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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาถึงผลิตภาพ และความหลากหลายของพันธุพืชและแหลงของรายไดท่ีเปน

เงินสดของระบบเกษตรที่สูง นอกจากนั้นยังไดมีการศึกษาความเสมอภาคระหวางเกษตรกรที่เปนและไมเปน
สมาชิกโครงการหลวง โดยดูสัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความยากจน งานวิจัยนี้ไดดําเนินในหมู
บานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แหง  คือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และแมแฮ ในจังหวัดเชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวย
ตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลในระดับครัวเรือน จํานวน 256 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามในป พ.ศ 2543 
และเก็บขอมูลการผลิตในป 2542/43 โดยสุมครอบคลุมท้ังเกษตรกรที่เปนและไมเปนสมาชิกของโครงการ
หลวง และสุมตามฐานะ รวย ปานกลาง จน ผลจากการศึกษา แสดงใหเห็นวา  ศูนยฯ หนองหอย จะมีผลิต
ภาพสูงสุดเมื่อวัดรายไดตอครัวเรือนตอป  (88,262 บาท)  แตเมื่อวัดโดยใชรายไดตอคนตอปจะเห็นวาท่ี
ศูนยฯ แมแฮสูงสุด (13,375 บาท)  ท้ังนี้ข้ึนกับจํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน ยิ่งจํานวนสมาชิกตอครัวเรือน
สูง คาเฉลี่ยของรายไดตอคนตอปก็จะยิ่งนอย  ท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม  พบวา เกษตรกรมีรายไดท้ังหมดตอ
ครัวเรือนตอปและตอคนตอปต่ําสุด (37,211 บาทตอครัวเรือนตอป  และ 7,476 บาทตอคนตอป )  เกษตรกรมี
รายไดสวนใหญจากนอกฟารม เชน รับจาง ทอผา และตีเครื่องเงิน  เปนตน คิดเปนประมาณรอยละ 60 ของ
รายไดท้ังหมดของครัวเรือนตอป    โดยเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของโครงการหลวงมีรายได
สุทธิจากการขายพืชมากกวาเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกของโครงการหลวงอยูประมาณ 20,000 บาท/ครัว
เรือนตอป  นอกจากนี้ ยังพบวาผูท่ีเปนสมาชิกโครงการหลวงมีสัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความ
ยากจนนอยกวาผูท่ีไมเปนสมาชิกประมาณรอยละ  20   ซึ่งอาจกลาวไดวา  การดําเนินงานสงเสริมการปลูก
พืชใหมๆ เพื่อการคาของโครงการหลวง คอนขางประสบผลสําเร็จในการเพิ่มรายไดตอหัวของประชากรที่อยู
ภายในศูนยฯ   แตอยางไรก็ตาม ครัวเรือนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่ศึกษาก็ยังมีรายไดสุทธิท้ังหมดที่เปนเงินสด
ของครัวเรือนเกษตรกรจากในและนอกฟารมเฉลี่ยตอคนตอปต่ําเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในระดับประเทศ  

                                                           
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 



 2

คํานํา 
มูลนิธิโครงการหลวงไดดําเนินการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนบนที่สูงอยางตอเนื่องมาเปน

เวลานานกวา 20 ปแลว โดยไดมีการกอตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวง กระจายอยูในลุมน้ํายอยท้ัง 36 ลุมน้ํา  
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และลําพูน  โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับราย
ไดของครัวเรือนเกษตรกรใหดีข้ึน และลดพื้นที่ปลูกฝนซึ่งเปนพืชเสพติด โดยไดมีการสงเสริมการปลูกพืช
ผัก ไมผล และไมดอกเมืองหนาวแทน   ซึ่งพื้นที่และการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรซึ่งอยูในแตละศูนยฯ จะ
มีศักยภาพการผลิตท่ีแตกตางกัน  ชุมชนซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยฯ ประกอบดวย
เกษตรกรทั้งท่ีเปนและไมเปนสมาชิกของโครงการหลวงในระบบการผลิต  ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไดมีการ
ประเมินผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรบนที่สูง รวมท้ังไดมีการประเมินความเสมอภาคระหวางเกษตรกรที่
เปนและไมเปนสมาชิกของโครงการหลวงดวย ซึ่งอาจจะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานของมูลนิธิโครง
การหลวง และเพื่อประโยชนในการวางแผนการผลิตและการตลาด 

วัตถุประสงค 
 เพื่อหาผลิตภาพดานการผลิตและความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดและจํานวนพืชท่ี
ครัวเรือนเกษตรกรบนที่สูงปลูก   ประเมินผลิตภาพและความเสมอภาคระหวางเกษตรกรที่เปนและไมเปน
สมาชิกของโครงการหลวง  

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ ไดดําเนินงานวิจัยในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหงคือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง  

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ในจังหวัดเชียงใหม และ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงพระบาทหวยตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลโดยสํารวจแบบกึ่งโครงสรางและสํารวจอยาง
เปนทางการโดยใชแบบสอบถาม ในป พ.ศ 2543 ตัวอยางสําหรับสํารวจอยางเปนทางการมีท้ังหมด 256 ครัว
เรือน  โดยมีการสุมท้ังเกษตรกรที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกโครงการหลวง  และมีการสุมเกษตรกรโดย
แยกตามฐานะ แบงเปน รวย ปานกลาง และ จน   งานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาตัวช้ีวัดผลิตภาพที่สําคัญของระบบ
เกษตรในพื้นที่ศึกษา คือ รายไดของครัวเรือนเกษตรกร   โดยแบงเปน รายไดท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด  
รายไดท่ีเปนเงินสดจะมาจากฟารม ซึ่งแยกเปนรายไดจากพืช  สัตว และรายไดนอกฟารม สวนรายไดท่ีไม
เปนเงินสด จะมาจากพืชและสัตวท่ีครัวเรือนเกษตรกรปลูกหรือเลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน ในการคํานวณ
มูลคาของรายไดท่ีไมเปนเงินสด จะนําเอาปริมาณของผลผลิตท่ีใชในครัวเรือน คูณกับราคา (เทียบราคาเมื่อ
ตองซื้อผลผลิตตอหนวย)  นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะหหาความเสมอภาคระหวางเกษตรกรที่เปนสมาชิกและ
ไมเปนสมาชิกโครงการหลวง โดยวิเคราะหหาสัดสวนของครัวเรือนเกษตรกรที่อยูภายใตเสนความยากจน  
โดยมีการวิเคราะหดวยวิธีสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics)  และยังไดมีการวิเคราะหหาดัชนีความ
หลายของแหลงรายไดสุทธิท้ังหมดที่เปนเงินสดทั้งในฟารมและนอกฟารม จะคํานวณโดยใชคา R-Ratio   ซึ่ง
ถาคา R มากจะแสดงถึงความหลากหลายที่มากดวย  ซึ่งมีสูตรคํานวณ (McConnell and Dillon, 1997) ดังนี้
คือ 
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เมื่อ  ni    คือรายไดท่ีเปนเงินสดจากแตละกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรกรทั้งในฟารมและนอกฟารม 

ทบทวนวรรณกรรม 
ผลิตภาพ หมายถึง ปริมาณสุทธิของผลิตผลตอหนวยของทรัพยากร ซึ่งไดแก ท่ีดิน แรงงาน ทุน 

