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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย 

(ทั้งในภาพรวม จ�าแนกตามภูมิภาค และจ�าแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร) และเพื่อศึกษาผลกระทบ          

ของปัจจัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางสถาบัน และปัจจัยด้าน         

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย ประชากร      

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ถือครองท�าการเกษตร (เพาะปลูกพืช) ทั่วราชอาณาจักร โดยผลการวิเคราะห์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรายได้       

หลังจากหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ได้แก่ เพศ ประเภทท�าการเกษตรหลัก จ�านวนสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิง 

ปริมาณผลผลิตใน พ.ศ. 2559 เทียบกับ พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการแพร่กระจาย           

ของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช และการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากดินถล่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ         

รายจ่ายผันแปรของเกษตรกร ได้แก่ จ�านวนสมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุจ�านวนพืน้ทีก่ารเกษตรทีเ่ป็น

ของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง และการเปล่ียนแปลงผลกระทบจากน�้าท่วม ปัจจัยท่ีมี

อทิธพิลต่อรายจ่ายคงทีข่องเกษตรกร ได้แก่ ประเภทท�าการเกษตรหลกั จ�านวนสมาชิกในครอบครวั จ�านวน

พื้นที่การเกษตรที่เช่าจากผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจาก

น�้าท่วม
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The Impact of Socio-Economic, Institutional, and Climate Change 
Factors on Agricultural Income and Expenditure of Thai Farmers 
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Abstract

 This article examines the overall picture of income and expenditure among                

Thai farmers, by region as well as by type of agricultural production. It also investigates         

the impact of socio-economic, institutional, and climate change factors on agricultural          

income and expenditure of Thai farmers. Survey questionnaires were employed to collect 

data on a probability sample of farmers nationwide. The results of the research indicate 

that the factors affecting income after expenditure of Thai farmers are: type of agriculture, 

number of dependents, amount of production in 2016 compared to 2015, change in spread 

of weed, insects, and diseases, and the effects of landslides. Factors affecting variable            

cost or expenditure of Thai farmers include number of elderly persons in the family, owned 

land area, effects of drought, and effects of  floods. Factors affecting fixed cost or                     

expenditure of Thai farmers include type of agriculture, number of persons in the family, 

rented land area, effects of drought, and effects of floods.
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ความส�าคัญและที่มาของปัญหา

 ในสงัคมทัว่โลกทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ภาคการเกษตรถอืเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของสงัคมทีช่่วยสร้าง

อารยธรรม ความมั่นคง ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนเป็นที่           

ปรากฏได้ถึงทุกวันนี้ ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทยนั้น ภาคการเกษตรมีความส�าคัญต่อ

ประเทศอย่างยิ่งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

การเป็นรากฐานทางวฒันธรรมทีดี่งาม การเป็นแหล่งรายได้ และความส�าคญัต่อชวีติและธรุกรรมทกุภาคส่วน

ของมนุษย์ เน่ืองจากภาคการเกษตรนั้นเป็นพื้นฐานของแหล่งวัตถุดิบและการผลิต หรือเป็นแหล่งปัจจัยสี ่      

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพของมนุษย์นั่นเอง (Yotakong, B.E.2554) อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรใน

ปัจจุบันนั้น ก�าลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัย

ภายในนัน้พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงทางด้านสดัส่วนแรงงานในภาคการเกษตร ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของกลุม่

แรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไป และการลดลงอย่างรวดเร็วของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 

15-39 ปี จนท�าให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้แรงงานต่างชาติมาทดแทนซึ่งมีความไม่แน่นอน (Tunsri, 

B.E.2555) 

 อย่างไรกต็าม ปัญหาทีส่�าคญัและมผีลกระทบมากทีสุ่ดทีป่ระเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกน้ัน

คงหนีไม่พ้นก็คือ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งส่งผล       

กระทบที่รุนแรงและครอบคลุมทุกมิติของสังคม แต่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ภาคการเกษตร 

ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความอยู่รอดของทุกประเทศทั่วโลก ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนจากสภาวะโลกร้อน

คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ความแปรปรวนของสภาวะอากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ          

ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความแห้งแล้งมากพร้อมกบัมอุีณหภมูสิงู จงึส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร 

ตลอดจนปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งท�าให้เกิดปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติซ่ึงมักท�าให้เกิดภาวะน�้าท่วมพื้นที่

การเกษตร (FAO, 2014) 

 ผลการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations: FAO) พบว่าภายในปี พ.ศ. 2573 ประชากรกว่า 122 ล้านคน          

ทัว่โลก อาจจะตกอยูใ่ต้ภาวะความยากจนสมับรูณ์จากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกร

รายเล็ก ซึ่งเกิดจากการลดลงของผลผลิตทางเกษตรอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดความผันผวนรุนแรง            

ของราคาผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรจ�านวนมากมีรายได้ที่ผันผวนและขาดความมั่นคง            

ทางเศรษฐกิจ จึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมและการผลิตอาหารในวงกว้างตั้งแต่

กระบวนการก่อนการผลิตจนถึงการบริโภค โดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง

มากขึ้นในช่วงตั้งแต่ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อรายได้และความเป็นอยู่ของ

เกษตรกร จากการที่ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ (FAO, 2016) 
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 จากความรนุแรงของผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะ

ผลกระทบต่อภาคการเกษตร คณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาประเด็นดังกล่าว ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม 

คณะผู้วิจัยพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจัยจ�านวนมากพอสมควรท่ีศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตร ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นพื้นฐานส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย           

เพื่อสร้างความพร้อมของเกษตรกรไทยในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ          

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบที่ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง        

สภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทยกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนั้น          

งานวิจัยที่ผ่านมายังขาดการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส�าคัญด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ        

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยทางสถาบัน ท้ัง ๆ ท่ีปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรง       

ต่อภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร

 ดังนั้น การวิจัยคร้ังน้ีจึงมุ่งที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการศึกษาผลกระทบของพหุปัจจัย ซ่ึง          

รวมถึงปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของ        

เกษตรกรไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมคือ กลุ่มเกษตรกร         

ท�านา กลุ่มเกษตรกรท�าไร่ และกลุ่มเกษตรกรท�าสวน ผลการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกร

แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ นอกจากนี้ 

การศกึษาคร้ังน้ีจะท�าให้ทราบว่า ปัจจยัทีส่�าคญัด้านอืน่ ๆ  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิของกลุม่เกษตรกร

ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวด้วยหรือไม่ การที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้องค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้เพื่อระบุถึง

กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบในเชงิรายได้และรายจ่ายนัน้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถก�าหนดนโยบายในการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมท้ังมีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรท่ามกลาง

สภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทยท้ังในภาพรวม จ�าแนกตาม

ภูมิภาค และจ�าแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 2.  เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม        

ปัจจยัทางสถาบนั และปัจจัยด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีมต่ีอรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร

ของเกษตรกรไทย

 3.  เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับตัวของเกษตรกรไทยเพื่อรับมือกับผลกระทบ       

ทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ขอบเขตของการวิจัย

 โครงการวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาผลกระทบของพหุปัจจัยท่ีมีต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร

ของเกษตรกรไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมคือ กลุ่มเกษตรกร

ท�านา กลุ่มเกษตรกรท�าไร่ และกลุ่มเกษตรกรท�าสวน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ถือครอง

ท�าการเกษตร (เพาะปลูกพืช) ทั่วราชอาณาจักร จ�านวนท้ังสิ้น 4,528,233 คน โดยคณะผู้วิจัยได้ค�านวณ      

ขนาดตัวอย่างตามระเบียบวิธีทางสถิติ ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 2,805 คน โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา              

ในการด�าเนินงานวิจัยทั้งสิ้น 1 ปี 9 เดือนคือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ในด้านวชิาการ การวจัิยครัง้นีท้�าให้ได้กรอบแนวคดิและเครือ่งมอืในการวจิยัทีใ่ช้ส�าหรบัศกึษาปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงอาจน�าไปปรับใช้เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ      

ภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรในประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ  ที่มีบริบทคล้ายกับประเทศไทยได้ด้วย โดยกรอบ

แนวคิดแบบบูรณาการท่ีครอบคลุมปัจจัยด้านต่าง ๆ ซ่ึงคณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนี้ช่วยเติมเต็มส่วนขาด              

