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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ี ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ วช.  
ที่สนับสนุนทุนวิจัย และขอบคุณแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0  
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานอํานวยการแผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้โอกาสและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อทีมวิจัยเสมอมา ขอบคุณผู้ทรงวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ 
คุณสุนันทา สมพงษ์ สําหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น รวมท้ังหน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ที่อํานวยความสะดวก และช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆ 
ทําให้การดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเป็นไปอย่างราบรื่น  

ขอขอบคุณ เกษตรกร ผู้นําชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในตําบลนาไร่หลวง 
อําเภอสองแคว และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รวมท้ังพ้ืนที่อ่ืนๆ ของจังหวัดน่าน ที่กรุณา
เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ขอบคุณส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร 
ที่กรุณาแบ่งปันข้อมูล และให้โอกาสทีมวิจัยได้เข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจสังคม
ครัวเรือนเกษตร  

อน่ึง คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับน้ีจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป สําหรับ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับ และยินดีรับฟังคําแนะนําเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานวิจัยต่อไป 
 
 
              คณะวิจัย 
          กันยายน 2563
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ภาคเกษตรยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีจํานวนแรงงานและจํานวนครัวเรือนในสัดส่วนที่สูง เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทํากินน้อย มีอายุมาก (เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย) และมีหน้ีสูง หน้ีสินส่วนใหญ่
เกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นจนนํามาสู่การพอกพูนเพ่ิมขึ้นของหนี้สินจนเข้าสู่วังวน
ของวัฏจักรการเป็นหน้ีซ้ําซาก ดังน้ันเพ่ือให้โมเดลอาชีพทางเลือกของครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในปัจจุบัน รายงานฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) รวมถึงกระแสเงินสดใน
รอบปี และภาระหน้ีสะสมของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่กรณีศึกษาสองแห่งของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตําบลนาไร่หลวง  
อําเภอสองแคว (ตัวแทนของพ้ืนที่ชนบท) และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง (ตัวแทนพ้ืนที่ก่ึงเมืองกึ่งชนบท)  
โดยข้อมูลจากการศึกษาถูกใช้ออกแบบตัวแบบครัวเรือน (Personas) เป้าหมาย และกําหนดเป็นเง่ือนไขและ
ข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรที่เป็นรายได้ขั้นตํ่าที่ครัวเรือนเกษตรพึงมีในแต่ละปี สําหรับพัฒนา
โมเดลอาชีพทางเลือกและโมเดลการพัฒนาในพ้ืนที่สูง เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนอาชีพของครัวเรือนเกษตรมีรายได้
ที่เพียงพอกับกระแสรายจ่ายที่เป็นเงินสดในรอบปี และสําหรับการชําระหน้ีสินสะสมที่มีอยู่  

จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได้พอสังเขป ดังน้ี 

1. การผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร 

ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีจํานวนแรงงานน้อย (ประมาณ 2 คน) และกําลังเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
(อายุ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นข้อจํากัดสําคัญของการทําการเกษตรที่ต้องใช้ (กําลัง) แรงงาน และ/ใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะพืชไร่อย่างข้าวโพดที่เป็นพืชเศรษฐกิจเดิมและยังคงมีความสําคัญสําหรับบางครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่การเกษตรในเขตพ้ืนที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิ (มากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1 และ 2) 
โดยมีพ้ืนที่ทํากินประมาณครัวเรือนละ 3 แปลง ขนาดรวมกันประมาณ 15-30 ไร่ ปลูกพืช 3-5 ชนิด เพ่ือให้มี
รายได้หลายช่วงในรอบปี (ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายได้เพียงครั้งเดียวในรอบปี) อย่างไรก็ตาม พืชไร่ เช่น 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง ข้าวไร่ (เพ่ือบริโภค) เป็นต้น และไม้ผล เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลําไย เป็นต้น ยังคงเป็นพืชที่
ครัวเรือนเกษตรนิยมปลูก โดยพ่ึงพานํ้าฝนและแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นสําคัญ ดังน้ันในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรจึงมัก
เผชิญกับปัญหาการขาดน้ําเป็นประจําทุกปี  
 ครัวเรือนเกษตรจะมีรายได้จากพืชไร่ในช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไป ส่วนกลางปีจะมีรายได้จากไม้ผล 
(ปัจจุบันไม้ผลเริ่มมีอายุมาก และเกษตรกรไม่มีแรงที่จะทําพืชไร่เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เข้าข่ายที่ว่า  
“ไม้ผลแก่ ไม่มีแรงทําพืชไร่”) ขณะที่การรับจ้างหรือการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรจะเป็นตัวเสริมสภาพคล่อง
ให้กับครัวเรือนในช่วงที่รอรายได้จากภาคการเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ามีข้าวไว้บริโภคท้ังปี ครัวเรือนส่วนใหญ่ 
(โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ) จะปลูกข้าวไว้บริโภคประมาณ 30-50 กระสอบ (กลุ่มชาติพันธ์ุโดยส่วนใหญ่จะปลูก
ข้าวไร่ ส่วนพ้ืนราบจะปลูกข้าวนา) และมีปศุสัตว์โดยเฉพาะหมูและไก่สําหรับใช้ในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น 
งานปีใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น นอกจากน้ี บางครัวเรือนพ่ึงพารายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่
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หลากหลายมากขึ้น แทนการพ่ึงพาจากพืชไร่อย่างข้าวโพด และไม้ผลอย่างลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง เพียงอย่าเดียว  
โดยเกษตรกรส่วนหน่ึงหันไปปลูกผัก (ปลอดสารพิษ) ผลิตพืชผักโรงเรือน (เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ)  
มันสําปะหลัง ยางพารา กาแฟ มะนาว ฯลฯ ปศุสัตว์และประมง เช่น โค หมู (ดํา) ไก่ (พ้ืนเมือง) แพะ ปลาดุก  
กบ ฯลฯ รวมถึงอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น การปักผ้า ขับรถรับส่ง ออกไปทํางานต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทําให้
ครัวเรือนเกษตรมีรายได้ (หรือมีเงินสด) ไว้ใช้จ่ายตลอดทั้งปี  

การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่พ่ึงพาทุนจากการกู้เงินที่มีการกู้เป็นประจําทุกปี  
(กู้ในช่วงต้นฤดูการผลิตและชําระหักคืนเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต) จากนโยบายของภาครัฐในปี พ.ศ. 2547 ทําให้
เกษตรกรกู้จากพ่อเลี้ยงน้อยลง (เกือบไม่มีแล้ว) และหันไปกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้านมากขึ้น ส่วนใหญ่มียอดเงินกู้มากกว่าต้นทุนการผลิต ทั้งน้ีเกษตรกรจะจัดสรรเงินกู้
บางส่วนไปใช้นอกภาคการเกษตรซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค ใช้จ่ายที่เก่ียวกับบุตรหลาน 
ซื้อยานพาหนะ เป็นต้น โดยทั่วไปเกษตรกรจะใช้เงินกู้เพ่ือการเกษตรเพียงครึ่งหน่ึง ที่เหลือจะถูกใช้จ่ายในครัวเรือน 
รวมถึงการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับบุตรหลาน นอกจากน้ี บางรายนําเงินกู้ทั้งหมดไปซื้อสินทรัพย์ โดยเฉพาะ
ยานพาหนะ และ/ใช้สร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ด้ังน้ัน หากรายรับจากการผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตาม 
ที่คาดหมาย เช่น เกิดภัยพิบัติ (นํ้าท่วม พายุ ภัยแล้ง) ราคาผลผลิตตกตํ่า เป็นต้น ก็จะนํามาสู่จุดเริ่มต้นของ 
การสะสมพอกพูนหน้ีของครัวเรือนเกษตร 

2. รายได้-รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร 

 แม้ว่าเกษตรกรจะทําการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 1 ชนิด เพ่ือให้มีรายได้ทั้งปี แต่ยังคงมีรายได้
เป็นเงินก้อนมิใช่เป็นรายเดือนตามการใช้จ่าย (ส่วนใหญ่จะมีแบบแผนการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่มีกระแส
รายได้คล้ายคลึงกัน คือ รายได้ปลายปี/ต้นปีจากพืชไร่ รายได้กลางปีจากไม้ผล ส่วนข้าวและปศุสัตว์ไว้บริโภค)  
ทําให้เกษตรกรเผชิญกับการขาดสภาพคล่องในบางช่วงของปี และบางครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ในรอบปี เนื่องจาก ครัวเรือนเกษตรมีการใช้จ่ายที่จําเป็นเพ่ิมขึ้นมากกว่าในอดีต โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ยานพาหนะ (ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าบํารุงรักษา) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต) 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน ดังน้ันครัวเรือนเกษตรจึงหารายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องด้วยการประกอบอาชีพ 
นอกภาคเกษตรโดยใช้เวลาที่เหลือจากการทําการเกษตร เช่น การรับจ้างนอกฤดูการผลิตและ/เก็บเก่ียว 
การค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น สําหรับบางครัวเรือนมีรายได้เสริมที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นหน่ึงในรายได้หลักและสําคัญสําหรับครัวเรือน ขณะที่เงินโอนจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องสําหรับจับจ่ายซื้อของใช้ (อุปโภค) ในแต่ละเดือนของ
ครัวเรือนเกษตร (ดูรายละเอียดรายได้ในตารางที่ 1) 

รายจ่ายด้านการบริโภคยังคงเป็นรายจ่ายหลักของครัวเรือนเกษตร และแปรผันตรงกับการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ของครัวเรือนเกษตรตามสมมติฐานการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life cycle permanent 
income hypothesis) กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคตามระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น โดยมีระดับ
รายจ่ายด้านการบริโภคในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30-45 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเกษตร  
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(ดูรายละเอียดรายจ่ายในตารางที่ 1) ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคมนาคมสื่อสารและบุตรหลาน กลายมาเป็นหน่ึงใน
ค่าใช้จ่ายจําเป็นของครัวเรือน (มีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 30-50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเกษตร) 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อบุตรหลานมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (หากบุตรหลาน
เรียนระดับอุดมศึกษา เกษตรกรจะมีรายจ่ายมากกว่า 1 แสนบาท/ปี) ขณะที่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการคมนาคม 
ส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเกษตรกร โดยเกษตรกรนิยมเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจและ
ซื้อของใช้ในตัวเมือง (น่าน) เกือบทุกเดือน ซึ่งทําให้มีต้นทุนค่าคมนาคมสูงขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุรามิได้
สูงกว่าการแบ่งปันเงินไปออมในลักษณะของกองทุน และงานสังคม/ทําบุญ โดยคนเมืองจะด่ืมสุรามากกว่าชนบท 

ตารางที่ 1  รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนเกษตร 

รายการ 
พ้ืนที่ชนบท

(ตําบลนาไร่หลวง) 
พ้ืนที่ใกล้เมือง
(ตําบลเมืองจัง) 

1. ท่ีมาของรายได้ในรอบปี (บาท/ครัวเรือน/ปี)   

- ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 68,000 65,000 

 ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลติ) 90,000 95,000 
- นอกภาคการเกษตร 46,000 69,000 

 เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 25,000 36,000 
 รับจา้ง 14,000 24,000 
 สวัสดิการของภาครัฐ 7,000 9,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 114,000  134,000  

2. ภาระรายจ่ายในรอบปี (บาท/ครัวเรือน/ปี)   

- การบริโภค 48,000  55,000  

- การคมนาคมสื่อสาร (ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและโทรศัพท์) 28,000 17,000 

- ทําบุญและงานสังคม 5,000 3,000 

- กองทุน (โดยเฉพาะ ฌาปณกิจ) 6,500 4,400 

- สุรา/บุหรี่ (สว่นใหญ่เป็นสรุา) 4,500 6,100 

- เกี่ยวกับบตุรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน) 23,000 51,000 

รายจ่ายรวมต่อป ี(ไม่รวมบุตรหลาน) 154,000 145,000 

3. ยอดเงินกู้สาํหรับการผลิตทางการเกษตรในรอบปี
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

54,000 86,000 

4. ภาระหน้ีสินสะสม (บาท/ครัวเรือน) 130,000 170,000 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   

 ยอดเงินท่ีนิยมกู้ 100,000 100,000 
 ภาระหน้ีสินสะสม 100,000 130,000 

- กองทุนหมู่บ้าน 40,000 40,000  

ที่มา: ประมวลและสังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวงและตําบลเมืองจัง จํานวน 101 ครัวเรือน ในเชิงลึก 
ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธี Bootstrapped confidence intervals for a mean ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
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3. ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ชาวบ้าน (บางราย) มีทัศนคติเก่ียวกับหน้ีเปลี่ยนไปจากในอดีต 
โดยหน้ีมิใช่ภาระแต่เป็นเงินยืมเพ่ือการลงทุนทั้งในภาคการเกษตรและทรัพย์สิน (เช่น ยานพาหนะ สร้าง/ปรับปรุง 
ที่พักอาศัย) และเป็นที่มาของรายได้สําหรับเสริมสภาพคล่องเมื่อรายได้หลักไม่เพียงพอและ/ได้รับไม่ทัน 
ในช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเข้ามาในแต่ละเดือน เช่น การใช้จ่ายประจําเดือนของบุตรหลาน การบริโภคประจําเดือน 
การผ่อนชําระสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน เป็นต้น เงินกู้ทางการเกษตรท่ีมีการกู้เป็นประจําทุกปี 
ครึ่งหน่ึงถูกใช้จ่ายทางการเกษตร (ยกเว้น กรณีซื้อและ/ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น สร้างและ/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
รถยนต์และ/มอเตอร์ไชค์ ที่จะมีการนําเงินกู้ประมาณร้อยละ 80-100 มาใช้ในกรณีดังกล่าว) สําหรับการใช้จ่าย
ภายในครัวเรือนและ/บุตรหลานจะถูกจัดสรรมาจากยอดเงินกู้ประมาณร้อยละ 20-30 ครัวเรือนเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นหน้ี ธ.ก.ส สะสมประมาณ 100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน และกองทุนหมู่บ้านไม่เกิน  
50,000 บาท/ครัวเรือน นอกจากแหล่งเงินกู้ทั้งสองแล้ว ในทุกหมู่บ้านมีแหล่งเงินกู้เพ่ิมขึ้น โดยเป็นลักษณะของ
กองทุนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออมร่วมกันของชาวบ้านในลักษณะของการเป็นสมาชิก แล้วนําเงินดังกล่าว
เอามาปล่อยกู้ โดยให้สมาชิกชําระดอกเบ้ียตามที่กําหนด แล้วนําดอกผลจากการปล่อยกู้มาเป็นเงินปันผลประจําปี
ให้กับสมาชิก (คล้ายกับระบบแชร์) ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนที่ปลูกข้าวโพดและไม้ผล (โดยเฉพาะลิ้นจี่)  
จะมีระดับหน้ีสินสูงกว่าการผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ส่วนครัวเรือนที่มีหน้ีสูงส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะยาวเพ่ือใช้
ลงทุนในทรัพย์สิน เช่น สร้างและ/ต่อเติม/ปรับปรุง/ตกแต่งที่พักอาศัย ซื้อที่ดิน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีทั้งที่กู้
จากธนาคารออมสินและ/ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสําคัญ มีบางรายที่กู้ยืมมา
เพ่ือลงทุนในอาชีพ เช่น เปิดร้านขายของ ซื้อรถบรรทุกเพ่ือรับจ้างขนส่งสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้  
มีเพียงเล็กน้อยที่มูลค่าหนี้สินที่สูงเกิดจากการสะสมพอกพูนของหนี้สินจากการผลิตทางการเกษตรที่ขาดทุน
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากราคาผลผลิตตํ่ากว่าที่คาดหมาย และ/การเผชิญกับภัยพิบัติอย่างนํ้าท่วม ภัยแล้ง การระบาด
ของโรคพืชและ/แมลง เป็นต้น 

สําหรับเหตุผลความจําเป็นในการก่อหน้ี นอกจากปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ภาระในเรื่อง
ของบุตรหลานเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ครัวเรือนจําเป็นต้องก่อหน้ี บางครัวเรือนกู้เงินมาเพ่ือสํารองไว้ให้กับ
บุตรหลาน (ค่าใช้จ่ายรายเดือน) โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและ/ต่างจังหวัด ครัวเรือนเกษตร
ส่วนใหญ่มีหน้ีสินจากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคประจําเดือน เน่ืองจากมีรายได้ตามฤดูกาลผลิตที่ถูกหัก
ชําระหน้ีสินที่กู้และ/หยิบยืมมาใช้ลงทุนทางการเกษตร จึงเหลือเป็นเงินก้อนที่ต้องบริหารจัดให้สามารถใช้ได้
ตลอดทั้งปีจนกว่าจะมีรายได้จากการผลิตทางการเกษตรในรอบใหม่ หากเดือนไหนไม่พอใช้ก็จะหยิบยืม 
คนใกล้ชิดหรือพยายามหางานนอกภาคเกษตรทํา เช่น รับจ้าง ปักผ้า ค้าขาย เป็นต้น แต่สําหรับครัวเรือนที่ขยัน
มักจะไม่มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นอกจากน้ี ความหลากหลายและจํานวนแหล่งเงินกู้ 
ที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ง่ายกว่าในอดีต และความง่ายในการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบัน
การเงินเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมข้อต่อวัฏจักรของการเป็นหน้ีได้มากขึ้น 

ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ภาระหน้ีสินของหลายครัวเรือน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายในการบริโภค
ตามระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และรายได้ที่คาดหมายว่าจะได้รับในอนาคต กล่าวคือ เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้น
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ของราคาสินค้าเกษตร ก็จะใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เช่น ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเพ่ิมขึ้น ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ครัวเรือน เป็นต้น โดยมิได้มีการเก็บออม หรือเมื่อเห็นว่าราคาพืชผลมีราคาดีก็มีการลงทุนขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งในที่สุดแล้วในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต ราคาผลผลิตกลับตกตํ่าเน่ืองจากมีผลผลิตจํานวนมาก เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกษตรกรจะมีการสะสมพอกพูนหน้ีเพ่ิมขึ้น แต่มีเกษตรกรบางรายเร่ิมตระหนัก
และหยุดการก่อหน้ีเพ่ิมเติม เน่ืองจากเร่ิมรู้ตัวและตระหนักถึงเร่ียวแรงที่ลดลงของตนเอง รวมทั้งการลดลงของ
ภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาของบุตรและการผ่อนงวดชําระทรัพย์สิน ส่วนเกษตรกรที่ยังตกอยู่ใน 
วัฏจักรวังวนของหน้ี ส่วนใหญ่จะมาจากการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทําให้ต้องกู้ยืมและ/หยิบยืมเงินมาใช้
ในช่วงที่เงินขาดมือและ/มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย เกษตรกรกลุ่มน้ีจึงยังคงอยู่ในวัฏจักรของการเป็นหน้ีเช่นเดิม
หรือ “ต้องเป็นหน้ีจนตาย” อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรกลุ่มน้ีเสียชีวิตจะมีเงินจากการทําประกัน (แหล่งเงินกู้
บังคับให้ทํา) หรือฌาปนกิจ (ชาวบ้านเรียกว่า “ค่าหัว”) มาชําระคืนหน้ีสิน แต่ในบางรายที่เงินทั้งสองไม่พอ
ชําระคืนหน้ีสิน ก็กลายเป็นมรดกหน้ีให้กับลูกหลานต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากมีทักษะและประสบการณ์กับอาชีพเดิมอย่างพืชไร่และไม้ผล 
ดังน้ันอาชีพทางเลือกใหม่ควรสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์เดิม และควรเป็นอาชีพที่ใช้กําลังแรงงาน 
และพ้ืนที่น้อย แต่ใช้ความใส่ใจและประณีต เช่น พืชผักปลอดภัย พืชผักโรงเรือน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น หรือ
มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสม  

2) เน่ืองจากแรงงานเกษตรของครัวเรือนมีน้อยและสูงอายุ ดังน้ันในการผลิตพืชไร่ต้องมี 
การรวมกลุ่ม (และ/วิสาหกิจ) แล้วทําการผลิตในลักษณะแปลงใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต เช่น 
เครื่องจักรกล ระบบการให้นํ้า เป็นต้น เพ่ือแชร์ต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพ่ือได้ปริมาณผลผลิตที่คุ้มกับต้นทุน 
การขนส่งไปจําหน่ายเอง ณ ตลาดปลายทาง รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตและการจัดการร่วมกัน เพ่ือเช่ือมโยง
เกษตรกรรมแปลงเล็กแปลงน้อยให้มีขนาดที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและการจัดการการผลิตใหม่ๆ โดยอาจม ี
คนวัยหนุ่มสาวเป็นผู้ให้บริการ (Service provider) ที่ไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้ประสานงานภายในชุมชน 

3) เน่ืองจากไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของครัวเรือน เช่น ลิ้นจี่ ส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีอายุ
ค่อนข้างมาก ต้องพ่ึงพาสภาพอากาศหนาวเย็น และใช้เคมีภัณฑ์เพ่ือการผลิตสูงจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องของการตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีทัศนคติที่ต้องการจะลดการใช้เคมีภัณฑ์เหล่าน้ี ดังน้ัน
จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนประเภทของไม้ผล โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และโอกาส
ทางการตลาด เช่น มะม่วง เงาะ ฯลฯ เป็นต้น หรือเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีอย่าง
ยางพารา แต่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่และ/ให้ใช้วิธีการปลูกที่แตกต่างจากเดิม เช่น ในกรณีของ
ยางพาราในพ้ืนที่สูงชัน ควรปลูกด้วยเมล็ดแล้วค่อยติดตา แทนการปลูกยางชําถุง เป็นต้น  

4) เน่ืองจากบางนโยบายของภาครัฐอาจนํามาสู่การผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและ/เกษตรกร 
ผลิตแบบไม่ต้ังใจ เช่น นโยบายการช่วยเหลือในลักษณะของการประกันราคาและ/การจํานองผลผลิต เป็นต้น 
ดังน้ันภาครัฐควรใช้นโยบายในลักษณะอ่ืนที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ/ต้ังใจในการผลิต เช่น  

VII
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การสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนเกษตรที่ผลิตผลผลิตเหมือนกัน ต้ังวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรวบรวมผลผลิต 
แล้วนําไปขายต่อให้กับตลาดปลายทาง เพ่ือให้เกิดกลไกการควบคุมคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต เป็นต้น   

5) เน่ืองจากจังหวัดน่านมีข้อจํากัดในเร่ืองของต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นหน่ึงใน
เง่ือนไขที่ทําให้ต้องมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการขนส่ง ดังน้ันภาครัฐจึงควรการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดร้านค้า
ชุมชนและ/แหล่งรวบรวมผลผลิตภายในชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์กลางติดต่อและขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อภายนอก 
นอกจากน้ี จากการขยายตัวของธุรกิจส่งของและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปสั่งซื้อของทาง 
Online มากขึ้น ภาครัฐควรพัฒนา Platform ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับให้ชุมชนค้าขายผลผลิตบางประเภท
ทั้งภายในพ้ืนที่ ชุมชน/ต่างอําเภอ/ต่างจังหวัด (ขยายตลาดให้กว้างมากข้ึน)  

6) ในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรควรเลือกกิจกรรมการผลิตที่สามารถส่งเสริมได้ตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มาจากการแปรรูปและ
การมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น กรณีไก่พ้ืนเมืองที่ต้องส่งเสริมต้ังแต่การผลิตลูกไก่ การเลี้ยงไก่ขุน การชําแหละ 
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนถึงการทําการตลาดทั้งภายในชุมชนที่เป็นตลาดท้องถิ่น (รองรับที่แน่นอน) 
และนอกชุมชนที่ต้องอาศัยการพัฒนามาตรฐาน  
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บทคัดย่อ 
 

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่สูง 
ของจังหวัดน่าน โดยใช้ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว  และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง เป็นตัวแทน
ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ชนบทและใกล้เมืองตามลําดับ ประเด็นศึกษาครอบคลุมลักษณะและแบบแผนการผลิต
ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร ที่มาของรายได้และการใช้จ่ายในรอบปีของครัวเรือนเกษตร และภาระหน้ีสิน
ของครัวเรือนเกษตร โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีจํานวนแรงงานน้อยและเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย มีที่ดินทํากิน
ประมาณ 3 แปลง รวมกันประมาณ 15-30 ไร่ ปลูกพืช 3-5 ชนิด (ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และไม้ผลเป็นหลัก) 
เพื่อให้มีรายรับหลายช่วงในรอบปี (ส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากพืชไร่ในช่วงปลายและต้นปี และจากไม้ผล
ในช่วงกลางปี) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายมีการปรับตัวโดยการเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรที่ทําให้มีรายรับเกือบตลอดทั้งปี เช่น พืชผัก ยางพารา มะนาว ปศุสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งการันตี 
ความมั่นคงทางการอาหารด้วยการปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดท้ังปี ขณะเดียวกันก็มีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร การมีเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน เงินโอนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม 
ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอเพียงกับการเพ่ิมขึ้นของรายการรายจ่ายที่จําเป็น เช่น ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน เป็นต้น จึงเป็นหน่ึงในสาเหตุของการก่อหน้ี นอกจากน้ี การผลิตที่พ่ึงพา
เงินกู้เป็นหน่ึงในปัจจัยที่อาจนํามาสู่การเป็นหน้ีซ้ําซากของครัวเรือนเกษตร  

 มูลเหตุสําคัญแห่งหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ 1) รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เน่ืองจากปัจจุบัน
ครัวเรือนเกษตรกําลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า “ไม้ผลแก่ ไม่มีแรงงานทําพืชไร่” ทําให้ครัวเรือนเกษตรเผชิญกับ
ความเสี่ยงเก่ียวกับการมีรายได้ลดลงในอนาคต ขณะที่ยอดการใช้จ่ายในรอบปียังคงอยู่ในระดับเดิม (ประมาณ 
100,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) และรายการจําเป็นบางรายการมีแนวโน้มการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่มีบุตรหลาน ซึ่งการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตรหลานจะเพ่ิมขึ้นตามระดับการศึกษาของบุตรหลาน  
และ 2) การผลิตที่พ่ึงพาเงินกู้ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีภาระหน้ีสินที่กู้มาเพ่ือการผลิตทางการเกษตรประมาณ 
50,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยจัดสรรเพ่ือใช้ในการผลิตการทางเกษตรประมาณคร่ึงหน่ึง ส่วนที่เหลือ
นําไปใช้จ่ายในครัวเรือน ความเสี่ยงจากการขาดทุนและ/มีรายรับไม่เป็นไปตามที่คาดหมายทําให้เกษตรกรมีโอกาส
ที่จะไม่สามารถชําระคืนหน้ีสินในส่วนน้ีได้ และนํามาสู่การพอกพูนสะสมหน้ีสินที่เป็นวัฏจักรของการเป็นหน้ีซ้ําซาก 
นอกจากมูลเหตุทั้งสอง การลงทุนในทรัพย์สิน จํานวนแหล่งเงินกู้ที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับ
บุตรหลาน (ทั้งเพ่ือการศึกษาและ/ไม่ใช่) และการผ่อนปรนเง่ือนไขการกู้ ต่างก็มีส่วนทําให้ครัวเรือนก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น 

การศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่มาจากมูลเหตุที่สําคัญ
ทั้งสอง บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่นํามาสู่การมีรายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายและการชําระหน้ีสิน  
ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของครัวเรือนเกษตรโดยเฉพาะในเร่ืองของกําลังแรงงานและขนาดพ้ืนที่ที่ลดลง รวมถึง
เง่ือนไขทางการตลาดที่เก่ียวกับต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกส์และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
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Abstract 
 

This report aims to study the economic conditions and debt of agricultural households 
in the highland of Nan province by using Na Rai Luang Subdistrict, Song Kwai District, Mueang 
Chang Subdistrict, and Phu Piang District as the representative of agricultural households in 
rural areas and within proximity of the city, respectively. The study examines characteristics 
and patterns of agricultural production, sources of annual income and spending, including the 
debt burden of agricultural households by using a qualitative research approach. 

Results of the study found that most agricultural households have a small number of 
workers, many of whom are ageing. They have three plots of arable land, approximately  
15-30 rai, with 3-5 plants (mostly field crops and fruit trees) to generate income for several 
periods of the year. Most of them rely on field crops' income in the beginning and end of the 
year. However, some farmers have adapted, by increasing a variety of agricultural production 
activities that generate income almost all year. These include vegetables, rubber, lime, and 
livestock. They can increase food security by growing enough rice for consumption throughout 
the year. At the same time, they earn extra income from their non-agricultural occupation, 
money transfers from members of the household or government. Nevertheless, most 
agricultural households have insufficient income because of the increase in necessary 
expenses such as fuel costs, telephone charges, and children's expenses. This is one of the 
reasons for incurring debt. Moreover, loan-dependent production is one of the factors that 
may lead to the redundancy debt of agricultural households. 

There are two main reasons for agricultural household debt. The first reason is an 
insufficient income to cover expenditure. As agricultural households are now faced with the 
so-called "old fruit without agricultural worker," agricultural households face the risk of lower 
incomes in the future. While the amount of spending remains at the same level (about 
100,000-150,000 Baht/ household/ year), some necessary expenditure tends to increase, 
especially for households with children. That is because the spending on education will 
increase according to the child's education level. The second reason is the loan-dependent 
production. Most farmers have a debt borrowed for agricultural production; approximately 
50,000-100,000 Baht/ household/ year. About half of this debt is allocated for use in 
agricultural production while the rest is spent on household expenses. The risk of loss and 
not as expected income cause farmers to fail to repay this portion of debt and leads to the 
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accumulation of debt that is the redundancy debt. Furthermore, property investments,  
an increase number of loan sources, an increase in expenses related to children (both for 
education and non-education), and the relaxation of loan conditions all contribute to 
increasing household debt. 

This study provides some recommendations concerning guidelines to solve the debt 
problems that come from both critical causes. Suggestions are based on alternative career 
promotion that leads to sufficient income to cover expenses and debt repayment. This is 
consistent with the conditions of agricultural households, especially in terms of labor force 
and reduced area size, including the marketing conditions related to logistics costs and 
changing consumer behavior. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 

แม้ว่าภาคการเกษตรจะมิใช่ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา (ภาคการเกษตร 
มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2554 (จากสัดส่วนร้อยละ 13.34 ในปี พ.ศ. 2554 เหลือ 8.12 ในปี พ.ศ. 2561) (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) แต่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ภาคเกษตรยังคงเป็น 

ภาคเศรษฐกิจที่มีจํานวนแรงงานสูงถึง 12.90 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.8 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ) 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และมีจํานวนครัวเรือนเกษตร (นับเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร) สูงถึง 
7.27 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 34.0 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561; สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2561) โดยเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินทํากินน้อยกว่า 
10 ไร่ และภาคการเกษตรกําลังเผชิญกับการฉุดรั้งการพัฒนาอันเน่ืองมาจากการท่ีแรงงานมีอายุมากขึ้น  
(ในปี พ.ศ. 2561 สัดส่วนแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีประมาณร้อยละ 46 เพ่ิมจากร้อยละ 36 ในปี 
พ.ศ. 2551) (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, 2562) นอกจากน้ี ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดหลักประกัน 

ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ แม้ว่าจะมีความผาสุขด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ของ
ครัวเรือนเกษตร (เพ่ิมจากร้อยละ 72.83 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 82.79 ในปี พ.ศ. 2561) และสัดส่วน
หนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรที่ลดลง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) อย่างไรก็ตาม 

ครัวเรือนเกษตรยังคงมีความสามารถในการชําระหน้ีตํ่า และขาดแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็ม 

ภาคการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสําคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ของการผลิตทางการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  

การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกําลังเผชิญกับการมหีน้ีเร็ว สูง นาน และขาดการออม 
ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอที่นํามาสู่การออม เน่ืองจากเผชิญกับอัตรากําไรตํ่า 
(เพราะ ต้นทุนการผลิตสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น รวมทั้งความผันผวนในเรื่องของราคาผลผลิต) และภาระการใช้จ่าย
ที่สูงขึ้นในเรื่องการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งยังคงหน่ึงในเป็นปัจจัยที่กําหนดการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตร 
ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ียังนํามาสู่การพอกพูนหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562; 

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, 2562) ทั้งน้ี รายได้นอกภาคเกษตรได้กลายมาเป็นหน่ึงในรายได้สําคัญที่เติมเต็ม
เงินสดให้กับการใช้จ่ายของเกษตรกรในรอบปี (โดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคประจําเดือน) และ
เกษตรกรได้พ่ึงพารายได้นอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรให้ความสําคัญกับการผลิตของ 
ภาคการเกษตรน้อยลง (อาจทําให้ผลิตภาพการผลิตลดลง)1 ขณะเดียวกันการหลีกเลี่ยงความสูญเสียเป็น
                                                            
1 สรุปจากความคิดเห็นของ นิพนธ์ พัวพงศกร ต่อบทความ “ภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?” ของ โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ 
และคณะ (2562) งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ข้อจํากัดสําคัญที่ทําให้เกษตรไม่ปรับตัวกับเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ เช่นเดียวกับแรงงานที่มีอายุสูงขึ้น ขณะที่
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐที่ส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือระยะสั้นที ่อาจขาดซึ่ง
แรงจูงใจที่จะทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ/ปรับตัว รวมถึงการเลือกรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นจาก
การปลูกพืชชนิดเดียว (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, 2562) สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีต่างมีผลทําให้ครัวเรือนเกษตรยังคง
เผชิญกับปัญหาเดิมๆ ในลักษณะของการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และการมีภาระหน้ีสินที่พอกพูนสะสม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี้เพื่อให้ภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรที่ชัดเจนทั้งในเรื่องรายได้ รายจ่าย และ
ภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในระดับประเทศ และภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่าน 
(พ้ืนที่กรณีตัวอย่าง) กับระดับประเทศและระดับภาค ในที่น้ีขอนําเสนอผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรในปี พ.ศ. 2561 ที่ดําเนินงานโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 1-1 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยมีรายได้เงินสดประมาณ 358,000 บาท/ครัวเรือน 
โดยประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้จากการผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ 68 เป็นรายได้จากการผลิตพืช) 
ขณะที่รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 298,000 บาท/ครัวเรือน เป็นการใช้จ่ายนอกภาคเกษตรสูงเกือบ
ร้อยละ 60 ของรายจ่ายเงินสดทั้งหมด ในการใช้จ่ายนอกภาคเกษตร มีการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเป็นรายจ่าย
สําคัญของครัวเรือน (มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของรายจ่ายนอกภาคเกษตรทั้งหมด) รองลงมาได้แก่  
ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และค่าการศึกษาของบุตรหลาน (มีสัดส่วนร้อยละ 12 และ 9 ของรายจ่ายนอกภาคเกษตร
ทั้งหมด ตามลําดับ) โดยครัวเรือนเกษตรจะมีเงินสดสุทธิคงเหลือประมาณ 72,000 กว่าบาท/ครัวเรือน  
แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ยังมีความสามารถในการชําระคืนหน้ีสิน  

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 ครัวเรือนเกษตรยังคงมีหน้ีสินสะสมปลายปีสูงถึง 189,000 บาท/ครัวเรือน 
(เพ่ิมเป็น 221,000 บาท/ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2562) โดยเป็นหน้ีสินทางการเกษตรประมาณร้อยละ 55 ส่วนที่เหลือ
เป็นหน้ีสินนอกภาคการเกษตร ภาระหน้ีสินนอกภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นส่วนหน่ึงมาจากการซื้อทรัพย์สิน เช่น 
ที่อยู่อาศัย ที่ดิน และทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกภาคการเกษตร เป็นต้น และการเข้าถึงสินเช่ือที่ง่ายขึ้นของเกษตรกร 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ขณะที่มูลค่าการชําระคืนหน้ีสินในรอบปีของครัวเรือนเกษตรมีเพียง 
32,000 กว่าบาท/ครัวเรือน หรือประมาณคร่ึงหน่ึงของเงินสดสุทธิคงเหลือของครัวเรือนเกษตร และคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าหน้ีสินที่มีในปีน้ัน (เป็นสัดส่วนหน้ีสินที่สามารถชําระได้ในรอบปี)  

สําหรับครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านมีรายได้เงินสดประมาณ 170,000 บาท/ครัวเรือน (น้อยกว่า
ภาพรวมของภาคเหนือและประเทศประมาณ 1.8-2.1 เท่า) กว่าร้อยละ 56 เป็นรายได้จากการผลิตทางการเกษตร 
(เป็นที่น่าสังเกตว่าน้อยกว่าระดับภาคและประเทศ) โดยการผลิตพืชยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักทางการเกษตร
เช่นเดียวกับระดับภาคและระดับประเทศ สําหรับการใช้จ่าย ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านมีการใช้จ่าย 
นอกภาคการเกษตรในสัดส่วนที่สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 13 ของมูลค่าการใช้จ่ายนอกภาคการเกษตรทั้งหมด 
(ประมาณ 128,000 บาท/ครัวเรือน) เช่นเดียวกันกับภาระหน้ีสิน ซึ่งนอกจากครัวเรือนเกษตรของจังหวัดน่าน 
จะมีระดับหน้ีสินสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศแล้ว (มีประมาณ 226,00 บาท/ครัวเรือน) ยังมี 
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ภาระหน้ีสินนอกภาคการเกษตรในสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด (มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 ของหน้ีสินสะสม
ปลายปี) และยังมีสัดส่วนหน้ีสินที่สามารถชําระได้ในรอบปีตํ่ากว่าด้วย คือ มีประมาณร้อยละ 24 ของมูลค่าหน้ีสิน
ที่มีในปีน้ัน (สามารถชําระหน้ีสินได้ประมาณ 27,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่ารายได้เงินสดสุทธิที่มีประมาณ 
15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เกือบเท่าตัว)  

ตารางที่ 1-1 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรไทยปี พ.ศ. 2561 

รายการ 
ทั้งประเทศ ภาคเหนอื จังหวัดน่าน

จํานวนเงิน
(บาท/ครัวเรือน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 
(บาท/ครัวเรือน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จํานวนเงิน 
(บาท/ครัวเรือน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. จํานวนครวัเรือนเกษตร (ครัวเรอืน) 7,271,759 1,643,441 88,280
- สัดส่วนต่อครัวเรือนทั้งหมด (ร้อยละ) 33.92 42.60 61.37

2. จํานวนแรงงานในภาคเกษตร (ล้านคน) 12.43 3.05 0.11
- สัดส่วนต่อจํานวนแรงงานทั้งหมด (ร้อยละ) 32.82 48.48 48.85

3. รายได้เงินสด (บาท/ครัวเรือน) 357,588 100.00 297,996 100.00 170,162 100.00
- ทางการเกษตร 213,757 59.78 188,239 63.17 94,795 55.71
 พืช 145,969 68.29 148,576 78.93 75,175 79.30
 สัตว์ 47,279 22.12 21,020 11.17 9,969 10.52

- นอกภาคเกษตร 143,831 40.22 109,757 36.83 75,367 44.29
 เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 12,453 8.66 12,760 11.63 17,313 22.97

4. รายจ่ายเงินสด (บาท/ครัวเรือน) 297,984 100.00 253,810 100.00 172,539 100.00
 - ทางการเกษตร 122,890 41.24 101,785 40.10 44,863 26.00
 พืช 79,094 64.36 77,476 76.12 40,270 89.76
 สัตว์ 29,789 24.24 11,388 11.19 4,593 10.24

- นอกภาคเกษตร 175,094 58.76 152,025 59.90 127,676 74.00
 การบริโภค 59,977 34.25 52,179 34.32 44,836 35.12
 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 20,327 11.61 17,818 11.72 15,454 12.10
 การศึกษาของบุตรหลาน 15,860 9.06 16,332 10.74 16,304 12.77
 ค่าโทรศัพท์ 6,977 3.98 5,748 3.78 5,763 4.51

5. รายได้เงินสดสุทธิ (บาท/ครัวเรือน) 72,056 56,946 14,936
6. หนี้สินสะสมปลายปี (บาท/ครัวเรอืน) 189,477 100.00 219,142 100.00 225,605 100.00

- ทางการเกษตร 104,295 55.04 138,268 63.10 121,915 54.04
- นอกภาคเกษตร 85,181 44.96 80,874 36.90 103,690 45.96
- มูลค่าการชําระคืนในรอบปี (บาท/ครัวเรือน) 32,819 29,375 26,981
- สัดส่วนหนี้สินที่สามารถชําระได้ (ร้อยละ) 34.64 26.81 23.92

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 
 

ดังน้ันเพ่ือให้โมเดลอาชีพทางเลือกใหม่ของครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรที่เกิดขึ้น 
รายงานฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร  
(ที่สูง) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดในรอบปี และภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรบนพ้ืนที่สูงของจังหวัดน่านทั้งที่เป็น



4 

ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ชนบท (ใช้ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว เป็นตัวแทน) และพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
(ใช้ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง เป็นตัวแทน) โดยข้อมูลจากการศึกษาจะถูกนําไปใช้ออกแบบตัวแบบครัวเรือน 
(Personas) เป้าหมาย และกําหนดเป็นเง่ือนไขและข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรท่ีเป็นรายได้ขั้นตํ่าที่
ครัวเรือนเกษตรพึงมีในแต่ละปี สําหรับพัฒนาโมเดลอาชีพทางเลือกและโมเดลการพัฒนาในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนอาชีพของครัวเรือนเกษตรมีรายได้ที่เพียงพอกับกระแสรายจ่ายที่เป็นเงินสดในรอบปี 
และสําหรับการชําระหน้ีสินสะสมที่มีอยู่ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบน
พ้ืนที่สูงทั้งในพ้ืนที่ชนบทและกึ่งเมืองก่ึงชนบทของจังหวัดน่าน (ใช้ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว และ ตําบล
เมืองจัง อําเภอภูเพียง เป็นตัวแทน) โดยประเด็นศึกษาครอบคลุมถึงลักษณะและแบบแผนการผลิตทางการ
เกษตรของครัวเรือน ที่มาของรายได้และการใช้จ่ายในรอบปีของครัวเรือนเกษตร และภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือนเกษตร 

1.3 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวข้อง 

สาระสําคัญของการทบทวนวรรณที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสําคัญ ส่วนแรกเป็นนําเสนอ 
การทบทวนสาระสําคัญเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และ 
จังหวัดน่าน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสํารวจโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2561 ส่วนที่สอง 
เป็นการนําเสนอสาระสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องหน้ีสินของภาคการเกษตร  
โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร  
และทบทวนการตรวจสอบและค้นหาปัจจัยหรือสาเหตุของการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย  
ดังมรีายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

1.3.1 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและจังหวัดน่าน 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการสํารวจและรายงานภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร 
มาอย่างต่อเน่ืองกว่า 10 ปี โดยในรายงานดังกล่าวมีการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับรายได้-รายจ่ายเงินสดของ
ครัวเรือนเกษตรทั้งที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางการเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมถึงข้อมูลสําคัญอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลทรัพย์สินทั้งที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร ข้อมูลภาวะหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร เป็นต้น (ดูรายละเอียดของข้อมูลบางรายการในปี 
พ.ศ. 2561 ได้ในตารางที่ 1-1) และยังมีการนําเสนอข้อมูลที่แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได ้
และรายจ่ายที่เป็นเงินสดของครัวเรือนเกษตรที่สําคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 เป็นตัวอย่างที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของครัวเรือนเกษตร 
ในระหว่างปีการผลิต 2556/57 กับ ปีการผลิต 2560/61 พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรมีขนาด
ของครัวเรือนและแรงงานคงที่ (หรือ กล่าวได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย) ขณะที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตร 
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มีอายุสูงเกือบ 60 ปี และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนขนาดเน้ือที่การถือครองที่ดินในปีการเพาะปลูก 2560/61  
ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีการเพาะปลูก 2556/57 เมื่อพิจารณารายได้-รายจ่าย พบว่า 
ครัวเรือนเกษตรพ่ึงพารายได้นอกภาคการเกษตรในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 44.75 ในปี
การผลิต 2556/57 เป็นร้อยละ 46.66 ในปีการผลิต 2560/61) ขณะที่รายได้-รายจ่ายเก่ียวกับการผลิตสัตว์  
(ปศุสัตว์และประมง) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 17.68 และ 15.29 ในปี
การผลิต 2556/57 เป็นร้อยละ 23.95 และ 24.24 ในปีการผลิต 2560/61 ตามลําดับ ส่วนรายจ่ายเก่ียวกับ
การบริโภคมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากสัดส่วนร้อยละ 31.34 ในปีการผลิต 2556/57 
เป็นร้อยละ 34.25 ในปีการผลิต 2560/61 ขณะที่รายได้เงินสดสุทธิ (รายได้เงินสดทั้งหมด ลบ รายจ่ายเงินสด
ทั้งหมด) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.29 ในปีการผลิต 2556/57 เป็นร้อยละ 19.47 ในปีการผลิต 2560/61 
สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรมีความสามารถในการชําระหน้ีสินเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

ตารางที่ 1-2 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในปีการผลิต 2556/57 และ 2560/61 

รายการ 
ปีการผลิต 2556/57 ปีการผลิต 2560/61

จํานวน (บาท/ครวัเรือน) สัดส่วน (ร้อยละ) จํานวน (บาท/ครวัเรือน) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. ข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของครัวเรือนเกษตร  

- อายุเฉล่ียของหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 56 58 
- ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 4 4 
- ขนาดแรงงาน อายุ 15-64 ปี (คนต่อครัวเรือน) 3 3 
- ขนาดการถือครองที่ดิน (ไร่ต่อครัวเรือน) 25.26 23.61 

2. รายได้เงินสด (บาท/ครัวเรือน) 268,303 100.00 370,040 100.00
- ทางการเกษตร 148,240 55.25 197,373 53.34

- พืช 116,476 78.57 145,969 73.96
- สัตว์ 26,207 17.68 47,279 23.95

- นอกภาคเกษตร 120,063 44.75 172,667 46.66
3. รายจ่ายเงินสด (บาท/ครัวเรือน) 229,955 100.00 297,984 100.00

- ทางการเกษตร 99,770 43.39 122,890 41.24
- พืช 68,958 69.12 79,094 64.36
- สัตว์ 15,251 15.29 29,789 24.24

- นอกภาคเกษตร 130,185 56.61 175,094 58.76
- การบริโภค 40,798 31.34 59,977 34.25
- อุปโภค และอ่ืนๆ 89,387 68.66 115,117 65.75

4. รายได้เงินสดสุทธิ (บาท/ครัวเรอืน) 38,348 72,056 
- สัดส่วนต่อรายได้เงินสด (ร้อยละ) 14.29 19.47 

หมายเหตุ: ช่วงระยะเวลาของปีการผลิต คือ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 

 
สําหรับข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านที่แสดงในตารางที่ 1-3 แสดงให้เห็นว่า 

ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดน่านมีจํานวนครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจํานวน 88,280 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดน่าน (หรืออาจกล่าวได้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ 
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ในจังหวัดน่านเป็นครัวเรือนเกษตร หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสําคัญ) โดยครัวเรือนจะมีสมาชิกประมาณ 
4 คน และมีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ (มีอายุเกือบ 60 ปี) ทั้งน้ีแม้ว่าจังหวัดน่านจะมีครัวเรือนเกษตร 
ในสัดส่วนที่สูง แต่สัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรกลับมีน้อยกว่าเพียงมีร้อยละ 48.85 ของจํานวนแรงงาน
ทั้งหมดในจังหวัดน่าน (มีจํานวนแรงงานประมาณ 1 แสนกว่าคน) โดยแต่ละครัวเรือนจะมีสมาชิกที่อยู่ใน 
วัยทํางาน (อายุ 15-64 ปี) ประมาณ 3 คน 