สวนมากมักจะวัดผลิตภาพในชวงของปวามีมูลคาผลผลิตมากนอยเพียงใด หรือรายไดสุทธิตอพื้นที่ 1 ไร 
หรือตอแรงงาน 1 คน หรือตอพลังงาน 1 กิโลแคลลอรี่หรือตอตนทุน 100 บาทเปนตน  McConnell and 
Dillon (1997)  เสนอวา  ผลิตภาพนี้อาจวัดเปน ปริมาณผลผลิตตอหนวยของพื้นที่  เชน ก.ก. ตอไร  หรือตัน
ตอแฮกตาร   สวน Masera, Astier and Lopez-Richaura (1999) วัดผลิตภาพ โดยเนนใหความสําคัญดานประ
สิทธิภาพการผลิต เชน ผลผลิตตอหนวยพื้นที่  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  อัตราสวนตนทุนตอผล
ประโยชน การลงทุน รายได หรือผลิตภาพตอแรงงาน เปนตน   

นรินทรชัยและกมล (2543) สํารวจเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย  เพื่อดูรายได 
ฐานะความเปนอยู การกระจายรายได  ตัวช้ีวัดความยากจน  และดัชนีความพึงพอใจของเกษตรกรตอเจาหนา
ท่ี  พบวา ในป พ.ศ. 2543  เกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการหลวงโดยเฉลี่ย มีรายได 59,185 บาทตอครัวเรือน
ตอป  รอยละ 45 เปนรายไดจากการเกษตร  รอยละ 35 เปนรายไดจากนอกการเกษตร  และ  รอยละ 20 เปน
รายไดท่ีไมเปนตัวเงิน  เกษตรกรมีฐานะยากจน ปานกลาง และ ดี  มีรายไดรวม 30,388   54,115 และ 105,945 
บาทตอครัวเรือนตอปตามลําดับ  สวนเสนความยากจนมีคาเทากับ  55,623 บาทตอครอบครัว  หรือ 10,095 
บาทตอคน   

พรทิพยและธเนศ (2539) ไดศึกษาตนทุนและปริมาณผลผลิตผัก 8 ตระกูล ไดแก ตระกูลสลัด หอม
กระเทียม กะหล่ํา พารสเลย  ปวยเหล็ง  มะเขือ แตงกวา และถั่ว  ครอบคลุมพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่
ปลูกพืชผักหลักจํานวน 15 ศูนยฯ ในปการเพาะปลูก 2538/39   โดยแบงฤดูการผลิต เปน 3 ฤดู คือ ฝน หนาว 
และ แลง  พบวา มะเขือเทศเชอรี่ฤดูแลงมีตนทุนการผลิตสูงสุด เฉลี่ย 9,980 บาท/งาน รองลงมาคือ พริกยักษ
แดงฤดูแลง มะเขือเทศเชอรี่ฤดูหนาว เซเลอรี่ฤดูแลง และพริกยักษเหลืองฤดูแลง ซึ่งมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 8,000 – 9,000 บาท/งาน  สวนปริมาณผลผลิตเฉลี่ย พบวา มะเขือเทศลูกโตฤดูหนาวมีปริมาณผล
ผลิตเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 1,733 กก./งาน รองลงมา คือ มะเขือเทศเชอรี่ฤดูหนาว มะเขือเทศเชอรี่ฤดูแลง และ 
มะเขือมวงกานดําฤดูหนาว ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 1,467      1,392      1,250  และ 1,114    กก./งาน  

ผลการศึกษา 

สภาพทางเศรษฐกิจสังคม 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แหงท่ีศึกษานี้มีความแตกตางกันทั้งในเชิงชีวภาพ กายภาพ ประวัติ

ความเปนมา ชนเผา เศรษฐกิจสังคม การลงทุนทางเศรษฐกิจ  โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ  โดยศูนยฯ พระบาท
หวยตมจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  520 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส สวนที่สถานี
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อางขาง ศูนยฯ แมแฮ และ หนองหอย จะอยูในระดับความสูงมากกวา 1,000 เมตรขึ้นไป และมีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยูระหวาง 17-20 องศาเซลเซียส  สําหรับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ัง 3 ศูนยฯ คือ หนองหอย แมแฮ และพระบาท
หวยตม มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูระหวาง 1,100 – 1,500 มิลลิเมตรตอป   สวนที่สถานีฯ อางขาง จะมีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยมากกวาศูนยฯ อื่น โดยเฉลี่ยประมาณ 2,074 มิลลิเมตรตอป   ท้ังนี้จากการเปรียบเทียบศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทั้ง 4 แหง  พบวา สถานีฯ อางขาง และศูนยฯ หนองหอย มีขนาดพื้นที่ จํานวนครัวเรือน  และ
จํานวนประชากร ใกลเคียงกัน   โดยสถานีฯอางขางมีขนาดพื้นที่ ประมาณ 16,576 ไร มีจํานวน 390 ครัว
เรือน และประชากรจํานวน 2,123 คน  สวนศูนยฯ หนองหอยมีพื้นที่ประมาณ 13,230 ไร  จํานวน 322 ครัว
เรือน และ ประชากรจํานวน 2,122 คน  สวนศูนยฯ  แมแฮ ซึ่งจะมีขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร และ จํานวน
ครัวเรือนใหญกวา สถานีฯ อางขางและ หนองหอย   โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 20,635 ไร จํานวนครัวเรือน  
550 ครัวเรือน และ ประชากรจํานวน 2,958  คน อยางไรก็ตาม  ศูนยฯ พระบาทหวยตมมีขนาดพื้นที่   จํานวน
ประชากร และจํานวนครัวเรือนมากที่สุดในบรรดา 4  ศูนยฯ ท่ีศึกษา  โดยมีขนาดพื้นที่ ประมาณ 24,084 ไร   
มีจํานวนประชากรประมาณ 5,214 คน และจํานวนครัวเรือน 858 ครัวเรือน (มูลนิธิโครงการหลวง, 2543) 

เกษตรกรสวนใหญซึ่งอาศัยอยูในสถานีเกษตรหลวงอางขางจะเปนชาวเขาเผาจีนฮอ ปะหรอง และ
มูเซอ  โดยนับถือ ศาสนาพุทธ คริสต  อิสลาม  และผี   โดยมีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 7 คนตอครัวเรือน สวนที่
ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา เกษตรกรทั้งหมดที่อาศัยอยูในหมูบานเปนชนเผากะเหรี่ยง ซึ่งนับถือศาสนา
พุทธ     มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 6 คนตอครัวเรือน สําหรับที่ศูนยฯ แมแฮ  พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนชาว
เขาเผามง และกะเหร ี่ยง โดยนับถือศาสนาพุทธและคริสต  มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 6 คนตอครัวเรือน    และที่
ศูนยฯ หนองหอย พบวา  เกษตรกรสวนใหญจะเปนชาวเขาเผามง  ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต   และผี   โดย
มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยมากกวาทุกศูนย ประมาณ 8 คนตอครัวเรือน   ท้ังนี้จากการศึกษา พบวาเกษตรกรทั้ง 4 
ศูนยฯ นี้ไดอาศัยอยูในหมูบาน  โดยเฉลี่ยประมาณ 24  ปมาแลว 

พ้ืนที่ถือครองและการใชประโยชนที่ดินในการเกษตร 
เกษตรกรทั้ง  4 ศูนยฯ มีจํานวนแปลงโดยเฉลี่ยประมาณ 3 แปลงตอครัวเรือน  และมีขนาดพื้นที่ถือ

