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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรพืน้ ที่สูง
กรณีศึกษา บ้ านต้ นผึง้ ในพืน้ ที่ส่งเสริม ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
อรทัย มิง่ ธิพล1 กัลยารัตน์ ลิม้ เสรี2 สุชาดา เหน่คา2
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ปั จจุบนั ความตระหนักถึงความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ ้น การพัฒนาเศรษฐกิจต้ องเป็ นการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนทังในเรื
้ ่ องระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการขจัดความยากจนในคนในชนบทพื ้นที่สงู ทวีความสาคัญในมิติ
ของการพัฒนาประเทศ การบรรเทาความยากจนไม่เพียงแต่เป็ นสิ่งที่ดีงามที่ต้องดาเนินการ แต่ยงั เป็ นรากฐานของคุณภาพสิง่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
อีกด้ วย หมูบ่ ้ านต้ นผึ ้ง ในเขตส่งเสริมของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงขุนแปะ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับการคัดเลือกศึกษา วิถีชีวิตความเป็ น อยูข่ อง
ชาวบ้ านขึ ้นอยูก่ บั รายได้ การเกษตร ประเด็นหลักของการศึกษา คือการประเมินการผลิตภาคเกษตรในเชิงเศรษฐกิจ โดยเน้ นวิเคราะห์ระดับ
ฟาร์ มหรื อระดับครัวเรื อน จากต้ นทุนและค่าตอบแทนจากการสารวจ 2 กลุม่ ประชากร จานวน 90 ครัวเรื อน ได้ แก่กลุม่ เกษตรกรที่ผลิตภายใต้
การส่งเสริมแนะนาของโครงการหลวง และเกษตรกรที่ผลิตเองตามวัฒนธรรมตลาด ด้ วยแบบสอบถามสารวจปี การเพาะปลูก 2551 และ
ย้ อนหลัง รวมทังการประชุ
้
มกลุม่ ย่อย
การประเมินความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ แสดงผลให้ กลุม่ เกษตรที่ผลิตภายใต้ การสนับสนุนของโครงการหลวงมีผลกาไรสูงและเสถียร
เมื่อเทียบกับกลุม่ เกษตรที่ผลิตเองตามกระแสนิยมและกลไกการตลาด จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เกษตรกรกลุม่ มีแนวโน้ มความไม่ยงั่ ยืน
แม้ วา่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเกษตรค่อนข้ างน้ อยและมีความเสถียรต่า เมื่อเกษตรกรปฎิเสธโอกาสทางเลือกด้ านการเกษตร ด้ วย
ประสบการณ์การผลิตที่ค้ นุ เคย และเกษตรกรกลุม่ นี ้ยังคงได้ คา่ ตอบแทนในรูปรายได้ สทุ ธิเหนือต้ นทุนเงินสดมากกว่า ศูนย์ กล่าวได้ วา่ กลุม่
เกษตรที่ผลิตเองตามกระแสนิยมและกลไกการตลาด ไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และมุง่ ไปสูค่ วามไม่มนั่ คงทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมทางเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชน ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อผลตอบแทนคือผลผลิต ราคาผลผลิตและต้ นทุนการผลิตราคา
ที่ผนั แปรไม่แน่นอนและปั จจัยการผลิต ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ ไม่แน่นอน และเป็ นการยากต่อการวางแผนดารงชีวิตของชาวบ้ านต้ นผึ ้ง
An economic stability of Highland Farming
A case study of Ban Ton Pueng , Khun Pae Royal Project.
Orathai Mingtipon1,Kallayaratana Limsalee2 Suchada Neacome2
Recently, it has been realized that it is necessary to give more attention to the significance of sustainable of economic
and natural resources. The emphasis in economic development has to shift from conventional maximizing short-term growth to
economically and ecologically sustainable development. Sustainable development and poverty elimination within rural highland
communities has been increasing regarded to crucial dimension of development. Mitigating poverty is not only a moral
imperative but also a prerequisite for environmental sustainable. Ban Ton Pueng in Chiangmai Thailand, located in the Khun
Pae Royal Project represents such a situation. The livelihood of villagers depends on farm income sources. The main purpose
of this study is to determine the farming from an economic point of view . The study concentrated on the farm or household
level which divided to be two farmer groups 1) royal project supported group 2) and traditional farming group. Data used to
access cost and returns of cultivation are based on a survey of the cropping –year for 2009 and 2 years back. Ninety
household representives were interviews in a questionnaire including focus group were conducted.
The assessment of economic stability indicated that farmer who cultivated within the royal project support were the
most profitable and stable whist traditional farmer group. From the economic point of view, traditional farming was least
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sustainable. Though the economic return of the traditional faming group were less returns and less stable than another group,
when the farmers denied alternative opportunities of farming due to familiar experience of farming , the farmer still gained some
returns because the net return over cash cost was greater than zero. It can be said that traditional cultivation is economically
less efficient and moving towards insufficiency economic.
Overall point of view, the critical parameters of economic returns are yield, the price of outputs and the cost of
production. Fluctuation in the price of outputs results in an unstable income which the livelihood strategies of Ton Pueng
villagers more difficult.
1.