ขณะที่ข้อมูลในหัวข้อที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรของจังหวัดน่านมีขนาดพ้ืนที่ถือครอง
ประมาณ 20 ไร่/ครัวเรือน (เป็นที่กรรมสิทธ์ิที่ถูกต้องตามกฏหมายประมาณ 3.22 ไร่/ครัวเรือน หรือประมาณ
ร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ถือครองทั้งหมด) และมีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 18 ไร่/ครัวเรือน (หรือประมาณร้อยละ 
91 ของพ้ืนที่ถือครอง) ทั้งน้ี ประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรต่อครัวเรือน ครัวเรือนเกษตร 
ในจังหวัดน่านนิยมปลูกพืชที่สําคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด มีขนาดพ้ืนที่ปลูกประมาณร้อยละ 46 ของพ้ืนที่ 
ทําการเกษตรต่อครัวเรือน ข้าวนาปี มีขนาดของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรต่อครัวเรือน 
และยางพารา มีขนาดของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรต่อครัวเรือน โดยการผลิตข้าวนาปีจะมี
มูลค่าผลผลิตต่อไร่ตํ่าสุด เน่ืองจาก เกษตรกรในจังหวัดน่านโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุ จะปลูกข้าวเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือนมากกว่าที่เพ่ือขาย สําหรับข้าวโพดมีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ประมาณ 5,000 กว่าบาท ซึ่งสูงกว่า
ยางพาราที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ประมาณเกือบ 5,000 บาท เล็กน้อย  

ครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านมีทรัพย์สิน ณ ปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 563,000 บาท/ครัวเรือน  
กว่าร้อยละ 76 เป็นทรัพย์สินนอกภาคการเกษตร เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ (มีสัดส่วนรวมกันประมาณเกือบ 
ร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินนอกภาคการเกษตรทั้งหมด) ขณะที่ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร
นอกจากจะเป็นที่ดินแล้ว ประมาณร้อยละ 21 เป็นมูลค่าของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ทางเกษตรโดยม ี
รถไถเดินตามเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุด 

เมื่อพิจารณารายได้เงินสด พบว่า ครัวเรือนเกษตรของจังหวัดน่านมีรายได้เงินสดประมาณ  
170,000 บาท/ครัวเรือน ประมาณร้อยละ 55 เป็นรายได้จากการผลิตทางการเกษตร (ประมาณร้อยละ 79 เป็น
รายได้จากการผลิตพืช) ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนเกษตรของจังหวัดน่านมีรายได้จากเงินช่วยเหลือ 
จากภาครัฐในสัดส่วนที่สูงประมาณร้อยละ 23 ของรายได้นอกภาคการเกษตร (สูงกว่าระดับภาคและ
ระดับประเทศ) ขณะที่รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 173,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่ารายได้เงินสด 
โดยเป็นการใช้จ่ายนอกภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 74 ของรายจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งน้ีการใช้จ่ายนอกภาคเกษตร 
ที่สําคัญ (มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 65 ของรายจ่ายนอกภาคการเกษตรทั้งหมด) ประกอบด้วยการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของรายจ่ายนอกภาคเกษตร
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ค่าการศึกษาของบุตรหลาน ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และค่าโทรศัพท์ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 13 12 และ 5 ของรายจ่ายนอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามลําดับ ดังน้ันครัวเรือนเกษตรจึงมีเงินสดสุทธิ
คงเหลือเกือบ 15,000 กว่าบาท/ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 8.8 ของรายได้เงินสดทั้งหมด สําหรับหน้ีสิน
สะสมปลายปีของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านมีสูงถึง 226,000 แสนบาท/ครัวเรือน (สูงกว่ารายได้เงินสด
ประมาณ 50,000 กว่าบาท) เป็นหน้ีสินทางการเกษตรประมาณร้อยละ 54 ส่วนที่เหลือเป็นหน้ีสินนอกภาคเกษตร 
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ที่เกิดจากซื้อทรัพย์สินเป็นสําคัญ ขณะที่มูลค่าการชําระคืนหน้ีสินในรอบปีของครัวเรือนเกษตรมีประมาณ 
27,000 บาท/ครัวเรือน (สูงกว่ารายได้เงินสดสุทธิคงเหลือของครัวเรือน) และคิดเป็นร้อยละ 24 ของมูลค่า
หน้ีสินที่มีในปีน้ัน (เป็นสัดส่วนหน้ีสินที่สามารถชําระได้ในรอบปี)  

ตารางที่ 1-3 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2561 

รายการ หน่วย จํานวน รายการ หน่วย จํานวน สัดส่วน
1. จํานวนครวัเรือนเกษตร ครัวเรอืน 88,280 6. รายได้เงินสด บาท/ครัวเรอืน 170,162 100.00

- สัดส่วนต่อครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละ 61.37 - ทางการเกษตร 94,795 55.71
- ขนาดของครัวเรือน คนต่อครัวเรือน 4 พืช 75,175 79.30
- อายุขัยของหัวหน้าครัวเรือน ปี 59 สัตว์ 9,969 10.52

2. จํานวนแรงงานในภาคเกษตร คน 111,558 - นอกภาคเกษตร 75,367 44.29
- สัดส่วนต่อจํานวนแรงงานท้ังหมด ร้อยละ 48.85 เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 17,313 22.97
- ขนาดแรงงานอายุ 15-64 ปี คนต่อครัวเรือน 3 7. รายจ่ายเงินสด บาท/ครัวเรอืน 172,539 100.00

3. ขนาดพ้ืนที่ถือครอง ไร่ต่อครัวเรอืน 20.12 - ทางการเกษตร 44,863 26.00
- มีกรรมสิทธิ์ ไร่ต่อครัวเรือน 3.22 พืช 40,270 89.76

4. พ้ืนที่ทําการเกษตร ไร่ต่อครัวเรอืน 18.35 สัตว์ 4,593 10.24
- ข้าวโพด ไร่ต่อครัวเรือน 8.49 - นอกภาคเกษตร 127,676 74.00
มูลค่าผลผลิต บาท/ป ี 42,626 การบริโภค 44,836 35.12

- ข้าวนาปี ไร่ต่อครัวเรือน 4.16 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 15,454 12.10
มูลค่าผลผลิต บาท/ป ี 3,940 การศึกษาของบุตรหลาน 16,304 12.77

- ยางพารา ไร่ต่อครัวเรือน 2.90 ค่าโทรศัพท์ 5,763 4.51
มูลค่าผลผลิต บาท/ป ี 14,366 8. รายได้เงินสดสุทธิ บาท/ครัวเรอืน 14,936 8.78

5. มูลค่าทรัพย์สิน บาท/ครัวเรอืน 562,923 9. หนี้สินสะสมปลายปี บาท/ครัวเรอืน 225,605 100.00
- ในการเกษตร บาท/ครัวเรือน 134,769 - ทางการเกษตร 121,915 54.04

   เคร่ืองจักรกล&อุปกรณ์ทางการเกษตร บาท/ครัวเรือน 28,627 - นอกภาคเกษตร 103,690 45.96
- นอกการเกษตร บาท/ครัวเรือน 428,154 - มูลค่าการชําระคืนในรอบปี 26,981

   ที่อยู่อาศัย บาท/ครัวเรือน 280,510 - สัดส่วนหนี้สินที่สามารถ
ชําระได้ 

ร้อยละ 23.92
   รถยนต์ บาท/ครัวเรือน 101,235

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 

 

1.3.2 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการศึกษาหนี้สินภาคเกษตรในประเทศไทย2 

ก. ภาวะหนี้สินภาคการเกษตร 

หน้ีสินมีความหมายในลักษณะที่เก่ียวข้องกับภาระหน้าที่และสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งมีการอธิบายและ
ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน เช่น รัตนาภรณ์ เชาวลิตตระกูล (2551) อธิบายว่า หนี้สินเป็น
ภาระผูกพันตามกฎหมายต่อบุคคลอื่น ที่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ การซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือ และการกู้ยืม 
โดยที่ผู้กู้ยืมต้องชําระหน้ีสินคืนต่อผู้ถูกยืมให้หมดภายใต้มูลค่าและระยะเวลาที่ตกลงกัน คําอธิบายน้ีสอดคล้องกับ 
โสภณ รัตนาการ (2551) ที่กล่าวถึงภาระผูกพัน (Obligation) ตามกฎหมายระหว่างเจ้าหน้าและลูกหน้ี ซึ่งเก่ียวโยง

                                                            
2 ทบทวนโดย เกศสุดา สิทธิสันติกุล ปี พ.ศ. 2562 
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ถึงสิทธิของเจ้าหนี้ในการบังคับให้ลูกหนี้ชําระหนี้ ลูกหนี้จะพ้นสภาพการเป็นหนี้เมื่อชําระหน้ีหมดสิ้น หรือ
อีกนัยหน่ึงคือ ภาระผูกพันของการชําระหน้ีถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ในมุมมองของเจ้าหน้ี ในขณะที่หน่วยงานของ
ภาครัฐที่มีหน้าที่สําคัญในการสํารวจภาวะหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรอย่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่างก็ให้นิยามและความหมายของหนี้สินครัวเรือนในลักษณะที่คล้ายคลึงกันว่า 
หน้ีสินของครัวเรือนเป็นจํานวนเงินกู้ยืมทั้งหมดที่สมาชิกในครัวเรือนค้างชําระสถาบันการเงินและบุคคลอ่ืน
นอกครัวเรอืน รวมถึงการเช่าช้ือ การซื้อสินค้าเงินผ่อน/เช่ือสินค้า การจํานํา/จํานอง และเงินส่งแชร์ (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2555; 2562; และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังน้ัน โดยสรุปแล้วหน้ีสินของ
ครัวเรือน จะเก่ียวข้องกับพันธะสัญญาการกู้ยืมระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีที่มีกฎหมายรองรับสิทธิของเจ้าหน้ีในการ
ร้องขอให้เกิดการชําระหน้ี ในการศึกษานี้นิยามหน้ีสินของครัวเรือนว่าหมายถึง ภาระผูกพัน (ทั้งในทางกฎหมาย
และมิใช่กฎหมาย) ที่ครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือนติดค้างอยู่และจะต้องชดใช้ให้กับบุคคลภายนอก (นับรวม 
เพ่ือนและ/ญาติพ่ีน้องที่มิใช่อยู่ในครัวเรือนหลังคาเดียวกัน) ซึ่งอาจชดใช้ในรูปของเงินสดและ/ไม่ใช่เงินสดก็ได้ 

หน้ีสินเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของภาวะทางเศรษฐกิจไทย นับต้ังแต่ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ หน้ีสินเป็นปัญหาสําคัญของประเทศโดยเฉพาะ
หน้ีสินระดับครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนเสี่ยงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินไทย ดังในปี พ.ศ. 2556 
ประเทศไทยมีระดับหน้ีสินสูงถึงร้อยละ 82.3 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP)3 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีร้อยละ 70.4 ต่อ GDP  (ขนิษฐา วนะสุข และคณะ, 2557) 
ก่อนที่จะปรับตัวลดลง (Deleverage) อย่างช้าๆ ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2559 เหลือร้อยละ 78.3 ต่อ GDP ใน พ.ศ. 2560 
และเพ่ิมเล็กน้อยเป็นร้อยละ 78.6 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2561 โดยในปี พ.ศ. 2561 ยอดหน้ีครัวเรือนของไทย
เติบโตขึ้นร้อยละ 6.0 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ (Nominal GDP) 
ที่อยู่ที่ร้อยละ 5.6 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ขณะที่ผลสํารวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและ
เศรษฐกิจฐานรากของธนาคารออมสิน (2561) ระบุว่า สัดส่วนหน้ีสินของครัวเรือนฐานราก (สมาชิกครัวเรือนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) ในปี พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 47 และ 49 
โดยภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยหน้ีสินมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง หน้ีสิน
เกิดขึ้นกับคนแทบทุกกลุ่มในสังคม เช่น ช้ันกลาง แรงงาน ข้าราชการ ผู้ประกอบธุรกิจ ชาวนา และชาวประมง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยยังคงต้องเผชิญกับภาระหน้ีสินอันหนักหนาและยืดเย้ือเรื้อรังมากที่สุด 
ทั้งๆ ที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเน่ือง (สุกานดา กลิ่นขจร และนรรัฐ รื่นกวี, 2556) 
แต่ครัวเรือนเกษตรกรยังคงแบกรับหน้ีสินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และภาระหน้ีสินที่เพ่ิมขึ้นยังเกี่ยวพันโดยตรงกับ
ความยากจนอีกด้วย 

ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า หน้ีสินของครัวเรือนเกษตร
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2542-2555 โดยเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 204 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 
543 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 (หรือเพ่ิมขึ้นในการอัตราเฉล่ียร้อยละ 6.87 ต่อปี) เน่ืองจาก ความยากจน 
และความจําเป็นในการกู้ยืมสําหรับการลงทุนทางการเกษตรและการใช้จ่ายภายในครอบครัว (กวิน มุสิกา  
และคณะ, 2562) นอกจากนี้ ยังพบว่าในปีเพาะปลูก 2556/57 ครัวเรือนเกษตรโดยทั่วไปจะมีรายได้

                                                            
3 ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจทําให้สัดส่วนหนี้สินเพ่ิมขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 
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ประมาณ 88,400 บาท/คน/ปี โดยครัวเรือนเกษตรที่ไม่ยากจนจะมีรายได้ประมาณ 113,300 บาท/คน/ปี  
ส่วนครัวเรือนเกษตรที่ยากจนจะมีรายได้ประมาณ 18,400 บาท/คน/ปี (น้อยกว่าครัวเรือนเกษตรทั่วไปและ 
ที่ไม่ยากจนประมาณร้อยละ 79.19 และ 83.76 หรือ 4.8 และ 6.2 เท่า ตามลําดับ) ขณะเดียวกัน ครัวเรือนเกษตร
โดยทั่วไปจะมีรายจ่ายประมาณ 165,500 บาท/ครัวเรือน/ปี (สูงกว่ารายได้) โดยครัวเรือนเกษตรที่ไม่ยากจน
จะมีรายจ่ายสูงถึง 188,500 บาท/ครัวเรือน/ปี ขณะที่ครัวเรือนเกษตรท่ียากจนจะมีรายจ่ายประมาณ  
100,700 บาท/ครัวเรือน/ปี (เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าครัวเรือนเกษตรที่ยากจนจะมีรายได้ที่ตํ่ากว่าทั่วไป 
และครัวเรือนที่ไม่ยากจน แต่ระดับรายจ่ายกลับมีความแตกต่างกันน้อย) ในส่วนของหน้ีสิน พบว่า ครัวเรือนเกษตร
โดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 212,600 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยครัวเรือนเกษตรที่ไม่ยากจนจะมีหน้ีสินประมาณ 
234,500 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนครัวเรือนเกษตรที่ยากจนจะมีหน้ีสินประมาณ 151,100 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(เป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนเกษตรมีภาระหนี้สินสูงกว่ารายได้) ทั้งน้ีครัวเรือนเกษตรท่ีมีสัดส่วนความยากจน
มากที่สุดพํานักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.27 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดของ 
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ รองมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรที่ยากจน 
ร้อยละ 26.09 13.86 และ 9.57 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดในแต่ละภูมิภาค ตามลําดับ นอกจากน้ี  
ในรายงานดังกล่าวยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ภูมิภาค การอยู่ในเขต
ชลประทาน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อัตรา 
การเป็นภาระ พ้ืนที่ทําการเกษตร ทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน และจํานวนหนี้สินของครัวเรือน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

นอกจากน้ี การศึกษาที่ผ่านมามีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า ครัวเรือนชนบทมีทัศนะต่อการเป็นหน้ี
เปลี่ยนไปจากในอดีตที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นหน้ี ทั้งน้ี หน้ีสินดังกล่าวยังเป็นลงทุน
ที่นําไปใช้ในการลงทุนทั้งภายในและนอกภาคการเกษตร รวมท้ังการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของครัวเรือนเกษตร เช่น 
ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย ที่ดิน เป็นต้น (สุธิดา สองสีดา, 2548) 

ข. ประเภทของหนี้สินและปัจจัยที่ทําให้ครัวเรือนเกษตรก่อหนี้ 

การศึกษาที่ผ่านมามีการจัดแบ่งประเภทของหน้ีสินแตกต่างกันตามเง่ือนไขและมุมมอง สามารถ
สรุปรูปแบบการจัดแบ่งประเภทของหน้ีสินได้พอสังเขปดังต่อไปน้ี  

1. การจัดแบ่งประเภทตามระยะเวลาการชําระหน้ี (รัตนาภรณ์ เชาวลิตตระกูล, 2551) แบ่ง
หน้ีสินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) หน้ีสินหมุนเวียน เป็นหน้ีสินของกิจการที่มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
ภายใน 1 ปีนับจากวันกู้ โดยที่ลูกหน้ีอาจชําระคืนด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน โดยสามารถแบ่ง
หน้ีสินหมุนเวียนออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ หน้ีสินหมุนเวียนที่กําหนดมูลค่าแน่นอน หน้ีสินหมุนเวียน
โดยประมาณ (หน้ีสินที่ไม่ทราบจํานวนแน่นอน) และหน้ีสินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น (รายการที่อาจเป็น 
พันธะผูกพันในอนาคต) และ 2) หน้ีสินระยะยาว เป็นหน้ีสินของกิจการที่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
มากกว่า 1 ปี เช่น หุ้นกู้ ต๋ัวจ่ายเงินระยะยาว เจ้าหน้ีจํานอง (การออกต๋ัวเงินจ่ายที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็น
หลักประกัน) เป็นต้น 
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2. การจัดแบ่งประเภทตามลักษณะหนี้ของลูกหน้ี (สุกานดา กลิ่นขจร, 2556) ซึ่งแบ่งหน้ีสิน
ออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) หน้ีในระบบ เป็นหน้ีที่ได้รับการควบคุมตามกฎหมาย ทั้งเจ้าหน้ี 
ลูกหน้ี และผู้ค้ําประกันต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกา เง่ือนไข และข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการกู้ยืม
อย่างเคร่งครัดจึงจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างยุติธรรม เช่น หากมีการผิดนัดชําระหน้ี เจ้าหน้ี
สามารถฟ้องร้องลูกหน้ีได้ตามข้ันตอนของกฎหมาย และลูกหน้ีสามารถต่อสู้คดีในช้ันศาลได้อย่างเท่าเทียมกัน 
และ 2) หน้ีนอกระบบ เป็นหน้ีที่เกิดจากการกู้ยืมโดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีนอกระบบจะเป็นผู้กําหนด
กฎเกณฑ์ กติกา เง่ือนไขขึ้นเองตามความพอใจ การกู้หน้ีนอกระบบมักไม่มีสัญญาหรือหลักฐานการกู้เงิน 
ที่ชัดเจนหรือเป็นมาตรฐาน เจ้าหน้ีอาจเก็บเงินค่าผ่อนชําระเป็นรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหน้ีในระบบ 
ส่วนใหญ่แล้วผู้กู้มักจะเป็นคนที่ขาดความรู้และไม่สามารถกู้หน้ีในระบบได้ 

การกู้หน้ีนอกระบบเป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกร ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2555 หน้ีสินนอกระบบมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 
จากจํานวนหนี้สินของครัวเรือนเกษตรที่มีประมาณ 103,047 บาท/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตร 
จะมีหน้ีสินนอกระบบในวงเงิน 50,000-75,000 บาท รองลงมาเป็นวงเงิน 75,000-100,000 บาท นอกจากน้ี 
ครัวเรือนเกษตรยังมีความสามารถในการชําระหนี้ตํ่ามากแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงเงินก็ตาม 
ครัวเรือนเกษตรที่มีหน้ีนอกระบบในวงเงิน 50,000-100,000 บาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของจํานวน
ครัวเรือนเกษตรที่เป็นหน้ีนอกระบบทั้งหมด โดยครัวเรือนเกษตรกว่าร้อยละ 81 ไม่สามารถชําระหน้ีได้เลยถึง
ร้อยละ 81 อีกร้อยละ 16 สามารถชําระหน้ีได้ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 สามารถชําระหน้ีได้เพียงบางส่วน  
สําหรับผู้ที่มีหน้ีนอกระบบในวงเงิน 40,001-50,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ของครัวเรือนเกษตรที่เป็น 
หน้ีนอกระบบทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้เลยประมาณร้อยละ 61 สามารถชําระหน้ีได้
บางส่วนประมาณร้อยละ 9 ส่วนอีกร้อยละ 30 สามารถชําระหน้ีได้ (ฐานิตา มีลา, 2556)  

ดังน้ัน ด้วยปัญหาของหน้ีนอกระบบ ที่ผ่านมาภาครัฐจึงได้ดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหา 
ในลักษณะของการเปลี่ยนหนี้นอกระบบมาเป็นหน้ีในระบบอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยผลการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า ในกรณีของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผู้ได้รับการช่วยเหลือจํานวน 39,978 ราย มีมูลหน้ีรวม 3,896 ล้านบาท สําหรับ
ในส่วนของธนาคารออมสินมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วจํานวน 4,437 ราย มีมูลหน้ีรวม 758.72 ล้านบาท 
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559; ลลิตา บุดดา, 2559) 

การศึกษาที่ผ่านพบว่า ปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลาย  
ดังพอสรุปสาระสําคัญของแต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปน้ี 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย  
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าที่เร็วกว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือนยากจน  

2) ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
แบบแผนการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น ภาวะการว่างงานจากการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน  
การอพยพของแรงงานเกษตรกรสู่เมือง วิถีชีวิตที่มีการใช้เงินสดและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  
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3) ปัจจัยด้านนโยบายการเมือง ซึ่งเก่ียวข้องกับการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาครัฐในภาคการเกษตร 
เช่น การประกันราคาผลผลิตการเกษตร การจํานําสินค้าเกษตร เป็นต้น  

4) ปัจจัยด้านความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งหมายถึงการได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม
ด้านการเกษตรและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรที่ขาดความรู้ด้านเทคนิคการผลิต และประสบการณ์ย่อมได้
ผลผลิตที่น้อยหรือมีอัตรากําไรจากการผลิตน้อย เป็นต้น (สุกานดา กลิ่นขจร, 2556)  

5) ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนํามาสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ของ
เกษตรกร และสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการวางแผนล่วงหน้า  
การจัดการรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น 

นอกจากน้ีผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและข้อมูลท้องถิ่นทางธุรกิจ (2549) ระบุว่า ปัจจัยภายใน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีของเกษตรกร เช่น จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานในครัวเรือน 
การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย การใช้ยานพาหนะ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขณะที่
สาเหตุของการก่อหน้ีของเกษตรกรอาจมาจากความต้องการบริโภคภายใต้กระแสทุนนิยมเพ่ือตอบสนอง 
ความบันเทิงและความสะดวกสบายในการดํารงชีพ และการประกอบอาชีพเกษตรที่เก่ียวข้องกับผลตอบแทน 
ที่ไม่คุ้มกับการลงทุนจากต้นทุนการใช้เทคโนโลยีที่สูง ผลผลิตขายไม่ออก ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน จนต้องหันไป
พ่ึงพาเงินกู้จากนายทุน เป็นต้น (สิรภาพ สุคันธา, 2552)  

ค. นโยบายที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตร 

ภาครัฐมีนโยบายการแก้ปัญหาหน้ีสินในภาคการเกษตรมาอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย ซึ่งอยู่
ภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนโยบาย
สําคัญที่เคยใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุน การส่งเสริมอาชีพใน
ภาคการเกษตร การส่งเสริมการออมในครัวเรือน การส่งเสริมวินัยทางการเงินด้วยการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
การให้ความรู้ด้านการเงินและการจัดการหน้ีสิน การพัฒนาฝีมือแรงงานโดยการสนับสนุนของภาคธุรกิจ  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การส่งเสริมการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร การขยายสวัสดิการรัฐให้ทั่วถึง
ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข การประกันราคาผลผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร การส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน กองทุน
หมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น รวมไปถึงการพักชําระหน้ีและลดภาระหน้ีสินเกษตรกรโดยการดําเนินงาน
ของ ธ.ก.ส. การลดอัตราดอกเบ้ียและขยายวงเงินกู้ การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเอง การจัดสรรที่ดินทํากินให้ทั่วถึงและเพียงพอ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าและการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูดินน้ําป่า เป็นต้น ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการของภาครัฐบางบางโครงการมิได้ช่วยให้จํานวนหน้ีสิน
ของเกษตรกรลดลง เช่น โครงการพักชําระหน้ี (เพลิน สุขมา, 2551) เป็นต้น  

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และลดความยากจน โดยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเน่ือง 
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ด้วยการอัดฉีดวงเงินกว่า 928,839 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดสรรเป็นมาตรการเพ่ือประชาชนฐานราก 
425,109 ล้านบาท เพ่ือ 1) การช่วยเหลือเกษตรกรด้านสินเช่ือ ส่งเสริมการผลิตและการตลาด การฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยและภัยพิบัติ การพักชําระหนี้และลดดอกเบี้ย 2) การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการให้ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้สินเช่ือ ส่งเสริมวินัยทางการเงิน พัฒนาที่อยู่อาศัย 
สินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านสินเช่ือ การพักชําระหน้ี 3) การให้สวัสดิการลงทะเบียน 
ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และให้เงินช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติ 4) การช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ เช่น การผลิตและการตลาด การพัฒนาที่อยู่อาศัย นอกจากน้ี ยังมีมาตรการเพ่ือ SMEs 28,053 ล้านบาท 
และมาตรการเพื่อประชาชนซึ่งมุ ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 475,677 ล้านบาท โดยการสร้าง 
รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโรงไฟฟ้า การพัฒนาระบบขนส่ง และอินเตอร์เนตความเร็วสูง เป็นต้น (ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561) 

หน่ึงในนโยบายสําคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับครัวเรือนเกษตรในแต่ละเดือน ได้แก่  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ผ่านกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงการคลัง โดยมีเง่ือนไขการขอขึ้นทะเบียนใช้บัตร 
ได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3) เป็นผู้มีว่างงานหรือรายได้ไม่เกินหน่ึงแสนบาทต่อปี  
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินในธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหน้ี หรือถ้ามี
ต้องไม่เกินหน่ึงแสนบาท ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และ 5) ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ 
ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิดังกล่าว จะต้องเป็นไปหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด ผู้ที่ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปน้ี (กรมบัญชีกลาง, มปพ.) 

 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษา และวัตถุดิบเพ่ือการเกษตรจาก
ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืนๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด โดยกําหนดวงเงินปีละ 200 บาท สําหรับผู้มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท/ปี และปีละ 300 บาท สําหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  

 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนด 45 บาท/คน/สามเดือน 
 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส.  

500 บาท/คน/เดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/คน/เดือน 
 วงเงินเพ่ิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีจํานวน 38,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน เมื่อวันที่  

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้แก่  
- วงเงินช่วยเหลือค่านํ้าค่าไฟฟ้า 10 เดือน โดยให้ค่านํ้าไม่เกิน 100 บาท/เดือน และวงเงิน 
ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน นับต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
- วงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จํานวน 500 บาท/คน ในเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2561 
- วงเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 10 เดือน 
นับต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
- วงเงินช่วยเหลอืค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้ทีม่ีอายุ 65 ปีขึน้ไป จํานวน 1,000 บาท/คน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตพอสรุปเป็นสาระสําคัญได้ว่า การศึกษาที่ผ่านมามีการนิยามและ 
ให้ความหมายของหน้ีสินครัวเรือนว่าเป็นภาระผูกพัน (ทั้งในทางกฎหมายและมิใช่กฎหมาย) ที่ครัวเรือน/
สมาชิกในครัวเรือนติดค้างอยู่และจะต้องชดใช้ให้กับบุคคลภายนอก (นับรวมเพ่ือนและ/ญาติพ่ีน้องที่มิได้อยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน) ซึ่งอาจชดใช้ในรูปของเงินสดและ/ไม่ใช่เงินสดก็ได้ โดยที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสถิติแห่งชาติหรือสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงสถาบันการเงินอย่างธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการสํารวจและติดตามภาระหน้ีสินครัวเรือนเกษตรประจําทุกปี 
เช่น ในปี พ.ศ. 2561 มีการรายงานว่า ครัวเรือนเกษตรไทยมีหน้ีสินประมาณ 180,000-220,000 บาท/ครัวเรือน 
และสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีหน้ีสินต่อรายได้เงินสดสุทธิต่อคนต่อปีประมาณ 2.6 เท่า 
(สําหรับครัวเรือนเกษตรในจังหวัดน่านประมาณ 15 เท่า) โดยร้อยละ 38 เป็นการก่อหน้ีเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) เป็นต้น 
 ขณะที ่งานศึกษาส่วนหนึ่งที ่ให้ความสําคัญกับการค้นหาปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อการก่อหนี้ของ
ครัวเรือนเกษตร มีการนําเสนอปัจจัยที่หลากหลายโดยสามารถแบ่งปัจจัยดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับบุคคล เช่น ระดับการศึกษา ความรู้ อายุของหัวหน้าครัวเรือน เป็นต้น 
และระดับครัวเรือน เช่น รายได้-รายจ่ายของครัวเรือน จํานวนสมาชิกภายในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่กําลังศึกษา 
ความแตกต่างของการผลิตทางการเกษตรและ/ภูมิภาค เป็นต้น ขณะเดียวกันงานศึกษาจํานวนหนึ่งพบว่า 
จํานวนแหล่งเงินกู้ที่มากข้ึน ความง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือ และเง่ือนไขในการกู้ที่มีความเข้มงวดลดลง ต่างมีผลต่อ
การก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตรเช่นเดียวกัน (ยรรยง ไทยเจริญ, เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา และฐิติมา ชูเชิด, 2547; 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555; ลลิตา บุดดา, 2559) และอาจนํามาสู่พฤติกรรมการผลัดหน้ีของเกษตรกร ขณะที่
ความสามารถในการคืนหน้ีที่ลดลงอาจเป็นผลมาจากปัจจัยที่หลากหลายเช่นเดียวกัน เช่น อัตรากําไรที่ลดลง
จากต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและ/การไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต ภาระการใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากการบริโภค
และที่เก่ียวข้องกับบุตรหลานรวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น เป็นสิ่งที่นํามาสู่การพอกพูนเพ่ิมขึ้นของหน้ีสิน
ของครัวเรือนเกษตรจนอาจนํามาสู่วัฏจักร (หรือ วังวน) ของการเป็นหน้ีซ้ําซาก 
 ทั้งน้ี การศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับพฤติกรรมการก่อหน้ีและการค้นหาสาเหตุที่ทําให้ครัวเรือนเกษตร 
ต้องก่อหน้ี มีแนวทางการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีที่แตกต่างกัน โดยแนวคิดและทฤษฏีเศรษฐศาสตร์
ที่นิยมประยุกต์ใช้ศึกษาวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะอาศัยทฤษฏีแบบจําลองวัฏจักรชีวิต (Life cycle model) และ
สมมติฐานรายได้ถาวร (Permanent income hypothesis) ของ Friedman (1957) ที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้ (Income) การบริโภค (Consumption) และการออม (Saving) ของครัวเรือน เพ่ือทําความเข้าใจ
พฤติกรรมการจัดสรรรายได้สําหรับการบริโภคในระยะยาวของครัวเรือนที่อยู่บนพ้ืนฐานรายได้ที่คาดหวังหรือ
รายได้ในอนาคตมิใช่รายได้สมบูรณ์ (Absolute income) ในเวลาน้ัน (ยรรยง ไทยเจริญ, เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา 
และฐิติมา ชูเชิด, 2547; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555; ลลิตา บุดดา, 2559) และประยุกต์ใช้วิธีเศรษฐมิติศึกษา
เชิงประจักษ์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหน้ีและ/จํานวนปริมาณหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร เช่น 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555; 2557) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) 
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558; 2560) เป็นต้น การศึกษาเชิงประจักษ์เหล่าน้ีพบว่า เมื่อครัวเรือนเกษตร 
มีรายได้สูงขึ้นก็มีโอกาสท่ีจะก่อหน้ีในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นตามรายได้ ซึ่งสอดคล้องตามพ้ืนฐานของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับวัฏจักรชีวิตและสมมติฐานรายได้ถาวร 

นอกจากน้ี แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีความพยายามในการออกนโยบายอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในภาคการเกษตรทั้งที่ผ่านสถาบันการเงินและหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนหน่ึงได้ช่วย
บรรเทาปัญหาทําให้ครัวเรือนเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้และการกู้หน้ีได้สะดวกและง่ายขึ้น รวมถึงการลด
ปัญหาเก่ียวกับภาระหน้ีนอกระบบ (เป็นการเปลี่ยนหน้ีนอกระบบเป็นหน้ีในระบบเพ่ือลดภาระการใช้จ่าย 
ในส่วนของดอกเบี้ย ซึ่งมีการดําเนินการมาตั้งแต่ปี พงศ. 2547 เป็นต้นมา) และการเพิ่มแหล่งเงินกู้ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นทั้งในลักษณะของการเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงิน
ในเครือข่ายของรัฐให้ง่ายขึ้น และการเพิ่มองค์กร (การเงิน) ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน 
กลุ ่มวิสาหกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ (มากกว่าครึ่ง) ยังคงกู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลค่าหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรมิได้ลดลง แต่กลับมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562; สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) นอกจากน้ี  
ยังมีนโยบายของภาครัฐบางนโยบายอาจกระตุ้นให้ครัวเรือนก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น เช่น นโยบายการปล่อยสินเช่ือใน
อัตราดอกเบ้ียตํ่า การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้มากขึ้น การลดเง่ือนไขการกู้ เป็นต้น รวมถึงการละเลย
และสร้างนิสัยการไม่รับผิดชอบต่อภาระหน้ีที่ก่อขึ้น เช่น นโยบายการพักชําระหน้ี เป็นต้น  

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในอดีตจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มักเผชิญกับ
ปัญหาเศรษฐกิจในลักษณะของการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายทั้งการใช้จ่ายในครัวเรือนและการผลิตทาง
การเกษตร ในกรณีของการผลิตทางการเกษตร ที่ผ่านมาภาครัฐพยายามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
หลากหลายรูปแบบ หน่ึงในน้ันคือ การให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการให้สินเช่ือ (หรือการให้เงินกู้ยืม) กับ
เกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือและปลดเปลื้องข้อจํากัดด้านเงินทุนที่มักประสบกับภาวะการขาดแคลนเงินทุนสําหรับใช้
ในการผลิตและการตลาด รวมถึงการซื้อปัจจัยการผลิต (มูลนิธิสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2559) 
อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรขาดการบริหารจัดการที่ดี (ทั้งในการผลิตและการใช้เงินกู้ยืม) ที่มิได้ทําให้มีรายได้สุทธิ
เพ่ิมขึ้นเพียงพอสําหรับการชําระคืนเงินกู้ ก็จะทําให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าสู่วัฏจักร (หรือ วงจร) การเป็นหน้ี
ซ้ําซากยากที่จะหลุดพ้น หรืออาจเป็นหน้ีจนตาย 

ดังน้ันเพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าใจถึงข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในการออกแบบโมเดล
อาชีพทางเลือกและการกําหนดเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสําหรับการพัฒนาโมเดลอาชีพทางเลือก 
รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการออกแบบการให้ความ
ช่วยเหลือแนะนําที่เหมาะสมสําหรับแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรตามสภาพข้อจํากัด/เง่ือนไขของ
ครัวเรือนและสาเหตุของความเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตร การศึกษานี้ประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์
ที่นิยมนํามาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การบริโภค และการออม ซึ่งนํามาสู่แรงกดดันในการก่อหน้ี
ที่มีความสัมพันธ์กับอายุของครัวเรือนที่อยู่บนพ้ืนฐานของสมมติฐานการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต 
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(Life Cycle Permanent Income hypothesis) ของ Friedman (1957) ในออกแบบกรอบแนวคิดสําหรับ
การศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรายได้ การบริโภค/การใช้จ่าย วงจรทางการเงิน 
และสาเหตุแห่งหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร รวมทั้งนํามาใช้เป็นฐานคิดในการศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ 
และภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับใช้ในการออกแบบตัวแบบ
ครัวเรือน (Personas) และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร และประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อหน้ี
ของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของจังหวัดน่าน โดยมีกรอบแนวทางการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-1  กรอบแนวทางการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ข้อมูลรายได้ รายจ่าย และหน้ีสินที่ได้จากการศึกษาถูกนําไปใช้ออกแบบตัวแบบครัวเรือน 
(Personas) และเง่ือนไขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรที่เป็นรายได้ที่พึงมีในแต่ละปี เพ่ือให้
เพียงพอกับรายจ่ายเงินสดและการชําระคืนหน้ีสินสําหรับการออกแบบและพัฒนาโมเดลอาชีพทางเลือก 

2) เป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง 
ในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมสําหรับแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรที่อยู่บนความหลากหลายตาม
สภาพข้อจํากัด/เง่ือนไขของครัวเรือนและสาเหตุของความเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตรแทนการใช้นโยบาย
เดียวกันทั้งหมด เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรแต่ละครัวเรือนมีสาเหตุและ/ปัญหาหน้ีที่แตกต่างกัน 

รายได้ของครัวเรือนในรอบป ี

- รายได้จากการผลิตทางการเกษตร 

- รายได้นอกภาคการเกษตร 

- รายได้จากเงินโอนจากภาครัฐ 

- รายได้อ่ืนๆ เช่น เงินโอน เป็นต้น 

รายจ่ายของครัวเรือนในรอบป ี

- การบริโภคในครัวเรือน 

- การลงทุนในการผลิตทางการเกษตร 

- ค่าคมนาคมสื่อสาร 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน 

- อ่ืนๆ เช่น สังคม บุหร่ี/สุรา เป็นต้น 

สาเหตุของการเป็นหนี้ 
- ค่าครองชีพ 

- การคาดหมายรายได้ในอนาคต 

- การบริโภคท่ีเกินความจําเป็น 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน 

- อ่ืนๆ เช่น ลงทุนในทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะสําหรับจัดการกับ
ปัญหาการขาดแคลนกระแส
เงินสด (Cash-flow shortage) 
ในรอบปีของครัวเรือนเกษตร 

 แนวทางการบริหารจัดการหนี้
ครัวเรือนเกษตร 

 แนวทางการนําเสนอรูปแบบ
อาชีพทางเลือก 

สร้างความเข้าใจ

และนํามาสู่ 
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3) เป็นข้อมูลสําหรับออกแบบแนวทางที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพข้อจํากัด/เง่ือนไขของ
ครัวเรือนเกษตรและสาเหตุของการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตร สําหรับให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเกษตร 
ในการปลดเปลื้องตัวเองออกจากวัฏจักรการเป็นหน้ีซ้ําชาก เช่น การออกแบบสินเช่ือที่เหมาะสมกับพฤติกรรม 
การใช้จ่ายของครัวเรือน การออกแบบโมเดลอาชีพทางเลือกที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีรายได้ที่กระจายในรอบปีมากขึ้น 
การออกแบบแนวทางเสริมสมรรถนะและทักษะความรู้ในการจัดการต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

1.6 การนําเสนอรายงาน 

ในรายงานต่อไปแบ่งการนําเสนอเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนตามกรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ได้แก่  
กรณีของพ้ืนที่ชนบทที่มี ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว เป็นตัวแทน และกรณีของพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทที่มี
ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง เป็นตัวแทน โดยในแต่ละส่วนจะนําเสนอรายละเอียดพอสังเขปของข้อมูลที่จะ
นํามาสู่การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรตามกรอบแนวที่
นําเสนอในภาพที่ 1-1 โดยครอบคลุมต้ังแต่ประเด็นของแบบแผนการผลิต รายได้-รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร 
ภาระหน้ีสินและสาเหตุของการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดรับและเพ่ือประโยชน์ในการนํา
ข้อมูลไปใช้ออกแบบตัวแบบครัวเรือน และพัฒนาโมเดลอาชีพทางเลือก รวมท้ังผู้ที่สนใจจะนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแนวทางและออกแบบการให้ความช่วยเหลือแนะนําที่เหมาะสมสําหรับแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของครัวเรือนเกษตรตามสภาพข้อจํากัด/เง่ือนไขของการผลิตในระดับครัวเรือนและสาเหตุของความเป็นหนี้
ของครัวเรือนเกษตรที่มาจากพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่แตกต่าง ในรายงานจึงนําเสนอผลการศึกษา 
บนพ้ืนฐานของรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกัน โดยยึดการผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลัก
ของครัวเรือนเกษตรในการแบ่งกลุ่มครวัเรือเกษตร ซึ่งในกรณีของพ้ืนที่ชนบท (ตําบลนาไร่หลวง) สามารถแบ่งกลุม่
ของครัวเรือนเกษตรออกได้เป็น 4 กลุ่มสําคัญ ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พ่ึงพาข้าวโพดได้แก่ ครัวเรือนเกษตร
ในบ้านปางปุก บ้านหางทุ่ง และบ้านถ้ําเวียงแก กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้น ได้แก่ 
ครัวเรือนเกษตรในบ้านถ้ําเวียงแก บ้านผาหมี บ้านนํ้าพัน บ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ และบ้านวังไผ่ กลุ่มครัวเรือนเกษตร
ที่ปลูกพืชผักในโรงเรือน ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรในบ้านผาหมี และบ้านถ้ําเวียงแก และกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูก
กาแฟ (อาราบิก้า) ผสมผสานกับไม้ผล ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรในบ้านนํ้าพัน ส่วนกรณีของพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
(ตําบลเมืองจัง) ได้แบ่งกลุ่มครัวเรือนเกษตรออกเป็น 4 กลุ่มเช่นเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พ่ึงพา
รายได้จากข้าวโพดเป็นหลัก ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรในบ้านราษฏร์สามัคคี บ้านสบยาว บ้านเมืองจังเหนือ และ
บ้านจัดสรร กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พึ่งพารายได้จากไม้ผลเป็นหลัก ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรในบ้านจัดสรร 
บ้านเมืองจังเหนือ และบ้านราษฏร์สามัคคี กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พ่ึงพารายได้จากยางพาราเป็นหลัก ได้แก่ 
ครัวเรือนเกษตรในบ้านจัดสรร และกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พ่ึงพารายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลัก  
(กลุ่มวิสาหกิจหม่อนไหมอาสา: มอส.) ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรในบ้านสบยาว  

สําหรับบทสรุปจะนําเสนอสรุปสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 
ก่อนที่จะนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุแห่งหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการกับปัญหา
การขาดแคลนกระแสเงินสด (Cash-flow shortage) ในรอบปีของครัวเรือนเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้
ครัวเรือน และแนวทางการนําเสนอรูปแบบอาชีพทางเลือก  
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บทที่ 2 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) ในรายงานฉบับน้ีเป็นการศึกษา
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ภายใต้กรอบแนวทางที่นําเสนอใน 
บทที่ 1 (ภาพที่ 1-1) โดยใช้การสัมภาษณ์แกนนําชุมชนและครัวเรือนเกษตรเป้าหมายตามรูปแบบการผลิต 
ที่แตกต่างกันในพ้ืนที่ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมี
รายละเอียดของแนวทางการดําเนินการวิจัยพอสังเขปดังน้ี 

2.1 ขอบเขตของการศึกษา 

ครัวเรือนเกษตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็น
อาชีพหลัก อยู่ในพ้ืนที่ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง ของจังหวัดน่าน 
(ภาพที่ 2-1) โดยทั้งสองตําบลถือได้ว่าอยู่ในพ้ืนที่สูงตามนิยามของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฏีกาจัดต้ัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์กรมหาชน) ที่ว่า พ้ืนที่สูงเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
หรือมีความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป ทั้งสองตําบลมีความพร้อมในเร่ืองของข้อมูลพ้ืนฐานทาง
กายภาพ เช่น ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐกิจครัวเรือน เป็นต้น ทั้งน้ีชุมชนและผู้นําท้องถิ่นยังพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้ของครัวเรือนเกษตรและชุมชน 
นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานท่ีสนใจนําข้อมูล (และ/ผลผลิต) ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในระดับอําเภอและจังหวัด เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นภาพในเบ้ืองต้น
ของพ้ืนที่ที่เป็นกรณีตัวอย่าง ในที่น้ีจึงขอนําเสนอสาระสําคัญในเบื้องต้นของลักษณะพ้ืนที่พอสังเขป ดังน้ี 

1) ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน ต้ังอยู่ด้านเหนือของจังหวัดน่าน พ้ืนที่เกือบทั้งหมด
มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลเกินห้าร้อยเมตร และมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ป่าทั้งที่เป็นป่าตามกฎหมายและป่านอกเขตป่าตามกฎหมาย ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรที่เป็นการผลิตพืชที่หลากหลาย เช่น พืชไร่ ไม้ผล เป็นต้น และมีสภาพทางสังคมในลักษณะของ
ชนบทที่ประกอบด้วย 3 ชาติพันธ์ุสําคัญ ได้แก่ ไทลื้อ เมี่ยน และม้ง  

2) ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ต้ังอยู่ตอนกลางของจังหวัดน่าน ใกล้กับอําเภอเมืองน่าน 
(ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16-20 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีระดับความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลไม่เกินห้าร้อยเมตร และกว่าครึ่งหน่ึงของตําบลมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ (ทางด้านฝั่งขวา
ของแม่นํ้าน่าน) จึงเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของพื้นที่วนเกษตรที่อยู่ติดกับป่า ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีพ้ืนที ่
ทําการเกษตรทางด้านฝั่งขวาของแม่นํ้าน่าน  โดยประกอบอาชีพการเกษตรท่ีเป็นการผลิตพืชที่หลากหลาย
เช่นเดียวกันแต่ยังน้อยกว่าตําบลนาไร่หลวง เช่น ข้าวโพด ไม้ผล ยางพารา เป็นต้น และมีสภาพทางสังคม 
ในลักษณะของกึ่งเมืองก่ึงชนบท 
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ภาพท่ี 2-1  การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดน่าน 
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2.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์มาจากแหล่งที่มาสําคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ 
ก. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ซึ่งมีทั้งผู้ ให้ข้อมูล ( Informants) และผู้ ให้คําตอบ 

(Respondents) ทั้งที่เป็นแกนนําชุมชน เช่น นายกองค์การบริหารสว่นตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํากลุ่ม เป็นต้น 
และตัวแทนครัวเรือนเกษตรกร รวมท้ังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องและ/
ทํางานในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแห่ง เช่น เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

ข. แหล่งข้อมูลทุตยภูมิ (Secondary source) ส่วนใหญ่เป็นเอกสารและ/รายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และรายงานการสํารวจที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษาหรือของจังหวัดน่านที่ดําเนินการ
โดยหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น รวมถึงข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) ของกรมพัฒนาชนบท รายงานประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในเวปไซต์ของหน่วยงานและ/ภาคส่วนต่างๆ ที่มีการนําเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคมที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแห่ง 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถูกพัฒนาตามกรอบแนวทางที่นําเสนอในภาพที่ 1-1 การทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในอดีต การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นอย่างมีส่วนร่วมกับแกนนําชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแห่ง 
และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการศึกษาในประเด็น
เก่ียวกับเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรบนพ้ืนที่สูง และ/พ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทและพ้ืนที่ชนบท เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา
กําหนดเป็นประเด็นคําถามที่จะสัมภาษณ์ ก่อนนําประเด็นคําถามดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์
ครัวเรือนเกษตรแบบมีโครงสร้าง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นคําถามสําคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 

1) ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วยประเด็นที่เก่ียวข้องกับจํานวนและข้อมูลสมาชิก 
ในครัวเรือน ผู้ที่หารายได้และการตัดสินใจในการใช้จ่าย การถือครองที่ดินและพ้ืนที่ทํากิน 