ครองรวมทั้งหมดเฉลี่ย  15.3 ไรตอครัวเรือน  สําหรับเกษตรกรในศูนยฯ แมแฮและหนองหอย และสถานีฯ 
อางขาง  มีแปลงโดยเฉลี่ย 3-4 แปลงตอครัวเรือน  แตท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม เกษตรกรมีจํานวนแปลงโดย
เฉลี่ยนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับศูนยฯอื่น  ประมาณ 2 แปลงตอครัวเรือน เมื่อพิจารณาถึงขนาดของที่ดินทํากิน 
พบวา ท่ีสถานีฯ อางขาง เกษตรกรมีขนาดพื้นที่ถือครองมากที่สุดเมื่อเทียบกับศูนยฯอื่น โดยเฉลี่ย  19.7 ไรตอ
ครัวเรือน รองลงมาไดแก ศูนยฯ แมแฮ โดยเฉลี่ย 16.9 ไร/ครัวเรือน  สําหรับศูนยฯ หนองหอยและพระบาท
หวยตม จะมีขนาดของพื้นที่ถือครองตอครัวเรือนใกลเคียงกัน   12-13 ไรตอครัวเรือน   

การใชประโยชนท่ีดินในการเกษตรภายในพื้นที่ของสถานีฯ อางขาง และศูนยฯ แมแฮ พบวา 
ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดใชในการปลูกไมผล รองลงมาไดแก พืชผัก  ไมผลท่ีปลูก
มาก ไดแก  ทอพ้ืนเมือง (เก็บเกี่ยว ชวงเดือน มี.ค-พ.ค)  บวย  (เก็บเกี่ยว ชวงเดือน ก.พ - มี.ค    พลัม  (เก็บ
เกี่ยวชวง เม.ย – พ.ค   สาลี่  (เก็บเกี่ยวชวง ก.ค – ก.ย)   ทอพันธุ  (เก็บเกี่ยวชวงเดือนพฤษภาคม)    พลับ (เก็บ
เกี่ยว ชวงเดือน ก.ค – ก.ย)  สวนพืชผัก ไดแก  กะหล่ํามวง  สลัดแกว  และคะนาใบหยิก  แตท่ีศูนย ฯหนอง
หอย พบวา ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดใชในการปลูกพืชผัก สวนใหญเปนประเภท
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กะหล่ําปลี แครอท  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหางหงษ  สลัดใบ  สลัดแกว และกระเทียมตน  รองลงมา คือ ไม
ผล ไดแก ลิ้นจี่  เกษตรกรสวนใหญซึ่งเปนชาวเขาเผามง  จะเนนการปลูกพืชผักมากกวาไมผล เหตุผลหลัก
เนื่องมาจากเกษตรกรมีความคิดเห็นวารายไดของไมผลตอไรตอปจะนอยกวาเมื่อเทียบกับผัก นอกจากนี้ เมื่อ
มีการปลูกไมผลรวมกับผัก ทําใหไมผลไมคอยไดผลดี เนื่องจากพืชผักมีการใชปุยไนโตรเจนเยอะ ทําใหไม
ผลมีใบดกแตไมคอยมีผลดก เกษตรกรโดยทั่วไปจะทําการเกษตรอยางเขมขนในพื้นที่ทํากิน มีการปลูกพืช
ผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน และมีการปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดทั้งป   ท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา 
มีการใชท่ีดินสวนใหญในการปลูกขาว คิดเปนประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด ซึ่งสวน
ใหญจะเปนขาวไรเกือบทั้งหมด  โดยเกษตรกรปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน รองลงมาไดแก พืชไร 
(ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด)เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนไมดอกที่
เกษตรกรปลูกมาก คือ ดาวเรือง ซึ่งจะมีบริษัทอาหารสัตวมาสงเสริมใหปลูกและก็รับซื้อผลผลิตดวย  

จํานวนพืชและจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกพืชในแตละประเภท 
ความหลากหลายของพืชท่ีเกษตรกรปลูกสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ พืชท่ีปลูก

เพื่อการคา และ พืชท่ีปลูกไวบริโภคในครัวเรือน โดยพืชท่ีปลูกเพื่อการคา สามารถจําแนกพืชไดเปน  7 
ประเภท ดังนี้ คือ 1) พืชไร  ไดแก  ขาว  ขาวโพด และ ถั่วตาง ๆ  2) ไมดอก  3) ไมผล  ซึ่งในที่นี้ไดรวมเอา
สตรอเบอรี่ไวดวย   4) พืชเครื่องดื่ม ไดแก  ชา กาแฟ เปนตน   5) พืชผัก   6) พืชหัวไดแก   มันฝรั่ง เผือก 
เปนตน และ 7)  พืชอื่น ๆ เชน ไผ ยูคาลิปตัส  เปนตน   

ครัวเรือนเกษตรกรจะปลูกพืชไวเพื่อบริโภคโดยเฉลี่ย ประมาณ 5 ชนิด   โดยรายที่ปลูกมากที่สุดมี
ถึง  24  ชนิดตอครัวเรือนซึ่งอยูท่ีสถานีฯ อางขาง      เกือบทุกศูนยฯ ท่ีศึกษา ยกเวนศูนยฯ พระบาทหวยตม  
จะมีความหลากหลายของพืชท่ีปลูกเพื่อการคากระจายแตกตางกันไปในแตละประเภท   ท่ีศูนยฯ อางขาง จะ
มีความหลากหลายโดยเฉพาะพืชผักและไมผล เฉลี่ยประมาณ 3 ชนิดตอครัวเรือน รายท่ีปลูกมากจะมีถึง 7 
และ 11 ชนิดตอครัวเรือน  แตท่ีศูนย ฯ หนองหอยจะมีความหลากหลาย โดยเฉพาะพืชผัก เฉลี่ยประมาณ 3 
ชนิดตอครัวเรือน โดยในรายที่ปลูกมากมีถึง 8 ชนิดตอครัวเรือน สวนที่แมแฮจะมีความหลากหลายในการ 
ปลูกไมผล โดยเฉลี่ย 3 ชนิดตอครัวเรือน และรายที่ปลูกมากมีถึง 7 ชนิดตอครัวเรือน  (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  จํานวนพืชที่ปลูกตอครัวเรือน   

  พืชเศรษฐกิจ 
ศูนย/สถานี  พืชไร ไมผล พืชผัก พืชหัว ไมดอก ชา/กาแฟ อื่นๆ 

พืชผักสวน
ครัว 

คาเฉลี่ย
จํานวนพืช 

  ------------------จํานวนพืช / ครัวเรือน ------------------- 
อางขาง เฉลี่ย. 1.4 2.9 3.1 1.3 1 1 1 4.8 9.8 
 สูงสุด 3 11 7 2 1 1 1 24 35 
หนองหอย เฉลี่ย. 1.3 1.7 3.1 1 1 1 1.0 5.0 9.1 
 สูงสุด 2 5 8 1 1 1 1 13 21 
แมแฮ เฉลี่ย. 1.4 3 2.1 1 1 1 1.0 6.4 12.6 
 สูงสุด 4 7 5 1 1 1 1 17 25 
พระบาท  เฉลี่ย. 1.6 1.1 1 - 1 - - 4.6 6.7 
หวยตม สูงสุด 3 2 1 - 1 - - 12 17 
เฉลี่ย 4 ศูนย เฉลี่ย. 1.4 2.4 2.7 1.3 1 1 1.0 5.2 9.5 
 สูงสุด 4 11 8 2 1 1 1 24 35 

ผลตอบแทนจากการผลิตพืชตางๆ 
งานวิจัยนี้ไดวิเคราะหถึงผลตอบแทนของการผลิตพืช ในปเพาะปลูก  2542/43  โดยไดแบงพืชออก

เปนหมวดหมูดังนี้คือ  1) พืชผัก  2) พืชไร  3) ไมผล  4) พืชหัว   5) พืชเครื่องดื่ม  6)ไมดอก  และ7) พืชปลูก
เพื่อยังชีพ 

