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การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรและความยั่งยืนของประเภทการผลิตในชุมชนเกษตรที่สูง 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห1  และ ธันยา  พรหมบุรมย2 

1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาถึงระบบเกษตรจากอดีตจนถึงปจจุบัน  และมีการจําแนกประเภทฟารม

ตามลักษณะการผลิตของเกษตรกรบนที่สูง และมีการศึกษาถึงผลิตภาพ โดยเนนศึกษารายไดของครัวเรือน
เปนหลัก และศึกษาความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสดทั้งหมดในแตละ
ประเภทฟารม  รวมท้ังไดมีการวิเคราะหหาดัชนีความมั่นคงทางสังคมของฟารมในแตละประเภท  งานวิจัย
นี้ไดดําเนินในหมูบานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แหง  คือ สถานีเกษตร
หลวงอางขาง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และแมแฮ ซึ่งอยูในจังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงพระบาทหวยตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลในระดับครัวเรือน จํานวน 256 ตัวอยาง โดย
ใชแบบสอบถามในป พ.ศ 2543  โดยสุมครอบคลุมท้ังเกษตรกรที่เปนและไมเปนสมาชิกของโครงการ
หลวง ผลจากการศึกษา แสดงใหเห็นวา  ระบบเกษตรของชุมชนบนที่สูง ซึ่งอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของมูลนิธิโครงการหลวง ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการผลิตเพื่อยังชีพเปนหลักในอดีต มาเปนผลิต
เพื่อการคามากขึ้นในปจจุบัน  จากการวิเคราะหสามารถจําแนกประเภทการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร
ออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ดวยกัน คือ 1) ประเภท A  ผลิตเพื่อยังชีพมากกวารอยละ 75 ของผลผลิต  2) 
ประเภท B   ผลิตเพื่อยังชีพรอยละ  50-75 ของผลผลิต  3) ประเภท C  ผลิตเพื่อขายรอยละ  50 – 75 ของผล
ผลิต  4) ประเภท D ผลิตเพื่อขายมากวารอยละ 75 ของผลผลิต และ 5) ปลูกและขายไมผลมากวารอยละ 50 
ของผลผลิต และ พบวา การผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในศูนยฯ หนองหอยและสถานีฯอางขางสวนใหญ
เปนประเภท D  รองลงมาคือ ประเภท C  สวนที่ศูนยฯแมแฮ ครัวเรือนสวนใหญมีการผลิตแบบ C  และ  E  
รองลงมาตามลําดับ สวนที่ศูนยฯพระบาทหวยตม พบวา ครัวเรือนสวนใหญจะมีการผลิตเพื่อยังชีพเปน
หลัก  แบบ A และ B   รองลงมาตามลําดับ ท้ังนี้ พบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่มีการผลิตเพื่อการลงทุนระยะ
ยาวท่ีปลูกและขายไมผลมากกวารอยละ 50 ของผลผลิต จะมีผลิตภาพสูงสุด เมื่อวัดรายไดตอครัวเรือนตอ
ป (113,870 บาท/ครัวเรือน/ป) และรายไดตอคนตอป (18,967 บาท/คน/ป) และมีความหลากหลายของ
แหลงรายไดท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสดมากที่สุด ซึ่งมีคาดัชนีเทากับ 0.631 และ 0.516 ตามลําดับ  
สวนดัชนีความมั่นคงทางสังคม จะพบวาครัวเรือนที่ผลิตเพื่อขายมากกวารอยละ 75 ของผลผลิต จะมีดัชนี
สูงสุด โดยมีคาดัชนีเทากับ 0.57 แตเมื่อจําแนกประเภทฟารมตามประเภทของพืชท่ีครัวเรือนเกษตรกรผลิต
เปนหลักจะพบวา   ครัวเรือนที่ปลูกพืชโดยเนนผลิตไมผลจะใหคาดัชนีความมั่นคงสูงสุดในทุกประเภท
ฟารม  
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บทนํา 
ในการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งมีศูนยและสถานีพัฒนาอยูถึง 36 แหงในพื้นที่สูง

ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรกรใหดีข้ึน  รวมท้ังลดการทําไร
เลื่อนลอย  และปลูกฝน  มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผัก ไมผลและไมดอกเมืองหนาว และพืชใหมๆ 
มีการผลิตและการตลาดที่เชื่อมโยงกับผูบริโภคในเมืองมากขึ้น  การดําเนินงานเหลานี้มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงของระบบการผลิตในชุมชนบนที่สูง  การศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร ความหลากหลายในระบบการผลิตในฟารมแตละประเภท 
ผลท่ีเกิดแกครัวเรือนเกษตรกรทั้งดานรายได และดานชีวิตความเปนอยู จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนตอ
การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่สูง 

วัตถุประสงค 
งานวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตของชุมชนที่สูงจากในอดีต

จนถึงปจจุบัน วิเคราะหและจําแนกประเภทฟารมตามลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร หาผลิตภาพ
และความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดของฟารมแตละประเภท และหาดัชนีความมั่นคงทาง
สังคมของลักษณะการผลิตของครัวเรือนแตละประเภท 

วิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้ไดดําเนินในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหงคือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง  ศูนย

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และ แมแฮ ในจังหวัดเชียงใหม และ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท
หวยตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในป พ.ศ 2543 จากตัวอยางทั้งหมด 256 ครัว
เรือน  สุมครอบคลุมท้ังเกษตรกรที่เปนและไมเปนสมาชิกโครงการหลวง  และตามฐานะ  