2) ข้อมูลการผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลัก ประกอบด้วยประเด็นที่เก่ียวข้องกับประเภท
และปฏิทินการผลิตทางการเกษตร ที่มาของปัจจัยการผลิตและ/การลงทุนในการผลิต (กู้หรือใช้เงินตนเอง) 
ผลผลิตและรายรับที่ได้จากผลิตทางเกษตร ปัญหาที่เผชิญในการผลิตทางการเกษตรและการได้รับความช่วยเหลือ 

3) ข้อมูลที่มาของรายได้ต่อปีของครัวเรือน ซึ่งนับเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินสด (ทั้งจากการผลิต 
ทางการเกษตรและนอกภาคการเกษตร) เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน และเงินโอนจากภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เบ้ียยังชืพผู้สูงอายุ เป็นต้น ในรอบปี (โดยแจกแจงออกมาในลักษณะปฏิทินที่มาของรายได้ในรอบปี) 
รวมถึงรายได้พิเศษที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

4) ข้อมูลการใช้จ่ายต่อปีของครัวเรือน ซึ่งนับรวมต้ังแต่การลงทุนทางการเกษตร การใช้จ่ายเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน การใช้จ่ายเก่ียวกับการคมนาคมสื่อสาร การผ่อนชําระเงินกู้ ฯลฯ 
โดยแจกแจงออกมาในลักษณะปฏิทินการใช้จ่ายในรอบปีของครัวเรือนเกษตร 
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5) ข้อมูลเก่ียวกับภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วยประเด็นที่เก่ียวข้องกับปริมาณ
หน้ีสินในปัจจุบัน (หน้ีสินสะสมจนถึงปัจจุบัน) แหล่งเงินกู้และเง่ือนไข ความสามารถในการชําระคืน การนําเงินกู้ 
มาใช้ โดยแจกแจงออกมาในลักษณะปฏิทินการกู้และการชําระคืนเงินกู้ในรอบปีของครัวเรือนเกษตร 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายจํานวน 50 ครัวเรือน
ต่อพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษาด้วยแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นมา โดยเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ร่วมกับแบบบอกต่อ (Snowball sampling) โดยการแนะนําของ
ครัวเรือนที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแกนนําชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่า  
15-20 คนต่อพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา ด้วยวิธีสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบันทึก 
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้วิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบอกต่อจากกลุ่มแกนนําในชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับพ้ืนที่กรณีศึกษา นอกจากน้ี ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ ตามท่ีได้นําเสนอไว้ในหัวข้อที่ 2.3  

จากการสํารวจเบ้ืองต้นทําให้ทราบว่า ปัจจุบันครัวเรือนเกษตรของทั้งสองพ้ืนที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตร
มากกว่า 1 แปลง (ส่วนใหญ่มีประมาณ 3 แปลง รวมกันมีขนาดประมาณ 15-30 ไร่) และมิได้มีการผลิตใน
ลักษณะพืชเชิงเด่ียว (Monocrop) เหมือนในอดีต โดยทั่วไปจะทําการผลิตทางการเกษตรประเภทพืชไร่และ 
ไม้ผลประมาณ 3-5 รายการ อย่างไรก็ตาม แต่ละครัวเรือนจะมีการทําการเกษตรที่เป็นพืชไร่และ/ไม้ผลเป็นหลัก 
และมีการทําการเกษตรในพืชอ่ืนๆ เป็นตัวเสริมทั้งที่เป็นลักษณะของการผลิตต่อหลังจากเก็บเก่ียวพืชหลัก หรือ 
การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ที่มิใช่พ้ืนที่ที่ปลูกไม้ผลที่เป็นแหล่งรายได้หลัก ดังน้ันเพ่ือได้ข้อมูลเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตรท่ีหลากหลายครอบคลุมรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของแต่ละพ้ืนที่ศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลครัวเรือนเกษตรเป้าหมาย จึงมีการควบคุมและกําหนดครัวเรือนเกษตรเป้าหมายตามรูปแบบ
การผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ตามข้อมูลและคําแนะนําที่ได้จากกระบวนการสํารวจข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
และการสนทนากลุ่มกับแกนนําชุมชนในระหว่างการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยมี
การกําหนดครัวเรือนเป้าหมายสําหรับการสํารวจของทั้งสองตําบลดังน้ี 

ก. ครัวเรือนเป้าหมายของตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว ครอบคลุม 3 ชาติพันธ์ุ ใน 10 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ไทลื้อ 6 หมู่บ้าน เมี่ยน 2 หมู่บ้าน และม้ง 2 หมู่บ้าน โดยครอบคลุมรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 
ที่สําคัญ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) กลุ่มครัวเรือนที่พ่ึงพาข้าวโพดมีทั้งในรูปแแบบของการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ 
และไม่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านปางปุก บ้านหางทุ่ง และบ้านถ้ําเวียงแก 2) กลุ่มครัวเรือนที่ปลูกไม้ผล
ผสมผสานกับไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ุเมี่ยงและม้งที่อยู่ในพ้ืนที่สูงบริเวณบ้านถ้ําเวียงแก บ้านผาหมี 
บ้านนํ้าพัน บ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ และบ้านวังไผ่ 3) กลุ่มครัวเรือนที่ปลูกพืชผักในโรงเรือน ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านผาหมี 
และบ้านถ้ําเวียงแก และ 4) กลุ่มครัวเรือนที่ปลูกกาแฟ (อาราบิก้า) ผสมผสานกับไม้ผล เน่ืองจากมีความได้เปรียบ
ในเรื่องของความเหมาะสมของดินและมีนํ้าเพียงพอ รวมท้ังได้รับการส่งเสริมแนะนําจากส่วนขยายของ
โครงการหลวงบ้านถ้ําเวียงแก ทั้งหมดเป็นครัวเรือนของชาติพันธ์ุเมี่ยนที่บ้านนํ้าพัน 
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ข. ครัวเรือนเป้าหมายของตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง ซึ่งพ้ืนที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ทางด้าน
ฝั่งขวาของแม่นํ้าน่าน (ส่วนทางด้านฝั่งซ้ายเป็นที่พักอาศัยและชุมชนซึ่งอยู่ใกล้กับตัวเมืองน่าน) และเกือบทั้งหมด
เป็นคนเมือง โดยครัวเรือนเป้าหมายครอบคลุมรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ 4 รูปแบบ ได้แก่  
1) กลุ่มครัวเรือนที่พึ่งพารายได้จากข้าวโพดเป็นหลัก ส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นที่บ้านราษฏร์สามัคคี บ้านสบยาว 
บ้านจัดสรร และบ้านเมืองจังเหนือ 2) กลุ่มครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้จากไม้ผลเป็นหลัก ส่วนใหญ่นิยมปลูกลําไย 
ลิ้นจี่ และมะม่วง ร่วมกับไม้ผลและ/พืชอ่ืนๆ ครัวเรือนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านจัดสรร บ้านเมืองจังเหนือ และ
บ้านราษฏร์สามัคคี 3) กลุ่มครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้จากยางพาราเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านจัดสรร โดยทํา
สวนยางพาราผสมผสานกับพืชชนิดอ่ืนโดยเฉพาะไม้ผล และ 4) กลุ่มครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้จากการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจหม่อนไหมอาสา (มอส.) บ้านสบยาว มีทั้งที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อย่างเดียว และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมควบคู่กับการปลูกข้าวโพด 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลภายใต้ 
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูล ก่อนนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์แก่นสาระ 
(Thematic analysis) ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) บนพ้ืนฐานตามกรอบแนวทาง 
ที่นําเสนอในภาพที่ 1-1 โดยจะวิเคราะห์จากภาพรวมที่ประเด็นสําคัญ (Major themes) ก่อนที่จะแยกออกเป็น
ประเด็นย่อย (Sub themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ในลําดับต่อมา หลังจากน้ันจึงนําเสนอผลวิเคราะห์
ในลักษณะของการบรรยาย (Descriptive) ภายใต้ประเด็นหลักที่สําคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะรูปแบบ
การผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญ กระแสรายได้-รายจ่ายของครัวเรือน และภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือน ก่อนที่จะประยุกต์ใช้การสังเคราะห์เชิงเน้ือหาเพ่ือนํามาสู่และให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะสําหรับจัดการกับ
ปัญหาการขาดแคลนกระแสเงินสด (Cash-flow shortage) ในรอบปีของครัวเรือน แนวทางการบริหารจัดการ
หน้ีสินครัวเรือน และแนวทางการนําเสนอรูปแบบอาชีพทางเลือก ตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอในภาพที่ 1-1 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เห็นภาพขนาดของรายได้-จ่าย และภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในเบ้ืองต้น 
(เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ข้อมูลจากตัวอย่างอ้างอิงประชากร ดังน้ันจึงไม่ได้ออกแบบ 
การเก็บข้อมูลสําหรับนํามาใช้ในการอ้างอิงประชากร ข้อมูลที่นําเสนอจึงเป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มของตัวอย่าง 
ที่รวบรวม) จึงประยุกต์ใช้วิธี bootsrapped confidence intervals for a median (หรือ mean ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการกระจายของข้อมูล) ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของชุดตัวแปรดังกล่าว 
เน่ืองจาก วิธีดังกล่าวเหมาะสําหรับกรณีที่มีจํานวนตัวอย่างน้อย และข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ  
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บทที่ 3 
สภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของ 

ครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 

 
ตําบลนาไร่หลวงมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,820 ครัวเรือน (ประมาณร้อยละ 82 ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร) และมีจํานวนประชากรท้ังหมด 6,196 คน (ชาย 3,170 คน หญิง 3,026 คน) แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 หมู่บ้าน (กรมการปกครอง, 2563) สามารถจําแนกออกตามชาติพันธ์ุได้ 3 ชาติพันธ์ุ คือ หมู่บ้าน
ไทลื้อ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางปุก บ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ บ้านสองแคว บ้านขุนนํ้าพริก และบ้านปางไฮ หมู่บ้าน
ชาวม้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถ้ําเวียงแก และบ้านผาหมี และหมู่บ้านชาวเมี่ยนมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังไผ่ และ
บ้านนํ้าพัน โดยทั้ง 10 หมู่บ้าน อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริการส่วนตําบลนาไร่หลวงทั้งหมด  
(ดูรายละเอียดตําแหน่งหมู่บ้าน เส้นทางนํ้า และเส้นทางคมนาคมได้ในภาพที่ 3-1 ส่วนจํานวนครัวเรือนและ
ประชากรในแต่ละหมู่บ้านในตารางที่ 3-1) 

ตารางที่ 3-1 จํานวนครัวเรือนและประชากรของตําบลนาไร่หลวงปี พ.ศ. 2562 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จํานวนครวัเรือน

(ครัวเรือน) 

ประชากร
ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

(คน) จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 ถ้ําเวียงแก 212 666 50.45 654 49.55 1,320
2 ปางปุก 223 432 49.15 447 50.85 879
3 หางทุ่ง 195 189 50.27 187 49.73 376
4 ใหม่ 197 84 48.28 90 51.72 174
5 สองแคว 188 371 51.60 348 48.40 719
6 ขุนน้ําพริก 99 148 57.59 109 42.41 257
7 ปางไฮ 131 177 51.75 165 48.25 342
8 วังไผ่ 276 194 46.97 219 53.03 413
9 น้ําพัน 236 144 50.17 143 49.83 287
10 ผาหมี 125 765 53.53 664 46.47 1,429

รวมทั้งหมด (ตําบลนาไร่หลวง) 1,820 3,170 53.85 3,026 46.15 6,196
ที่มา: รายงานสถิติจํานวนประชากรและบ้านประจําปี พ.ศ. 2562 (กรมการปกครอง, 2563)  

 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนและแตกต่างของโครงสร้างและสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนตาม 
ความแตกต่างของรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวง ในที่น้ีจึงขอแบ่ง
เน้ือหาการนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ต้ังแต่ภาพรวมในระดับตําบลจนถึงภาพความแตกต่างตามการผลิต 
ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร โดยในแต่ละส่วนมีประเด็นนําเสนอใกล้เคียงกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้เหน็
ถึงโครงสร้างและสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรท่ีครอบคลุมลักษณะรูปแบบการผลิตทางการเกษตร
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ที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญ กระแสรายได้-รายจ่ายของครัวเรือน และภาระหน้ีสินของครัวเรือน ดังมีรายละเอียด
ในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-1  ตําแหน่งหมู่บ้าน เส้นทางนํ้า และทางคมนาคมของตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
หมายเหตุ: ในภาพไม่มีตําแหน่งของบ้านผาหมีที่แยกตัวออกมาจากบ้านถ้ําเวียงแกเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2546 
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3.1 ภาพรวมของครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว 

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 

 ครัวเรือนเกษตรโดยทั่วไปของนาไร่หลวงมีพ้ืนที่ถือครองประมาณ 3 แปลงต่อครัวเรือน และมีเน้ือที่
รวมกันประมาณ 20-30 ไร่ต่อครัวเรือน (พ้ืนที่ทําการเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ป่า) ส่วนใหญ่ทําการเกษตร
แบบผสมผสานที่มีการปลูกพืชประมาณ 3-5 รายการต่อครัวเรือน โดยประเภทของพืชที่ปลูกขึ้นอยู่กับข้อจํากัด
ของสภาพพ้ืนที่ นํ้า และสภาพอากาศ พืชเกษตรที่สําคัญและเป็นที่นิยมของเกษตรกร ได้แก่ พืชไร่ (ข้าวโพด  
มันสําปะหลัง ถั่วลิสง) ไม้ผล (ลําไย ลิ้นจี่ เงาะ) พืชผัก (เฉพาะบ้านใหม่ที่มีพื้นที่ติดกับแม่นํ้ายาว) /พืชผักใน
โรงเรือน เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ (โทมัส/เชอรี่) องุ่น เป็นต้น (เฉพาะบ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมีที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก) นอกจากน้ี ครัวเรือนเกษตร
บางรายอาจมีปศุสัตว์ เช่น หมู ไก่ เป็นต้น (ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และแบ่งขายให้กับผู้ที่ต้องการ 
มิได้มีการผลิตในลักษณะที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์) สําหรับครัวเรือนเกษตรที่เป็นชาวม้งและเมี่ยนให้ความสําคัญกับ 
การปลูกข้าว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวไร่สําหรับบริโภคภายในครัวเรือน โดยจะมีปริมาณข้าวสําหรับไว้บริโภคใน
ครัวเรือนแต่ละปีประมาณ 30-50 กระสอบ/ครัวเรือน/ปี (เป็นข้าวเปลือก โดยแต่ละกระสอบมีนํ้าหนักประมาณ 
48-50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) 
 แม้ว่าครัวเรือนเกษตรของตําบลนาไร่หลวงจะมีการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ตามทักษะและความสนใจ แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตในกลุ่มของพืชไร่และไม้ผลเป็นหลัก (ดูรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2561 ในภาพที่ 3-2) โดยปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว (ไร่) ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น 
ในช่วงต้นฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม และสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางปุกและบ้านหางทุ่ง
จะปลูกข้าวโพดรอบสองในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) ส่วนไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง เงาะ เป็นต้น  
จะเก็บเกี ่ยวผลผลิตในช่วงเมษายน-มิถุนายน (ไม้ผลสามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้หลังจากปีที ่สาม) 
นอกจากน้ี สําหรับครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ราบ (ลุ่ม) ริมแม่นํ้ายาว (บ้านใหม่) ได้อาศัยความได้เปรียบจากการมี
พ้ืนที่ติดกับแม่นํ้า ทําการปลูกพืชผักในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน (เกษตรกรบ้านใหม่มีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็น
กลุ่มผักปลอดสารพิษ และมีจุดจําหน่ายผลผลิตที่เป็นร้านค้าชุมชนบริเวณริมถนนเส้นหลักที่เข้าสู่ตัวอําเภอสองแคว
ซึ่งมีคนสัญจรผ่านไปผ่านมา)4 ขณะที่ครัวเรือนเกษตรที่อยู่บนพ้ืนที่สูงบริเวณบ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมีที่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก มีการผลิตพืชผักใน
โรงเรือนในช่วงเดือนพฤจิกายน-กุมภาพันธ์ เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากบ้านนํ้าพันที่ได้รับ
การส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเน่ืองจากมีแหล่งนํ้าที่เพียงพอ (ดูปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญได้ในตารางที่ 3-2) 
 

                                                            
4 ชาวบ้านใหม่มีการรวมตัวกันแล้วนําที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณริมแม่น้ํายาวที่มีกว่า 40 ไร่ มาจัดสรร (ประมาณคนละ 1 งาน) ให้กับครัวเรือนที่สนใจ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษอย่างเช่น คะน้า กะหลํ่าปลี ผักบุ้ง ฯลฯ ทําให้เกษตรกรในกลุ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/ราย/เดือน ในช่วงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ส่วนช่วงฤดูฝนจะไม่ทําการผลิตเนื่องจากน้ําท่วมและ/มีการไหลบ่าของน้ําทําให้เกิดความเสียหายกับแปลงผัก 
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ภาพท่ี 3-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ: ในภาพไม่มีตําแหน่งของบ้านผาหมีที่แยกตัวออกมาจากบ้านถ้ําเวียงแกเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2546 
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ตารางที่ 3-2 ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวง 

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวไร ่     

    

ข้าวโพดรอบแรก 
  <-- บ้านปางปุก และหางทุ่ง --> <- บ้านถํ้าเวยีงแก ->   
    

ข้าวโพดรอบสอง  
(เฉพาะบ้านปางปุกและบ้านหางทุ่ง)

    

    

มันสําปะหลัง     

    

ลิ้นจ่ี      

ลําไย     

มะม่วง     

พืชผัก (เฉพาะบ้านใหม)่     

    

พริกหวาน (ในโรงเรอืน)     

    

มะเขือเทศโทมัส/เชอรี่ (ในโรงเรอืน)     

    

กาแฟ (เฉพาะบ้านนํ้าพนั)     

ยางพารา     

หมายเหตุ:  หมายถึง ช่วงการปลูก;  หมายถึง ช่วงเก็บเก่ียว 
 ไม้ผลโดยส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตหลังปีที่ 3 ส่วนยางพาราจะสามารถกรีดได้ต้ังแต่ปีที่ 7 
ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์แกนนําและครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 51 ครัวเรือน ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 
 

ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพของการพึ่งพารายได้และภาระทางด้านรายจ่ายจากการผลิตทางการเกษตร 
ที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวง ในที่น้ีขอนําเสนอข้อมูลรายรับ (การพ่ึงพารายได้) และค่าดูแล
บํารุงรักษา/ต้นทุนการผลิต (ภาระทางด้านรายจ่าย) ของการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญที่ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 51 ราย ใน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหางทุ่ง บ้านถ้ําเวียงแก บ้านใหม่ 
บ้านผาหมี บ้านนํ้าพัน บ้านปางปุก และบ้านวังไผ5่ ดังแสดงในตารางที่ 3-3   

จากข้อมูลในตารางที่ 3-3 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่พึ่งพาพืชไร่อย่างข้าวโพดและมันสําปะหลัง 
และพืชผัก (ในโรงเรือน) จะมีระดับรายรับที่สูงกว่ากลุ่มที่พ่ึงพารายรับจากไม้ผล (ยกเว้น บ้านนํ้าพันที่มีรายรับ
จากไม้ผลสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ในตําบล) โดยครัวเรือนตัวอย่างที่พ่ึงพารายรับจากข้าวโพดและมันสําปะหลังเป็นหลัก 
จะมีระดับรายรับจากพืชดังกล่าวประมาณ 50,000-130,000 และ 60,000-120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามลําดับ
โดยมีภาระการใช้จ่ายในการผลิตประมาณ 30,000-40,000 และ 5,000-20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามลําดับ 
(ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่) ขณะที่ครัวเรือนตัวอย่างของบ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมีที่พ่ึงพารายรับจากไม้ผล 
ที่แตกต่างกันตามชนิดของไม้ผล จะมีรายรับจากลิ้นจี่และมะม่วงประมาณ 5,000-15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
และมีรายรับจากลําใยในระดับรายได้ที่สูงกว่า (มีรายรับประมาณ 10,000-80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) สําหรับ 
ในกรณีของบ้านนํ้าพันจะมีรายรับจากไม้ผลสูงกว่าสองหมู่บ้านดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายรับจากลําไยและ
มะม่วงสูงกว่าลิ้นจี่ (มีรายรับจากลําไยและมะม่วงประมาณ 40,000-90,0000 บาท/ครัวเรือน/ปี และจากลิ้นจี่ 

                                                            
5 เรียงตามลําดับจํานวนครัวเรือนตัวอย่างดังนี้ บ้านหางทุ่ง (12 ตัวอย่าง) บ้านถ้ําเวียงแก (10 ตัวอย่าง) บ้านใหม่ (10 ตัวอย่าง) บ้านผาหมี  
(6 ตัวอย่าง) บ้านน้ําพัน (6 ตัวอย่าง) บ้านปางปุก (5 ตัวอย่าง) และบ้านวังไผ่ (2 ตัวอย่าง) 
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ประมาณ 12,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) (ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่) ทั้งนี้ ทั้งสามหมู่บ้านจะมีภาระการใช้จ่าย
ในการดูแลบํารุงรักษาไม้ผลในระดับที่ใกล้เคียงกันในระดับหลักพัน  

ครัวเรือนตัวอย่างที่บ้านใหม่ซึ่งมีการผลิตพืชผักจะมีรายรับจากพืชผักประมาณ 7,000-25,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี โดยมีภาระการใช้จ่ายในการผลิตประมาณ 2,500-5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับชนิดของ
พืชผัก เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้จะได้รับจากจัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกผักที่ไม่แตกต่างกันมาก) ขณะที่
ครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกพืชผักในโรงเรือน (บ้านถ้ําเวียงแก และบ้านผาหมี) จะมีรายรับจากพืชผักที่สูงกว่า
กรณีของบ้านใหม่ โดยจะมีรายรับจากพืชพักที่ส่วนใหญ่ปลูกพริกหวาน และมะเขือเทศโทมัส/เชอรี่ประมาณ 
40,000-150,000 และ 20,000-70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามลําดับ และมีภาระการใช้จ่ายในการผลิต
ประมาณ 20,000-50,000 และ 6,000-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามลําดับ (ขึ้นอยู่กําลังการผลิต)  

ส่วนครัวเรือนตัวอย่างที่พึ่งพารายรับจากกาแฟ (เฉพาะที่บ้านนํ้าพัน) จะมีระดับรายรับจากกาแฟ
ประมาณ 50,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีภาระการใช้จ่ายในดูแลบํารุงรักษากาแฟประมาณ 
8,000-15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และการดูแลเอาใจใส) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่
พ่ึงพารายรับจากยางพารา จะมีระดับรายได้ประมาณ 3,000-20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีภาระการใช้จ่าย 
ในการดูแลบํารุงรักษาสวนยางพาราประมาณ 1,000-2,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดสวนยางพารา  
อายุของต้นยาง และระยะเวลาที่เปิดกรีด) 

ตารางที่ 3-3 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของครัวเรือนตัวอย่าง 
ในตําบลนาไร่หลวง 

รายการ รายรับ (บาท/ครัวเรือน) ต้นทุนการผลิต (บาท/ครัวเรอืน) 

ข้าวโพด 50,000-130,000 30,000-40,000 
มันสําปะหลัง 60,000-120,000 5,000-20,000 

ล้ินจ่ี   

- บ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมี 5,000-15,000 5,000-7,000 
- บ้านน้ําพัน 12,000-60,000 1,000-3,000 

ลําไย   

- บ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมี 10,000-80,000 1,400-20,000 
- บ้านน้ําพัน 40,000-70,000 4,000-9,000 

มะม่วง   

- บ้านถ้ําเวียงแกและบ้านผาหมี 5,000-13,000 5,000-7,000 
- บ้านน้ําพัน 35,000-90,000 6,000-5,000 

พืชผัก (บ้านใหม่) 7,000-25,000 2,500-5,000 
พริกหวาน 40,000-150,000 20,000-50,000 
มะเขือเทศ (โทมัส/เชอร่ี) 20,000-70,000 6,000-10,000 
กาแฟ (เฉพาะบ้านน้ําพัน) 50,000-100,000 8,000-15,000 
ยางพารา 3,000-20,000 1,000-2,000 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลที่เลือกจากครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายรับจากพืชดังกล่าวเป็นรายได้หลัก 
ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์แกนนําและครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 51 ครัวเรือน ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 
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นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างและแกนนําทําให้ทราบว่า ปัญหาที่ครัวเรือนเกษตร 
มักเจอในการผลิตทางการเกษตรมีอยู่ 3 ปัญหาสําคัญ ซึ่งเหมือนกับหลายพ้ืนที่ในจังหวัดน่าน ได้แก่  

1) ปัญหาภัยแล้งและการขาดนํ้าสําหรับการทําการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นซ้ํากันทุกปี 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่สูงของหมู่บ้านต่างๆ ที่ไม่สามารถสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าต่างๆ ไปใช้ได้ ที่ผ่านมายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ อบต. จะใช้วิธีขนนํ้าไปให้เกษตรกร หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
ชลประทาน เป็นต้น ใช้วิธีการวางระบบเพ่ือทดน้ําจากพ้ืนที่อ่ืนมาใช้ในลักษณะของการวางท่อและทําบ่อพลวง 
ทั้งน้ีหากพิจารณาจากภาพที่ 3-1 จะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ตําบลนาไร่หลวงมิได้มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลน
แหล่งนํ้า เน่ืองจากมีแม่นํ้ายาวไหลผ่าน และยังมีลํานํ้าสาขาในพ้ืนที่ต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่แหล่งนํ้าเหล่าน้ันอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มแต่พ้ืนที่ทําการเกษตรอยู่ในพ้ืนที่สูง ซึ่งต้องอาศัยการสูบขึ้นมาใช้ ดังน้ันปัญหาที่เก่ียวกับนํ้าสําหรับ 
การทําการเกษตรของตําบลนาไร่หลวงจึงอยู่ที่การจัดการเพ่ือสูบนํ้าขึ้นมาใช้ทําการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่สูง 

2) ปัญหาในเรื่องของโรคและศัตรูพืชที่นํามาสู่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิต เช่น การระบาดของ
หนอนกระทู้ที่ทําให้ข้าวโพดเสียหายจนต้องปลูกใหม่ การป้องกันและกําจัดแมลงด้วยสารเคมี การระบาดของ
เพลี้ยไฟในพริกหวานและ/โรคเช้ือราน้ําค้างในองุ่นที่ทําให้ผลผลิตเสียหาย เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่เกษตรกร 
ใช้สารเคมีในการจํากัดโรคและศัตรูพืชก็จะมีผลต่อเน่ืองไปยังการขายผลผลิต เน่ืองจาก ผู้ซื้อบางรายกําหนด
เง่ือนไขเก่ียวกับการใช้สารเคมีในการผลิต เช่น ในกรณีของการผลิตพืชผักในโรงเรือน โครงการหลวงซึ่งเป็น
แหล่งรับซื้อผลผลิตที่สําคัญ มีเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดในการใช้สารเคมีในการผลิตของเกษตรกร เป็นต้น 

3) ปัญหาในเรื่องของราคาและตลาด ซึ่งจะเป็นปัญหาซ้ําซากเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกตํ่า และ 
เมื่อผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับ และ/ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการ ปัญหาดังกล่าวมาจากสาเหตุ 
ที่หลากหลาย เช่น การพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางในการจําหน่ายผลผลิต ซึ่งในกรณีของข้าวโพดมีเกษตรกรที่บ้านปางปุก 
แก้ไขปัญหาโดยการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจแล้วทําตัวเป็นคนกลางในการนําผลผลิตไปขายยังโรงงาน ขณะเดียวกัน
ก็ซื้อปัจจัยการผลิตกลับมา (แก้ไขโดยการตัดวงจรของพ่อค้าคนกลางออก) ผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานหรือ
เง่ือนไขตามท่ีตลาดต้องการ อย่างในกรณีของการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เมื่อได้ผลผลิตแล้วไม่สามารถ
ขายได้ เน่ืองจากเมล็ดมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานตามท่ีโรงงานต้องการ การถูกกดราคาและผลผลิตล้นตลาด
อย่างในกรณีพืชผัก ซึ่งเกษตรกรที่บ้านใหม่แก้ไขโดยการรวมตัวกันแล้วหันมาผลิตผักปลอดสารพิษพร้อมทั้ง
เปิดร้านค้าชุมชนสําหรับขายตรงให้กับผู้บริโภค6 เป็นต้น นอกจากน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงจากการผลิตพืชเชิงเด่ียว 
(พ่ึงพารายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียว) เกษตรกรส่วนใหญ่ของตําบลนาไร่หลวงได้หันมาผลิตพืชที่ 
หลากหลายชนิดมากขึ้น เช่น เกษตรกรที่บ้านนํ้าพันมีการผลิตพืชและไม้ผลที่หลากหลายในแต่ละครัวเรือน เช่น 

                                                            
6 ร้านค้าชุมชนบ้านใหม่มีการจําหน่ายและรับซื้อเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ โดยได้รับการสนับสนุนและก่อต้ังจากมูลนิธิศุภนิมิต การจัดจําหน่าย
ผลผลิตในร้านค้า เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามกฎของร้านค้าอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1) ห้ามบุคคลใดนําพืชผักจากท่ีอ่ืนมาวางขาย 2) ผู้ใดนําของ 
มาวางขายต้องสด สะอาด ปราศจากสารพิษและต้องมีคุณภาพ 3) ผู้ใดนําของมาวางขายแล้ว ก่อนกลับต้องทําความสะอาดทุกคร้ัง 4) ห้ามบุคคลใด
ยัดเยียดสินค้าโดยผู้ซื้อไม่เต็มใจ หากฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาทขึ้นไป 5) ของท่ีนํามาขายควรล้างมาจากบ้านและบรรจุถุงเพ่ือไม่ให้มีน้ําเปรอะเป้ือน  
6) ผู้ที่นําของมาขายควรแต่งกายให้เรียบร้อย 7) อย่าเอาของหรืออุปกรณ์ที่ใส่ผักของคนอ่ืนกลับบ้าน 8) หากหน่วยงานต่างๆ ตรวจพบสารพิษในผัก
ของผู้ใด กลุ่มจะงดการจําหน่ายผักของผู้นั้นอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์นําผักมาขายได้ 
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กาแฟ (ทั้งอาราบิก้า และโรบัสต้า) เงาะ มะนาว มะม่วง เป็นต้น นอกจากน้ี บางหมู่บ้านใช้แนวทาง 
การรวมกลุ่มเพ่ือตัดวงจรพ่อค้าคนกลางและเช่ือมต่อกับผู้บริโภคโดยตรงอย่างที่เกิดขึ้นที่บ้านปางปุกและบ้านใหม่  

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบป7ี 

จากความแตกต่างของที่มาและขนาดของรายได้ที่แตกต่างกันจากการผลิตทางการเกษตร และ 
การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรที่แตกต่างกัน รวมถึงขนาดของเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน ทําให้
ครัวเรือนเกษตรของตําบลนาไร่หลวงมีช่วงห่าง (Length) ของรายได้ในรอบปีแตกต่างกันมากต้ังแต่ระดับหลักหมื่น
จนถึงเกือบหลักล้าน (เป็นรายได้ที่ยังไม่หักต้นทุนการผลิตทางการเกษตร) โดยครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้  
(หักต้นทุนทางการเกษตร) ประมาณ 100,000-177,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ทั้งนี้จากรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรที่นําเสนอในหัวข้อที่ผ่านมาทําให้ที่มาของรายได้จากภาคการเกษตรในรอบปีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(แต่มีช่วงห่างของรายได้จากภาคการเกษตร (ยังไม่หักต้นทุน) แตกต่างกันมากต้ังแต่หลักหมื่นจนถึงครึ่งล้าน) 
กล่าวคือ จะมีรายได้จากการผลิตพืชไร่และพืชผักในโรงเรือนในช่วงปลายปีจนถึงเดือนมกราคม ส่วนรายได้จาก
ไม้ผลจะได้รับในช่วงกลางปีประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน ยกเว้น กรณีของครัวเรือนที่ปลูกยางพาราจะมี
รายได้ประมาณ 7 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์ สําหรับบางครัวเรือนที่มีปศุสัตว์ เช่น หมู เป็นต้น  
จะมีรายได้เสริมในรอบปีในช่วงประมาณเดือนเมษายน-กรกฏาคม ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้จาก 
ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) ประมาณ 28,000-61,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือประมาณร้อยละ  
45-50 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (มีครัวเรือนตัวอย่างที่สํารวจประมาณกึ่งหน่ึงที่รายได้จาก 
ภาคการเกษตรมิใช่รายได้หลัก8 และกว่าร้อยละ 28 รายได้จากภาคการเกษตรมิได้มีความสําคัญ9) สําหรับ
ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทําการเกษตรอย่างในช่วงไตรมาสที่สองและสามของปี ครัวเรือนเกษตรบางรายจะไป
รับจ้างทํางานนอกภาคการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างทั่วไป (หรือ ไปทั่ว) รายได้จากการรับจ้างเป็น
แหล่งรายได้ที่ทําให้ครัวเรือนมีเงินสดมาใช้จ่ายประจําวันในบางช่วงที่รายได้หลักไม่เพียงพอ และบางครัวเรือน 
(ประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของครัวเรือนที่เป็นตัวอย่าง) มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย 
ทําผ้าปัก เป็นต้น สําหรับครัวเรือนที่มีรายได้นอกภาคการเกษตรสูงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่มีเงินเดือน
ประจํา เช่น รับราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น หรือมีเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน
ที่ทํางานอยู่นอกพ้ืนที่ 

นอกจากรายได้จากภาคการเกษตรแล้ว ครัวเรือนตัวอย่างยังมีรายได้นอกภาคการเกษตรอีก
ประมาณ 29,000-56,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และสําหรับครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนไปทํางานนอกพ้ืนที่ 
เช่น บุตร คู่สมรส เป็นต้น (มีประมาณร้อยละ 63 ของครัวเรือนตัวอย่าง) จะมีเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน
ประมาณ 18,000-78,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที่เงินโอนจากภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ถือว่าเป็นหน่ึงในแหล่งรายได้ที่ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องสําหรับใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค
                                                            
7 ข้อมูลรายได้-รายจ่ายที่นําเสนอเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 51 ราย ครอบคลุม 7 หมู่บ้านในตําบลนาไร่หลวง 
8 มีสัดส่วนน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของรายได้ทั้งหมด 
9 มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด 



31 

ในแต่ละเดือนให้สําหรับบางครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างกว่าร้อยละ 86 จะมีรายได้ในส่วนน้ีประมาณ  
5,000-11,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-4) 
 สําหรับการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรในรอบปีมีระดับของการใช้จ่ายแตกต่างกันมาก แต่ยังคงเป็นไป
ในลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับระดับรายได้ของครัวเรือน โดยครัวเรือนตัวอย่างมีช่วงของการใช้จ่ายต้ังแต่ 
60,000 กว่าบาท/ครัวเรือน/ปี จนถึง 600,000 กว่าบาท/ครัวเรือน/ปี อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนตัวอย่างจะมี 
การใช้จ่ายประมาณ 131,000-169,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน  
ซึ่งครัวเรือนที่มีภาระการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ 82) จะมีระดับของการใช้จ่ายประมาณ 
11,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า การใช้จ่ายของครัวเรือนในรอบปีมีความสัมพันธ์กับ
รายได้10 หรืออาจกล่าวได้ว่า ครัวเรือนที่มีรายได้สูงจะมีการใช้จ่ายสูงตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือน 
มีการใช้จ่ายที่แปรผันตรงกับรายได้ ดังน้ัน เมื่อครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นก็จะมีแนวโน้มการใช้จ่ายมากขึ้นตาม 
การเพ่ิมขึ้นของรายได้ นอกจากน้ี จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรท่ีเป็นตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือน
ตัวอย่างกว่าร้อยละ 57 มีรายจ่ายต่อปีสูงกว่ารายได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ในแต่ปีครัวเรือนเหล่าน้ีมีรายได้ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปี 

อย่างไรก็ตาม หากนับรวมเฉพาะการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างยังคงมีรายได้
เพียงพอสําหรับใช้บริโภคภายในครัวเรือน โดยมีระดับรายจ่ายเก่ียวกับการบริโภคประมาณ 36,000-54,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ประมาณร้อยละ 30-35 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปี) นอกจากการใช้จ่าย 
เพ่ือการบริโภคแล้วค่าคมนาคมและการสื่อสารถือเป็นอีกหน่ึงรายจ่ายหลักที่จําเป็นและสําคัญสําหรับเกือบ 
ทุกครัวเรือน11 โดยครัวเรือนตัวอย่างจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีประมาณ 22,000-37,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ประมาณร้อยละ 15-20 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปี) นอกจากนี้ ในบางครัวเรือน (ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนครัวเรือนตัวอย่าง) มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเตอร์เน็ตสําหรับใช้ภายในครัวเรือน 
ประมาณ 6,000-8,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สําหรับค่าใช้จ่ายในลักษณะของการออมผ่านกองทุนต่างๆ 
(โดยเฉพาะ ฌาปนกิจ) จะมีประมาณ 5,000-8,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับค่าทําบุญและงานสังคม 
และสูงกว่าการใช้จ่ายเก่ียวกับสุรา/บุหรี่เล็กน้อย (ค่าใช้จ่ายทั้งสองรวมกันไม่เกินร้อยละ 3-7 ของรายจ่าย
ทั้งหมดของครัวเรือนในรอบปี) 

สําหรับครัวเรือนที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนจะมีภาระการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น (เช่น ค่าขนม ค่าเดินทาง12 
ค่าเรียนพิเศษ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าซื้อของใช้ส่วนตัวและเพ่ือการศึกษา เป็นต้น) และจะเพ่ิมขึ้นตาม

                                                            
10 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี boothstrapped confidence intervals for the correlaton coefficient ระหว่างรายได้กับรายจ่ายของ
ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 51 ครัวเรือน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับรายจ่ายมีค่า 0.697 (เป็นการวิเคราะห์) 
11 ครัวเรือนเกษตรจํานวนหนึ่งและแกนนําชุมชนให้เหตุผลว่า เนื่องจากตําบลนาไร่หลวงอยู่ไกลจากตัวเมืองน่าน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลเป็น
พ้ืนที่สูงและลาดชัน ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการคมนาคมครัวเรือนส่วนใหญ่จึงซื้อรถยนต์ไว้สําหรับเดินทางและใช้ในการเกษตร เช่น ขนส่งปัจจัย
การผลิตและ/ผลผลิตออกมาจําหน่าย เป็นต้น 
12 ผู้ให้ข้อมูลและแกนนําบางรายให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันหากบุตรหลานเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจําเป็นต้องซื้อมอเตอร์ไชค์ให้ไปโรงเรียนแม้ว่าโรงเรียน
ดังกล่าวจะอยู่ในอําเภอ และบางครัวเรือนที่ส่งบุตรหลานไปเรียนต่างอําเภอ/ในตัวจังหวัดจะใช้บริการรถรับส่งซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือน/เทอม 
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ระดับช้ันของการศึกษาของบุตรหลาน กล่าวคือ บุตรหลานที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
ที่เรียนในระดับประถมหรือมัธยมศึกษา เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนเพิ่มขึ้นในส่วนของค่ากินอยู่ ค่าที่พัก 
การใช้จ่ายเก่ียวกับของใช้ทั้งเพ่ือการศึกษาและส่วนตัว ฯลฯ นอกจากน้ี ค่าการศึกษาของบุตรหลานยังขึ้นอยู่กับ
ประเภทสถาบันการศึกษาที่บุตรหลานเข้าเรียน หากเป็นสถาบันเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงสถาบันการศึกษา
ของรัฐ เน่ืองจากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษารวมถึงอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ 
โดยทั่วไปครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน หรือโรงเรียน
เทคนิคน่าน ขณะที่ชาติพันธ์ุม้งและเมี่ยนนิยมส่งบุตรหลานไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  
(เป็นโรงเรียนกินนอน) หรือโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย (บ้านถ้ําเวียงแก) ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา
ให้กับโรงเรียน แต่พ่อแม่จะให้เงินไว้กับครูเพ่ือให้บุตรหลานไว้ใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าขนมของบุตรหลาน 

จากข้อมูลของครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า โดยทั่วไปครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนจะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมประมาณ 11,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ผู้ให้ข้อมูลและแกนนําชุมชนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่
ตรงกันว่า การใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเป็นหน่ึงในภาระรายจ่ายสําคัญและจําเป็นในรอบปีของครัวเรือนเกษตรที่มี
บุตรหลาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามอายุและการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นของบุตรหลาน บางครัวเรือนที่มีบุตรหลาน
เรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีการวางแผนการเงินในรอบปี โดยการกู้ยืมเงินมาสํารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนของบุตรหลาน (ครัวเรือนตัวอย่างที ่ม ีค่าใช้จ่ายสูงสุดเกี ่ยวกับบุตรหลานสูงสุดประมาณ 
175,000 บาท/ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเรียนในระดับมหาวิทยาลัย) ทั้งน้ีเกษตรกรที่บุตรหลาน
กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างก็ให้ความเห็นที่สอดคล้องและตรงกันพอสรุปเป็นใจความได้ว่า  
“หากบุตรหลานเรียนจบจะทําให้ภาระค่าใช้จ่ายลดลงเป็นจํานวนมาก ด้ังน้ันตนเองอาจลดการทําการเกษตร 
และภาระการเป็นหน้ี (อย่างมีนัยสําคัญ)” 

ตารางที่ 3-4  รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวง 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 28,000-61,000 การบริโภค 36,000-54,000  
 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 45,000-97,000 การคมนาคมส่ือสาร (ค่านํ้ามันและโทรศัพท์) 22,000-37,000 
นอกภาคการเกษตร 29,000-56,000 ทําบุญและงานสังคม 3,000-8,000 
 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 18,000-78,000 สุรา/บุหร่ี 2,000-6,000 
 - สวัสดิการของภาครัฐ 5,000-11,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  11,000-25,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 100,000-177,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 131,000-169,000 
- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 30,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 69,000-140,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างจํานวน 51 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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สําหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นการลงทุนทางการเกษตร ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการกู้เงิน
และ/ปัจจัยการผลิตมาทําการผลิตมากกว่าที่จะใช้เงินทุนที่เป็นเงินออมของตนเอง (ครัวเรือนตัวอย่างมีการกู้ยืม
ทางการเกษตรประมาณ 30,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) โดยมีทั้งที่เป็นการการกู้ในลักษณะของเงินสดและ
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี เป็นต้น ซึ่งเมื่อขายผลผลิตแล้วก็จะนําไปชําระคืน (หรือ หักออก
จากรายได้ที่ได้รับจากการขายผลผลิต) อย่างไรก็ตาม หากเป็นการกู้เงินสดเพ่ือนํามาลงทุนผลิตทางการเกษตร 
ครัวเรือนส่วนใหญ่จะจัดสรรเงินที่กู้ที่ได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งมีทั้งที่เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค การจับจ่าย
ใช้สอยทั่วไป จนถึงการนําไปชําระหน้ีสินของแหล่งเงินกู้อ่ืน และบางครัวเรือนจะจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวมาใช้จ่าย 
(หรือ เป็นเงินสํารอง) ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายของบุตรหลาน สําหรับแหล่งเงินกู้เพ่ือการเกษตรที่สําคัญ 
ยังคงเป็นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร และ 
กลุ่มวิสาหกิจที่ครัวเรือนเกษตรเป็นสมาชิก 

นอกจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับปัจจัยการผลิตแล้ว ครัวเรือนเกษตรจํานวนหน่ึงมีการจ้างแรงงานและ/ 
เอามื้อในการผลิต (โดยเฉพาะการผลิตข้าวโพดและ/พืชไร่) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างพบว่า  
มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 67 ที่จ้างแรงงานและ/เอามื้อ หากเป็นการเอามื้อ เจ้าของที่ดินต้องเตรียม
อาหาร และเหล้า/เบียร์สําหรับเลี้ยงคนที่มาช่วยงานตามวัฒนธรรมเอามื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีประมาณ 
3,900-9,500 บาท/ครัวเรือน/ปี 

ค. ภาระหนี้สนิและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 
ครัวเรือนเกษตรที่ เป็นตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวงมี ช่วงห่างของภาระหน้ีสินสะสมในแต่ละปี 

แตกต่างกันมาก ต้ังแต่ระดับหลักหมื่นจนถึงหลักล้าน โดยมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 90 มีภาระหน้ีสิน
สะสมในรอบปีที่สอบถาม ซึ่งประมาณร้อยละ 45 ของครัวเรือนตัวอย่างที่มีหน้ีสิน จะมีหน้ีสินสะสมต่อปีสูงกว่า
รายได้ โดยมีระดับหน้ีสินสะสมต่อปีประมาณ 69,000-140,000 บาท/ครัวเ รือน13 และโดยทั่วไป 
จะมีหน้ีสินประมาณ 100,000 บาท14 ต่อครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกข้าวโพดและไม้ผล (โดยเฉพาะลิ้นจี่) 
จะมีระดับหน้ีสินที่สูงกว่าการผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-5) ส่วนครัวเรือนตัวอย่างที่มี 
หน้ีสินสูงส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สิน เช่น สร้างที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ เป็นต้น 
ซึ่งมีทั้งที่กู้จากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสําคัญ และ 
มีบางรายกู้มาเพ่ือลงทุนในอาชีพ เช่น เปิดร้านขายของ ซื้อรถบรรทุกเพ่ือรับจ้างขนส่งสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 
มีเพียงเล็กน้อยที่ปริมาณหน้ีสินที่สูงเกิดจากการสะสมเพ่ิมพูนของหน้ีสินอันเน่ืองมาจากการผลิตทางการเกษตร
ที่อาจเป็นผลมาจากการตกต่ําของราคาผลผลิต และเผชิญกับภัยพิบัติอย่างนํ้าท่วม ภัยแล้ง การระบาดของโรค
และ/แมลง เป็นต้น 
 
 

                                                            
13 คํานวณเฉพาะครัวเรือนเกษตรตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 46 ราย 
14 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนเกษตรตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 46 ราย 
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ตารางที่ 3-5 ภาระหน้ีสินของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มต่างๆ ของตําบลนาไร่หลวง 

การผลิตทางการเกษตร 
ที่เป็นแหล่งรายไดห้ลัก 

กู้ยืมทางการเกษตร
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ระดับหนี้สนิสะสม 

(บาท/ครัวเรือน) 

โดยทั่วไปมีหนี้สิน 
(บาท/ครัวเรือน) 