ผลตอบแทนจากการผลิตพืชผัก 
พืชผักที่ครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางปลูกกันมากในพื้นที่ศึกษา   ไดแก   สลัดแกว กะหล่ํามวง 

กะหล่ําปลี    ผักกาดขาวปลี   แครอท   ผักกาดหางหงษ  สลัดใบ และ  กระเทียมตน   โดยสลัดแกวจะพบมาก
ท่ีศูนยฯ แมแฮ     สําหรับกะหล่ํามวงจะพบมากที่ ศูนยฯ แมแฮ และ สถานีฯ อางขาง ตามลําดับ   สวนผัก
กะหล่ําปลี แครอท ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหางหงษ และสลัดใบ  จะพบมากที่ศูนยฯ หนองหอย   เมื่อเปรียบ
เทียบรายไดสุทธิตอไรของพืชผัก 8 ชนิด ท่ีเกษตรกรปลูกกันมากในพื้นที่ศึกษา พบวา กระเทียมตนมีรายได
สุทธิตอไรเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 12,600 บาทตอไร  แตจะใหผลตอบแทนตอแรงงานต่ําสุด เทากับ 59 บาท/วัน   
สวนผักกาดหางหงษจะใหผลตอบแทนตอแรงงานสูงสุด เทากับ 186 บาทตอวัน รองลงมาไดแก แครอท 
กะหล่ําปลี และผักกาดขาวปลี ตามลําดับ    (ตารางที่ 2  ) 
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ตารางที่ 2    ผลตอบแทนพืชผัก  ป  2542/2543 
ผลผลิตตอไร รายไดสุทธิตอครัว

เรือน 
รายไดสุทธิตอไร รายไดสุทธิตอวัน

ทํางาน 
พืชเศรษฐกิจ จํานวน

ตัวอยาง 
(กก/ไร) (บาท/ครัวเรือน) (บาท/ไร) (บาท/วันทํางาน) 

ผักกาดหอมหอ 59 1,765 10,058 6,664 86 
กะหล่ํามวง 49 1,339 9,947 10,241 91 
กะหล่ํา 48 3,795 14,583 7,048 111 
ผักกาดขาวปลี 27 2,591 12,429 5,688 105 
แครอท 25 1,701 25,583 10,411 172 
ผักกาดหางหงส  22 3,651 15,728 11,988 186 
สลัดใบ 15 2,887 11,324 7,407 66 
กระเทียมตน 15 2,857 8,125 12,660 59 

ผลตอบแทนของการผลิตพืชไร 
พืชไรท่ีเกษตรกรปลูกมากในพื้นที่ศึกษา  คือ  ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุลูกผสม  ถั่วเขียว ถั่วลิสง        

ถั่วอะซุกิ  และ ถั่วแดง ตามลําดับ โดยเกษตรกรจะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเขียวมากที่ศูนยฯ พระบาท
หวยตม  สวนถั่วลิสงจะปลูกมากที่ศูนยฯ หนองหอย   จากการวิเคราะห พบวา  ถั่วลิสงทํารายไดสุทธิตอไร
สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 3,047 บาทตอไร  และใหผลตอบแทนตอแรงงานสูงสุดดวยเชนกัน  โดยเฉลี่ย 67 บาท
ตอวัน แตเมื่อพิจารณาถึงรายไดสุทธิตอครัวเรือนแลว พบวา ขาวโพดเลี้ยงสัตวทํารายไดสุทธิตอครัวเรือนสูง
สุด  โดยเฉลี่ยประมาณ 8,076 บาทตอครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกเฉลี่ยสูงถึง  7.3 ไรตอครัวเรือน 
(ตารางที่ 3) 

    ตารางที่  3   ผลตอบแทนจากการผลิตพืชไรในป 2542/43 

พืชไร จํานวน
ตัว
อยาง 

ผลผลิต
ตอไร (กก

/ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร/ครัวเรือน) 

รายไดสุทธิตอ
ครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน) 

รายไดสุทธิตอไร 
(บาทตอไร) 

รายไดสุทธิตอวัน
ทํางาน 

(บาทตอวัน) 
ขาวโพดลูก
ผสม 

27 382 7.3 936 8,077 43.1 

ถั่วเขียว 15 151 5.4 656 2,312 42.3 
ถั่วลิสง 12 391 1.6 3,047 5,058 66.9 
ถั่วอะซุกิ 3 180 0.8 2,042 1,167 25.9 
ถั่วแดงหลวง 2 150 0.8 2,000 1,000 18.2 
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ผลตอบแทนจากการผลิตไมผล 
ไมผลท่ีปลูกมากในพื้นที่ศึกษา  ไดแก  1) บวย  2) พลับ  3) ทอพื้นเมือง  4)สาลี่  และ 5) ลิ้นจี่  โดย 

บวยจะปลูกมากที่สถานีฯ อางขาง และศูนยฯ แมแฮ  สวนพลับและสาลี่จะปลูกมากที่ศูนยฯ แมแฮ   สําหรับ
ทอพื้นเมืองจะปลูกมากที่สถานีฯ อางขาง และลิ้นจี่ จะปลูกมากที่ศูนยฯ หนองหอย  พบวา สาลี่และพลับทํา
รายไดสุทธิเฉลี่ยตอไรสูงกวาไมผลอื่น ๆ  โดยเฉลี่ยประมาณ 3,600 – 3,700 บาทตอไร  รองลงมาไดแก บวย
และลิ้นจี่ซึ่งทํารายไดสุทธิเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทตอไร และพบวา ทอพื้นเมืองทํารายไดสุทธิตอไรนอยท่ี
สุดเมื่อเทียบกับไมผลชนิดอื่นที่เกษตกรปลูกมากในพื้นที่ศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณ 1,700 บาทตอไร  (ตาราง
ท่ี 4) 
           ตารางที่ 4    ผลตอบแทนจากการผลิตไมผลในป 2542/43 

ไมผล จํานวนตัว
อยาง 

รายไดสุทธิตอครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน) 

รายไดสุทธิตอไร 
(บาทตอไร) 

รายไดสุทธิตอวัน
ทํางาน 

(บาทตอวัน) 
บวย 57 6,473 3,095 98 
พลับ 52 14,428 3,578 139 
ทอพื้นเมือง 38 11,461 1,767 46 
สาลี่ 37 7,967 3,701 111 
ลิ้นจี่ 19 18,632 3,036 98 

ผลตอบแทนจากการผลิตพืชหัว 

พืชหัวท่ีเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาปลูกเพื่อการคามีเพียง 2 ชนิด  คือ มันฝรั่ง และเผือก   โดยมันฝรั่ง
และเผือกจะพบมากที่สถานีฯ อางขาง   มันฝรั่งทํารายไดสุทธิเฉลี่ยตอไรประมาณ 5,877 บาทตอไร  โดยครัว
เรือนเกษตรกรตัวอยางจะมีรายไดสุทธิเฉลี่ยประมาณ 14,955 บาทตอครัวเรือน สําหรับเผือกนั้น  ทํารายได
สุทธิเฉลี่ยประมาณ 3,470 บาทตอไร  เกษตรกรตัวอยางมีรายไดสุทธิตอแรงงาน 1 คนประมาณ 59 บาทตอ
วัน มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 894 กิโลกรัมตอไร   เกษตรกรขายผลผลิตเผือกไดในราคาเฉลี่ยประมาณ 5 บาท
ตอกิโลกรัม  ราคาสูงสุดท่ีเกษตรกรขายไดในฤดูประมาณ 12 บาทตอกิโลกรัม และราคาต่ําสุดท่ีเกษตรกรขาย
ไดประมาณ 1 บาทตอกิโลกรัม  และจากการสํารวจ พบวา เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งยังไมพอใจกับผลผลิต
เผือกในฟารม  (ตารางที่  5) 
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ตารางที่ 5   ผลตอบแทนจากการผลิตพืชหัวในป 2542/43 

