
 

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานบริการวิจัยทางเศรษฐกิจ Economic Research Service : ERS) 
ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S Department of Agriculture : USDA) ได้เผยแพร่รายงานความ
หลากหลายของฟาร์มในสหรัฐฯ (America’s Divers Family Farms: 2018 Edition) ซึ่งเป็นการจ าแนกหรือแยก
ประเภทฟาร์มให้เป็นหมวดหมู่โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของรายได้ประจ าปีของฟาร์ม อาชีพหลักของผู้ประกอบการ 
และกรรมสิทธิ์ในฟาร์มของคนในครอบครัว/นอกครอบครัว เพ่ือความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพของเกษตรกรของ
สหรัฐอเมริกาในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น    

 การจ าแนกประเภทฟาร์มมุ่งเน้นไปที่ “ฟาร์มของครอบครัว” (family farm) หรือ ฟาร์มที่ธุรกิจส่วนใหญ่
เป็นของผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ส าหรับค าว่า “ฟาร์ม” ตามค าจ ากัดความของ USDA 
ERS หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่ผลิตและจ าหน่าย หรือ ปกติจะมีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรเป็นมูลค่าอย่างน้อย
ปีละ 1,000 เหรียญสหรัฐ โดย USDA ใช้พ้ืนที่ปลูกพืชและจ านวนปศุสัตว์ในการค านวณรายได้จากการผลิตและ
จ าหน่ายผลผลิตตามปกติเพ่ือน าไปก าหนดขนาดฟาร์มซึ่งก าหนดตามรายได้เงินสดขั้นต้น (Gross Cash Farm 
Income : GCFI) ซึ่งได้มาจากการขายพืชผลและปศุสัตว์ รวมถึงเงินที่ได้รับจากรัฐบาลและรายได้อ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับ
ฟาร์ม รวมถึงรายไดค้่าจ้างจากการผลิตแบบมีสัญญา  

 รายงานความแตกต่างระหว่างฟาร์มแต่ละประเภทในรายงานนี้ใช้ฐานข้อมูลปี 2560 ของหน่วยงานส ารวจ
การจัดการทรัพยากรการเกษตร (Agricultural Resource Management Survey : ARMS) และการส ารวจ
ประจ าปขีองหน่วยงานบริการสถิติการเกษตรแห่งชาติ และหน่วยงาน ERS สรุปผลการวิเคราะห์เป็นการอนุมานจาก
ตัวอย่างประมาณ 21,000 ฟาร์ม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

การจ าแนกประเภทฟาร์ม 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ฟาร์มในสหรัฐอเมริกาสามารถแยกได้ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 
1. ฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก เป็นฟาร์มฟาร์มส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ทีม่ีรายได้ต่ ากว่า 350,000 เหรียญสหรัฐ 

ต่อปี โดยคิดเป็นร้อยละ 88.9 ของฟาร์มทั้งประเทศ โดยร้อยละ 40 เป็นฟาร์มที่ผู้ประกอบการมีอาชีพเสริมนอกฟาร์ม  
2. ฟาร์มครอบครัวขนาดกลาง มีรายได้ตั้งแต่ 350,000 เหรียญสหรัฐ แต่ไม่ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อย

ละ 6.3  
3. ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ มีรายได้ตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของฟาร์ม

ครอบครัวทั้งหมด 
4. ฟาร์มที่ไม่เป็นฟาร์มครอบครัว ซึ่งเป็นฟาร์มที่ผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไม่ได้

เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ของฟาร์ม มีประมาณร้อยละ 2.2 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 

 

ฐานข้อมูลความหลากหลายของฟาร์มในสหรัฐอเมริกา 
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ประเภทฟาร์ม รายได้ 

(เหรียญสหรัฐ) 

จ านวนฟาร์ม 

 

% ของฟาร์ม
ทั้งหมดในสหรัฐฯ 

ฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก 

 เกษียณอายุ1 
 มีอาชีพนอกฟาร์ม2 
 มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก3 

 รายได้จากการขายน้อย 
 รายได้จากการขายปานกลาง 

น้อยกว่า 350,000 

ไม่ระบุ 

ไม่ระบุ 

น้อยกว่า 150,000 

150,000 - 349,999 

 