งานวิจัยในครั้งนี้ ไดมีการศึกษาถึงระบบการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจนถึง
ปจจุบัน วิเคราะหประเภทและลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร  หาผลิตภาพ ความหลากหลาย และ
ความมั่นคงทางสังคมของครัวเรือนในแตละประเภทการผลิต ดังนี้คือ  

1.  ผลิตภาพ    พิจารณาจากรายไดตอครัวเรือนตอป และ รายไดตอคนตอป  รายไดจะแบงออก
เปน รายไดท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยรายไดท่ีเปนเงินสดทั้งหมดจะมาจากการเกษตรและนอก
ฟารม  โดยรายไดจากการเกษตร คํานวณจากรายไดสุทธิเงินสดทั้งหมดจากการผลิตพืช บวกดวยรายได
สุทธิท่ีเปนเงินสดทั้งหมดจากการขายสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก หมู เปนตน สวนรายไดนอกฟารม จะเปนราย
ไดอื่น ๆ นอกการเกษตร เชน รับจางทั่วไป  คาขาย เปนตน รายไดท่ีไมเปนเงินสด คือ รายไดจากพืชหรือ
สัตวท่ีเกษตรกรปลูกหรือเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน ท้ังนี้จะไมรวมเอามูลคา ชาง มา วัว และควาย ท่ีเอา
ไวใชงาน เนื่องจากสัตวเหลานี้มีมูลคาสูง และนาจะเปนทรัพยสินมากกวา มูลคาของรายไดท่ีไมเปนเงินสด 
จะนําปริมาณของผลผลิตท่ีใชในครัวเรือน คูณกับราคา (เทียบราคาเมื่อตองซื้อผลผลิตตอหนวย)   

2. ความหลากหลาย  ไดมีการวิเคราะหหาดัชนีความหลายของแหลงรายไดสุทธิท้ังหมดที่เปนเงิน
สดทั้งในฟารมและนอกฟารมในแตละลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร  โดยใชคา Simpson’s 
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diversity index (DI)  (McConnell and Dillon, 1997) ซึ่งถาคา DI    มากจะแสดงถึงความหลากหลายที่มาก
ดวย  คา DI       มีสูตรคํานวณ ดังนี้คือ 

                                      s 
DI = 1 -  ∑ (ni /N)2  

                                             i = 1 
เมื่อ;  s = จํานวนชนิดพืช หรือ กิจกรรม      ni = จํานวนคน (หรือ ตนหรือหนวย) ท่ีมีพืชชนิดนั้น 
หรือกิจกรรมนั้น (i = 1 ถึง S)        N = จํานวนคน (หรือตน หรือ หนวย) ท้ังหมด   
                 คา DI  มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 คาสูงแสดงถึงความหลากหลายที่มาก 

3. ดัชนีความมั่นคงทางสังคม (Social security Index) การหาดัชนีความมั่นคงทางสังคมของ
ระบบการผลิตแตละประเภท สรางจากการรวมเอาขอมูล 12 ดาน ซึ่งไดจากการสอบถามขอมูลจาก
เกษตรกร   คือ 1) การกูยืมเงิน 2) ความสามารถในการชําระหนี้ 3) ความรูสึกมั่นคงในการดํารงชีพ  4) 
ความรูสึกมั่นคงในสิทธิท่ีดินทํากิน  5) ความมั่นใจที่สามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องการทํากิน 6) ความมั่นใจ
ท่ีสามารถพึ่งญาติพี่นอง 7) ความมั่นใจที่สามารถพึ่งชุมชน 8) ความมั่นใจที่สามารถหา/ซื้อปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรไดตามที่ตองการ 9) ความมั่นใจที่ชุมชนของตนสามารถแกปญหาการทํากินของหมูบานได 
10 ) ความมั่นใจที่ชุมชนของตนสามารถแกปญหาอื่นๆ ของหมูบานได 11) ความสนใจในการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม  และ    12) รายไดเงินสดตอหัวตอปหักดวยคาใชจายตอหัวป  แตละดานใหคะแนน 1 เทา
กัน หลังจากนั้นทําคะแนนทั้งหมดใหเปนดัชนีโดยใชสูตร 

Social  Security  Index  (SSI)  = (Sx- Smin)/ (Smax-Smin) 

โดยที่    ;  Sx   = คาคะแนนทั้งหมดของเกษตรกรผูนั้นหรือหมวดนั้น 
Smin = คาคะแนนต่ําสุดของกลุม   Smax  = คาคะแนนสูงสุดของกลุม 

คา SSI มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 ถามีคาสูงแสดงวาดี 

ทบทวนวรรณกรรม 
งานศึกษาดานตัวช้ีวัดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบการเกษตรนั้น เริ่มมีมากตั้ง

แตกลางทศวรรษที่ 1990 เมื่อมีความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  (Azar, Holmberg and 
Lindgren, 1996)  ความยั่งยืน (sustainability)  เปนความสามารถที่จะคงอยูไดในระยะยาว  ความยั่งยืนนี้ 
สามารถวัดไดท้ังในเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม   ในดานผลิตภาพ (productivity)  ผลิตภาพนี้อาจวัด
เปน ปริมาณผลผลิตตอหนวยของพื้นที่  เชน ก.ก. ตอไร  หรือตันตอแฮกตาร     อาจวัดเปนตัวเงิน เชนผล
ตอบแทนตอครัวเรือน  รายไดตอไร หรือ ตอครัวเรือน   สวนในดานความหลากหลาย (diversity) ความ
หลากหลายขององคประกอบของระบบ ในเชิงชนิดพืช  หรือในเชิงรายได    McConnell and Dillon 
(1997) 

