิเวศนตางกัน เพื่อประโยชนในการ
วางแผนในการตัดสินใจการผลิตพืช และประเมินความเหมาะสมของการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  

                                                 
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาระบบการผลิต ผลิตภาพ และทางเลือก ในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน ตามสภาพภูมินิเวศนที่ตางกัน 
 
วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ
อายุส้ันที่สําคัญ ในปการผลิต 2545/46 และ ปการผลิต 2546/47 ของจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
และลําพูน รวม 1,001 ตัวอยาง จําแนกพื้นที่การผลิตเปน 4 ภูมินิเวศนหลักๆ  ไดแก  1)  พื้นที่ราบ
ลุมชลประทาน ซึ่งเปนพื้นที่รับน้ําจากโครงการชลประทานตางๆ ทั้งขนาดใหญ กลาง และ เล็ก 2) 
พื้นที่ราบอาศัยน้ําฝนและแหลงน้ําธรรมชาติอื่น  เชน หวย หนอง คลอง บึง แหลงน้ํา รวมทั้งแหลงน้ํา
สํารองใชเอง เชน บอน้ําตื้น บอบาดาล สระน้ํา  เปนตน  3) พื้นที่ดอน  และ 4)  พื้นที่สูง/เขา  
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อหาผลิตภาพในการใชที่ดินตอหนวยพื้นที่ตามระบบพืช  โดย
พิจารณาจาก  1) ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 2) ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด  3) 
ผลตอบแทนตอแรงงาน และ 4)  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit Cost Ratio, B/C) 

   
ผลการศึกษา 

ระบบพืช 
ระบบพืชหลักบนที่ราบลุมชลประทาน ไดแก ขาวนาปในฤดูฝน ตามดวยพืชอื่นๆ ในฤดูแลง  ซึ่ง

ระบบพืชสําคัญที่พบ ไดแก ขาว-ถั่วเหลือง ขาว-ขาว ขาว-กระเทียม ขาว-หอมแดง ขาว-มันฝรั่ง  ขาว-
หอมหัวใหญ  ขาว-ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว-ขาวโพดหวาน ขาว-ขาวโพดฝกออน 1-2 รุน ขาว-ยาสูบ  ขาว-มัน
ฝร่ัง-ขาวโพดหวาน  เปนตน  (ภาพที่ 1) 

บนที่ราบและที่ดอนอาศัยน้ําฝน เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชไดครั้งเดียวในรอบป พืชหลัก
บนพื้นที่ราบอาศัยน้ําฝนคือ ขาวนาป  สวนที่ดอนอาศัยน้ําฝน ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ถั่วเหลืองฤดู
ฝน หอมแดง ขาวโพดเมล็ดพันธุ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วลิสง มันสําปะหลัง ขิง และไมผล เชน ลําไย 
มะมวง ล้ินจี่ สม ในบางพื้นที่ที่มีแหลงน้ําอื่นๆ เกษตรกรปลูกพืชไดมากกวา 1 ครั้ง/ป ระบบพืชที่พบ 
คือ  ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ขาวโพดเลี้ยงสัตว  บนที่ดอน ไดแก ขาวโพดฝกออน 2-3 รุน (ภาพที่ 2) 
ขณะที่บนพื้นที่สูงอาศัยน้ําฝน ระบบพืชหลักที่สําคัญ คือ ขาวไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขิง พืชผักฤดู
เดียว เชน กะหล่ําปลี  ผักกาดขาวปลี เปนตน ไมผล ไมยืนตน ไดแก ล้ินจี่ ไมผลเมืองหนาว เชน ทอ 
พลับ บวย สาล่ี รวมทั้ง ชา และกาแฟ และในบางพื้นที่ที่สามารถดึงน้ําจากลําหวยธรรมชาติมาใชได 
เกษตรกรมักปลูกพืชผักมากกวา 1 รุนตอป ขึ้นอยูกับอายุของพืชที่ปลูกดวย เชน กะหล่ําปลี-แครอท 
แครอท-ผักกาดขาวปลี-ผักกาดหางหงส เปนตน (ภาพที่ 3)  
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ที่ดิน แรงงาน เงินลงทุนเพื่อการเกษตร และรายไดสุทธิของครัวเรือน 

• ที่ดิน 
พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน

บนที่ราบและที่ดอนเฉลี่ย 10 -14 ไร/ครัวเรือน เล็กกวาจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ถือครอง เฉล่ีย 20  -
25 ไร/ครัวเรือน ประมาณ 2 เทา สวนบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย
คอนขางสูง คือประมาณ  29 ไร/ครัวเรือน   ลักษณะการถือครอง พื้นที่ราบลุมชลประทานและอาศัย
น้ําฝนของจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน เกษตรกรมีสัดสวนของพื้นที่ถือครองตนเอง
ประมาณรอยละ 60  ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด ที่เหลือเปนพื้นที่เชาทําการเกษตร  ในขณะที่
พื้นที่ดอนและที่สูง เกษตรกรมีสัดสวนของพื้นที่ถือครองของตนเองสูงกวา คือเฉล่ียประมาณรอยละ 
80 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ที่เหลือเปนพื้นที่เชา (ตารางที่ 1) 

