
 
 
 
 

ความนํา 
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการผลิตและรายไดของเกษตรกรคือ การถือ

ครองที่ดิน (Land Tenure)  เน่ืองจากเกษตรกรมีรายไดต่ํา  จึงมักไมมีที่ดินเปนของตนเอง  
เกษตรกรจึงตองเชาที่ดินทํากิน  ซึ่งมักจะเกิดปญหาเก่ียวกับการเชาที่ดิน(Tenancy) ขึ้น
โดยเฉพาะปญหาการเชาในเรื่องที่ เ ก่ียวกับผลทางเศรษฐกิจของการกระจายรายไดใน
การเกษตร 

หัวเร่ือง 
7.1  ประเภทการถือครองที่ดิน 
7.2  ผลกระทบของการเชาที่ดินที่มีตอระดับผลผลิต 
7.3  เกษตรกรควรเชาหรือซ้ือที่ดิน 
7.4  ปญหาที่ดินทํากิน (กรณีประเทศไทย) 

สาระสําคัญ 
7.1  การถือครองที่ดินหมายถึง สิทธิตาง ๆ ที่บุคคลมีตอที่ดิน  ซึ่งรวมถึงสิทธิในการ

ใชและเปนเจาของที่ดิน  การถือครองที่ดินแบงไดหลายลักษณะ เชน ในรูปเจาของที่ดิน  
เจาของที่ดินบางสวน ผูเชาที่ดิน เปนตน 

7.2  การเชาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมีอิทธิพลตอการผลิตและรายไดของเกษตรกรซึ่ง
แยกพิจารณาไดเปนการชําระคาเชาในรูปเงินสดและในรูปแบงผลผลิต 

7.3  ในการเร่ิมดําเนินกิจการฟารมเกษตรกรควรพิจารณาทั้งขอดีและขอเสียของ
การเชาซ้ือที่ดิน 

7.4  ปญหาท่ีดินทํากินของประเทศไทยที่สําคัญ คือปญหาไรที่ทํากินและปญหาการ
เชาที่ดิน 

วัตถุประสงค 
เม่ือศึกษาบทที่ 7 จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
7.1  อธิบายความหมายและแยกประเภทของการถือครองที่ดินได 

บทที่  7 
การถือครองที่ดิน 
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7.2  อธิบายถึงการชําระคาเชาในรูปของเงินและในรูปแบงผลผลิตที่มีตอระดับการ
ผลิตและรายไดของเกษตรกรได 

7.3  บอกไดถึงขอดีและขอเสียของการเชาและซ้ือที่ดิน 
7.4  บอกถึงปญหาเก่ียวกับที่ดินทํากินของประเทศไทย 

7.1   ประเภทของการถือครองที่ดิน 

การถือครองที่ดิน  หมายถึง  สิทธิตาง ๆ ที่บุคคลมีตอที่ดิน  สิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิ
ในการใชและ/หรือสิทธิในการเปนเจาของ  ลักษณะการถือครองที่ดินในแบบตาง ๆ จะมีผลตอ
การผลิตทางเกษตร และตอรายไดของเกษตรกร  และในบางครั้งอาจทําใหเกษตรกรผูถือครอง
ที่ดินมีความม่ันคงไมเทากันดวย 

การถือครองที่ดินสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท คือ 
1)  การถือครองในรูปการเปนเจาของที่ดิน  (Full Owner)  หมายถึง  บุคคลผู

ซึ่งมีสิทธิทั้งปวงเก่ียวกับที่ดินที่ถือครองอยู  ผูเปนเจาของที่ดินมีสิทธิที่จะขายหรือใชที่ดินของ
ตนไดตามที่เห็นวาเหมาะสมภายในขอบเขตของกฎหมาย  การถือครองในลักษณะนี้  ผูถือ
ครองมีอิสระในการวางแผนการผลิตไดมากกวาการถือครองประเภทอ่ืน  แตผูที่จะมีฐานะเปน
เจาของที่ดินไดสวนใหญมักเปนเจาของที่ดินขนาดเล็กเพราะมีเงินทุนนอย  แมวาเจาของที่ดิน
เหลาน้ีจะมีความสามารถในการจัดกิจการฟารมขนาดใหญก็ตามบางครั้งเจาของที่ดินแมจะมี
ที่ดินเปนของตนเองก็ตาม  แตก็ยังมีหนี้สินอ่ืน ๆ อยูมาก  ทําใหจําเปนตองปรับการผลิตของตน
เพ่ือกอใหเกิดรายไดในจํานวนเพียงพอกับคาใชจายประจําวันและชําระหนี้คืน  ดังนั้นจึงกลาวได
วา  การเปนเจาของที่ดินไมไดเปนหลักประกันวาจะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอไป 