Kammerbauer, et al (2001) ใชตัวช้ีวัดความพัฒนาอยางยั่งยืน 3 ดาน ดานแรกเปนดานระบบการ
ผลิต มีตัวช้ีวัดคือ ความหลากหลายของพันธุและชนิดพืช  พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ดินที่มีอินทรียวัตถุ  
สวนหลังบาน  ทรัพยากรในปาท่ีสามารถนํามาใชได ฯลฯ  ดานที่สองคือประสิทธิผลเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของมี ราคาปจจัยการผลิต ราคาผลผลิต ตนทุนแรงงาน การใชเทคโนโลยีใหม สภาวะ
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โภชนาการ  และการมีการศึกษาอยางต่ําในระดับประถมศึกษา  ดานที่สามคือดานสถาบัน  ตัวช้ีวัดมีการ
เขาถึงกิจกรรมสงเสริมเกษตร สิทธิดานทรัพยสิน ระบบการจัดการและสัญญาขอตกลง  การซื้อขายที่ดิน 
การมีสินเชื่อ การมีเงินออม การตลาด ฯลฯ   

กรอบแนวคิดสําหรับประเมินและจัดลําดับตัวช้ีวัดความยั่งยืนที่มีความหมายเชิงเศรษฐศาสตรได
รับความสนใจจาก  Pannell and Glenn (2000) ซึ่งเสนอกรอบแนวคิดสําหรับเลือกและจัดลําดับตัวช้ีวัด
ความยั่งยืน  กรอบนี้เปนกรอบที่มีรากฐานจากทฤษฎีการตัดสินใจแบบ Bayesian  มีการคํานวณคุณคาของ
ขอมูลในสภาพความไมแนนอน  Pannell and Glenn เสนอวาหลักเกณฑท่ีใชประเมินตัวช้ีวัด คือ ความนา
เชื่อถือของวิธีท่ีใช วิธีวัดเปนมาตรฐาน ความแมนยํา  เขาใจงายโดยเฉพาะผูท่ีไมไดเปนผูเช่ียวชาญ ตนทุน
ต่ําในการติดตามและตรวจสอบ  ความคงระดับ (stable) ในระยะเวลาที่วัด  ความสามารถนําเขาแสดงใน
แผนที่เพื่อการแสดงผลใหชัดเจน (mappable)   

Thong-Ngam et al.  (1997)  ไดทําการศึกษาถึงประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร
จากอดีตจนถึงปจจุบันและมีการจําแนกเกษตรกร โดยสัมภาษณเกษตรกรจํานวน  36 ครัวเรือนในหมูบาน
แมแสลบลาง  ต.แมสะลอง  อ.แมฟาหลวง จ.เชียงใหม  พบวา เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการ
ผลิตเพื่อยังชีพซึ่งมีขาวไรเปนหลักในอดีตมาเปนเพื่อระบบการเกษตรแบบกึ่งการคามากขึ้นในปจจุบัน ท้ัง
นี้เนื่องจากมีปจจัยทางดานนิเวศเกษตร เศรษฐกิจสังคมและการแทรกแซงขององคกรของรัฐบาล เชน กรม
ประชาสงเคราะห และกรมปาไม และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดสงเสริมใหเกษตรกรมีการทําการเกษตร
ถาวรมากขึ้น โดยสงเสริมใหมีการปลูกไมผลและไมยืนตนทดแทนการทําไรเลื่อนลอย  นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายตัวของตลาดซึ่งมีการนําพืชเงินสด เชน  ขิงและกะหล่ําปลี จากหมูบานอื่นมาปลูก ซึ่งการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอการใชท่ีดิน เชน มีการใชท่ีดินเขมขนขึ้น ระยะการทิ้งไรหมุนเวียน
ปลอยใหท้ิงฟนตัวสั้นลง  นําไปสูการเสื่อมโทรมและลดความอุดมสมบูรณของดิน และการเพิ่มข้ึนของวัช
พืชทําใหเกษตรกรลดการปลูกขาวไรลง   กลุมของเกษตรกรไดจําแนกออกเปน 3 ประเภทใหญ  ๆ ดวยกัน 
คือ  1) กลุม A  เปนกลุมเกษตรกรที่มีการปรับตัวเขาหาระบบตลาดมีการปลูกพืชเงินสดเปนหลัก เกษตรกร
กลุมนี้อยูในสถานการณไมมั่นคง เพราะมีท่ีดินทํากินนอย มีวัชพืชรบกวนในแปลงมาก ความอุดมสมบูรณ
ของดินในแปลงปลูกพืชต่ํา 2) กลุม B คือ กลุมเกษตรกรที่มีการปลูกขาวไรเปนหลัก และมีวัตถุประสงค
เพื่อใหพอกิน และปลูกพืชเงินสดเพื่อเปนรายไดเสริม จะทําการปลูกขาวไรไปนานเทาท่ีดินมีความอุดม
สมบูรณเพียงพอสําหรับการปลูกขาวไร แตขาวท่ีผลิตยังไมพอบริโภคในครัวเรือน ตองหารายไดจากการ
ปลูกพืชเงินสด การเลี้ยงปศุสัตว และการทํางานนอกฟารมเสริมดวย  และ 3) กลุม C  คือ กลุมเกษตรกรที่
ปลูกขาวนาเปนหลัก มีการปรับระบบการผลิตใหสอดคลองกับการตลาดและการลงทุน กลุมนี้จะมีขาวพอ
กินโดยปลูกขาวนาและมีการสะสมเงินทุนเพื่อลงทุนปลูกไมผล ปศุสัตว และอาชีพนอกฟารม กลุมนี้จะ
เปนกลุมท่ีมีความมั่นคงมากที่สุดในหมูบานและสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ 
ชีวภาพ และ นิเวศเกษตรไดเปนอยางดี  ในระยะยาว จะมีเพียงกลุม C เทานั้นที่สามารถดํารงชีพอยูไดดีใน
พื้นที่ดังกลาว  เกษตรกรในกลุม A  และ กลุม B บางสวนอาจจะตองอพยพออกจากภาคการเกษตรหรือ
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ตองพึ่งพารายไดจากอาชีพนอกฟารมเปนหลัก เนื่องจากดินไมอุดมสมบูรณตอการปลูกพืชและชวงเวลา
การปลอยใหพื้นที่ฟนตัวลดลง  