• แรงงาน 
จํานวนสมาชิกครัวเรือนเกษตรในแตละสภาพภูมินิเวศนของพื้นที่ศึกษาจะไมแตกตางกัน

มาก โดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนตอครัวเรือน และมีแรงงานเกษตรเต็มเวลาประมาณ 2 คน/ครัวเรือน 
ยกเวนบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม ที่มีจํานวนแรงงานเกษตรเต็มเวลาเฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน      
(ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  ที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนแรงงาน และเงนิลงทุนเพื่อการเกษตร จําแนกตามภูมินิเวศน 
 

จังหวัด/ภูมินิเวศน พื้นที่ถือครองเพื่อ
การเกษตร(ไร/
ครัวเรือน) 

จํานวนแรงงาน
เกษตรเต็มเวลา 
(คน/ครัวเรือน) 

เงินลงทุนทํา
การเกษตร (บาท/
ครัวเรือน/ป) 

รายไดสุทธิครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

ที่ราบชลประทานเฉลี่ย 
เชียงใหม-ลําพูน (N=286)  
เชียงราย (N=154) 

13.6 (58)1 
10.1 (58) 
20.1(57) 

2.1 
2.1 
2.1 

66,940 (35)2 
74,159 (33) 
53,535 (38) 

70,955 (65)3 
75,052 (67) 
63,345 (63) 

ที่ราบน้ําฝน/น้ําอื่น ๆ เฉลี่ย 
เชียงใหม-ลําพูน  (N=25) 
เชียงราย (N=132)  

18.5 (57) 
13.7(43) 
19.4(58) 

2.0 
2.1 
2.0 

32,333 (32) 
33,687 (36) 
32,077 (31) 

54,654 (56) 
48,502 (69) 
55,819 (54) 

ที่ดอนเฉลี่ย   
เชียงใหม-ลําพูน (N=95)   
เชียงราย (N=134) 

19.8 (92) 
11.5 (89) 
25.7 (76) 

2.2 
2.2 
2.2 

37,448 (35) 
41,186 (29) 
34,798 (32) 

59,009 (64) 
52,051 (68) 
63,942 (61) 

ที่สูงเฉลี่ย  เชียงใหม (N=84) 28.7(92) 4.2 60,604 (35) 88,108 (73) 
ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: คาในวงเล็บ      1 เปนสัดสวนพื้นที่ถือครองของตนเองตอพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรทั้งหมด  

       2 เปนสัดสวนเงินลงทุนของตนเองตอมูลคาเงินลงทุนทําการเกษตรทั้งหมด   
       3 เปนสัดสวนรายไดจากการเกษตร 
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• เงินทนุเพื่อการเกษตร 
เกษตรกรบนพื้นที่ราบชลประทาน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน และเชียงรายใชเงินลงทุน

เพื่อการเกษตรสูงที่สุด คือเฉลี่ย 74,159 และ 53,535 บาท/ครัวเรือน/ป สูงกวาเงินลงทุนของ
เกษตรกรบนที่ราบอาศัยน้ําฝนประมาณหนึ่งเทาตัว ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของโอกาสการปลูก
พืชในรอบป สําหรับเกษตรกรบนที่ดอนเงินลงทุนอยูที่ประมาณเกือบ 40,000 บาท/ครัวเรือน/ป ต่ํา
กวาเงินลงทุนของเกษตรกรบนพื้นที่สูงประมาณ  20,000 บาท  เนื่องจากเกษตรกรบนที่สูงในพื้นที่
ศึกษาสวนหนึ่งไดรับน้ําจากแหลงอื่นดวย ทําใหสามารถปลูกพืชผักที่ตองใชเงินลงทุนมากกวาการ
ปลูกพืชไรอาศัยน้ําฝนบนที่ดอน ทั้งนี้ประมาณรอยละ 65 ของเงินลงทุนเพื่อการเกษตรทั้งหมด เปน
เงินจากการกูยืม แหลงเงินกูที่สําคัญอันดับแรกในทุกพื้นที่ คือ ธกส. รองลงมาคือ กองทุนหมูบาน 
สหกรณการเกษตร และมีการกูจากญาติ เพื่อนบานบาง แตมีนอยไมถึงรอยละ 10 จึงเห็นไดวา
สถาบันการเงินของรัฐมีบทบาทสําคัญมากสําหรับแหลงเงินทุนกูยืมเพื่อการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรประมาณรอยละ 32 มีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูมากกวา 2 แหลง 