218,204 

831,791 

646,407 

115,518 

 

10.7 

40.8 

31.7 

5.7 

ฟาร์มครอบครัวขนาดกลาง  350,000 - 999,999 127,862 6.3 

ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่  

 ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ 
 ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่มาก  

1,000,000 ขึ้นไป 

1,000,000 -  4,999,999 

5,000,000  ขึ้นไป 

 

50,598 

5,872 

 

2.5 

0.3 

ฟาร์มที่ไม่ใชฟ่าร์มครอบครัว4 ไม่ระบุ 44,010 2.2 

การท าฟาร์ม ผลผลิต และพื้นที่ปลูก 

 ฟาร์มส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ซึ่งมีสัดส่วนพ้ืนที่ถือครองร้อยละ 52 ของพ้ืนที่ท า
ฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ แต่มีสัดส่วนมูลค่าของผลผลิตเพียงร้อยละ 26 ของทั้งหมด   

 ฟาร์มขนาดใหญ่มีสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตมากที่สุดร้อยละ 39 ของทั้งหมด 
 ฟาร์มขนาดอ่ืนๆ มีจ านวนฟาร์มรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98 และได้ผลผลิตมูลค่ารวมคิดเป็น

ร้อยละ 87 ของผลผลิตทั้งหมด  
 ฟาร์มที่ไม่เป็นฟาร์มครอบครัวมีพ้ืนที่ร้อยละ 2 ได้ผลผลิตร้อยละ 13 โดยร้อยละ 15 ของฟาร์ม

ที่ไม่เป็นฟาร์มครอบครัวมีรายได้ตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า และได้ผลผลิตทั้งหมดร้อยละ 89 ของ
ฟาร์มประเภทนี้ ตัวอย่างของฟาร์มที่ไม่เป็นครอบครัว ได้แก่ การมีหุ้นส่วนกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัว 
บริษทัจ ากัดขนาดเล็ก ฟาร์มที่จ้างผู้ด าเนินการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของฟาร์ม (เช่น contract farming) ฟาร์มที่ไม่
เป็นฟาร์มครอบครัว และบริษัทมหาชนซึ่งจ านวนน้อยมาก  

                                              
1 ฟาร์มเกษียณอายุ หมายถึง ฟาร์มที่ผู้ประกอบการหลักแจ้งว่าเกษียณแล้ว แต่จะยังคงท าฟาร์มขนาดเล็กอยู่ 
2 ฟาร์มที่มีอาชีพนอกฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ผู้ประกอบการหลักมีการประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการท าฟาร์ม 
3 ฟาร์มที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นฟาร์มที่มีผู้ประกอบการหลักท าการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 
4 ฟาร์มที่ไม่ใช่ครอบครัว ฟาร์มที่ผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ของฟาร์ม 
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ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญจากฟาร์มขนาดต่างๆ   

 ฟาร์มขนาดใหญ่มีบทบาทในการผลิตสินค้าประเภท โคนม พืชมูลค่าสูง (ผัก ผลไม้ ถั่วต่างๆ) ธัญพืชและถั่ว
เหลือง และวัวเนื้อ ในขณะที่ฟาร์มขนาดเล็กมีบทบาทในการผลิตวัวเนื้อ สัตว์ปีก และหญ้าฟางอาหารสัตว์ (hay) โดย
รายละเอียดปรากฏในตาราง ต่อไปนี้ 

ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทฟาร์ม สัดส่วนของผลผลิต              
ต่อท้ังประเทศ  

หมายเหตุ 

โคนม ขนาดใหญ่ 2/3  

พืชมูลค่าสูง (ผัก ผลไม้ nut) ขนาดใหญ่ 1/2  

ฝ้าย ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 

85% 

 

1/2 จากฟาร์มขนาดใหญ่  

1/3 จากฟาร์มขนาดกลาง 

ธัญพืชและถ่ัวเหลือง ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 1/3  

วัวเนื้อ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 60% โดยปกติฟาร์มขนาดเล็กท า
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่
ฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
ท าธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์ 

สัตว์ปีก (เนื้อ) ขนาดเล็ก 60% ส่วนมากผลิตภายใต้สัญญา
ก า ร ผ ลิ ต  ( production 
contracts) 