2)   การถือครองในรูปการเปนเจาของที่ดินบางสวน  (Part Owner)  หมายถึง 
บุคคลที่เปนเจาของที่ดินดวยและเชาที่ดินบางสวน โดยมีวัตถุประสงคที่จะขยายขนาดของฟารม
ของตนกลาวโดยทั่วไปแลว เจาของที่ดินบางสวน มีกิจการฟารมในขนาดที่ใหญกวาการถือ
ครองแบบอ่ืน  การท่ีเจาของที่ดินบางสวนเชาที่ดินเพ่ิมขึ้นหนึ่งสวน  เพราะเห็นวาเปนทางหน่ึง
ของการที่จะสามารถขยายการผลิตและควบคุมปจจัยการผลิตจํานวนมาก ๆ ไดโดยไมทําให
เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้น  เพราะฉะนั้นในการดําเนินกิจการฟารมใหมีประสิทธิภาพตองใชเงินทุนเปน
จํานวนมาก  และผลปรากฏวาการถือครองประเภทนี้  เปนแบบที่เหมาะสมและทําใหการใช
ปจจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก 
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3)   การถือครองในรูปของการเปนผูเชาที่ดิน (Tenants) หมายถึง บุคคลท่ีเชา
ที่ดินทั้งหมดเพ่ือทําการผลิต ในการถือครองประเภทนี้ เราอาจแบงผูเชาที่ดินออกได 3 ประเภท
ใหญ ๆ  คือ  
  (3.1)  ผูเชาที่ชําระคาเชาในรูปเงินสด 
  (3.2)  ผูเชาที่ชําระคาเชาในรูปผลผลิต 
  (3.3)  ผูเชาที่ชําระคาเชาบางสวนเปนเงินสด  บางสวนเปนผลผลิต เชน 
ชําระคาเชาในรูปผลผลิตสําหรับที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก  และชําระคาเชาในรูปเงินสดสําหรับ
ที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว 

4)  การถือครองในรูปไรนาสหกรณ (Cooperative Farm)  หมายถึง เปนการ
รวมตัวระหวางผูผลิตเพ่ือประกอบการผลิตรวมกันในดานการจัดการ  และมีปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 
ผลตอบแทนจากการประกอบการที่เกิดขึ้นจะมีการแบงกันเปนสัดสวนธุรกิจ การถือครองที่ดิน
แบบน้ีมีขอบเขตกวางขวางและแตกตางกันในแตละประเทศ กลาวคือ การรวมตัวของผูผลิต
อาจจะเปนเพียงบางดานเทาน้ัน  การถือครองแบบน้ียังไมมีในประเทศไทย 

5)  การถือครองในรูปไรนารวม(Collective Farm) และแบบคอมมูน 
(Communal) เปนการถือครองที่ดินแบบที่ใชในประเทศสังคมนิยม กรรมสิทธิ์ในการเปน
เจาของที่ดินตกแกรัฐบาล เกษตรกรมีฐานะเปนเพียงคนงานของฟารมเทาน้ัน 

รูปแบบการถือครองที่ดินที่เรารูจักกันแพรหลายที่สุด คือ เปนเจาของที่ดินและเปนผู
เชาที่ดิน  ปญหาการถือครองที่ดินมักจะเกี่ยวกับปญหาการเชาที่ดินเปนสําคัญเพราะบางคน
เห็นวาการถือครองที่ดินดวยการเชาน้ันไมดี เกษตรกรควรเปนเจาของที่ดินเสียเองเพราะ
สามารถตัดสินใจดวยตนเองไดและทําใหเกษตรกรใชทรัพยสินอยางดีที่สุด มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน ซึ่งแนวความคิดดังกลาวอาจไมจริงเสมอไปเพราะตองพิจารณาทัศนะในดานตาง 
ๆ รวมทั้งเศรษฐกิจดวย 

