บทสรุปผูบริหาร
ผลการศึกษาศึกษาภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือ นเกษตรกรในพื้ นที่ลุม น้ําปากพนัง ในปเพาะปลู ก
2558/2559
การศึก ษาภาวะเศรษฐกิจ สัง คม ของครัว เรือนเกษตรในพื้ นที่ ลุม น้ําปากพนั ง จัง หวัดนครศรีธรรมราช
ภายใตแผนแมบทการพัฒ นาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ในช ว งป พ.ศ. 2557 – 2559 มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครัว เรือ น
เกษตรกรในพื้น ที่ลุมน้ําปากพนัง ในป เพาะปลูก 2558/2559 หรือศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสัง คมของครัวเรือน
เกษตรกรในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ในระหวา งการดํ า เนิ น งานตามแผนแม บ ทฯ เพื่ อ ใช เป น ขอ มู ล พื้ น ฐานในการ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาในโอกาสตอไป
ผลการศึก ษาภาวะเศรษฐกิจ และสั ง คมของครัวเรือ นเกษตรกรในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ในป เพาะปลู ก
2558/2559 ปรากฏวา ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่อยูในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.61 คนตอครัวเรือน และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 50.22
ไดรับการศึกษาในเกณฑภาคบัง คับ พื้ นที่ถือครองเฉลี่ย 19.81 ไรตอครัวเรือ น ในจํานวนนี้เป น พื้น ที่ที่อยูในเขต
ชลประทาน เฉลี่ย 9.20 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน เฉลี่ย 10.61 ไรตอครัวเรือน การเปน
สมาชิกของกลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญ เปนสมาชิกของ ธกส. กองทุน หมูบ านและชุมชนเมือง
สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่อยูในโครงการฯ มีรายไดเงิน
สดรวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 258,737.52 บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ
155,938.44 บาท และรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 102,799.08 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอน
การชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 43,440.97 บาท
การรับรูเรื่องเขตพื้นที่และแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังฯ ป 2557 – 2559 พบวา เกษตรกรรอยละ 86.22 ทราบวาตนเองอยูในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ และรอยละ
13.78 ไมทราบ สวนการรับทราบในเรื่องแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557–2559 เกษตรกรรอยละ 94.22 ไมทราบ และมีเพียงรอยละ 5.78 ที่ทราบ โดยทราบจาก
เจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงสื่อโทรทัศน
ขอ เสนอแนะ การส ง เสริม ของภาครัฐ ควรมีก ารประชาสัม พั น ธ โครงการฯ และการทํ าความเขา ใจแก
เกษตรกรในพื้ นที่ โดยเฉพาะแผนดําเนิน งานในพื้นที่ซึ่งเปน ที่ตองการของเกษตรกร และที่สําคัญ คือประโยชน ที่
เกษตรกรจะไดรับจากการดําเนิน งานโครงการฯ รวมทั้ง การสงเสริมการสรางอาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อรองรับ
ความผันผวนที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ของภาคเกษตรดวย

1
บทที่ 1
บทนํา
1.1 เหตุผลความจําเปน
1.1.1 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความตองการของเกษตรกร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรดิน ใหสอดคลองกับการเกษตรในพื้นที่ พัฒ นาอาชีพเกษตรกรอยางครบ
วงจรตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ และจังหวัด
สงขลา 1 อําเภอ พื้นที่รวม 1.99 ลานไร
1.1.2 กรอบแนวคิดหลัก
1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ที่สอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน
2) ดําเนิ น การพั ฒ นาโดยยึดพื้ นที่ หนาที่ และกระบวนการมี สวนรวมเปนหลั ก (Area-FunctionParticipation: AFP) โดยมุ ง สู การพั ฒ นาคนในพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ าปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริเปนสําคัญ
3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งเกษตรกร ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาคราชการ
1.1.3 วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอยางเปนองครวมแบบบูรณาการ มีระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นคง ราษฎรอยูดีมีสุข”
1.1.4 พันธกิจ
1) พัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหพออยูพอกิน
สูการเหลือกินเหลือใชและพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) สงเสริมพัฒ นาการผลิตอยางเปนระบบครบวงจร สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้น ที่โดย