ที่มาของประเด็นศึกษาวิจัย
ความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเกษตรชนบท เป็ นประเด็นที่ได้ รับความ
สนใจอย่างมากในปั จจุบนั ทังเกษตรกร
้
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เหตุเพราะความต้ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ ้นตามจานวน
ประชากร รวมทังการผลิ
้
ตภาคเกษตรเข้ มข้ นทังการพึ
้
ง่ พิงปั จจัยจากภายนอกและในพื ้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ มากและเพียงพอกับความ
ต้ องการ การเกษตรลักษณะดังกล่าวกระจายทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ ความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากร ธรรมชาติถกู ละเลย แล้ ว
ปรากฏผลกระทบด้ านลบทังต่
้ อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ และเป็ นสิ่งที่ชมุ ชนบ้ านต้ นผึ ้งตระหนัก และยอมรับว่าการใช้
ที่ดินและระบบผลิตปั จจุบนั เป็ นปั จจัยเร่งผลกระทบดังกล่าวให้ กว้ าง ลึกและไกลถึงอนาคตลูกหลาน จึงเกิดโครงการการศึกษาวิจยั แบบ
ชุมชนมีสว่ นร่วม ศึกษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจภาคเกษตรระดับครัวเรื อนและระดับชุมชนของบ้ านต้ นผึ ้ง ในพื ้นที่สง่ เสริมของศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวง ขุนแปะ เพื่อรับรู้สถานการณ์ด้านความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรการผลิต ความยัง่ ยืนของระบบผลิต และความมัน่ คงของ
เศรษฐกิจครัวเรื อนที่แท้ จริง
โดยมีดชั นีชี ้วัดที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและภูมิสงั คมของชาวบ้ าน และประการสาคัญคือผลการศึกษามาเป็ น
ฐานข้ อมูลสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ชุมชน บนพื ้นฐานของวิถีชมุ ชน
2. พืน้ ที่ศึกษาวิจัย
ลุม่ น ้าห้ วยต้ นผึ ้ง มีพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ที่ 47 Q
450115 N 20261207 E ระวางแผนที่ 4645 I ครอบคลุมเนื ้อที่
6.784 ตารางกิโลเมตร หรื อ 4,240 ไร่ อยูใ่ นเขตส่งเสริ มของ
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง สภาพภูมิประเทศประกอบด้ วยภูเขา
สูงชัน สลับซับซ้ อนทอดยาวตามแนว เหนือ-ใต้ ความสูง
ระหว่าง 940 – 1,340 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง มี
ชุมชนบ้ านต้ นผึ ้ง ชนเผ่าปกาเกอะญออาศัยอยู่ มีชื่อเรี ยกตาม
ภาษาท้ องถิ่นว่า “ พะอ๊ ะด๊ อโกละ” เดิมเป็ นหย่อมบ้ านของ
หมูบ่ ้ านขุนแปะ ในปี พ.ศ. 2546 ได้ แยกตัวออกเป็ นหมูท่ ี่ 17
ตาบลบ้ านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- การใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื ้นที่เกษตรในพื ้นที่ลมุ่
น ้ามีเพียง 31 เปอร์ เซ็นต์ ของพื ้นที่ลมุ่ น ้า มีพื ้นที่ป่าปกคลุม 60
เปอร์ เซ็นต์ยงั คงอยูใ่ นระดับสมดุล เงื่อนไขสาคัญของชุมชน
บ้ านต้ นผึ ้ง ต้ องรักษาความเข้ มแข็งในการดูแลรักษา โดยเฉพาะ
การป้องกันขยายพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อรักษาระดับความสมดุล
ของเนื ้อที่ป่าปกคลุมเอาไว้
4