กลาวโดยทั่วไป ระบบการถือครองที่ดินที่เหมาะสมคือที่จะทําใหมีผลดีตอการผลิตและ
รายไดของเกษตรกร  ควรจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1) ควรจะกระตุนใหมีการใชที่ดินและปจจัยอ่ืน ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
2) ควรจะใหมีความจูงใจอันเพียงพอที่จะใหประสิทธิภาพในการผลิตของที่ดินคงอยู

หรือดียิ่งขึ้น 
3) ควรมีโอกาสที่ฟารมตาง ๆ จะเปลี่ยนขนาดไดทั้งน้ีเพ่ือ 
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 (ก)  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เชน เคร่ืองมือการเกษตรใหม ๆ  
 (ข) ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงงานโดยพิจารณาโอกาสการทํางาน

ทั้งในทางการเกษตรและนอกการเกษตร 
4) ควรจะใหโอกาสการเคลื่อนยายทั้งออกจากการเกษตรและเขามาประกอบ
การเกษตรทั้งนี้เพ่ือใหคนหนุมที่ตองการเปนชาวนามีโอกาสเขามาทําไดหรือคนที่
เปนชาวนาอยูแลวมีชองทางที่จะไปประกอบอาชีพอ่ืนได 

5) ควรเปนระบบซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายทางสวัสดิภาพสังคมและการเมือง 

กิจกรรมที่ 7.1 
จงบอกถึงการถือครองที่ดินที่สําคัญมา 3 ประเภท 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.1 
ประเภทการถือครองที่ดินที่สําคัญไดแก ในรูปเจาของที่ดิน  เจาของที่ดินบางสวน 

และผูเชาที่ดิน 

7.2   ผลของการถือครองที่ดินประเภทตาง ๆ ที่มีตอการผลิตและรายไดของ
เกษตรกร 

(7.2.1)  เม่ือเกษตรกรเปนเจาของที่ดิน  ถาหากเกษตรกรเปนเจาของที่ดินที่ตนทํา
กินอยูเขาจะพยายามใชปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูมาผลิตพืชผล เกษตรกรก็จะไดรับผลผลิตทั้งหมด
เปนของตนและเขาจะไดกําไรสูงสุดถาเขาผลิตจนกระทั่ง VMP  =  MFC  =  PX  ในตลาดการ
แขงขันอยางสมบูรณ  นั่นคือ  เกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเอง  จะใชปจจัยแตละอยางที่ตนมีอยู
จนกระทั่งราคาของปจจัย (PX)  เทากับมูลคาเพ่ิมของผลผลิต (VMP)  เพราะ ณ จุดน้ีเขาจะ
ไดรับกําไรสูงสุดตามเง่ือนไข  MC  =  MR   จากรูป  7.1 ผูผลิตจะทําการผลิตผลผลิตจํานวน
เทากับ OB  และไดรับรายไดทั้งหมดเทากับ OP1EB 

(7.2.2) เม่ือเกษตรกรเปนผูเชาที่ดิน  ผลกระทบที่สําคัญอันหน่ึงของการเชาที่ดินคือ
การเส่ียงภัยถาเปนการชําระคาเชาในรูปเงินสด ผูเชาตองชําระคาเชาเปนจํานวนตายตัว  
(Fixed Rent)  ในแตละป  และถาเปนการชําระคาเชาในรูปผลผลิต  ผูเชาจะตองจายคาเชา
จํานวนหนึ่งคงที่ในรูปผลผลิต  ถาหากเราสมมุติใหวามีความแนนอนอยางสมบูรณ (Perfect 
Certainty)  ผูเชาก็จะไมรูสึกแตกตางกันวาจะจายคาเชาแบบไหนในกรณีที่การชําระคาเชาใน
ระยะยาวยังคงเหมือนกันอยู  มิฉะนั้นผูเชายินดีชําระคาเชาในรูปเงินสด  ทําใหผูเชาตองรับการ
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รูป 7.1 

ผลกระทบของการเชาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7.2.2)   เม่ือเกษตรกรเปนผูเชาที่ดิน  ผลกระทบที่สําคัญอันหนึ่งของการเชาที่ดิน
คือการเสี่ยงภัย ถาเปนการชําระคาเชาในรูปเงินสด ผูเชาตองชําระคาเชาเปนจํานวนตายตัว  
(Fixed Rent)  ในแตละป  และถาเปนการชําระคาเชาในรูปผลผลิต  ผูเชาจะตองจายคาเชา
จํานวนหนึ่งคงที่ในรูปผลผลิต ถาหากเราสมมุติใหวามีความแนนอนอยางสมบูรณ (Perfect 
Certainty)ผูเชาก็จะไมรูสึกแตกตางกันวาจะจายคาเชาแบบไหนในกรณีที่การชําระคาเชาใน
ระยะยาวยังคงเหมือนกันอยู  มิฉะน้ันผูเชายินดีชําระคาเชาในรูปเงินสดทําใหผูเชาตองรับการ
เส่ียงไวทั้งหมด  ในกรณีนี้ผูเชายินดีชําระคาเชาในรูปเงินสดถาหากคาเชาในระยะยาวยังอยูใน
ระดับต่ํา 

เราจะพิจารณาถึงการเชาที่ดินประเภทตาง ๆ วาจะผลตอการใชทรัพยากรอยางไรและ
การเชาที่ดินแบบไหนจะทําใหผูเชาทําการผลิตอยางมีประสิทธิภาพอยางนอยที่สุดทัดเทียมหรือ
สูงกวากรณีของเจาของที่ดิน  เราจะแบงการเชาออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

(1)  การชําระคาเชาตายตัว  (Fixed Rent)  คือการชําระคาเชาเปนเงินสดหรือ
ผลผลิตก็ไดจํานวนคงที่ในแตละป  เกษตรกรผูเชาที่ดินจะตองชําระคาใชจายทั้งหมดในการผลิต
เองทุกอยางแตไดรับผลตอบแทนทั้งหมดหรือผลผลิตของตนเต็มที่  และยังสามารถตัดสินใจ  
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เกษตรกรสวนมากชําระคาเชาในรูปเงินสด  ถาเขาไดคิดคํานวณแลววาคาเชาจะอยูใน
อัตราต่ํากวาการชําระในรูปผลผลิต การชําระคาเชาประเภทนี้ก็อาจลดการเส่ียงลงไดโดยการทํา
ใหคาเชาที่ตายตัวนั้นสามารถยืดหยุนได  (Flexible Rent)  โดยที่ทั้งผูเชาที่ดินและเจาของที่ดิน
ทําการตกลงในเรื่องคาเชาที่เปนมาตรฐาน (Base Rent)  เสียกอน ซึ่งทําใหคาเชาที่ผูเชาที่ดิน
ตองชําระสามารถเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดในแตละปขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ผลผลิตที่ไดรับ
และราคาของปจจัยและผลผลิตดวย  วิธีการคํานวณหาคาเชาที่ยืดหยุนไดโดยใชสูตรตอไปน้ี 
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กําหนดให R1  =  คาเชาที่ตองชําระในปปจจุบัน 
  RO  =  คาเชาที่เปนฐานที่ตกลงกันไว 
  Y1  =  ผลผลิตเฉลี่ยในปปจจุบัน 
  YO  =  ผลผลิตเฉลี่ยที่เปนฐาน 
  PY1  =  ราคาของผลผลิตในปปจจุบัน 
  PYO =  ราคาของผลผลิตที่เปนปฐาน 
  PX1  =  ราคาของปจจัยการผลิตในปปจจุบัน 
  PXO  = ราคาของปจจัยการผลิตที่เปนฐาน 
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สมมุติวา  เจาของที่ดินและผูเชาไดตกลงคาเชาที่เปนฐานไวเทากับ  700 บาทตอไร  
ผลผลิตเฉลี่ยที่เปนฐานในทองที่นั้นเทากับ  15 ถังตอไร  และราคาของขาวสาลีในปปจจุบัน
เทากับ  50 บาทตอถัง  ราคาของปจจัยที่กําหนดโดยรัฐบาลเทากับ  300 บาท  คาเชาที่ผูเชา
ตองชําระจะเปนเทาไร  ถาผลผลิตเฉลี่ยในปปจจุบันเทากับ 12 ถังตอไร  ราคาของขาวสาลีใน
ตลาดเทากับ 55 บาทตอถัง  และราคาของปจจัยเทากับ 305 บาท  คาเชาที่ตองชําระในป
ปจจุบันจะเทาไร 