ข้าวโพด 30,000-90,000 80,000-230,000 100,000 
ไม้ผลผสมไม้ยืนต้น 17,500-60,000 41,000-174,000 70,000 
ปลูกพืชผักในโรงเรือน 10,000-30,000 20,000-68,000 70,000 
ปลูกกาแฟผสมผสานไม้ผล 25,000-55,000 35,000-70,000 60,000 
ครัวเรอืนตัวอย่างทั้งหมด 30,000-60,000 69,000-140,000 100,000 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างจํานวน 51 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
สําหรับแหล่งเงินกู้หลักและสําคัญที่ครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวงนิยมใช้บริการ ได้แก่ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้าน15 ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่ งมีลักษณะการปล่อยกู้ให้ กับ 
ครัวเรือนเกษตร 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปล่อยกู้ระยะสั้นที่กําหนดระยะเวลาการชําระหน้ีไม่เกิน 1 ปี โดยมี
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกรจะกู้ไปเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และ 2) การปล่อยกู้
ระยะยาวที่กําหนดระยะเวลาการชําระหน้ีต้ังแต่ 10-15 ปี โดยวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับระดับความน่าเช่ือถือของ
เกษตรกร16 ส่วนใหญ่จะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายปี17 ซึ่งครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวงนิยมกู้
จาก ธ.ก.ส. ในวงเงิน 100,000-300,000 บาท (ในปี พ.ศ. 2562 ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 37 ยังคงมี
หน้ีสินกับ ธ.ก.ส. ประมาณ 50,000-130,000 บาท/ครัวเรือน) สําหรับเง่ือนไขการกู้คล้ายคลึงกับพ้ืนที่อ่ืน คือ 
เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส. ใช้สมาชิก (ต้องรวมตัวกันไปกู้เงินต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) หรือสามารถใช้ที่ดิน
ค้ําประกันได้ แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่า กู้มาลงทุนในการผลิตทางการเกษตรแต่ในความเป็นจริง 
เกษตรกรจะจัดสรรเงินกู้ที่ได้ไปใช้นอกเหนือจากการผลิตทางการเกษตร เช่น ใช้จ่ายในครัวเรือน ต่อเติม/
ปรับปรุง/สร้างที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ ชําระหน้ีสินของแหล่งเงินกู้อ่ืน ฯลฯ โดยสัดส่วนจํานวนเงินกู้ที่จัดสรร 
ไปใช้จ่ายนอกเหนือจากการผลิตทางการเกษตรจะแตกต่างกันตามเหตุผลและความจําเป็นของเกษตรกร  
ซึ่ง ธ.ก.ส. มิได้เคร่งครัดว่าเกษตรกรที่เป็นผู้กู้จะนําเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

2) กองทุนหมู่บ้านหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กองทุนเงินล้าน ซึ่งสนับสนุนเงินต้ังต้น (Seed money) 
จากภาครัฐ ทุกหมู่บ้านยังคงบริหารจัดการกองทุนน้ีในรูปแบบของคณะกรรมการ ยกเว้น บ้านวังไผ ่
และบ้านถ้ําเวียงแกที่หยุดดําเนินการช่ัวคราวเน่ืองจากปัญหาหน้ีคงค้าง บางหมู่บ้านสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน

                                                            
15 เกษตรกรในตําบลนาไร่หลวงกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรลดลง เนื่องจากสามารถกู้ได้ 1 สัญญา และกู้วัสดุอุปกรณ์ได้อีก 1 สัญญา อีกทั้งยังมี 
การหักเงินออกจากเงินกู้ร้อยละ 10 ขณะท่ีจ่ายดอกเบี้ยเต็มวงเงินกู้ เช่น ขอกู้ 100,000 บาท แต่ได้เงิน 90,000 บาท กอปรกับเงื่อนไขท่ีห้ามไม่ให้
สมาชิกสหกรณ์ฯ กู้ ธ.ก.ส. เพ่ิมเติมอีก ทําให้ชาวบ้านตัดสินใจลาออกจากการสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วหันไปกู้จาก ธ.ก.ส. มากขึ้น 
16 เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2A และ 3A (คิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 7 และ 6 ต่อปี ตามลําดับ) โดยเกษตรกรระดับ 3A จะมีเพดาน
เงินกู้สูงกว่า และสามารถกู้เงินได้เป็นก้อนและสะดวกกว่าระดับ 2A ที่มักจะได้รับเงินกู้แบบเป็นรายงวด 
17 อัตราดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. ขึ้นอยู่กับระดับเครดิตของเกษตร แต่ส่วนใหญ่จะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6-8  



35 

จะต้องออมเงินวันละ 1 บาท สะสมไว้ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงของกองทุน และ/
บังคับให้สมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจศพของหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมหลักประกันความเสี่ยงกรณีที่  
ผู้กู้เสียชีวิตจะนําเงินค่าชดเชยของกองทุนฌาปนกิจมาคืนให้กับกองทุนหมู่บ้าน การย่ืนกู้ต่อกองทุนหมู่บ้าน 
ไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกัน แต่ต้องมีผู้ค้ําประกันและเสนอเป็นโครงการการลงทุนด้านการเกษตร
และ/ประกอบธุรกิจ การกําหนดวงเงินกู้มีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่กําหนดให้กู้รายละ 
20,000-50,000 บาท หรือครัวเรือนละไม่เกิน 50,000-70,000 บาท (ในปี พ.ศ. 2562 ครัวเรือนตัวอย่าง
ประมาณคร่ึงหน่ึงมีหน้ีสินกับกองทุนหมู่บ้านประมาณ 30,000-60,000 บาท/ครัวเรือน) การกู้เงินกับกองทุน
หมู่บ้านจะได้เงินกู้รวดเร็วกว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบแต่ไม่รวดเร็วเท่ากับการกู้จากพ่อเลี้ยง ผู้กู้สามารถ
รับเงินได้ภายใน 3-7 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และต้องผ่อนชําระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5 ภายใน 1-2 ปี กรณีที่ไม่สามารถชําระคืนได้ตามกําหนด สามารถขอผ่อนผัน 
การชําระหน้ีกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้ สําหรับหมู่บ้านปางปุกถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านได้ดีและเป็นระบบมากกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ ในตําบลนาไร่หลวง 

 โดยทั่วไปกองทุนหมู่บ้านจะปล่อยกู้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และกําหนดชําระหน้ีในช่วง
เดือนธันวาคมของทุกปี และมักคิดดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (หากชําระช้ากว่าที่กําหนดจะมีค่าปรับ เช่น 150 บาท
ต่อทุกๆ 10,000 บาท (กรณีบ้านหางทุ่ง) หรือในกรณีบ้านปางปุกจะมีเง่ือนไขว่า ผู้กู้ต้องมีหุ้น/มีการฝากออมทรัพย์/
การออมเงินฌาปนกิจเท่าน้ัน รวมท้ังในการกู้เงินแต่ละคร้ังจะต้องมีการทําสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ส่วนวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับประเภทของการกู้ โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ 

ก. การกู้แบบฉุกเฉิน: มีวงเงินประมาณ 15,000 บาท ต้องชําระหน้ีภายใน 100 วัน และ 
คิดดอกเบ้ียในอัตราเฉล่ียร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน 

ข. การกู้แบบสามัญ: มีวงเงินจํากัดไม่เกิน 50,000 บาท ต้องชําระหน้ีภายใน 2 ปี และ 
คิดดอกเบ้ียในอัตราเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี 

ค. การกู้แบบพิเศษ: เป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยมีผู้กู้ เน่ืองจากมีระยะเวลากู้สั้น ผู้ที่ต้องการเงินแบบ
เร่งด่วนเท่าน้ันจึงกู้เงินประเภทน้ี การกู้เงินรูปแบบน้ีไม่จํากัดวงเงิน แต่ผู้กู้ต้องชําระคืนภายใน 1 เดือน โดยคิด
ดอกเบ้ียในอัตราเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อเดือน 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง ทําให้ทราบในเบ้ืองต้นว่า เหตุผลความจําเป็นที่ครัวเรือนเกษตร
ต้องก่อหน้ี นอกจากปัญหาในเรื่องของการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแบบ 
คนเมือง (โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายประจําเดือนไม่ว่าจะเป็นการบริโภค อุปโภค การคมนาคมและสื่อสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุตรหลาน ฯลฯ) ภาระการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้
ครัวเรือนเกษตรจําเป็นต้องก่อหน้ี โดยเฉพาะเมื่อบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมหาวิทยาลัย สําหรับสาเหตุ
สําคัญของการการกู้ยืมเงินในรอบปี (ระยะสั้น) ของครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวงมักมาจากสาเหตุหลัก 
ที่สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การกู้ยืมเพ่ือนํามาใช้ในการลงทุนทางการเกษตร และความต้องการเงินสดเพ่ือ 
จับจ่ายใช้สอยภายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับบุตรหลาน การชําระคืนหน้ีสิน (รวมถึงการผ่อนชําระ
สินทรัพย์ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ที่อาจเกิดจากความไม่เพียงพอของรายได้เงินสดในรอบปี และ/
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จากการขาดคลาดสภาพคล่องจากการบริหารจัดการการเงินที่ทําให้มีเงินสดไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในบางช่วง 
(หรือ เดือน) ของรอบปี ส่วนหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุนในภาคการเกษตรที่ไม่สามารถชําระคืนได้ตามกําหนดเวลา 
โดยส่วนใหญ่มาจากกรณีที่เกษตรกรประสบกับภัยพิบัติ เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น หรือเกิดการระบาดของ 
โรคพืชและ/แมลง รวมทั้งเกิดภาวะราคาผลผลิตตกตํ่ากว่าที่คาดหมายไว้  
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างของตําบลนาไร่หลวงยังคงทําการเกษตรที่เป็น
การผลิตพืชเป็นสําคัญ โดยเฉพาะพืชไร่และไม้ผลที่ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงกลางปีและปลายปี แม้ว่ารายได้หลัก
ของครัวเรือนเกษตรจะมาจากภาคการเกษตร แต่รายได้นอกภาคเกษตรมีส่วนทําให้ครัวเรือนเกษตรมีระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันมาก ขณะที่การบริโภคตามรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การมียานพาหนะ และการใช้จ่ายเก่ียวกับ 
บุตรหลานจะเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สําคัญของรายจ่าย ส่วนความแตกต่างของปริมาณหน้ีสิน 
ของครัวเรือนเกิดจากการก่อหน้ีเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์มากกว่าการลงทุนในภาคการเกษตร ทั้งน้ีโดยทั่วไปแล้ว
ครัว เรือนเกษตรที่ เป็นตัวอย่างจะมีระดับรายได้-รายจ่ายในรอบปีในระดับที่ ใกล้ เคียงกันประมาณ  
100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีหน้ีสินสะสมในรอบปีประมาณ 100,000 บาท/ครัวเรือน  โดยมี  
ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้ที่สําคัญของครัวเรือนเกษตรกร 

3.2 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีพึ่งพาข้าวโพด 

พ้ืนที่ที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในตําบลนาไร่หลวง ได้แก่ บ้านปางปุก บ้านหางทุ่ง และบ้านถ้ําเวียงแก18 
จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที ่ดินในภาพที่ 3-2 พบว่า ตําบลนาไร่หลวงมีพื้นที ่ปลูกข้าวโพด และพื้นที่ 
ไร่หมุนเวียนที ่มีการปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ รวมกันประมาณ 44,470 ไร่ (ประมาณร้อยละ 81 ของพ้ืนที่ 
ทําการเกษตร หรือประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลนาไร่หลวง) จากข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง 
พบว่า บ้านปางปุกและหางทุ่งซึ่งเป็นชาวไทลื้อจะมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3-7 คน และมีที่ดินทํากิน
ประมาณ 2-4 แปลง แต่ละแปลงจะมีขนาดประมาณ 2-15 ไร่ (รวมกันประมาณ 18-37 ไร่ต่อครัวเรือน)  
ส่วนบ้านถ้ําเวียงแกซึ่งเป็นชาวม้งจะมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 4-6 คน และมีที่ดินทํากินประมาณ  
2-3 แปลง แต่ละแปลงจะมีขนาดประมาณ 9-18 ไร่ (รวมกันประมาณ 15-36 ไร่ต่อครัวเรือน) อย่างไรก็ตาม 
พ้ืนที่ทําการเกษตรเกือบทั้งหมดของทั้งสามหมู่บ้านอยู่ในเขตป่า (ไม่มีเอกสิทธ์ิ) และโดยส่วนใหญ่นิยม 
ทําการเกษตรที่หลากหลาย เช่น พืชไร่ (ข้าวโพด มันสําปะหลัง) ไม้ผล (ลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง) มะม่วงหิมพานต์ พืชผัก 
เป็นต้น และมีกิจกรรมการเกษตรบางอย่างที่ทําไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น ข้าว19 ปศุสัตว์ (ไก่ หมู) ประมง  
(ปลาดุก) เป็นต้น 

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 

แม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีจะพ่ึงพาการผลิตข้าวโพดเป็นสําคัญ เน่ืองจากสามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ 
ไม่ต้องการการดูแลมาก และมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนัก รวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักค้ําประกันในการกู้เงินเพ่ือ

                                                            
18 หมู่บ้านอ่ืนๆ ยังคงมีเกษตรกรหลายครัวเรือนที่พ่ึงพาข้าวโพด แต่หมู่บ้านทั้งสามมีความหนาแน่นของการปลูกโพดสูงสุดในตําบลนาไร่หลวง 
19 จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้บริโภคประมาณ 40-45 กระสอบต่อปี (1 กระสอบ หนักประมาณ  
48-50 กิโลกรัม) โดยครัวเรือนที่บ้านถ้ําเวียงแกซึ่งเป็นชาวม้งจะให้ความสําคัญกับการปลูกข้าวมากกว่าชาวไทล้ือที่บ้านปางปุกและหางทุ่ง 
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มาลงทุนทําการผลิตได้ง่ายกว่าการผลิตทางการเกษตรประเภทอื่นๆ โดยเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางปุกและหางทุ่ง 
จะปลูกข้าวโพดปีละสองครั้ง ซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรที่บ้านถ้ําเวียงแกท่ีปลูกข้าวโพดปีละคร้ัง (ดูรายละเอียด
ปฏิทินการผลิตในตารางที่ 3-6) นอกจากข้าวโพดแล้วครัวเรือนเกษตรในกลุ่มน้ียังมีการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 
เช่น พืชไร่ (มันสําปะหลัง ถั่วลิสง) ไม้ผล (ลิ้นจี่ ลําไย) มะม่วงหิมพานต์ พืชผัก (ทั้งที่ปลูกในโรงเรือน และไม่ใช่ใน
โรงเรือน) เป็นต้น   

ตารางที่ 3-6  ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่พ่ึงพาขา้วโพด 

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ข้าวโพดรอบแรก 
  <-- บ้านปางปุก และหางทุ่ง --> <- บ้านถํ้าเวยีงแก ->   
    

ข้าวโพดรอบสอง (บ้านปางปุก หางทุ่ง) 
    
    

มันสําปะหลัง1 
    
    

ถั่วลิสง 
    
    

ล้ินจ่ี 
    
    

มะม่วง 
    
    

มะม่วงหิมพานต์ 
    
    

พืชพัก 
    
    

หมายเหตุ:  หมายถึง ช่วงการปลูก;  หมายถึง ช่วงเก็บเก่ียว 
 มันสําปะหลังจะสามารถเก็บเก่ียวได้หลังปลูกต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทําให้ทราบว่า ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางปุกเริ่มให้
ความสนใจและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันสําปะหลังมากขึ้นและลดการปลูกข้าวโพด เน่ืองจาก มันสําปะหลัง 
มีอัตราผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวโพดอย่างเห็นได้ชัดและมีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่าอีกด้วย รวมถึงการที่สามารถเก็บ
ก่ิงพันธ์ุไว้ปลูกในรอบต่อไปจึงทําให้ไม่มีต้นทุนในเรื่องของก่ึงพันธ์ุ (ดูรายละเอียดการพ่ึงพารายรับจากพืชไร่ 
ที่สําคัญ 3 ชนิดของครัวเรือนเกษตรกรบ้านปุกในตารางที่ 3-7) กอปรกับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่
เผชิญกับปัญหาเก่ียวกับศัตรูพืช (หนอนกระทู้) และภัยแล้ง ทําให้ผลผลิตของข้าวโพดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่า ผลผลิตของมันสําปะหลังอาจลดลงในปีถัดไปหลังจากการเก็บเก่ียวในปีแรก
เน่ืองจากการปลูกมันสําปะหลังจะทําลายหน้าดินและทําให้สารอาหารในดินลดลง 

นอกจากพืชไร่แล้ว เกษตรกรบางรายในกลุ่มน้ีจะมีการปลูกไม้ผล เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น ส่วนใหญ ่
มีการปลูกมาแล้วกว่า 10 ปีขึ้นไป ดังน้ันในปัจจุบันจึงอยู่ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต และบางรายมีการปลูกไม้ผล
หลากหลายชนิด และแต่ละชนิดมีจํานวนน้อย นอกจากน้ี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในบ้านหางทุ่งมีกระแสความนิยม
ในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ในพ้ืนที่ตามข้อมูลข่าวสารที่ว่าจะมีตลาดรองรับและราคาผลผลิตที่สูง แต่ปัจจุบันกลับ
พบว่า การปลูกมะม่วงหิมพานต์ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากไม่มีตลาดรองรับ 
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ตารางที่ 3-7 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตพืชไร่ที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 
ที่พ่ึงพาข้าวโพด 

รายการพืชไร่ รายรับ (บาท/ครัวเรือน) ต้นทุนการผลิต (บาท/ครัวเรอืน) 

ข้าวโพด 50,000-130,000 30,000-40,000 

มันสําปะหลัง 60,000-120,000 5,000-20,000 

ถั่วลิสง 10,000-13,000 1,000-2,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 5 ราย ในปี พ.ศ. 2562 

 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่าเกษตรกรกลุ่มน้ีจะมีการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายนอกจาก
ข้าวโพด แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เลิกที่จะปลูกข้าวโพด เน่ืองจากขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ไม้ผล 
พืชผัก เป็นต้น จึงไม่เสี่ยงที่จะปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไม่คุ้นเคย  
 ทั้งน้ีด้วยข้อจํากัดในเร่ืองของการขนส่งข้าวโพดไปขายยังตลาดและ/โรงงาน ทําให้เกษตรกรที่ผลิต
ข้าวโพดในตําบลนาไร่หลวงจําเป็นต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง (และ/พ่อเลี้ยง) ในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพด  
ซึ่งมักจะถูกกดราคาด้วยการตรวจสอบที่เข้มงวดเก่ียวกับคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
จํานวนมาก หรือการให้สินเช่ือที่เป็นปัจจัยการผลิตในระดับราคาที่สูงเกินกว่าราคาตลาดมาก ดังน้ันเกษตรกร
จํานวนหน่ึงของบ้านปางปุกจึงรวมตัวกันจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจข้าวโพดบ้านปางปุก) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางปุก โดยวิสาหกิจชุมชนจะทําหน้าคล้ายกับคนกลางในการเป็นผู้รับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร ขณะเดียวกันก็จะเป็นแหล่งเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ากว่าพ่อเลี้ยงและ/
แหล่งเงินกู้อ่ืนๆ (ในหัวข้อน้ีจะขอนําเสนอเฉพาะการทําหน้าที่เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่บ้านปางปุกเท่าน้ัน ส่วนหน้าที่ในฐานะของการเป็นแหล่งเงินกู้จะขอนําเสนอไว้ในหัวข้อภาระหน้ีสินและ
แหล่งเงินกู้ที่สําคัญ) 
  ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มวิสาหกิจข้าวโพดบ้านปางปุกมีสมาชิกทั้งหมด 20 ราย บริหารงานโดย
คณะกรรมการที่อาสามาทํางานโดยสมัครใจและไม่ได้รับเงินเดือน หน่ึงในหน้าของวิสาหกิจฯ คือ การรับซื้อ
ข้าวโพดจากเกษตรกรบ้านปางปุก โดยมีเง่ือนไขการรับซื้อไม่แตกต่างจากพ่อค้าคนกลาง (และ/พ่อเลี้ยง) 
กล่าวคือ วิสาหกิจฯ จะตรวจคุณภาพของข้าวโพดก่อนรับซื้อ เช่น วัดค่าความช้ืน ตรวจดูเช้ือรา มอด ลักษณะ
ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพด ฯลฯ สมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันว่า ห้ามมิให้สมาชิกนําข้าวโพดไปจําหน่ายกับ 
ผู้ค้ารายอ่ืน แต่เกษตรกรท่ีไม่ใช่สมาชิกสามารถนําข้าวโพดมาฝากขายกับวิสาหกิจฯ ได้ โดยจะได้ราคาขายตํ่ากว่า
สมาชิกประมาณ 10 สตางค์ต่อกิโลกรัม ผลผลิตที่วิสาหกิจฯ รวบรวมจะถูกนําไปขายต่อยังโรงงานและหรือ/ 
จุดรับซื้อข้าวโพดรายใหญ่ในจังหวัดต่างๆ เช่น อยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ฯลฯ โดยเจ้าของ
รถบรรทุกที่เป็นผู้ขนส่งข้าวโพดซึ่งเป็นหน่ึงในสมาชิกของวิสาหกิจฯ จะได้รับส่วนแบ่งจากการฝากขาย 
(รถบรรทุกจะมีช่วงระยะเวลาขนส่งผลผลิตไปขายยังจังหวัดต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และ
กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี 
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ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

ครัวเรือนในกลุ่มน้ีจะได้รับรายได้จากข้าวโพดในช่วงปลายปี (สําหรับรอบแรก) และช่วงต้นปีสําหรับ
กรณีที่มีการผลิตรอบสอง (เฉพาะบ้านปางปุกและบ้านหางทุ่ง) สําหรับมันสําปะหลังจะให้ผลผลิตในช่วงต้นปี
เช่นเดียวกัน20 ทําให้กระแสรายได้ของครัวเรือนในกลุ่มน้ีค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในช่วงต้นปีและปลาย และ 
จะขาดรายได้ในช่วงกลางปีในไตรมาสที่สองและสามซึ่งกินเวลากว่า 6-7 เดือน ยกเว้นว่าจะมีการปลูกไม้ผลเป็น
รายได้เสริม ดังน้ันครัวเรือนในกลุ่มน้ีจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่มักเสริมรายได้
ด้วยอาชีพอ่ืนๆ ที่มิใช่เป็นการผลิตทางการเกษตรที่ต้องใช้พ้ืนที่มาก เน่ืองจากเป็นช่วงหลังจากที่เกษตรกร 
ปลูกข้าวโพดหรือพืชไร่แล้ว  

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายได้ที่หักต้นทุน
ทางการเกษตรประมาณปีละ 76,000-189,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุน 
การผลิตแล้วประมาณ 13,000-52,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 30-75 ของรายได้ทั้งหมด 
ที่หักต้นทุนทางการเกษตร) และจากนอกภาคการเกษตรอีกประมาณ 20,000-56,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(หรือประมาณร้อยละ 20-47 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่ (ประมาณ
ร้อยละ 78) มักมีรายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนที่ไปทํางานนอกพื้นที่ประมาณ 8,000-45,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายได้จากการรับจ้างเป็นอีกหน่ึงใน 
แหล่งรายได้หลักของครัวเรือน ซึ่งมีประมาณปีละ 5,000-27,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ทั้งน้ี อาจเป็นไปได้ว่า 
สมาชิกในครัวเรือนได้ใช้เวลาในช่วงหลังจากปลูกและ/รอการเก็บเก่ียวข้าวโพดไปรับจ้างทํางาน รายได้ดังกล่าว 
สูงกว่ารายได้จากเงินโอนจากภาครัฐที่มีประมาณ 3,600-11,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-8) 

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายจ่ายประมาณ 124,000-187,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) และมีครัวเรือนตัวอย่างกว่าครึ่งหน่ึงที่มีรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ โดยรายจ่ายกว่าร้อยละ 22-33 เป็นการใช้จ่ายสําหรับการบริโภค ซึ่งมีประมาณ 36,000-54,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ส่วนค่าคมนาคมสื่อสารมีการใช้จ่ายประมาณ 18,000-40,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที่ค่าทําบุญ
และงานสังคมจะมีการใช้จ่ายประมาณ 3,000-11,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับค่าสุรา/บุหรี่ที่มีประมาณ 
5,000-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และค่าใช้จ่ายในลักษณะของการออมผ่านกองทุนต่างๆ (โดยเฉพาะ ฌาปนกิจ) 
ที่มีประมาณ 6,000-12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 70 ที่มีค่าใช้จ่ายใน
รายการน้ี) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ 85) จะมีการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน 

เพ่ิมอีกประมาณ 11,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10-23 ของ
รายจ่ายทั้งหมดที่ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-8)  
 
 

                                                            
20 มันสําปะหลังจะสามารถเก็บเก่ียวได้หลังปลูกต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 3-8 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่พ่ึงพาข้าวโพด  

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 13,000-52,000 การบริโภค 36,000-54,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 21,000-91,000 การคมนาคมส่ือสาร  18,000-40,000 

นอกภาคการเกษตร 10,000-65,000 ทําบุญและงานสังคม 3,000-11,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 8,000-45,000 สุรา/บุหร่ี 5,000-10,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 3,600-11,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  11,000-25,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 76,000-189,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 124,000-187,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 30,000-90,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 80,000-230,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างจํานวน 27 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

ค. ภาระหนี้สินและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 

ครัวเรือนเกษตรในกลุ่มน้ีนิยมกู้เงิน (ทั้งในรูปแบบของเงินสดและ/ปัจจัยการผลิต) เพ่ือมาลงทุนในการผลิต
ทางการเกษตรจากหลากหลายแหล่งเงินกู้ เช่น ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้น กลุ่มวิสาหกิจที่ตนเองเป็นสมาชิก 
สหกรณ์การเกษตร (มีน้อยลง) พ่อเลี้ยง (มีน้อยลง) เป็นต้น เน่ืองจากแหล่งเงินกู้เหล่าน้ีมักให้เครดิตกับ
เกษตรกรที่ผลิตข้าวโพด (มั่นใจว่าได้คืนเงินกู้ เน่ืองจากเกษตรกรมีที่มาของรายรับที่แน่นอน) โดยครัวเรือน
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มน้ี กู้เงินมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรประมาณ 30,000-90,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี และมากกว่าร้อยละ 90 มีภาระหน้ีสินสะสมท้ังในระยะสั้นและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 
80,000-230,000 บาท/ครัวเรือน/ปี21 และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 100,000 บาท/ครัวเรือน22  

นอกจาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านแล้ว เกษตรบ้านปางปุกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจข้าวโพด
บ้านปางปุกยังสามารถกู้เงินจากวิสาหกิจฯ ดังกล่าวได้ เน่ืองจาก หน่ึงในวัตถุประสงค์สําคัญของการต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจฯ คือ มุ่งเน้นการลดการกู้หน้ีนอกระบบจากพ่อเลี้ยงหรือนายทุน โดยวิสาหกิจฯ จะทําหน้าที่คล้าย
พ่อเลี้ยงและสหกรณ์การเกษตรโดยการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ปลูกข้าวโพดด้วยการให้สินเช่ือ 
ปัจจัยการผลิตและรับซื้อผลผลิตคืนเพ่ือหักกลบหลบหน้ีกับต้นทุนการผลิต และเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงินสดได้
โดยมีผู้ค้ําประกันเงินกู้ โดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 อีกทั้งสมาชิกยังได้รับสวัสดิการสําหรับการฌาปนกิจ  
การกู้ยืมมีความยืดหยุ่นสูง สมาชิกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ และสามารถพูดคุยเพ่ือผ่อนผันการชําระหน้ี
กับคณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม การชําระคืนเงินกู้ของวิสาหกิจฯ ไม่มีกฎระเบียบรองรับตามกฎหมาย แต่ใช้
มาตรการทางสังคมเป็นเง่ือนไขในการชําระคืน 
                                                            
21 คํานวณเฉพาะครัวเรือนเกษตรตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 25 ราย 
22 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนเกษตรตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 25 ราย 



41 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า วิสาหกิจฯ เป็นเสมือนสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพดบ้านปางปุกให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยไม่ถูกคิดดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราที่สูงมาก ดังน้ันการกู้เงิน
จากวิสาหกิจฯ จึงถูกสงวนสิทธิให้เฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านปางปุกเท่าน้ัน ซึ่งเง่ือนไขการกู้เงินจากวิสาหกิจฯ  
ผู้ กู้จะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม และต้องมีเงินออมหุ้นในวิสาหกิจ23 ซึ่งสมาชิกต้องชําระให้แก่กลุ่มปีละ  
600 บาท โดยวงเงินกู้มักจะถูกจํากัดไม่เกิน 50,000 บาทต่อการกู้หน่ึงคร้ัง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มม ี
การขยายวงเงินกู้เพ่ิมเป็นจํานวน 70,000-100,000 บาทต่อการกู้หน่ึงครั้ง โดยเง่ือนไขของการกู้ไม่มี 
การทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงคณะกรรมการของกลุ่มเป็นผู้พิจารณาเงินกู้ให้กับผู้กู้แต่ละราย 
สําหรับเงื่อนไขการชําระหนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเช่นกัน หากลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 
สามารถต่อรองหรือประนอมหน้ีกับกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ ซึ่งอาจมีวิธีชําระหน้ีที่ยืดหยุ่น เช่น การหักจากผลผลิต 
(ข้าวโพดเพียงอย่างเดียว) เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีหน้ีสินกับวิสาหกิจฯ ประมาณ 
20,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

3.3 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้น 

ตําบลนาไร่หลวงมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลประมาณ 8,736 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร 
หรือประมาณร้อยละ 2 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลนาไร่หลวงของ โดยหมู่บ้านที่มีการปลูกไม้ผลมากได้แก่ 
บ้านถ้ําเวียงแก บ้านผาหมี บ้านนํ้าพัน และมีการปลูกในลักษณะสวนผสมที่บ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ และบ้านวังไผ่ 
บางครัวเรือนไม้ผลสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครัวเรือน เน่ืองจากเป็นการผลิตทางการเกษตรที่มีการลงทุนแล้ว
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ต่อเน่ืองมากกว่า 10 ปี (เหมือนกับยางพารา)24 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลในพื้นที่ตําบลนาไร่หลวงกําลังเผชิญกับปัญหาการลดลงของผลผลิตโดยเฉพาะลิ้นจี่  
และลําไย เป็นต้น (ต้องการอากาศที่หนาวเย็นในการติดดอกและ/ผล) ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี จากข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า พ้ืนที่ปลูกไม้ผลเกือบทั้งหมดอยู่ในพ้ืนป่าไม้และไม่มี
เอกสารสิทธิ โดยมีการถือครองประมาณ 2-5 แปลง มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 30-55 ไร่/ครัวเรือน และนิยมปลูก
ไม้ผลร่วมกับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น พืชไร่ (ข้าว ข้าวโพด) กล้วย มะนาว พืชผักและ/พืชในโรงเรือน กาแฟ 
เป็นต้น หรือทําปศุสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่น ไก่ หมู แพะ เป็นต้น เพ่ือเป็นรายได้เสริมในระหว่างที่รอการเก็บเก่ียว
ผลผลิตของไม้ผลในช่วงกลางปี  

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 
แม้ว่าการผลิตไม้ผลในปัจจุบันของครัวเรือนในตําบลนาไร่หลวงโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เสริมให้กับ

เกษตรกรในช่วงที่ไม่มีรายได้จากการผลิตของพืชหลัก (ช่วงกลางปี) เช่น ในบ้านหางทุ่ง บ้านใหม่ และบ้านวังไผ่ 
(พ้ืนที่ปลูกไม้ผลส่วนใหญ่มีทั้งพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่บนเนินเขาสูง) แต่สําหรับบางครัวเรือนอย่างเช่น ที่บ้านถ้ําเวียงแก 
บ้านผาหมี และบ้านนํ้าพัน การผลิตไม้ผลเคยเป็นแหล่งรายได้หลักที่สําคัญของครัวเรือน และปัจจุบันยังคง 
เป็นหน่ึงในแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน (พ้ืนที่ปลูกไม้ผลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูง) อย่างไรก็ตาม ไม้ผลที่นิยมปลูก
                                                            
23 สมาชิกสามารถกู้เงินวิสาหกิจฯ โดยมีระยะเวลากู้ 1 ปี ซึ่งมีสมาชิกบางรายกู้เงินมากถึง 200,000 บาท 
24 แม้ว่าจะมีการลงทุนปลูกในปีแรกเพียงปีเดียว (หากไม่มีซ่อมแซม) แต่เกษตรกรยังจําเป็นต้องดูแลบํารุงรักษาและใส่ปุยในแต่ละปี โดยท่ัวไปไม้ผล
จะเร่ิมให้ผลผลิตหลังจากปีที่ 3 
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ในพ้ืนที่ตําบลนาไร่หลวงส่วนใหญ่ได้แก่ ลิ้นจี่ ลําไย เงาะ และมะม่วง ในขณะที่บางครัวเรือนของบ้านหางทุ่ง และ
บ้านใหม่ จะมีการปลูกกล้วย พืชผัก และข้าว (นา) ร่วมด้วย สําหรับที่บ้านวังไผ่ซึ่งติดกับตําบลยอดจะมีการปลูก
มะนาวร่วมกับการปลูกไม้ผล โดยครัวเรือนในกลุ่มน้ีจะได้รับรายได้จากไม้ผลในช่วงกลางปีประมาณเดือน 
เมษายน-กรกฏาคม ขณะที่รายได้จากมะนาวจะได้รับในช่วงเดือนที่ยาวกว่าคือ ระหว่างมีนาคม-พฤศจิกายน  
(ส่วนใหญ่ปลูกที่บ้านวังไผ่และบ้านนํ้าพัน) สําหรับกล้วยสามารถเก็บเก่ียวได้ตลอดทั้งปี ส่วนการปลูกพืชผัก 
จะนิยมปลูกกันที่บ้านหางทุ่งและบ้านใหม่ เน่ืองจากมีพ้ืนราบที่เหมาะสมและติดแม่นํ้ายาว ซึ่งจะนิยมปลูกพืชผัก
ในช่วงเดือนกันยายน-พฤษภาคม และจะว่างเว้นในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เน่ืองจากพ้ืนที่
แปลงผักถูกนํ้าเอ่อท่วม (ดูรายละเอียดปฏิทินการผลิตพืชทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มน้ีได้ในตารางที่ 3-9)  

ตารางที่ 3-9 ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกไม้ผลผสมผสาน 
ไม้ยืนต้น 

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ล้ินจ่ี      

     

ลําไย      

     

เงาะ      

     

มะม่วง      

     

มะนาว      

     

กล้วย      

     

พืชผัก      

     

ข้าว (นา)      

     

หมายเหตุ:  หมายถึง ช่วงการปลูก;  หมายถึง ช่วงเก็บเก่ียว 
 ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลมามากกว่า 3 ปี ดังน้ันจึงสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจากไม้ผลได้แล้ว 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

 เมื่อพิจารณาการพ่ึงพารายได้จากไม้ผลที่สําคัญ 4 ชนิด ของครัวเรือนตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 3-10 
พบว่า ในแต่ละปีครัวเรือนตัวอย่างพ่ึงพารายได้จากไม้ผลแต่ละชนิดในระดับที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีระดับ
ของรายรับ (ยังไม่หักต้นทุนการดูแลรักษา) จากไม้ผลที่ประมาณ 5,000-15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ยกเว้น 
ลําไย ที่มีรายรับประมาณ 10,000-80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ขณะเดียวกันครัวเรือนตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มน้ี 
จะมีรายจ่ายที่เป็นภาระต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาไม้ผลประมาณครัวเรือนละ 1,500-7,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ยกเว้น ลําไย ซึ่งบางครัวเรือนอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษาสูงถึง 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่) นอกจากน้ี เน่ืองจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น  
(ฤดูหนาวสั้นลง) ส่งผลให้ลิ้นจี่ซึ่งต้องอาศัยอากาศหนาวเย็นในการติดดอกและผล (ลิ้นจี่ที่บ้านถ้ําเวียงแกมีอายุ
ประมาณ 20-25 ปี) มีผลผลิตลดลงอย่างต่อเน่ืองอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้เกษตรกรหลายรายเร่ิมโค่นต้นลิ้นจี ่
และหันไปผลิตพืชชนิดอ่ืนแทน เช่น เงาะ ยางพารา เป็นต้น 
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ตารางที่ 3-10 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตไม้ผลที่สําคัญสําหรับกลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 
ที่ปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้น 

รายการการไม้ผลที่สําคัญ รายรับ (บาท/ครัวเรือน) ค่าดูแลบํารุงรักษา (บาท/ครัวเรือน) 

ล้ินจ่ี 5,000-15,000 5,000-7,000 

ลําไย 10,000-80,000 1,400-20,000 

มะม่วง 5,000-13,000 5,000-7,000 

เงาะ 2,500-15,000 1,500-3,500 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 10 ราย ในปี พ.ศ. 2562 

 

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากปฏิทินการการผลิตในตารางที่ 3-9 ครัวเรือนในกลุ่มน้ีจะได้รับรายได้จากไม้ผลในช่วงกลางปีทุกปี 
(ประมาณเดือนเมษายน-สิงหาคม) ขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ผลที่ปลูก (ดังน้ันหากครัวเรือนพ่ึงพาเฉพาะไม้ผล
อย่างเดียวก็จะขาดรายได้ในช่วงต้นปีและปลายปี) ส่วนช่วงเดือนอ่ืนๆ ของปี ครัวเรือนจะมีรายได้เสริมจาก 
การผลิตพืชชนิดอ่ืน เช่น มะนาว พืชผัก (รวมทั้งพืชผักในโรงเรือน) กล้วย เป็นต้น รวมทั้งไม้ผลอ่ืนๆ ที่หลากหลาย 
(ไม่ได้ปลูกมาก) เช่น ส้ม อะโวคาโด เสาวรส ฝรั่ง ฯลฯ และปศุสัตว์/ประมง เช่น ไก่ หมู แพะ ปลาดุก สําหรับ
การปลูกข้าวยังคงเน้นเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่าการจําหน่าย25  

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี26 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทาง
การเกษตรประมาณปีละ 81,000-255,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (สูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ พ่ึงพาข้าวโพด)  
โดยเป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิตแล้วประมาณ 28,000-73,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(หรือประมาณร้อยละ 33-74 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุนทางการเกษตร) และมีรายได้จากนอกภาค
การเกษตรอีกประมาณ 15,000-57,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 15-32 ของรายได้ทั้งหมด
ของครัวเรือน) ครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 60) มีรายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิก 
ในครัวเรือนที่ไปทํางานนอกพ้ืนที่ประมาณ 10,000-54,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนรายได้ที่เป็นเงินโอนจาก
ภาครัฐมีประมาณ 4,800-15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 3-11) ทั้งน้ีด้วยการทําการเกษตร
ที่หลากหลายของหลายครัวเรือนในกลุ่มน้ี ดังน้ันจึงมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 28 เท่าน้ัน ที่ทํางาน
รับจ้างในบางช่วงของปีที่มีเวลาว่าง โดยเฉพาะช่วงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตจากไม้ผลหลังเดือนสิงหาคมจนถึง
เดือนมีนาคม ซึ่งจะมีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 2,500-6,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายจ่ายประมาณ 130,000-188,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) และมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 47 ที่มีรายจ่าย
สูงกว่ารายได้ โดยรายจ่ายกว่าร้อยละ 30-39 เป็นการใช้จ่ายสําหรับการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีประมาณ 
                                                            
25 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภคประมาณ 40-50 กระสอบต่อปี (1 กระสอบ หนักประมาณ 48-50 กิโลกรัม) และมีบางครัวเรือนผลิตข้าวกํ่า
ไว้ขายและแบ่งไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น ขาย 25 กระสอบ บริโภค 5 กระสอบ เป็นต้น 
26 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้จากไม้ผลเป็นหลัก หรือมีการปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้นมีประมาณ 32 ครัวเรือน ใน 6 หมู่บ้าน 
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36,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนค่าคมนาคมส่ือสารที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 17-24 ครัวเรือนตัวอย่าง
มีการใช้จ่ายประมาณ 23,000-42,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที่ค่าทําบุญและงานสังคมจะมีการใช้จ่าย
ประมาณ 3,000-7,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (น้อยกว่าครัวเรือนในกลุ่มที่พ่ึงพาข้าวโพด) ซึ่งมากกว่าค่าสุรา/บุหรี่ที่มี
ประมาณ 1,000-5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี27 แต่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในลักษณะของการออมผ่านกองทุนต่างๆ 
(โดยเฉพาะ ฌาปนกิจ) ที่มีประมาณ 3,000-6,600 บาท/ครัวเรือน/ปี (มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 53 
ที่มีการใช้จ่ายในส่วนน้ี) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ 84) จะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
บุตรหลายเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 11-26 ของรายจ่ายทั้งหมดที่ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน หรือ
ประมาณ 12,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-11) 

ตารางที่ 3-11 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกไม้ผล
ผสมผสานไม้ยืนต้น 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 28,000-73,000 การบริโภค 36,000-60,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 45,000-110,000 การคมนาคมส่ือสาร 23,000-42,000 

นอกภาคการเกษตร 15,000-57,000 ทําบุญและงานสังคม 3,000-7,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 10,000-54,000 สุรา/บุหร่ี 1,000-5,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 4,800-15,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  12,000-25,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 81,000-255,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 130,000-188,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 17,500-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 41,000-174,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 70,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างจํานวน 32 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

ค. ภาระหนี้สินและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีกู้เงินเพ่ือลงทุนในการผลิตทางการเกษตรประมาณร้อยละ 81 ส่วนใหญ ่
จะกู้จาก ธ.ก.ส. และ/กองทุนหมู่บ้าน (เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก) และมักนิยมกู้เป็นเงินเพ่ือมา 
ใช้จ่ายและ/ซื้อปัจจัยการผลิต (ส่วนใหญ่จะชําระคืนหน้ีสินภายรอบหน่ึงปี) โดยมียอดของเงินกู้ประมาณ
17,500-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนการจ้างงานและ/เอามื้อ (ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงาน) จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
3,600-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 63 ที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี) และ 
มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 90 มีภาระหน้ีสินสะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในปี พ.ศ. 2562 

                                                            
27 บางครัวเรือนมีการด่ืมสุราและสูบบุหร่ีเป็นประจํา และมีบางครัวเรือนจะด่ืมสุราและสูบบุหร่ีเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น 
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ประมาณ 41,000-174,000 บาท/ครัวเรือน/ปี28 (น้อยกว่าครัวเรือนในกลุ่มที่พ่ึงพาข้าวโพด) และโดยทั่วไปจะมี
หน้ีสินประมาณ 70,000 บาท/ครัวเรือน29  
 นอกจากน้ี ครัวเรือนตัวอย่างบางรายในกลุ่มน้ีมีการกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรสองแคว ซึ่งเป็นแหล่ง
เงินกู้สําหรับการลงทุนในการผลิตทางการเกษตรเท่าน้ัน30 โดยสหกรณ์ฯ ปล่อยกู้ให้เฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน  และ 
ในการกู้ระยะสั้น (1-2 ปี) จะต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ําประกันจํานวน 2-3 คน ส่วนในการกู้ระยะปานกลาง (5 ปี)  
ต้องนําหลักทรัพย์มาค้ําประกัน โดยในการกู้ระยะสั้นจะมีดอกเบ้ียร้อยละ 8-11 ต่อปี ส่วนระยะปานกลาง 
จะมีดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี มีระดับของหน้ีสินกับสหกรณ์ฯ ประมาณ  
50,000-500,00 บาท/ครัวเรือน 

3.4 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกพืชผักในโรงเรือน 

กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกพืชผักในโรงเรือนถือได้ว่าเป็นหน่ึงในผลผลิต (Output) ของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้จัดต้ังโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง เพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
เข้าดําเนินการในพ้ืนที่ช่ือ "โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก" ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2559 โดยโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรให้กับครัวเรือนเกษตรใน 5 หมู่บ้าน ของตําบลนาไร่หลวง ได้แก่ บ้านถ้ําเวียงแก บ้านผาหมี 
บ้านนํ้าพัน บ้านปางปุก และบ้านหางทุ่ง หน่ึงในน้ันคือ การปลูกพืชผักในโรงเรือนโดยใช้ระบบนํ้าหยด เช่น  
พริกหวาน มะเขือเทศ (โทมัสและเชอรี่) แตงกวาญี่ปุ่น เมลอน เป็นต้น ซึ่งมีการลงทุนโรงเรือนประมาณ 
70,000 บาท และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ได้รับค่อนข้างดีกว่าการประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตรอ่ืนๆ โดยพ้ืนที่ขนาด 2 งาน สามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 200,000 บาท/รอบการผลิต 

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ตําบลนาไร่หลวงมีครัวเรือนที่ทําการผลิตพืชผักในโรงเรือนค่อนข้างน้อย  
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านถ้ําเวียงแก และบ้านผาหมี ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่สูงและมีอากาศท่ีหนาวเย็นกว่า
หมู่บ้านอ่ืนๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ จึงเหมาะที่จะส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ทั้งน้ีพ้ืนที่ทั้งหมดสําหรับ 
ปลูกพืชผักในโรงเรือนของทั้งสองหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวม้งที่มี
ขนาดครอบครัวที ่มีสมาชิกพํานักอาศัยประมาณ 3-6 คน31 นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าอาชีพ 
นอกภาคการเกษตร เช่น การทอผ้า ปักผ้า ฯลฯ จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนค่อนข้างดี แต่ไม่ค่อย
พบเห็นว่าครัวเรือนจะมีความสนใจประกอบอาชีพดังกล่าว (ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ ต้องใช้ทักษะในการผลิต)  

                                                            
28 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้นที่มีหนี้สินจํานวน 29 ราย 
29 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกไม้ผลผสมผสานไม้ยืนต้นที่มีหนี้สินจํานวน 29 ราย 
30 จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างพบว่า เกษตรกรมีการจัดสรรเงินกู้จากสหกรณ์ฯ ไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง เช่น เพ่ือการผลิต 
ทางการเกษตร (ประมาณร้อยละ 50-100) ใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณร้อยละ 25 เป็นต้น 
31 ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมสมาชิกที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือน เช่น เรียนหรือทํางานอยู่ต่างอําเภอและ/ต่างจังหวัด เป็นต้น 
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ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับการไปรับจ้างและ/ไปทํางานต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศอิสลาเอล เกาหลีใต้ 
เป็นต้น ซึ่งครัวเรือนที่มีสมาชิกไปทํางานต่างประเทศจะส่งเงินกลับมาให้ประมาณ 50,000-100,000 บาท/เดือน 

จากข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า พ้ืนที่ทั้งสองแห่งมีที่ดินทํากินประมาณครัวเรือนละ 2-4 แปลง ซึ่งมี
ขนาดพ้ืนที่รวมกันประมาณ 36-50 ไร่/ครัวเรือน ส่วนใหญ่นิยมทําการเกษตรแบบผสมผสานที่มีกิจกรรม 
ทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น พืชผักในโรงเรือน (พริกหวาน มะเขือเทศ เมลอน) ไม้ผล (ลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง) 
พืชไร่ (ข้าวโพด ข้าวไร่) เป็นต้น ร่วมกับปศุสัตว์อย่าง หมู ไก่ (ส่วนใหญ่เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก) เป็นต้น  

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 

การปลูกพืชผักในโรงเรือน เป็นการผลิตทางการเกษตรที่มีการลงทุนสูง (ลงทุนสร้างโรงเรือน) ต้องอาศัย
ความใส่ใจและประณีตในการผลิต แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ด้วยเง่ือนไขของการผลิตที่ต้องการน้ําและ
อากาศท่ีหนาวเย็น จึงทําให้เกษตรกรไม่สามารถทําการผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม โดยเกษตรกร
จะเริ่มปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน (ขึ้นอยู่กับชนิดพืช) แล้วเริ่มเก็บเก่ียวต้ังแต่เดือนตุลาคม-มกราคม 
(เป็นช่วงเดียวกับการปลูกข้าวไร่)32 ส่วนลิ้นจี่เป็นไม้ผลเดิมที่มีการปลูกมานานกว่า 10-20 ปี ซึ่งกําลังเผชิญกับ
ปัญหาการผลผลิตน้อยจนมีเกษตรกรบางรายได้ตัดโค่นทิ้งแล้วหันไปปลูกยางพาราแทน (ดูรายละเอียดของ
ปฏิทินการผลิตพืชทางการเกษตรที่สําคัญได้ในตารางที่ 3-12)  

ตารางที่ 3-12 ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกพืชผักในโรงเรือน 

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พริกหวาน      

     

มะเขือเทศ      

     

องุ่น      

     

ข้าวไร่      

     

ข้าวกํ่า      

     

ข้าวโพด      

     