ภาพที่ 1. พื ้นที่ลมุ่ น ้าห้ วยต้ นผึ ้ง
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3. วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (Participatory action research: PAR) โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม
อย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) เพื่อศึกษาเหตุการณ์ หลักฐานตามที่เป็ นจริงที่ปรากฏอยู่ โดยไม่มีการกระทาอย่างใด
อย่างหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เน้ นให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมสามระดับหลัก ฐานะนักวิจยั ท้ องถิ่นเพื่อสร้ างกระบวนการวิจยั ร่วม
การทาเวทีชมุ ชนเพื่อนาเสนอแนวคิดและระดมความเห็น การตรวจสอบข้ อเท็จจริงของข้ อมูลวิจยั รวมทังข้
้ อเสนอแนะผลการศึกษา
ข้ อมูลที่มีประโยชน์จาก อบต.และ จาก
หน่วยงานอื่นระดับท้ องถิ่น

1. แจ้ งวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. รูปแบบวิธีการและเรื่ องราวที่
ทาการศึกษา
3. แจ้ งดัชนีชี ้วัดที่จะใช้ ในการศึกษา
4. ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั

การประเมินตามหลัก
แนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประมวลผล
1. การผลิตและสภาพ
เศรษฐกิจของครัวเรื อน
(6) น่ คงของระบบผลิต
2. ความมั
จากดัชนีชี ้วัดรายครัวเรื อน
3. ความมัน่ คงของเศรษฐกิจ
ครัวเรื อน

Data Analysis
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
2. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ

การจาแนกกลุ่มครัวเรื อนตัวอย่าง
 กลุม่ A ปลูกพืชโครงการหลวงและ
พืชพาณิชย์อิสระ
 กลุม่ B ปลูกเฉพาะพืชพาณิชย์
อิสระ
เครื่องมือและวิธีเก็บข้ อมูล
1. แบบสอบถาม
- ใช้ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ครัวเรื อนตัวอย่าง
2. สัมภาษณ์เชิงลึก , PRA
- สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติและระบบการ
ผลิตของชุมชน และระบบตลาด
3. การสังเกตจาการสถานที่จริ งในการใช้
ที่ดินในการเพาะปลูก
6. In-depth interview จนท. โครงการ
หลวง และกลุม่ เกษตรกร

1. จัดเวทีแจ้ งวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจยั และกระบวนการ
2. การมีสว่ นร่วมในการตอบแบบ
สัมภาษณ์และการเก็บตัวอย่าง
ดินในแปลงเกษตร

จาแนกและคัดเลือกกลุม่ ครัวเรื อน
ตัวอย่าง ให้ กระจายตามระบบการ
ผลิตและเศรษฐกิจครัวเรื อน