เฉลิม (2542)  ไดทําการศึกษาที่หมูบานโลหะปาหาญ   ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงดาว  พบวา 
การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธทางสังคมที่มีผลกระทบตอระบบการผลิตดานการเกษตรในชุมชน
ชนบท มีท้ังปจจัยภายในและภายนอก  ท้ังนี้ปจจัยภายใน ไดแก การถือครองที่ดิน  การจางแรงงาน  การ
ขาดแคลนแรงงาน   การขายที่ดิน สวนปจจัยภายนอกไดแก หนวยงานราชการ  ขาวสารขอมูล และ
เทคโนโลยี  และ การเกษตรแบบพันธะสัญญา โดยมีบริษัทเอกชนเขามาสนับสนุนปจจัยการผลิต ทําใหคน
ในชุมชนรวมตัวกันเพื่อดําเนินธุรกิจรวมกับบริษัท  ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของหนึ่งนุช (2544)  พบวา ชุม
ชนหมูบานหวยไมหก ต.มอนจอง อ.อมกอย จ.เชียงใหม  มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อยังชีพในอดีต
มาเปนการผลิตแบบพืชเชิงพาณิชยมากขึ้น โดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ไดแก  มะเขือเทศ ซึ่งมีปจจัยท่ีทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไดแก คนในชุมชนซึ่งไดมีโอกาสติดตอกับชุมชนภายนอกมากอน และติดตอนายทุนนํา
เอามะเขือเทศมาปลูกใน หมูบานโดยมีการสนับสนุนดานปจจัยการผลิต ซึ่งมีผลตอความเชื่อและความ
สัมพันธกับชุมชนลดลง ซึ่งพืชเชิงพาณิชย ไมตองทําพิธีเลี้ยงเจาท่ี และเปนพืชท่ีตองมีการใชแรงงานมาก
ข้ึน ชุมชนมีการเปลี่ยนจากระบบการจางแรงงานแทนการแลกเปลี่ยนแรงงานมากขึ้น  สวนงานวิจัยของอภิ
นพ (2539)  พบวา  การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากพืชยังชีพในอดีตมาเปนเพื่อการคามากขึ้นใน
ปจจุบันที่สงผลตอวิถีชีวิตของชาวเขาเผากะเหรี่ยงบานแมสายนาเลา ต.โหลงขอด  อ.พราว จ.เชียงใหม 
เนื่องจากปจจัยภายใน  ไดแก  ความอุดมสมบูรณของสภาพนิเวศวิทยา ทําใหเกิดการลงทุนในการปลูกพืช
เศรษฐกิจ และมีบทบาทผูนํา เชน ผูใหญบาน ซึ่งเปนผูประสานงานใหเจาหนาท่ีของรัฐ   และมีนายทุนภาย
นอกเขามาแนะนําระบบการผลิตแบบใหม มีตัวแทนของนายทุนระดับหมูบานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเปนเชิงพาณิชยของชาวกะเหรี่ยง สวนปจจัยภายนอก ไดแก เทคโนโลยี เครื่อง
จักรกล  ความเชื่อและระบบเงินตราซึ่งผานเขามาในชุมชนโดยทางคมนาคมและการสื่อสาร 

ผลการศึกษา 
ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ไดทําการศึกษา ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน (ราวป พ.ศ 2520 – 2543) ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เมื่อ 20-25 ปกอน   ในกลุม
เกษตรกรตัวอยาง สวนใหญจะปลูกพืชยังชีพเปนหลัก  ซึ่งไดแก ขาวไร  ขาวโพด และขาวนาดํา  เปนสัด
สวนมากที่สุด (รอยละ 44) รอยละ 18 ปลูกฝนรวมกับพืชอื่น ๆ และรอยละ 11 ปลูกพืชเพื่อการคา  แตเมื่อ 
10 ปท่ีผานมา เกษตรกรมีสัดสวนในการปลูกพืชยังชีพเปนพืชหลักนอยลง (รอยละ 30) และมีสัดสวนใน
การปลูกฝนลดลง (รอยละ 3)  แตมีการปลูกพืชเพื่อการคา (รอยละ 33) ปลูกพืชเพื่อการคาและยังชีพรวม
กัน รอยละ 27 และมีบางสวนยังไมมีท่ีดินทํากิน และรับจางเปนอาชีพหลัก ตอมาในปจจุบัน พบวา 
เกษตรกรมีสัดสวนของการปลูกพืชยังชีพเปนหลักนอยลง (รอยละ 9) สวนใหญจะปลูกพืชเพื่อการคาและ
พืชเพื่อการคารวมกับพืชยังชีพ (รอยละ 66 และ 25 ตามลําดับ)  ความเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมากขึ้น
ในชวง 10 ปท่ีผานมา ดังแสดงในรูปที่  1  
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รูปที่  1  รอยละของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบพืชชวงป 2520 - 2543 