 
 

 
ภาพที่ 1  ระบบพืชหลัก บนพื้นที่ราบลุมชลประทาน  เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย 

 

 
ภาพที่ 2   ระบบพืชหลักบนพื้นที่ราบและที่ดอนอาศัยน้ําฝน / แหลงน้ําอื่น   เชียงใหม  ลําพูน  และเชียงราย 

 
ภาพที่ 3  ระบบพืชหลักบนพื้นที่สูง เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย 

 
• รายไดสุทธิครัวเรือน  
ครัวเรือนเกษตรกรบนที่ราบลุมชลประทานและที่สูงมีรายไดสุทธิเฉล่ียอยูระหวาง 70,000 

– 88,000 บาท/ครัวเรือน/ป  สูงกวารายไดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรบนที่ราบและที่ดอนอาศัย
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น้ําฝน/แหลงน้ําอื่น ที่เฉล่ียอยูระหวาง 50,000 – 60,000 บาท/ครัวเรือน/ป แหลงที่มาของรายได 
ประมาณรอยละ 70  ไดจากการเกษตร  ที่เหลือประมาณรอยละ 30 มาจากนอกการเกษตร  

ผลิตภาพของการใชที่ดินเพื่อการเกษตรตามระบบพืชที่สําคัญ 
ผลิตภาพของการใชที่ดินในที่นี้ไดคํานวณตามระบบพืช เพื่อหาผลตอบแทนตอไรของแต

ละระบบพืชในสภาพภูมินิเวศนที่ตางกัน ประเมินจากผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ผลตอบแทน
เหนือตนทุนทั้งหมด  ผลตอบแทนตอแรงงาน  และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) 

• ตนทุนและผลตอบแทนของระบบการผลิตพืชบนที่ราบลุมชลประทาน 
ถาพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด พบวา ทุกระบบพืชในเขตชลประทานมี

กําไรจากการผลิต  ระบบที่มีขาวนาปเพียงอยางเดียว ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดเฉลี่ย
ประมาณ 1,600 บาท/ไร ต่ํากวาระบบที่ มีขาวเปนพืชหลักแลวตามดวยพืชรองอื่นๆ  ซึ่งให
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดระหวาง 2,700 – 30,000 บาท/ไร  แตเมื่อพิจารณาผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนทั้งหมด  โดยรวมตนทุนอื่นๆ ที่ไมใชเงินสด เชน คาแรงตนเอง/แลกเปล่ียน คาใชที่ดินตนเอง 
และคาเสื่อมราคาเครื่องจักรอุปกรณ  พบวา ระบบขาว-ขาว  ในจังหวัดเชียงใหม ขาว-ยาสูบ (ขาย
ผลผลิตสด) ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดเปนลบ และมี
ผลตอบแทนตอแรงงานต่ํากวาอัตราคาจางในพื้นที่ดวย ระบบพืชที่ใหผลตอบแทนเหนือตนทุน
ทั้งหมดต่ํากวา 1,000 บาท/ไร  ไดแก ระบบขาว ขาว-ถั่วเหลือง ขาว-กระเทียม (ขายสด) ขาว-
ขาวโพดหวาน  ขาว-ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ขณะที่ ระบบขาว-มันฝรั่ง-ขาวโพดหวาน  ขาว-มันฝรั่ง   
ขาว-กระเทียม (ขายแหง)  ขาว-หอมหัวใหญใหผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดคอนขางสูงคือเฉลี่ย
ระหวาง 8,000 – 25,000 บาท/ไร  และจากคา B/C ที่มากกวา 1 ของเกือบทุกระบบพืชในเขต
ชลประทาน แสดงถึงความคุมทุน   ยกเวน ระบบขาว-ยาสูบ (ขายผลผลิตสด) มีคา B/C นอยกวา 1 
ซึ่งถือวาไมคุมทุนการผลิต (ตารางที่ 2) 