 เผือก มันฝรั่ง 
จํานวนครัวเรือน 36 34 
รายไดสุทธิตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) 14,069 14,955 
รายไดสุทธิตอไร (บาทตอไร) 3,470 5,877 
รายไดสุทธิตอวันทํางาน(บาทตอวัน)  58.81 165.08 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 5.0 3.8 
ผลผลิตตอไร (กก/ไร) 894 1,203 

ผลตอบแทนจากการผลิตพืชเคร่ืองดื่ม 
พืชเครื่องดื่มท่ีพบในพื้นที่ศึกษามี 2 ชนิด คือ ชา และ กาแฟ   ชาจะพบมากที่สถานีฯ อางขาง ครัว

เรือนเกษตรกรตัวอยางที่ปลูกชา จะมีพื้นที่ปลูกชาโดยเฉลี่ยประมาณ 1.3 ไรตอครัวเรือน เกษตรกรมีรายได
สุทธิเฉลี่ยจากการปลูกชาประมาณ 4,723 บาทตอครัวเรือน   เกษตรกรสวนใหญจะขายชาใหกับโครงการ
หลวง  ราคาที่เกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยประมาณ 60-70 บาทตอกิโลกรัม  ผลผลิตกาแฟซึ่งใหผลตอบแทนกับ
ครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางแลว  จะพบที่ศูนยฯ แมแฮ  เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกกาแฟโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4,723 บาทตอครัวเรือน เกษตรกรจะขายผลผลิตชวงเดือนธันวาคม ไดในราคาเฉลี่ยประมาณ 11 
บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคาปานกลางที่เกษตรกรพอใจ  ท้ังนี้เกษตรกรสวนใหญจะนําผลผลิตไปขาย
เองยังแหลงท่ีรับซื้อผลผลิต ( ตารางที่  6) 

    ตารางที่ 6   ผลตอบแทนจากการผลิตพืชประเภทชา/กาแฟ ในป 2542/43 

 ชา กาแฟ 
จํานวนครัวเรือน 12 4 
รายไดสุทธิตอครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) 4,723 5,750 
รายไดสุทธิตอไร (บาทตอไร) 3,000 n.a. 
รายไดสุทธิตอวันทํางาน(บาทตอวัน)  63.83 n.a. 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 1.25 n.a. 
หมายเหตุ : n.a.  = ไมมีขอมูล 

ผลตอบแทนจากการผลิตไมดอก 
จาการวิเคราะหผลตอบแทนการผลิตไมดอกของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา 5 ชนิด คือ  ดาวเรือง สะ

แตติส   เบญจมาศ  จิ๊บโซฟลลา  และ กุหลาบ  จะเห็นวา ดาวเรือง เปนพืชท่ีเกษตรกรตัวอยางปลูกมากที่สุด 
ท้ังนี้จะปลูกมากที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม  ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากการปลูกดาวเรืองเฉลี่ย
ประมาณ 2,000 บาทตอไร  มีผลผลิตเฉลี่ย 959 กก./ไร   ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเห็นวาดาวเรืองท่ีผลิตไดยังมี
ผลผลิตอยูในระดับต่ํา และยังไมพอใจกับผลผลิต    เกษตรกรจะขายในชวงเดือนตุลาคม  โดยขายผลผลิตให
กับบริษัทที่มาสงเสริม ในราคาประกัน 2.6 บาทตอกิโลกรัม   อยางไรก็ตาม จากตารางที่ 7 จะเห็นวา จิ๊บโซ
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ฟลลาจะทํารายไดสุทธิตอครัวเรือนสูงสุดเมื่อเทียบกับไมดอกชนิดอื่นๆ  โดยเฉลี่ยประมาณ 12,667 บาทตอ
ครัวเรือน เกษตรกรจะมีพื้นที่ปลูกโดยเฉลี่ยประมาณ  1.1 ไรตอครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญจะขายผลผลิต
ในชวงเดือน มกราคม  เมษายน และตุลาคม  ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยประมาณ 153 บาทตอกิโลกรัม   
โดยเกษตรกรสวนใหญจะขายผลผลิตใหกับโครงการหลวง  สําหรับกุหลาบและเบญจมาศจะพบที่สถานีฯ 
อางขาง  เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ยจากการปลูกกุหลาบและเบญจมาศประมาณ  6,600 - 7,000 บาทตอครัว
เรือน สําหรับ สะแตติสและจิ๊บโซฟลลา จะพบที่ศูนยฯ แมแฮ  เกษตรกรจะมีรายไดสุทธิเฉลี่ยประมาณ  
5,333 บาทตอครัวเรือน   เกษตรกรสวนใหญจะขายผลผลิตในชวงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม  โดย
เกษตรกรสวนใหญจะขนผลผลิตไปขายเองยังแหลงรับซื้อ    (ตารางที่ 7) 

ตารางที่  7    ผลตอบแทนจากการผลิตไมดอก ในป 2542/43 

 ดาวเรือง สแตติส เบญจมาศ ยิบโซฟลลา กุหลาบ 
จํานวนครัวเรือน 23 4 3 3 2 
รายไดสุทธิตอครัวเรือน (บาท/ครัว
เรือน) 

4,557 5,333 6,600 12,667 7,000 

รายไดสุทธิตอไร (บาทตอไร) 2,053 16,889 9,111 11,333 275,000 
รายไดสุทธิตอวันทํางาน(บาทตอวัน)  45.59 90.05 99.76 98.04 n.a. 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร/ครัวเรือน) 2.18 0.5 0.67 1.08 0.03 

ผลตอบแทนจากการผลิตพืชยังชีพ 
พืชยังชีพในที่นี้แบงเปน 3 ชนิด คือ ขาวไร ขาวนาดํา และ ขาวโพดเลี้ยงสัตว   เกษตรกรจะปลูกพืช

เหลานี้ไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือสําหรับใชเลี้ยงสัตวเทานั้น  เกษตรกรจะปลูกขาวไรมากในศูนยฯ พระ
บาทหวยตม และ แมแฮ    โดยใชแรงงานในการผลิตขาวไรประมาณ 22 คนวันตอไร  ท้ังนี้เกษตรกรจะใช
แรงงานมากในกิจกรรมการเตรียมดินและกําจัดวัชพืช   ผลผลิตขาวไรโดยเฉลี่ยประมาณ 291  กิโลกรัมตอไร       
สวนขาวนาดําจะพบมากที่ศูนยฯ แมแฮ และหนองหอย เกษตรกรมีพื้นที่ปลูก โดยเฉลี่ยประมาณ 3.26 ไรตอ
ครัวเรือน    ผลผลิตขาวนาดําเฉลี่ยประมาณ 532 กิโลกรัมตอไร  สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตวจะปลูกพันธุพื้น
เมือง  เกษตรกรจะปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเลี้ยงสัตว  โดยพื้นที่ปลูกโดยเฉลี่ยประมาณ 1.8 ไรตอ
ครัวเรือน  มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 387 กิโลกรัมตอไร   เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือน สิงหาคม -  
พฤศจิกายน  ( ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8    ผลผลิตจากการผลิตพืชยังชีพ ป 2542/43. 