เนนการใช และการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) เสริ มสร างความเข มแข็ งของชุ มชนให พร อมรั บการเปลี่ ยนแปลง และมี ส วนร วมในกระบวน
กระบวนการพัฒนาชุมชน
4) เสริมสรางกลไกการดําเนินงานพัฒ นาแบบบูรณาการใหเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพัฒนาอยางเปนระบบที่ยั่งยืน
1.1.5 วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสงเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังอยางบูรณาการเปนองครวม มุงสูการพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อพัฒนาการผลิตใหเขมแข็งและสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับประชาชนดวยการพัฒนา
สงเสริมอาชีพและการมีงานทําอยางเปนระบบครบวงจรสอดคลองกับศักยภาพในแตละพื้นที่และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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3) เพื่ อ พั ฒ นาความเข ม แข็ง ของชุ ม ชน องค ก รชุม ชน และสถาบั น เกษตรกรให พ รอ มรับ การ
เปลี่ยนแปลง และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
4) เพื่อพัฒนาคนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการดําเนินงาน
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ และกลไกการบริ ห ารจั ด การการดํ า เนิ น งานให เกิ ด เอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบที่ยั่งยืน
1.1.6 เปาหมายหลัก
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 82 ในป 2559
๒) รายไดเงิน สดสุท ธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพื้ นที่ โครงการลุ มน้ํ าปากพนัง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในป 2559
3) รายไดเฉลี่ยตอคนของประชาชนในพื้นที่โครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในป 2559
1.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร
1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดความมั่นคง
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความมั่นคงและภูมิคุมกันในอาชีพของเกษตรกรและประชาชน
3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางตัวแบบความสําเร็จ และขยายผลเพื่อพัฒนาอาชีพ
4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1.1.8 จากการประชุ ม คณะทํ า งานรวบรวมข อ มู ล โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2551 ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 8 เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อใชวัดผลการพัฒนาในโอกาสตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง กอนหรือ
ระหวางดําเนินงานตามแผนแมบทฯเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาหลังสิ้นสุดแผนฯ
1.2.2 เพื่อศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ทัศนคติและแนวคิดในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังฯ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ดํ าเนิ น การศึ ก ษาครัว เรือ นเกษตรกรที่ อ าศั ย อยู ในพื้ น ที่ โครงการฯ จํา นวน 42 หมู บ านๆ ละ 6
ครั ว เรื อ น รวม 252 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง เป น ครั ว เรื อ นเดิ ม ที่ จั ด เก็ บ ในป 2552 ,ป 2555 และป 2557 เพื่ อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนในพื้นที่ลุมน้ําฯ
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 ประเด็นการศึกษาประกอบดวย
(1) สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
(2) จํานวนแรงงานในครัวเรือน
(3) ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร
(4) ลักษณะการใชที่ดินในการเกษตร
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(5) ผลผลิตทางการเกษตร
(6) รายได รายจาย และรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
(7) รายไดสุทธิรวมของครัวเรือนเกษตร(ในและนอกภาคเกษตร) ในโครงการฯ
(8) ภาวะทรัพยสิน หนี้สินของครัวเรือน
(9) ปญหาและทัศนคติของเกษตรกร
(10) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) เก็บรวบรวมขอ มูลพื้น ฐานจากการสํารวจครัวเรือ นเกษตรกรโดยใชแ ผนแบบการสุ ม
ตัวอยางแบบแบงเปน พวกสองขั้น ตอน (Stratified Two – Stage Sampling) โดยแบง กลุมหมูบานเป น
พวกตามเขตการผลิ ต (Stratified) เป น หน ว ยสุ ม แรก (Primary Sampling Unit) และสุ ม หาหมู บ า น
ตั ว อย า ง ต อ จากนั้ น ทํ า การนั บ จดครั ว เรื อ นเกษตรกรในแต ล ะหมู บ า นตั ว อย า งใช เป น หน ว ยสุ ม ที่ ส อง
