
 

รายงานความหลากหลายของครัวเรือนเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา ประจ าปี 2562 
 

เมื่อเดือนธันวาคม 2562 หน่วยงานบริการวิจัยทางเศรษฐกิจ Economic Research Service : ERS) 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S Department of Agriculture : USDA) ได้เผยแพร่รายงานความหลากหลาย
ของฟาร์มครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา (America’s Diverse Family Farms: 2019 Edition) ซึ่งประกอบด้วย สถิติล่าสุด
ของปี 2561 เกี่ยวกับการผลิต สถานภาพทางการเงินและลักษณะครัวเรือนในฟาร์ม โดยการจ าแนกหรือแยกประเภท
ฟาร์มให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งพิจารณาจากขนาดของฟาร์ม พ้ืนฐานของรายได้ประจ าปีของฟาร์ม อาชีพหลักของ
ผู้ประกอบการ และกรรมสิทธิ์ในฟาร์มเพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาในภาพรวมได้ดี
ยิ่งขึ้น รายละเอียดของผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

การจ าแนกประเภทฟาร์ม Farm (Typology)         

  มุ่งเน้นไปที ่"ฟาร์มของครอบครัว" หรือฟาร์มที่ผู้ด าเนินการหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ด าเนินการหลักเป็น
เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ของฟาร์ม (เช่น การมีอ านาจตัดสินใจในแต่ละวันของฟาร์ม) ค าว่า “ฟาร์ม” ตามค านิยาม
ของ USDA หมายถึงสถานที่ใดๆ ที่ผลิตและจ าหน่าย หรือตามปกติจะมีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรมูลค่า
อย่างน้อย 1,000 เหรียญสหรัฐ โดย USDA ใช้พ้ืนที่ปลูกและจ านวนปศุสัตว์ในการประเมินรายได้ของฟาร์มที่มี
ยอดจ าหน่ายน้อยกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ  ในการจ าแนกขนาดของฟาร์มของ USDA วัดจากรายได้เงินสดขั้นต้น 
ซึ่งรวมถึงการจ าหน่ายพืชผลและปศุสัตว์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์ม เช่น 
ค่าธรรมเนียมจากสัญญาการผลิตโดย USDA ไดจ้ าแนกฟาร์มขนาดต่างๆ ดังนี้ 

1. ฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก หมายถึง ฟาร์มที่มรีายได้เงินสดน้อยกว่า 350,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย 
 ฟาร์มหลังเกษียณ เป็นฟาร์มขนาดเล็กที่ผู้ประกอบการหลักได้รายงานว่าเกษียณแล้ว แต่ยังคง

ด าเนินการฟาร์มขนาดเล็กอยู่ต่อไป ฟาร์มประเภทนี้มีประมาณ 250,289 ฟาร์ม หรือร้อยละ 12.4 ของฟาร์ม
ทั้งหมดในสหรัฐฯ ปี 2561 

 ฟาร์มที่มีอาชีพเสริมนอกฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดเล็กท่ีผู้ประกอบการหลักมิได้ท าฟาร์มเป็นอาชีพหลัก 
ซึ่งมีประมาณ 819,208 ฟาร์ม หรือคิดเป็นร้อยละ 40.5 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ 

 ฟาร์มที่มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นฟาร์มขนาดเล็กท่ีผู้ประกอบการหลักท าฟาร์มเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ 
 ฟาร์มที่มีรายได้ต่ า เป็นฟาร์มที่มีรายได้น้อยกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีประมาณ 

640,223 ฟาร์ม หรือคิดเป็นร้อยละ 31.7 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ 
 ฟาร์มรายได้ปานกลาง เป็นฟาร์มที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 150,000 ถึง 349,999 เหรียญสหรัฐ 

มีทั้งหมดประมาณ 102,708 ฟาร์ม หรือร้อยละ 5.1 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ 
2. ฟาร์มครอบครัวขนาดกลาง หมายถึง ฟาร์มที่มีรายได้เงินสดอยู่ระหว่าง 350,000 ถึง 999,999 

เหรียญสหรัฐ มีทัง้หมด 111,486 ฟาร์ม หรือร้อยละ 5.5 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ 
3. ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มที่มีรายได้เงินสดตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 