ในปจจุบัน (ปการผลิต 2543) การใชประโยชนท่ีดินในสถานีฯ อางขางและศูนยฯ แมแฮ สวน
ใหญเปนการปลูกไมผล ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  ไดแก ทอพื้นเมือง บวย สาลี่ 
และ พลับ รองลงมาไดแกพืชผัก  ไดแก  กะหล่ํามวง  สลัดแกว  และคะนาใบหยิก  แตท่ีศูนย ฯหนองหอย 
ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  เปนการปลูกพืชผัก รองลงมา คือ ไมผล ไดแก ลิ้นจี่  พืช
ผักท่ีปลูกมาก ไดแกกะหล่ําปลี แครอท  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหางหงษ  สลัดใบ  สลัดแกว และกระเทียม
ตน  สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม สวนใหญเปนการปลูกขาวไร (ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทําการ
เกษตรทั้งหมด) และพืชไร  เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว  สวนไมดอกที่ปลูกมาก คือ ดาวเรือง 
ซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  สวนที่สถานีอางขาง เปนการปลูกไมผลเมืองหนาวซึ่งไดแก พลับ พลัม  
สาลี่   ทอพันธุ   ทอพ้ืนเมือง  บวย  สวนพืชหัวท่ีเกษตรกรปลูกมาก คือ มันฝรั่งและเผือก       ดังแสดงใน
รูปที่  2 

 
รูปที่  2  รอยละของพื้นที่การใชเกษตรตอพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา ป 2543 
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ทัศนคติของเกษตรกรตอการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร   
จากการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการปลูกพืชเพื่อขายสูตลาดและ

เพื่อยังชีพ พบวา  โดยเฉลี่ยแลวประมาณรอยละ 48 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด (ตารางที่ 1 )   มีความ
คิดเห็นวา พืชขายสูตลาดดีกวาพืชยังชีพ โดยเฉพาะในศูนยฯ หนองหอย อางขาง และแมแฮ  มีความคิด
เห็นวาการปลูกพืชขายสูตลาดดีกวาพืชยังชีพ เนื่องจากพืชขายสูตลาดสามารถทํารายไดหลักใหกับครอบ
ครัว  และเกษตรกรสามารถนําเงินไปซื้อขาวกินไดโดยไมจําเปนตองปลูกขาวไวเพื่อบริโภค  ซึ่งตางกับที่
ศูนยฯ พระบาทหวยตม ท่ีเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งท่ีมีความคิดเห็นวา พืชขายสูตลาดแยกวาพืชยังชีพ  
โดยเกษตรกรสวนใหญมีเหตุผลวาการปลูกพืชเพื่อยังชีพ โดยใหมีขาวกินเพียงพอสําหรับครัวเรือนตลอดป
ก็พอใจแลว และนอกนั้นก็สามารถหารายไดอื่น ๆ จากการรับจางได สวนการปลูกพืชเพื่อการคา จะตองใช
เงินลงทุนสูง และมีความเสี่ยงสูงกับการขาดทุนกําไร และสารเคมี   

ตารางที่ 1    รอยละของครัวเรือนเกษตรกรตามการเปรียบเทียบการปลูกพืชเพื่อขายสูตลาดและเพื่อยังชีพ  

ศูนย/สถานีฯ การเปรียบเทียบการปลูกพืชเพื่อ 
ขายสูตลาดและเพื่อยังชีพ อางขาง  หนองหอย แมแฮ พระบาทหวยตม 

รวม 
ทุกศูนยฯ 

 ------------------รอยละของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง------------------- 
พืชขายสูตลาดดีกวาพืชเพื่อยังชีพ 59 61 59 15 48 
พืชขายสูตลาดดีเทาๆ กับพืชยังชีพ 20 28 36 31 29 
พืชขายสูตลาดแยกวาพืชยังชีพ 14 6 5 52 20 
ไมแนใจวาอันไหนดีกวา 7 5  1 3 
รวม 100 100 100 100 100 

ประเภทและลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร 
จากการวิเคราะหสัดสวนของรายไดจากพืชของครัวเรือนที่ผลิตเพื่อการคาและเพื่อบริโภคตอราย

ไดท้ังหมด     สามารถจําแนกลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร ไดเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังในตา
รางที่ 1  
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ตารางที่ 1   ลักษณะการผลิตของครัวเรือนเกษตรกร  

ประเภท ลักษณะ  คําจํากัดความ 
A ผลิตเพื่อยังชีพเปนหลัก  >75% ของผลผลิตเปนเพื่อยังชีพ ท่ีเหลือเพื่อการคา 
B การผลิตท้ังเพื่อยังชีพและการคาแตผลิต

เพื่อยังชีพมากกวา 
 50-75% ของผลผลิตเปนเพื่อยังชีพ ท่ีเหลือเพื่อการคา 

C การผลิตท้ังเพื่อยังชีพและการคาแตผลิต
เพื่อการคามากกวา 

 25-50% ของผลผลิตเปนเพื่อยังชีพ ท่ีเหลือเพื่อการคา 

D ผลิตเพื่อการคาเปนหลัก  < 25%ของผลผลิตเปนเพื่อยังชีพ ท่ีเหลือเพื่อการคา 
E ผลิตแบบลงทุนระยะยาว  ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% 