   บาทตอไร  605      
305  x  50  x  15

300  x  55 x  12
     R1 ==  

ผลดีของการชําระคาเชาแบบยืดหยุนได  คือ เปนแรงกระตุนการทํางานของเกษตรกร
เพราะไดรับผลตอบแทนทั้งหมดและการเสี่ยงภัยก็ลดลงตามสภาพของความไมแนนอนที่เกิดขึ้น
ทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตโดยปลูกพืชผลที่จะใหผลสูงในระยะยาวแตคอนขาง
เสี่ยงไดเพราะเกษตรกรไมตองกลัววาผลผลิตตอไรและราคาที่ไดรับจะเปลี่ยนแปลงไปแต
ประการใด 

(2)  การชําระคาเชาในรูปแบงผลผลิต  (Share  Rent)  ผูเชาจายคาเชาในรูป
ผลผลิตเชน  ชําระคาเชาในรูปแบงพืชผล(crop-share)  ชําระคาเชาในรูปแบงผลผลิตจากสัตว
เลี้ยง (livestock-share)  หรือชําระคาเชาในรูปของเงินสดและผลผลิต (crop-share cash rent)  
ไมวาจะชําระคาเชาแบบไหน  การชําระคาเชาในรูปน้ีจะถูกชําระคาเชาเปนผลผลิตจํานวนหนึ่ง  
หรือเปนเปอรเซ็นตของผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดในแตละปตามที่ตกลงกันกับเจาของที่ดิน  เชน 
เชานาโดยแบงขาวใหเจาของที่ดินคร่ึงหนึ่ง  หรือ 40 เปอรเซ็นตตาที่จะตกลงกัน  เปนการลด
ความเสี่ยงในการผลิตของผูเชาลงเพราะถาปใดผลิตไดนอย  คาเชาก็ลดลงตามสวน 

อยางไรก็ตามการเชาที่ ดินแบบแบงผลผลิตถูกพิจารณาวา  ทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเราสามารถวิเคราะหไดจากรูป 7.1 (ก) และ (ข) 

จากรูป 7.1 (ข)  สมมุติวามีการชําระคาเชาเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด  
ผูผลิต (หรือผูเชาที่ดิน)  จะไดรับกําไรสูงสุดถาทําการผลิตจนกระทั่ง VMP  =  MFC  =  PX    
เสน VMP ของผูผลิตจะลดลงจากเสน gh  เปนเสน ih  และกําไรที่เกษตรกร (หรือผูเชาที่ดิน) 
ไดรับจะลดลงไปเพราะผลผลิตคร่ึงหนึ่งตองจายชําระเปนคาเชาทําใหเสนรายไดเพ่ิม (MR)  ของ
ผูเชาลดลงจากเสน MR1  เปนเสน MR2 