ซึ่งมปีระมาณ 50,034 ฟาร์ม หรือร้อยละ 2.5 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ แยกเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งมีรายได้
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ระหว่าง 1 - 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 5,420 ฟาร์ม หรือร้อยละ 0.3 ของฟาร์มทั้งหมดในสหรัฐฯ และ
ฟาร์มขนาดใหญ่มาก ซึ่งมีรายได้มากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

4. ฟาร์มที่ไม่เป็นฟาร์มครอบครัว หมายถึง ฟาร์มใดๆ ที่ผู้ด าเนินการหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ด าเนินการ
หลักไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของธุรกิจ ซึ่งมีประมาณ 41,550 ฟาร์ม หรือประมาณร้อยละ 2.1 ของฟาร์มทั้งหมด
ในสหรัฐฯ 

 
จ านวนฟาร์ม ผลผลิต และพื้นที่ผลิต          

ประมาณร้อยละ 90 ของฟาร์มในสหรัฐฯ เป็นฟาร์มขนาดเล็ก คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 48 ของพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและมีสัดส่วนของผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 21 ของการผลิตทั้งประเทศ 

1. จ านวนฟาร์ม เป็นฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาเป็นฟาร์มครอบครัว
ขนาดกลาง ร้อยละ 5  ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ ร้อยละ 3 และฟาร์มทีม่ิใช่ฟาร์มครอบครัว ร้อยละ 2 ตามล าดับ 

2. พื้นที่ผลิต ส่วนใหญ่เป็นของฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาเป็นของฟาร์ม
ครอบครัวขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มครอบครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 21, 19 และ 12 ตามล าดับ 

3. ผลผลิต ส่วนใหญ่มาจากฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ46 รองลงมาเป็นผลผลิตจากฟาร์ม
ครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มครอบครัว คิดเป็นร้อยละ21, 21 และ 12 ตามล าดับ  

ส าหรับประเภทของผลผลิตแยกออกได้ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์นม มากกว่า 2 ใน 3 ของผลผลิตมาจากฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่  
 ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าสูง (ผักและผลไม้) มากกว่าร้อยละ 80 เป็นผลผลิตจากฟาร์มครองครัว

ขนาดใหญ่และฟาร์มทีม่ิใช่ฟาร์มครอบครัว 

ฟาร์มครอบครัวขนาดเลก็  
(รายได้ < 3.5 แสนเหรียญ

สหรัฐ) 90% 

ฟาร์มครอบครัวขนาดกลาง 
(รายได้ ระหว่าง 3.5-9.99 

แสนเหรียญสหรัฐ) 5% 

ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ ่
(รายได้ > 1 เหรียญสหรัฐ) 3% 

ฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มครอบครัว 
2% 

โครงสร้างของฟาร์มในสหรัฐอเมริกา 
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 ฝ้าย ร้อยละ 82 ของผลผลิตเป็นผลผลิตจากฟาร์มครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 ธัญพืช/ถ่ัวเหลือง ร้อยละ 74 เป็นผลผลิตจากฟาร์มครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 สุกร ร้อยละ 66 เป็นผลผลิตจากฟาร์มครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 สัตว์ปีกและไข่ ร้อยละ 56 เป็นผลผลิตจากฟาร์มครอบครัวขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ท าภายใต้สัญญาการ

ผลิตโดยผู้จ้างจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกจนครบก าหนด 
 โคเนื้อ ร้อยละ 69 เป็นผลผลิตจากฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยฟาร์มขนาดเล็กด าเนินการด้าน

การเลี้ยงโคเนื้อและลูกโค ในขณะที่ฟาร์มขนาดใหญ่มักด าเนินการในเรื่องอาหารสัตว์ 

มูลค่าการผลิตของสินค้าเกษตรจ าแนกตามประเภทของฟาร์ม ปี 2561 

ร้อยละของมูลค่าการผลิต 

หมายเหตุ 
High-value crops รวมถึง ผลไม้ ผัก ลูกนัตต่างๆ และพืชในโรงเรือนเพาะช า/เรือนกระจก 
ผลรวมอาจมิใช่ 100 เนื่องจากแสดงตัวเลขด้วยการปัดเศษ 

ผลประกอบการด้านการเงินของฟาร์ม 

ประสิทธิภาพของผลประกอบการทางการเงินแตกต่างกันไปตามขนาดฟาร์ม ดังนี้ 
 ฟาร์มขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 51 - 81) มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานที่มีความเสี่ยง