อยางไรก็ตาม เมื่อแบงประเภทครัวเรือนยอยลงไปอีกตามประเภทของพืชท่ีปลูกเปนหลัก จะ
สามารถแยกได 3 กลุมหลัก ๆ  ดังนี้    คือ 1) การผลิตโดยเนนพืชไร (B1, C1, D1) ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  
ถั่วตาง ๆ  และ เผือก เปนตน  2) การผลิตโดยเนนพืชผัก/ไมดอก (B2, C2, D2) ไดแก พืชผักตางๆ   ไมดอก  
มันฝรั่ง  และรวมถึงสตรอเบอรี่ดวย  3) การผลิตโดยเนนไมผล  (B3, C3, D3)  ซึ่งไดแกไมผลทุกอยาง และ
ยังรวมทั้ง ชา กาแฟ ซึ่งเปนพืชเครื่องดื่มดวย  (ตารางที่ 2) 

       ตารางที่  2  ประเภทของครัวเรือนแยกตามพืชท่ีเนนในการผลิตเปนหลัก 

ประเภทการผลิต พืชท่ีเนนในการผลิต 
A. ผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด (> 75%)  
B. ยังชีพ 50-75% ของผลผลิต  

B1  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25-50%) พืชไร 
B2  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25-50%) พืชผัก/ไมดอก 
B3  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25- ไมผล 

C. ขาย 50-75% ของผลผลิต  
C1  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%)  พืชไร 
C2  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%)  พืชผัก/ไมดอก 
C3  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%)  ไมผล 

D. ขายมากกวา  75% ของผลผลิต  
D1  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75%)  พืชไร 
D2  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75% พืชผัก/ไมดอก 
D3  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75%)  ไมผล 

E. ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% ของผลผลิต  

จากการศึกษา พบวา การผลิตในศูนยฯ หนองหอยและสถานีฯอางขางเปนประเภท D  รองลงมา
คือ ประเภท C  ท่ีศูนยฯแมแฮ มีการผลิตแบบ C  และ  E  สวนที่ศูนยฯพระบาทหวยตม พบวา ครัวเรือน
สวนใหญจะมีการผลิตเพื่อยังชีพเปนหลัก  แบบ A และ B        แตเมื่อจําแนกตามระบบพืชท่ีครัวเรือน
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เกษตรกรในแตละประเภทฟารมเนนในการผลิตเปนพืชหลัก  จะพบวา ศูนยฯ หนองหอย สวนใหญ มีการ
ผลิตแบบ D2 และ C2   คือผลิตเพื่อขายโดยเนนพืชผัก/ไมดอก  สถานีฯ อางขางมีการผลิตแบบ D2  และ 
แบบ E อยูบางสวน  ในขณะที่ศูนย ฯ แมแฮ มีการผลิตแบบ E มากที่สุด รองลงมาเปนแบบ C2    (ตารางที่ 
3 ) 

ตารางที่ 3     ครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามประเภทการผลิตและประเภทของพืชท่ีเนนในการผลิต  
ศูนย/สถานีฯ ประเภทการผลิต 

อางขาง หนอง
หอย 

แมแฮ พระบาทหวย
ตม 

รวมทุก
ศูนยฯ 

 ------รอยละของครัวเรือนเกษตรกรในแตละศูนย---- 
A. ผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด (> 75%) 5.1 9.4 10.6 39.4 16.5 
B. ยังชีพ 50-75% ของผลผลิต 11.9 10.9 18.1 28.8 17.6 

B1  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25-50%)   เนนพืช
ไร 

1.7 4.7 0 18.2 6.3 

B2  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25-50%)   เนนพืช
ผัก/ไมดอก 

5.1 4.7 9.1 10.6 7.5 

B3  สวนใหญผลิตเพื่อยังชีพ ขายบางสวน (25-50%)   เนน
ไมผล 

5.1 1.6 9.1 0 4.3 

C. ขาย 50-75% ของผลผลิต 16.9 26.6 25.8 18.2 22 
C1  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%) เนนพืชไร 6.8 1.6 0 9.1 4.3 
C2  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%) เนนพืชผัก/

ไมดอก 
5.1 23.4 21.2 9.1 14.9 

C3  ผลิตเพื่อขายมากกวายังชีพ (ขาย 51-75%) เนนไมผล 5.1 1.6 4.5 0 2.7 
D. ขายมากกวา  75% ของผลผลิต 52.5 51.6 19.7 12.1 33.3 

D1  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75%) เนนพืชไร 18.6 3.2 0 9.1 7.5 
D2  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75%) เนนพืชผัก /ไมดอก 33.9 48.4 16.7 3.0 25.1 

D3  ผลิตเพื่อการคา (ขาย >75%) เนนไมผล 0 0 3 0 0.8 
E. ลงทุนระยะยาว ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% ของรายได 13.6 1.6 25.8 1.5 10.6 
รวมทุกประเภทการผลิต 100 100 100 100 100 

จํานวนพื้นที่ถือครอง  จํานวนสมาชิก  จํานวนแรงงาน และสัดสวนเงินทุนของตนเองในการผลิต 
ทุกประเภทฟารม มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 7 คน และ มีจํานวนแรงงานเฉลี่ย

ทางการเกษตรประมาณ 3 คน  มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 15 ไร และมีสัดสวนของเงินทุนตนเองในการผลิตคิด
เปนรอยละ 70   พบวา เกษตรกรที่ผลิตประเภท E ท่ีมีการลงทุนระยะยาว ปลูกและขายไมผลมากกวา 50 % 
ของผลผลิต มีพื้นที่ถือครองมากที่สุดโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ไรตอครัวเรือน สวนครัวเรือนที่ผลิตประเภท 
A  คือ เพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด (>75%) จะมีพื้นที่ถือครองนอยท่ีสุด เฉลี่ยประมาณ 8 ไรตอครัวเรือน แตพบ
วา ครัวเรือนเกษตรกรประเภท A นี้มีสัดสวนของเงินทุนตนเองในการผลิตมากที่สุดคิดเปนประมาณรอย
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ละ 80 ของเงินทุนทั้งหมดในการผลิต รองลงมาไดแก ครัวเรือนประเภท E และครัวเรือนประเภท C ท่ีผลิต
เพื่อขาย 50-75 % ของผลผลิต มีสัดสวนของเงินทุนตนเองในการผลิตคิดเปนรอยละ 78 และ 75 ของเงิน
ทุนในการผลิตท้ังหมด ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4    พื้นที่ถือครอง จํานวนแรงงานและสัดสวนเงินทุนของตนเองในการผลิตตามประเภทการผลิต 