ขององค์ความรู้ 

 ส�าหรบัด้านนโยบายนัน้ ผลการศกึษาครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ส�าหรบัการก�าหนดนโยบายและมาตรการ

ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม

ในการรบัมอืและปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นโยบายและมาตรการ

ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรจะสามารถยกระดับรายได้ ระดับการครองชีพ และฐานะ

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกรไทย ซึง่จะท�าให้เกษตรกรไทยมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ และน�าไปสูก่ารหลดุ

พ้นจากความยากจนและลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

วรรณกรรมและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

 สถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคการเกษตร

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีเกิดข้ึนจากกจิกรรมของมนษุย์ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

เข้าสู่บรรยากาศเป็นจ�านวนมากนัน้ ส่งผลให้อุณหภูมอิากาศผวิพืน้โลกในภมูภิาคต่าง ๆ  เปลีย่นไป โดยเฉพาะ

ประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ            

องค์ประกอบภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืช เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝน และความช้ืน รวมถึง         

สภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศ เช่น น�้าท่วม ฝนแล้ง และการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช          

ซึ่ง IPCC (2007 cited in Khamwong & Praneetvatakul, B.E.2554) ได้คาดการณ์ว่า ภาคการเกษตร

ของประเทศท่ีมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ           

และสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศ 
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 ภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         

เช่น ระยะเวลาที่ฝนตกท้ิงช่วงที่ยาวนานข้ึน หรือปริมาณฝนที่เพ่ิมมากข้ึนในพื้นที่หนึ่ง ๆ หรือแบบแผน          

การตกของฝนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร (Biothai Foundation, 

Local Act, Sustainable Agriculture Foundation (Thailand), Alternative Agriculture Network, 

B.E.2551) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตทางการเกษตร             

ทั้งทางบวกและทางลบ ท�าให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจาก          

ระบบการผลิตสินค้าเกษตรยังคงต้องอาศัยปัจจัยที่จ�าเป็นทางธรรมชาติ ได้แก่ น�้าฝน อุณหภูมิ และ             

สภาพอากาศ ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต (Jirapatpongsakorn, Suphannachart &                   

Praneetvatakul, B.E.2556)

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

 1. ผลกระทบจากภยัแล้ง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท�าให้เกดิปรากฏการณ์เอลนโีญทีส่่งผล

ให้ฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล หรือตกมาแต่มีปริมาณน�้าฝนที่น้อยกว่าระดับปกติ ท�าให้แหล่งน�้าขนาดใหญ่

สามารถกักเก็บน�้าได้ในปริมาณน้อย จึงได้น�าพาความเสียหายมาสู่ภาคการเกษตร เนื่องจากภาคการเกษตร

จ�าเป็นต้องใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกพืช 

 2.  ผลกระทบจากน�า้ท่วม การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูขิองโลกทีส่งูขึน้ ส่งผลให้ปรมิาณน�า้ทีร่ะเหย

ขึ้นสู่ท้องฟ้ามีมากขึ้น ฝนจึงตกบ่อยคร้ังมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดมหาอุทกภัยในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้พื้นท่ี          

เพาะปลูกได้รับความเสียหาย ซึ่งท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

 3. ผลกระทบจากการแพร่กระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช การเปลี่ยนแปลง              

ของอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ส่งผลต่อการแพร่กระจายของท้ังวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ซ่ึงส่งผลต่อ             

ภาคการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ อุณหภูมิที่สูงท�าให้อากาศแห้ง ประสิทธิภาพยาฆ่าหญ้าจึงลดลง ท�าให้                 

วัชพืชดื้อยามากขึ้น จึงต้องใช้สารเคมีในการก�าจัดเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนท�าให้เกิด          

โรคพชืได้มากข้ึน และท�าให้การหมุนเวยีนของเชือ้โรคเกดิข้ึนเร็วด้วย นอกจากนี ้ภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหน่ึงในตัวการที่ท�าให้เกิดภาวะเรือนกระจกก็ส่งผลให้วัชพืชเพิ่มข้ึนและแพร่กระจายได้            

ง่ายขึ้น

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศก�าลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลง          

สภาพภมูอิากาศโลกเช่นเดียวกนั เนือ่งจากพืน้ทีก่ารเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นระบบเกษตรท่ีอาศยั

น�้าฝนเป็นหลัก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การท่ีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 

หรือรูปแบบการกระจายตัวของฝนในช่วงฤดูฝนเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต

ทางการเกษตร (Chula Unisearch Chulalongkorn University, B.E.2554) นักวิชาการไทยได้คาดการณ์

ไว้ว่าในอกี 20-50 ปีข้างหน้า พืน้ทีป่ระเทศไทยโดยทัว่ไปจะมอีณุหภมูสิงูขึน้เลก็น้อย พืน้ทีท่ีม่อีากาศร้อนจดั

จะแพร่ขยายตัว ท�าให้พื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดลง ขณะที่ช่วงเวลาอากาศร้อนก็จะยาวนานขึ้น ฤดูหนาวสั้นลง 

ปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วมจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร                

แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของเกษตรกรในการรับมือและปรับตัว          
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

ต่อการเปลีย่นแปลงหรอืความผนัผวนทีเ่กดิขึน้ และนโยบายและมาตรการของหน่วยงานภาครฐัทีม่ส่ีวนส�าคญั

ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ           

(Biothai Foundation et al., B.E.2551)

 แนวคิดปัจจัยทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

 การศึกษาวิจัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันได้ให้ความนิยมที่จะศึกษาปัจจัย

สถาบันมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยในกลุ่มนี้มักจะส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งใน       

ระดับจุลภาคและมหภาค ปัจจัยกลุ่มนี้มีพื้นฐานมาจากเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ของ North (1990)         

โดยแนวคิดนี้ใช้วิธีการของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานที่ว่า “มนุษย์เป็น

สตัว์เศรษฐกจิและ Rational man” ทีท่�าให้มปีฏกิริยิาต่อโครงสร้างสิง่จงูใจ และยงัมองว่า ตลาดเป็นสถาบนั

ทีค่วรท�าหน้าทีจั่ดสรรทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพ สามารถสร้างการจ้างงานอย่างเต็มที ่เพือ่เป็นตวัขบัเคลือ่น

ให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการกระจายสารสนเทศ เพียงแต่เศรษฐศาสตร์สถาบัน           

แนวใหม่เพิ่มปัจจัยเชิงสถาบันมากขึ้น

 ปัจจัยทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยตรงนั้น หมายถึง สถาบันหรือองค์การเกษตรท่ี            

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ สมาชิก ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ 

แนวคดิ ความเชือ่และอดุมการณ์ ผูด้�าเนนิงาน และสถานทีต่ัง้ของสถาบนั เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมด้านการเกษตร

อันรวมถงึการจดัการปัจจัยการผลติ การแปรรูป ธรุกจิเกษตร การตลาด ตลอดจนการส่งเสรมิอาชีพเกษตรกร

ให้สามารถตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด การรวมตัวของเกษตรกร       

เป็นสถาบันหรือองค์การเกษตรจะท�าให้เกษตรกรมีพลังอ�านาจในการประกอบอาชีพ เกิดความรัก                  

ความสามัคคีในกลุ่ม สมาชิกที่มีจุดด้อยจะได้พ่ึงพาผู้มีศักยภาพมากกว่าและจะช่วยให้การท�างานของกลุ่ม        

หรือของสังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถาบันการเกษตรเกิดขึ้นในประเทศไทย

หลายประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้า กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร หรือกลุ่มยุวเกษตรกร (Intaruccomporn, B.E.2546)

 ทั้งน้ี ปัจจัยทางสถาบันยังรวมถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐในบริบทของภาคการเกษตร 

ปัจจยัดงักล่าวกค็อื นโยบายและมาตรการของภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร ซึง่แบ่งออกได้เป็น 5 แนวทาง

ใหญ่ ๆ คือการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้ การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร      

และการจัดการทรัพยากรเกษตร กล่าวคือ การที่ปัจจัยทางสถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจะมีการ       

ส่งผลถึงภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรอย่างชัดเจน ซึ่งหากประเทศใดสามารถบริหารจัดการสร้าง          

ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของสถาบันเหล่านี้ได้ก็น่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร        