หญ้า hay   ขนาดเล็ก 76%  

การผลิตเกษตรพันธสัญญา (contracts) 

การผลิตเกษตรพันธสัญญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิต เพ่ือจัดหาผลผลิตที่มี
คุณภาพที่ก าหนด เพ่ือให้เกษตรกรมั่นในว่ามีผู้รับซื้อสินค้าอย่างแน่นอน และผู้ซื้อมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบหมุนเวียนเข้า
มาอย่างสม่ าเสมอในธุรกิจ  

 สินค้าที่ผลิตภายใต้พันธสัญญา รายงานระบุว่า 1 ใน 3 ของผลผลิตจากฟาร์มในสหรัฐฯ เป็นการผลิต
ภายใต้การเกษตรพันธะสัญญา ทั้งนี้ สัตว์ปีก ยาสูบ หัวผักกาดน้ าตาล (sugar beet) และสุกร มีการผลิตภายใต้
สัญญาการผลิตมากที่สุด ในปี 2560 มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 90, 90, 89 และ 63 ของผลผลิตทั้งหมดตามล าดับ 
โดยยาสูบมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นร้อยละ 90 ในปี 2560 จากปี 2549/50 ในขณะที่สุกร
เพ่ิมข้ึนหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ สินค้าเกษตรที่มีการผลิตภายใต้พันธสัญญาน้อยที่สุดได้แก่ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และข้าวโพด 
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 ประเภทของพันธสัญญา มี 2 ประเภท ประกอบด้วย  
(1) พันธสัญญาการตลาด (marketing contract) กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของเกษตรกรระหว่าง

การผลิต ข้อก าหนดในสัญญาก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ก าหนดราคา )หรือสูตรการก าหนดราคา (ปริมาณ/คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ และก าหนดการส่งมอบ โดยคู่สัญญา (contractor) มีส่วนร่วมในการผลิตมีน้อยมาก พันธสัญญา
ประเภทนี้มักใช้กับฟาร์มที่ปลูกพืช เช่น ยาสูบ หัวผักกาดน้ าตาล ถั่วลิสง ผลไม้ และผัก ตามล าดับ 

(2) พันธสัญญาการผลิต (production contract) contractor มักจะเป็นเจ้าของสินค้าในระหว่าง 
การผลิต และเกษตรกรจะได้รับค่าจ้างในการผลิต สัญญาจะระบุความรับผิดชอบของเกษตรกรและผู้จ้างในเรื่องปัจจัย
การผลิตและวิธีการผลิต ผู้จ้างมักจะเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตและบริการเฉพาะด้าน แนวทางการผลิต และค าแนะน า
ทางเทคนิค พันธสัญญาประเภทนี้มักใช้กับฟาร์มปศสุัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่) สุกร และปศุสัตว์ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 8 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ ผลิตภายใต้สัญญา และร้อยละ 83 เป็นฟาร์ม
ครอบครัว โดยฟาร์มขนาดเล็กผลิตภายใต้พันธสัญญามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภายใต้
สัญญาส่วนใหญ่มาจากฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ ่คิดเป็นร้อยละ 36 ของผลผลิตภายใต้พันธสัญญาทั้งหมด 

ประสิทธิภาพด าเนินงานทางการเงิน  

 ผลการด าเนินงานทางการเงินของฟาร์มมีความแตกต่างกันตามขนาด ฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่ (ประมาณ
ร้อยละ 50 - 75) มีผลก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin : OPM) ที่มีความเสี่ยงที่สูงที่จะเกิด
ปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ฟาร์มขนาดเล็กจ านวนมากที่ไม่ถือว่ารายได้จากฟาร์ม (ซึ่งน้อยมากหรือไม่มีเลย) 
เป็นรายไดห้ลัก โดยมีแหล่งรายได้หลักจากนอกฟาร์มซึ่งไม่ได้น ามาค านวณ OPM 
  ส าหรับฟาร์มขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และใหญ่มาก ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 37 - 45) มีความเสี่ยงทาง
การเงินน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาสินค้าตกต่ า จะส่งผลให้ OPM ของฟาร์มขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาด
ใหญ่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะฟาร์มที่ผลิตพืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี) หรือผลิตภัณฑ์นม 
ในขณะที่ฟาร์มขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบมากนักจากราคาสินค้าตกต่ า เนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตภายใต้สัญญา 