สูงด้านปัญหาทางการเงิน มีเพียงร้อยละ 9 - 25 ของฟาร์มขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงด้านปัญหาทางการเงินที่ต่ า 
นอกจากนี้ ฟาร์มขนาดเล็กจ านวนมากทีมิ่ได้ท าฟาร์มเป็นอาชีพหลักมรีายไดเ้สริมนอกฟาร์ม   

 ฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่และใหญ่มาก มีประมาณร้อยละ 37 - 41 ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
เขตความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีผลการด าเนินงาน
ในเขตความเสี่ยงต่ ากลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในปี 2561 รายได้ของฟาร์มลดลงเหลือฟาร์มละ 
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76,788 เหรียญสหรัฐ จากฟาร์มละ 81,639 เหรียญสหรัฐ ในปี 2560 ซึ่งปัจจัยหลักของการลดลงเกิดจาก
ผลกระทบด้านราคาผลผลิตที่ต่ าลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในทางลบของฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่มากจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสินค้าเกษตรที่ผลิต  

รายได้ครัวเรือนและฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการฟาร์ม       

ครัวเรือนเกษตรกรในภาพรวมมีรายได้สูงกว่าครัวเรือนทั่วไปทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา สรุปได ้ดังนี้ 
 ร้อยละ 57 ครัวเรือนเกษตรกร มีรายได้ต่อปีตั้งแต่หรือสูงกว่า 63,179 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้

เฉลี่ยมาตรฐานของครัวเรือนชาวอเมริกันทั้งประเทศ โดยประมาณ 5 ใน 7 ของครัวเรือนที่มีอาชีพท าฟาร์ม มี
รายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมดในสหรัฐฯ และสูงกว่าครัวเรือนที่มีรายได้จากการจ้างงานตนเอง 
(self-employment) ทั้งหมดในสหรัฐฯ 

 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าครัวเรือนทั่วไปที่มีรายได้จากการ
จ้างงานตนเอง  

 ครัวเรือนเกษตรเพียงร้อยละ 3 มีความม่ังคั่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 
 ครัวเรือนเกษตรกรมักใช้รายได้นอกฟาร์มเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในฟาร์มและการด าเนินงานฟาร์ม การจ้าง

งานตนเองและรายไดค้่าจ้าง/เงินเดือนนับเป็นแหล่งรายได้หลักนอกภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร เงินบ านาญ
จากภาครัฐและเอกชน ดอกเบี้ยและเงินปันผล การขายสินทรัพย์ เงินประกันสังคมและรายได้อ่ืนๆ นับเป็นแหล่ง
รายได้นอกฟาร์มที่ส าคัญของเกษตรกรผู้เกษียณอายุ 

 ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็ก โดยเฉพาะเกษตรกรที่เกษียณอายุ เกษตรกรที่มีอาชีพนอกฟาร์มและ
เกษตรกรที่มรีายได้จากการขายผลิตผลต่ า มักรายงานว่ามีผลขาดทุนจากการท าฟาร์ม ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้จะน าไปหัก
เป็นค่าลดหย่อนในการช าระภาษีรายไดป้ระจ าปี 

ค่ากลางรายรับครอบครัวจ าแนกตามประเภทฟาร์ม ปี 2561 
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การประกอบอาชีพนอกฟาร์มของผู้ประกอบการฟาร์มหลักและคู่สมรส      

ครัวเรือนเกษตรกรหลายรายประกอบอาชีพทั้งในฟาร์มและนอกฟาร์มเพ่ือสร้างรายได้และผลประโยชน์
อ่ืนๆ ส าหรับครัวเรือน ดังนี้ 

 ในภาพรวม ประมาณร้อยละ 45 ของผู้ประกอบการหลักของฟาร์มมีอาชีพเสริมนอกฟาร์ม อีกทั้ง
มากกว่าร้อยละ 41 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด มีอาชีพนอกฟาร์ม  

 มากกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่ท างานนอกฟาร์มมีคู่สมรสท างานนอกฟาร์มด้วยเช่นเดียวกัน 
(ประมาณร้อยละ 62) 

 งานอาชีพเสริมนอกฟาร์มมีความส าคัญในหมู่ผู้ประกอบการหลักของฟาร์มเกษียณอายุ  ฟาร์มขนาด
เล็กและฟาร์มขนาดกลาง โดยประมาณร้อยละ 17 ถึง 20 มีอาชีพเสริมนอกฟาร์ม 