ล้ินจ่ี      

     

ยางพารา      

     

หมายเหตุ:  หมายถึง ช่วงการปลูก;  หมายถึง ช่วงเก็บเก่ียว 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
เมื่อพิจารณาถึงการพ่ึงพารายได้จากพืชผักในโรงเรือนที่สําคัญและเป็นที่นิยมปลูกของครัวเรือนตัวอย่าง

จํานวน 2 ชนิด ที่แสดงในตารางที่ 3-13 พบว่า ในแต่ละปีครัวเรือนตัวอย่างพ่ึงพารายได้จากพืชแต่ละชนิด 
ในระดับที่แตกต่างกัน โดยพริกหวานสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนดีกว่ามะเขือเทศ โดยครัวเรือนตัวอย่างจะมี
รายรับ (ยังไม่หักต้นทุนการผลิต) จากการปลูกพริกหวานในโรงเรือนประมาณ 40,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
                                                            
32 ครัวเรือนตัวอย่างโดยส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวไร่เพ่ือบริโภคตามวัฒนธรรมของชาวม้ง (ประมาณ 30-50 กระสอบๆ ละประมาณ 48-50 กิโลกรัม)  
มีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกเพ่ือการค้า (ต้องเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนแล้วจึงนําออกไปจําหน่าย) เช่น เบล้เจ่า เป็นต้น  
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(และมีต้นทุนการผลิตประมาณ 20,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) ในขณะที่ครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกมะเขือเทศ
จะมีรายรับที่ยังไม่หักต้นทุนการผลิตประมาณ 20,000-70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีต้นทุนการผลิต
ประมาณ 20,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายที่ปลูกพืชผักในโรงเรือนมักจะ
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก เช่น  
เมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์สําหรับสร้างโรงเรือน เป็นต้น 

ตารางที่ 3-13 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตพืชที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง 
ที่ปลูกพืชผักในโรงเรือน 

รายการการพืชผักที่สําคัญ รายรับ (บาท/ครัวเรือน) ต้นทุนการผลิต (บาท/ครัวเรอืน) 

พริกหวาน 40,000-150,000 20,000-50,000 

มะเขือเทศ 20,000-70,000 6,000-10,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 7 ราย ในปี พ.ศ. 2562 
 
 ผลผลิตที่ได้จากการผลิตพืชผักในโรงเรือนโดยส่วนใหญ่จะถูกจําหน่ายให้กับโครงการหลวงโดยตรง  
ซึ่งมีเง่ือนไขการรับซื้อที่เคร่งครัดกว่าพ่อค้าคนกลาง เช่น มีการตรวจสารพิษตกค้าง ซึ่งต้องไม่เกินเกณฑ์ 
ที่กําหนด (โดยเฉพาะพริกหวานและมะเขือเทศ) ลักษณะของรูปทรง นํ้าหนักและสีของผลผลิตต้องอยู่ในเกณฑ์ดี 
หากผลผลิตที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด โครงการหลวงจะไม่รับซื้อผลผลิต หรือบางคร้ังก็จะรับซื้อในราคาตํ่า 
ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะนําผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานของโครงการหลวงไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางและ/
นําไปขายด้วยตนเองที่ตลาด 

ข.  กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากปฏิทินการการผลิตในตารางที่ 3-12 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ครัวเรือนในกลุ่มน้ีจะได้รับรายได้จาก
การผลิตพืชผักในโรงเรือนในช่วงปลายปี (ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม) ยกเว้น การผลิตองุ่นที่มีรายได้ 
สองช่วง คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ส่วนช่วงเดือนอ่ืนๆ ของปี 
ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้เสริมจากไม้ผลในช่วงกลางปี (ประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน) สําหรับครัวเรือนที่
ปลูกยางพาราจะมีรายได้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์ (รวม 9 เดือน)  

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี33 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทาง
การเกษตรประมาณปีละ 56,000-281,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิต
แล้วประมาณ 45,000-250,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 30-85 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุน
ทางการเกษตร) และเป็นรายได้จากนอกภาคการเกษตรอีกประมาณ 6,000-17,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(หรือประมาณร้อยละ 10-20 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) ครัวเรือนตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มน้ีประมาณครึ่งหน่ึง
จะมีรายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกของครัวเรือนประมาณ 10,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนรายได้ที่เป็น

                                                            
33 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้จากการปลูกผักในโรงเรือนประมาณ 7 ครัวเรือน ใน 2 หมู่บ้าน 
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เงินโอนจากภาครัฐมีประมาณ 3,600-7,200 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-14) ทั้งน้ี  
เป็นที่น่าสังเกตว่ารายได้ของครัวเรือนตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มน้ีมีช่วงห่างของรายได้ระหว่างครัวเรือนมากกว่า 
กลุ่มอ่ืนๆ และมีการประกอบอาชีพรับจ้างค่อนข้างน้อย  

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายจ่ายประมาณ 150,000-279,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) และมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณก่ึงหน่ึงมีรายจ่าย 
สูงกว่ารายได้ โดยรายจ่ายกว่าร้อยละ 20-40 เป็นการใช้จ่ายสําหรับการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีประมาณ 
24,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และสูงกว่าค่าคมนาคมสื่อสารเล็กน้อย โดยครัวเรือนตัวอย่างมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับคมนาคมสื่อสารประมาณ 28,000-42,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในขณะที่ค่าทําบุญและงานสังคมเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนตัวอย่างมีการใช้จ่ายประมาณ 2,000-3,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งน้อยกว่าค่าสุรา/บุหรี่ที่มี
ประมาณ 3,000-6,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวม้งที่นับถือศาสนาคริสต์จะมีการใช้จ่ายในการทําบุญและงานสังคมน้อยกว่าค่าสุรา/บุหรี่ เน่ืองจาก ค่าใช้จ่าย
งานบุญ/สังคมที่สูงสําหรับตามประเพณีของชาวม้ง คือ การจัดงานศพของคนม้ง ซึ่งเจ้าภาพต้องเสียค่าใช้จ่าย
ประมาณ 300,000 บาท/ศพ จากการจัดงาน 5-6 วัน) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณ 
ร้อยละ 71) จะมีการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมอีกประมาณ 7,000-44,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-14) นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทําให้ทราบว่า ครัวเรือนชาวม้ง
และเมี่ยนโดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการศึกษาของบุตรหลานน้อยกว่าชาวไทลื้อ และมักส่งบุตรหลานเรียนใน
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อย่างโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย/โรงเรียนบ้านถ้ําเวียงแก ดังนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุตรหลานโดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าขนม และ/ค่าใช้จ่ายทั่วไปประจําวัน 

ตารางที่ 3-14 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกพืชผัก 
ในโรงเรือน 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 45,000-250,000 การบริโภค 24,000-55,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 100,000-330,000 การคมนาคมส่ือสาร 28,000-42,000 

นอกภาคการเกษตร 6,000-17,000 ทําบุญและงานสังคม 2,000-3,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 10,000-100,000 สุรา/บุหร่ี 3,000-6,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 3,600-7,200 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  7,000-44,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 56,000-281,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 150,000-279,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 20,000-68,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 70,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรท่ีเป็นตัวอย่างจํานวน 7 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ค. ภาระหนี้สินและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีการกู้เงินเพ่ือลงทุนในการผลิตทางการเกษตรเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่ 
กู้จาก ธ.ก.ส.34 โดยมียอดเงินกู้ประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มี 
การจ้างงานและ/เอามื้อ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีประมาณ 7,600-20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และครัวเรือนตัวอย่าง
เกือบทั้งหมดมีภาระหน้ีสินสะสมในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 20,000-68,000 บาท/ครัวเรือน/ปี35 (น้อยกว่า
ครัวเรือนในกลุ่มที่พ่ึงพาข้าวโพด) และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 70,000 บาท/ครัวเรือน36 

3.5 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกกาแฟผสมผสานไม้ผล 

บ้านนํ้าพันต้ังอยู่พ้ืนที่สูงทางด้านตะวันตกของตําบลนาไร่หลวงเกือบจะเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟอาราบิก้า (Arabica) เน่ืองจาก พ้ืนที่ต้ังอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 700 เมตรขึ้นไป 
และได้รับการสนับสนุนในเรื่องของชลประทานท่ีสูงจากทั้งกรมชลประทานที่ทําท่อส่งนํ้าเพ่ือส่งนํ้ามาสําหรับใช้
ทางการเกษตร (โดยเฉพาะกาแฟ) ที่มีระยะทางไกลประมาณ 8 กิโลเมตร และกรมทรัพยากรนํ้าที่เข้ามาวาง
ระบบนํ้าเพ่ือทดน้ําจากพ้ืนที่อ่ืนมาใช้ทั้งในการผลิตทางการเกษตรและภายในหมู่บ้าน ด้วยความเหมาะสม 
ทั้งในเรื่องของพ้ืนที่และสภาพอากาศจึงทําให้บ้านนํ้าพันมีความได้เปรียบในการผลิตไม้ผลด้วย โดยเฉพาะไม้ผล
ที่ต้องอาศัยอากาศหนาวเย็นอย่างลิ้นจี่ซึ่งจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าพ้ืนที่อ่ืนในตําบลนาไร่หลวง (นอกจากลิ้นจี่แล้ว
ยังมีการผลิตไม้ผลอ่ืนๆ เช่น เงาะ มะม่วง เป็นต้น) 
 ประชากรบ้านนํ้าพันเป็นชาติพันธุ์เมี่ยนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (เชื้อสายจีนฮ่อ) และค่านิยมที่
แตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะในเรื่องของความขยันในการทํามาหากิน การอดออม มัธยัสถ์ และสมถะ 
(ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย)37 ครัวเรือนมีขนาดเล็ก โดยมีสมาชิกพํานักอาศัยจริงประมาณ 2-5 คน พ้ืนที่ทํากินอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งจากข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรจะมีพ้ืนที่การผลิต 
ทางการเกษตรประมาณ 5-6 แปลง (มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของตําบลนาไร่หลวง) แต่ละแปลงมีขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 10-30 ไร่ (รวมกันประมาณ 60-140 ไร่/ครัวเรือน) ส่วนใหญ่นิยมทําการเกษตรแบบผสมผสานที่เป็น
การปลูกกาแฟและไม้ผลหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง เงาะ เป็นต้น ร่วมกับการทําปศุสัตว์สําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือน เช่น เลี้ยงหมูประมาณ 2 ตัว/ครัวเรือน เลี้ยงไก่ประมาณ 15-20 ตัว/ครัวเรือน เป็นต้น สําหรับ
การปลูกข้าวจะผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก38 ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังกตว่า ชาวบ้านนํ้าพันส่วนใหญ่ไม่นิยม

                                                            
34 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2562 กองทุนหมู่บ้านถ้ําเวียงแกได้ระงับการปล่อยกู้ เพราะ มีการค้างชําระหนี้จากชาวบ้าน 
35 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกพืชผักในโรงเรือนที่มีหนี้สินจํานวน 6 ราย 
36 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกพืชผักในโรงเรือนที่มีหนี้สินจํานวน 6 ราย 
37 จากการสังเกตภายในบ้านเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ส่ิงอํานวยความสะดวกและบันเทิง เช่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น หรือของฟุ่มเฟือยภายในบ้าน 
แต่มียานพาหนะอย่างรถยนต์และ/มอเตอร์ไซค์เกือบทุกบ้าน ผู้ให้ข้อมูลให้เหตุผลว่า ทุกครัวเรือนจะมีมอเตอร์ไซค์สําหรับเข้าสวนทําการเกษตร 
ส่วนรถยนต์ใช้ในการขนส่งผลผลิตและ/เดินทางเข้าตัวเมือง/จังหวัด เน่ืองจากหมู่บ้านต้ังอยู่บนพ้ืนที่สูงและไกลจากตัวอําเภอและจังหวัด 
จึงจําเป็นต้องมีรถยนต์ นอกจากน้ีในช่วงฤดูฝนจะมีความยากลําบากในการเข้าถึงบ้านนํ้าพัน 
38 ข้าวเจ้าประมาณ 20-30 กระสอบ ข้าวเหนียวประมาณ 10 กระสอบ 
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ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร39 ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะไม่มีเวลาเน่ืองจากต้องดูแลสวน (กาแฟ ไม้ผล 
มะนาว) เกือบทั้งปี และมีรายได้จากภาคการเกษตรที่เพียงพอต่อภาระการใช้จ่ายภายในครัวเรือน40  

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 

จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในเรื่อง
ของการจัดหานํ้า การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผ่านการให้ความรู้และปัจจัยการผลิตบางอย่าง รวมถึง
ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในการรวมกลุ่มกันผลิตเพ่ือให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการอาศัยความได้เปรียบ
จากขนาดในการขนส่งผลผลิตและ/ปัจจัยการผลิต (เน่ืองจากพ้ืนที่เข้าถึงลําบากและอยู่ไกลจากตลาดรับซื้อ)  
ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านนํ้าพันมีรูปแบบและการผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่เป็นปลูก
กาแฟ ไม้ผล และมะนาว โดยในแต่ละปีครัวเรือนเกษตรจะเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
ส่วนไม้ผลจะเก็บเก่ียวในช่วงต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ผล สําหรับมะนาวสามารถ
เก็บเก่ียวได้เกือบทั้งปี (ดูปฏิทินการเก็บเก่ียวในตารางที่ 3-15) สําหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
ที่ว่างเว้นน้ัน41 เกษตรกรจะใช้ในการดูแลบํารุงรักษากาแฟและสวนผลไม้  

ตารางที่ 3-15 ปฏิทินการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกกาแฟ
ผสมผสานไม้ผล 

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กาแฟ      
ลําไย      
มะม่วง      
ล้ินจ่ี      
เงาะ      
มะนาว      

หมายเหตุ: เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกาแฟและไม้ผลมานานกว่า 3 ปี จึงนําเสนอเฉพาะช่วงของการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์แกนนําและครัวเรือนเกษตรที่เป็นตัวอย่างจํานวน 6 ราย ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
 เมื่อพิจารณาถึงการพึ่งพารายได้จากการผลิตกาแฟ ไม้ผล และมะนาวของครัวเรือนเกษตรในกลุ่มนี้
ที่แสดงในตารางที่ 3-16 พบว่า ในแต่ละปีครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะพ่ึงพารายได้จากกาแฟในช่วงต้นปีและ
ปลายปี โดยครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายรับ (ยังไม่หักต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษา) จากกาแฟประมาณ  
 
 

                                                            
39 อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกในครัวเรือนบางราย เมื่อไปเรียนนอกพ้ืนที่แล้วไม่สนใจกลับมาประกอบอาชีพการเกษตรก็ตัดสินใจประกอบอาชีพค้าขาย 
นอกหมู่บ้าน ซึ่งอาชีพที่ได้ความนิยมสําหรับคนในหมู่บ้านนี้ได้แก่ การขายนํ้าเต้าหู ซึ่งสามารถสร้างรายได้ประมาณวันละ 3,000 บาท/ราย  
40 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่มีกระแสรายได้สูงกว่ารายจ่ายในรอบปี 
41 ไม่นับรวมเกษตรกรบางรายท่ีปลูกพืชบางชนิด เช่น มะนาว เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
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50,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (และมีต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาประมาณ 8,000-15,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี)42 สําหรับไม้ผล ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายรับในช่วงกลางปีในระดับที่แตกต่างกันตามชนิดของไม้ผล 
เช่น จากลําไยประมาณ 40,000-70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มะม่วงประมาณ 35,000-90,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ลิ้นจี่ประมาณ 12,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เงาะประมาณ 10,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นต้น  
โดยจะมีต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาไม้ผลในแต่ละชนิดใกล้เคียงกันในระดับไม่เกิน 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
สําหรับมะนาวสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรเกือบทั้งปี โดยครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกมะนาวจะมี
รายรับประมาณ 13,000-15,000 บาท/ครัวเรือนต่อปี และมีต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาประมาณ  
3,000-5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

 ตารางที่ 3-16 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของกลุ่มครัวเรือน
ตัวอย่างที่ปลูกกาแฟผสมผสานไม้ผล 

รายการการผลิตทางการเกษตร รายรับ (บาท/ครัวเรือน) ค่าดูแลบํารุงรักษา (บาท/ครัวเรือน) 

กาแฟ 50,000-100,000 8,000-15,000 

ลําไย 40,000-70,000 4,000-9,000 

มะม่วง 35,000-90,000 6,000-5,000 

ล้ินจ่ี 12,000-60,000 1,000-3,000 

เงาะ 10,000-35,000 1,000-5,000 

มะนาว 13,000-15,000 3,000-5,000 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 6 ราย ในปี พ.ศ. 2562 

 
 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของแกนนําและครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนเกษตรของบ้านนํ้าพัน
จะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการดูแลบํารุงรักษากาแฟและไม้ผล (รวมท้ังพืชอ่ืนๆ) ในรอบปี มีบางครัวเรือนเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ันที่ใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน (ในหมู่บ้านน้ีไม่มีการกู้เงินจาก ธ.ก.ส.)43 ในขณะที่การเก็บ
กาแฟและ/ไม้ผลบางชนิดจะนิยมใช้การเอามื้อ (หรือ ลงแรงกัน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหาร เน่ืองจาก
ชาวบ้านที่มาลงแรงจะจัดเตรียมอาหารมาเอง นอกจากน้ี เกษตรกรบางรายยังได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต เช่น กล้าพันธ์ุพืช ฯลฯ บางส่วนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการชดเชยเยียวยาจากภาครัฐ 
เมื่อประสบกับปัญหาภัยพิบัติอย่างภัยแล้ง  
 สําหรับการจําหน่ายผลิตผลท่ีผลิตได้ เกษตรกรโดยทั่วไปของบ้านนํ้าพันจะนิยมนําผลผลิตออกไปขาย
ยังตลาดและ/พ่อค้าคนกลางซึ่งอยู่นอกหมู่บ้านทั้งภายในและ/นอกจังหวัดน่าน เช่น อําเภอปัว อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดพะเยา เป็นต้น และบางคร้ังจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อภายในหมู่บ้าน สําหรับผลผลิตกาแฟจะขาย
เป็นเชอรี่ (ในปี พ.ศ. 2562 ได้ราคาประมาณ 19 บาท/กิโลกรัม) โดยนิยมนําไปขายที่บ้านสันเจริญ (อําเภอท่าวังผา) 
ทั้งน้ี ผู้นําหมู่บ้านรายหน่ึงที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟรายหนึ่งของหมู่บ้านได้ให้ข้อมูล
                                                            
42 ที่บ้านน้ําพันมีครัวเรือนรายหน่ึงได้ทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้า (Robusta) กว่า 4,000 ต้น ซึ่งปัจจุบันสามารถมีรายได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ประมาณ 300,000-400,000 บาท/ปี 
43 ส่วนใหญ่ชาวบ้านน้ําพันไม่นิยมกู้จาก ธ.ก.ส. เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส. และในกู้จะต้องรวมกลุ่มสมาชิก 15-20 คน และค้ําให้กัน 3 คน 
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เพ่ิมเติมว่า เมื่อไปขายกาแฟที่บ้านสันเจริญน้ันมักได้รับการบ่นอยู่เสมอว่าคุณภาพกาแฟของบ้านนํ้าพันไม่ดี  
จึงมักถูกกดราคา (ขายไม่ค่อยได้ราคา) ด้ังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดจากต่างคนต่างขาย ปัจจุบัน
ชาวบ้านจึงมีการจัดต้ังกลุ่มและสั่งเคร่ืองแปรรูปกาแฟเชอร่ีจากชุมพรมาทําเอง ซึ่งคิดว่าน่าจะเปิดใช้งานภายใน
ปี พ.ศ. 2563 ดังน้ันในปัจจุบันกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว จึงเร่ิมมองหาตลาด 
และกําลังก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นที่ทําการกลุ่ม และจะใช้เป็นจุดรวบรวมและจําหน่ายผลิตผลของหมู่บ้าน
ให้กับพ่อค้าคนกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ 

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

เกษตรกรที่เป็นครัวเรือนตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นรายได้หลักที่สําคัญ  
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี44 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทางการเกษตร
ประมาณปีละ 72,000-258,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยเป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิตแล้ว
ประมาณ 49,000-192,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 45-85 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุน 
ทางการเกษตร) และจากนอกภาคการเกษตรอีกประมาณ 18,000-62,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณ 
ร้อยละ 15-40 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) ครัวเรือนตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มน้ีประมาณครึ่งหน่ึงไม่มีรายได้ 
ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนที่ไปทํางานนอกหมู่บ้าน แต่มีรายได้ที่เป็นเงินโอนจากภาครัฐ (รวมค่าชดเชย
และเยียวยาจากการประสบภัยพิบัติ) ประมาณ 11,600-22,200 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3-17)  

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายประมาณ 93,000-182,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน) และเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนตัวอย่างของบ้านนํ้าพัน
มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย แม้ว่าจะมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณกึ่งหน่ึงที่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ โดยรายจ่ายกว่า
ร้อยละ 34-38 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีประมาณ 37,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(มีช่วงห่างของรายจ่ายเพ่ือการบริโภคระหว่างครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ) ในขณะที่การใช้จ่ายด้านการคมนาคม
สื่อสารจะมีช่วงห่างระหว่างครัวเรือนมากกว่าการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคมประมาณ 
17,000-68,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-40 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน) 
ในขณะที่ค่าทําบุญและงานสังคม และค่าสุรา/บุหรี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนตัวอย่างมีการใช้จ่ายเล็กน้อยในรอบปี 
โดยมีการใช้จ่ายในสองรายการน้ีประมาณ 1,000-5,000 และ 1,000-2,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนหน่ึงอาจ
เน่ืองมาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยจึงทําให้การใช้จ่ายในสองรายการนี้มีน้อย) อย่างไรก็ตาม ตามวัฒนธรรม
ของชาวเมี่ยนจะให้ความสําคัญกับประเพณีแต่งงาน ซึ่งฝ่ายชายจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับค่าสินสอด
และการจัดงานเลี้ยงประมาณ 200,000 บาท หากฝ่ายชายมีเงินไม่พอก็จําเป็นต้องกู้ยืมเงินมาก่อนแล้วค่อย
ชําระคืนในภายหลัง โดยจํานวนวันของการจัดเลี้ยงขึ้นอยู่กับฐานะของฝ่ายชาย ฝ่ายชายท่ีมีฐานะไม่ค่อยดี 
มักจัดเลี้ยงเพียง 1 วัน ส่วนฝ่ายชายที่มีฐานะดีจะจัดเลี้ยง 2-3 วัน 

สําหรับครัวเรือนที่มีบุตรหลานจะมีการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมอีกประมาณ 5,000-38,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและโรงเรียนที่เรียน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทําให้ทราบว่า 

                                                            
44 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกกาแฟผสมผสานกับไม้ผลมีประมาณ 6  ครัวเรือน ใน 1 หมู่บ้าน 
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ครัวเรือนชาวเมี่ยนที่บ้านนํ้าพันโดยส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของรัฐที่อยู่ในตัวอําเภอและ/
จังหวัด เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านปางปุก โรงเรียนสองแคววิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพปัว 
เป็นต้น และเมื่อบุตรหลานจบการศึกษาในระดับภาคบังคับแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เน่ืองจากต้องการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มากที่สุด45 มีทั้งที่ทําการเกษตรต่อจากบิดามารดา หรือ
ออกไปทํางานนอกหมู่บ้าน เช่น ขายนํ้าเต้าหู เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดหน่ึงที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

ตารางที่ 3-17 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกกาแฟ
ผสมผสานไม้ผล 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน 
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 49,000-192,000 การบริโภค 37,000-55,000 
 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 75,000-205,000 การคมนาคมส่ือสาร 17,000-68,000
นอกภาคการเกษตร 18,000-62,000 ทําบุญและงานสังคม 1,000-5,000
 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน - สุรา/บุหร่ี 1,000-2,000
 - เงินโอนจากภาครัฐ 11,600-22,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  5,000-38,000

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 72,000-258,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 93,000-182,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 25,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 35,000-700,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 60,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรท่ีเป็นตัวอย่างจํานวน 6 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

ค. ภาระหนี้สินและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีไม่นิยมกู้เงินมาลงทุนในการผลิตทางการเกษตร เกือบทั้งหมดกู้เงินจาก
กองทุนหมู่บ้านมาใช้จ่ายในการดูแลและบํารุงรักษาไม้ผลและ/พืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ โดยมียอดเงินกู้ 
เพ่ือมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรประมาณ 25,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งใกล้เคียงกับภาระหน้ีสิน
สะสมของครัวเรือนที่มีประมาณ 35,000-70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี46 (โดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ  
60,000 บาท/ครัวเรือน47)  

ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้านและครัวเรือนตัวอย่างทําให้ทราบว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว 
(ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2552) ชาวบ้านนํ้าพันปลูกข้าวโพดเกือบทั้งหมู่บ้าน โดยไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านและพ่อค้า
คนกลางที่รับซื้อข้าวโพดมาใช้ในการผลิตข้าวโพด ซึ่งมีทั้งที่กู้เป็นเงินสด และ/สินเช่ือที่เป็นปัจจัยการผลิต  
(เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี) เมื่อขายผลผลิตได้แล้วจึงค่อยชําระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือพ่อค้าคนกลาง 

                                                            
45 แต่มิได้ปิดก้ันหากบุตรหลานที่มีความต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
46 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกกาแฟผสมผสานไม้ผลจํานวน 6 ราย 
47 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างของกลุ่มที่ปลูกกาแฟผสมผสานไม้ผลที่มีหนี้สินจํานวน 6 ราย 
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(ในกรณีของการกู้จากพ่อค้าคนกลางที่เป็นสินเช่ือปัจจัยการผลิตจะใช้วิธีหักยอดเงินจากการเช่ือปัจจัยการผลิต 
(ไม่ทราบราคา) ออกจากรายรับจากข้าวโพด) ซึ่งทําให้ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสิน แต่หลังจากเลิกปลูก
ข้าวโพดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา48 ชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถปลดหน้ีดังกล่าวได้ และบางรายไม่มีหน้ีแล้ว  
ส่วนบางรายที่มีหน้ีสินก็จะเป็นหน้ีกับกองทุนหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย โดยกู้มาเพ่ือนําเงินมาหมุนใช้ในการซื้อปุ๋ย 
และ/สารเคมี (ยา) สําหรับใช้ในการผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้ผล กาแฟ เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 
(มีประมาณร้อยละ 20-25 ของยอดเงินกู้) และเพ่ือให้สามารถได้รับเงินปันผลจากกองทุนหมู่บ้าน (เพ่ือให้กองทุน
หมู่บ้านยังคงมีการหมุนเวียนของกระแสเงินและมีรายรับจากดอกเบ้ียมาปันผลให้กับสมาชิก) นอกจากน้ี  
ผู้นําและครัวเรือนตัวอย่างบางรายที่ให้ข้อมูล ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเก่ียวกับค่านิยมของคนในชุมชน 
บ้านนํ้าพันว่า มีความหวาดกลัวในการเป็นหน้ีสิน และเมื่อเป็นหน้ีแล้วจะมีความกังวลว่าจะไม่สามารถหาเงินมา
ชําระคืนได้ ดังน้ันบางครัวเรือนจึงตัดสินใจไม่ก่อหน้ี และจะระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยภายในครัวเรือน 
หรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
 

 

  

                                                            
48 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแกเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกกาแฟและไม้ผลแทนการปลูกข้าวโพด 
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บทที่ 4 
สภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของ 

ครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง 

 
ตําบลเมืองจังมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,186 ครัวเรือน และมีจํานวนประชากรท้ังหมด 5,836 คน 

เป็นชาย 2,905 คน หญิง 2,931 คน โดยมีสัดส่วนประชากรชาย-หญิงใกล้เคียงกัน (กรมการปกครอง, 2563) 
ประชากรที่อยู่ในวัยทํางานมีประมาณร้อยละ 70 (กว่าร้อยละ 90 ประกอบอาชีพการเกษตร) และเกือบทั้งหมดเป็น
คนเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองจัง, 2562) และอยู่ภายใต้ 
การปกครองขององค์การบริการส่วนตําบลเมืองจัง (ดูรายละเอียดตําแหน่งหมู่บ้าน เส้นทางนํ้าและเส้นทาง
คมนาคมได้ในภาพที่ 4-1 ส่วนจํานวนครัวเรือนและประชากรในแต่ละหมู่บ้านดูได้ในตารางที่ 4-1) 

ตารางที่ 4-1 จํานวนครัวเรือนและประชากรของตําบลเมืองจังปี พ.ศ. 2562 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จํานวนครวัเรือน

(ครัวเรือน) 

ประชากร
ชาย หญิง รวมทั้งหมด 

(คน) จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) จํานวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 หาดเค็ด 212 309 49.13 320 50.87 629
2 เมืองจังใต้ 223 251 48.46 267 51.54 518
3 หาดผาขน 195 255 49.42 261 50.58 516
4 เมืองหลวง 197 283 50.81 274 49.19 557
5 เมืองจังเหนือ 188 246 49.00 256 51.00 502
6 จัดสรร 99 141 47.64 155 52.36 296
7 สบยาว 131 218 51.42 206 48.58 424
8 ราษฏร์สามัคคี 276 394 50.19 391 49.81 785
9 ใหม่พัฒนา 236 336 50.22 333 49.78 669
10 เมืองจังใหม่พัฒนา 304 358 51.22 341 48.78 699
11 มงคลเจริญสุข 125 114 47.30 127 52.70 241

รวมทั้งหมด (ตําบลเมืองจัง) 2,186 2,905 49.78 2,931 50.22 5,836
ที่มา: รายงานสถิติจํานวนประชากรและบ้านประจําปี พ.ศ. 2562 (กรมการปกครอง, 2563)  

 
 ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนและแตกต่างสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนตาม 
ความแตกต่างของรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง ในที่น้ีจึงขอแบ่งเน้ือหา
การนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ต้ังแต่ภาพรวมในระดับตําบลจนถึงภาพความแตกต่างของครัวเรือนที่มีการผลิต
ทางการเกษตรท่ีแตกต่าง โดยในแต่ละส่วนจะมีประเด็นการนําเสนอใกล้เคียงกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
สภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรที่ครอบคลุมถึงลักษณะรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 
ที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญ กระแสรายได้-รายจ่ายของครัวเรือน และภาระหน้ีสินของครัวเรือน ดังมีรายละเอียด 
ในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 
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ภาพท่ี 4-1 ตําแหน่งหมู่บ้าน เส้นทางนํ้า และทางคมนาคมของตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

หมายเหตุ: ในภาพไม่มีตําแหน่งของบ้านมงคลเจริญสุข ซึ่งแยกตัวจากบ้านจัดสรรประมาณ 5-6 ปีมาแล้ว (ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2557) 
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4.1 ภาพรวมของครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง 

ข้อมูลที่นําเสนอในหัวข้อหลังจากน้ี ส่วนใหญ่ได้มาจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างจํานวน  
50 คน ครอบคลุม 4 หมู่บ้านที่สําคัญของตําบลเมืองจัง ได้แก่ 

1) บ้านราษฏร์สามัคคี เป็นหมู่บ้านก่ึงเมืองก่ึงชนบท เศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรโดยส่วนใหญ่
พ่ึงพาข้าวโพดเป็นหลัก และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่เป็นพ้ืนที่การเกษตรอยู่ในเขตป่า ครัวเรือนตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์
มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3-5 คน และมีที่ดินทํากินประมาณ 2-3 แปลงต่อครัวเรือน มีพ้ืนที่รวมกัน
ประมาณ 12-41 ไร่ต่อครัวเรือน  

2) บ้านเมืองจังเหนือ เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะความเป็นเมือง พ้ืนที่ทําเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า
เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่นิยมประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่ไม่เด่นชัดว่าเป็นการผลิตพืชผลชนิดใด
ชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ49 เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชหลัก เช่น ไม้ผล ข้าวโพด ควบคู่กับการปลูกพืชชนิดอ่ืน
ผสมผสาน ครัวเรือนตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 2-4 คน และมีที่ดินทํากินประมาณ 
3-6 แปลงต่อครัวเรือน มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 16-28 ไร่ต่อครัวเรือน 

3) บ้านจัดสรร เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท ต้ังอยู่ใกล้กับบ้านเมืองจังเหนือและ 
บ้านราษฎร์สามัคคี ครัวเรือนมีสมาชิกประมาณ 2-6 คน พ้ืนที่ทําการเกษตรมีทั้งที่เป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ  
ซึ่งจะมีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่ต่อแปลง และพ้ืนที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ  
6-20 ไร่ต่อแปลง (จากการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้าน ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างบางราย) 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชหลัก เช่น ยางพารา ไม้ผล และข้าวโพด เป็นต้น ควบคู่กับการปลูกพืชชนิดอ่ืน 
ผสมผสาน ครัวเรือนตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 2-6 คน และมีที่ดินทํากินประมาณ 
3-5 แปลงต่อครัวเรือน มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 9-18 ไร่ต่อครัวเรือน 

4) บ้านสบยาว เป็นหมู่บ้านที่ต้ังห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์กลางของตําบล 
ชุมชนค่อนข้างมีลักษณะเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบทที่ค่อนไปทางชนบท ครัวเรือนมีสมาชิกประมาณ 2-4 คน พ้ืนที่
ทางการเกษตรและพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิทั้งหมด เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่เป็นพ้ืนที่จับจองฯ และ  
ส.ป.ก. ทั้งหมด เศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่พ่ึงพาการปลูกข้าวโพดและมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ในบางครัวเรือน (บางครัวเรือนเริ่มมีการปลูกไม้ผลในแปลงข้าวโพด) ครัวเรือนตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์มีสมาชิก
ในครัวเรือนประมาณ 2-6 คน และมีที่ดินทํากินประมาณ 1-3 แปลงต่อครัวเรือน มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ  
15-33 ไร่ต่อครัวเรือน 

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญ 
ครัวเรือนเกษตรโดยทั่วไปของตําบลเมืองจังถือครองพ้ืนที่ประมาณ 3 แปลง/ครัวเรือน และมีเน้ือที่

รวมกันประมาณ 15-20 ไร่ (พ้ืนที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ทางด้านฝั่งขวาของแม่นํ้าน่าน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่า

                                                            
49 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม้ผลได้มีผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผลิตไม้ผลได้ปรับตัวไปทําการเกษตรในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  
ปศุสัตว์ (โค) ปลูกไผ่ (เร่ิมมีการจัดต้ังชมรมปลูกไผ่) ข้าวโพด เป็นต้น 
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และไม่มีเอกสารสิทธิ) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 50-55 ปี มีการปลูกข้าวโพดมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ มะม่วง ลําไย และลิ้นจี่ (ปัจจุบันมีการเปลี่ยนจากสวนผลไม้มาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น) นอกจากน้ี  
มีเกษตรกรจํานวนหน่ึงปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคในครัวเรือน (แต่ถ้าเหลือก็จะนําไปจําหน่าย)50 ปัจจุบันเกษตรกร
หลายรายทําการเกษตรผสมผสานที่เป็นการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 1 รายการ (ประมาณ 2-3 รายการ) 
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวโพดผสมผสานกับไม้ผล (มะม่วง ลําไย ลิ้นจี่) โดยประเภทของไม้ผล (หรือพืช) ที่ปลูก
จะขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่ นํ้า และสภาพอากาศ รวมถึงความสนใจของตัวเกษตรกร และกําลังแรงงาน
ภายในครัวเรือน (ทั้งในเรื่องจํานวน และอายุ) พืชทางการเกษตรที่สําคัญและเป็นที่นิยมของเกษตรกร ได้แก่ พืชไร่ 
(ข้าวโพด ข้าวไร่ มันปะหลัง) ไม้ผล (มะม่วง ลําไย ลิ้นจี่) ยางพารา หม่อน (เลี้ยงไหม) กล้วย และมะม่วงหิมพานต์ 
ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนเกษตรของตําบลเมืองจังไม่นิยมปลูกพืชผักแม้จะมีแม่นํ้า (น่าน) ผ่านกลางตําบล  
(อาจเป็นไปได้ว่า เกษตรกรมีประสบการณ์กับการผลิตพืชไร่และไม้ผลที่ไม่ต้องการความประณีตและการดูแล
เหมือนกับการผลิตพืชผัก นอกจากน้ี พ้ืนที่ทําการเกษตรเกือบทั้งหมดของตําบลอยู่บนพ้ืนที่สูง) สําหรับปศุสัตว์
และประมงมีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและ/สําหรับ
จําหน่ายให้แก่คนในชุมชน (มีบางครัวเรือนที่ทําปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ เช่น เลี้ยงโค (ขายลูก) เลี้ยงไก่ เป็นต้น) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับตําบลนาไร่หลวง ครัวเรือนเกษตรของตําบลเมืองจังมีความหลากหลายในการ
ผสมผสานการผลิตทางการเกษตรน้อยกว่าครัวเรือนเกษตรของตําบลนาไร่หลวง  
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนเกษตรของตําบลเมืองจังส่วนใหญ่ทําการผลิตข้าวโพดและไม้ผล 
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2561 ที่แสดงในภาพที่ 4-2 ที่พบว่า 
พ้ืนที่กว่าร้อยละ 42 และ 34 ของพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเป็นไม้ผล และข้าวโพด (นับรวมในส่วน
ของไร่หมุนเวียนที่เป็นข้าวโพดกับข้าวไร่) ตามลําดับ (รวมกันประมาณร้อยละ 76) หรือคิดเป็นร้อยละ 28  
และ 23 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล (รวมกันประมาณร้อยละ 50) โดยในแต่ละปีเกษตรกรจะปลูกข้าวโพด
ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเก็บเก่ียวประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี สําหรับ 
การเก็บเก่ียวผลผลิตที่เป็นไม้ผล จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ผล เช่น จะเก็บเก่ียว 
มะม่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ลําไยประมาณเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม ลิ้นจี่ประมาณเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต (กรีดยาง) ได้เกือบทั้งปี 
ยกเว้นในช่วงที่ยางผลัดใบประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่เลี ้ยงไหม 
ที ่บ ้านสบยาวจะเก็บเกี ่ยวรังไหมในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม (ดูรายละเอียดของปฏิทินการผลิต 
ทางการเกษตรท่ีสําคัญได้ในตารางที่ 4-2)  
 
 

                                                            
50 แม้ว่าครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้บริโภค แต่ถ้าหากมีผลผลิตเหลือก็จะแบ่งไปจําหน่าย อย่างเช่น ครัวเรือนตัวอย่างหนึ่งมีการปลูกข้าว
ประมาณ 5 ไร่ ได้ข้าวประมาณ 100 กระสอบ เก็บไว้บริโภคจํานวน 40 กระสอบ และแบ่งไปจําหน่ายอีก 60 กระสอบ (ข้าว 1 กระสอบมีน้ําหนัก
ประมาณ 48-50 กิโลกรัม) 
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ภาพท่ี 4-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ: ในภาพไม่มีตําแหน่งของบ้านมงคลเจริญสุข ซึ่งแยกตัวจากบ้านจัดสรรประมาณ 5-6 ปีมาแล้ว (ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2557) 
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ตารางที่ 4-2 ปฏิทินการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของครัวเรือนตัวอย่างในตําบลเมืองจัง  

รายการการผลิตทางการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวโพด      

     

มะม่วง      

ลําไย      

ล้ินจ่ี      

ยางพารา      

หม่อน (เล้ียงไหม)      

     

เก็บเก่ียวรังไหม      

ข้าว      

     

หมายเหตุ:  หมายถึง ช่วงการปลูก;  หมายถึง ช่วงเก็บเก่ียว 
ไม้ผลส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตหลังปีที่ 3 ส่วนยางพาราจะสามารถกรีดได้ต้ังแต่ปีที่ 7 

ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์แกนนํา และครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 50 ราย 
 
ทั้งนี้เพื่อให้ภาพของการพึ่งพารายได้และภาระทางด้านรายจ่ายจากการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ

ของครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด ไม้ผลบางชนิด (มะม่วง ลําไย ลิ้นจี่) ยางพารา และ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในที่น้ีจะขอนําเสนอข้อมูลรายรับ (การพ่ึงพารายได้) และค่าดูแลบํารุรักษา/ต้นทุนการ
ผลิต (ภาระทางด้านรายจ่าย) ของการผลิตทางการเกษตรทั้ง 4 รายการ ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 50 ราย ในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองจังเหนือ บ้านจัดสรร บ้าน
ราษฏร์สามัคคี และบ้านสบยาว ดังแสดงในตารางที่ 4-3   

จากข้อมูลในดังกล่าว พบว่า ครัวเรือนที่พ่ึงพาข้าวโพด ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยางพาราจะมีระดับ
รายได้ที่สูงกว่ากลุ่มที่พ่ึงพารายได้จากไม้ผล (แม้ว่าจะมีภาระในเร่ืองต้นทุนสูงตามไปด้วยแต่ก็ยังคงมีรายได้สุทธิ 
สูงกว่า) โดยครัวเรือนตัวอย่างที่พึ่งพารายรับจากข้าวโพดเป็นหลัก (มีประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือน
ตัวอย่างทั้งหมด) จะมีระดับรายรับประมาณ 50,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีภาระการใช้จ่าย 
ในการลงทุนผลิตประมาณ 20,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่) ในขณะที่ครัวเรือน
ตัวอย่างที่พ่ึงพารายรับจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลัก (มีประมาณร้อยละ 11 ของครัวเรือนตัวอย่าง) จะมี
ระดับรายรับประมาณ 50,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ปลูกหม่อน และปริมาณไหม
ที่เลี้ยง) โดยมีภาระการใช้จ่ายในการลงทุนผลิตประมาณ 15,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สําหรับครัวเรือน
ตัวอย่างที่พ่ึงพารายรับจากยางพารา (มีการกรีดยางมาระยะหนึ่งแล้ว) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 16 ของครัวเรือน
ตัวอย่างทั้งหมด จะมีระดับรายรับประมาณ 20,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีภาระการใช้จ่ายในการ
ดูแลบํารุงรักษาสวนยางพาราประมาณ 3,000-4,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดสวนยางพารา  
และอายุของต้นยางพารา) ส่วนครัวเรือนตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มพ่ึงพารายรับจากไม้ผล (ไม้ผลบางส่วนโดยเฉพาะลิ้นจี่
ที่เริ่มมีอายุมาก) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 42 ของครัวเรือนตัวอย่าง จะมีระดับรายรับประมาณ 1,000-30,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี โดยมีภาระการใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษาสวนไม้ผลประมาณ 1,000-7,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของสวนไม้ผล ชนิด และอายุของไม้ผล) 
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ตารางที่ 4-3 ระดับการพ่ึงพาและภาระในรอบปีของการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของครัวเรือนตัวอย่างใน
ตําบลเมืองจัง  

รายการ 
การผลิตทางการเกษตร 

สัดส่วนของครัวเรอืนตัวอย่าง 
(ร้อยละ) 

รายรับ  
(บาท/ครัวเรือน) 

ค่าดูแลบํารุงรักษา/ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ครัวเรือน) 

ข้าวโพด 30 50,000-200,000 20,000-100,000 

มะม่วง  

42 

4,000-30,000 2,000-7,000 

ลําไย 4,000-15,000 2,000-5,000 

ล้ินจ่ี 1,000-5,000 1,000-2,000 

ยางพารา 16 20,000-30,000 3,000-4,000 

ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 11 50,000-150,000 15,000-30,000 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลที่เลือกจากครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายรับจากกิจกรรมทางการเกษตรดังกล่าวเป็นรายได้หลัก 
ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์แกนนําและครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 50 ราย ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างและแกนนําทําให้ทราบว่า นอกจากปัญหาในเรื่องของราคาพืชผล

ที่ผันผวนและการเผชิญกับการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางหรือตลาด อันเน่ืองมาจากผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
และ/การมีผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรในตําบลเมืองจังยังเผชิญกับปัญหาในการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอีก 
2 ปัญหา (เหมือนกับหลายพ้ืนที่ในจังหวัดน่าน และเหมือนกับตําบลนาไร่หลวง) ได้แก่ 

1) ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ผลิตไม้ผล (โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) โดยทําให้ผลผลิตของไม้ผลลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก  
ไม้ผลบางชนิดอาจไม่ติดดอกและ/ติดผลเมื่ออุณภูมิไม่หนาวเย็นเพียงพอ หรือเมื่อฝนทิ้งช่วง  โดยเฉพาะลิ้นจี่ 
ลําไย และมะม่วง ที่เป็นไม้ผลหลักของตําบลเมืองจัง ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเน่ืองต่อรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ 
โดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้องพ่ึงพารายได้หลักจากไม้ผล (บ้านจัดสรร บ้านเมืองจังหนือ บ้านราษฏร์สามัคคี) 
สําหรับในกรณีของภัยธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นภัยแล้งกับพายุฝน ซึ่งในกรณีของภัยแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่มัก
ไม่ได้แก้ไขปัญหา (ส่วนหน่ึงมาจากการที่แหล่งนํ้าที่ใช้ไม่มีนํ้า เพราะ ฝนตกน้อย (หรือ ช่วงสั้น) ทําให้ไม่สามารถ
เก็บกักนํ้าไว้ได้) สําหรับเกษตรกรบางรายทีแ่หล่งนํ้ายังคงมนํ้ีา ก็จะแก้ไขโดยการสบูนํ้าจากแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้มาใช้
บรรเทาปัญหาดังกล่าว สําหรับพายุฝน (ไม่ได้เกิดทุกปี) มักจะทําลายผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมา 
เกษตรกรมักจะได้รับการช่วยเหลือและชดเชยเยียวยาจากภาครัฐในระดับหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด51 นอกจากน้ี ในกรณีของสวนยางพารา ภัยแล้งอาจทําให้ต้นยางพารายืนต้นตาย ส่วนพายุฝนอาจทําให้
ต้นยางพาราหักโค่นได้ 

                                                            
51 ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งแบ่งปันฟังว่า ช่วงที่เกิดปัญหาข้าวโพดล้มจากพายุที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่บ้านราษฎร์สามัคคีและ 
บ้านเมืองจังเหนือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ภาครัฐชดเชยให้ไร่ละประมาณ 1,000-1,250 บาท/ไร่ กําหนดชดเชยให้รายละไม่เกิน 1-3 ไร่ 
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2) การระบาดของโรคและศัตรูพืช เป็นปัญหาหลักที่เกษตรกรท่ีปลูกข้าวโพด ไม้ผล และหม่อน 
มักเผชิญอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ ได้และทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมักเผชิญกับหนอนกระทู้และเพลี้ย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนมักเผชิญกับ 
โรคใบหม่อน ราแป้งในใบหม่อน โรคหนอนไหม ซึ่งในเบ้ืองต้นเกษตรกรจะใช้ทั้งสารเคมีและสารชีวภาพในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งหากปัญหาไม่ลุกลามจนเกินความสามารถในการควบคุมของเกษตรกรก็มักสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่แล้งจ้ด เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดมักเผชิญกับการระบาดของหนอนกระทู้ หรือเพลี้ยที่ระบาด
รุนแรงมากจนทําให้ข้าวโพดตาย ซึ่งหากตายในช่วงต้นของการปลูกเกษตรกรก็จะปลูกใหม่แทน ทําให้มีต้นทุน
การผลิตเพ่ิมขึ้น 