จากผลตอบแทนที่ได ชี้ใหเห็นวา ขาวเปนพืชที่ใหผลตอบแทนคอนขางต่ํา ซึ่งถาคิดตนทุน
คาแรงตนเองดวยแลว เกษตรกรแทบไมมีกําไรเลย แตเหตุผลที่เกษตรกรยังเลือกปลูกขาวเปนพืช
หลัก  จากการสัมภาษณ พบวา ขาวเปนพืชยังชีพ  เกษตรกรสวนใหญเลือกปลูกขาวเหนียวนาป โดย
เนนเพื่อบริโภคเปนหลักกอน สวนที่เหลือจากการผลิตถึงจะขาย  แตสําหรับขาวนาปรัง เกษตรกร
สวนใหญปลูกเพื่อขายเปนหลัก ซึ่งจะมีทั้งขาวเจาและขาวเหนียว ในแตละปอาจเลือกปลูกขาวเจา
มากกวาขาวเหนียว หรือ ขาวเหนียวมากกวาขาวเจา ทั้งนี้ราคาผลผลิตเปนปจจัยหนึ่งที่เกษตรกรใช
ในการตัดสินใจ ซึ่งจากขอมูลสถิติของ 3 จังหวัดที่ศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2534-2544 พบวา พื้นที่ปลูก
ขาวในชวงฤดูฝนเปนขาวเหนียวมากกวาขาวเจาทุกป โดยเฉลี่ยพื้นที่ปลูกขาวเหนียวประมาณ    
รอยละ 80 ของพื้นที่ปลูกขาวนาปทั้งหมด (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ ลําพูน, 
2545)  นอกจากนี้ งานวิจัยของเบญจพรรณ และคณะ (2537) พบวา รอยละ 77 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหมปลูกขาวเหนียวเปนหลักในชวงฤดูฝน และเกือบรอยละ 80 ของ
ครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางบริโภคขาวเหนียวอยางเดียวเปนหลัก โดยเกษตรกรจะเก็บผลผลิตขาวนา
ปไวบริโภคประมาณรอยละ 40 ขายประมาณรอยละ 35 ที่เหลือจายเปนคาเชานา คาจาง รวมทั้ง
เก็บไวทําพันธุ  สวนขาวนาปรัง เกษตรกรขายผลผลิตรอยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด ที่เหลือไว
บริโภคเสริมและเปนคาใชจายอื่นๆ  
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ตารางที่ 2  ผลิตภาพของระบบพืชในเขตที่ราบชลประทาน จ.เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย 
 

ตนทุน (บาท/ไร) ผลตอบแทน จังหวัด/ระบบพืช พื้นที่
ปลูก
เฉลี่ย 
(ไร/

ครัวเรือน 

จํานวน
แรงงาน 
(คนวัน) 

เงินสด
ทั้งหมด 

ทั้งหมด 
 

เหนือ
ตนทุน
เงินสด 

(บาท/ไร) 

เหนือ
ตนทุน
ทั้งหมด 

(บาท/ไร) 

ตอ
แรงงาน 

(บาท/คน
วัน) 

B/C 

เชียงใหม         
ขาวเหนียวนาป 12.9 12.5 1,622 3,065 1,649 205 141 1.1 
ขาวเหนียว-ขาวเหนียว 9.9 25 3,069 5,840 2,714 -57 49 1.0 
ขาว-ถั่วเหลือง 10.1 26.3 3,600 6,303 3,388 685 150 1.1 
ขาว-ขาวโพดหวาน 13 22.6 4,321 7,350 3,807 777 160 1.1 
ขาว-ยาสูบขายสด 6.8 30.1 4,591 8,605 3,290 -724 98 0.9 
ขาว-ยาสูบขายแหง 6.8 24.8 7,894 11,691 6,777 2,980 242 1.3 
ขาว-กระเทียม(ขายสด) 6.4 53.8 15,527 18,354 3,206 380 113 1.0 
ขาว-กระเทียม (ขายแหง) 6.4 53.8 15,527 18,354 20,045 17,218 426 1.9 
ขาว-หอมแดง (ขายสด) 3.5 63.8 14,174 19,405 8,493 3,263 156 1.2 
ขาว-มันฝรั่ง 4.2 45.8 14,167 18,365 28,881 24,683 667 2.3 
ขาว-หอมหัวใหญ 4.9 62.2 15,379 19,192 12,100 8,287 249 1.4 
ขาว-มันฝรั่ง-ขาวโพดหวาน 4.2 55.9 17,161 22,734 30,744 25,171 587 2.1 
ลําพูน         
ขาวเหนียว-ขาวเจา 5.8 20.9 3,761 6,578 4,253 1,437 208 1.2 
ขาว-ยาสูบ (ขายสด) 6.8 32.4 4,613 9,044 3,396 -1,035 106 0.9 
ขาว-ยาสูบ (ขายแหง) 6.8 27.1 7,596 11,744 7,203 3,055 250 1.3 
ขาว-กระเทียม (สด) 6.4 52.4 12,303 16,651 5,482 1,133 150 1.1 
ขาว-หอมแดง (สด) 3.8 62.4 15,544 19,409 6,352 2,487 163 1.1 
ขาว-ขาวโพดฝกออน 3.0 65.3 16,603 21,459 6,505 1,649 151 1.1 
 เชียงราย         
 ขาวเหนียวนาป 15.1 13.0 1,565 2,785 1,640 420 147 1.2 
 ขาวเหนียว-ขาวเจา 21.1 18.3 2,932 4,709 2,961 1,183 177 1.3 
 ขาว-ถั่วเหลือง 3.5 31.3 3,375 5,879 2,771 267 119 1.0 
 ขาว-ขาวโพดเลี้ยงสัตว 4.4 22.1 2,633 4,708 2,717 642 136 1.1 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ :  อัตราคาจางแรงงานเกษตรปการผลิต 2545 – 46 บนพื้นที่ราบชลประทาน จังหวัดเชียงใหม 