สมมุติวาผูเชาที่ดินจายตนทุนผันแปรทั้งหมด(คาจางแรงงาน) โดยที่เจาของที่ดินไมได
ชวยจายในเร่ืองตนทุนผันแปรเลย  เสนตนทุนของผูเชาที่ดินยังคงเปนเสน MC1   ผูเชาที่ดินจะ
ไดรับผลผลิตเทากับ OA  แสดงวาผูเชาที่ดินมีรายไดลดลงดวย  เหลือเพียงพ้ืนที่  OPCA    ถา
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ถาหากผูเชาและเจาของที่ดินรวมกันจายตนทุนผันแปรในอัตราสวนเดียวกันกับการ
แบงผลผลิตที่ไดจากฟารม เสน MC  ของผูเชาที่ดินมีรายไดลดลงมาเปนเสน MC2  และเสน 
MFC  ของผูเชาก็จะลดลงจากเสน MFC1  เปนเสน MFC2  ผูเชาจะผลิตที่จุด j  โดยใชแรงงาน
จํานวน ob  ดังน้ันระดับการผลิตที่เหมาะสมหรือระดับการใชปจจัยที่เหมาะสมจะเปนระดับ
เดียวกับกรณีที่ผูผลิตเปนเจาของที่ดิน นั่นคือ  รายไดสุทธิที่ผูเชาจะไดรับจากการใชปจจัยผัน
แปรจะเพิ่มจาก  fie  เปน  ijk  หรือรายไดสุทธิที่ผูเชาจะไดรับจากการผลิตจะเพ่ิมขึ้นจาก 
OFCA  เปน  OGDB  เม่ือมีการแบงเบาตนทุนผันแปรจากเจาของที่ดิน 

ปญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของผูเชาแบบแบงเชาผลผลิตกันเปน
เรื่องที่นักเศรษฐศาสตรมีความเห็นแตกแยกกันเปน 2 ฝาย คือ1 

(1) ฝายที่เชื่อวา การเชาโดยวิธีแบงผลผลิตกันจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรไมได
ประสิทธิภาพสูงสุด  เพราะทําใหผูเชาไมไดใชปจจัยการผลิตของตน  (แรงงานและปจจัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งไมใชที่ดิน)  อยางเต็มประสิทธิภาพ  และระบบการเชาดังกลาวจะทําใหทั้งผูเชาและเจาของ
ที่ดินไมอยากลงทุนในที่ดินเพราะทั้งคูกลัววา  ผลตอบแทนที่ตนจะไดรับจากการลงทุนจะนอย
กวาผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเน่ืองจากผลผลิตที่ไดตองแบงปนกันตามอัตราคาเชา
นอกจากนั้นการที่ผูเชาไมอยากลงทุนก็เพราะวาถาลงทุนไปแลวในอนาคต ตนไมไดเชาที่ดินตอ
ตนก็จะไดผลตอบแทนไมคุมกับเงินที่ลงทุนไป 

(2) ฝายที่ไมเชื่อวาการเชาแบบแบงผลผลิตกัน  จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรไมมี
ประสิทธิภาพ  เพราะไมวาการเชาประเภทใดก็ตาม  ตราบใดที่มีการแขงขัน  ตราบนั้นการ
จัดสรรทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 

กิจกรรมที่ 7.2 
จงบอกถึงวิธีการลดการเส่ียงจากการเชาที่ดินโดยชําระในรูปเงินสด 

แนวตอบกิจกรรมที่ 7.2 
ใหเปลี่ยนจากการชําระคาเชาในรูปเงินสดแบบคงที่เปนแบบยืดหยุน 

7.3  เกษตรกรควรเชาหรือซื้อที่ดิน 

                                                        
1   นิพนธ  พัวพงศกร, “ การถือครองที่ดินในประเทศไทย”, ชุดประกอบการศึกษาเศรษฐกิจการเกษตร. 
รังสรรค ธณะพรพันธ: บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2517), 320-369. 
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ในการทําธุรกิจเก่ียวกับฟารม  ผูดําเนินกิจการตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ เชน  ตลาดของ
ผลผลิต  ความรูในกิจการตาง ๆ ที่จะทําการผลิต  ปจจัยที่จะใชในการผลิต  แหลงเงินทุนเพ่ือ
ประกอบกิจการ  ความสามารถในการประกอบการ  เปนตน  และสิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจ
ทางดานการเกษตร  คือที่ดิน  ซึ่งจะตองพิจารณาวา  ฟารมที่จะทําน้ันควรจะเปนขนาดไหนโดย
พิจารณาจากความตองการของตลาดเปนหลัก  ถาหากมีที่ดินจํานวนนอยเกินไปหรือไมมีเลย  
ก็จะพิจารณาวาควรจะเชาหรือซ้ือที่ดินเพ่ือจัดตั้งฟารม ซึ่งเราจะพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของ
การเชาที่ดินและของการซื้อที่ดินเพื่อทําฟารม2 