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากความแตกต่างของท่ีมาของรายได้ที่แตกต่างของครัวเรือนเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างจาก
ขนาดรายรับจากการผลิตทางการเกษตร และการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมถึงเงินโอนจาก
ภาครัฐ และเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน ทําให้ครัวเรือนเกษตรของตําบลเมืองจังมีช่วงห่างของรายได้ 
ในรอบปีแตกต่างกันมากต้ังแต่ระดับหลักหมื่นจนถึงเกือบหลักล้าน อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 50 ราย พบว่า โดยทั่วไปแล้วครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ต่อปี (หักต้นทุนทาง
การเกษตร) ประมาณ 95,000-143,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิต
แล้วประมาณ 42,000-80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 45-60 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุน
ทางการเกษตร) และจากนอกภาคการเกษตรอีกประมาณ 20,000-56,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณ
ร้อยละ 35-60 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) นอกจากน้ี ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 46 มีรายได้ 
ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนที่ไปทํางานนอกตําบล ประมาณ 24,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(สําหรับบางครัวเรือน รายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นหน่ึงในรายได้หลักของครัวเรือน) 52 
สําหรับรายได้จากรับจ้างเป็นอีกหน่ึงในรายได้หลักที่คอยเสริมสภาพคล่องให้กับบางครัวเรือนระหว่างที่รอ 
เก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร โดยครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายได้จากการรับจ้างมีประมาณร้อยละ 46 
เช่นเดียวกัน และมีระดับรายได้ประมาณ 10,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่เป็นเงินโอน
จากภาครัฐที่มีประมาณ 7,200-14,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตาราง 4-4) 

จากข้อมูลข้างต้นพอจะแสดงให้เห็นว่า รายได้จากภาคเกษตรยังเป็นหน่ึงในแหล่งรายได้สําคัญของ
ครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง โดยเฉพาะรายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอย่างข้าวโพด  
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และยางพารา ส่วนไม้ผลกลับมีบทบาทความสําคัญในฐานะของการเป็นแหล่งรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเกษตรลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนหน่ึงมาจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

                                                            
52 จากข้อมูลของครัวเรือนตัวอย่างพบว่า เกษตรกรในตําบลเมืองจังมีค่านิยมในการสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่จะ
สามารถส่งได้ ซึ่งภายหลังจากจบการศึกษา บุตรหลานมักนิยมทํางานนอกภาคการเกษตรในต่างจังหวัดและส่งเงินบางส่วนกลับมาให้ที่บ้านใช้จ่าย  
ซึ่งในปัจจุบันแทบจะไม่เห็นเกษตรกรในตําบลเมืองจังที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี   
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ที่ส่งผลให้ผลผลิตไม้ผลมีปริมาณลดลง ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตร โดยเฉพาะเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน
เช่น บุตรหลาน คู่สมรส เป็นต้น และรายได้จากการรับจ้าง เป็นอีกสองแหล่งรายได้ที่สําคัญให้กับครัวเรือนเกษตร
ของตําบลเมืองจัง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงระหว่างที่รอการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายของครัวเรือนตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 4-4 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างมี 
ช่วงห่างของความแตกต่างของการใช้จ่ายระหว่างครัวเรือนน้อยกว่ารายได้ และมีระดับของการใช้จ่ายที่สูงกว่า
รายได้เล็กน้อย โดยเกือบร้อยละ 60 ของครัวเรือนตัวอย่าง มีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ครัวเรือนตัวอย่างจะมี
การใช้จ่ายในรอบปีประมาณ 118,000-156,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคประมาณ
ร้อยละ 35-45 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนตัวอย่าง ซึ่งมีระดับรายจ่ายประมาณ 37,000-64,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ในขณะที่การใช้จ่ายด้านการคมนาคมสื่อสารมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด หรือประมาณ 14,000-24,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ทั้งน้ี การใช้จ่ายด้านคมนาคมสื่อสารมีช่องว่าง 
ความแตกต่างของการใช้จ่ายระหว่างครัวเรือนน้อยกว่าการบริโภค เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทําบุญ
และสังคมที่มีประมาณ 2,000-3,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (น้อยกว่ากรณีของตําบลนาไร่หลวง) สําหรับการใช้จ่าย
เก่ียวกับสุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสุรา) มีช่องว่างความแตกต่างของการใช้จ่ายระหว่างครัวเรือนมาก 
โดยครัวเรือนตัวอย่างจะมีการใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,000-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่าย 
ในลักษณะการออมผ่านกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะค่าฌปณกิจที่มีประมาณ 1,400-4,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 80 ที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี) สําหรับครัวเรือนที่มีบุตรหลาน (มีประมาณ
ร้อยละ 78 ของครัวเรือนตัวอย่าง) จะมีการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 20-36 ของ
รายจ่ายทั้งหมดในรอบปี โดยจะมีการใช้จ่ายประมาณ 25,000-62,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

จากข้อมูลการใช้จ่ายของครัวเรือนตัวอย่างข้างต้น พบว่า การใช้จ่ายในรอบปีของครัวเรือนตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขั้นในรอบปี แต่รายได้กับรายจ่ายมีความสัมพันธ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณี
ของตําบลนาไร่หลวง53 และครัวเรือนเกษตรมีระดับการใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้เล็กน้อย แต่มีช่องว่าง 
ความแตกต่างระหว่างครัวเรือนในเรื่องของรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ทั้งน้ี รายจ่ายเพ่ือการบริโภคยังคงเป็น
รายจ่ายหลักของครัวเรือน รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมสื่อสาร (ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าโทรศัพท์) 
ในขณะที่ครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนจะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และ 
สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมสื่อสารของครัวเรือน แต่ใกล้เคียงกับรายจ่ายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน 

การใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานโดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการศึกษา และ/ 
ค่าขนม/ค่าใช้จ่ายจิปาถะประจําวันของบุตรหลาน โดยระดับของการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ส่วนหน่ึง 
จะขึ้นอยู่กับประเภทสถาบันการศึกษา กล่าวคือ หากบุตรหลานศึกษาในสถานศึกษาเอกชนก็จะมีรายจ่าย
ค่อนข้างสูง แต่หากบุตรหลานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตํ่ากว่า เน่ืองจากได้รับการสนับสนุน 
และยกเว้นค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การศึกษาบางอย่าง สําหรับในกรณีระดับอุดมศึกษาน้ัน ระดับของการใช้จ่าย

                                                            
53 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี boothstrapped confidence intervals for the correlaton coefficient ระหว่างรายได้กับรายจ่ายของ
ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 50 ครัวเรือน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับรายจ่ายมีค่า 0.429 ซึ่งน้อยกว่ากรณีตําบลนาไร่หลวงท่ีมี
ค่าดังกล่าว 0.697 



64 

ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันน้อย และมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด54 เน่ืองจากต้องไปเรียนต่างจังหวัด 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พัก ค่ากินค่าอยู่ ฯลฯ ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจําเดือน โดยส่วนใหญ่เยาวชนของตําบลเมืองจัง
นิยมไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาในต่างจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (กรุงเทพฯ) เป็นต้น 

ตารางที่ 4-4 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างในตําบลเมืองจัง  

หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ปี 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 42,000-80,000 การบริโภค 37,000-64,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 53,000-117,000 การคมนาคมส่ือสาร 14,000-24,000 

นอกภาคการเกษตร 31,000-56,000 ทําบุญและงานสังคม 2,000-3,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 24,000-60,000 สุรา/บุหร่ี 2,000-10,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 7,200-14,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  25,000-62,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 95,000-143,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 118,000-156,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 58,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 100,000-250,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 170,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 50 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median 
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 สําหรับการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทั้งที่ใช้ในการ
ลงทุนผลิตข้าวโพด ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และ/ใช้สําหรับดูแลบํารุงรักษาไม้ผลน้ัน ครัวเรือนเกษตรที่เป็น
ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 68) ใช้วิธีการกู้เงินและ/สินเช่ือที่เป็นปัจจัยการผลิตมากกว่าที่จะใช้
เงินทุนของตนเอง โดยมีเงินกู้ปัจจัยการผลิตประมาณ 53,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมีทั้งที่เป็น 
การกู้ในลักษณะเงินสดและปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี เป็นต้น ซึ่งเมื่อขายผลผลิตแล้วก็จะ
นําไปชําระคืน (หรือ หักออกจากรายรับที่ได้รับจากการขายผลผลิต) แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมกู้เป็นเงินสด
มากกว่าปัจจัยการผลิต เน่ืองจาก เกษตรกรสามารถจัดสรรเงินกู้มาใช้จ่ายภายในครัวเรือนในด้านอ่ืนๆ ซึ่งมีทั้งที่ 
ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค จับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไป จนถึงการนําไปชําระหน้ีสินของแหล่งเงินกู้อ่ืน และ 
มีบางครัวเรือนจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวมาใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับบุตรหลาน (ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 82 
มียอดเงินกู้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าต้นทุนการผลิต) สําหรับแหล่งเงินกู้เพ่ือการเกษตรท่ีสําคัญยังคงเป็น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้าน  

                                                            
54 จากข้อมูลของครัวเรือนตัวอย่างพบว่า ในกรณีที่บุตรหลานเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานสูงกว่า  
100.000 บาท/ปี บางครัวเรือนสูงถึง 180,000-200,000 บาท/ปี ซึ่งบางครัวเรือนจําเป็นต้องกู้เงินมาใช้ในส่วนนี้ 
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 นอกจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับปัจจัยการผลิตแล้ว ครัวเรือนเกษตรจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่ปลูก
ข้าวโพดจําเป็นต้องมีการจ้างแรงงานและ/เอามื้อในการผลิต55 ซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง 
พบว่า มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 72 ที่มีการจ้างแรงงานและเอามื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีประมาณ 
7,000-13,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือประมาณร้อยละ 20-40 ของต้นทุนการผลิต 

ค. ภาระหนี้สินและแหล่งเงินกู้ที่สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในตําบลเมืองจังมีช่วงห่างของภาระหน้ีสินสะสมท่ีแตกต่างกันมากระหว่างครัวเรือน
ต้ังแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้าน โดยมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 86 มีภาระหน้ีสินสะสมในรอบปี 
ที่สอบถาม โดยมีภาระหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสะสมประมาณ 110,000-250,000 บาท/ครัวเรือน/ปี56 
(สูงกว่ากรณีของตําบลนาไร่หลวง) และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 170,000 บาท/ครัวเรือน/57 ซึ่งประมาณ
ร้อยละ 81 ของครัวเรือนตัวอย่างที่มีหน้ีสิน จะมีภาระหน้ีสินเกิน 100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และประมาณร้อยละ 
70 ของครัวเรือนตัวอย่างที่มีหน้ีสิน จะมีหน้ีสินสะสมต่อปีสูงกว่ารายได้ โดยครัวเรือนตัวอย่างที่พ่ึงพารายได้
จากไม้ผลเป็นหลักจะเป็นกลุ่มที่มีภาระหน้ีสินน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จะเป็นกลุ่มที่มีภาระหน้ีสินมากที่สุด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-5)  

ครัวเรือนเกษตรยังคงนิยมให้เหตุผลของการกู้กับแหล่งเงินกู้ทางการเกษตรว่าเพ่ือใช้ลงทุนหรือใช้จ่าย
เพ่ือการเกษตร แต่ในความเป็นจริงเงินกู้ถูกนําไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ซื้อยานพาหนะ สร้างและ/
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผ่อนชําระสิ่งอํานวยความสะดวก โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรหลาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สําหรับครัวเรือนที่มีหน้ีสูง ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะยาว 
เพ่ือนํามาลงทุนในทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยและ/ซื้อรถยนต์58 

ตารางที่ 4-5 ภาระหน้ีสินของครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มต่างๆ ในตําบลเมืองจัง 

การผลิตทางการเกษตร
ที่เป็นแหล่งรายไดห้ลัก

กู้ยืมทางการเกษตร
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี

ระดับหนี้สนิสะสม
(บาท/ครัวเรือน) 

โดยทั่วไปมีหนี้สิน
(บาท/ครัวเรือน)

ข้าวโพด 70,000-100,000 (80%) 100,000-300,000 200,000
ไม้ผล (มะม่วง ลําไย ล้ินจ่ี) 45,000-100,000 (70%) 100,000-230,000 150,000

ยางพารา 
20,000-180,000 (73%)

นํามาลงทุนข้าวโพด  
มันสําปะหลัง และไม้ผล

95,000-360,000 215,000 

ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
90,000-150,000 (60%)
นํามาใช้ลงทุนในข้าวโพด

120,000-260,000 200,000 

ครัวเรอืนตัวอย่างทั้งหมด 53,000-100,000 100,000-250,000 170,000
หมายเหตุ:1 เป็นค่ามัธยฐาน (Median) และช่วงของค่ามัธยฐานที่ได้จากวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median ณ ระดับความ

เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
                                                            
55 โดยเฉพาะในขั้นตอนของการปลูกที่เป็นหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การเก็บเก่ียวที่เป็นตัดและ/หักข้าวโพด 
56 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 43 ราย 
57 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 43 ราย 
58 สําหรับเกษตรกรบางรายจะแบ่งเงินกู้ประมาณร้อยละ 30-70 ของยอดเงินกู้ ไปสร้าง/ต่อเติมบ้าน ส่วนเกษตรกรท่ีนําไปใช้ซ้อรถยนต์จะแบ่งเงินกู้ประมาณ 
ร้อยละ 30-50 ของยอดเงินกู้ ไปใช้ในการดาวน์รถยนต์ ส่วนที่เหลือจะใช้เพ่ือการเกษตร และใช้จ่ายในครัวเรือนไม่เกินร้อยละ 10 
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ทั้งน้ีแม้ว่าในปัจจุบันครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจังจะมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้  
แต่ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ยังคงนิยมกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งในที่น้ีขอนําเสนอรายละเอียดของหลักเกณฑ์เง่ือนไขของการกู้เงินจากทั้งสองแหล่ง 
พอสังเขปดังน้ี 

1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) มีลักษณะของการปล่อยกู้ให้กับครัวเรือน
ที่เป็นสมาชิก 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปล่อยกู้ระยะสั้นที่มีกําหนดระยะเวลาการชําระหน้ีไม่เกิน 1 ปี (บางกรณี
อาจมีระยะเวลา 5 ปี)  โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท และ 2) การปล่อยกู้ระยะยาวที่มีกําหนดระยะเวลา
การชําระหน้ีต้ังแต่ 10-15 ปี โดยวงเงินกู้จะขึ้นอยู่กับระดับความน่าเช่ือถือของเกษตรกร59 ส่วนใหญ่จะชําระ
เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายปี สําหรับเง่ือนไขในการกู้จะคล้ายคลึงกัน คือ เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกของ  
ธ.ก.ส. ใช้สมาชิก (ต้องรวมตัวกันไปกู้เงินต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป) หรือสามารถใช้ที่ดินในการค้ําประกัน สําหรับ 
ในกรณีของตําบลเมืองจัง พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างนิยมกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในวงเงิน 100,000-400,000 บาท  
โดยมีอัตราดอยเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี (หากเป็นผู้ กู้รายใหม่จะจ่ายดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี) ในปี  
พ.ศ. 2562 ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 86 ของครัวเรือนที่มีหน้ีสิน มีหน้ีสินกับ ธ.ก.ส. ประมาณ 
100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน 
 แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้เหตุผลกับ ธ.ก.ส ว่า เพ่ือนําเงินกู้มาใช้ในการผลิตทางการเกษตร 
แต่ในความเป็นจริงน้ัน เกษตรกรมักนําเงินกู้ไปใช้นอกเหนือจากการผลิตทางการเกษตร โดยทั่วไปครัวเรือน
ตัวอย่างจะนําเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ไปใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรประมาณร้อยละ 30 ใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีก
ประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 40 จะใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร60 หรือในบางกรณี 
ก็จะนําไปใช้ในการสร้าง/ต่อเติมที่อยู่อาศัย (ประมาณร้อยละ 30-70 ของยอดเงินกู้) หรือนําไปซื้อ (หรือ ดาวน์) 
รถยนต์ (ประมาณร้อยละ 30-50 ของยอดเงินกู้) ซึ่ง ธ.ก.ส. มิได้เคร่งครัดว่าเกษตรกรที่เป็นผู้กู้จะนําเงินกู้ไปใช้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

2) กองทุนหมู่บ้าน เป็นหน่ึงในแหล่งเงินกู้ระดับหมู่บ้านที่เกษตรกรนิยมใช้ (เป็นแหล่งเงินกู้เฉพาะ 
คนในหมู่บ้าน) ซึ่งแต่ละครัวเรือนสามารถทําสัญญาเงินกู้ได้มากกว่าหน่ึงสัญญา (ขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกของ
ครัวเรือน) โดยเงื่อนไขของการกู้ในแต่ละหมู่บ้านจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่มีเงื่อนไขที่
คล้ายคลึงกัน เช่น ผู้กู ้ต้องเป็นสมาชิกในชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน ในการทําสัญญาเงินกู้ต้องมีผู ้ค้ําประกัน
ประมาณ 2-3 คนต่อสัญญา เป็นต้น ส่วนใหญ่จะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6-7 ต่อปี และมีกําหนด
ระยะเวลาการชําระหน้ีไม่เกิน 1 ปี หากมีการชําระหน้ีเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดก็ต้องจ่ายดอกเบ้ียเพ่ิมตามที่
กําหนดไว้ สําหรับในกรณีของตําบลเมืองจัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ  
65 ของครัวเรือนที่มีหน้ีสิน เป็นหน้ีสินกับกองทุนหมู่บ้านประมาณ 26,000-58,000 บาท/ครัวเรือน และส่วนใหญ่

                                                            
59 ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ในตําบลเมืองจังอยู่ในระดับ 2A ขึ้นไป โดยผู้กู้ที่มีเครดิตสูงจะมีระดับของอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกลง เช่น ผู้กู้ระดับ A  
จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี ผู้กู้ระดับ 2A จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี และผู้กู้ระดับ 3A จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี เป็นต้น 
60 บางรายจะแบ่งเงินกู้ประมาณร้อยละ 30-70 ของยอดเงินกู้ ไปสร้าง/ต่อเติมบ้าน ส่วนรายที่นําไปใช้ซื้อรถยนต์จะแบ่งเงินกู้ประมาณร้อยละ 30-50 ของ
ยอดเงินกู้ ไปใช้ดาวน์รถยนต์ 
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จะนําเงินกู้ไปใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรประมาณร้อยละ 30 ใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณร้อยละ 20  
และเพ่ือการศึกษาของบุตรหลานประมาณร้อยละ 50 นอกจากน้ี มีบางครัวเรือนนําเงินกู้ทั้งหมดไปใช้ต่อเติมบ้าน 
และ/ลงทุนในธุรกิจ  

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้จากการสํารวจครัวเรือนตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนเกษตรของตําบลเมืองจัง
พ่ึงพารายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ 4 ประเภท ได้แก่ ข้าวโพด ไม้ผล ยางพารา และปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม โดยไม้ผลจะมีบทบาทในฐานะเป็นแหล่งรายได้ลดลง นอกจากน้ี เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน และ 
การรับจ้าง เป็นสองแหล่งรายได้นอกภาคเกษตรที่สําคัญ สําหรับรายจ่ายเพ่ือการบริโภค ค่าคมนาคมสื่อสาร 
เป็นสองรายการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับครัวเรือนเกษตร ขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทําให้ครัวเรือนเกษตรจําเป็นต้องก่อหน้ี เช่นเดียวกับการลงทุน 
ในทรัพย์สิน เช่นการสร้าง/ปรับปรุงบ้าน การซื้อรถยนต์ เป็นต้น สําหรับการขาดทุนจากการผลิต 
ทางการเกษตรอาจมิใช่สาเหตุสําคัญที่ทําให้ครัวเรือนเกษตรต้องก่อหน้ี ยกเว้น ในกรณีที่ต้องลงทุนใหม ่
เพ่ือปลูกไม้ผล ยางพารา ไม้ยืนต้น รวมทั้งการได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและ/การระบาดของโรคและศัตรูพืช 

4.2 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีพึ่งพารายได้จากข้าวโพดเป็นหลัก 

การปลูกข้าวโพดเป็นหน่ึงในกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของตําบลเมืองจัง โดยมีพ้ืนที่ปลูก
มากเป็นลําดับสองรองจากไม้ผล (จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพที่ 4-2 พบว่า ตําบลเมืองจังมีพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดและไร่หมุนเวียนที่มีการปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ รวมกันประมาณ 11,871 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  
34 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร หรือประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเมืองจัง) และมีครัวเรือน
ประกอบกิจกรรมการปลูกข้าวโพดมากที่สุดถึงร้อยละ 31 ของครัวเรือนทั้งหมด เมื่อเทียบกับกิจกรรม
การเกษตรอ่ืนๆ ของตําบลเมืองจัง (องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองจัง, 2562) ทั้งน้ีเน่ืองด้วยปัจจัยทางด้าน
รายได้ที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ ปลูกและดูแลง่ายไม่ต้องอาศัยทักษะความรู้มาก จึงทําให้เกษตรกรนิยมเลือก
ปลูกข้าวโพดเป็นอันดับแรกเสมอหากต้องตัดสินใจทําการผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ของตําบลเมืองจังจะนิยมทําการเกษตรแบบผสมผสานมากข้ึน โดยมีการปลูกข้าวโพดร่วมกับ 
พืชอ่ืนๆ โดยเฉพาะไม้ผล แต่จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกข้าวโพด
ผสมผสานไม้ผลในบ้านราษฎร์สามัคคี บ้านเมืองจังเหนือ บ้านจัดสรร และบ้านสบยาว ยังคงมีรายได้หลักจาก
ข้าวโพดเป็นสําคัญ เนื่องในปีช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (หลังจากปี พ.ศ. 2560) ไม้ผลไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดี 
และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา  

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรที่เปน็แหล่งรายไดส้ําคญั 

ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีเน้นการปลูกข้าวโพดเป็นหลัก โดยในแต่ละปีจะปลูกข้าวโพดเพียง
ครั้งเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (ใช้ระยะเวลาปลูก
ประมาณ 3 เดือน) นอกจากข้าวโพดแล้วครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ียังมีไม้ผลเป็นหน่ึงกิจกรรมการเกษตร 
ที่สําคัญ (ในฐานะของการใช้พ้ืนที่) แต่ไม่ใช่แหล่งรายได้หลักทางการเกษตรของครัวเรือน บางครัวเรือนมีการ
ปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา ฟักทอง เป็นต้น เสริมในช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าวโพด ทั้งนี้หากพิจารณาจากปฏิทินการผลิต 
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ที่นําเสนอในตารางที่ 4.2 ครัวเรือนเกษตรกลุ่มน้ีพ่ึงพารายได้จากข้าวโพดประมาณปีละหน่ึงครั้งในช่วงปลายปี 
(มีรายได้หลังจากหักต้นทุนแล้วประมาณ 30,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) ในขณะที่ไม้ผลจะเป็นรายได้เสริม
ในช่วงกลางปี (รายได้หลังจากหักต้นทุนแล้วประมาณ 2,000-12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ขึ้นอยู่กับประเภท 
ของไม้ผล) อย่างไรก็ตาม จากการลดลงของรายได้จากไม้ผล ทําให้เกษตรกรบางรายปรับตัวหันมาทํากิจกรรม
การเกษตรอ่ืนที่สามารถสร้างรายได้แทนไม้ผล เช่น ปศุสัตว์ (เช่น โค) พืชผัก (เช่น แตงกวา ฟักทอง) กล้วยนํ้าว้า 
มันลําปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 

สําหรับผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรส่วนใหญ่ในตําบลเมืองจัง มักจะถูกนําไปขายให้กับพ่อค้า 
คนกลางในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากเพ่ือความสะดวกในการรับซื้อและลดต้นทุนค่าขนส่งแล้ว ส่วนหน่ึง 
อาจเน่ืองมาจากการที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด (บางราย) กู้และ/เช่ือปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าคนกลาง 
(พ่อเลี้ยง) ซึ่งมักจะผูกขาดการซื้อขายไว้กับพ่อค้าคนกลางคนที่ไปกู้เท่าน้ัน61 ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ครัวเรือน
ตัวอย่างยังพบว่า เกษตรกรที่ไม่ได้กู้และ/เช่ือปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าคนกลางจะได้ราคารับซื้อข้าวโพดใน
ระดับราคาที่สูงกว่าเกษตรกรที่กู้ปัจจัยการผลิตอย่างมีนัยสําคัญ 

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นรายได้หลักที่สําคัญ62 มีรายได้ที่หักต้นทุน
ทางการเกษตรประมาณปีละ 87,000-155,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยเป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หัก
ต้นทุนการผลิตแล้วประมาณ 47,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 42-76 ของรายได้
ทั้งหมดที่หักต้นทุนทางการเกษตร) และจากนอกภาคการเกษตรอีกประมาณ 30,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(หรือประมาณร้อยละ 23-58 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) โดยมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 43  
มีรายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 23,000-36,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (บางครัวเรือนมี
รายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นหน่ึงในรายได้หลักของครัวเรือน) สําหรับรายได้จากรับจ้าง 
เป็นอีกหน่ึงในรายได้หลักที่คอยเสริมสภาพคล่องให้กับบางครัวเรือนระหว่างที่รอเก็บเก่ียวผลผลิต 
ทางการเกษตร โดยครัวเรือนตัวอย่างประมาณก่ึงหน่ึงมีรายได้จากการรับจ้างที่ระดับรายได้ประมาณ  
5,400-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่ารายได้ที่เป็นเงินโอนจากภาครัฐที่มีประมาณ 7,200-17,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-6) 

                                                            
61 จากการสัมภาษณ์แกนนําและครัวเรือนตัวอย่างพบว่า ในตําบลเมืองจังมีพ่อค้าคนกลางที่เป็นล้งข้าวโพดรายใหญ่ 2 ราย ซึ่งมีการแบ่งพ้ืนที่การให้
กู้และผูกขาดการรับซื้ออย่างชัดเจน กล่าวคือ พ่อค้าคนกลางท่ีรับซื้อข้าวโพดจะผูกขาดการรับซื้อผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่น ในเขต
บ้านเมืองจังมักจะเป็นผู้ซื้อจากไซโลบ้านเมืองจัง หากมีพ่อค้าคนกลางนอกพ้ืนที่เข้ามารับซื้อข้าวโพดก็มักจะความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม 
สําหรับเกษตรกรที่ไม่ได้กู้และ/เชื่อปัจจัยการผลิตจากพ่อค้าคนกลางสามารถขายข้าวโพดได้อย่างอิสระกับผู้ซื้อรายใดก็ได้ ซึ่งเกษตรกรบางราย 
มองว่าพ่อค้าคนกลางจากนอกหมู่บ้านอาจจะให้ราคารับซื้อข้าวโพดที่ดีกว่าพ่อค้าในเขตหมู่บ้าน เช่น พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านรับซื้อข้าวโพด 
ในราคากิโลกรัมละ 7.5-8.5 บาท ขณะท่ีพ่อค้าคนกลางนอกหมู่บ้านให้ราคากิโลกรัมละ 8.6-9.0 บาท เป็นต้น  
62 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มที่พ่ึงพารายได้ข้าวโพดเป็นหลักมีประมาณ 28 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านราษฏร์สามัคคี 
บ้านเมืองจังเหนือ บ้านจัดสรร และบ้านสบยาว 
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สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายประมาณ 122,000-182,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลาน) และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ประมาณ 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยประมาณร้อยละ  
65 ของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี มีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ โดยการใช้จ่ายประมาณร้อยละ 35-45 ของ
รายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนตัวอย่าง เป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีระดับรายจ่ายประมาณ 
38,000-74,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สําหรับรายจ่ายด้านการคมนาคมส่ือสารมีประมาณ 14,000-24,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 10-15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ส่วนรายจ่ายเก่ียวกับสุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ ่
เป็นการใช้จ่ายเก่ียวสุรา) มีการใช้จ่ายประมาณ 1,000-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งอยู่ในช่วงห่างที่กว้างกว่า
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทําบุญและสังคมที่มีประมาณ 2,000-5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และค่าใช้จ่ายในลักษณะ 
การออมผ่านกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะค่าฌปณกิจที่มีประมาณ 1,000-4,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (มีครัวเรือน
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 78 ที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ 
82 ของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี) จะมีรายจ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมเติมประมาณร้อยละ 20-40 ของรายจ่าย
ทั้งหมดในรอบปี โดยจะมีการใช้จ่ายประมาณ 21,000-70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยความแตกต่างของ
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษาและสถานศึกษาที่เรียน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-6)  

สําหรับการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีประมาณเกือบร้อยละ 80 
พ่ึงพาเงินกู้ในการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด (นับรวมข้าวโพด ไม้ผล ฯลฯ) ส่วนใหญ่จะกู้จาก ธ.ก.ส. และ
กองทุนหมู่บ้าน โดยมียอดเงินกู้ที่นํามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรประมาณ 70,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 65 มียอดเงินกู้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าต้นทุนการผลิต) และส่วนใหญ่มีการจ้าง
แรงงานและ/เอามื้อในการผลิต ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณเกือบร้อยละ 80 มีการจ้างแรงงานและเอามื้อ  
โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีประมาณ 5,000-16,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ประมาณร้อยละ 15-33 ของต้นทุนการผลิต) 

ตารางที่ 4-6 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลัก
จากข้าวโพด 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน 
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 47,000-100,000 การบริโภค 38,000-74,000 
 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 81,000-165,000 การคมนาคมส่ือสาร 12,000-24,000
นอกภาคการเกษตร 30,000-55,000 ทําบุญและงานสังคม 2,000-5,000
 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 23,000-36,000 สุรา/บุหร่ี 1,500-10,000
 - เงินโอนจากภาครัฐ 7,200-17,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  21,000-70,000
รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 87,000-155,000 รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 122,000-182,000
- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 70,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 100,000-300,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 200,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 28 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median  
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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ค. ภาระหนี้สนิและแหล่งเงินกู้สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีช่วงห่างของภาระหน้ีสินแตกต่างกันต้ังแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้าน  
โดยมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 86 มีภาระหน้ีสินสะสมในรอบปีที่สอบถาม โดยมีภาระหน้ีสินทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวสะสมประมาณ 100,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ปี63 และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสิน
ประมาณเกือบ 200,000 บาท/ครัวเรือน/64 ซึ ่งประมาณกึ่งหนึ่งของครัวเรือนตัวอย่างที ่ม ีหนี ้ส ินจะมี 
ภาระหน้ีสินเกิน 200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และจะมีหน้ีสินสะสมต่อปีสูงกว่ารายได้ในรอบปีของครัวเรือน 

นอกจาก ธ.ก.ส. แล้ว เกษตรกรในกลุ่มน้ียังมีแหล่งสินเช่ือชุมชนที่สําคัญอีก 2 แหล่ง ได้แก่  
1) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่งต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่

ครัวเรือนในแต่ละชุมชน โดยกองทุนจะให้งบประมาณจํานวน 280,000 บาท (Seed money) เพ่ือให้หมูบ้่าน
บริหารจัดการกันเอง ผู้กู้ไม่จําเป็นต้องจ่ายดอกเบ้ียสําหรับเงินกู้ (เกษตรกรบางส่วนเสียดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 
แต่ต้องมีคนค้ําประกันเงินกู้ (โดยทั่วไปมี 3 คน) รวมทั้งต้องทําสัญญาเงินกู้ โดยระยะเวลาของเงินกู้ 
จะจํากัดระยะเวลาชําระคืนภายใน 1 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน ตรวจสอบและติดตาม 
การดําเนินงาน ปัจจุบันครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีหน้ีสิ้นกับ กข.คจ. ประมาณ 30,000-40,000 บาท/ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่จะนําเงินกู้ไปใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและใช้จ่ายในครัวเรือน  

2) กลุ่มออมทรัพย์โจ้โก้ ต้ังอยู่บริเวณบ้านราษฎร์สามัคคี โดยปล่อยกู้ให้เฉพาะสมาชิกของกลุ่ม
เท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านราษฎร์สามัคคี การปล่อยเงินกู้ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากเหมือนกับ
แหล่งเงินกู้อ่ืนๆ กล่าวคือ ผู้กู้จะต้องมีเงินฝากกับกลุ่มออมทรัพย์จํานวน 20 บาทข้ึนไป (สมาชิกถูกบังคับให้
ฝากเงินในวันที่ 2 ของทุกเดือน) จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องมีคนค้ําประกันและการทําสัญญาเงินกู้ 
(กลุ่มมักสนับสนุนให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านร่วมด้วย) โดยมีอัตราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และ 
ไม่จํากัดระยะเวลาของการชําระคืน ปัจจุบัน ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีหน้ีสินกับกลุ่มออมทรัพย์โจ้โก้
ประมาณ 10,000-40,000 บาท/ครัวเรือน 

4.3 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีพึ่งพารายได้จากไม้ผลเป็นหลัก 

ไม้ผลเป็นกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีพ้ืนที่การปลูกมากที่สุดในตําบลบลเมืองจัง (ไม่นับรวมพ้ืนที่
ป่าไม้) โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 14,487 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 42 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร หรือประมาณ
ร้อยละ 28 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเมืองจัง (ประมวลจากภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพที่ 4-2) 
และมีครัวเรือนเกษตรที่ปลูกไม้ผล (มะม่วง ลําไย ลิ้นจี่) ประมาณร้อยละ 15-26 ของครัวเรือนทั้งหมด 
(องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองจัง, 2562)  

ในอดีตไม้ผลเป็นหน่ึงในกิจกรรมการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรในตําบลเมืองจัง 
(โดยเฉพาะมะม่วง ลําไย และลิ้นจี่) แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม้ผลให้ผลผลิตที่ไม่คุ้มคา่กับการดูแลบํารุงรักษา 
เกษตรกรบางรายจึงเร่ิมปรับเปลี่ยนไปทํากิจกรรมการเกษตรและ/อาชีพอ่ืน เช่น ปลูกมะนาว กล้วย ปศุสัตว์ 

                                                            
63 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 24 ราย 
64 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 24 ราย 
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เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ไม้ผลจะมีบทบาทลดลงในฐานะเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน แต่ยังมีครัวเรือน
จํานวนหน่ึงที่ลงทุนปลูกไม้ผลและสามารถเก็บเก่ียวได้แล้วยังคงพ่ึงพารายได้หลักจากไม้ผลเป็นประจําทุกปี
แม้ว่าจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับในอดีต65 ครัวเรือนเกษตรท่ีพ่ึงพารายได้จากไม้ผลเป็นหลักส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ที่บ้านจัดสรร บ้านเมืองจังเหนือ และบ้านราษฎร์สามัคคี 

ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรที่เปน็แหล่งรายไดส้ําคญั 

ไม้ผลที่ยังคงทํารายได้ให้กับครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วง ลําไย และลิ้นจี่  
ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายรับจากไม้ผลในช่วงกลางปีระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ไม้ผล) ครัวเรือนตัวอย่างโดยส่วนใหญ่จะจําหน่ายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ให้กับพ่อค้าคนกลางเป็นสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลระดับการพ่ึงพารายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่แสดงในตารางที่ 4-3 
พบว่า ไม้ผลสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนกลุ่มนี้ในระดับที่ตํ่ากว่ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตร 
ที่สําคัญอ่ืนๆ ดังน้ัน บางครัวเรือนจึงมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาโดยหันมาทํากิจกรรมการเกษตรและ/
ปลูกพืชอ่ืน รวมถึงปศุสัตว์ผสมผสาน เช่น มะนาว กล้วย ยางพารา เลี้ยงไก่ เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมเติมเต็ม
กระแสรายได้ในรอบปีให้เพียงกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี66 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทาง
การเกษตรประมาณปีละ 83,000-135,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุน 
การผลิตแล้วประมาณ 25,000-78,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือประมาณร้อยละ 35-70 ของรายได้ทั้งหมด 
ที่หักต้นทุนทางการเกษตร (เป็นที่น่าสังเกตว่า รายได้จากภาคการเกษตรของครัวเรือนกลุ่มน้ีมีช่วงห่าง
ค่อนข้างมาก ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขนาดการผลิตที่แตกต่างกัน รวมท้ังชนิดของไม้ผลที่ปลูก) ซึ่งแตกต่าง 
จากรายได้จากนอกภาคการเกษตรเล็กน้อย (ครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้นอกภาคเกษตรประมาณ  
24,000-56,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 30-60 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) โดยมี
ครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 46 จะมีรายได้นอกภาคเกษตรที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน และ
จากการออกไปรับจ้างเป็นรายได้หลักประมาณ 24,000-78,000 และ 5,000-15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ตามลําดับ รายได้ทั้งสองรายการเป็นหน่ึงในรายได้สําคัญที่คอยเสริมสภาพคล่องให้กับบางครัวเรือนในระหว่าง
ที่รอเก็บเก่ียวไม้ผลในช่วงกลางปี นอกจากน้ี เงินโอนจากภาครัฐยังเป็นอีกหน่ึงแหล่งรายได้ที่เสริมสภาพคล่อง 
ในแต่ละเดือนให้กับครัวเรือนตัวอย่าง โดยครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีเกือบทั้งหมดจะมีรายได้ส่วนน้ีประมาณ 
7,200-17,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตาราง 4-7) 

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายประมาณ 116,000-164,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) ซึ่งสูงกว่ากระแสรายได้
                                                            
65 ไม้ผลจะเร่ิมให้ผลผลิตหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป 
66 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลักจากไม้ผลมีประมาณ 39 ครัวเรือน ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านราษฏร์สามัคคี บ้านเมืองจังเหนือ 
บ้านจัดสรร และบ้านสบยาว 
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ประมาณ 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยประมาณร้อยละ 62 ของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีการใช้จ่ายสูง
กว่ารายได้ โดยการใช้จ่ายประมาณร้อยละ 35-48 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนตัวอย่าง เป็นการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีระดับของรายจ่ายประมาณ 37,000-73,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ขณะที่
รายจ่ายประมาณร้อยละ 10-15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเป็นรายจ่ายด้านการคมนาคมสื่อสารที่มีประมาณ 
13,000-25,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนรายจ่ายเก่ียวกับสุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเก่ียวสุรา) มีการใช้จ่าย
ประมาณ 1,700-12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งอยู่ในช่วงห่างที่กว้างและสูงกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําบุญ
และสังคมที่มีประมาณ 2,000-3,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (และสูงกว่าครัวเรือนตัวอย่างอย่างในกลุ่มที่พ่ึงพา
รายได้จากข้าวโพดเป็นหลัก) และค่าใช้จ่ายในลักษณะการออมผ่านกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะค่าฌาปณกิจ 
ที่มีประมาณ 1,400-4,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 80 ที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี) 
สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ 77 ของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี) จะมีรายจ่าย
เก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมเติมประมาณร้อยละ 18-40 ของรายจ่ายทั้งหมดในรอบปี โดยจะมีการใช้จ่ายประมาณ 
20,000-62,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยความแตกต่างของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษาและ
สถานศึกษาที่เรียนเหมือนกับครัวเรือนในกลุ่มอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดในตาราง 4-7)  

ตารางที่ 4-7 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลัก
จากไม้ผล 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 25,000-78,000 การบริโภค 37,000-73,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 53,000-108,000 การคมนาคมส่ือสาร 13,000-25,000 

นอกภาคการเกษตร 24,000-56,000 ทําบุญและงานสังคม 2,000-3,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 24,000-78,000 สุรา/บุหร่ี 1,700-12,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 7,600-16,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  20,000-62,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 83,000-135,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 116,000-164,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 45,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 100,000-230,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 150,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 28 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median  
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
สําหรับการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ี (ประมาณร้อยละ 70) 

พ่ึงพาเงินกู้ในการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด ส่วนใหญ่จะกู้จาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านเป็นหลัก โดยมี
จํานวนเงินกู้ที่นํามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรประมาณ 45,000-100,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมีครัวเรือน
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 81 ที่มียอดเงินกู้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าต้นทุนการผลิต) และส่วนใหญ่ไม่นิยม 
จ้างแรงงานและ/เอามื้อในการผลิต 
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ค. ภาระหนี้สนิและแหล่งเงินกู้สําคัญ 

ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีช่วงห่างของภาระหน้ีสินที่แตกต่างกันน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน (ในระดับหลักแสน) 
โดยมีครัวเรือนตัวอย่างประมาณร้อยละ 85 มีภาระหน้ีสินสะสมในรอบปีที่สอบถาม โดยมีภาระหน้ีสินทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวสะสมประมาณ 100,000-230,000 บาท/ครัวเรือน67 และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณเกือบ 
150,000 บาท/ครัวเรือน68 ประมาณร้อยละ 48 ของครัวเรือนตัวอย่าง มีภาระหน้ีสินเกิน 150,000 บาท/ครัวเรือน 
และมีเพียงร้อยละ 27 เท่าน้ัน ที่มีหน้ีสินสะสมต่อปีสูงกว่ารายได้ในรอบปีของครัวเรือน นอกจากน้ี ครัวเรือน
ตัวอย่างที่มีหน้ีสินประมาณร้อยละ 77 และ 49 เป็นหน้ี ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านประมาณ 100,000-200,000 
และ 20,000-60,000 บาท/ครัวเรือน และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 140,000 และ 30,000 บาท/ครัวเรือน 
ตามลําดับ 

4.4 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีพึ่งพารายได้จากยางพาราเป็นหลัก 

จากข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ตําบลเมืองจังมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร หรือประมาณร้อยละ 6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลเมืองจัง และ 
มีครัวเรือนเกษตรที่ปลูกยางพาราประมาณร้อยละ 12 ของครัวเรือนทั้งหมด (องค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองจัง, 2562) ทั้งน้ี เน่ืองด้วยนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราเพ่ือยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่
เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 1 ล้านไร่ (ภาคเหนือ 3 แสนไร่) ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 
กอปรกับราคายางพาราที่เพ่ิมขึ้นสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวเป็นหน่ึงในปัจจัยที่จูงใจให้ครัวเรือนเกษตรของจังหวัดน่าน 
(รวมท้ังตําบลเมืองจัง) ปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพาราเพ่ิมมากขึ้น69 (บางส่วนแทนพ้ืนที่ไม้ผล และพืชไร่อย่าง
ข้าวโพด) แม้ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ราคายางจะตกตํ่าลง แต่เน่ืองจากในปัจจุบันยางพารามีข้อได้เปรียบ 
บางประการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ดีกว่าไม้ผล เช่น ยางพาราสามารถกรีดและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนได้เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงยางพาราผลัดใบและแตกใบอ่อนประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 4- 3) ขณะที่ไม้ผลจะมีช่วงเวลาการเก็บเก่ียวเพียงคร้ังเดียวในช่วงกลางปีประมาณ
เดือนเมษายน-สิงหาคม (แตกต่างตามชนิดของไม้ผล) และในปัจจุบันยางพาราสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรดีกว่าไม้ผลแม้ว่าจะมีต้นทุนในการดูบํารุงรักษาที่ใกล้เคียงกัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-3) เป็นต้น 
โดยครัวเรือนที่ปลูกยางพาราซึ่งกระจุกตัวอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรร บ้านเมืองจังเหนือ และบ้านราษฏร์สามัคคี 
จะมีรายรับจากยางพาราประมาณ 20,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่พ้ืนที่ปลูกยางพาราของทั้งสาม
หมู่บ้านส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใกล้กับบ้านราษฏร์สามัคคี70   

                                                            
67 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 33 ราย 
68 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 33 ราย 
69 ยางพาราเป็นพืชยืนต้นที่มีระยะเวลาในปลูก 5-6 ปี จึงจะสามารถเปิดกรีดได้ โดยท่ัวจะเปิดกรีดยางพาราในปีที่ 7 ซึ่งต้นยางพาราที่สามารถเปิดกรีดได้
จะต้องมีเส้นรอบวงของต้นยางพาราขนาด 50 เซนติเมตรขึ้นไป ณ ตรงระดับความสูงจากพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร  
70 พิจาราณาจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของตําบลเมืองจังในภาพที่ 4-2  
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ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรที่เปน็แหล่งรายไดส้ําคญั 

ครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายได้หลักมาจากยางพารา ส่วนใหญ่มักจะปลูกยางพาราควบคู่กับไม้ผลและ 
พืชไร่ เช่น มะม่วง ส้ม เงาะ กล้วย ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น (มีทั้งที่ปลูกเพ่ือบริโภคและเพ่ือจําหน่าย) โดยจะมี
รายรับจากยางพาราในช่วงเดือนพฤษภาคม-กุมภาพันธ์ (เป็นรายสัปดาห์และ/รายเดือน ขึ้นอยู่กับการขาย) 
และมีรายได้เสริมในรอบปีจากไม้ผลในช่วงกลางปีและ/พืชไร่ในช่วงปลายปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของไม้ผลและ
พืชที่ปลูก) ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จะขายยางพาราในลักษณะของยางก้นถ้วยให้กับพ่อค้าคนกลาง  
โดยพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อจะอ้างอิงราคาจากตลาดกลางยางพารา โดยจะประเมินและให้ราคาตามน้ําหนัก
และคุณภาพของยางในเรื่องของการบวมนํ้า ความแห้งและความแข็งของยาง นอกจากน้ี หากพิจารณา 
จากข้อมูลระดับการพ่ึงพารายได้จากการผลิตทางการเกษตรที่แสดงในตารางที่ 4-3 พบว่า ยางพาราสามารถ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนกลุ่มนี้สูงกว่าไม้ผล แต่ยังคงน้อยกว่าข้าวโพดที่เป็นพืชเศรษฐกิจลําดับสองของ
ตําบลเมืองจัง  

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี71 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทาง
การเกษตรประมาณปีละ 118,000-280,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (เป็นระดับช่วงของรายได้ที่สูงกว่ากลุ่มที่พ่ึงพา
ข้าวโพดและไม้ผล) โดยเป็นรายได้จากภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิตแล้วประมาณ 50,000-155,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี หรือประมาณร้อยละ 30-78 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุนทางการเกษตร (เป็นที่น่าสังเกตว่า 
รายได้จากภาคการเกษตรของครัวเรือนกลุ่มน้ีมีช่วงห่างค่อนข้างมาก ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขนาดการผลิต 
ที่แตกต่างกัน รวมท้ังชนิดของพืชไร่ที่ปลูกผสมผสานกับการทําสวนยางพารา) และเป็นรายได้นอกภาคเกษตร
อีกประมาณ 21,000-99,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 25-70 ของรายได้ทั้งหมดของ
ครัวเรือน) โดยครัวเรือนตัวอย่างประมาณคร่ึงหน่ึงจะมีรายได้นอกภาคเกษตรที่เป็นเงินโอนจากสมาชิก 
ในครัวเรือนประมาณ 24,000-60,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (บางครัวเรือนรายได้ที่เป็นเงินโอนจากสมาชิก 
ในครัวเรือนเป็นหน่ึงในรายได้หลักของครัวเรือน)72 ทั้งน้ีด้วยลักษณะของการทําสวนยางที่ทําให้เกษตรกรไม่มี
เวลาว่างเหลือ จึงทําให้มีครัวเรือนเกษตรท่ีทําสวนยางจํานวนหน่ึงไม่มีเวลาออกไปรับจ้าง โดยมีครัวเรือนตัวอย่าง
ประมาณร้อยละ 25 เท่าน้ันที่ออกไปรับจ้าง ซึ่งจะมีรายรับจากรับจ้างประมาณ 5,000-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ส่วนเงินโอนจากภาครัฐเป็นแหล่งรายได้ที่ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีเกือบทั้งหมดได้รับ โดยจะมีรายได้ส่วนน้ี
ประมาณ 7,200-13,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-8) 

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายประมาณ 102,000-164,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) ซึ่งตํ่ากว่ากระแสรายได้ 
และมีช่วงห่างของรายจ่ายระหว่างครัวเรือนน้อยกว่ารายได้ โดยประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือนตัวอย่าง 