- การสร้ างและทดสอบ
แบบสอบถาม
- การนามาปรับปรุง
(6)
- การสัมภาษณ์จริ ง
(การถือครองพื ้นที่ ระบบการผลิต
ปั จจัยการผลิต การลงทุน ตลาด
เศรษฐกิจครัวเรื อน และการจัดการ
ทรัพยากรระดับไร่ นา)

Data collection and
formulation

ภาพที่ 2. กระบวนการศึกษาวิจยั ระบบผลิตและเศรษฐกิจระดับครัวเรื อน
ตารางที่ 1 การจัดกลุม่ ครัวเรื อนตามรูปแบบการผลิตเพื่อขายและพื ้นที่ถือครองของครัวเรื อน
กลุ่มครั วเรื อน (กลุ่มหลัก)
กลุ่มครั วเรื อน (กลุ่มย่ อย)
กลุม่ A ปลูกพืชโครงการหลวง
และพืชพาณิชย์อิสระ
กลุม่ B ปลูกเฉพาะพืชพาณิชย์
อิสระ

กลุม่ A.1
กลุม่ A.2
กลุม่ B.1
กลุม่ B.2

ครัวเรื อนที่มีพื ้นที่ไร่ถือครอง
ครัวเรื อนที่มีพื ้นที่ไร่ถือครอง
ครัวเรื อนที่มีพื ้นที่ไร่ถือครอง
ครัวเรื อนที่มีพื ้นที่ไร่ถือครอง
รวม

1-3 ไร่
4-6 ไร่
1-3 ไร่
4-6 ไร่

จานวนครั วเรื อน (ครั วเรื อน)
31
19
7
34
91
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4. ผลการศึกษาวิจัย
4.1 การลงทุนเพาะปลูก

เกษตรกรทังสองกลุ
้
ม่ เป็ นสมาชิกโครงการหลวง มีแนว
โน้ มใช้ ปัจจัยการผลิตภายในชุมชนสูงกว่าปั จจัยภายนอกในทุกชนิด
พืชทัง้ 3 ปี ติดต่อกัน ต้ นทุนส่วนใหญ่จงึ ไม่ใช่เงินสด เพราะผลิต
พื ้นที่ขนาดเล็กและปลูกช่วงเวลานอกฤดูฝน ทาให้ เกษตรกรสามารถ
จัดการทรัพยากรในครัวเรื อน
โดยเฉพาะแรงงานและแรงงาน
แลกเปลี่ยน อีกทังสถานที
้
่รับซื ้อผลผลิตอยูใ่ กล้ กบั ชุมชน จึงเป็ น
ปั จจัยที่ช่วยลดค่าขนส่ง แม้ กลุม่ A1 มีความสามารถในการจัดการ
ปั จจัยการผลิตดีกว่ากลุม่ A2 แต่มีมลู ค่าไม่แตกต่างกันมากนัก

เกษตรกรทุกกลุม่ ใช้ ปัจจัยภายนอกชุมชนสูงกว่าภายใน
ชุมชน มีผลให้ ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสดสูง โดยเกษตรกรต้ องจ่ายในรูป
เงินสดทันที ยิ่งไปกว่านัน้ ยังต้ องใช้ ปัจจัยผลิตหลายประเภทและ
ปริมาณมาก ซึง่ เป็ นสิ่งที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตและควบคุมราคา
เองได้ คือปุ๋ยเคมี สารเคมี และการขนส่งผลผลิตสูต่ ลาด

เกษตรกรทุกกลุม่ ครัวเรื อน ใช้ ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสดสูง โดยเฉพาะการปลูกหอมแดง ภาพรวมระดับชุมชน เกษตรกรทุกกลุม่ ใช้ เงิน
สดเพื่อปั จจัยผลิตจากภายนอกชุมชน ถึง 2.5 เท่าของปั จจัยผลิตภายในชุมชน ซึง่ สามารถประเมินได้ วา่ หากครัวเรื อนประสบปั ญหาราคา
ผลผลิตต่า ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ สทุ ธิของเกษตรกร ซึง่ อาจก่อให้ เกิดภาวะหนี ้สินตามมา และอาจนาไปสูค่ วามไม่ยนั่ ยืนของเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนและชุมชนได้
4.2 รายได้ สุทธิ