ขอดีของการเชาฟารม  สรุปไดดังนี้ 
1) เปนการเริ่มทําฟารมไดทันทีสําหรับผูที่มีเงินไมพอเพราะการเชาทําใหมีเงินเหลือ

พอไปใชดําเนินการผลิตดานตาง ๆ ได  เชน  ซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตอ่ืน ๆ 
การเชาจึงเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับคนที่มีเงินทุนจํากัด 

2) ถาเปนการเชาแบบเจาของฟารมมีสวนในการดําเนินงานดวย ก็มีโอกาสไดรับ
ความชวยเหลือ  แนะนําดานเทคนิค และการจัดการฟารมจากเจาของที่ดิน (ในกรณีที่เคยเปน
ผูทํากิจการฟารมมากอน) และการที่เจาของที่ดินมีสวนในการผลิตดวย จะทําใหไดรับความ
รวมมือเต็มที่เพราะกําไรของผูเชาก็คือ  สวนแบงของเจาของที่ดิน 

3) งายตอการเปลี่ยนแปลงหรือขยายกิจการโดยเฉพาะในรุยะที่มีความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง 

4) ผูเชาจะไดเปรียบถาราคาที่ดินมีแนวโนมลดลงซึ่งอัตราคาเชาจะมีแนวโนมไป
ในทางเดียวกับราคาที่ดินเสมอ 

ขอเสียของการเชาฟารม  สรุปไดดังนี้  
1) ขาดความมั่นคงเพราะถาหากการผลิตมีแนวโนมดีขึ้นเจาของฟารมก็อาจจะ

พยายามหาทางเอาฟารมกลับไปทําเอง  ซึ่งทําใหผูเชาตองเสียประโยชนเน่ืองจากไดลงทุนใน
การเพาะปลูกไปแลวแตยังไมไดรับผลผลิตออกมา 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอาจจะทําไมไดเต็มที่โดยเฉพาะการทําสัญญาเชา
ระยะสั้น  การปรับปรุงบํารุงดิน  จะใหผลตอบแทนในระยะยาว  สิ่งนี้ทําใหผูเชาเกิดความลังเลที่
จะทําการใสปุยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของที่ดิน 

3) ขาดอิสระในการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการเชาชนิดที่เปดโอกาสใหเจาของ
ที่ดินมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินงาน 

                                                        
2  ฉัตร  ช่ําชอง, หลักการจัดการฟารม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเฉลิมชาญการพิมพ, 2522), 90-94. 
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ขอดีของการซื้อฟารม  สรุปไดดังนี้ 

1) มีอิสระในการดําเนินงาน  จะเพ่ิมผลผลิตหรือจะผลิตอะไรก็มักจะทําไดงายกวาการ
เชาและอยากลงทุนเพื่อปรับปรุงที่ดินใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2) ถาราคาที่ดินสูงขึ้น  ผูเปนเจาของที่ดินมักจะไดกําไรถาขายที่ดินนั้นหรือใหเชาตอ 

ขอเสียของการซื้อฟารม  สรุปไดดังนี้  

1) ถาหากเกษตรกรรายไดมีเงินทุนนอยทําใหมีเงินเหลือเพ่ือไปดําเนินงานดานอ่ืน ๆ 
นอยลง 

2) ขาดความคลองตัวในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจการเพราะการซื้อขายที่ดินน้ัน
ตองใชเวลานานและอาจไดราคาไมดี 

3) การซ้ือที่ดินอาจไมเหมาะกับเกษตรกรที่ยังไมมีประสบการณในการประกอบกิจการ
ฟารม  เพราะอาจเกิดการขาดทุนหรือประสบความลมเหลวในการทําฟารมก็ได 