รายได้ครัวเรือนและฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการเกษตร 

 ฐานะทางการเงิน ครัวเรือนเกษตรในสหรัฐฯ โดยทั่วไปถือได้ว่าไม่ใช่ผู้มีรายได้ต่ าหรือมีฐานะความม่ังคั่ง 
(wealth) ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนทั้งหมดในสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 59 ของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้
เท่ากับหรือสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่วไป ทั้งนี้ 5 ใน 7 ของครัวเรือนเกษตรมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐฯ และครัวเรือนที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง (self-employed) ทั้งนี้ มีเพียงร้อยละ 4 ของครัวเรือน
เกษตรที่ฐานะความม่ังคั่งต่ ากว่าครัวเรือนทั่วไปของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ฟาร์มที่
เกษียณ ฟาร์มที่มีรายได้นอกฟาร์ม ฟาร์มที่มียอดขายสินค้าเกษตรน้อยและปานกลาง  ซึ่งส่วนใหญ่มักมีรายงานการ
ขาดทุนจากการท าฟาร์ม 

 รายได้ครัวเรือน  รายได้ทั้งหมด (ทั้งในและนอกฟาร์ม) ต่อครัวเรือนของฟาร์มทุกขนาดเฉลี่ยอยู่ที่  
113,494 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ฟาร์มขนาดใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีสูงที่สุดที่ 534,884 เหรียญสหรัฐ 
รองลงมาเป็นฟาร์มขนาดกลางเฉลี่ยที่ 200,040 เหรียญสหรัฐ ฟาร์มที่มีรายได้นอกเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ 114,152 
เหรียญสหรัฐ ฟาร์มที่มีรายได้หลักจากการเกษตรเฉลี่ยที่ 114,116 เหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ในขณะที่ครัวเรือน
ฟาร์มเกษียณ (ร้อยละ 55.6) มีรายได้ต่ าสุดที่ 67,384 เหรียญสหรัฐฯ  
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รูปแบบฟาร์มในทางกฎหมาย   

 การด าเนินกิจการฟาร์มครอบครัวรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การด าเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือครอบครัว
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงมีประมาณร้อย 89 ของฟาร์มครอบครัวทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่า
ผลผลิตทั้งหมดของฟาร์มครอบครัว  โดยในจ านวนมูลค่าผลผลิตนี้ ประมาณร้อยละ 76 เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ร้อยละ 70 
เป็นฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับฟาร์มที่ด าเนินการในรูปแบบบริษัทมีน้อยมาก คือ มีประมาณร้อยละ 2 ของฟาร์ม
ครอบครัวทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าผลผลิตร้อยละ 10 ของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในปี 2560 ทั้งนี้ การด าเนินการใน
รูปแบบบริษัทจะต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งถือ
เป็นการจ่ายภาษีซ้ าซ้อน ดังนั้น ฟาร์มส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 97)   จึงมักด าเนินการในรูปแบบเจ้าของคนเดียว 
หรือหุ้นส่วน หรือบริษัทภายใต้ Subchapter S (มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 100 คน) เพ่ือที่จะได้สิทธิ์ในการเสียภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดาเพียงอย่างเดียว   

การจ่ายเงินอุดหนุนและการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง 

 โปรแกรมสนับสนุนผลผลิตพืช เน้นการช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดที่สมควรได้รับการ
สนับสนุนโดยพิจารณาจากพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งในปัจจุบันและในอดีต ในปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรเงิน    ร้อยละ 75 
ให้แก่ฟาร์มขนาดเล็กท่ีจ าหน่ายผลผลิตไดป้านกลาง ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งมีประวัติการผลิตพืชใน
โครงการในสัดส่วนมากที่สุด โดยการจ่ายเงินสนับสนุนตามโปรแกรมนี้จะไม่เกิน 125,000  เหรียญสหรัฐ ต่อปีต่อ
บุคคล หรือนิติบุคคล 

 เงินสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์ท่ีดินท ากิน ร้อยละ 34 จัดสรรให้แก่ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ ร้อยละ 29 
จัดสรรให้แก่ฟาร์มขนาดกลาง และร้อยละ 33 จัดสรรให้แก่ฟาร์มขนาดเล็ก ซ่ึงโครงการนี้เน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับที่ดินส าหรับการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์  

 เงินสนับสนุนโครงการส ารองเพื่อการอนุรักษ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นการจ่ายเงินชดเชยเพื่อกัน
พ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมออกจากพ้ืนที่การผลิต โดยจัดสรรเงินสนับสนุนร้อยละ 73 ให้แก่ฟาร์มขนาด
เล็กที่เกษียณ ฟาร์มที่มีอาชีพนอกฟาร์ม และฟาร์มที่มีการจ าหน่ายผลผลิตน้อย ซึ่งถือเป็นฟาร์มที่รายได้หลักของ
ครัวเรือนไม่ไดม้าจากการจ าหน่ายผลผลิตในฟาร์ม  

 ร้อยละ 70 ของฟาร์มทั้งหมดไม่ได้รับเงินสนับสนุนเกี่ยวกับการเกษตรจากรัฐบาล  
 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางตามสัดส่วนของพื้นที่เก็บเกี่ยว 

ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้รับการชดเชยค่าเสียหายร้อยละ 68 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของพ้ืนที่เก็บ
เกี่ยวทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมสูงในการประกันพืชผลของรัฐบาลกลาง โดยประมาณ 2 ใน 3 ของ
ฟาร์มขนาดกลาง และ 3 ใน 4 ฟาร์มขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการประกันพืชผล ในขณะที่ 1 ใน 6 ของฟาร์มทั้งหมด
ในสหรัฐฯ มีส่วนร่วมการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง 

 ฟาร์มผลิตธัญพืชและพืชน้ ามัน (พืชที่ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ปลูกมากที่สุด) เข้าร่วมโครงการ
ประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางคิดเป็นร้อยละ 57% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  และคิดเป็นร้อยละ 63% 
ของพ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว  
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บทสรุปและผลกระทบ 

 การท าฟาร์มในสหรัฐฯ ยังคงเป็นธุรกิจของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 87 
ของผลผลิตทั้งหมด 

 ฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 89 ของจ านวนฟาร์มทั้งหมด และถือครองพ้ืนที่ด าเนินการ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด แต่ได้ผลผลิตเพียงร้อยละ 26 โดยผลผลิตร้อยละ 39 ของผลผลิต
ทั้งหมดมาจากฟาร์มของครอบครัวขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าฟาร์มขนาดเล็กมีสัดส่วนการผลิตสัตว์ปีกและหญ้าฟางอาหาร
สัตว์มากกว่าครึ่ง 

 1 ใน 3 ของผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐฯ เป็นการผลิตภายใต้เกษตรพันธสัญญา ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ (1) สัญญาแบบ production contracts ส่วนใหญ่ด าเนินการในฟาร์มสัตว์ปีก/ไข่ และสุกร และเกือบ 
1 ใน 3 ของการผลิตในฟาร์มปศุสัตว์ 2) สัญญาแบบ marketing contract ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการในฟาร์ม
เพาะปลูกพืช โดยประมาณร้อยละ 90 ของการผลิตยาสูบ และหัวผักกาดน้ าตาล (sugar beet) อยู่ภายใต้สัญญา
การตลาดในปี 2560 

 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM)  ประมาณร้อยละ 50-75 ของฟาร์มขนาดเล็กมีความเสี่ยงสูงต่อ
ปัญหาทางการเงิน (OPM น้อยกว่า 10%) ในขณะที่ร้อยละ 25-42 ของฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่มี
ความเสี่ยงสูงต่อปัญหาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ฟาร์มขนาดเล็กจ านวนมากที่มีความเสี่ยงต่ า โดยมี OPM มากกว่า
ร้อยละ 25  เช่นเดียวกับอีกร้อยละ 36 ของฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ ฟาร์ม
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากมีจะได้รับผลกระทบมากจากราคาสินค้าตกต่ า โดยท าให้สัดส่วนของ OPM 
ลดลงมากหากราคาสินค้าลดลงอย่างรุนแรง   

 ครัวเรือนเกษตรโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีรายได้หรือมีฐานะความมั่งคั่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไป โดยประมาณ
ร้อยละ 41 ของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐฯ  และเพียงร้อยละ 4 มีความ
ฐานะความมั่งคั่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ครัวเรือนของฟาร์มขนาดเล็กพ่ึงพาแหล่งรายได้นอกภาคเกษตร
เป็นอย่างมาก ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจทั่วไป เช่น นโยบายภาษี หรือนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีความส าคัญต่อ
ฟาร์มขนาดเล็กเช่นเดียวกับนโยบายฟาร์มแบบดั้งเดิม 

 การจัดสรรเงินสนับสนุนของรัฐบาลตามโปรแกรมเพ่ือการอนุรักษ์ (Conservation Reserve Program : 
CRP) ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ฟาร์มที่หลากหลายมากกว่าโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับฟาร์มประเภทอ่ืน ๆ  โดยโปรแกรม CRP ส่วนใหญ่จัดสรรให้แก่ฟาร์มเกษียณ ฟาร์มที่มีอาชีพนอกฟาร์ม 
และฟาร์มที่มีการขายผลผลิตน้อย ในทางตรงกันข้ามกับการจัดสรรของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสินค้าและที่ดินท ากิน 
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความช่วยเหลือไปที่ฟาร์มของครอบครัวที่มีรายได้เงินสดขั้นต้น (GCFI) 150,000 เหรียญสหรัฐ 
หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม ฟาร์มในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
แม้ว่าอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ดินและค่าเช่า 

 

 

 

 



- 7 - 

 

ข้อคิดเห็น   

 การจ าแนกประเภทฟาร์มโดยใช้พ้ืนฐานรายได้และอาชีพหลัก จะท าให้สามารถเห็นผลการด าเนิน งาน 
รายได้และฐานะทางการเงินของเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลสามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการ
ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมาย เช่น การเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่พ่ึงพารายได้จากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นหลักเป็นอันดับแรก มากกว่าเกษตรกรที่มีที่ท ากินแต่ไม่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจะท าให้
รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

 การผลิตในรูปแบบฟาร์มขนาดใหญ่ เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าเกษตรหลักของสหรัฐฯ เช่น ธัญพืช          
ถั่วเหลือง ข้าวโพด ส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายได้และความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยสูง 
และมีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านการเงินต่ า แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการผลิตการเกษตรขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็น
รูปแบบที่ดี อย่างน้อยที่สุดเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด ส าหรับกรณีของประเทศไทยพืชเศรษฐกิจหลักเช่น 
ข้าว มักผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งต่างคนต่างผลิตและขาย ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง         
การรวมกลุ่มผลิต เช่น ในรูปวิสาหกิจแปลงใหญ่ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณาส่งเสริม 

 การผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา ถือว่าเป็นรูปแบบการผลิตที่ควรส่งเสริม โดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อย
ที่พ่ึงพารายได้หลักจากการขายผลผลิตทางการเกษตรที่มักจะได้รับผลกระทบกับเรื่องความผันผวนของราคาในตลาด 
ทั้งนี้ เพ่ือช่วยสร้างความม่ันใจในเรื่องรายได้ จะเห็นได้จากฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กในสหรัฐฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ
มากเมื่อราคาสินค้าตกต่ าเนื่องจากส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบพันธสัญญา 

 การชดเชยการผลิตและประกันภัยพืชผล ยังคงเป็นนโยบายที่สหรัฐฯ ให้ความส าคัญและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง สนับสนุนการผลิตสินค้าบางชนิดที่ส าคัญ และยกระดับรายได้และฐานะความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การประกันภัยพืชผลจะยังคงเหมาะส าหรับเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 การสนับสนุนแหล่งรายได้นอกภาคเกษตร ถือว่าเป็นนโยบายที่ควรพิจารณาเนื่องจากจะช่วยให้เกษตร  
ไม่ต้องพ่ึงพาภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว และไม่ได้รับผลกระทบมากถึงแม้ราคาผลผลิตจะตกต่ า 

 

ที่มา : https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=90984 

 

 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มีนาคม 2562 

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=90984