 ขาวไร ขาวนาดํา ขาวโพดพื้นเมือง 
จํานวนตัวอยาง 90 53 24 
พื้นที่ปลูก(ไร) ตอครัวเรือน 4.2 3.3 1.8 
แรงงานที่ใช (วันตอป) 21.7 26.0 22.1 
ผลผลิตตอไร (กกตอไร) 290.7 532 387.1 
ชวงเวลาปลูก สค-พย ตค-พย สค. – พย 

การกระจายรายไดสุทธิจากการขายพืชในรอบป 
 จากรูปที่  1 จะแสดงใหเห็นวา ครัวเรือนเกษตรกรในแตศูนยฯ จะมีสัดสวนของรายไดสุทธิจากการ
ขายพืชอะไรบางในแตละเดือน และมีรายไดจากการขายพืชไหนมากเทาไหร ในชวงเดือนไหน ซึ่งจะสะทอน
ใหเห็นถึงระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไดเปนอยางดี  ท้ังนี้ครัวเรือนเกษตรกรในสถานีฯ อางขาง 
ศูนยฯ หนองหอย และ แมแฮ มีการกระจายรายไดสุทธิจากการขายพืชในทุกเดือนแตระดับรายไดจะแตกตาง
กันไปในแตละเดือน โดยที่สถานีฯ อางขาง ครัวเรือนเกษตรกรจะมีสัดสวนรายไดสูงสุดในชวงเดือนตุลาคม 
โดยมีรายไดหลักมาจากการขายเผือก  สวนในชวงเดือน มี.ค – ก.ค  ก็มีรายไดหลักจากการขายทอพันธุ และ
ทอพื้นเมือง ครัวเรือนเกษตรกรในศูนยฯ หนองหอย จะมีรายไดสูงสุดชวงเดือน ส.ค  ซึ่งมีรายไดหลักมาจาก
ขายกะหล่ําปลี และพืชผักอื่น ๆ ไดแกพวกผักสลัดตาง ๆ   สวนในชวงเดือน  ก.ค และ ธ.ค จะมีรายไดมาก
รองลงมา โดยสวนใหญมาจากกะหล่ําปลี และ แครอท  สวนที่ศูนยฯ แมแฮ ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดสูง
สุดในชวงเดือน ส.ค โดยมีรายไดสวนใหญมาจากพลับ  รองลงมาคือเดือนกรกฎาคม โดยมีรายไดสวนใหญ
มาจากสาลี่ สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา ครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากการขายพืชไมกระจาย
ในทุกเดือน และมีรายไดจากการขายพืชเชิงเดี่ยว  โดยในแตละเดือนจะมีรายไดจากพืชเดียวเปนหลัก  
เกษตรกรจะมีรายไดสูงสุดในชวงเดือน ตุลาคม โดยมีรายไดสวนใหญมาจากการขายดอกดาวเรือง สวนเดือน 
พ.ย – ธ.ค จะมีรายไดรองลงมา โดยมีรายไดสวนใหญจากการขายขาวโพดเลี้ยงสัตว   
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รูปที่ 1  รายไดท่ีเปนเงินสดจากพืช กระจายตามเดือนของครัวเรือนเกษตรกร 

ความหลากหลายของแหลงรายไดที่เปนเงินสด 

จากการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสด Cash Income Diversity 
Index (R-ratio, R )   พบวา ท่ีศูนยฯ หนองหอยมีคา R สูงสุด เทากับ 11.2 รองลงมาไดแก สถานีฯ อางขาง 
และศูนยฯ แมแฮ  โดยมีคา R เทากับ 11 และ  9.1 ตามลําดับ  และ พบวาท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม มีคาดัชนี
ต่ําสุด โดยมีคา R เฉลี่ยเพียง 3  ซึ่งจากคา R แสดงใหเห็นวา ในศูนยฯหนองหอยและสถานีฯอางขางมีความ
หลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดมาก ซึ่งสวนใหญจะมาจากแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดในฟารม ซึ่งมา
จากการผลิตพืชเพื่อขาย  สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม  จะมีความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีมาจากฟารม
นอย จึงสงผลทําใหคาดัชนีนอยตามไปดวย  (รูปที่ 2) 

 
รูปที่ 2   ดัชนีความหลากหลายของแหลงรายไดท่ีเปนเงินสดแยกตามศูนยฯ 



 13

รายไดของครัวเรือนเกษตรกรตอปแยกตามศูนยฯ 
นอกจากรายไดของครัวเรือนเกษตรกรซึ่งไดวิเคราะหใหเห็นถึงผลิตภาพของการผลิตพืชในฟารม

แลว งานวิจัยนี้ยังไดวิเคราะหรายไดอื่นๆ อีก ท้ังนี้ไดแบงรายไดของครัวเรือนเกษตรกรออกเปนรายไดท่ีเปน
เงินสดและไมเปนเงินสด โดยรายไดท่ีเปนเงินสดแบงเปน รายไดในฟารม3 และ รายไดนอกฟารม  เชน  รับ
จาง  ทองเที่ยว ขายของปา และ ทําอาชีพเสริมเสริมอื่นๆ นอกการเกษตร เชน ทอผา  และทําเครื่องเงิน 
เปนตน  สวนรายไดท่ีไมเปนเงินสด หมายถึง รายไดจากพืชท่ีปลูก เชน ขาว พืชผักสวนครัวตาง ๆ หรือพืช
อื่นๆ และสัตวท่ีเลี้ยงไวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เชน หมู เปด และไก  ท้ังนี้จะไมรวมเอามูลคา ชาง มา วัว 
และ ควาย ท่ีเอาไวใชงาน เนื่องจากสัตวเหลานี้มีมูลคาสูง และนาจะเปนทรัพยสินมากกวา ซึ่งไมควรเอามา
รวมในรายไดท่ีไมเปนเงินสด การคํานวณมูลคาของรายไดท่ีไมเปนเงินสด จะนําปริมาณของผลผลิตท่ีใชใน
ครัวเรือน คูณกับราคา (เทียบราคาเมื่อตองซื้อผลผลิตตอหนวย)    

ครัวเรือนเกษตรกรที่ศูนยฯ หนองหอย แมแฮ และพระบาทหวยตม มีรายไดรวมท้ังหมด (ท้ังท่ีเปน
เงินสดและไมเปนเงินสด) โดยเฉลี่ยประมาณ 88,262  71,799 และ 37,211 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ 
ซึ่งใกลเคียงกับงานวิจัยของนรินทรชัยและกมล (2543) ท่ีเกษตรกรที่ศูนยฯ หนองหอย แมแฮ และพระบาท
หวยตม มีรายไดรวมท้ังหมดโดยเฉลี่ยประมาณ 125,382     74,374  และ 35,571 บาทตอครัวเรือนตอป ตาม
ลําดับ   จากตารางที่ 10 จะเห็นวา เกษตรกรในศูนยฯ หนองหอยมีรายไดสุทธิจากการเกษตรที่เปนเงินสดมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกศูนยฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 58,380 บาทตอครัวเรือนตอป โดยมีสัดสวนของรายไดจาก
การเกษตรประมาณรอยละ 66 ของรายไดรวมท้ังหมดของครัวเรือนภายในศูนย สวนเกษตรกรที่ศูนยฯ พระ
บาทหวยตมมีรายไดเฉลี่ยสุทธิจากการเกษตรนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น ๆ ประมาณ 6,103  บาทตอครัว
เรือนตอป แตจะมีรายไดสุทธินอกการเกษตรมากที่สุดเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 22,834 
บาทตอครัวเรือนตอป โดยมีสัดสวนของรายไดนอกการเกษตรประมาณรอยละ 62 ของรายไดรวมท้ังหมด
เฉลี่ยของครัวเรือนในศูนยฯ  ซึ่งสวนใหญมาจากการรับจางทั่วไป  จากการทอผา  และตีเครื่องเงิน (ตารางที่ 
9) 

ตารางที่  9 รายไดสุทธิเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางแยกตามศูนยฯ 

ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 

รายไดเงิน
สดจากพืช 

รายไดเงินสด
จากสัตว 

รวมรายได
สุทธิจากการ

เกษตร 

รายไดเงิน
สดนอก
ฟารม 

รายไดท่ีไม
เปนเงินสด 

รายไดรวมท้ังหมด 
(เงินสด+ ไมเปน

เงินสด) 
 ---------------------------บาท/ครัวเรือน/ป------------------------------- 
อางขาง 39,066 935 40,001 11,581 7,757 59,340 
หนองหอย 57,653 727 58,380 16,524 13,359 88,262 
แมแฮ 39,112 1,285 40,397 14,488 16,913 71,799 
พระบาทหวยตม 5,902 201 6,103 22,834 8,274 37,211 
เฉลี่ยท้ัง 4 ศูนยฯ 35,045 781 35,826 16,511 11,653 63,911 

                                                           
3 รายไดสุทธิจากฟารมที่เปนเงินสด  คํานวณมาจาก รายไดสุทธิที่เปนเงินสดทั้งหมดจากการผลิตพืช บวกดวยรายไดสุทธิที่เปนเงินสด
ทั้งหมดจากการขายสัตวเลี้ยง เชน ไก เปด หมู  เปนตน   
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รายไดของครัวเรือนเกษตรกรแยกตามสถานภาพการเปนสมาชิกของโครงการหลวง 
จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา รายไดของครัวเรือนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของโครงการหลวง 3 ใน 

4 ศูนยฯ ท่ีศึกษา คือ ศูนยฯ หนองหอย แมแฮ และพระบาทหวยตม ยกเวนสถานีฯ อางขาง มีรายไดสุทธิจาก
การเกษตร(จากพืช) ท่ีเปนเงินสดมากกวาเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิกของโครงการหลวง ซึ่งอาจกลาวไดวา 
การดําเนินงานสงเสริมการปลูกพืชใหมๆ เพื่อการคาของโครงการหลวง คอนขางประสบผลสําเร็จในการ
เพิ่มรายไดตอหัวของประชากรที่อยูภายในศูนยฯ แตอยางไรก็ตาม พบวา เกษตรกรที่เปนสมาชิกของโครง
การหลวงในสถานีฯ อางขาง มีรายไดสุทธิจากการเกษตรที่เปนเงินสดจากพืชนอยกวาเกษตรกรที่ไมไดเปน
สมาชิกของโครงการหลวง  ท้ังนี้เนื่องจาก เกษตรกรที่ไมเปนสมาชิกของโครงการหลวงสวนใหญจะอาศัยอยู
ในหมูบานหลวง ปางมา และบานคุม ซึ่งเปนเชื้อสายจีนฮอ  โดยสวนใหญแลวเปนเกษตรกรหัวกาวหนา ขยัน 
เรียนรูไดเร็วและมีการปรับใชเทคโนโลยีไดดี  ซึ่งในอดีตก็เคยเปนสมาชิกของโครงการหลวง โดยมูลนิธิ
โครงการหลวงไดมีการสงเสริมใหปลูกไมผลเมืองหนาวเปนพืชหลักเพื่อทดแทนฝน  และตอมาเมื่อเห็นวา
เกษตรกรสามารถชวยเหลือตัวเองไดดีแลว  ดังนั้น สถานีฯ จึงไดมีเปาหมายเพื่อสงเสริมเกษตรกรกลุมอื่นซึ่ง
ยากจนกวา และยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดดีในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีฯ โดยสวนใหญจะเปน
ชาวประหลองและมูเซอซึ่งอาศัยอยูในหมูบานนอแลและขอบดงเปนหลัก    (ตารางที่ 10  ) 

ตารางที่ 10   รายไดครัวเรือนเทียบระหวางผูเปนสมาชิกโครงการหลวงกับผูไมเปนสมาชิก  

ศูนย/ สถานี เปนสมาชิก
โครงการ

หลวงหรือไม 

รายไดเงินสด
จากพืช 

รายไดเงินสด
จากสัตว 

รายไดนอก
การเกษตร 

รายไดท่ีไม
เปนเงินสด 

รายไดรวม 
(เงินสดและ
ไมเปนเงิน

สด) 
  -----------------------บาท/ครัวเรือน/ป------------------------------ 
อางขาง เปน 32,606 1,254 8,599 7,959 50,418 
 ไมเปน 44,156 685 13,931 7,598 66,369 
หนองหอย เปน 65,495 969 17,474 12,950 96,888 

 ไมเปน 45,420 348 15,041 13,996 74,805 
แมแฮ เปน 43,013 1,620 18,785 15,718 79,136 

 ไมเปน 30,138 517 4,605 19,662 54,922 
พระบาทหวยตม เปน 9,980 0 14,600 11,076 35,656 
 ไมเปน 5,573 218 23,498 8,048 37,336 
 4 ศูนย เปน 46,815 1,249 15,881 12,848 76,794 
  ไมเปน 25,292 394 17,034 10,663 53,383 

รายไดของเกษตรกรเฉลี่ยตอคนตอป 
ท้ังนี้เมื่อมีการวิเคราะหรายไดของเกษตรกรตอคนตอป โดยนํารายไดสุทธิมาปรับตามขนาดจํานวน

สมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือนของแตละศูนยฯ  จะพบวา รายไดท้ังหมดตอคนตอป จะสูงสุดท่ี  ศูนยฯ แมแฮ คือ 
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13,375 บาท/คน/ป  รองลงมาไดแก ศูนยฯ หนองหอย สถานีฯอางขาง และ ศูนยฯ พระบาทหวยตม โดยมีราย
ไดท้ังหมดเฉลี่ยเทากับ  12,508     10,378 บาท และ 7,476 บาทตอคนตอป   ตามลําดับ (รูปที่  4)  เมื่อ
พิจารณาจะเห็นวาเมื่อคํานวณรายไดตอครัวเรือนตอป ท่ีศูนยฯ หนองหอยจะมีผลิตภาพดานนี้สูงสุด แตเมื่อ
คํานวณรายไดตอคนตอปจะเห็นวาท่ีศูนยฯแมแฮจะสูงสุด ท้ังนี้เพราะจํานวนคนตอครัวเรือนที่ศูนยหนอง
หอยจะสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 8 คนตอครัวเรือน แตท่ีศูนยฯ แมแฮจะมีจํานวนสมาชิกตอครัวเรือนนอยกวา 
โดยเฉลี่ย 6 คน/ครัวเรือน จึงทําใหรายไดตอหัวตอปท่ีศูนยฯ แมแฮสูงกวาหนองหอย  แตอยางไรก็ตาม จะ
เห็นวารายไดท้ังหมดตอหัวของประชากรในศูนยฯ ท่ีศึกษาจะอยูระหวาง 7,500 – 13,000 บาท/คน/ป   โดยมี
รายไดสุทธิท่ีเปนเงินสดทั้งหมดเฉลี่ยจากในและนอกฟารม ประมาณ  8,986 บาท/คน/ป (ตารางที่ 11 )  ซึ่งต่ํา
กวาระดับรายไดสุทธิเฉลี่ยท้ังหมดที่เปนเงินสดของครัวเรือนเกษตรกรจากในและนอกฟารมในระดับ
ประเทศป 2542/43  เทากับ 23,293.5 บาท/คน/ป  (รายไดสุทธิเงินสดของครัวเรือนเกษตรกรตอป  เฉลี่ย  
79,197.8  บาท/ครัวเรือนตอป จํานวนสมาชิกของครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 3.4 คน/ครัวเรือน)   
(http://www.oae.go.th)     

ตารางที่  11   เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของเกษตรกรแยกตามศูนยฯ 