  ลําพูน และ  เชียงราย เทากับ 120  133 และ 115 บาท/คน/วัน ตามลําดับ 
 

 ตนทุนและผลตอบแทนของระบบการผลิตพืชบนที่ราบน้ําฝน/แหลงน้ําอื่น 
ระบบพืชหลักบนที่ราบน้ําฝน คือ ขาวนาป ยกเวนบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายที่เปนนา

ดอน เกษตรกรจะปลูกขาวโพด 2 รอบ/ป โดยสําหรับระบบขาวนาปอยางเดียว พบวา ทุกพื้นที่มี
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดใกลเคียงกัน คือระหวาง 1,200 – 1,500 บาท/ไร  แตเมื่อรวมตนทุนที่
ไมเปนเงินสดดวย พบวา การปลูกขาวเหนียวและขาวเจานาปในจังหวัดเชียงรายมีผลตอบแทน
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คอนขางต่ํา คือประมาณ 70 – 170 บาท/ไร เนื่องจากใชแรงงานครอบครัว/แลกเปลี่ยนสูง สวนระบบ
ขาวโพด-ขาวโพดในจังหวัดเชียงราย  มีผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดและผลตอบแทนเหนือตนทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย  2,352 และ 567 บาท/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งเมื่อดูคา  B/C แสดงใหเห็นวาทุก
ระบบการผลิตมีความคุมทุน (B/C มากกวา 1) โดยที่การผลิตขาวนาป ในจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน มี
ผลตอบแทนตอแรงงานสูงกวาอัตราคาจางแรงงานเกษตรในพื้นที่ สวนการผลิตขาวนาป ในจังหวัด
เชียงราย มีผลตอบแทนตอแรงงานใกลเคียงกับอัตราคาจางแรงงานเกษตรในพื้นที่  ดานการ
ตัดสินใจเลือกปลูกขาว  จากการสัมภาษณ พบวาบางปเกษตรกรเลือกที่จะปลูกขาวเจาในพื้นที่
มากกวาขาวเหนียว หรือบางปเลือกที่จะปลูกขาวเหนียวในพื้นที่มากกวาขาวเจา โดยราคาผลผลิต
ในปกอนเปนปจจัยหนึ่งที่เกษตรกรใชในการตัดสินใจผลิตในปนั้นๆ และราคาผลผลิตที่ตางกันในป
นั้นก็สงผลตอผลตอบแทนจากการผลิต 
 
ตารางที่ 3   ผลิตภาพของระบบพืชบนพื้นที่ราบน้ําฝน/แหลงน้ําอื่น จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ

เชียงราย 
 

ตนทุน (บาท/ไร) ผลตอบแทน จังหวัด/ระบบพืช พื้นที่
ปลูก
เฉลี่ย 
(ไร/

ครัวเรือน 

จํานวน
แรงงาน 
(คนวัน) 

เงินสด
ทั้งหมด 

ทั้งหมด 
 

เหนือ
ตนทุน
เงินสด 

(บาท/ไร) 

เหนือ
ตนทุน
ทั้งหมด 

(บาท/ไร) 

ตอ
แรงงาน 

(บาท/คน
วัน) 

B/C 

เชียงใหมและลําพูน         
ขาวเหนียวนาป 10.7 9.1 1,319 1,958 1,519 879 197 1.5 
เชียงราย         
ขาวเจานาป 20.5 13.8 1,658 2,980 1,494 171 124 1.1 
ขาวเหนียวนาป 20.5 10.8 1,580 2,775 1,265 70 123 1.0 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2 รุน 34.5 18.7 3,822 5,606 2,352 567 149 1.1 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ:  อัตราคาจางแรงงานเกษตรปการผลิต 2545 – 46 บนพื้นที่ราบน้ําฝน/แหลงน้ําอื่น จังหวัดเชียงใหม    

ลําพูน และ เชียงราย เทากับ 100  120 และ 115 บาท/คน/วัน ตามลําดับ 
 

• ตนทุนและผลตอบแทนของระบบการผลิตพืชบนพ้ืนที่ดอน 
ระบบพืชบนที่ดอนจังหวัดเชียงใหม และเชียงราย ที่ไมคุมทุนการผลิต ไดแก  ขาวโพดเลี้ยง