                                                            
71 ครัวเรือนตัวอย่างที่จัดอยู่ในกลุ่มท่ีพ่ึงพารายได้หลักจากยางพารามีประมาณ 15 ครัวเรือน ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจัดสรร และ
บ้านเมืองจังเหนือ 
72 บางครัวเรือนที่บุตรหลานอยู๋ในวัยทํางานเม่ือเรียนจบแล้วจะนิยมทํางานนอกหมู่บ้าน แล้วส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ 
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ในกลุ่มน้ีมีการใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ โดยการใช้จ่ายประมาณร้อยละ 30-51 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน
ตัวอย่าง เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีระดับของรายจ่ายประมาณ 37,000-73,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ขณะที่รายจ่ายประมาณร้อยละ 10-20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเป็นรายจ่ายด้านการคมนาคม
สื่อสารที่มีประมาณ 14,000-28,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนรายจ่ายเก่ียวกับสุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่าย
เก่ียวสุรา) มีการใช้จ่ายประมาณ 1,000-12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งอยู่ในช่วงห่างที่กว้างและสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทําบุญและสังคมที่มีประมาณ 1,500-3,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เช่นเดียวกับการใช้จ่าย 
ในลักษณะการออมผ่านกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะค่าฌาปณกิจที่มีประมาณ 3,000-13,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี) สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน (ประมาณร้อยละ  
80 ของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี) จะมีรายจ่ายเก่ียวกับบุตรหลานเพ่ิมเติมประมาณร้อยละ 17-60 ของ
รายจ่ายทั้งหมดในรอบปี โดยจะมีการใช้จ่ายประมาณ 18,000-69,000 บาท/ครัวเรือน/ปี73 โดยความแตกต่าง
ของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษาและสถานศึกษาที่ เรียนเหมือนกับครัวเรือนในกลุ่ม อ่ืนๆ  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-8)  

ตารางที่ 4-8 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลัก
จากยางพารา  

ที่มาของรายได้ 
จํานวน

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน 
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 50,000-155,000 การบริโภค 37,000-73,000 
 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 60,000-158,000 การคมนาคมส่ือสาร 14,000-28,000
นอกภาคการเกษตร 21,000-99,000 ทําบุญและงานสังคม 1,500-3,000
 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 24,000-60,000 สุรา/บุหร่ี 1,000-12,000
 - เงินโอนจากภาครัฐ 7,200-13,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  18,000-69,000
รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 118,000-280,000 รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 102,000-164,000
- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 20,000-180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ยอดเงินกู้ที่สูงใช้ลงทุนในข้าวโพด มันสําปะหลัง และไม้ผล)
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 95,000-360,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 215,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 28 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median  
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
สําหรับการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ี (ประมาณร้อยละ 73) 

พ่ึงพาเงินกู้ในการผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่กู้มาเพ่ือใช้กับการผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่ผลิตควบคู่กับ 
การทําสวนยางพารา เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น รวมถึงใช้ในการดูแลบํารุงรักษาไม้ผล เช่น มะม่วง 
ลิ้นจี่ ลําไย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะกู้จาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านเป็นหลัก โดยมีจํานวนเงินกู้ที่ใช้ในการผลิต 

                                                            
73 ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มีบุตรหลานเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมืองน่านมากกว่า 
ที่จะส่งไปเรียนต่างจังหวัด เช่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีเสริมกสิกร (น่าน) โรงเรียนราชานุบาล (น่าน) เป็นต้น 
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ทางการเกษตรประมาณ 20,000-180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดการผลิต และชนิดของพืชหรือไม้ผล)
นอกจากน้ี ยังมีครัวเรือนตัวอย่างคร่ึงหน่ึงที่จ้างแรงงานในการผลิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานประมาณ  
4,500-18,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

ค. ภาระหนี้สนิและแหล่งเงินกู้สําคัญ 

จากข้อมูลรายได้และรายจ่ายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มน้ีมีความมั่นคงทางด้านรายได้ 
และมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ดังน้ันสถานะทางการเงินของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจึงไม่ค่อยมีปัญหามาก  
แต่ครัวเรือนตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีภาระหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้เพ่ือนําไปใช้จ่ายในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  
ที่มิใช่ทางการเกษตร เช่น ซื้อที่ดิน สร้างบ้านใหม่ ซื้อรถยนต์ เป็นต้น ส่งผลให้ช่วงห่างของภาระหน้ีสินระหว่าง
ครัวเรือนค่อนข้างสูง (หลักหมื่นจนถึงหลักล้าน)74 โดยครัวเรือนตัวอย่างมีภาระหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สะสมประมาณ 95,000-360,000 บาท/ครัวเรือน75 และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 215,000 บาท/ครัวเรือน76 
โดย ธ.ก.ส และกองทุนหมู่บ้านยังคงเป็นแหล่งเงินกู้สําคัญของครัวเรือนในกลุ่มน้ี (เป็นหน้ี ธ.ก.ส. และกองทุน
หมู่บ้านประมาณ 100,000-350,000 และ 20,000-30,000 บาท/ครัวเรือน ตามลําดับ และโดยทั่วไปจะมีหน้ีสิน
ประมาณ 200,000 และ 27,000 บาท/ครัวเรือน ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี 
จะมียอดหน้ีค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีค่อนข้างมีวินัยทางการเงินที่ดี  
โดยสามารถชําระหน้ีสินได้ตรงต่อเวลาแม้จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นประจําทุกปี แต่ไม่มีพฤติกรรม 
การผลัดหน้ีที่เป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพ่ือมาหมุนหน้ี 

4.5 กลุ่มครัวเรือนเกษตรท่ีพึ่งพารายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลัก 

บ้านสบยาวเป็นหน่ึงในหมู่บ้านไม่ก่ีแห่งของตําบลเมืองจังที่มีความเหมาะสมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
แม้ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนสูง77 แต่กลับได้ความนิยมน้อยในตําบลเมืองจัง 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะความรู้และความอดทนค่อนข้างสูง 
กอปรกับบริบทและ/สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ก็มีผลกระทบต่อคุณภาพของรังไหม กล่าวคือ การปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมต้องการพ้ืนที่จํานวนมากในการปลูกต้นหม่อน และพ้ืนที่ดังกล่าวต้องปราศจากเสียงรบกวน (ให้มากที่สุด) 
เน่ืองจาก หากตัวไหมพักผ่อนไม่เพียงพอและ/เกิดความเครียดจากเสียงต่างๆ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของรังไหม
โดยเฉพาะปัญหารังไหมหลวม (Loose shell cocoon)  

เกษตรกรที่เลี้ยงไหมท่ีบ้านสบยาวมีการรวมกลุ่มกันก่อต้ังกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งรู้จักกันในช่ือ “หม่อนไหมอาสา” (มอส.)78 เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ
เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่องราคาไหม 
                                                            
74 มีครัวเรือนตัวอย่าง 1 ราย กู้เงินจาก ธ.อ.ส. จํานวน 1,800,000 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างบ้านใหม่  
75 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 14 ราย 
76 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 14 ราย 
77 จากตารางท่ี 4-3 จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายรับจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีระดับของรายรับที่ใกล้เคียงกับครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้หลัก 
จากข้าวโพด 
78 ในตําบลเมืองจังมีกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม 2 แห่ง ได้แก่ บ้านสบยาว และบ้านใหม่พัฒนา 
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ก. ลักษณะการผลิตทางการเกษตรที่เปน็แหล่งรายไดส้ําคญั 

รูปแบบการผลิตหม่อนไหมของบ้านสบยาวโดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพียงอย่างเดียว และ 2) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมควบคู่กับการปลูกข้าวโพด 
ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จะไม่นิยมปลูกพืชชนิดอ่ืน ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจาก
การเลี้ยงไหมต้องอาศัยการเอาใจใส่ และมีกิจกรรมดําเนินการเกือบทั้งปี โดยเกษตรกรจะปลูกหม่อนในช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และสามารถเก็บเก่ียวใบหม่อนได้ทั้งปี ส่วนการเลี้ยงไหมนั้นจะมีการเก็บเก่ียวรังไหม
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยครัวเรือนที่มีการปลูกข้าวโพดควบคู่ กับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
จะปลูกข้าวโพดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะมีรายได้จาก 
การขายรังไหมประมาณ 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) โดยครัวเรือนตัวอย่างจะมีการพ่ึงพารายรับจาก 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมประมาณปีละ 50,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และสําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มี
การปลูกข้าวโพดควบคู่กับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะมีรายได้จากข้าวโพดมาเสริมในช่วงปลายปีประมาณ  
30,000-86,000 บาท/ปี ดังน้ัน ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ครัวเรือนกลุ่มน้ีจะไม่มีรายได้จาก
กิจกรรมการเกษตร จึงมีเกษตรกรบางรายหารายได้เพ่ิมเติมจากการรับจ้าง 

ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่จะขายรังไหมให้กับพ่อค้าคนกลางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ79  
ซึ่งตระเวนรับซื้อรังไหมในจังหวัดน่าน สําหรับที่บ้านสบยาวจะมีการการนํารถบรรทุกเข้ามารับซื้อรังไหมถึง
ภายในชุมชน โดยเกษตรกรจะนํารังไหมที่เก็บเก่ียวได้มากองรวมกันเพ่ือประเมินราคา โดยจะประเมินจากสี 
คุณภาพ และความสะอาดของรังไหม นอกจากรังไหมแล้วกลุ่มวิสาหกิจหม่อนไหมอาสาของบ้านสบยาวยังมี
ผลิตภัณฑ์นํ้าหม่อนเพ่ือสุขภาพ สําหรับข้าวโพดส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าคนกลางเช่นเดียวกับเกษตรกร 
ในหมู่บ้านอ่ืน โดยราคาที่เกษตรกรได้รับจะถูกประเมินจากความช้ืน สีของเมล็ด และขนาดของฝัก  

ข. กระแสรายได้-รายจ่ายในรอบปี 

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ี80 พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างจะมีรายได้ที่หักต้นทุนทาง
การเกษตรประมาณปีละ 124,000-163,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (เป็นระดับช่วงของรายได้ที่สูงกว่ากลุ่มที่พ่ึงพา
รายได้หลักจากข้าวโพดและไม้ผล แต่น้อยกว่ากลุ่มที่ พ่ึงพารายได้หลักจากยางพารา) โดยเป็นรายได้จาก 
ภาคการเกษตรที่หักต้นทุนการผลิตแล้วประมาณ 78,000-135,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือประมาณร้อยละ  
70-90 ของรายได้ทั้งหมดที่หักต้นทุนทางการเกษตร (เป็นที่น่าสังเกตว่า รายได้จากภาคการเกษตรของ
ครัวเรือนกลุ่มน้ีมีช่วงห่างค่อนข้างมาก ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากขนาดการผลิตที่แตกต่างกัน และครัวเรือน
ตัวอย่างบางรายมีรายได้จากข้าวโพดเข้ามาเสริม) และเป็นรายได้นอกภาคเกษตรประมาณ 16,000-50,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (หรือประมาณร้อยละ 13-34 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน) แม้ว่าครัวเรือนตัวอย่าง 
เกือบทั้งหมดจะไม่มีรายได้ที่ เ ป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน แต่มีรายรับจากรับจ้างประมาณ  

                                                            
79 พ่อค้าคนกลางท่ีรับซื้อรังไหมเป็นโรงงานทอผ้าไหมแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
80 ครัวเรือนตัวอย่างท่ีจัดอยู่ในกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลักจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมีประมาณ 10 ครัวเรือน ทั้งหมดอยู่ที่บ้านสบยาว 
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10,000-50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนเงินโอนจากภาครัฐเป็นแหล่งรายได้เพียงเล็กน้อย โดยครัวเรือนตัวอย่าง 
ในกลุ่มน้ีจะมีรายได้ในส่วนน้ีประมาณ 2,400-12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-9) 

สําหรับการใช้จ่ายในรอบปี ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีรายจ่ายประมาณ 125,000-258,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี (ไม่นับรวมต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน) โดยการใช้จ่าย
เก่ียวกับบุตรหลานเป็นหน่ึงในตัวแปรที่ทําให้รายจ่ายของครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีมีช่วงห่างของรายจ่าย 
ที่แตกต่างกันมาก โดยการใช้จ่ายประมาณร้อยละ 16-34 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนตัวอย่าง เป็นการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคของครัวเรือน ซึ่งมีระดับของรายจ่ายประมาณ 18,000-55,000 บาท/ครัวเรือน/ปี81 ขณะที่
รายจ่ายประมาณร้อยละ 10-15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเป็นรายจ่ายด้านการคมนาคมสื่อสารที่มีประมาณ 
14,000-26,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่วนรายจ่ายเก่ียวกับสุรา/บุหรี่ (ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับสุรา) จะมี
การใช้จ่ายประมาณ 3,600-10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งสูงกว่าค่าทําบุญและสังคมที่มีประมาณ  
3,000-5,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สําหรับครัวเรือนตัวอย่างที่มีบุตรหลาน จะมีรายจ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน
เพ่ิมเติมประมาณร้อยละ 10-80 ของรายจ่ายทั้งหมดในรอบปี โดยจะมีการใช้จ่ายประมาณ 10,000-167,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี82 โดยความแตกต่างของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษาและสถานศึกษาที่เรียนเหมือนกับ
ครัวเรือนในกลุ่มอ่ืนๆ รวมถึงการไปเรียนต่างจังหวัด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-9)  

ตารางที่ 4-9 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่พ่ึงพารายได้หลัก
จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

ที่มาของรายได้ 
จํานวน 

(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 
รายการค่าใช้จ่าย 

จํานวน  
(บาท/ครัวเรือน/ป)ี 

ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 50,000-155,000 การบริโภค 37,000-73,000  

 - ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 60,000-158,000 การคมนาคมส่ือสาร 14,000-28,000 

นอกภาคการเกษตร 21,000-99,000 ทําบุญและงานสังคม 1,500-3,000 

 - เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 24,000-60,000 สุรา/บุหร่ี 1,000-12,000 

 - เงินโอนจากภาครัฐ 7,200-13,000 เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  18,000-69,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 118,000-280,000  รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 102,000-164,000 

- กู้เงินเพ่ือใช้ในการผลิตเกษตรประมาณ 90,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- ภาระหนี้สินสะสมท้ังในระยะส้ันและระยาวในปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 120,000-260,000 บาท/ครัวเรือน 
- โดยท่ัวไปจะมีหนี้สินประมาณ 200,000 บาท/ครัวเรือน 

หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 28 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median  
ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

                                                            
81 ช่วงห่างดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีครัวเรือนตัวอย่างรายหน่ึงมีการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสูงถึงปีละ 1.8 แสนบาท สําหรับสมาชิก 4 คน 
82 ช่วงห่างที่มากดังกล่าวมาจากการที่มีครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 3 ราย ส่งบุตรหลานไปเรียนในระดับมหาวิทยในต่างจังหวัด ซึ่งจําเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายประจําเดือนให้กับบุตรสําหรับการดํารงชีพและการศึกษา 
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สําหรับการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ี (ประมาณร้อยละ 60) 
พ่ึงพาเงินกู้ในการผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่กู้มาเพ่ือใช้ผลิตข้าวโพด ส่วนใหญ่จะกู้จาก ธ.ก.ส. และกองทุน
หมู่บ้านเป็นหลัก โดยมีจํานวนเงินกู้ที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรประมาณ 90,000-150,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
(ขึ้นอยู่กับขนาดการผลิตข้าวโพดและหม่อน) นอกจากน้ี เน่ืองด้วยการปลูกข้าวโพดจําเป็นต้องใช้แรงงานในการปลูก
และเก็บเก่ียว ซึ่งครัวเรือนตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานประมาณ 5,000-20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

ค. ภาระหนี้สนิและแหล่งเงินกู้สําคัญ 

แม้ว่าครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มน้ีจะมีรายได้จากการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างสูง หากเทียบกับ
ครัวเรือนตัวอย่างในกลุ่มอ่ืน แต่ครัวเรือนตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีภาระหน้ีสิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้เพ่ือนําไป 
ใช้จ่ายในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่มิใช่ทางการเกษตร เช่น สร้างบ้านใหม่ ซื้อรถยนต์ เป็นต้น (รวมถึงการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ส่งผลให้ช่วงห่างของภาระหน้ีสินระหว่างครัวเรือนค่อนข้างสูง (หลักหมื่นจนถึงหลักล้าน)83 โดยครัวเรือน
ตัวอย่างมีภาระหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสะสมประมาณ 120,000-260,000 บาท/ครัวเรือน84 และ
โดยทั่วไปจะมีหน้ีสินประมาณ 200,000 บาท/ครัวเรือน85 โดย ธ.ก.ส และกองทุนหมู่บ้านยังคงเป็นแหล่งเงินกู้
สําคัญของครัวเรือนในกลุ่มน้ี ส่วนใหญจะจัดสรรเงินกู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรประมาณร้อยละ  
15-30 ของยอดเงินกู้ เพ่ือการศึกษาประมาณร้อยละ 25-40 ของยอดเงินกู้ และใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณร้อยละ 
20-30 ของยอดเงินกู้ สําหรับครัวเรือนที่ใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน เช่น สร้างบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น 
จะจัดสรรเงินกู้ออกมาใช้จ่ายประมาณร้อยละ 45-50 ของยอดเงินกู้ 

 
 

 
 
 

  

                                                            
83 มีครัวเรือนตัวอย่าง 1 ราย กู้เงินจากธนาคารออมสิน จํานวน 1,000,000 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้สร้างบ้านใหม่  
84 คํานวณเฉพาะครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 9 ราย 
85 เป็นค่ามัธยฐานของครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีหนี้สินจํานวน 9 ราย 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
กว่าก่ึงศตวรรษที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนเข้าไปดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรบน

พ้ืนที่สูงอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื ้นที ่สูง 
ที่ในอดีตมีระบบการผลิตทางการเกษตรแบบยังชีพให้มีความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
รวมท้ังความพยายามบรรเทาผลกระทบที่อาจนํามาสู่การลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าที่ถูกนํามาใช้เป็นพื้นที่ทํากิน 
ภาคส่วนต่างๆ พยายามสร้างโอกาสทางอาชีพให้มีความหลากหลายมากขึ้น ให้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทําให้
การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ/มีต้นทุนน้อยลง รวมท้ังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลผลิตที่ได้ 
โดยยังคงอยู่บนระบบการผลิตทางการเกษตรเป็นสําคัญ มีการนําเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการผลิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้ที่ดินของ 
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง  

อย่างไรก็ตาม การผลิตของเกษตรบนพื้นที่สูงในปัจจุบันยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์สังคมที่เป็นหน่ึงในแรงกดดันสําคัญในการผลิตทางการเกษตร ภายใต้แรงกดดันที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมท้ังนโยบายการจัดการพ้ืนที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหา
การอยู่อาศัยและการทํากินในพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่ป่า เกษตรกรบนพื้นที่สูงยังมีโอกาสและความท้าทาย
ในการเลือกอาชีพที่สอดรับกับเง่ือนไขทางกายภาพของพ้ืนที่และข้อจํากัดของตนเอง ดังน้ันเพ่ือให้โมเดลอาชีพ
ทางเลือกที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร
ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่เกิดข้ึน รายงานฉบับน้ี 
จึงมีเป้าหมายที่จะนําเสนอข้อมูลที่นํามาสู่การสร้างความเข้าใจและทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของ
ครัวเรือนเกษตร (ที่สูง) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดในรอบปี ภาระและสาเหตุของการก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตรกร 
โดยใช้พ้ืนที่ 2 ตําบลของจังหวัดน่านเป็นกรณีศึกษาสําหรับในกรณีของพ้ืนที่ชนบทและก่ึงเมืองก่ึงชนบท พ้ืนที่
ทั้งสองแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร แต่มีความแตกต่างในเรื่องของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม พ้ืนที่ทั้ง 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว ซึ่งเป็นตัวแทนของพ้ืนที่
ชนบทที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและมีความหลากหลายของชาติพันธ์ุ และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง ที่เป็น
ตัวแทนพ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองแต่ยังคงพ่ึงพารายได้จากกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรเป็นสําคัญ 

กรอบแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นรายได้ การบริโภค/การใช้จ่าย วงจรทางการเงิน และสาเหตุของการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร 
พัฒนาบนพ้ืนฐานสมมติฐานการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle Permanent Income 
hypothesis) และประยุกต์แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการศึกษา โดยการสัมภาษณ์
ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายจํานวน 50 ครัวเรือนต่อพ้ืนที่ ด้วยการเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นตัวอย่างแบบ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ร่วมกับแบบบอกต่อ (Snowball sampling) พร้อมทั้งการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแกนนําชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่า 15-20 รายต่อพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม
และสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลพร้อมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้วิธีเลือกผู้ให้ข้อมูลทั้งแบบ
เฉพาะเจาะจงและแบบบอกต่อจากกลุ่มแกนนําในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับพ้ืนที่กรณีศึกษา ก่อนที่จะ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) ตามประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะรูปแบบ 
การผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญ รายได้-รายจ่ายของครัวเรือน และภาระหน้ีสินของครัวเรือน 
หลังจากน้ันจะประยุกต์ใช้การสังเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะสําหรับ
จัดการกับปัญหาการขาดแคลนกระแสเงินสด (Cash-flow shortage) ในรอบปีของครัวเรือน และแนวทาง
การบริหารจัดการหน้ีของครัวเรือนเกษตร 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
ลักษณะการผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือนเกษตรในตําบลนาไร่หลวง อําเภอสองแคว และตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง สามารถสรุปสาระสําคัญของ
การศึกษาได้สองประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐฐานะของครัวเรือนเกษตร และมูลเหตุแห่งหน้ีสินของครัวเรือนเกษตร 
ดังมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสังเขปดังน้ี 

5.1.1 เศรษฐฐานะของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษา 

หัวข้อน้ีจะนําเสนอสรุปสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับเศรษฐฐานะของครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษา  
ใน 2 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ ลักษณะและรูปแบการผลิตทางการเกษตร และรายได้-รายจ่ายและภาระหน้ีสิน ดังมี
รายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

1) ลักษณะและรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรของพ้ืนที่ทั้งสองมีจํานวนแรงงานน้อย และเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย ซึ่งเป็นข้อจํากัดสําคัญ

ในการทําการผลิตทางการเกษตรที่ต้องใช้ (กําลัง) แรงงาน และพ้ืนที่มาก โดยเฉพาะการผลิตพืชไร่ ซึ่งเป็น 
พืชเศรษฐกิจเดิมและยังคงสําคัญในปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรเกือบทั้งหมดมีพ้ืนที่ทําการเกษตรอยู่ในเขตป่า  
ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมีประมาณครัวเรือนละ 3 แปลง ขนาดรวมกันประมาณ 15-30 ไร่ มีการปลูกพืช 3-5 ชนิด 
เพ่ือให้มีรายได้หลายช่วงในรอบปี (ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายได้เพียงคร้ังเดียวในรอบปี) (ดูรายละเอียดใน
ตารางที่ 5-1) โดยครัวเรือนจะพ่ึงพารายได้จากพืชไร่ในช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไป ส่วนกลางปีจะพ่ึงพารายได้
จากไม้ผล (ปัจจุบันไม้ผลเร่ิมมีอายุมาก และเกษตรกรไม่กําลังแรงที่จะทําพืชไร่เน่ืองจากเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
เข้าข่ายที่ว่า “ไม้ผลแก่ ไม่มีแรงทําพืชไร่”) และเสริมสภาพคล่องด้วยการรับจ้างหรือประกอบอาชีพเสริม 
นอกภาคการเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ามีอาหารไว้บริโภค เกือบทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวไว้บริโภคประมาณ 
30-50 กระสอบ และมีปศุสัตว์โดยเฉพาะหมูและไก่สําหรับใช้ในกรณีที่มีงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานปีใหม่ 
งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น นอกจากน้ี ปัจจุบันบางครัวเรือนมีการพ่ึงพารายได้จากการผลิตทางการเกษตร 
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ที่หลากหลายมากขึ้น แทนการพ่ึงพาเฉพาะรายได้จากพืชไร่อย่างข้าวโพด และไม้ผลอย่างลิ้นจี่ ลําไย มะม่วง เช่น 
การปลูกผัก (ปลอดสารพิษ) การผลิตพืชผักในโรงเรือน (เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ) มันสําปะหลัง ยางพารา  
กาแฟ มะนาว ฯลฯ ปศุสัตว์และประมง เช่น โค หมู (ดํา) ไก่ (พ้ืนเมือง) แพะ ปลาดุก กบ ฯลฯ รวมถึงอาชีพ 
นอกภาคเกษตร เช่น การปักผ้า ขับรถรับส่ง ออกไปทํางานต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทําให้ครัวเรือนเกษตรมีที่มา
ของรายได้ตลอดทั้งปี (ดูรายละเอียดระดับการพ่ึงพารายรับจากกิจกรรมทางการเกษตรท่ีสําคัญของครัวเรือน
ตัวอย่างในตารางที่ 5-2)  

ตารางที่ 5-1 สรุปข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการเกษตรของครัวเรือนตัวอย่าง 

รายการ 
พ้ืนที่ชนบท 

(ตําบลนาไร่หลวง) 

พ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

(ตําบลเมืองจัง) 

1. อายุของเกษตรกร (ปี) 48-53 50-55  

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 3-6  3-4 

3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตร (คน)  2  2 

4. จํานวนแปลงการผลิตทางการเกษตร (แปลง) 3 3 

5. เนื้อท่ีรวมในการผลิตการเกษตร (ไร่) 20-30 15-20 

6. จํานวนรายการพืช 3-5 2-3 

7. กิจกรรมการเกษตรท่ีนิยมในปัจจุบัน - พืชไร่: ข้าวโพด มันสําปะหลัง ข้าวไร่ (บริโภค) 

- ไม้ผล: ล้ินจ่ี ลําไย มะม่วง 

- พืชผักในโรงเรือน: พริกหวาน มะเขือเทศ  

- ปศุสัตว์: หมู ไก่ (บริโภค)  

- พืชไร่: ข้าวโพด ข้าวไร่ (บริโภค) 

- ไม้ผล: มะม่วง ลําไย ล้ินจ่ี 

- อ่ืนๆ เช่น ยางพารา หม่อนไหม  

- ปศุสัตว์: โค (พาณิชย์) หมู ไก่ (บริโภค) 

8. ปริมาณข้าวทีป่ลูกไวบ้ริโภค (กระสอบ/ครัวเรือน)1 30-50 30-402 

9. แหล่งน้ําสําคัญท่ีใช้ในการเกษตร น้ําฝน แม่น้ํายาว น้ําฝน แม่น้ําน่าน ลําน้ํายาว ลําน้ํากุ๋ย 

10. สภาพปัญหาทางการเกษตรที่สําคัญ ขาดน้ําในฤดูแล้ง โรค/ศัตรูพืช (บางปี) และการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

หมายเหตุ: 1 เป็นข้าวเปลือกท่ีมีน้ําหนักประมาณ 48-50 กิโลกรัม/กระสอบ 
 2 ไม่มีการระบุชัดเจนว่ามีจํานวนเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่จะข้าวไร่ไว้บริโภค 
ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวง และตําบลเมืองจัง จํานวน 101 ครัวเรือน 

 
การผลิตทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตด้วยเงินกู้ที่มีการกู้เป็นประจําทุกปี ซึ่งจากนโยบาย

ของภาครัฐในปี พ.ศ. 2547 ได้ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่กู้จากพ่อเลี้ยงน้อยลง และหันไปกู้จากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้านมากข้ึน ส่วนใหญ่มียอดเงินกู้มากกว่าต้นทุน
การผลิต ทั้งน้ีเกษตรกรจะจัดสรรเงินกู้บางส่วนไปใช้นอกภาคการเกษตรซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ใช้จ่ายเพ่ือ 
การบริโภค ใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน ซื้อยานพาหนะ เป็นต้น โดยทั่วไปเกษตรกรจะใช้เงินกู้เพ่ือการเกษตร
เพียงคร่ึงหน่ึงของยอดเงินกู้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะนํามาใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงการใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
บุตรหลาน นอกจากน้ี บางรายนําเงินกู้ทั้งหมดไปซื้อสินทรัพย์โดยเฉพาะยานพาหนะ และ/นํามาใช้สร้างหรือ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ด้ังน้ัน หากรายรับจากการผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย เช่น เกิดภัยพิบัติ 
(นํ้าท่วม พายุ ภัยแล้ง) ราคาผลผลิตตกตํ่า เป็นต้น ก็จะนํามาสู่จุดเริ่มต้นของการสะสมเพ่ิมพูนหน้ีของ 
ครัวเรือนเกษตร 
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ตารางที่ 5-2 ระดับการพ่ึงพารายรับจากกิจกรรมทางการเกษตรท่ีสําคัญของครัวเรือนตัวอย่าง1 

รายการ 
พ้ืนที่ชนบท 

(ตําบลนาไร่หลวง) 

พ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

(ตําบลเมืองจัง) 
ช่วงที่ให้รายได้ หมายเหตุ 

พืชไร่  
(ข้าวโพด) 

มาก มาก 

ตุลาคม-ธันวาคม 
(รอบแรก) 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
(รอบสอง) 

ใช้พ้ืนที่และแรงงานมาก มีความเส่ียง
จากความผันผวนของราคา และนโยบาย
ของรัฐ เช่น การประกันราคา การลด
พ้ืนที่ปลูก เป็นต้น 

ไม้ผล  
(ล้ินจ่ี ลําไย มะม่วง)2 

น้อย-ปานกลาง 

(ลําไยดีกว่าล้ินจ่ี มะม่วง) 

ปานกลาง-สูง 
สําหรับ (บ้านน้ําพัน) 

น้อย-ปานกลาง 

(มะม่วงดีกว่าล้ินจ่ี ลําไย) 

เมษายน-สิงหาคม 
(ขึ้นอยู่กับ 

ชนิดของไม้ผล) 

สวนมีอายุมาก เร่ิมให้ผลผลิตน้อย ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 

พืชผัก ปานกลาง - กันยายน-พฤษภาคม 
เป็นพืชผักปลอดสารพิษ มีร้านค้าชุมชน
ไว้ขาย ใช้พ้ืนที่ปลูกไม่มาก แต่ต้องดูแลดี 

พืชผักในโรงเรือน 
(พริกหวาน มะเขือเทศ) 

มาก - ตุลาคม-มกราคม 
ลงทุนโรงเรือนสูง ต้องใส่ใจดูแล ขายให้
โครงการหลวงเป็นหลัก 

ยางพารา ปานกลาง ปานกลาง มิถุนายน-กุมภาพันธ์ 
ขายเป็นยางก้นถ้วย เนื่องจากลําบาก
ในการขนน้ํายาง ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ป่า 

อ่ืนๆ เช่น     

- กาแฟ มาก - พฤศจิกายน-มกราคม 
เป็นพันธุ์อาราบิก้า ปลูก ณ ระดับความสูง
เกิน 700 เมตร ใช้แรงงานเก็บเก่ียวมาก 

- มะนาว น้อย-ปานกลาง น้อย เกือบทั้งป ี ต้องการน้ํา และการดูแลมากกว่าไม้ผล 

- ปลูกหม่อนเล้ียงไหม - มาก 
พฤษภาคม-ตุลาคม 
(เก็บเก่ียวรังไหม) 

อาศัยทักษะ ความรู้ และความอดทนสูง 
สภาพแวดล้อมต้องปราศจากเสียงรบกวน 

หมายเหตุ: 1 ระดับการพ่ีงพารายรับเป็นการพิจารณาและประเมินจากรายรับที่ครัวเรือนได้รับจากการผลิตในกิจกรรมการเกษตรนั้นๆ แบ่งเป็น 
สามระดับ ได้แก่ น้อย (< 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) ปานกลาง (10,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) มาก (> 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) 

 2 ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ไม้ผลโดยเฉพาะล้ินจ่ี ลําไย มะม่วง เป็นหน่ึงในแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบัน 
ไม้ผลเหล่านั้นมีอายุมากขึ้น กอปรกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้ผลผลิตของไม้ผลลดลง โดยเฉพาะล้ินจ่ี 

ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวง และตําบลเมืองจัง จํานวน 101 ครัวเรือน 

 
2) รายได้-รายจ่าย และภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 

แม้ว่าเกษตรกรจะทําการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 1 รายการ (เป็นแบบ Multiple crop)  
โดยพยายามให้เกิดรายได้ทั้งปี แต่ยังคงมีรายได้เป็นเงินก้อนมิใช่เป็นรายเดือนตามการใช้จ่าย ส่วนใหญ่จะมี
แบบแผนการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่ทําให้ได้มาซึ่งกระแสรายได้ที่คล้ายคลึงกัน คือ รายได้ปลายปี/ต้นปี
จากพืชไร่ รายได้กลางปีจากไม้ผล ส่วนข้าวและปศุสัตว์ไว้บริโภค แต่ยังได้รับรายได้เป็นเงินก้อนมิใช่เป็น 
รายเดือนตามกระแสการใช้จ่าย และรายได้ที่ได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในรอบปี เน่ืองจากครัวเรือนเกษตร 
มีรายการรายจ่ายที่จําเป็นเพ่ิมขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ (ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  
ค่าบํารุงรักษา) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสื่อสาร (ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน ดังน้ัน
ครัวเรือนเกษตรจึงหารายได้เสริมด้วยการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรที่ไม่เป็นการไปเบียดบังเวลา 
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การทําการเกษตร เช่น การไปรับจ้างนอกฤดูการผลิตและ/เก็บเก่ียว การค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น สําหรับ
ครัวเรือนเกษตรบางรายมีรายได้เสริมที่เป็นเงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นหน่ึงในรายได้หลักและ
สําคัญสําหรับครัวเรือน ขณะที่เงินโอนจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ ฯลฯ 
เป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องในการจับจ่ายซื้อของใช้ (สินค้าอุปโภค) ในแต่ละเดือนให้กับครัวเรือนเกษตร  
(ดูรายละอียดกระแสรายรับในตารางที่ 5-3) 

รายจ่ายทางด้านการบริโภคยังคงเป็นรายจ่ายหลักของครัวเรือนเกษตร และแปรผันตรงกับ 
การเพ่ิมขึ้นของรายได้ของครัวเรือนเกษตรตามสมมติฐานการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life cycle 
permanent income hypothesis) กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคตามระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
โดยทั้งสองพ้ืนที่มีระดับรายจ่ายดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30-45 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของครัวเรือนเกษตร (ดูรายละอียดกระแสรายจ่ายในตารางที่ 5-3) 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการคมนาคมสื่อสาร และบุตรหลาน กลายมาเป็นหน่ึงในรายการรายจ่ายที่จําเป็น
ของครัวเรือน ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 30-50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเกษตร โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นเมื่อบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้น (หากบุตรหลานเรียนระดับอุดมศึกษา 
เกษตรกรจะมีรายจ่ายมากกว่า 1 แสนบาท/ปี) ขณะที่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการคมนาคมส่วนหน่ึงมาจาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเกษตรกร โดยเกษตรกรนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจและซื้อของใช้ 
ในตัวเมืองเกือบทุกเดือนซึ่งทําให้มีต้นทุนค่าคมนาคมสูงขึ้น 

ส่วนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุรามิได้สูงไปกว่าการแบ่งปันเงินไปออมในลักษณะของกองทุน และ 
งานสังคม/ทําบุญ และคนเมืองจะด่ืมสุรามากกว่าชนบท 

ปัจจุบันทัศนะของชาวบ้าน (บางราย) เก่ียวกับการเป็นหน้ีเปลี่ยนไป โดยหน้ีมิใช่ภาระแต่เป็น 
เงินยืมเพ่ือการลงทุนทั้งในภาคการเกษตรและทรัพย์สิน (เช่น ยานพาหนะ สร้าง/ปรับปรุงบ้าน) และเป็นที่มา
ของรายได้สําหรับเสริมสภาพคล่องเมื่อรายได้หลักไม่เพียงพอและ/ได้รับไม่ทันสําหรับช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเข้า
ในแต่ละเดือน เช่น การใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน การบริโภคประจําเดือน การผ่อนชําระทรัพย์สินและ/ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน เป็นต้น 

ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่เป็นหน้ี ธ.ก.ส ประมาณ 100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และ 
กองทุนหมู่บ้านไม่เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ครึ่งหน่ึงของเงินกู้ถูกใช้จ่ายทางการเกษตร (ยกเว้น กรณีซื้อ
และ/ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น สร้างและ/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย รถยนต์และ/มอเตอร์ไชค์ ที่มีการนําเงินกู้ประมาณ
ร้อยละ 80-100 มาใช้ในการลงทุนดังกล่าว) สําหรับการใช้จ่ายภายในครัวเรือน และ/บุตรหลาน จะถูกจัดสรร
จากยอดเงินกู้ประมาณร้อยละ 20-30 นอกจากแหล่งเงินกู้ทั้งสองแล้ว ปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีแหล่งเงินกู้เพ่ิมขึ้น 
โดยเป็นในลักษณะของกองทุนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออมร่วมกันของชาวบ้านในลักษณะของการเป็น
สมาชิก แล้วนําเงินดังกล่าวเอามาปล่อยกู้ โดยให้สมาชิกชําระดอกเบ้ียตามที่กําหนด ซึ่งจะกลายมาเป็นเงินปันผล
ประจําปีให้กับสมาชิก (ลักษณะคล้ายกับระบบแชร์) 
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ตารางที่ 5-3 รายได้-รายจ่ายในรอบปี และภาระหน้ีสินสะสมของครัวเรือนตัวอย่าง 

หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ปี 

รายการ 
พ้ืนที่ชนบท

(ตําบลนาไร่หลวง) 
พ้ืนที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

(ตําบลเมืองจัง) 
1. ที่มาของรายได้ในรอบปี 

- ภาคการเกษตร (หักต้นทุนการผลิต) 28,000-61,000 42,000-80,000 
 ภาคการเกษตร (ไม่หักต้นทุนการผลิต) 45,000-97,000 53,000-117,000 

- นอกภาคการเกษตร 29,000-56,000 31,000-56,000 
 เงินโอนจากสมาชิกในครัวเรือน 18,000-78,000 24,000-60,000 
 รับจ้าง 3,000-6,000 10,000-30,000 
 สวัสดิการของภาครัฐ 5,000-11,000 7,200-14,000 

รายได้รวมต่อปี (หักต้นทุนทางการเกษตร) 100,000-177,000 95,000-143,000  
2. ภาระรายจ่ายในรอบปี 

- การบริโภค 36,000-54,000 37,000-64,000  
- การคมนาคมส่ือสาร (ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและโทรศัพท์) 22,000-37,000 14,000-24,000 
- ทําบุญและงานสังคม 3,000-8,000 2,000-3,000 
- กองทุน (โดยเฉพาะ ฌาปณกิจ) 5,000-8,000 1,400-4,000 
- สุรา/บุหร่ี (ส่วนใหญ่เป็นสุรา) 2,000-6,000 2,000-10,000 
- เก่ียวกับบุตรหลาน (เฉพาะที่มีบุตรหลาน)  11,000-25,000 25,000-62,000 

รายจ่ายรวมต่อปี (ไม่รวมบุตรหลาน) 131,000-169,000 118,000-156,000 
3. ยอดเงินกู้สําหรับการผลิตทางการเกษตรในรอบปี 30,000-60,000 53,000-100,000 
4. ภาระหนี้สินสะสม 69,000-140,000

( 100,000) 

110,000-250,000 

( 100,000) 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
 ยอดเงินที่นิยมกู้ 100,000-300,000 100,000-400,000 
 ภาระหนี้สิน 50,000-130,000

( 66,000) 
100,000-200,000 

( 100,000) 
- กองทุนหมู่บ้าน 30,000-60,000

( 40,000) 

26,000-58,000  

( 35,000) 
หมายเหตุ: คํานวณจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างจํานวน 28 ราย ด้วยวิธี Bootsrapped confidence intervals for a median  

ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 
ที่มา: สังเคราะห์จากข้อมูลการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างในตําบลนาไร่หลวง และตําบลเมืองจัง จํานวน 101 ครัวเรือน 

 

5.1.2 มูลเหตุแห่งหนี้สินของครัวเรือเกษตรในพื้นที่ศึกษา86 

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนการพึ่งพาแหล่งเงินกู้จากที่เคยพึ่งพาพ่อค้าคนกลางมาเป็น
สถาบันการเงินในระบบอย่างเช่น ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่ึงใน
ความสําเร็จของนโยบายรัฐที่ดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ครัวเรือนเกษตร

                                                            
86 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสังเคราะห์จากการสนทนากลุ่มกับผู้นําของตําบลนาไร่หลวงเป็นสําคัญ (สังเคราะห์โดย เกศสุดา สิทธิสันติกุล) และ
บางส่วนได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างของท้ังตําบลนาไร่หลวงและตําบลเมืองจัง 
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ส่วนใหญ่ยังคงเป็นหน้ีจํานวนมากและไม่ได้ลดลง บางครัวเรือนกลับมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว 
นโยบายการเพ่ิมแหล่งเงินกู้ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดระบบแชร์ชุมชนในลักษณะกองทุนต่างๆ  
ได้เอ้ือและส่งเสริมให้เกษตรกรมีภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และนํามาสู่พฤติกรรมการผลัดหน้ีที่เป็นวัฏจักร (หรือ วังวน) 
ของการเป็นหน้ีซ้ําชาก ขณะที่นโยบายที่เก่ียวข้องกับการพักชําระหน้ี หรือการลดเง่ือนไขการกู้ยืมและ/เพ่ิมวงเงิน 
รวมทั้งการไม่เข้มงวดในการนําเงินกู้ไปใช้ต่างก็มีส่วนทําให้เกษตรกรขาดวินัยทางการเงิน  

1) สาเหตุของการเป็นหนี้ 
แม้ว่าการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตรมาจะมาจากสาเหตุที่หลากหลาย แต่ความไม่แน่นอน 

ของผลผลิตและรายได้ที่นํามาสู่การขาดทุน (และ/การมีรายรับที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง) จากการผลิตในบางปี 
ยังคงเป็นหน่ีงในสาเหตุสําคัญที่นํามาสู่การเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตร เน่ืองจาก การขาดทุนในการผลิตจะทําให้
เกษตรกรไม่มีรายรับสําหรับชําระคืนหน้ีสินที่กู้มาใช้ในการผลิตทางการเกษตร (เกษตรกรส่วนใหญ่จะผลิตบน
พ้ืนฐานของการกู้เงินมาลงทุนผลิต) และส่งผลต่อเน่ืองต่อรายได้ที่จะนําไปใช้จ่ายในรอบปีของครัวเรือนเกษตร 
ซึ่งหากไม่มีรายได้เสริมที่เพียงพอ เกษตรกรจําเป็นต้องกู้ยืมเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้จ่ายในรายการที่จําเป็น 
ของครัวเรือน เช่น การบริโภค ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าการศึกษาของบุตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
มีครัวเรือนเกษตรบางรายเป็นหน้ีเพ่ือการคงและ/ใช้สิทธิของตนเอง เช่น ในกรณีของ ธ.ก.ส. สมาชิกที่ค้ําประกัน
ให้กันจะกู้กันทุกคน เน่ืองจากต้องการรักษาสิทธิและลดความเสี่ยงในการเป็นนายประกัน87 หรืออย่างในกรณี
ของบ้านนํ้าพัน ตําบลนาไร่หลวง ที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเพ่ือต้องการคงสถานภาพของกองทุน และเงินปันผล 
ทั้งๆ ที่ครัวเรือนเกษตรไม่จําเป็นต้องก่อหน้ี เป็นต้น จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การทราบสาเหตุของการเป็นหน้ี 
ต้องทําความเข้าใจถึงความจําเป็นในการกู้ของครัวเรือนเกษตร ซึ่งพอจะสรุปสาระสําคัญของความจําเป็น 
ในการก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตรได้ 4 ประเด็น พอสังเขปดังน้ี 

- การกู้ยืมเพื่อการลงทุน 
เกษตรกรที่มีเงินทุนน้อยจําเป็นต้องกู้ยืมปัจจัยการผลิตจากนายทุน และจะชําระคืนเมื่อขายผลผลิต 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของหักกลบลบหน้ีหลังฤดูกาลผลิตพร้อมกับดอกเบ้ีย (หลักการเก็บเก่ียว) โดยเฉพาะ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเป็นในลักษณะน้ี นอกจากน้ี ยังมีการกู้ยืมเงินสดเพ่ือลงทุนซื้อกล้าไม้ผล  
เมล็ดพันธ์ุพืชผัก และพันธ์ุสัตว์ รวมไปถึงค่าจ้างแรงงาน ค่าสุรา และค่าอาหารสําหรับเลี้ยงคนที่มาช่วยงาน 
ตามวัฒนธรรมการเอามื้อกัน เป็นต้น สําหรับเกษตรกรที่ได้ผลผลิตดีเน่ืองจากมีแหล่งนํ้าดีและ/มีที่ทํากิน 
หลายแปลงสามารถหมุนเวียนการผลิตได้ จะพอมีกําไรหลังหักกลบลบต้นทุนการผลิต ซึ่งสามารถเก็บเป็น
เงินทุนสําหรับการลงทุนในปีถัดไปได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสินเช่ือเงินสดและปัจจัยการผลิตให้กับแหล่งเงินกู้ 
(มีน้อยมาก) นอกจากน้ียังพบว่า มีน้อยรายที่กู้ยืมเงินเพ่ือนําไปลงทุนค้าขายหรือประกอบธุรกิจอ่ืน 

- การกู้ยืมเพื่อการใช้จ่าย 
รายรับของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นรายปีขณะท่ีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายประจําวัน โดยปกติ

เกษตรกรจะมีรายจ่ายด้านการบริโภคไม่มาก เน่ืองจากมีการปลูกข้าวและปลูกพืชผักไว้กินเองโดยเฉพาะชาวม้ง
และชาวเมี่ยนที่มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงและกินอยู่อย่างเรียบง่าย ค่าใช้จ่ายหลักที่ทําให้จําเป็นต้องกู้หน้ียืมสิน 
                                                            
87 เป็นการค้ําประกันว่าหากเพ่ือนท่ีตนเองค้ําประกันไม่ชําระหนี้ ตัวเกษตรกรจะไม่ชําระหนี้เหมือนกัน 
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แม้ว่าจะมีรายได้ดีและไม่จําเป็นต้องกู้หน้ีก็คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตรหลาน โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา 
เกษตรกรที่มีบุตรหลานจําเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูในแต่ละวันเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างมาก ย่ิงมีบุตรหลานที่อยู่วัยที่
กําลังเรียน ค่าใช้จ่ายก็ย่ิงเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้บุตรหลานจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจากการเรียนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐก็ตาม แต่ผู้ปกครองยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่บุตรหลานต้องการ เช่น โทรศัพท์และ 
ค่าบริการโทรศัพท์ รถมอเตอร์ไซด์และค่านํ้ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น ส่วนรายที่บุตรหลานเรียนต้องออกไปเรียนใน
ต่างจังหวัด และ/เรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากมีค่าที่พัก และค่าเล่าเรียน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายประจําเดือนเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังพบการกู้ยืมเพ่ือผ่อนชําระสินทรัพย์ ได้แก่ บ้าน ที่ดิน และ
ยานพาหนะ รวมไปถึงการผ่อนซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบ้าน 

- การกู้ยืมเพื่อสังคม 
ค่าใช้จ่ายทางสังคมตามประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือบางอย่างในชุมชนทําให้เกษตรกร

จําเป็นต้องยอมแบบรับภาระหน้ีสิน เช่น 
 การจัดงานศพของชาวม้ง เจ้าภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาท/ศพ จากการจัดงาน 