 ผู้ประกอบการหลักของฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่มีอาชีพนอกฟาร์มน้อยกว่าผู้ประกอบการฟาร์ม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีเพียงร้อยละ 11 ของผู้ประกอบการหลักของฟาร์มขนาดใหญ่และร้อยละ  3 ของผู้
ที่อยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่มากที่มีอาชีพอ่ืนนอกฟาร์ม 

 โดยภาพรวม ร้อยละ 45 ของคู่สมรสของผู้ประกอบการหลักของฟาร์มครอบครัวท างานนอกฟาร์ม 
ในขณะทีคู่่สมรสของผู้ประกอบการฟาร์มทีเ่กษียณอายุและฟาร์มขนาดใหญ่มากมีอาชีพนอกฟาร์มน้อยมาก 

 เหตุผลหลักของการประกอบอาชีพนอกฟาร์มของคู่สมรสของผู้ประกอบการหลักของฟาร์ม คือ 
ต้องการผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ในขณะที่ผู้ประกอบการหลักของฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดเล็กที่
มีอาชีพท าฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล 

การประกอบอาชีพนอกฟาร์มของผู้ให้ประกอบการหลักของฟาร์ม       

อาชีพของผู้ประกอบการหลักของฟาร์มที่ท างานนอกฟาร์มแตกต่างจากอาชีพทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 
 ร้อยละ 15 ถึง 18  ของผู้ประกอบการหลักของฟาร์มเพ่ือการพาณิชย์ (ได้แก่ ฟาร์มครอบครัวขนาด

กลาง ขนาดใหญ่ และไม่ใช่ฟาร์มครอบครัว) และฟาร์มระดับกลาง (ฟาร์มขนาดเล็กที่ประกอบอาชีพเกษตรเป็น
หลัก) มีอาชีพเสริมนอกฟาร์มได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม การประมง หรือการป่าไม้ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 1 ของ
แรงงานทั่วไปในสหรัฐฯ ที่จะประกอบอาชีพดังกล่าว 

 ร้อยละ 20 ของผู้ประกอบการฟาร์มระดับกลางที่ท างานนอกฟาร์ม มักจะท าอาชีพงานก่อสร้าง งาน
รื้อถอน หรืองานซ่อมบ ารุง ในขณะที่ร้อยละ 24 ของผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในชนบท (ผู้ประกอบการที่เกษียณ
และท างานนอกฟาร์ม) ท างานในอาชีพเหล่านี้ และมีเพียงร้อยละ 9 ของแรงงงานทั่วไปในสหรัฐฯ ที่ท างานใน
อาชีพนี้ 

 ผู้ประกอบการฟาร์มที่ท างานนอกฟาร์มมีโอกาสน้อยที่จะท างานด้านการจัดการ และการบริการระดับ
มืออาชีพ และมีโอกาสน้อยกว่าแรงงานทั่วไปในการท างานในส านักงาน และต าแหน่งผู้ช่วยด้านการบริหาร 

 โดยทั่วไปผู้ประกอบการฟาร์มมีแนวโน้มที่จะท างานในอาชีพการผลิตสินค้า  และมีโอกาสน้อยที่จะ
ท างานในอาชีพบริการ เนื่องจากกิจกรรมการผลิตสินค้ามีแนวโน้มที่จะอยู่ในพื้นท่ีชนบท 
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สถานะทางกฎหมายของฟาร์ม       

  ฟาร์มครอบครัวส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 90) คิดเป็นมูลค่าการผลิตเกือบร้อยละ 61 ของมูลค่าการ
ผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯ ด าเนินการโดยเจ้าของคนเดียวหรือโดยครอบครัวดังนี้ 

 รูปแบบทางกฎหมายของฟาร์มที่พบบ่อยที่สุด คือ กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorships) 
โดยร้อยละ 92 ของฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กและร้อยละ 74 ของฟาร์มครอบครัวขนาดกลางบริหารจัดการ
รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว 

 ประมาณร้อยละ 1 ของฟาร์มทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด 
จัดอยู่ในรูปบริษัท C corporations หรือ บริษัทปกติทั่วไป 

 ประมาณร้อยละ 98 ของฟาร์มครอบครัว (ร้อยละ 88.5 ของการผลิต) มีการบริหารจัดการรูปแบบ 
pass-through entity หมายถึง ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเจ้าของรับผิดชอบในผลก าไร/ขาดทุนจากการด าเนินกิจกรรม
ในฟาร์มโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย กิจการเจ้าของคนเดียว หุ้นส่วน หรือ บริษัท S corporations 

ความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลและประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง  

ผู้ไดร้ับการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแตกต่างกันไปตามโปรแกรม ดังนี้ 
 การจ่ายเงินอุดหนุนสินค้าเกษตรโดยทั่วไปอยู่บนพ้ืนฐานของพ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่มีสิทธิ์ได้รับการ

สนับสนุนในอดีต ซ่ึงในปี 2561 ร้อยละ 76 ของเงินอุดหนุนจ่ายให้แก่ฟาร์มที่มียอดขายในระดับปานกลาง ฟาร์ม
ครอบครัวขนาดกลาง และฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 78 ของพ้ืนที่ผลิตพืชที่อยู่ภายใต้
โปรแกรมนี ้

 การจ่ายเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเพ่ือการอนุรักษ์ มีการจัดสรรจ่ายให้แก่ฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่
ร้อยละ 33  จ่ายให้แก่ฟาร์มของครอบครัวขนาดกลางร้อยละ 29 และ จ่ายให้แก่ฟาร์มของครอบครัวขนาดเล็ก
ร้อยละ 28ที่ดิน 

 โปรแกรมอนุรักษ์ของ USDA (มีเป้าหมายการอนุรักษ์ที่ดินทางการเกษตรที่มีความอ่อนไหวต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยการน าออกจากการผลิต) ร้อยละ ๔๙ ของเงินที่ใช้จ่ายเพ่ือการอุดหนุนภายใต้โปรแกรมนี้ทั้งหมดใน
ปี 2561 จ่ายให้แกฟ่าร์มที่เกษียณอายุ ฟาร์มทีม่ีอาชีพนอกฟาร์ม และฟาร์มที่มียอดขายต่ า   

 ฟาร์มทีไ่ม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71 ของจ านวนฟาร์มทั้งหมด (หรือ 
ร้อยละ 71 ของพ้ืนทีผ่ลิตทางการเกษตร)  

บทสรุป           

 การท าฟาร์มในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 80 ของฟาร์มในสหรัฐฯ และ
มีผลิตผลทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของการผลิตทั้งประเทศ 

 ถึงแม้ฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กจะมีจ านวนมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ของจ านวนฟาร์มทั้งหมด และ
ครอบครองพ้ืนที่ทางการเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนทีท่ั้งหมด แต่มีมูลค่าของผลผลิตมีเพียงร้อยละ 21 ของมูลค่า
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ผลผลิตทั้งหมด  ในขณะที่ผลผลิตร้อยละ 46 มาจากฟาร์มครอบครัวขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ฟาร์มขนาดเล็กมี
มูลค่าการผลิตสัตว์ปีกและหญ้าแห้งมากกว่าครึ่งของผลผลิตทั้งประเทศ 

 สัดส่วนของฟาร์มที่มีอัตราก าไรจากการด าเนินงานในระดับที่ความเสี่ยงด้านการเงินจะแตกต่างกันไป
ตามขนาดฟาร์ม โดยประมาณร้อยละ 58 ถึง 81 ของฟาร์มขนาดเล็กมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานอยู่ในเขตที่มี
ความเสี่ยงสูง ในขณะที่ร้อยละ 35 ถึง 44 ของฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูง 
ประมาณร้อยละ 35 ของฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่ และใหญ่มากที่มีความเสี่ยงทางการเงินต่ า อย่างไรก็ตาม ยัง
มีฟาร์มขนาดเล็กบางส่วนที่มีความเสี่ยงต่ า 

 ครัวเรือนเกษตรกรทั่วไปของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีรายได้ต่ าหรือมีฐานะยากจน ในปี 2561 รายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐอเมริกา แต่จะต่ ากว่าครัวเรือนที่มี
รายได้จากการจ้างงานตนเอง โดยครัวเรือนเกษตรน้อยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 43) ที่มีรายได้ต่ ากว่าค่ าเฉลี่ยของ
ครัวเรือนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและมีเพียงร้อยละ 3 ของครัวเรือนเกษตรที่มีความมั่งคั่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ
ครัวเรือนทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 