สัตว  ถั่วเหลือง ขิง ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ถั่วลิสง และขาวโพดเลี้ยงสัตว-ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เนื่องจากมีผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดเปนลบ คา B/C ต่ํากวา 0 และผลตอบแทนตอแรงงาน
ต่ํากวาอัตราคาจางแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะขิง ในปที่เก็บขอมูล เกษตรกรขายผลผลิตไดในราคา
ต่ําเฉลี่ย 3.85 บาท/กก. ทําใหเกษตรกรขาดทุนมาก เฉล่ียขาดทุนสุทธิเทากับ 1,165 บาท/ไร ซึ่ง
นับวาเปนพืชที่มีความเสี่ยงสูง แมบางปอาจจะใหผลตอบแทนสูงก็ตาม  สวนระบบการผลิตที่พบวา
คุมทุน คือ กะหล่ําปลี ขาวโพดเมล็ดพันธุ และมันสําปะหลัง โดยมีคา B/C ระหวาง 1.1-1.4   สวน
ระบบพืชที่มีผลตอบแทนสูงในเขตที่ดอนจังหวัดลําพูน  ไดแก หอมแดงฤดูฝน และขาวโพดฝกออน- 
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ขาวโพดฝกออน เฉล่ียผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดประมาณ  4,000 และ  2,000 บาท/ไร  
ตามลําดับ  (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4  ผลิตภาพของระบบพืชบนพื้นที่ดอน จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย  
 

ตนทุน (บาท/ไร) ผลตอบแทน จังหวัด/ระบบพืช พื้นที่
ปลูก
เฉลี่ย 
(ไร/

ครัวเรือน 

จํานวน
แรงงาน 
(คนวัน) 

เงินสด
ทั้งหมด 

ทั้งหมด 
 

เหนือ
ตนทุน
เงินสด 

(บาท/ไร) 

เหนือ
ตนทุน
ทั้งหมด 

(บาท/ไร) 

ตอ
แรงงาน 

(บาท/คน
วัน) 

B/C 

เชียงใหม         
กะหล่ําปลี 3.7 55.7 8,815 12,186 4,269 898 116 1.1 
ขาวโพดผลิตเมล็ดพันธุ 9.4 17.8 4,714 6,167 2,955 1,502 184 1.2 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 4.8 13.7 1,223 2,281 846 -213 94 0.9 
ถั่วเหลือง 5.9 14.7 1,472 2,807 865 -470 65 0.8 
ลําพูน         
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 10.5 15.2 2,327 3,331 1,277 273 138 1.1 
ขาวโพดฝกออน 2 รุน 3.6 31.0 3,995 7,975 6,016 2,036 186 1.3 
หอมแดง 5.1 35.6 12,158 14,557 6,398 4,000 242 1.3 
เชียงราย         
มันสําปะหลัง 9.8 10.4 913 2,030 1,991 874 219 1.4 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 23.8 9.7 1,322 2,066 393 -351 74 0.8 
ถั่วลิสง 15.3 10.4 2,097 2,722 441 -184 98 0.9 
ขาวโพด-ถั่วลิสง 15.7 20.2 3,419 4,788 833 -535 86 0.9 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 2 รุน 16.9 14.0 3,218 4,807 1,206 -383 38 0.8 
ขิง 10.1 31.0 9,681 11,012 166 -1,165 91 0.9 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ:  อัตราคาจางแรงงานเกษตรปการผลิต 2545 – 46 บนพื้นที่ดอน จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และ เชียงราย 

เทากับ 100  120 และ 113 บาท/คน/วัน ตามลําดับ 
 

• ตนทุนและผลตอบแทนของระบบการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง 
ระบบที่มีพืชผักเปนหลักบนที่สูงสวนใหญใหผลตอบแทนสูงกวาระบบที่มีพืชไรเปนหลัก 

ยกเวน ขาวโพดเมล็ดพันธุ โดยผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดของพืชผักเฉลี่ยอยูระหวาง 6,000 - 
15,000 บาท/ไร ในขณะที่ขาวไรและขาวโพดเลี้ยงสัตวมีผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดเพียง 500 - 
1,000 บาท/ไร  ถารวมตนทุนที่เปนคาแรงและตนทุนอื่นที่ไมเปนเงินสด ระบบที่มีพืชผักเปนหลัก
ยังใหผลตอบแทนสูงอยูระหวาง 4,000 – 12,000 บาท/ไร   แตสําหรับขาวเจาไรและขาวโพดเลี้ยง
สัตวฤดูฝน ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด และ คา B/C  ต่ํากวา 0 และผลตอบแทนตอแรงงาน
ต่ํากวาอัตราคาจางแรงงานในพื้นที่ดวย  ซึ่งถือวาไมคุมทุนการผลิต  อยางไรก็ตาม ขาวไรก็ยังเปน
พืชสําคัญสําหรับยังชีพของเกษตรกรชาวเขาในบางพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรลงทุนเงินสดนอยมากเฉลี่ย 
350 บาท/ไร แตเปนพืชที่ตองใชแรงงานมาก เชน เตรียมดิน กําจัดวัชพืช เปนตน ทําใหเกษตรกร
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ปลูกไดในพื้นที่จํากัดเฉลี่ยเพียง 3.8 ไร/ครัวเรือน สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวในที่สูงอาศัยน้ําฝนอาจ
เปนพืชทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่มีเงินลงทุนนอย เฉล่ียตนทุนเงินสดประมาณ 1,500 บาท/ไร เมื่อ
เทียบกับระบบพืชอื่นซึ่งมีตนทุนเงินสดมากกวาประมาณ 2 - 7 เทา และมีความเสี่ยงของราคาที่ไม
แนนอนในแตละป (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5  ผลิตภาพของระบบพืชบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
 