เกษตรกรมีรายได้ สทุ ธิเหนือต้ นทุนการผลิตทังตั
้ วเงินและไม่
เป็ นเงิน 1.5 เท่า สม่าเสมอทุกปี ในการปลูกพืชทุกชนิด ส่วนพืชที่
สร้ างรายได้ สทุ ธิตอ่ ไร่ สูงสุด คือบล๊ อคโคลี่ และสมุนไพร แต่พืชทัง้
สองประเภทต้ องการการดูแลแบบปราณีต
ทาให้ เกษตรกรไม่
สามารถปลูกเป็ นพื ้นที่กว้ างได้
ประกอบความสามารถในการ

พืชที่มีผลตอบแทนรายได้ สทุ ธิสงู สุด คือหอมแดงจากราคา
ผลผลิตที่ถีบตัวสูงถึง
รองลงมาคือกะหล่าปลี มีผล
ให้ รายได้ สทุ ธิรวมของเกษตรกรทุกกลุม่ สูง และตัดสินเสี่ยงปลูกพืช
แบบเดิมในปี 2552 จากการทาเวทีเล็กร่วมกับกลุม่ เกษตรเพื่อศึกษา
ระบบผลิต และผลตอบแทน
เกษตรกรให้ ความเห็นว่า สาเหตุที่
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จาหน่ายของโครงการหลวงมีข้อจากัด ด้ วยมาตรฐานผลผลิตที่ต้อง
ตรวจสอบก่อนจาหน่าย
จึงทาให้ เกษตรกรไม่สามารถผลิตใน
ปริมาณมากได้ ส่วนผักกาดหางหงษ์ แม้ ต้นทุนผลิตต่า แต่รายได้
สุทธิก็ต่าเช่นกัน

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกหอมแดงและกะล่าปลี เพราะขันตอนการ
้
ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวไม่ยงุ่ ยาก
ประกอบกับเป็ นพืชผลที่ตลาด
บริโภคต้ องการตลอดเวลา แม้ ราคาผลผลิตตกต่าบ้ าง ในปี ที่ผลผลิต
ของพืชทังสองชนิ
้
ดล้ นตลาด
เกษตรกรบางรายอาจตัดสินใจละทิ ้ง
ผลผลิตในแปลง เพราะค่าขนส่งสูงกว่ารายได้