ในมิติทางเศรษฐกิจได้

 1) แนวทางการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรจะพิจารณาท้ังต้นทุนท่ีเป็น

เงินสด และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด โดยสภาพการผลิตที่เป็นจริงของเกษตรกรนั้นเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด        

คือต้นทุนท่ีเกษตรกรจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด และส่วนต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสดคือ ต้นทุนท่ีเกษตรกรไม่ได้
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จ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด แต่ได้ประเมินให้ส�าหรับค่าปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ท่ีเป็นของเกษตรกรเอง ซ่ึง         

องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต แบ่งออกได้ 2 ประเภท (Office of Agricultural Economics, B.E.2552) 

คือ 1) ต้นทุนคงที่ และ 2) ต้นทุนผันแปร

 2)  แนวทางการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตจัดเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการสูญเสียน้อยท่ีสุด เพื่อผลิตสินค้าและบริการสนองตอบ            

ความต้องการของมนุษย์ที่แตกต่างและหลากหลายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด การเพิ่มผลผลิต ประกอบด้วย           

2 แนวคิดคือ 1) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คือ การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดนี้อาจใช้วิธีการ

ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และมุ่งเน้นการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ               

2) แนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นทัศนคติในจิตใจ

ของคนที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอบนพื้นฐานของความเช่ือในความก้าวหน้าและ

ความสามารถของมนุษย์ (Insorn, 2009)

 3)  แนวทางการเพิม่รายได้ การเพิม่รายได้ของเกษตรกรมคีวามเก่ียวเนือ่งกบัการลดต้นทนุการผลติ

และการเพิ่มผลผลิต หากเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตได้ รายได้ของเกษตรกร       

ก็จะเพิ่มขึ้นตามมา นอกจาก 2 แนวทางข้างต้น ยังมีวิธีการอื่น ๆ ท่ีท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน ได้แก่        

1) การบริหารจัดการการตลาด เป็นแนวทางส�าคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการท�าให้สินค้า       

เกษตรมีราคาสูงขึ้น และ 2) การบริหารจัดการความรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ซึ่งมีวิธีการ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมุ่งไปสู่การท�าเกษตร         

แบบแปลงใหญ่ การวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด             

การส่งเสริมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ และการติดตามความก้าวหน้า เป็นต้น (Ministry of Agriculture 

and Cooperatives, B.E.2559)

 แนวคิดภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร

 ปัญหารายได้เกษตรกรของไทยท่ีอยู่ในระดับต�่าและไม่แน่นอน เป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน

ของภาคการเกษตรไทย ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเกษตร

ที่ยังต้องพ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส�าคัญ ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรมีความอ่อนไหว กระทบต่อรายได้ท่ี       

ไม่แน่นอน ส่งผลให้ภาพรวมของภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรยังมีความน่าเป็นห่วงและยังจ�าเป็นต้อง

อาศัยกลไกภาครัฐเข้าไปช่วยแก้ปัญหา

 เกษตรกรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ต้องเผชิญกับราคาของผลผลิตที่มีช่วงการ

เปลี่ยนแปลงมากกว่าราคาปัจจัยการผลิต รวมทั้งยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงสินเช่ือและการประกันผลผลิต 

อีกทั้งต้องรับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศอีกด้วย กล่าวคือ ในเขตที่มีพื้นที่ทางการเกษตรขนาดเล็ก          

การเก็บเกี่ยวจะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เมื่อเกิดความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตที่ได้รับ         

โดยเฉลี่ยก็จะลดลง และในปีที่ย�่าแย่มาก ๆ บางครอบครัวท่ียึดการท�าการเกษตรเป็นหลักจะต้องเผชิญกับ

ความอดอยาก ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนในชีวิตเป็นความอยู่รอดของชีวิตครอบครัวมากกว่าการมีรายได้ท่ีสูง 
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ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

(Todaro & Smith, 2010) เมื่อมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง เกษตรกรรายย่อยอาจจะไม่เต็มใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตและการท�าการเกษตรแบบดั้งเดิม แม้ว่าเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เทคนิคแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและมีความเสี่ยงสูงก็ตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของ

เกษตรกรรายย่อยจะเป็นในลกัษณะการใช้เทคโนโลยทีีใ่ห้ผลผลติคงทีมี่การเปลีย่นแปลงของระดบัผลผลติต�า่ 

และให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย

 แม้ว่าการปฏิวัติเขียว จะสร้างความเท่าเทียมกันของเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรรายใหญ่             

ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่อง แต่สถาบันทาง          

สังคมและนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อเศรษฐกิจในชนบทมักจะสร้างความไม่เท่าเทียมกัน       

ระหว่างเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรรายใหญ่ ส�าหรับภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้น การปฏิวัติเขียว

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายในไร่นาและจากชุมชน มาเป็นปัจจัยจาก

ภายนอก เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี และเครื่องจักรกลการเกษตร ท�าให้การผลิตทางการเกษตรต้องม ี        

รายจ่ายเพิม่ขึน้เป็นล�าดบั ยกตวัอย่างเช่น ปรมิาณการใช้ปุย๋ของประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดันบัตัง้แต่

เร่ิมต้นการปฏิวัติเขียวเป็นต้นมา ซึ่งการปฏิวัติเขียวท�าให้ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรไทยเพิ่มข้ึน        

อย่างมาก (Lianchamroon & Tunkitchanukit, B.E.2548) 

 การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทประเทศก�าลังพัฒนา

 ประเทศก�าลังพัฒนามักจะได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่มักจะมีความเปราะบางและมีขีดความสามารถในการปรับตัวต�่าเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งนี้ ภาคการเกษตรยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศก�าลังพัฒนา โดยวิถี      

การผลิตยังคงพ่ึงพิงกับสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ท�าให้ภาคการเกษตรได้รับผล   

กระทบทางลบจากวกิฤตโลกร้อนทีส่่งผลต่อระบบนเิวศเกษตรกรรมและความมัน่คงทางอาหาร (Srang-iam, 

B.E.2555)

 งานศึกษาของ Agrawal และ Perrin (2008) ได้สร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนมากข้ึนในประเด็นผล     

กระทบของนโยบายการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้น�าเสนอกรอบแนวคิดความ

สัมพันธ์ระหว่างการปรับตัว สถาบัน และการด�ารงชีวิต (Adaptation, Institutions, and Livelihoods:          

AIL Framework) ที่แสดงถึงบทบาทของสถาบันประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มี

ต่อกลยุทธ์การปรับตัวในระดับท้องถิ่น กรอบแนวคิดสถาบันในงานศึกษานี้ ประกอบด้วย 1) สถาบันของ       

รัฐ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐบาลท้องถ่ิน เป็นต้น 2) สถาบันตลาด เช่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ องค์กรธุรกิจ        

ต่าง ๆ  และ 3) สถาบนัภาคประชาชน เช่น สมาชิกสภาพสหกรณ์ การแลกเปลีย่นแรงงาน เป็นต้น โดยสถาบัน

ต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 3 ทางคือ 1) สถาบันเป็นตัวก�าหนด     

การกระจายผลกระทบจากความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

2) สถาบันสามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกกลยุทธ์การปรับตัวในระดับท้องถ่ิน และ 3) สถาบันเป็น        

ตัวกลางระหว่างกระบวนการทางสังคมและการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับเหนือท้องถิ่น จึงเป็นตัวไกล่เกลี่ย

ผลลัพธ์ในการปรับตัวจากการแทรกแซงภายนอก (Agrawal, 2008)
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (B.E.2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้            

รายจ่าย การออม หนี้สิน และปัจจัยที่ก�าหนดการตัดสินใจก่อหนี้และความต้องการกู้ของครัวเรือนเกษตร         

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง

ของครัวเรือน รายได้เงินสดจากหัตถกรรมของครัวเรือน เน้ือที่เพาะปลูกทั้งสิ้นของครัวเรือน อายุของ         

หัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนที่             

พึง่พงิ ภมูภิาคของครวัเรอืน การได้รับการอบรมของหวัหน้าครวัเรอืน และรายได้เงนิสดจากเงนิโอนของครวั

เรือน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายของครัวเรือนเกษตร ประกอบด้วย รายได้เงินสดของครัวเรือน            

ความม่ังคั่งหรือทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน การศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ภูมิภาคของครัวเรือน 

และการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจของหัวหน้า 

 ประธินพร แพทย์รังษี (B.E.2545) ศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

แบบพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารใินโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ กลุม่ตวัอย่างคอื เกษตรกรในอ�าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถือว่าประสบความส�าเร็จ โดยหลังจาก              

เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐโดยการขุดสระน�้า ช่วยเหลือด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

และสนับสนุนเงินทุน 5,000 บาท โดยเกษตรกรได้จัดสรรท่ีดินออกเป็น 4 ส่วนตามหลักการของเกษตร         

ทฤษฎีใหม่ แล้วเพาะปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชสวนครัว พืชสวน สวนดอกไม้ รวมท้ังเลี้ยงไก่และปลา ท�าให้

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ผลส�าเร็จในด้านเศรษฐกิจ ความหลากหลายของชนิดพืชที่       

เกษตรกรปลูกและสัตว์เลี้ยงท�าให้เกษตรกรมีรายได้ประจ�าเป็นรายวันจากการจ�าหน่ายพืชสวนครัว และมี

รายได้หลักจากการจ�าหน่ายผลไม้และสัตว์เลี้ยง อีกท้ังยังท�าให้ต้นทุนในการครองชีพของเกษตรกรต�่าลง 

เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารลดลง ผลส�าเร็จในด้านทรัพยากรพบว่า มีการเกื้อหนุนกันระหว่าง

ทรัพยากรพัฒนา (วงนอก) สามารถน�ามาใช้ผลิตทรัพยากรของท้องถ่ิน (วงใน) ท�าให้เกิดการผลิตตลอดปี      

และได้ผลผลิตสูงขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้โครงการส�าเร็จคือ 1) การมีแหล่งน�้าที่       

พอเพียง 2) ความขยันหมั่นเพียรของเกษตรกร และ 3) ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีมีต่อ

เกษตรกร

 นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการของภาครฐัในการจดัการองค์ความรูด้้านการเกษตร 

ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ จ�านงค์ จุลเอียด (B.E.2552) ที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกษตรกร

หลกัสูตรวชิาชพีเกษตรกรรมระยะส้ันต่อสมัฤทธิผลในการปฏิบตัติามหลกัเกษตรอนิทรย์ี ผลการศกึษาพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัว ใช้แรงงานในครอบครัว โดยการติดตามผลผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว

ได้น�าความรู้ที่ได้รับไปด�าเนินกิจกรรมตามหลักเกษตรอินทรีย์ พบว่ามีการท�านาอินทรีย์แบบครบวงจร          

ปลูกผักปลอดสารพิษ การสกัดสารชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน และ        

ยังลดรายจ่ายจากการซื้อสารเคมีจากท้องตลาดเฉลี่ยรายละไม่ต�่ากว่า 500 บาทต่อเดือน สรุปได้ว่า การฝึก

อบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นมีผลต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิต              

สร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

 ชนาพร ค�าวงษ์ และ สุวรรณา ประณีตวตกุล (B.E.2554) ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย         

โดยอาศัยการวิเคราะห์แบบจ�าลองริคาร์เดียน รวมท้ังศึกษาแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในการลด          

ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนในฤดูร้อนและต้นฤดูฝนส่งผลให้รายได้สุทธิ

ภาคการเกษตรลดลง ในขณะที่ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในฤดูดังกล่าวส่งผลให้รายได้สุทธิภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

แต่หากปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนก็จะส่งผลให้รายได้สุทธิภาคการเกษตรลดลง ด้านการปรับตัว

ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรทัง้ในและนอกเขตชลประทานมกีารปรบัตวัภายใต้แนวทางการจดัการแรงงาน

ของครัวเรือน และการจัดการทรัพยากรการเกษตร อันได้แก่ ทรัพยากรน�้า ทรัพยากรดินและที่ดิน 

 Loria และ Bhardwaj (2016) ศึกษาการตอบสนองและกลยทุธ์การปรบัตัวของเกษตรกรในประเทศ

อินเดียต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าในช่วง 10 ปี            

ที่ผ่านมานั้น อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณน�้าฝนลดลง จึงได้ปรับการท�าชลประทานในไร่ เพิ่มความหลากหลาย 

ของพันธุ์พืช เปล่ียนแปลงรูปแบบของการปลูกพืช และใช้กลยุทธ์ในการเพาะปลูกท่ีมีความหลากหลาย            

ส�าหรับอุปสรรคในการปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนัน้ ได้แก่ ข้อจ�ากดัในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

การขาดความพร้อมในด้านแรงงาน และการที่ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ 

ยังพบว่า ระดับการศึกษา ขนาดของครัวเรือนและไร่นา การเข้าถึงการชลประทาน ฐานะทางการเงิน และ

จ�านวนบุคลากรที่มีเงินเดือนในครัวเรือนน้ันล้วนมีอิทธิพลต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ          

ภูมิอากาศของเกษตรกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยในครั้งนี้      

ใช้กรอบแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1.  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพท่ี 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ ผูถือครองทําการเกษตร (เพาะปลูกพืช) ท่ัวราชอาณาจักร 
จํานวนท้ังส้ิน 4,528,233 คน โดยคณะผูวิจัยไดคํานวณขนาดตัวอยางตามระเบียบวิธีสถิติ ท่ีระดับความ

ปจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตตอไร 
- เคร่ืองมือที่ใชชวยผลิต 
- นวัตกรรมและเครื่องมือที่ชวยบรรเทาความเส่ียงดานสภาพอากาศ 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

- ขนาดครัวเรือน 

- การพึ่งพิงแรงงานในครัวเรือน 

- คุณลักษณะของสมาชิกในครัวเรือน (อายุและระดับการศึกษา) 
- ประสบการณดานการเกษตร (ดิน การผลิต และการตลาด) 
- การถือครองท่ีดิน 

- การเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ ในทองถิ่น 

ปจจัยทางสถาบัน 
- มาตรการดานการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได 
- มาตรการดานการสรางองคความรูใหกับเกษตรกร 
- มาตรการดานการสรางขีดความสามารถใหกับเกษตรกรและชุมชนในการ
รับมือกับความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
- มาตรการดานการสรางความมั่นคงปลอดภัยดานอาหารในครัวเรือนเกษตรกร
และชุมชน 

ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ผลกระทบจากภัยแลง 
- ผลกระทบจากน้ําทวม 
- ผลกระทบจากการแพรกระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช 
- ผลกระทบจากไฟปา 
- ผลกระทบจากดินถลม 

รายไดและรายจายในภาค
การเกษตรของเกษตรกรไทย 

การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ถือครองท�าการเกษตร (เพาะปลูกพืช) ทั่วราชอาณาจักร 

จ�านวนทั้งส้ิน 4,528,233 คน โดยคณะผู้วิจัยได้ค�านวณขนาดตัวอย่างตามระเบียบวิธีสถิติ ท่ีระดับความ        

เชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน 2,805 คน โดยคณะผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่าง           

แบบสองขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ท�าการสุ่มจังหวัดจากภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 จังหวัด ขั้นตอนที่ 2 

ท�าการสุ่มครัวเรือน โดยจัดสรรขนาดตัวอย่างไปตามภูมิภาคต่าง ๆ แบบเป็นสัดส่วนกับขนาด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1.  ประชากรและขนาดตัวอย่าง ผู้ถือครองท�าการเกษตร (เพาะปลูกพืช)

ภูมิภาค จังหวัด

จ�านวนผู้ถือครองท�าการเกษตร 
(เพาะปลูกพืช)

 
ประชากร ตัวอย่าง

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี* อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว* 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี

   675,096   420

ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน* พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน 
ล�าปาง ล�าพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก* สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ พิจิตร ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และ
อุทัยธานี

1,058,100    655

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา* 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด 
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
อุดรธานี หนองบัวล�าภู อุบลราชธานี* และ
อ�านาจเจริญ

 1,987,587 1,230

ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช* นราธิวาส 
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา* 
สุราษฎร์ธานี และยะลา

   807,450    500

รวม 4,528,233 2,805

หมายเหตุ:  * จังหวัดที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่มา:  ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น              

6 ตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1  เป็นค�าถามเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2  เป็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว          

ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน จ�านวนแรงงานในภาคการเกษตรของครอบครัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีภาวะ         

พึ่งพิงสูง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�าการเกษตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินการท�า      