ประเภทการผลิต พื้นที่ถือครองทั้ง
หมด 

(ไร/ครัวเรือน) 

จํานวนแรงงาน
เฉลี่ย  

(คน/ครัวเรือน) 

สัดสวนของ  
เงินทุนตนเอง 
ในการผลิต(%) 

A. ผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด (>75% ของผลผลิต) 8.19 2.79 80 
B. ยังชีพ 50-75% ของผลผลิต 11.42 3.29 65 
C. ขาย 50-75% ของผลผลิต 16.13 3.30 75 
D. ขายมากกวา  75% ของผลผลิต 16.19 3.48 62 
E. ลงทุนระยะยาว ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% ของ
รายได 

29.57 3.11 78 

เฉลี่ยทุกประเภทการผลิต 15.32 3.25 70 

รายไดของครัวเรือนเกษตรกรแยกตามประเภทการผลิต 

ในดานรายได  พบวา  ครัวเรือนประเภท E  มีรายไดรวมท้ังหมดสูงสุด  เฉลี่ย  113,870 บาทตอ
ครัวเรือนตอป โดยรายไดสวนใหญมาจากการเกษตร (รอยละ 64 ของรายไดท้ังหมด)  รองลงมาไดแก ครัว
เรือนประเภท D (81,048 บาทตอครัวเรือนตอป) รายไดสวนใหญมาจากการเกษตรและมีสัดสวนของราย
ไดจากการเกษตรสูงสุดเมื่อเทียบกับฟารมประเภทอื่น (รอยละ 75 ของรายไดท้ังหมด)  รองลงมาไดแก 
ฟารมประเภท C และ B  ตามลําดับ (52,043 และ 43,173 บาทตอครัวเรือนตอป) สวนครัวเรือนประเภท A  
พบวามีรายไดรวมท้ังหมดต่ําสุด  (36,569 บาทตอครัวเรือนตอป) ท้ังนี้รายไดสวนใหญมาจากนอกฟารม 
(รอยละ 58 ของรายไดท้ังหมด) ตารางที่ 5   
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ตารางที่ 5    รายไดของครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ยตอปแยกตามประเภทฟารม 
ประเภทการผลิต รายไดเงิน

สดสุทธิจาก
พืช 

รายไดเงิน
สดจากสัตว 

รายไดสุทธิทั้ง
หมดจากการ

เกษตร 

รายไดเงิน
สดนอก
ฟารม 

รายไดที่ไม
เปนเงินสดทั้ง

หมด 

รายไดรวมทั้ง
หมด (เงินสด+ 
ไมเปนเงินสด) 

 ---------------บาท/ครัวเรือน/ป------------------- 
A. ผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด 
(>75% ของผลผลิต) 

1,881 
 

290 
 

2,171 
 

21,207 
 

13,191 
 

36,569 

B. ยังชีพ 50-75% ของผลผลิต 10,388 688 11,075 16,060 16,038 43,173 

C. ขาย 50-75% ของผลผลิต 25,017 875 25,892 11,853 14,298 52,043 

D. ขายมากกวา  75% ของผล
ผลิต 

59,817 948 60,765 12,900 7,383 81,048 

E. ปลูกและขายไมผลมากกวา 
50% ของรายได 

71,841 
 

1,011 
 

72,852 
 

30,676 
 

10,342 
 

113,870 
 

เฉล่ียทุกประเภทฟารม 35,182 784 35,967 16,478 11,699 64,144 

เนื่องจากครัวเรือนของเกษตรกรในแตละประเภทฟารมมีขนาดไมเทากัน ดังนั้นจึงไดมีการ
คํานวณรายไดของเกษตรกรเฉลี่ยตอคนตอปโดยจําแนกตามประเภทฟารม พบวา ครัวเรือนประเภท E ท่ีมี
การลงทุนระยะยาว ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% ของรายได จะมีรายไดเฉลี่ยตอคนปสูงกวาครัวเรือน
ประเภทอื่นๆ (18,967 บาทตอคนตอป) รองลงมาไดแกครัวเรือนประเภท D ท่ีผลิตเพื่อขายมากกวา 75% 
ของผลผลิต (13,770 บาทตอคนตอป) สวนครัวเรือนประเภท C  B และ A มีรายไดตอคนตอปในระดับที่
ใกลเคียงกันประมาณ 7,200-8,200 บาทตอคนตอป ดังแสดงในตารางที่ 6  แตเมื่อพิจารณาจากรายไดตอ
ครัวเรือนตอป และ รายไดตอคนตอป จะเห็นไดวาครัวเรือนเกษตรกรประเภท E จะมีผลิตภาพสูงสุด  รอง
ลงมาก็เปนประเภท D, C,  B และ A ตามลําดับ   