กิจกรรมที่ 7.3 

จงบอกถึงขอดีและขอเสียของการเชาฟารม 

แนวตอบกิจกรรมที่  7.3 
ใหดูคําตอบในหัวขอ 7.3 

7.4   ปญหาที่ดินทํากินของประเทศไทย 

ปญหาที่ดินทํากินเปนปญหาท่ีไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน  และปญหาน้ีได
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทองที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนลางและทางเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย  ปญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินที่ไดรับการกลาวถึงมากมักเปนปญหาเร่ืองการไรที่ทํากินและ
ปญหาการเชาที่ดิน   

ไรที่ทํากิน : อะไรเปนสาเหตุ 

 สาเหตุของการไมมีที่ดินทํากินของเกษตรกรไทยอาจจําแนกไดสองประเภทคือ   
ประการแรก ไมมีที่ดินทํากินมาตั้งแตด้ังเดิม  กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพอ แม ปู ยา 

ตา ยาย  มีแตไดยกใหลูกคนอ่ืน ๆ หรือไดสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินไปกอนหนา  
ประการที่สอง เปนประเภทที่สูญเสียที่ดินไปภายหลังเนื่องจากภาระหนี้สินแมจะมี

สัดสวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนผูไรที่ทํากินทั้งหมดก็ตาม  แตก็มีความสําคัญมิใชนอยเม่ือมอง
ถึงแนวโนมในอนาคต  ทั้งน้ีเน่ืองจากความแหงแลงซึ่งปรากฏขึ้นบอยคร้ังในภาคเกษตรของ
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คาเชา : ปญหาหลัก 
รูปแบบคาเชาที่มีการจัดเก็บจากเกษตรกรผูเชาที่ดินมีทั้งประเภทที่คิดเปนผลผลิต 

และคิดเปนเงินสดเหมารายป  ในสวนของคาเชาที่คิดโดยการแบงผลผลิต  สวนใหญ ผูเชาที่ดิน
จะเสียคาเชาหน่ึงในสามของผลผลิตที่ตนทําได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายแตก็มีบางสวนที่ชําระคา
เชาโดยการแบงคร่ึงผลผลิตที่ตนทําได   สําหรับคาเชาที่เปนเงินสดมักจะเสียเหมารายปตามที่
ตกลงกับเจาของที่ดิน  และผูเชาจะตองเสียคาเชาลวงหนาทั้งหมดกอนฤดูกาลเพาะปลูก  ไมวา
ผลผลิตจะไดเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือไมก็ตาม  ซึ่งในกรณีเชนน้ี  ผูเชาจะเสียเปรียบมากหากเกิด
ภาวะฝนแลง  ทําการผลิตไมได  ผลก็จะขาดทุนและจะตองหาเงินสดมาจายเปนคาเชาตอไป   

หน้ีสิน :  รายไดของเกษตรกรรับจางต่ํา 
เน่ืองจากอัตราคาจางในภาคเกษตรอยูในระดับต่ําและการจางงานในไรนามีเฉพาะใน

ฤดูกาลเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรรับจางบางกลุมตองออกไปรับจางในเขตอ่ืนๆนอกเขตที่อยู
อาศัย  หรือออกไปหางานทําในกรุงเทพฯ ทําใหเกษตรกรกลุมน้ีไมมีเงินทุนมากพอที่จะมีที่ดิน
เปนของตนเองหรือเชาที่นาทํากินหรือเพาะปลูกเอง 

สรุป 

 การถือครองท่ีดินมีอยูหลายประเภทดวยกัน  ที่สําคัญ คือ  การถือครองในรูปเจาของ
ที่ดินและผูเชาที่ดิน  การเปนผูเชาที่ดินทําการเพาะปลูก  จะมีผลกระทบตอระดับผลผลิตและ
รายไดของเกษตรกรอยางไร  ขึ้นอยูกับวิธีการชําระคาเชาวาเปนแบบเงินสดหรือแบบแบง
ผลผลิต ถาหากเจาของที่ดินและผูเชา  ใหความชวยเหลือและรวมมือซ่ึงกันและกันก็สามารถ
ชวยแบงเบาภาระคาใชจายตาง ๆ  ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดจากความไมแนนอนและ
การเส่ียงในการผลิตพืชผลทางเกษตรได 
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