การเกษตร จ�านวนพื้นที่การเกษตร และการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นทั้งที่เก่ียวข้องกับการเกษตร

และไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 ตอนที่ 3  เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณผลผลิต

ในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ปริมาณผลผลิตต่อปี การน�าเอาวัสดุอุปกรณ์และ            

เครื่องมือมาช่วยในกระบวนการผลิตด้านการเกษตร การน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยใน

กระบวนการผลิตด้านการเกษตร และวิธีการและเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ

 ตอนที่ 4  เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสถาบันท่ีส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การได้รับ

ความช่วยเหลือในการท�าการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและการได้รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร

 ตอนที่ 5  เป็นค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ผลกระทบจากภัยแล้ง ผลกระทบจากน�้าท่วม ผลกระทบจากการแพร่กระจายของวัชพืช แมลง            

ศัตรูพืช และโรคพืช ผลกระทบจากไฟป่า และผลกระทบจากดินถล่ม

 ตอนที่ 6  เป็นค�าถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ จ�านวน 3 ข้อ และรายจ่าย

ในภาคการเกษตร จ�านวน 3 ข้อ

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

 คณะผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย     

ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ซึ่งข้อค�าถามที่มีความสอดคล้อง

จะให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน และไม่สอดคล้องให้ -1 คะแนน หาค่า IOC (Index of Item–         

Objective Congruence) เลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 และปรับปรุงแก้ไขข้อค�าถามจาก

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น หลังจากนั้นจึงน�าแบบสอบถามที่ผ่าน         

การปรบัปรงุแก้ไขแล้วไปท�าการทดสอบกบักลุม่ประชากรทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกศกึษา

ในคร้ังนี้ จ�านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นมาตรวัดท่ีเป็นการวัดมาตราส่วน (Likert Scale) ลิเคิร์ต             

โดยการหาความสอดคล้องภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ดังปรากฏตามตารางที่ 2
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

- การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ (7 ข้อ)   0.945

- การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร (5 ข้อ)   0.886

- การสร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยงจาก

  ภัยธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (4 ข้อ)

  0.889

- การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน (3 ข้อ)   0.876

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือน�าจากส�านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในจังหวัด

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้จัดท�าค�าชี้แจงในส่วนแรกของแบบสอบถาม โดยค�าช้ีแจงได้ระบุถึง

วตัถปุระสงค์ทีใ่ห้ตอบแบบสอบถาม การน�าค�าตอบทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ ค�าอธบิายลกัษณะของแบบสอบถาม 

รวมทัง้ช่ือและท่ีอยูข่องผูวิ้จัย นอกจากนี ้ในค�าชีแ้จงได้มกีารแสดงข้อความท่ีท�าให้ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

มั่นใจว่าข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ และมีการพิทักษ์สิทธิ

ของผู้ตอบด้วย

 ช่วงเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลาในการ

เก็บข้อมลู 4 เดอืน โดยในการเกบ็ข้อมูลจะมผีูช่้วยเกบ็ข้อมูล ซึง่คณะผูว้จิยัได้ท�าการฝึกอบรมผูช่้วยเกบ็ข้อมลู

ก่อนทีจ่ะเร่ิมท�าการเกบ็ข้อมลู หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ครบ 2,805 ชุด คณะผู้วิจัยจึงท�าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

เพื่ออธิบายปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางสถาบัน ปัจจัยด้าน          

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายได้ และรายจ่ายในภาคการเกษตรของผู้ตอบแบบสอบถาม

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิภาค (Binary Logistics               

Regression) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามคือ รายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร และ 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางสถาบัน และปัจจัย            

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิภาคเป็นการสร้างแบบจ�าลอง     

ทางสถิติส�าหรับศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษากับตัวแปรตามที่มีลักษณะแบ่งได้              

สองกลุ่ม (dichotomous variable) ซึ่งในการวิจัยนี้ตัวแปรตามท่ีศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้        

รวม

มาตรวัด

0.965

ค่าความเชื่อมั่น

ตารางที่ 2.  ค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดเมื่อค�านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
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โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มก�าไรและกลุ่มเท่าทุน/ขาดทุน             

และค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตรซึง่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผนัแปรและค่าใช้จ่ายคงทีส่ามารถแบ่งได้เป็นกลุม่

รายจ่ายเพิ่มขึ้นและกลุ่มรายจ่ายไม่เพิ่มขึ้น 

ผลการศึกษา

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.04) มีอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 37.07) รองลงมา คือ 

51-60 ปี (ร้อยละ 30.18) และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 81.21)

 ส�าหรับประเภทท�าการเกษตรหลัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท�านาเป็นเกษตรหลัก (ร้อยละ 46.86) 

รองลงมาคือ ท�าไร่ (ร้อยละ 40.89) และท�าสวน (ร้อยละ 12.25) ตามล�าดับ ส่วนประเภทท�าการเกษตรรอง 

(พิจารณาจากรายได้) น้ัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการท�าเกษตรรอง (ร้อยละ 63.07) เมื่อพิจารณา          

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีการท�าเกษตรรอง (ร้อยละ 36.93) พบว่ามีการท�านามากท่ีสุด (ร้อยละ 16.11)           

รองลงมาคือ ท�าสวน (ร้อยละ 9.61) และท�าไร่ (ร้อยละ 9.07) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีการท�า

เกษตรรอง 2 ประเภท

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีมาชกิในครอบครวัทีอ่าศยัอยูด้่วยกนัในปัจจบัุน (รวมผูต้อบแบบสอบถาม) 

จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 26.46) ไม่มสีมาชกิในครอบครวัท่ีเป็นเดก็ (อาย ุ0-14 ปี) อาศัยอยูด้่วย (ร้อยละ 47.75) 

มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยท�างาน (อายุ 15-59 ปี) อาศัยอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน จ�านวน 3 คน (ร้อยละ             

30.82) ไม่มสีมาชกิในครอบครวัทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) อาศยัอยูด้่วยกันในปัจจบุนั (ร้อยละ 43.36) 

มีแรงงานในภาคเกษตร (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) จ�านวน 2 คน (ร้อยละ 46.93) และมีสมาชิกในครอบครัว

ที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) (ร้อยละ 62.29) โดยส่วนใหญ่     

มีสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูงจ�านวน 1 คน (ร้อยละ 36.81) รองลงมาคือ มีสมาชิกในครอบครัวที่

มีภาวะพึ่งพิงสูงจ�านวน 2 คน (ร้อยละ 32.80) 

 ส�าหรับระดับการศกึษานัน้ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 53.93) 

รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 17.71) และมัธยมศึกษา          

ตอนต้น (ร้อยละ 14.43) ตามล�าดับ สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 27.54) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 

26.29)

 ส่วนประสบการณ์ในการท�าการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�า      

การเกษตร 11-20 ปี (ร้อยละ 29.86) และ 21-30 ปี (ร้อยละ 29.54) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ                 

การด�าเนินการท�าการเกษตรด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียม/ปรับปรุงดินส�าหรับการเพาะปลูกโดย         

การแก้ปัญหาสภาพของดิน (ร้อยละ 81.71) การคัดเลือกพันธุ์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึน (ร้อยละ 86.75)           
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

การปรับเปลี่ยนการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้น (ร้อยละ 89.43) การปรับเปลี่ยนวิธีการก�าจัดวัชพืช/ศัตรูพืช       

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ร้อยละ 84.61) และการปรับปรุงการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพขึ้น            

(ร้อยละ 81.39) อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิต (ร้อยละ 

52.71)

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 11-20 ไร่ (ร้อยละ 43.61) รองลงมาคือ 1-10 ไร่ 

(ร้อยละ 18.21) และ 21-30 ไร่ (ร้อยละ 16.29) ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตรเป็นของตัวเอง

จ�านวน 11-20 ไร่ (ร้อยละ 38.38) รองลงมาคือ 1-10 ไร่ (ร้อยละ 27.11) และ 21-30 ไร่ (ร้อยละ 16.07) 

ตามล�าดับ และมีพื้นที่การเกษตรที่เช่าจากผู้อื่นจ�านวน 1-10 ไร่ (ร้อยละ 64.78) รองลงมาคือ 11-20 ไร่       

(ร้อยละ 25.94) 

 ส�าหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่นนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 

ในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร (ร้อยละ 62.43) โดยเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด (ร้อยละ 53.89) 

รองลงมาคือ วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ 14.21) และสมัชชาเกษตรกร (ร้อยละ 4.71) ตามล�าดับ ในขณะที่        

ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชกิกลุม่ต่าง ๆ  ในท้องถ่ินทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการเกษตร (ร้อยละ 61.04) เมือ่พจิารณา

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถ่ินท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรพบว่า ส่วนใหญ่          

เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน และ

คณะกรรมการจัดงานประเพณีชุมชน (ร้อยละ 25.21)

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ผลการส�ารวจปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 พบว่า                     

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิตคงที่ (ร้อยละ 43.21) รองลงมาคือ มีปริมาณผลผลิตลดลง                 

(ร้อยละ 31.14) ได้ผลผลิตจากการท�านาในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉลี่ย 7,180.97 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตจาก             

การท�าไร่โดยเฉลี่ย 7,589.73 บาทต่อไร่ และได้ผลผลิตจากการท�าสวนโดยเฉลี่ย 20,949.21 บาทต่อไร่

 ในส่วนของการน�าเอาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือมาช่วยในกระบวนการผลิตด้านการเกษตรพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น�าเอาเครื่องมือกสิกรรมและเครื่องมือท่ีใช้น�้ามันมาช่วยในกระบวนการผลิต               

ด้านการเกษตร (ร้อยละ 84.04 และ 73.98 ตามล�าดับ) 

 นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้น�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยใน

กระบวนการผลิตด้านการเกษตร โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กลุ่มตัวอย่างน�ามาใช้มากที่สุดคือ ระบบ

การเกษตรแบบแม่นย�า โดยอาศัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการการเกษตรเข้ามาช่วยควบคุมปัจจัย         

การผลิตให้ถูกที่ถูกเวลา (ร้อยละ 40.68) รองลงมาคือ การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการให้ปุ๋ยที่เหมาะสม           

กบัสภาพแต่ละพ้ืนที ่(ร้อยละ 34.04) การปรบัปรงุพนัธุพื์ช/เพาะปลกูพชืทีม่กีารดดัแปลงพนัธกุรรม (ร้อยละ 

33.71) การใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรในการเพาะปลูกเพื่อลดการสูญเสียในข้ันตอนการปลูก (ร้อยละ 21.86) 

และการพัฒนาระบบให้น�้าแก่พืช (ร้อยละ 17.32) ตามล�าดับ
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพอากาศท่ีมี

ผลกระทบต่อผลผลิต โดยวิธีการและเครื่องมือที่กลุ่มตัวอย่างน�ามาใช้มากที่สุดคือ การจัดหาแหล่งน�้าจาก

ภายนอกพ้ืนท่ี (ร้อยละ 37.82) รองลงมาคือ การปรับปรุงดินและให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมแก่พืชเพื่อ             

ลดความเสยีหายของผลผลติ (ร้อยละ 33.64) การสร้างแนวกัน้น�า้เพือ่ป้องกนัการเกดิปัญหาน�า้ท่วมเข้าท�าลาย

ผลผลิต (ร้อยละ 24.68) การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูก (ร้อยละ 24.18) การจัดสร้างระบบชลประทาน     

ขนาดเล็กเพ่ือส�ารองน�า้ส�าหรบัช่วงระยะฝนทิง้ช่วง (ร้อยละ 23.21) และการบรหิารจดัการน�า้อย่างเป็นระบบ

ในพื้นที่การเกษตร โดยการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

และฟื้นฟูให้มีความยั่งยืน (ร้อยละ 21.64) ตามล�าดับ

 ปัจจัยทางสถาบัน

 ผลการส�ารวจการได้รับความช่วยเหลือในการท�าการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐในช่วง 3 ปี              

ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 76.75 และ 67.86 ตามล�าดับ) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ       

อื่น ๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการท�าการเกษตร โดยมีเพียงร้อยละ 6.36             

ได้รับความช่วยเหลือจากส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และร้อยละ 2.71 ได้รับความช่วยเหลือ           

จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 ส�าหรับการได้รับความช่วยเหลือในการท�าการเกษตรจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับความช่วยเหลือจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอมากที่สุด 

(ร้อยละ 53.36) รองลงมาคือ กรมชลประทาน (ร้อยละ 16.54) กรมส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 15.71)        

และกรมวิชาการเกษตร (ร้อยละ 15.43) ตามล�าดับ

 ผลการส�ารวจการได้รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเกษตรพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากมาตรการด้านการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้              

ในระดับต�่า (X = 2.60) ส�าหรับมาตรการด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร (X = 2.88) 

การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน (X = 2.73) และการสร้างขีดความสามารถให้

กับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (X
 
= 2.66) นั้น กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์ในระดับปานกลาง 

 เมือ่พจิารณามาตรการแต่ละด้านเป็นรายประเด็นพบว่า กลุม่ตวัอย่างได้รบัประโยชน์จากมาตรการ

ด้านการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ในประเด็นของการอุดหนุนภาคเกษตรทางตรง        

เช่น การพยุงราคาตลาดและการจ่ายเงินชดเชยมากท่ีสุด (X = 2.80) ได้รับประโยชน์จากมาตรการด้าน       

การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในประเด็นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ       

พอเพียงมากที่สุด (X = 3.10) ได้รับประโยชน์จากมาตรการด้านการสร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกร

และชุมชนในการรับมือกับความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและชุมชนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด (X = 2.77) และได้รับประโยชน์จากมาตรการด้านการสร้าง              

ความม่ันคงด้านอาหารในระดับครวัเรอืนและชุมชนในประเดน็การสนบัสนนุให้เกษตรกรบรหิารจัดการฟาร์ม

อย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และผลิตอาหารปลอดภัย ใช้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและเป็น         

ที่ยอมรับของตลาดมากที่สุด (X = 2.78)

 ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ผลการส�ารวจการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2558 และ           

พ.ศ. 2559 พบว่าในท้ัง 2 ปีดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น�้าท่วม การแพร่

กระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ไฟป่า และดินถล่ม ในระดับน้อยที่สุด 

 รายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการหารายได้จากผลิตผลเกษตรกรรมที่เป็นสินค้าไม่แปรรูปโดยผ่าน           

ช่องทางขายส่ง (ร้อยละ 51.04) และไม่มีการหารายได้จากผลิตผลเกษตรกรรมที่เป็นสินค้าแปรรูป               

(ร้อยละ 80.79) ส่วนใหญ่มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการผลิตในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นก�าไร (ร้อยละ 

38.82) รองลงมาคือ เท่าทุน (ร้อยละ 31.75) และขาดทุน (ร้อยละ 29.43) ตามล�าดับ และเมื่อเทียบกับ         

ปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่มีรายได้ลดลงหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการผลิต (ร้อยละ 38.68) รองลงมาคือ เท่าเดิม 

(ร้อยละ 36.61) และเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 24.71) 

 ส�าหรับรายจ่ายในภาคการเกษตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวม (เช่น ค่าแรงงาน 

ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าสาธารณูปโภค) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ร้อยละ 52.71) รองลงมา                   

คือ มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม (ร้อยละ 35.29) ส�าหรับค่าใช้จ่ายคงท่ีโดยรวม (เช่น ค่าท่ีดิน ค่าซ้ืออุปกรณ์                

ทางการเกษตร และค่าเทคโนโลยี) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายคงที่โดยรวมเท่าเดิม (ร้อยละ        

44.36) รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 31.18) ในภาพรวมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2559 นั้น            

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายผันแปรในสัดส่วนท่ีมากกว่า (ร้อยละ 64.64) รองลงมาคือ มีสัดส่วน                

ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 30.39) และมีค่าใช้จ่ายคงที่ในสัดส่วนที่มากกว่า (ร้อยละ 4.96) ตามล�าดับ

 รายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร จ�าแนกตามภูมิภาค

 ผลการส�ารวจรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการผลิตในปี พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามภูมิภาคพบว่า 

ภูมิภาคที่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ก�าไรคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 65.95) และภาคใต้ (ร้อยละ 50.40) ส่วนเกษตรกร     

ในภาคเหนือน้ันส่วนใหญ่ขาดทุน (ร้อยละ 38.15) และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่             

เท่าทุน (ร้อยละ 39.59) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2.  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จ�าแนกตามภูมิภาค