ตารางที่ 6    รายไดของเกษตรกรเฉลี่ยตอคนตอปจําแนกตามประเภทการผลิต 

ประเภทการผลิต รายไดสุทธิจาก
การเกษตรที่เปน

เงินสด 

รายไดนอก
ฟารมที่เปน
เงินสด 

รายไดที่ไมเปน
เงินสด 

รายไดรวมทั้งที่  
เปนเงินสดและ    
ไมเปนเงินสด 

 ----------------------------บาท/คน/ป-------------------------------- 
A. ผลิตเพื่อยังชีพเกือบทั้งหมด (>75%) 398 4,330 2,513 7,241 

B. ยังชีพ 50-75% ของผลผลิต 1,859 3,167 2,762 7,788 

C. ขาย 50-75% ของผลผลิต 4,126 1,790 2,297 8,213 

D. ขายมากกวา  75% ของผลผลิต 10,557 2,126 1,087 13,770 

E. ปลูกและขายไมผลมากกวา 50% ของผลผลิต 10,831 6,565 1,571 18,967 

เฉล่ียทุกประเภทการผลิต 5,946 3,055 1,936 10,937 
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ความหลากหลายของแหลงรายไดรวมสุทธิทั้งหมดที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด 
ในดานความหลากหลายของแหลงรายไดรวมท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด พบวา ครัวเรือน

ประเภท  E  จะมีคาดัชนีความหลากหลายสูงสุด สวนในดานความหลากหลายของแหลงรายไดรวมท่ีเปน
เงินสดสูงรองลงมาจากครัวเรือนประเภท  E  คือ  ครัวเรือนประเภท D C  B และ A  แตในดานความหลาก
หลายของแหลงรายไดรวมท่ีไมเปนเงินสด พบวา ในครัวเรือนประเภท D C และ B  จะไมมีความแตกตาง
กันมากนัก   ดังแสดงในตารางที่ 7  

ตารางที่ 7  ดัชนีความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

ประเภทการผลิต ดัชนีความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีไมเปนเงิน
สด (DI) 

ดัชนีความหลากหลายที่เปนเงิน
สด (DI) 

A 0.287 0.325 
B 0.415 0.491 
C 0.466 0.593 
D 0.461 0.625 
E 0.516 0.631 

เฉลี่ย 0.431 0.545 

ความมั่นคงทางสังคมของแตละประเภทการผลิต 
ความมั่นคง หมายถึง สภาวะแหงความรูสึกปลอดภัย ความเชื่อมั่น การไดรับหลักประกัน  ซึ่งงาน

วิจัยนี้ไดมีการประเมินความมั่นคง โดยใชดัชนีช้ีวัดความมั่นคงทางสังคม (Social Security Index, SSI)  
โดยประเมินจากความรูสึกมั่นคงในการดํารงชีวิตของเกษตรกรในดานตาง ๆ  จากการศึกษา พบวา ระบบ
การผลิตท่ีมีความมั่นคงทางสังคมมากที่สุด คือ ระบบการผลิตประเภท D     โดยมีคาดัชนีเทากับ  0.574   
รองลงมาไดแก  ครัวเรือนประเภท  E  C B  และ A  ซึ่งมีคาดัชนีความมั่นคงทางสังคมเทากับ 0.54   0.52    
0.50   และ  0.47     แตเมื่อดูโดยภาพรวมแลวจะเห็นวาในทุกประเภทการผลิตจะมีคาดัชนีความมั่นคงทาง
สังคมที่ไมแตกตางกันมากนัก  แตเมื่อจําแนกตามประเภทของพืชท่ีครัวเรือนผลิตเปนหลักจะพบวา  ครัว
เรือนท่ีผลิตโดยเนนไมผลในทุกประเภทฟารม จะมีคาดัชนีความมั่นคงทางสังคมมากกวาครัวเรือนที่เนน
ผลิตพืชไร และ พืชผัก   ดังแสดงในตารางที่ 8  
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  ตารางที่  8  คาดัชนีความมั่นคงทางสังคมแยกตามประเภทการผลิตและพืชท่ีครัวเรือนผลิตเปนหลัก 
ประเภทการผลิต        คาเฉลี่ย 
A 0.47 
B 0.50 

B1 เนนพืชไร 0.39 
B2 เนนพืชผัก/ไมดอก 0.53 
B3 เนนไมผล 0.63 

C 0.52 
C1 เนนพืชไร 0.57 
C2 เนนพืชผัก/ไมดอก 0.48 
C3 เนนไมผล 0.60 

D 0.57 
D1  เนนพืชไร 0.52 
D2  เนนพืชผัก/ไมดอก 0.59 
D3  เนนไมผล 0.64 

E 0.54 
เฉลี่ยทุกประเภทการผลิต 0.53 

สรุปและขอเสนอแนะ  
การดําเนินการของโครงการหลวงในรอบ 20 ปท่ีผานมาไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบ

การผลิตมาเปนเพื่อการคามากขึ้น เกษตรกรสวนใหญจะมีการผลิตเพื่อการคาตั้งแตรอยละ 50 จนถึงมาก
กวารอยละ 75 ของผลผลิต  โดยเฉพาะเกษตรกรในศูนยฯ หนองหอย และสถานีฯอางขาง อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากความหลากหลายที่เกิดข้ึนในระบบการผลิต และในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่เหลา
นั้น ทําใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลดีใหแกครัวเรือน ในดานรายได และ ความมั่นคงทางสังคม ดัง
แสดงในการวิเคราะหดังกลาวขางตน  และเปนที่นาสังเกตวา ระบบการผลิตท่ีมีไมผลเปนหลักใหผลดีท้ัง
ดานรายได และความมั่นคงทางสังคม ควรจะไดสงเสริมใหมากขึ้นตอไป 
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