4.3 รายได้ สุทธิภาคการเกษตร
พิจารณารายได้ สทุ ธิในปี พ.ศ. 2549 – 2550 เกษตรกรทุก
กลุม่ มีรายได้ สทุ ธิภาคเกษตร 80,000 บาทต่อปี และด้ วยผลผลิตที่เพิ่ม
สูงเป็ นสามเท่าในปี 2551 มีผลให้ เกษตรมีรายได้ สทุ ธิเฉลี่ยสูงตามไป
ด้ วย ดังนันหากพิ
้
จารณารายได้ ต้ นทุน และกาไรสุทธิจากพืชพานิชย์
เพื่อขาย พบว่าหอมแดงสร้ างกาไรสุทธิสงู สุดทังต่
้ อครัวเรื อน และต่อไร่
กะหล่าปลีเป็ นอันดับที่สอง ขณะที่ ผักกาดขาวให้ กาไรสุทธิต่าสุด และ
จากสถานการณ์ด้านราคา ทาให้ เกษตรกรยังคงเสี่ยงปลูกหอมแดงและ
กะหล่าปลี ในปี 2552 เพราะขันตอนการผลิ
้
ตไม่ยงุ่ ยากและสร้ างกาไร
สุทธิสงู สุดติดต่อกันมา 3
4.4 รายจ่ ายครั วเรื อน
 รายจ่ายปั จจัยพื ้นฐานสูงกว่ารายจ่ายประเภทอื่น ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นค่าใช้ จ่ายอาหาร แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการใช้ ประโยชน์จากป่ าใน
รูปแบบของอาหารเริ่มลดลง รวมทังค่
้ านิยมการบริโภคแบบคนเมือง
สูงขึ ้น โดยเกษตรกรหันมาซื ้ออาหารมาบริโภค แต่ยงั คงใช้ ประโยชน์
จากป่ าในรูปของฟื น
 รายจ่ายฟุ่ มเฟื อยมีมลู ค่าต่ากว่ารายจ่ายอื่น เพียง 3 เปอร์ เซ็นต์
ของรายจ่ายรวม
หากพิจารณาถึงความสมดุลของการใช้ จ่ายในครัวเรื อน ชาวบ้ านต้ นผึ ้งมีความสมเหตุสมผล เพราะค่าอาหารที่แต่ละครัวเรื อจ่ายเพียง
เดือนละ 700 บาทต่อเดือน หรื อวันละ 23 บาท ทังเป็
้ นผลจากความสามารถในการผลิตอาหารบริโภคเองได้ อย่างไรก็ตาม หากครัวเรื อน
สามารถลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในครั
ั้
วเรื อนและสังคม ย่อมส่งผลดีตอ่ สภาพเศรษฐกิจครัวเรื อน
4.5 ความสมดุลระหว่ างรายได้ และรายจ่ ายของครั วเรื อน
ครัวเรื อนกลุม่ A2 มีรายได้ สทุ ธิสงู สุด แม้ มี
รายจ่ายสุทธิสงู สุด แต่สามาถสร้ างรายได้ และใช้ จ่าย
ทุนที่ไม่เป็ นเงินสดสูงกว่าครัวเรื อนกลุม่ อื่น ขณะเดียว
ก็สามารถสร้ างรายได้ ที่เป็ นเงินสดสูงเช่นกัน ซึง่ เป็ นผล
จากการบริหารจัดการทรัพยากรในครัวเรื อน และการ
บริหารต้ นทุน รายจ่าย ได้ ดี ตรงกันกับกลุม่ A1 ที่มี
รายได้ ที่เป็ นเงินสดน้ อย รายจ่ายที่ไม่เป็ นเงินสดน้ อย
เช่น จึงมีผลให้ รายจ่ายที่เป็ นเงินสดสูง ผลคือรายได้
สุทธิ
และต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชุมชน
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ระดับชุมชน เกษตรกรมีรายได้ ที่ไม่เป็ นเงินสดถึง 15 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้ รวม และมีรายจ่ายที่ไม่เป็ นเงินสดในภาคเกษตรถึง 21
เปอร์ เซ็นต์ หากประเมินเป็ นมูลค่า ประมาณ 43,245 บ ต่อครัวเรื อน ต่อปี ทุกครัวเรื อนมีรายได้ รวมเหนือรายจ่าย ถึง 2.5 เท่า ทาให้ มีรายได้
สุทธิสงู กว่ารายจ่าย
คิดเป็ นมูลค่า ,
สรุปภาพรวมระดับชุมชน เกษตรกรทุกครัวเรื อนมีความสมดุลระหว่าง
รายได้ และรายจ่ายค่อนข้ างสูง
4.6 มูลค่ าหนีส้ ินและความสามารถในการชาระ
1) ครัวเรื อนกลุม่ A2 มีหนี ้สินค้ างชาระสูงกว่า
กลุม่ ครัวเรื อนอื่น ประเด็นที่น่าสนใจของเกษตรกร
กลุ่มนี ้ มีความสมดุลด้ านรายได้ สูงที่สุด
2) ครัวเรื อนกลุม่ A1 มีจานวนการกู้ยืมเงิน
มากกว่ากลุม่ ครัวเรื อนอื่น ขณะเดียวกันมีความสามารถ
ในการชาระหนี ้ในรอบปี การผลิต สูงเช่นกัน จึงมีผลให้
หนี ้ค้ างชาระต่ามาก หากพิจารณาที่ความสามารถใน
การชาระหนี ้ ครั วเรื อนกลุ่มนีส้ ูงสุด