ศูนยพัฒนาโครง
การหลวง 

เฉลี่ยจํานวน
สมาชิก 

(คน/ครัวเรือน) 

รายไดเงิน
สดสุทธิจาก
การเกษตร 

รายไดเงิน
สดนอก
ฟารม 

รายไดรวม
ท้ังหมดที่
เปนเงินสด 

รายไดรวมท่ีไม
เปนเงินสด 

รายไดรวมท้ัง
หมด 

(เงินสด+ ไมเปน
เงินสด)) 

 ----------------------------------บาท/คน/ป----------------------------- 
อางขาง 7.1 7,406 1,810 9,216 1,162 10,378 
หนองหอย 8.3 8,002 2,677 10,679 1,829 12,508 
แมแฮ 6.3 7,361 3,042 10,403 2,972 13,375 
พระบาทหวยตม 5.6 1,235 4,555 5,789 1,687 7,476 
เฉลี่ยท้ัง 4 ศูนยฯ 6.8 5,923 3,063 8,986 1,928 10,914 

สัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความยากจน 
ความเสมอภาคจะวัดโดยใชสัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความยากจนในแตละศูนยฯ โดย

แยกตามสถานะภาพการเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง ท้ังนี้เสนความยากจนจะนํา
เสนความยากจนซึ่งคํานวณโดย นรินทรชัยและกมล (2543) โดยไดดําเนินงานวิจัยในศูนยฯพัฒนาโครงการ
หลวงทั้ง 36 ศูนย ของมูลนิธิโครงการหลวง  ซึ่งเทากับ 10,095 บาทตอคนตอป มาปรับใชตามขนาดของ
สมาชิกครัวเรือนเฉลี่ยในแตละศูนยฯ  จากการวิเคราะห โดยภาพรวมจะเห็นวา ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของ
โครงการหลวงจะมีสัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความยากจนนอยกวาครัวเรือนที่ไมเปนสมาชิกของ
โครงการหลวงประมาณรอยละ 20   ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการประสบผลสําเร็จของการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวงในระดับหนึ่ง ท่ีมีเปาหมายในการยกระดับรายไดของครัวเรือนเกษตรกรบนที่สูงใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน (ตารางที่ 12 ) 
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ตารางที่ 12    รอยละของครัวเรือนเกษตรกรที่อยูภายใตเสนความยากจน 

สถานภาพการเปนสมาชิกของโครงการหลวง ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
ไมเปน เปน 

รวม  

 ------------------ รอยละของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง---------------- 
อางขาง 78.8 73.1 76.3 
หนองหอย 52.0 43.6 46.9 
แมแฮ 70.0 43.5 51.5 
พระบาทหวยตม 79.0 60.0 77.6 
เฉลี่ยท้ัง 4  ศูนยฯ 72.9 50.9 62.9 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การศึกษาผลิตภาพของศูนยฯ พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แหง เมื่อวัดโดยรายไดท้ังหมดตอครัว

เรือนตอป จะสูงท่ีสุดในศูนยฯ หนองหอย   ซึ่งเทากับ 88,262 บาท/ครัวเรือน/ป  รองลงมาคือ  ท่ีศูนยฯ  แมแฮ  
และ สถานีฯ อางขาง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญมีรายไดหลักมาจากการเกษตร  โดยการผลิตผักและไมผลเมือง
หนาว ท้ังนี้เกษตรกรมีความหลากหลายในการผลิตพืชเพื่อการคามากขึ้น โดยพืชผักที่เกษตรกรปลูกมากใน
พื้นที่ศึกษา คือ สลัดแกว กะหล่ํามวง กะหล่ําปลี    ผักกาดขาวปลี   แครอท   ผักกาดหางหงษ  สลัดใบ และ  
กระเทียมตน  โดยกระเทียมตนทํารายไดสุทธิตอไรเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 12,600 บาทตอไร  สวนไมผลท่ีปลูก
มาก ไดแก  บวย  พลับ  ทอพ้ืนเมือง  สาลี่  และ  ลิ้นจี่  โดยสาลี่และพลับทํารายไดสุทธิเฉลี่ยตอไรสูงกวาไม
ผลอื่น ๆ  เฉลี่ยประมาณ 3,600 – 3,700 บาทตอไร  รองลงมาไดแก บวย ลิ้นจี่ และทอพื้นเมือง อยางไรก็ตาม 
ก็จะขึ้นอยูกับราคาและผลผลิตของพืชในแตละปท่ีเกษตรกรขายไดดวย ท้ังนี้ก็จะสะทอนใหเห็นวาเกษตรกร
ท่ีปลูกพืชเพื่อการคาเปนหลักก็จะมีความเสี่ยงในดานการตลาดและผลผลิตดวย  สวนครัวเรือนเกษตรกรที่
ศูนยฯ พระบาทหวยตม  พบวา มีรายไดท้ังหมดตอครัวเรือนตอปต่ําสุด  ท้ังนี้รายไดสวนใหญจะมาจากนอก
ฟารม เชน รับจาง ทอผา และตีเครื่องเงิน  เปนตน 

อยางไรก็ตาม  เมื่อผลิตภาพวัดเปนรายไดตอคนตอปแลว  จะพบวา  ศูนยฯ แมแฮมีผลิตภาพดานนี้
สูงสุด (13,375 บาท)  เนื่องจากมีจํานวนคนในครัวเรือนต่ํากวาท่ีศูนยฯ หนองหอย ท่ีมีขนาดของสมาชิกใน
ครัวเรือน เฉลี่ยสูงถึง 8.3 คน  ในขณะที่ศูนยฯ แมแฮ  มีขนาดของสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ยเพียง 6.3 คน ราย
ไดตอคนตอปของศูนยฯ หนองหอย จะอยูในระดับรองลงมา ( 12,508 บาท)  สวนที่สถานีฯ อางขาง  มีรายได
เทากับ 10,378 บาท และศูนยฯ พระบาทหวยตม มีรายไดเพียง 7,476 บาทตอคนตอป เทานั้น  แตโดยทั่วไป  
ระดับรายไดสุทธิเงินสดของเกษตรกรในศูนย/สถานีฯ ท่ีศึกษายังต่ําอยูถาเทียบกับรายไดสุทธิเงินสดเฉลี่ย
ของครัวเรือนเกษตรกรในระดับประเทศ  อยางไรก็ตาม การทํางานของโครงการหลวง นับวาไดชวยให
เกษตรกรเหลานี้ไดมีรายไดดีข้ึน  มีอาชีพมีแหลงขายผลผลิต  เมื่อเปรียบเทียบผูท่ีเปนสมาชิกและไมเปน
สมาชิกโครงการหลวง  พบวา  ผูท่ีเปนสมาชิกโครงการหลวงมีสัดสวนของครัวเรือนที่อยูภายใตเสนความ
ยากจนนอยกวาผูท่ีไมเปนสมาชิกประมาณรอยละ  20  แตการวัดผลสําเร็จของโครงการหลวง  โดยเปรียบ
เทียบในลักษณะนี้ จะเปนการประเมินความสําเร็จที่ต่ํากวาความเปนจริง  เพราะพืชผลท่ีโครงการหลวงแนะ
นําใหเกษตรกรมารวม 20 ปนั้น  ไดทําใหเกษตรกรมีอาชีพ  มีรายไดมาโดยลําดับ  แมวาในปจจุบันเกษตรกร
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หลายหมูบาน  หลายกลุม  สามารถขายผลผลิตเหลานั้นไดเอง  โดยไมไดขายผลผลิตใหโครงการหลวง และ
ยังเรียกตัวเองวา “เปนสมาชิกโครงการหลวง” 
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