5-6 วัน จึงทําให้เกษตรกรบางรายจําเป็นต้องกู้ยืมมาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยภายในงานต้องมีการฆ่าหมู  
3-4 ตัวๆ ละ 4,000-5,000 บาท และในวันเสียศพต้องฆ่าวัวเพ่ือแบ่งเน้ือให้กับทีมจัดงานตามจํานวนบุตร 
ของผู้เสียชีวิตที่เป็นไปตามความเช่ือที่ว่า การฆ่าคือการทําบุญ ทั้งน้ีราคาวัวตัวละ 20,000 บาทข้ึนไป อย่างไรก็ตาม 
ความเช่ือดังกล่าวเร่ิมเปลี่ยนไป โดยปัจจุบันมีการฆ่าวัวลดลงเหลือสูงสุดเพียง 2 ตัว แม้ผู้ตายจะมีบุตรหลายคน 

 การจัดประเพณีแต่งงานของชาวเมี่ยน ซึ่งฝ่ายชายจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับค่าสินสอด
และการจัดงานเลี้ยงประมาณ 200,000 บาท หากฝ่ายชายมีเงินไม่พอก็จําเป็นต้องกู้ยืมเงินมาก่อนแล้วค่อยผ่อน
ชําระคืนในภายหลัง จํานวนวันของการจัดเลี้ยงขึ้นอยู่กับฐานะของฝ่ายชาย ฝ่ายชายที่มีฐานะไม่ค่อยดีมักจะ 
จัดเลี้ยงเพียง 1 วัน ส่วนฝ่ายชายที่มีฐานะดีสามารถจัดเลี้ยงได้ 2-3 วัน  

 การทําบุญเพ่ือรักษาหน้าตาของคนเมือง แม้จะมีเงินน้อยหรือมีภาระหน้ีสิน แต่คนก็ยังให้เงิน
บริจาคจํานวนมากในงานบุญเพ่ือการพัฒนาวัด โดยเฉล่ียบริจาคคนละ 300-500 บาท/ครั้ง เกษตรกรบางราย
บริจาคมากถึง 3,000 บาท ทั้งน้ีเน่ืองด้วยมีการประกาศชื่อและยอดเงินบริจาคผ่านเสียงตามสาย ชาวบ้าน 
จะรู้สึกอายที่บริจาคน้อย หากไม่มีการประกาศเสียงตามสาย ก็จะบริจาคน้อยลง เข้าทํานอง “ยอมเป็นหน้ี 
แต่ไม่ยอมเสียหน้า”  

 ประเพณีก๋วยสลาก เป็นงานหมุนเวียนกันทําบุญตามหมู่บ้านซึ่งจัดกันทุก 4-5 ปี มีการใช้จ่าย
สิ้นเปลืองมากจนทําให้เกษตรกรบางรายต้องกู้หน้ียืมสิน โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงเพ่ือต้อนรับแขกที่แวะเวียน 
มาเย่ียมเยือนและกินอาหารตามบ้านเรือน ซึ่งในแต่ละคร้ังจะมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองประมาณ  
5,000-10,000 บาท และยังต้องมีการจัดงานร่ืนเริง เช่น การเล่นดนตรี เป็นต้น 

- การกู้ยืมเพื่อรักษาสถานภาพกองทุนหมู่บ้าน 
การกู้ยืมลักษณะน้ีพบในหมู่บ้านนํ้าพันซึ่งเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน 

ที่พอเพียงสําหรับใช้จ่ายตลอดทั้งปี และผลผลิตที่ได้ค่อนข้างดีเน่ืองจากมีข้อได้เปรียบด้านความเหมาะสมของดิน 



89 

แหล่งนํ้า และการสนับสนุนของโครงการหลวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ันจึงมีการกู้เงินเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต
และลงทุนในการทําการเกษตรหรือค้าขายน้อยมาก คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องขอร้องให้สมาชิกกู้เงินจาก
กองทุนเพ่ือให้มีเงินหมุนเวียนและดอกเบ้ียสําหรับจ่ายเป็นเงินปันผล อย่างไรก็ตาม วงเงินให้กู้มีจํากัดเพียงรายละ
ประมาณ 20,000 บาท/ปี  

2) วัฏจักรของการเป็นหนี้ซํ้าชาก 

การที่เกษตรกรมีแหล่งเงินกู้หลายแห่ง อาจเป็นผลดีในมุมมองที่ว่า การกู้ยืมเป็นการช่วย
ตอบสนองความจําเป็นในการดํารงชีวิตและการใช้จ่าย รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสในการลงทุน ช่วยสร้างสินทรัพย์
ให้กับสมาชิกในชุมชนได้ในระยะยาว และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น เน่ืองด้วยความสามารถบริหาร
จัดการแหล่งเงินกู้ในชุมชนได้ดี และการที่สมาชิกในชุมชนมีสินทรัพย์หรือที่ดินเป็นหลักทรัพย์ในการค้ําประกัน
แหล่งเงินกู้ในระบบ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหน่ึงกลับพบว่า เกษตรกรส่วนหน่ึงยังคงอยู่ในวังวนแห่งการเป็นหน้ี
จากการผลัดหน้ีหรือหมุนเวียนหน้ีไปมาจากแหล่งเงินกู้หน่ึงไปยังอีกแหล่งเงินกู้หน่ึง เน่ืองจาก รายได้ไม่เพียงพอ
กับการลงทุนและรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท่ีต้องพ่ึงพาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และชุมชนที่กําลัง
พยายามปรับตัวหลังจากการเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี  

- วังวนหนี้สินจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
วังวนน้ีพบในชุมชนบ้านปางปุกซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจหลักจากความเคยชินและ

ความจําเป็น รวมท้ังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดส่วนน้อยเพ่ือยังชีพที่บ้านถ้ําผาหมีและบ้านถ้ําเวียงแก ทั้งที่
เกษตรกรต่างรู้ดีว่า การปลูกข้าวโพดต้องใช้ต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่ค่อยคุ้มทุนและค่าแรง ดังน้ันจึงต้องใช้ที่ดิน
จํานวนมากในการเพาะปลูกข้าวโพด (ต้องเกิน 20 ไร่) จุดเริ่มต้นของวังวนมาจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนในรูปแบบ
ของสินเช่ือปัจจัยการผลิตและเงินสดเหมือนกับการหยิบยืมเงินในอนาคตมาใช้ เมื่อได้ผลผลิตแล้ว จะขายผลผลิต
เพ่ือหักกลบหลบหนี้หรือนําเงินสดไปชําระคืนตามกําหนด ปีใดที่ได้ผลผลิตดี เกษตรกรมีเงินก้อนที่สามารถ
ชําระคืนหน้ีได้ ซึ่งดูเหมือนจะดีแต่กลับกลายเป็นว่า มีการทําสัญญาใหม่เพ่ือขอกู้ยืมในวงเงินเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือนําไปใช้จ่ายและลงทุนในปีถัดไป พอถึงเวลาจ่ายคืนก็จะไปกู้จากแหล่งอ่ืนมาชําระคืนเพ่ือให้สามารถ 
กู้ได้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนมีหน้ีสินสะสมสูงถึงประมาณ 100,000-200,000 บาท/ปี เช่น เกษตรกร ก กู้ ธ.ก.ส. มา 
50,000 บาท เมื่อนําเงินไปคืนตามกําหนด ธ.ก.ส. ถือเป็นลูกค้าช้ันดี (AA) จึงให้กู้เพ่ิมอีก 50,000 บาท และยัง
ลดดอกเบ้ียให้เหลือประมาณร้อยละ 6 จากเดิมที่ต้องเสียดอกเบ้ียกว่าร้อยละ 10 พอถึงเวลาใช้คืนรอบต่อไป  
ก็ไปขอกู้จากกองทุนหมู่บ้านไปใช้คืน ธ.ก.ส. เพ่ือรักษาเครดิตความเป็นลูกค้าช้ันดีไว้ แล้วก็กู้ ธ.ก.ส. มาใช้คืน
กองทุนหมู่บ้านอีก หมุนเวียนไปอย่างน้ีไม่จบสิ้น วงจรหน้ีสินลักษณะน้ีจะหมุนไปได้เรื่อยๆ แต่จะเป็นปัญหา
เมื่อผลผลิตไม่ดี (อาจเกิดจากโรคระบาด หรือศัตรูพืช หรือภัยธรรมชาติ) และ/ขายไม่ได้ในราคาที่ต้องการ 
(ผลผลิตล้นตลาด) เกษตรกรต้องขอผ่อนผันการชําระหน้ีจากกองทุนหมู่บ้านหรือขอปรับโครงสร้างหน้ีกับ  
ธ.ก.ส. และสหกรณ์ฯ เป็นต้น และต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืนมาเพ่ิมจนหน้ีสินพอกพูนเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ  
เกษตรกรส่วนใหญ่จะพยายามหาเงินจากแหล่งเงินกู้เพ่ือชุมชน (เช่น กองทุนหมู่บ้าน) ไปชําระคืน ธ.ก.ส. เพ่ือรักษา
เครดิตลูกค้าช้ันดี แล้วค่อยขอผ่อนผันในภายหลัง เน่ืองจากแหล่งเงินกู้เพ่ือชุมชนมีความยืดหยุ่นสูงกว่า ธ.ก.ส. 
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- วังวนหนี้สินจากความพยายามปรับตัวในการผลิตของครัวเรือนเกษตร  
ปัจจุบันมีครัวเรือนเกษตรหลายรายพยายามปรับตัวในการผลิต (พยายามปรับเปลี่ยนจากการผลิตเดิม

ที่พ่ึงพาอย่างข้าวโพดและไม้ผลเป็นกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เช่น มันสําปะหลัง พืชผัก ปศุสัตว์ เป็นต้น) ทั้งน้ี
เพ่ือให้เห็นภาพของวังวนหน้ีในลักษณะน้ี จึงขอยกตัวอย่างของชุมชนบ้านใหม่ ตําบลนาไร่หลวง ที่ไปซ้ําเติมวังวน
หน้ีสินเดิมจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากเกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณปี พ.ศ. 2560 
เน่ืองจากผู้รับซื้อรายใหญ่ประกาศยกเลิกการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เขตป่าสงวน หรือพ้ืนที่การเกษตร 
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ต่อมาเร่ิมมีการทําเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีการปลูกไม้ผลทดแทนแต่ก็ต้องประสบกับ
ปัญหาตลาดโดยเฉพาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ปลูกแล้วไม่มีตลาดรับซื้อ) มีการทดลองปลูกยางพาราและ 
ปาล์มนํ้ามันแต่กลับขายไม่ได้ในระดับราคาที่ต้องการ มีการออกไปรับจ้างแต่ผู้ว่าจ้างก็มีน้อยเนื่องจาก 
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ดังน้ันรายได้ที่มีจึงไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มากขึ้นทุกวันจนไม่พอกับการจุนเจือครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานและการศึกษาเล่าเรียน ย่ิงไปกว่าน้ันเกษตรกรยังไม่สามารถ 
ชําระคืนหน้ีสินให้กับ ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านได้จนเกิดปัญหาการหมุนเวียนหนี้สินที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงจําเป็นต้องเข้ามาอยู่ในวังวนของหน้ีสินโดยการย่ืนมือเข้าช่วยเหลือสมาชิก 
ที่เป็นเกษตรกร คณะกรรมการฯ ดําเนินการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 เพ่ือนําเงินต้นไปหักคืน
ให้กับ ธ.ก.ส. และให้สมาชิกนําเงินมาคืนให้กับกองทุนหมู่บ้านในภายหลังพร้อมอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 
ขณะเดียวกันก็มีการทําสัญญาเงินกู้กองทุนหมู่บ้านของสมาชิกขึ้นใหม่เพ่ือไม่ให้สมาชิกผิดสัญญากับกองทุน 
อย่างไรก็ตาม การย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือของคณะกรรมการกลับทําให้หน้ีสินของสมาชิกพอกพูนสะสมมากขึ้น 
เป็นการสร้างวังวนหน้ีสินที่ไม่รู้จบสิ้น และทําให้สมาชิกขาดความกระตือรือล้นในการชําระหน้ี มีหน้ีสิน 
ค้างชําระในกองทุนหมู่บ้านสูงถึง 100,000-200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนต้องตามจัดการต่อ ทั้งน้ี
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านยังไร้หนทางที่จะหลุดพ้นจากวังวนน้ี 

- สาเหตุของการสะสมหนี้สิน และความสามารถในการปลดหนี้ของเกษตรกร 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการผลิตทางการเกษตรมากกว่า 20-35 ปี ในเชิงลึก 

พบว่า เหตุผลหลักของการเร่ิมต้นเป็นหน้ีครั้งแรกของเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามาจากความต้องการ
กู้เงินมาเพ่ือลงทุนในภาคเกษตร ซึ่งรวมถึงการนํามาซื้อยานพาหนะสําหรับขนส่งปัจจัยและผลผลิต และการซื้อ
ที่ดินทํากิน มีบางรายกู้มาเพ่ือใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรที่เพ่ิมขึ้น
ตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเมื่อต้องส่งบุตรไปเรียนในต่างจังหวัดซึ่งต้องใช้เงินเพ่ิมขึ้น  

การเป็นหน้ีครั้งแรกของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการกู้จากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน 
กข.คจ. และ ธ.ก.ส. เมื่อเกษตรกรเริ่มเป็นหนี้ในครั้งแรกแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักมีการกู้และสะสมพอกพูนหน้ี
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถจําแนกสาเหตุหลักที่ทําให้เกษตรกรมีหน้ีพอกพูนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ปัญหาจากการหมุนเงินไม่ทัน เน่ืองจากขาดทุนจากการผลิตทางการเกษตรซึ่งทําให้เกษตรกร
ไม่สามารถชําระคืนหน้ีในส่วนของการผลิตทางการเกษตรได้ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องกู้เพ่ิมมากขึ้นสําหรับการผลิต
ทางการเกษตรในรอบถัดไป เพ่ือนําเงินกู้ส่วนหน่ึงมาชําระหน้ีเดิมจนเกิดการพอกพูนเพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ จนเกิด
เป็นวัฏจักรของการกู้และเป็นหนี้ซ้ําซาก ทั้งน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่า การปลูกข้าวโพดทําให้เกษตรกรได้สินเช่ือง่ายกว่า
การปลูกพืชและ/ทําการเกษตรอ่ืนๆ  
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2) ความต้องการขยายกําลังการผลิตและ/ลงทุนใหม่ทางการเกษตร ทําให้เกษตรกรตัดสินใจ 
กู้เพ่ิมขึ้น เช่น กู้มาซื้อที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด กู้มาเพ่ือก่อสร้างโรงไหม กู้มาซื้อรถกระบะเพ่ือใช้ขนส่ง
ปัจจัยและผลผลิต เป็นต้น  

3) การเพ่ิมขึ้นของภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เช่น ภาระเร่ืองการศึกษาของบุตรในกรณีที่ต้อง
ไปเรียนที่ต่างจังหวัดทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น การผ่อนชําระค่างวดทรัพย์สิน เช่น สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในครัวเรือน ยานพาหนะ ที่ดิน ที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งเกษตรกรอาจหมุนเงินไม่ทันในการชําระ
ค่างวด เกษตรกรก็มักจะกู้เงินและ/หยิบยืมคนที่รู้จักมาผ่อนชําระค่างวดดังกล่าวก่อน 

4) ความหลากหลายและจํานวนแหล่งเงินกู้ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ง่ายมากกว่า 
ในอดีตเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมข้อต่อวัฏจักรของการเป็นหน้ีได้มากขึ้น กล่าวคือ 
เกษตรกรสามารถหมุนเวียนเงินกู้จากแหล่งเงินกู้หน่ึงเพ่ือนําไปชําระคืนเงินกู้ (หรือดอกเบ้ีย) ในอีกแหล่งเงินกู้หน่ึง 
(หรือที่เรียกกันว่า การผลัดหน้ี) โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้หลักและสําคัญของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกร
ต้องรักษาเครดิตไว้ด้วยการไม่ผิดนัดชําระหน้ี จึงนิยมกู้เงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืนๆ มาชําระคืน ก่อนที่จะเริ่มต้นกู้
ในรอบต่อไป นอกจากน้ี หากเทียบกับในอดีตซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักพ่ึงพาเงินทุน (กู้เงิน) จากพ่อเลี้ยงเป็นหลัก 
ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์/รู้จักเป็นการส่วนตัว (หรือการแนะนําโดยเกษตรกรรายอ่ืน) รวมท้ังต้องยอมรับดอกเบ้ีย
ในอัตราสูง และต้องขายผลิตให้ในระดับราคาที่ตํ่ากว่าท้องตลาด ขณะที่ปัจจุบันเกษตรกรมีแหล่งเงินกู้และ
รูปแบบการกู้ที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น 

5) ความง่ายในการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันการเงิน เช่น มีเกษตรกรรายหน่ึงแบ่งปัน 
ให้ฟังว่า “เมื่อตนเองกําลังจะปิดหน้ีก้อนเดิมกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ก็ได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าวให้กู้ใหม่เพ่ือนําไปใช้ซื้อรถไถเดินตาม ขณะเดียวในเวลาต่อมาก็สามารถกู้เพ่ิมเติมเพ่ือนําไปผ่อนชําระ 
รถกระบะและซื้อที่ดินได้อีก ทําให้เขาต้องเป็นหน้ีอย่างไม่รู้จักจบสิ้น” เป็นต้น  

การสะสมพอกพูนเพ่ิมหน้ีของเกษตรกรมีจุดสิ้นสุดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและข้อจํากัด
ของตัวเกษตรกรซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1) กลุ่มที่ตระหนักถึงการถดถอยของกําลังแรงงานที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรของตนเอง 
(พละกําลังและอายุของเกษตรกร) จึงเริ่มทยอยหยุดกู้เงินเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเมื่อสามารถปลดหน้ีสินเดิมได้
ทั้งหมด กลุ่มน้ีมักเป็นเกษตรกรที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย (อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป) ที่ไม่มีภาระเร่ืองบุตรหลาน  
มีทรัพย์สินสะสมในระดับหน่ึง และมีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรกลุ่มน้ีพบว่า กําลัง
แรงงานของตนเองลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตทําให้ไม่สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้เหมือนกับในอดีต 
(ทราบข้อจํากัดของตนเอง) นอกจากน้ี เกษตรกรกลุ่มน้ีมักเป็นเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการหน้ีสินได้เป็นอย่างดี 
จึงไม่มีปัญหาเรื่องการค้างชําระหน้ี 

2) กลุ่มที่มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน และ/การผ่อนชําระทรัพย์สิน  
ซึ่งมักต้ังใจไว้ว่า เมื่อสามารถปลดเปลื้องภาระดังกล่าวได้ก็จะหยุดที่จะก่อหน้ีสินใหม่ เช่น เมื่อบุตรเรียนจบ  
เมื่อผ่อนชําระรถยนต์ได้หมด เป็นต้น นอกจากหยุดก่อหน้ี (กู้) แล้ว บางรายยังจะลดการผลิตทางการเกษตร 
 (เกษตรกรบอกว่า “ทําแค่พออยู่พอกิน”) เกษตรกรกลุ่มน้ีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มแรก กล่าวคือ เป็นกลุ่ม 
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ที่เข้าสู่ช่วงสูงวัย มีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน และไม่มีปัญหาการบริหารจัดการหนี้สินที่นํามาสู ่
การค้างชําระ 

3) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครัวเรือน (ขาดสภาพคล่องในแต่ละปี) ทําให้ต้อง
กู้ยืมและ/หยิบยืมเงินมาใช้ในช่วงที่เงินขาดมือและ/มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย ดังน้ันเกษตรกรจึงยังคงอยู่ใน 
วัฏจักรของการเป็นหน้ีต่อไป หาจุดสิ้นสุดได้ยาก (หรือที่ชาวบ้านบอกว่า “ต้องเป็นหน้ีจนตาย”) อย่างไรก็ตาม  
หากเกษตรกรกลุ่มน้ีเสียชีวิตจะมีเงินจากการทําประกัน (แหล่งเงินกู้ให้ทํา) หรือฌาปนกิจ (ชาวบ้านเรียกว่า 
“ค่าหัว”) มาชําระคืนหน้ีสิน แต่ในบางรายที่เงินทั้งสองไม่พอชําระคืนหน้ีสิน ก็กลายเป็นมรดกหน้ีให้กับ
ลูกหลานต่อไป แม้ว่าเกษตรกรกลุ่มน้ีจะรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจและหน้ีสินของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถจัดการ
บริหารหน้ีสินและสภาพคล่องได้ดีเท่ากับสองกลุ่มแรก เน่ืองจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทําให้ต้องกู้ 
และหยิบยืมในจํานวนที่เพ่ิมเพ่ือนํามาใช้จ่ายและหมุนเวียนกันการชําระหน้ีจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ จึงส่งผลให้
ขนาดของหน้ีสินสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

แม้ว่าเกษตรกรจะมีหน้ีสินและ/ติดอยู่ในวังวนของความเป็นหน้ีที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถปลดเปลื้อง
พันธะดังกล่าวออกไปได้ จนนํามาสู่คําพูดที่ว่า “เป็นหน้ีจนวันตาย” แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า  
มีเกษตรกรบางรายสามารถหลุดออกจากวังวนและสามารถชําระหน้ีสินได้อย่างไม่มีปัญหา ดังน้ันเพ่ือให้ภาพ
เง่ือนไขและความแตกต่างในเบ้ืองต้นของเกษตรกรท่ีสามารถชําระหน้ีได้ และมีปัญหาในการชําระหน้ีในที่น้ี 
จึงขอนําเสนอสาระพอสังเขปเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ก. เกษตรกรที่สามารถชําระหน้ีได้ 
เกษตรกรกลุ่มน้ีสามารถชําระหน้ีได้ตรงตามกําหนดเวลา เริ่มรู้ตัว และตระหนักถึงเร่ียวแรงที่

ลดลงของตนเอง จึงพยายามลดการสร้างภาระหน้ีสินเพ่ิมเติม ขณะเดียวกัน ด้วยเง่ือนไขการผ่อนปรนการชําระ
หน้ีสินของสถาบันการเงินบางแห่งได้ช่วยให้เกษตรกรสามารถชําระหน้ีสินได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น จากเดิมที่
เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (2 สัญญา) ซึ่งในแต่ละปีต้องชําระหน้ีสินในแต่ละสัญญา
ตามกําหนด แต่ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีโครงการรวมทุกสัญญาหน้ีให้เหลือเพียงสัญญาเดียวและมีระยะเวลาชําระคืน
ให้หมด 15 ปี ทําให้แบ่งเบาภาระหนี้สินของเกษตรกรได้มาก นอกจากน้ี มีเกษตรกรบางรายที่ยังมียอดหน้ีสิน
จํานวนมาก ซึ่งมักเกิดจากการกู้ให้กับบุตรหลานเพื่อใช้ซื้อยานพาหนะ/ลงทุนนอกภาคการเกษตร ดังน้ัน  
ภาระหน้ีสินในส่วนน้ีก็ได้รับการช่วยเหลือจากบุตรหลานในการช่วยผ่อนชําระคืน 

ข. เกษตรกรที่มีปัญหาในการชําระคืนหน้ีสิน 
เกษตรกรกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (ขาดสภาพคล่อง) บางราย

ขาดทุนจากการผลิตทางการเกษตรที่นํามาสู่การสะสมพอกพูนหน้ีสินจนเข้าไปสู่วัฏจักรของการเป็นหน้ีซ้ําซาก 
ทั้งน้ีแม้ว่าเกษตรกรจะตระหนักถึงความสามารถที่ลดลงในการผลิตทางการเกษตรของตนเองในอนาคต แต่ก็ 
ไม่สามารถหยุดการก่อหน้ีได้ เน่ืองจาก สถาบันการเงิน (แหล่งเงินกู้) ที่เป็นเจ้าหน้ีได้เร่งรัดให้เกษตรกรต้องหา
เงินมาชําระหน้ีสิน โดยเฉพาะในส่วนของดอกเบ้ีย ทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินกู้ในลักษณะของวงจรการผลัดหน้ี
สําหรับเกษตรกรบางรายที่สามารถทําการผลิตได้ผลดีและพยายามนําเงินไปชําระหน้ีสิน แต่ด้วยยอดหน้ีสะสมที่สูง
ทําให้ชําระได้เพียงดอกเบ้ียไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้ทั้งหมด (มักมีคํากล่าวว่า “ทําเพ่ือจ่ายดอก”)  
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ทําให้เกษตรกรยังคงตกอยู่ในวังวนของการเป็นหน้ีเช่นเดิม (จนนํามาสู่คําที่ว่า “เป็นหน้ีจนวันตาย”) อย่างไรก็ตาม 
มีเกษตรกรบางรายในกลุ่มน้ียังมีความหวังว่า หากเมื่อใดที่สามารถชําระหน้ีได้ทั้งหมด ตนจะไม่แสวงหาการกู้เงิน 
ในครั้งต่อไปอีก หรือกล่าวง่ายๆ ว่า จะไม่เป็นหนี้อีกต่อไป 

3) เง่ือนไขและแนวทางการลดภาระหนี้ 

หน้ีสินเป็นหน่ึงในความจําเป็นของครัวเรือนเกษตร เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ทําการผลิต
ทางการเกษตรบนพ้ืนฐานของการกู้ยืมเงินมาทําการผลิต รวมถึงการใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะด้านการศึกษา 
แม้จะพอมีรายได้แต่ยังจําเป็นต้องกู้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน และการสร้างสินทรัพย์ที่มั่นคง มีผู้ให้ข้อมูลว่า 
ผู้ก่อหน้ีและตกอยู่ในวังวนหนี้สินมากที่สุด คือ วัยกลางคนอายุประมาณ 30-50 ปี ซึ่งมีฐานะปานกลาง ต้องการ 
ก่อร่างสร้างตัว และต้องส่งลูกเรียน ส่วนคนรวยไม่ค่อยกู้ยืมใครเพราะมีรายได้เพียงพอและไม่ต้องด้ินรน คนยากจน
ไม่ค่อยกู้ยืมใครเพราะกลัวถูกยึดทรัพย์และได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันการที่จะให้คนในชุมชน
หลุดพ้นจากการเป็นหน้ีจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเน่ืองด้วยข้อจํากัดหลายประการ  

ข้อจํากัดแรก คือ รายได้หลักจากการเกษตรไม่แน่นอน คุณภาพของผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้า
อากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การมีแหล่งนํ้าที่เพียงพอ และความรู้ความสามารถของ
เกษตรกรในการผลิต การป้องกันและกําจัดศัตรู/โรคพืช การจัดเก็บผลผลิต รวมทั้งความสามารถในการจัด 
การตลาดและจัดจําหน่ายผลผลิตที่คุ้มทุน ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
และเอกชนในด้านต่างๆ ทั้งน้ีพบว่า หมู่บ้านที่มีรายได้จากการทําเกษตรค่อนข้างดีจะพบว่า มีปัญหาการกู้เพ่ือ
การลงทุนและการใช้จ่ายน้อย เช่น บ้านนํ้าพันได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการพัฒนาแหล่งนํ้า 
ที่เพียงพอจากส่วนขยายโครงการหลวงและกรมชลประทาน และชุมชนเองมีตลาดรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเน่ือง 
ขณะที่บ้านใหม่มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่สามารถปลูกพืชผักได้ดีและสามารถรวมกลุ่มกันสร้างร้านค้าชุมชนสําหรับ 
จัดจําหน่ายพืชผักได้ตามฤดูกาล ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยมูลนิธิศุภนิมิต โครงการหลวง และ  
อบต.นาไร่หลวง ร้านค้าชุมชนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนได้ดีเน่ืองจากเป็นศูนย์กลางตลาดสําหรับคนใน
หมู่บ้าน ต่างหมู่บ้าน ต่างอําเภอ ต่างจังหวัด และคนลาว นอกจากน้ียังพบว่า เกษตรกรบางครอบครัวจะได้รับ
รายได้มาช่วยจุนเจือจากคนในครัวเรือนที่มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศ และบุตรหลานที่จบการศึกษา 
และมีงานทําจะส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านบางส่วน  

ข้อจํากัดถัดมา คือ แนวคิดการดํารงชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในกระแสของการบริโภคนิยม 
โดยไม่ได้คํานึงถึงการลดรายจ่าย และเช่ือว่าการกู้หน้ีเพ่ือการลงทุนจะทําให้มีเงินก้อนไปซื้อทรัพย์สิน สิ่งอํานวย
ความสะดวก และใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ทั้งที่ในความเป็นจริง เกษตรกรมักจะได้ถือเงินก้อนเพียงช่ัวคราว
หลังจากการขายผลผลิตเพราะต้องนําเงินไปคืนแหล่งเงินกู้ และทําให้ต้องตกอยู่ในวังวนหนี้สิน ย่ิงมีสินทรัพย์
ของตนเองก็ย่ิงมีโอกาสในการก่อหน้ีมากขึ้นจากการใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน ในทางตรงกันข้าม เกษตรกร 
ที่พยายามใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่ายจะมีการกู้หน้ียืมสินน้อย เช่น ชาวม้งบ้านถ้ําเวียงแกเกือบทุกครัวเรือน
จะปลูกข้าวไร่ไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี มีการกินอยู่อย่างเรียบง่าย และพยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด  
จะซื้อเฉพาะเน้ือสัตว์ เครื่องปรุงรส และสิ่งจําเป็นเท่าน้ัน ในอีกด้านหน่ึงพบว่า มีการทําการเกษตรเพ่ือ 
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การดํารงชีพให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันโดยไม่ได้จริงจังกับการพัฒนาตนเองด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างรายได้ 
และคาดหวังการช่วยเหลือจากผู้นําในชุมชนหรือหน่วยงานรัฐเป็นหลัก  

ข้อจํากัดสุดท้าย คือ นโยบายของรัฐ แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐจะเข้าไปช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับ
เกษตรกร เช่น กรมพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ เป็นต้น แต่ยังคงเป็นลักษณะต่างคนต่างทํางาน 
ทําให้ไม่ค่อยได้ผล ขาดการบรูณาบนพ้ืนฐานของการใช้ปัญหาในพ้ืนที่ เป็นที่ ต้ั ง (Area base) อีกทั้ งมี 
ความเหลื่อมล้ําหรือขัดแย้งเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิทํากินและการพัฒนา เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ ให้การ
สนับสนุนการปลูกไม้ผลเฉพาะพ้ืนที่ที่มีแหล่งนํ้า และในพ้ืนที่ที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ สนับสนุนจะได้รับ
โอกาสด้านสิทธิทํากิน การเก็บหาของป่า และการพัฒนาแหล่งนํ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติมากกว่าพ้ืนที่ 
ที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ เข้าไม่ถึง เป็นต้น นอกจากน้ี นโยบายบางอย่างยังส่งผลให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเอง
น้อยลง เช่น การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนจนและการให้เบ้ียผู้สูงอายุซึ่งทําให้คนรอการช่วยเหลือและ
หยุดประกอบอาชีพรายวัน นโยบายการพักชําระหน้ี 3 ปี ซึ่งทําให้เกษตรกรเป็นหน้ีมากข้ึนจากการไปกู้มา
ชําระคืนเมื่อถึงเวลาชําระหน้ีเพราะคนไม่ได้เก็บสะสมเงินไว้ชําระหนี้ที่ภาครัฐผ่อนผันให้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากมีทักษะและประสบการณ์กับอาชีพเดิมอย่างพืชไร่และไม้ผล ดังน้ัน
อาชีพทางเลือกใหม่ควรสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และควรเป็นอาชีพที่ใช้กําลังแรงงาน
และพ้ืนที่น้อย แต่ใช้ความใส่ใจและประณีต เช่น พืชผักปลอดภัย พืชผักในโรงเรือน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น 
หรือมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสม 

2) เน่ืองจากแรงงานเกษตรของครัวเรือนมีน้อยและสูงอายุ ดังน้ันในการผลิตพืชไร่ต้องมีการรวมกลุ่ม  
(และ/วิสาหกิจ) แล้วทําการผลิตในลักษณะแปลงใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรกล ระบบให้นํ้า 
เป็นต้น เพ่ือแชร์ต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตมากพอที่จะคุ้มกับการขนส่งไปจําหน่ายเอง  
ณ ตลาดปลายทาง รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตและการจัดการร่วมกัน เพ่ือเช่ือมโยงเกษตรกรรมแปลงเล็ก
แปลงน้อยให้มีขนาดที่สามารถรองรับเทคโนโลยีและจัดการการผลิตใหม่ๆ โดยอาจมีคนวัยหนุ่มสาวเป็น 
ผู้ให้บริการ (Service provider) ที่ไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้ประสานงานภายในชุมชน 

3) เน่ืองจากไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของครัวเรือน เช่น ลิ้นจี่ ส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีอายุค่อนข้างมาก 
และต้องพ่ึงพาสภาพอากาศหนาวเย็น และใช้เคมีภัณฑ์เพ่ือการผลิตสูงจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีทัศนคติที่ต้องการจะลดการใช้เคมีภัณฑ์เหล่าน้ี ดังน้ันจึงควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนประเภทของไม้ผล โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และโอกาส
ทางการตลาด เช่น มะม่วง เงาะ ฯลฯ เป็นต้น หรือเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีอย่าง
ยางพารา แต่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่และ/ให้ใช้วิธีการปลูกที่แตกต่างจากเดิม เช่น ในกรณีของ
ยางพาราในพ้ืนที่สูงชัน ควรปลูกด้วยเมล็ดแล้วค่อยติดตา แทนการปลูกยางชําถุง เป็นต้น 

4) เน่ืองจากบางนโยบายของภาครัฐอาจนํามาสู่การผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและ/เกษตรกรผลิตแบบ
ไม่ต้ังใจ เช่น นโยบายการช่วยเหลือในลักษณะของการประกันราคาและ/การจํานองผลผลิต เป็นต้น ดังน้ัน
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ภาครัฐควรใช้นโยบายในลักษณะอ่ืนที่กระตุ้นให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ/ต้ังใจในการผลิต เช่น  
การสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนเกษตรที่ผลิตผลผลิตเหมือนกัน ต้ังวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรวบรวมผลผลิต
แล้วนําไปขายต่อให้กับตลาดปลายทาง เพ่ือให้เกิดกลไกการควบคุมคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต เป็นต้น  

5) เน่ืองจากข้อจํากัดในเร่ืองของโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นหน่ึงในเง่ือนไขที่ทําให้
ต้องมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการขนส่ง ดังน้ันภาครัฐจึงควรการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดร้านค้าชุมชนและ/ 
แหล่งรวบรวมผลผลิตภายในชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อภายนอก 
นอกจากน้ี จากการขยายตัวของธุรกิจส่งของและการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปสั่งซื้อของทาง 
Online มากขึ้น ภาครัฐควรพัฒนา Platform ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับให้ชุมชนค้าขายผลผลิตบาง
ประเภททั้งภายในพ้ืนที่ชุมชน/ต่างอําเภอ/ต่างจังหวัด (ขยายตลาดให้กว้างมากข้ึน) 

6) ในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรควรเลือกกิจกรรมการผลิตที่สามารถส่งเสริมตลอด 
Supply chain เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่มาจากการแปรรูปและการมีตลาดรองรับ
ที่แน่นอน เช่น กรณีไก่พ้ืนเมือง ที่ต้องส่งเสริมต้ังแต่การผลิตลูกไก่ การเลี้ยงไก่ขุน การชําแหละ การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนถึงการทําการตลาดทั้งภายในชุมชนที่เป็นตลาดท้องถิ่น (รองรับที่แน่นอน) และนอกชุมชน 
ที่ต้องอาศัยการพัฒนามาตรฐาน  
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ภาคผนวก: แบบสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตร 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ได้แก่  
1.1 จํานวนสมาชิกที่อยู่พํานักจริงในปัจจุบันทั้งหมด (ไม่ต้องสอบถามช่ือ) เป็นผู้หญิงและผู้ชายก่ีคน 

จํานวนสมาชิกที่ไม่มีรายได้ (เป็นผู้สูงอายุและ/เด็กก่ีคน) จํานวนบุตร/หลานที่ต้องส่งเรียน จํานวนเด็กเล็ก
และ/ผู้ป่วยที่ต้องเลี้ยงดู 

1.2 ใครเป็นผู้หารายได้หลักของครัวเรือน และใครเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายในครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับ 
การกินอยู่ทั่วไป การซื้อสินทรัพย์ และการลงทุนผลิต ใครคือผู้บริหารจัดการการเงิน/หน้ีสิน 

1.3 พ้ืนที่บ้านที่อยู่อาศัยมีเอกสารสิทธิหรือไม่ หากไม่มีเอกสารสิทธิพ้ืนที่บ้านจัดอยู่ในพ้ืนที่ คทช. กลุ่มไหน 
(1, 2, 3, 4) หรืออยู่ในลุ่มนํ้าช้ันไหน (1, 2, 3, 4, 5) 

1.4 พ้ืนที่ทํากินมีก่ีแปลง แต่ละแปลงมีขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ (ไร่) ใช้ประโยชน์อะไร และมีเอกสารสิทธิหรือไม่ 
หากไม่มีเอกสารสิทธิพ้ืนที่บ้านจัดอยู่ในพ้ืนที่ คทช. กลุ่มไหน (1, 2, 3, 4) หรืออยู่ในลุ่มนํ้าช้ันไหน  
(1, 2, 3, 4, 5) 

2. ข้อมูลการผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้หลักและสําคัญ 5 ลําดับแรก ของครัวเรือน 
2.1 ประเภทของการผลิตทางเกษตรมีอะไรบ้าง มีรายได้จากการผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภท 

โดยไม่ได้หักต้นทุนการผลิต (หรือ การลงทุน) เท่าไหร่ และมีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรแต่ละ
ประเภทเท่าไหร่ อะไรคือต้นทุนหลักของการผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภท  (ระบุด้วยว่าประเภท
ไหนเป็นการผลิตตามพันธสัญญา) 

2.2 ที่มาของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตแต่ละประเภทได้มาด้วยการวิธีการใดบ้าง เช่น ซื้อด้วยเงิน
ตนเอง ใช้เงินเช่ือ กู้เงินไปซื้อ เป็นต้น และมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง หากใช้เงินเชื่อหรือกู้ยืมเงินมาซื้อ 
มีเงื่อนไขของการใช้เงินเชื่อหรือการกู้ยืมอย่างไร และมีเง่ือนไขในการคืนอย่างไร และครัวเรือนมี
การใช้ปัจจัยการผลิตที่เช่ือมาและ/เงินกู้เพ่ือการผลิตทั้งหมดหรือไม่อย่างไร 

2.3 ในการผลิตแต่ละประเภทมีการจ้างงานหรือเอามื้อกันอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและเอามื้อ
เท่าไหร่ (บาท) 

2.4 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่านมีการกู้เงินมาเพ่ือมาลงทุนในการผลิตทางการเกษตรหรือไม่อย่างไร เช่น 
กู้ยืมมาซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ดิน เป็นต้น (ไม่นับรวมการกู้หน้ีมาซื้อปัจจัยการผลิตที่อยู่ในข้อ 2.2) 
โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า กู้มาจากใคร มีเง่ือนไขการกู้และการชําระคืนอย่างไร ปัจจุบัน 
ยังเหลือหน้ีสินเท่าไหร่ เงินที่กู้มาถูกนํามาใช้ในการลงทุนทั้งหมดหรือมีการแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรบ้าง 

2.5 ผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภทถูกนําไปจําหน่ายที่ใด (ตลาด พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ) แหล่งจําหน่าย
แต่ละแหล่งมีเง่ือนไขการรับซื้อสินค้า เช่น ราคา เง่ือนไขเรื่องของคุณภาพ อ่ืนๆ เป็นต้น อย่างไร  

2.6 การผลิตทางเกษตรเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง เช่น ขาดนํ้า ขาดเงินลงทุน ไม่มีตลาด ราคาผลผลิตตกตํ่า 
ภัยพิบัติ เป็นต้น แต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขอย่างไร และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและ/
เอกชนหรือไม่อย่างไร  
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2.7 การผลิตทางการเกษตรประเภทไหนที่ได้รับการประกันราคาและ/อุดหนุนในเรื่องราคาจากภาครัฐ  
มีเง่ือนไขและลักษณะการดําเนินการอย่างไร 

2.8 ปฏิทินการผลิตทางการเกษตร โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับการช่วงการผลิต เดือนที่มีการใช้จ่าย
และรายรับ รวมถึงเดินที่มีการกู้หรือหยิบยืมปัจจัยการผลิต และกําหนดชําระคืน  

3. แหล่งที่มาของรายได้ สัดส่วน และจํานวนรายได้รวมต่อปี (นับรวมที่ลูกหลานส่งเงินกลับมาให้) 
3.1 รายได้ต่อปีของครัวเรือน (บาท/ปี) แหล่งที่มาของรายได้ สอบถามรายละเอียดว่า มีรายได้จาก 

แหล่งใดบ้าง จํานวนเท่าไหร่ (บาท/ปี) แต่ละแหล่งมีสัดส่วนเท่าไหร่ต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ) และ
เป็นแหล่งรายได้หลักหรือรอง (นับรวมเงินที่ลูกหลานส่งกลับมาให้เป็นประจําทุกเดือนและ/ปี) 

3.2 รายรับพิเศษที่ครัวเรือนได้รับนอกเหนือจากปกติ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง เช่น เงินที่ลูกหลาน
ส่งกลับมา (หากไม่ได้ส่งมาเป็นประจําทุกปี) ถูกหวย ได้รางวัล ขายทรัพย์สิน ได้มรดก เป็นต้น และ
เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ ครัวเรือนจัดการกับเงินดังกล่าวอย่างไร เช่น เก็บไว้ในธนาคาร ซื้อสินทรัพย์ 
เป็นต้น 

3.3 เงินช่วยเหลือและ/สงเคราะห์ที่ได้รับจากภาครัฐและ/หน่วยงานต่างๆ เช่น เงินยากจน เงินผู้สูงอายุ 
เป็นต้น (บาท/ปี) 

3.4 ปฏิทินที่มาของรายได้ในรอบปี โดยสอบถามว่า ครัวเรือนมีรายได้จากแต่ละแหล่งในเดือนไหนบ้าง 
(นับรวมเงินช่วยเหลือและ/สงเคราะห์) 

4. การใช้จ่ายของครัวเรือน นับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี เช่น ค่ากินอยู่ (อุปโภค-บริโภค) ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา การผลิตทางการเกษตร/นอกภาคการเกษตร ชําระคืนหน้ีสิน ทําบุญ ลงทุนใน
สินทรัพย์ ฯลฯ  
4.1 ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายประจําเดือนอะไรบ้าง และเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ (บาท/ปี) โดยระบุ

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและจํานวนเงิน เช่น ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค (อาหาร นํ้า และสิ่งจําเป็น)  
ค่าเหล้าสุรา/อบายมุข (ไม่จําเป็น) ค่าใช้จ่ายอุปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์) ค่างวดผ่อน
เครื่องใช้ไฟฟ้า/รถ/ที่พัก/อ่ืนๆ (หากไม่เป็นรายเดือนให้สอบถามว่ามีการแบ่งจ่ายอย่างไร) ค่าผ่อน
ชําระเงินกู้ เป็นต้น 

4.2 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา (นับเฉพาะที่ครัวเรือนจ่าย) เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเสื้อผ้า ฯลฯ เป็นต้น นับเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่ต้องจ่ายในแต่ละปี (บาท/ปี) และสอบถาม
ค่าใช้จ่ายที่ให้บุตร/หลานประจําเดือนแยกต่างหาก (บาท/เดือน) เช่น ค่ารถ ค่านํ้ารถ ค่าอาหาร ค่า
ขนม ฯลฯ เป็นต้น 

4.3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางการเกษตรและ/นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) 
4.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในรอบปีที่นอกเหนือจากการใช้ประจําเดือนมีอะไรบ้าง และเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ 

(บาท/ปี) ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและจํานวนเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อสินค้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าประกันชีวิต เงินทําบุญ  เป็นต้น 
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4.5 ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ/พิเศษที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
มีอะไรบ้าง เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ เช่น มีการซื้อรถใหม่ ซื้อที่ดิน ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น 
โดยสอบถามเพ่ิมเติมว่า ครัวเรือนนําเงินจากไหนมาใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เงินออม หยิบยืม กู้ยืม เป็นต้น 

4.6 ปฏิทินการใช้จ่ายในรอบปี โดยสอบถามว่านอกจากค่าใช้จ่ายประจําเดือนแล้ว ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จะใช้
จ่ายในช่วงไหนในรอบปีที่เป็นประจําทุกปี เช่น ค่าทําบุญ ค่าจัดงานประเพณี ค่าประกันชีวิต  
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น (นับรวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางด้านเกษตรและ/นอกภาค
การเกษตร และที่เก่ียวข้องกับการศึกษา) 

5. หน้ีสินของครัวเรือน ในที่น้ีหมายถึง ภาระผูกพัน (ทั้งในทางกฎหมายและมิใช่กฎหมาย) ที่ครัวเรือน/
สมาชิกในครัวเรือนติดค้างอยู่และจะต้องชดใช้ให้กับบุคคลภายนอก (นับรวม เพ่ือนและ/ญาติพ่ีน้องที่
มิใช่อยู่ในครัวเรือนหลังคาเดียวกัน) ซึ่งอาจชดใช้ในรูปของเงินสดและ/ไม่ใช่เงินสดก็ได้ 
5.1 ปริมาณหน้ีสินในปัจจุบันมีจํานวนเท่าไหร่ (บาท) มีใครเป็นเจ้าหน้ีบ้าง (แหล่งเงินกู้) สอบถาม

รายละเอียดว่า ในแต่ละแหล่งเงินกู้มีสัดส่วนหน้ีสินเท่าไหร่ แหล่งไหนที่กู้เป็นประจําทุกปี แหล่งไหน 
ที่กู้เพ่ือลงทุน/ซื้อสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการกู้จากแต่ละแหล่ง แหล่งเงินกู้แต่ละแหล่ง มีเง่ือนไข
และความเข้มงวดในการปล่อยกู้ การกํากับการใช้เงินกู้ (เช่น เข้มงวดให้ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
เท่าน้ัน) และการเร่งรัดการใช้คืนอย่างไรบ้าง  

5.2 ในการกู้เงินแต่ละแหล่งมีปัจจัยและเง่ือนไขที่สําคัญอะไรบ้าง เช่น พ้ืนที่ทํากินต้องอยู่ในหรือนอกเขต
พ้ืนที่ชลประทาน ประเภทของสิทธิทํากินในพื้นที่ (เช่น ต้องเป็นโฉนดหรือมีเอกสารสิทธิทํากิน เป็นต้น) 
ระบุการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในการในการผลิต ประเภทของผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

5.3 ความสามารถในการใช้คืนเงินกู้และ/ชําระคืนหน้ีสินของครัวเรือนว่า ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
ทุกคร้ังหรือไม่ หากไม่มีเจ้าหน้ามีการผ่อนปรน หรือครัวเรือนมีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร และมี
อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ครัวเรือนไม่สามารถหน้ีสินได้ตามระยะเวลาที่กําหนดของเจ้าหน้ี 

5.4 เงินที่กู้มามีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร มีการแบ่งสันปันส่วนการใช้เงินกู้อย่างไร เช่น 
กู้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรแล้วเก็บไว้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรก่ีเปอร์เซ็นต์ นําไปใช้อุปโภค-
บริโภค ซื้อของใช้ภายในบ้านให้ลูกหลานใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน/ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ลงทุนด้าน
การเกษตร ใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง เช่น สุรา ยาสูบ หวย ฯลฯ เป็นต้น (ระบุสัดส่วนอย่างคร่าวๆ) 
หรือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าเท่าน้ัน 

5.5 ปฏิทินการกู้และการชําระหน้ีสินของครัวเรือนในรอบปี โดยสอบถามว่าในรอบปี ครัวเรือนต้องกู้และ
ชําระคืนเงินกู้ (หรือหน้ีสิน) อย่างไรบ้าง เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ 