 งานนอกฟาร์มเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของครัวเรือนเกษตรกรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะฟาร์มขนาดเล็ก
และขนาดกลางเหตุผลส าคัญในการประกอบอาชีพเสริมนอกฟาร์มของคู่สมรสของผู้ประกอบการหลักในฟาร์มส่วน
ใหญ่ต้องการผลประโยชน์การรักษาพยาบาล  

 การจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางในด้านการอนุรักษ์ (Conservation Reserve Program: CRP) 
เป็นรูปแบบการจ่ายเงินอุดหนุนที่เข้าถึงฟาร์มต่างๆ ได้หลากหลายประเภทกว่าการการจ่ายเงินอุดหนุนอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
โครงการ CRP มุ่งเน้นพ้ืนที่ท ากินที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินเพ่ือการ
เกษียณอายุอาชีพนอกฟาร์มและเกษตรกรที่มีรายได้จากการขายผลผลิตต่ า ในขณะที่ การจ่ายเงินอุดหนุนที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าและที่ดินท ากินมุ่งเน้นไปที่ฟาร์มของครอบครัวที่มีรายได้ฟาร์มเงินสดขั้นต้นตั้งแต่ 150,000 
เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม ฟาร์มเกษตรส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ มิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แม้ว่า
อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าท่ีดินและค่าเช่า 

ข้อคิดเห็น 
 ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรของสหรัฐฯ ในภาพรวมครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่

ที่ดี จากการวิเคราะห์พบว่ามีเหตุผลหลายประการ เช่น การมีรายได้เสริมจากนอกภาคเกษตร (โดยเฉพาะฟาร์ม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง) รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านเกษตรกรด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิตการอนุรักษ์และการ
ประกันภัยพืชผล นอกจากนี้ ยังมีนโยบายด้านการขยายตลาดเพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรด้วยการส่งคณะผู้แทน
ทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเปิดตลาดและหาลู่ทางการค้าในต่างประเทศอยู่เสมอ 

 ประสิทธิภาพในการผลิต ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่มี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงด้านการเงิน จากการวิเคราะห์อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การ
ประหยัดต้นทุนการผลิตด้านขนาด (economies of scale) การมีอ านาจต่อรองและการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมเช่น การใช้เครื่องจักรกลการผลิต การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ (software) ในการผลิต เช่น การตรวจสอบ
สภาพดิน การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพดินการใช้ Drone ในการพ่นปุ๋ยและยา เป็นต้น 
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 นโยบายการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ผ่านโครงการช่วยเหลือด้านการผลิต การอนุรักษ์
และประกันภัยพืชผลของรัฐบาลสหรัฐฯ นับว่ามีความส าคัญและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผลิต
ทางการเกษตรยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งในด้านราคาผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งทวี
ความรุนแรงขึ้นทุกปี โดยผลการศึกษาของ USDA ฉบับหนึ่งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจต้องเพ่ิมงบประมาณ
ประกันภัยพืชผลเพิ่มข้ึนในอนาคตตามความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 การเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกษตรกรสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารข้อมูลการผลิตและ
การตลาดด้านการเกษตร ตลอดจนโครงการความช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จะเห็นได้จากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (high-speed 
broadband) ในชนบทภายใต้รัฐบาลกลางผ่านการด าเนินงานชอง USDA ในโครงการ Rural Development 
Broadband ReConnect Program ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกษตรกรในชนบทสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างทั่วถึง 

 อาชีพเสริมนอกฟาร์มการพ่ึงพาแหล่งรายได้นอกภาคเกษตรถือว่ามีความส าคัญส าหรับเกษตรกร 
รายย่อยและขนาดกลางในสหรัฐฯ โดยจะเห็นได้จากกว่าร้อยละ 40 ของครัวเรือนเกษตรกรมีอาชีพนอกฟาร์ม 
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการผลิตในฟาร์มและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาลซึ่งต่างจาก
เกษตรกรของไทยที่ต้องพ่ึงพาภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว และจะได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นหากราคาผลผลิต
ตกต่ าหรือผลผลิตเสียหายเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้น นโยบายการสนับสนุนให้เกิดแหล่งจ้างงานในชนบท
เช่น โรงงานผลิต/แปรรูปสินค้าเกษตรหรืองานก่อสร้าง จะช่วยให้เกษตรกรได้มีรายไดเ้สริมช่วงนอกฤดูการผลิตทาง
การเกษตร เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดการอพยพเข้าเมอืงเพ่ือหางานท า  
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