 ในระดับครัวเรื อน ชาวบ้ านมีหนี ้สิน 19,367 บาท สามารถชาระหนี ้สินได้ 13,456 บาท คงค้ างหนี ้ชาระเพียง 5,911 บาท
 ระยะเวลา 3 ปี ชุมชนบ้ านต้ นผึ ้งมีหนี ้สินรวม มูลค่า 2,343,407 บาท สามารถชาระแล้ ว 1,628,176 บาท คงหนี ้ค้ างชาระ
เพียง 715,231 บ
หรื อเพียง 31.48 เปอร์ เซ็นต์ของหนี ้สินทังหมด
้
ซึง่ เป็ นมูลค่าน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพรวมระดับจังหวัดหรื อ
ระดับประเทศ
4.7 ความสมดุลของรายได้ สุทธิรวมกับการออม เทียบกับหนีส้ ินคงค้ าง
ผลการประเมิน ความสมดุลของรายได้
สุทธิกบั การออม เทียบกับหนี ้สินคงค้ าง
1) ครัวเรื อนกลุม่ A1 – A2 มีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจในรูปของตัวเงิน การออม
ความสามารถในการชาระหนี ้
2) ครัวเรื อนกลุม่ B1 – B2 และภาพรวมระดับ
ชุมชน มีความสมดุลของภาวะการเงิน
ใกล้ เคียง
3) ทุกครัวเรื อนมีความสมดุลของภาวะการเงินเป็ น
บวก แสดงถึงให้ เห็นว่า หากพิจารณาการออม
และรายได้ สทุ ธิ มีมลู ค่าสูงกว่าหนี ้สิน มีการ
ออมสะสมเหนือหนี ้สินถึง 20 เท่า หรื อกล่าวได้
ว่า ชุมชนบ้ านต้ นผึ ้งมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ในมูลค่าที่เป็ นตัวเงินสูง
5. สรุ ป สภาวะการเงินของชุมชนบ้ านต้ นผึง้
ผลการวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจในรูปของมูลค่าทังรู้ ปเงินสดและไม่เป็ นเงินสด สามารถสรุปสถานภาพความมัน่ คงทาง
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เศรษฐกิจของเกษตรกรบ้ านบ้ านต้ นผึ ้ง ดังนี ้
1) ชุมชนบ้ านต้ นผึ ้งมีรายได้ สทุ ธิรวมทังหมู
้ บ่ ้ าน
12,747,108 บาทต่อปี ซึง่ มีมลู ค่าเหลือหนี ้สินถึง 7.25
เท่า ส่วนมูลค่าการออมมีถงึ 3,664,546 บาท รวมมูลค่า
เงิน 14,344,520 บาท
2) ปั จจุบนั ทังชุ
้ มชนมีหนี ้สินเหลือเพียง ,
บ
บ
3) ทุกครัวเรื อนมีความสมดุลของภาวะการเงิน
เป็ น มีการออมสะสมเหนือหนี ้สินถึง 20 เท่า หรื อกล่าวได้
ว่า ชุมชนบ้ านต้ นผึ ้งมีความมัน่ งคงทางเศรษฐกิจในมูลค่า
ที่เป็ นตัวเงิน
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบ้ านต้ นผึ ้งยังมีภาวะเสี่ยง ทังปั
้ ญหาทรัพยากรดิน สภาพอากาศที่แปรปรวน รวมทัง้ ราคาปั จจัยการผลิต
ประเภทปุ๋ยและสารเคมี ซึง่ ผันแปรตามราคาน ้ามัน ปั จจัยดังกล่าวล้ วนมีผลต่อต้ นทุนการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจนระบบ
ตลาดรับซื ้อผลผลิต และท้ ายสุดคือผลต่อความมัน่ คงของภาวะการเงินของเกษตรกรบ้ านต้ นผึ ้ง