ตนทุน (บาท/ไร) ผลตอบแทน จังหวัด/ระบบพืช พื้นที่
ปลูก
เฉลี่ย 
(ไร/

ครัวเรือน 

จํานวน
แรงงาน 
(คนวัน) 

เงินสด
ทั้งหมด 

ทั้งหมด 
 

เหนือ
ตนทุน
เงินสด 

(บาท/ไร) 

เหนือ
ตนทุน
ทั้งหมด 

(บาท/ไร) 

ตอ
แรงงาน 

(บาท/คน
วัน) 

B/C 

ขาวเจาไร 3.8 25.5 375 2072 519 -1197 27 0.4 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน 7.9 19.1 1,532 3,235 1,049 -654 23 0.6 
ขาวโพดผลิตเมล็ดพันธุ 12.8 15.0 4,954 5,888 6,645 5,710 482 2.0 
แครอท 14.5 16.2 3,005 4,190 6,144 4,959 387 2.2 
กะหล่ําปลี 10.9 22.4 3,119 4,983 6,260 4,396 288 1.9 
มันฝรั่ง 12.3 13.1 7,967 9,062 8,984 7,890 684 1.9 
กะหล่ําปลี-แครอท 10.5 38.5 6,124 9,173 8,467 5,418 329 2.0 
กะหล่ําปลี-มันฝรั่ง 13.4 35.5 11,086 14,045 11,307 8,349 434 1.9 
แครอท-มันฝรั่ง 15 29.2 10,973 13,252 15,128 12,849 520 2.0 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
หมายเหตุ:  อัตราคาจางแรงงานเกษตรปการผลิต 2545 – 46 บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม เทากับ 90 บาท/คน/วัน  

 
ปญหาและความตองการของเกษตรกร 
จากการ สัมภาษณเกษตรกร ถึงปญหาและความตองการที่เกษตรกรตองการใหหนวยงาน

ภายนอกใหความชวยเหลือในการยกระดับการผลิตของเกษตรกร  โดยใหเกษตรกรระบุปญหาใน
การปลูกพืชที่ตนคิดวาสําคัญที่สุด 1 – 2 ปญหา ในทุกสภาพภูมินิเวศน พบปญหาสําคัญคลายคลึง
กันในแตละพืชแตละพื้นที่ โดยปญหาที่สําคัญอันดับตนๆ ไดแก ราคาผลผลิตต่ํา โรคแมลงศัตรูพืช
ทําลาย และปญหาตนทุนการผลิตสูง  โดยบนพื้นที่ราบชลประทาน พืชที่มีปญหาเรื่องโรคแมลง และ
ตนทุนการผลิตสูง ไดแก  หอมหัวใหญ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง  สวนการปลูกขาวนาป ขาวนา
ปรัง และ ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มีปญหาศัตรูพืช เชน หนู ปู และ หอย กัดกินหรือทําลายตนพืชและ
ผลผลิต  นอกจากนี้ยังมีปญหาน้ําไมพอใชซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นกับพืชฤดูแลง ขณะที่หอมหัวใหญ 
กระเทียม และหอมแดง มีปญหาฝนตกในชวงฤดูเก็บเกี่ยวทําใหผลผลิตเสียหาย  บนพื้นที่ราบ ที่
ดอน และพื้นที่สูง/เขา ปญหาสําคัญรองลงมาจากปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ไดแก ปญหาโรคแมลง
ศัตรูพืช ฝนแลง/ฝนทิ้งชวง  โดยพืชที่มีปญหาโรคแมลงศัตรูพืชมาก ไดแก กะหล่ําปลี แครอท ขิง 
และมันฝรั่ง  โดยเฉพาะขิงและมันฝรั่งเกษตรกรมีปญหาสูงถึงรอยละ 88-95  พืชที่ประสบปญหา
ขาดแคลนน้ําเนื่องจากฝนแลง/ฝนทิ้งชวง ไดแก ขาวโพดเมล็ดพันธุ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวไร และมัน
สําปะหลัง   บนพื้นที่สูงที่ปลูกมันฝรั่ง แครอท และ ขาวไร  ยังพบปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ปญหา
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การขาดแคลนแรงงานในการผลิตกะหล่ําปลี และขิง เปนตน นอกจากนี้บางพื้นที่บางป เกษตรกร
ประสบปญหาดานการขายผลผลิตที่สําคัญ  เชน ไมมีพอคารับซื้อผลผลิต ตองรอคิวในการขาย
ผลผลิตนาน รวมทั้งไดรับเงินจากการขายผลผลิตชา เปนตน  