 ผลการส�ารวจค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 จ�าแนกตามภูมิภาคพบว่า          

ภูมิภาคที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวมเพิ่มข้ึนคือ ภาคเหนือ (ร้อยละ 76.10) ภาคกลาง        

(ร้อยละ 72.36) และภาคใต้ (ร้อยละ 48.28) ส่วนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มี                   

ค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวมเท่าเดิม (ร้อยละ 46.33) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3.  ค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวม จ�าแนกตามภูมิภาค
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

รายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร จ�าแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 ผลการส�ารวจรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตในปี พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามประเภทกลุ่ม        

เกษตรกรพบว่า กลุ่มเกษตรกรท�านาส่วนใหญ่มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นเท่าทุน (ร้อยละ 41.01)           

ในขณะที่กลุ ่มเกษตรกรท�าไร่และกลุ ่มเกษตรกรท�าสวนส่วนใหญ่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นก�าไร                 

(ร้อยละ 47.42 และร้อยละ 54.81) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4.  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จ�าแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 ผลการส�ารวจค่าใช้จ ่ายผันแปรโดยรวมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 จ�าแนกตามประเภท                     

กลุ่มเกษตรกรพบว่า กลุ่มเกษตรกรทุกประเภททั้งท�านา ท�าไร่ และท�าสวน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายผันแปร                 

โดยรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 52.37 57.55 และ 54.04 ตามล�าดับ) ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5.  ค่าใช้จ่ายผันแปรโดยรวม จ�าแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตร

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ได้แก่                

เพศ ประเภทท�าการเกษตรหลัก จ�านวนสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิง ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับ          

ปี พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการแพร่กระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช และ           

การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากดินถล่ม ดังตารางที่ 3 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 - เพศ มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร โดยเพศชายจะมีรายได้น้อยกว่า                   

เพศหญิง ร้อยละ 27

 - ประเภทท�าการเกษตรหลัก มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร โดยเกษตรกร       

กลุ่มท�านาจะมีรายได้สูงกว่าเกษตรกรกลุ่มท�าไร่และท�าสวน 3.05 เท่า 

 - จ�านวนสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิง มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในทางบวก 

โดยที่หากจ�านวนสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น 1 คน จะท�าให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้น           

1.22 เท่า 

 - ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2558 มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย            

ของเกษตรกรในทางบวก โดยที่หากปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนจากปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ.

2558 จะท�าให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 19.95 เท่า

 - การเปลีย่นแปลงผลกระทบจากการแพร่กระจายของวชัพืช แมลงศัตรพืูช และโรคพืช มอีทิธพิล

ต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในทางบวก โดยท่ีหากความรุนแรงท่ีเกิดจากผลกระทบจากการ         

แพร่กระจายของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ในปี พ.ศ. 2559 มากกว่าปี พ.ศ. 2558 1 หน่วย จะท�าให้         

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.01 เท่า

 - การเปล่ียนแปลงผลกระทบจากดินถล่ม มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร           

ในทางบวก โดยที่หากความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบจากดินถล่มในปี พ.ศ. 2559 มากกว่าปี พ.ศ. 2558         

1 หน่วย จะท�าให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.01 เท่า 
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

ตารางที่ 3.  แบบจ�าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

  B S.E. Wald df p-value Exp(Bฺ)

 Constant -1.71 0.16 108.25 1 .000 0.18

- เพศ (ชาย) -0.32 0.09 11.59 1 .001 0.73

- ประเภทท�าการเกษตรหลัก (ท�านา) 1.11 0.15 56.74 1 .000 3.05

- จ�านวนสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิง 0.20 0.04 28.79 1 .000 1.22

- ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2.99 0.14 462.91 1 .000 19.95

 2558 (คงที่/ลดลง)

- การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการแพร่กระจาย 0.01 0.00 15.29 1 .000 1.01

 ของวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช

- การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากดินถล่ม 0.01 0.01 5.51 1 .019 1.01 

 

 ทั้งน้ี ปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้            

ร้อยละ 37.6 (R-squared = 0.376) และแบบจ�าลองดังกล่าวสามารถท�านายรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย                

ของเกษตรกร (มีก�าไร/ไม่มีก�าไร) ได้ถูกต้องร้อยละ 74.7 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4.  ร้อยละของการท�านายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจากแบบจ�าลอง

ค่าสังเกต
ค่าท�านาย

 ร้อยละของการท�านายถูกก�าไร เท่าทุน/ขาดทุน

ก�าไร 520 567 47.8

เท่าทุน/ขาดทุน 142 1571 91.7

รวม 74.7

 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อรายจ่ายผนัแปรของเกษตรกร ได้แก่ จ�านวนสมาชกิในครอบครัวทีเ่ป็นผูส้งูอายุ 

จ�านวนพื้นที่การเกษตรที่เป็นของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลง            

ผลกระทบจากน�้าท่วม ดังตารางที่ 5 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 - จ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ มีอิทธิพลต่อรายจ่ายผันแปรของเกษตรกร โดยที่           

หากครอบครัวของเกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เพิ่มขึ้น 1 คน จะท�าให้

รายจ่ายผันแปรเพิ่มขึ้น 1.25 เท่า
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 - จ�านวนพื้นที่การเกษตรที่เป็นของตัวเอง มีอิทธิพลต่อรายจ่ายผันแปรของเกษตรกร โดยท่ี          

หากเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรที่เป็นของตัวเองเพิ่มขึ้น 1 ไร่ จะท�าให้รายจ่ายผันแปรลดลง 0.02 เท่า

 - การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง มีอิทธิพลต่อรายจ่ายผันแปรของเกษตรกร โดยที่          

หากความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบจากภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2559 มากกว่าปี พ.ศ. 2558 1 หน่วย จะท�าให้

รายจ่ายแบบผันแปรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.01 เท่า

 - การเปล่ียนแปลงผลกระทบจากน�้าท่วม มีอิทธิพลต่อรายจ่ายแบบผันแปรของเกษตรกร โดยท่ี 

หากความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบจากน�้าท่วม ในปี พ.ศ. 2559 มากกว่าปี พ.ศ. 2558 1 หน่วย จะท�าให้

รายจ่ายแบบผันแปรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.01 เท่า

ตารางที่ 5.  แบบจ�าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายผันแปรของเกษตรกร

B S.E. Wald df p-value Exp(B)

  Constant  0.10 0.07 1.80 1 0.180 1.10

- จ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ  0.22 0.04 24.41 1 0.000 1.25
- จ�านวนพื้นที่การเกษตรที่เป็นของตัวเอง -0.02 0.00 54.71 1 0.000 0.98
- การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง  0.01 0.00 21.15 1 0.000 1.01
- การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากน�้าท่วม  0.01 0.00 11.69 1 0.001 1.01

 ทั้งนี้ ปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของรายจ่ายผันแปรของเกษตรกรได้ร้อยละ 16.6 

(R-squared = 0.166) และแบบจ�าลองดังกล่าวสามารถท�านายรายจ่ายผันแปรของเกษตรกร (มีก�าไร/ไม่มี

ก�าไร) ได้ถูกต้องร้อยละ 57.9 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6.  ร้อยละของการท�านายรายจ่ายผันแปรของเกษตรกรจากแบบจ�าลอง

ค่าสังเกต
   ค่าท�านาย

ร้อยละของการท�านายถูกเพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น 1022 454 69.2

ไม่เพิ่มขึ้น 724 600 45.3
      รวม 57.9

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงที่ของเกษตรกร ได้แก่ ประเภทท�าการเกษตรหลัก จ�านวนสมาชิก

ในครอบครัว จ�านวนพ้ืนที่การเกษตรที่เช่าจากผู ้อื่น การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากภัยแล้ง และ                   

การเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากน�้าท่วม ดังตารางที่ 7 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้



81
ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

 - ประเภทท�าการเกษตรหลัก มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงที่ของเกษตรกร โดยที่เกษตรกรกลุ่มท�านา          

จะมีรายจ่ายคงที่สูงกว่าเกษตรกรกลุ่มท�าไร่และท�าสวน 1.73 เท่า

 - จ�านวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงท่ีของเกษตรกร โดยท่ีหากครอบครัว              

ของเกษตรกรมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 คน จะท�าให้รายจ่ายคงที่เพิ่มขึ้น 1.10 เท่า