3.สัดส่วนของการใช้ ปัจจัย
ผลิตภายในชุมชนและการ
พึง่ พิงปั จจัยผลิตจาก
ภายนอกชุมชน

4.สมดุลรายได้ - ต้ นทุน
และกาไรสุทธิภาค
การเกษตร

5.รายได้ นอกภาคเกษตร

6.รายจ่ายครัวเรื อน

7.ความสมดุลระหว่างรายได้
และรายจ่าย

8. หนี ้สินและความสามารถ
ในการชาระ

9. ความสมดุลของรายได้
สุทธิกบั การออม เทียบกับ
หนี ้สินคงค้ างของครัวเรื อน

รวม

5

5

15

20

5

10

20

20

30

130

จานวนครัวเรื อน

2. การใช้ ที่ดินปลูกพืช

ค่าถ่วง
น ้าหนัก

1. พื ้นที่เกษตร

ดัชนีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ

6. สรุ ปโอกาสเพิ่มความมั่นคงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 2. กลุม่ ครัวเรื อนที่มีโอกาสเพิ่มความมัน่ คงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ

กลุ่มครั วเรื อนที่มีโอกาสเพิ่มความมั่นคงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ
A1
A2
B1
B1

2.5
5
2.5
5

2.5
5
5
5

12.5
12.5
7.5
7.5

12.5
5
10
17.5
5
10
12.5
5
10
12.5
5
10
รวมจานวนครัวเรื อน

12.5
17.5
12.5
12.5

17.5
12.5
15
17.5

22.5
25
22.5
22.5

97.5
110
92.5
95

31
19
7
34
91

1) ครัวเรื อนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ มัน่ คงมากที่สดุ คือ เกษตรกรครัวเรื อนกลุม่ A2 และ A1 ตามลาดับ เป็ นจานวน 50
ครัวเรื อน หรื อ 41 เปอร์ เซ็นต์ของครัวเรื อนบ้ านต้ นผึ ้งทังหมด
้
2) ครัวเรื อนกลุม่ B1-B2 เป็ นจานวน 41 ครัวเรื อน หรื อ 34 เปอร์ เซ็นต์ของครัวเรื อนทังหมด
้
ที่
แ
ลดเงื่อนไขเพื่อ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจ ที่สามารถกระทาได้ คือการเพิ่มความหลากหลายของพืชเพื่อขาย แทนการลูกพืช
เชิงเดี่ยวร วมทังเพิ
้ ่มสัดส่วนของการใช้ ปัจจัยผลิตภายในชุมชนมากกว่าการพึง่ พิงปั จจัยผลิตจากภายนอกชุมชน ซึง่ เป็ นรายจ่ายที่เป็ นเงินสด
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดสมดุลรายได้ - ต้ นทุน และกาไรสุทธิภาคการเกษตร
3) เกษตรกรจานวน 30 ครัวเรื อนหรื อ 25 เปอร์ เซ็นต์ มิได้ ถกู ประเมิน เนื่องจากมีพื ้นที่เพาะปลูกมากกว่าค่าเฉลี่ย หรื อประกอบ
อาชีพหลักด้ านอื่น
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7. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั ที่นาเสนอนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั
ความยัง่ ยืนของฐานทรัพยากรการผลิตเกษตรและความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของชุมชนปกาเกอะญอ ลุม่ น ้าแม่แปะตอนบน อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ การสนับสนุนของทุนนวมินทร์ โดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ คณะผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งและขอขอบพระคุณ ที่ให้ โอกาสและไว้ วางใจในการดาเนินการวิจยั
จนกระทัง่ ประสบความสาเร็จตามความมุง่ หมาย คณะผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับการนาไปใช้ ใน
การพัฒนาชุมชนบ้ านต้ นผึ ้งภายใต้ การส่งเสริ มการเกษตรของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงขุนแปะ ต่อไป