สําหรับความตองการที่เกษตรกรอยากใหหนวยงานภายนอกเขาไปดําเนินการชวยเหลือ
หรือแกไข พบวา เกษตรกรตองการความชวยเหลือในเรื่องการยกระดับราคาผลผลิตมากที่สุด 
รองลงมา คือตองการใหสนับสนุนปจจัยการผลิตจําพวกเมล็ดพันธุ ปุยเคมี และสารเคมี ทั้งใน
รูปการใหฟรี และจําหนายในราคาถูก  ในดานวิชาการ เกษตรกรตองการความรูและคําแนะนําใน
การจัดการผลิตและการจัดการโรคและแมลงที่ดี  ตองการเมล็ดพันธุพืชที่มีคุณภาพดี ความรูในการ
ปรับปรุงดิน  ตลอดจนความชวยเหลือในเรื่องตลาดรับซื้อผลผลิตและเงินลงทุนในการผลิต  
 
สรุปและขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาเห็นไดวา  ภูมินิเวศนที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน มีระบบการ
ผลิตพืช ผลิตภาพและผลตอบแทนจากการผลิตแตกตางกัน จะสังเกตเห็นวาระบบพืชที่ให
ผลตอบแทนสูงก็ตองลงทุนเงินสดสูงดวย เชน ระบบขาวตามดวยกระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ  และขาวโพดฝกออน  ซึ่งลงทุนเงินสดไมต่ํากวา 14,000 บาท/ไร  สวนระบบพืชที่ให
ผลตอบแทนต่ําก็มีการลงทุนต่ําดวย คือประมาณ 3,000 – 4,500 บาท/ไร  ซึ่งต่ํากวาพืชที่ลงทุนสูง
ประมาณ 3-5 เทา   นอกจากนี้ ผลจากราคาผลผลิตที่เกษตรไดรับซึ่งไมแนนอนในแตละป ก็มีผลตอ
ผลตอบแทนในการผลิตมาก โดยเฉพาะถาเปนพืชที่ตองลงทุนสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงตอการขาดทุน
สูงดวย  ซึ่งพืชเหลานี้ก็เปนทางเลือกสําหรับเกษตรกรที่มีโอกาสจะไดผลตอบแทนสูงเชนกัน  ในทาง
ตรงกันขาม พืชเหลานี้อาจจะไมเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีรายไดนอย เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง 
หากเงินลงทุนไมเพียงพอ มีการกูเงินมาลงทุนอาจกอใหเกิดภาวะหนี้สินประกอบ สําหรับขาวยังเปน
พืชสําคัญที่เกษตรกรปลูกเปนพืชหลักถึงแมจะใหผลตอบแทนที่ต่ํา ถือเปนพืชม่ันคงทางอาหารของ
เกษตรกร (food security) 

นอกจากปจจัยทางกายภาพ เชน ปริมาณน้ําฝน ลักษณะของดินในแตละพื้นที่ สภาพ
อากาศ การระบาดของโรคและแมลง ที่มีผลตอระดับผลผลิต รวมทั้งปจจัยดานราคาผลผลิตแลว ยัง
มีปจจัยอื่นๆ เชน การตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกชนิดพืช พันธุพืชที่ปลูก และการเลือก
ชวงเวลาขายผลผลิต ลวนสงผลตอรายไดและผลตอบแทนจากการผลิตเชนกัน ดังนั้นในการประเมิน
ความเหมาะสมของการใชที่ดินโดยศึกษาจากผลิตภาพในการผลิต นอกจากจะคํานึงถึงปจจัยทาง
กายภาพเพียงอยางเดียว ยังตองคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมดวย ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผล
ตอผลิตภาพในระบบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ แตกตางกัน  และควรมีการศึกษาถึงความ
แปรปรวนของปจจัยเหลานี้ดวย ซึ่งอาจจะชวยประเมินความเสี่ยงในระบบการผลิตพืชของเกษตร 
และเปนขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจของเกษตรกรไดดียิ่งขึ้น 
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