 - จ�านวนพื้นที่ท�าเกษตรที่เช่าจากผู้อื่น มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงที่ของเกษตรกร โดยที่เกษตรกร            

ที่มีพื้นที่ท�าเกษตรที่เช่าจากผู้อื่นเพิ่มขึ้น 1 ไร่ จะท�าให้รายจ่ายคงที่เพิ่มขึ้น 1.02 เท่า

 - ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2558 มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงที่ของเกษตรกร         

ในทางบวก โดยที่หากปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2558 จะท�าให้

รายจ่ายคงที่ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.34 เท่า

ตารางที่ 7.  แบบจ�าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายคงที่ของเกษตรกร

B S.E. Wald df p-value Exp(B)

  Constant

- ประเภทท�าการเกษตรหลัก (ท�านา)

0.03 
0.55

0.16 
0.13

0.03 

17.68

1 

1

0.855 

0.000

1.03 

1.73

- จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 0.10 0.03 14.54 1 0.000 1.10

- จ�านวนพื้นที่ท�าการเกษตรที่เช่าจากผู้อื่น 0.02 0.01 12.11 1 0.001 1.02

- ปริมาณผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับ ปี พ.ศ.
  2558 (เพิ่มขึ้น)

0.29 0.11 7.65 1 0.006 1.34

 ทั้งน้ี ปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของรายจ่ายคงที่ของเกษตรกรได้ร้อยละ 14.6 

(R-squared = 0.146) และแบบจ�าลองดังกล่าวสามารถท�านายรายจ่ายคงทีข่องเกษตรกร (มกี�าไร/ไม่มกี�าไร) 

ได้ถูกต้องร้อยละ 69.4 ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8.  ร้อยละของการท�านายรายจ่ายคงที่ของเกษตรกรจากแบบจ�าลอง

ค่าสังเกต
   ค่าท�านาย

ร้อยละของการท�านายถูก   เพิ่มขึ้น   ไม่เพิ่มขึ้น

  เพิ่มขึ้น 42  831  4.8

  ไม่เพิ่มขึ้น 26 1901 98.7

รวม 69.4
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 เมื่อพิจารณารายได้ของเกษตรกรโดยจ�าแนกตามภูมิภาคพบว่า เกษตรกรในภาคกลางและภาคใต้

ส่วนใหญ่ได้ก�าไร ในขณะที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเท่าทุนและเกษตรกร

ในภาคเหนือส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุน ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพื้นท่ีกว้างขวางมากท่ีสุด ประกอบกับความเสี่ยง        

ที่ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ก็อาจเป็นอุปสรรคมากกว่าภาคอื่น ๆ 

 หากพจิารณาตามประเภทกลุม่เกษตรกรพบว่า กลุม่เกษตรกรท�านาส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาวะเท่าทนุ 

ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรท�าสวนและท�าไร่ได้ก�าไรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนสภาพ

ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศท่ีชาวนาเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหารายได้จากการท�าการเกษตรมาอย่างยาวนาน 

และน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศมากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายจ่าย

ผันแปรจะพบว่า เกษตรกรทุกกลุ่มประสบกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายส่วนนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ           

ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของ

ต้นทุนในการผลิตด้านต่าง ๆ

 จากผลของการวิจัยครั้งนี้พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อรายได้และรายจ่ายในภาค

การเกษตรของเกษตรกรไทย เมื่อพิจารณาถึงรายได้ของเกษตรกรไทยจะพบว่า เพศมีผลต่อรายได้หลังหัก      

ค่าใช้จ่าย โดยท่ีเพศชายจะมีรายได้น้อยกว่าเพศหญิง แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเพศหญิงของไทยมีความ

สามารถในการท�าการเกษตรในปัจจุบันมากขึ้นกว่าในอดีตและมีความสามารถไม่น้อยไปกว่าเกษตรกร           

เพศชาย นอกจากนี ้ยงัพบว่า การท�านานัน้ท�าให้เกษตรกรมรีายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายสงูกว่าการท�าการเกษตร

ประเภทอื่นถึงกว่า 3 เท่า โดยสาเหตุส่วนหน่ึงอาจจะวิเคราะห์ได้ว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือชาวนา         

อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า หากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโรคพืช/วัชพืช/ศัตรูพืชและภาวะ            

ดินถล่ม ในปี พ.ศ. 2559 มากกว่าปี พ.ศ. 2558 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ           

เกิดจากความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มักพบว่ามีการช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมข้ึนในช่วงเวลาท่ีสินค้าเกษตร         

ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในส่วนของปริมาณผลผลิตของเกษตรกรนั้นส่งผลให้รายได้        

ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรของ

เกษตรกรที่เมื่อเกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้นก็จะส่งผลให้รายได้มากขึ้นตามล�าดับ ในขณะที่หากสมาชิก             

ในครอบครัวที่มีภาวะพ่ึงพิงมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน ประเด็นนี้น่าจะมีสาเหตุ

หลกัมาจากครอบครวัทีม่ภีาวะพึง่พงิทีต้่องดแูล สมาชกิในครอบครวักจ็ะพยายามดิน้รนเพือ่หารายได้มาดแูล

คนเหล่านี้ จึงถือได้ว่าแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นท�าให้ต้องหารายได้เพิ่ม

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีปัจจัย 4 ประการที่ส่งผลต่อรายจ่ายผันแปรของเกษตรกรไทย ปัจจัยแรก 

คือ ปริมาณที่ดิน โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่า การท่ีเกษตรกรมีท่ีดินเพิ่มข้ึนจะท�าให้ค่าใช้จ่ายผันแปร                     

ลดลง ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่เกษตรกรหรือผู้ผลิตจะลดต้นทุนได้หากลงทุนในปริมาณ         
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ต่อรายได้และรายจ่ายในภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย

ที่มากเพราะต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง ปัจจัยต่อมาคือ การเพิ่มของจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นผู้สูงอายุ 

ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนผันแปรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งก็มาจากการที่เกษตรกรจะต้องรับภาระในการดูแล

สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยสูงอายุ ในส่วนของผลกระทบจากภัยแล้งและน�้าท่วมก็เห็นได้ชัดเจนว่าส่งผล

ให้รายจ่ายผันแปรของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น และนับเป็นผลกระทบเชิงลบท่ีส�าคัญท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจของ

เกษตรกรไทย เนื่องจากการเกิดภัยแล้งและน�้าท่วมท�าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระในการจัดการต้นทุนที่

เพ่ิมขึน้เพ่ือรับมอืหรอืแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงนบัว่าทัง้สองปัจจยัดงักล่าวเป็นอปุสรรคอย่างมากต่อการพฒันา

ภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

 ส�าหรับรายจ่ายแบบคงท่ีของเกษตรกรนั้น การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มเกษตรกรท�านามีรายจ่าย

แบบคงทีส่งูกว่าการท�าการเกษตรแบบอืน่ ๆ  โดยสามารถวเิคราะห์ได้ว่า ในช่วงทีผ่่านมา มโีครงการรบัจ�าน�า

ข้าว ท�าให้ผู้ผลิตสนิค้าหรอืวตัถดิุบทางการเกษตรสามารถเพิม่ราคาได้ และยงัอาจเป็นเพราะสภาพภมูอิากาศ

ที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการท�านามากกว่าการท�าเกษตรแบบอื่น ๆ เพราะในปี พ.ศ. 2558-2559 ประเทศไทย     

ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อยู่พอสมควร ส�าหรับปัจจัยสมาชิกในครอบครัวนั้น ครอบครัว     

ที่มีสมาชิกมากกว่าจะมีรายจ่ายคงที่มากกว่าซึ่งก็เป็นไปตามหลักเหตุผลเพราะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 

 การศึกษาคร้ังน้ียังพบว่า อีกหน่ึงปัจจัยที่มีความน่าสนใจคือ การท่ีเกษตรกรเช่าที่ดินในการท�า      

เกษตรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้รายจ่ายคงที่เพิ่มซึ่งก็เป็นประเด็นที่นับเป็นภาระของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน               

ท�ากินเป็นของตนเอง และในประเด็นสุดท้ายคือ หากปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้รายจ่ายคงท่ี          

เพิ่มขึ้น ซึ่งก็น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลผลิตเหล่านั้น เช่น การเก็บ

รักษาผลผลิต เป็นต้น
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