(Secondary Sampling Unit) และดําเนินการสุมหาเกษตรกรตัวอยางเพื่อสัมภาษณ การเก็บขอมูลในชวง
ปการเพาะปลูก 2558/2559 (1 พฤษภาคม 2558 – 30 เมษายน 2559)
(2) การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลในรูปของคาเฉลี่ย และคารอยละ
เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรกอนดําเนินการตามแผนแมบท
การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรฯ
1.4.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของการพัฒ นาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ตามเปาหมายของแผน
แมบทฯ กลาวคือ
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในพื้น ที่โครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพิ่มขึ้นรอยละ 82 ในป 2559
๒) รายไดเงิน สดสุท ธิท างการเกษตรของครัวเรือนเกษตร ในพื้ น ที่โครงการลุมน้ําปากพนั งอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในป 2559
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
นําผลการศึกษาในครั้งนี้เปนฐานของการวัดผลการพัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายของแผนฯ หรือไม
อยางไร เมื่อมีการดําเนินงานไประยะหนึ่งหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน

บทที่ 2

สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.1.1 สภาพทั่วไปลุมน้ําปากพนัง
พื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ในปจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 1,989,932 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 13
อําเภอ 77 ตําบล 10 เทศบาล 662 หมูบาน ไดแก
จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ 73 ตําบล 10 เทศบาล 633 หมูบาน พื้นที่1,838,865
ไร ประกอบดวยพื้ นที่ทั้ ง หมดของอําเภอปากพนั ง อําเภอเชียรใหญ อําเภอหั วไทร อําเภอเฉลิมเกีย รติ
อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม และพื้นที่บางสวนของอําเภอเมือง
และอําเภอลานสกา
จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ 2 ตําบล 18 หมูบาน พื้นที่ 71,007 ไร ประกอบดวยพื้นที่บางสวน
ของอําเภอควนขนุน และอําเภอปาพะยอม
จังหวั ด สงขลา 1 อํ าเภอ 2 ตํ าบล 11 หมู บ าน พื้ น ที่ 80,060 ไร เป นพื้ นที่ บ างส วนของ
อําเภอระโนด
อดีตของลุมน้ําแหง นี้เคยเปนพื้นที่ลุมที่มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญ ประกอบ
อาชีพเพาะปลูก มีการทํานามากที่สุด โดยอาศัยน้ําจากแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนสายน้ําสําคัญ ของลุมน้ําปาก
พนังจึงเปนแหลงปลูกขาวของภาคใต รวมทั้งเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองทุกๆ ดาน จนเปนที่รูจักของ
ผูคนอยางกวางขวาง ในนาม "เมืองอูขาวอูน้ํา"
ปจจุบันเมื่อเวลาผานไป "ลุมน้ําปากพนัง " ที่เคยอุดมสมบูรณกลับมีปญ หาหลายประการ
เกิดขึ้น ดวยสาเหตุจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความตองการ
ใชน้ํายอมมีปริมาณมากขื้นดวย แตปาไมตนน้ําลําธารที่ลดจํานวนลงอยางรวดเร็วทําใหปริมาณน้ําจืดที่เคยดูด
ซับไวแลวทะยอยปลอยลงในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาในชวงฤดูแลงลดลงดวย น้ําจืดที่เคยมีใชปละ 9
เดือน ในปจจุบันเหลือเพียงปละ 3 เดือน และเนื่องจากลักษณะของแมน้ําปากพนังมีระดับทองน้ําอยูต่ํากวา
ระดับน้ําทะเล และมีความลาดชันนอย เมื่อน้ําจืดทางดานตนน้ํามีปริมาณนอย ทําใหน้ําเค็มสามารถรุกล้ําเขา
ไปในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ทางตอนใตของลุมน้ําปาก
พนังยังมี "พรุควนเคร็ง" ซึ่งเปนที่ลุมขนาดใหญ ประมาณ 200,000 ไร มีน้ําทวมขังตลอดป และมีสภาพเปน
ดินกรด และน้ําเปรี้ยว ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได รวมทั้งน้ําเนาเสียจากการทํานากุงได
ไหลลงในลําน้ําตางๆ จนไมสามารถนํ าไปใชเพื่อการเพาะปลูกไดกลายเปนป ญ หาระหวางชาวนาขาวและ
ชาวนากุงอีกดวย ปญหาอุทกภัยยังเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของลุมน้ําปากพนังที่จะเกิดในชวงฤดูฝน
เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากในลุมน้ําแตพื้นที่ลุมน้ําเปนพื้นที่ราบแบน มีความลาดชันนอย ประกอบกับภาวะ
อุทกภัยมักจะเกิดในชวงน้ําทะเลหนุนสูง ทําใหระบายน้ําออกสูทะเลไดยาก สภาพน้ําทวมจึงทําความเสียหาย
ใหแกพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ชุมชนเมืองเปนบริเวณกวาง
น้ําจืด - น้ําเค็ม - น้ําเปรี้ยว จึงเปนปญหาที่ชาวลุมน้ําปากพนัง ตองเผชิญอยูในปจจุบัน เปน
สาเหตุในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวไดรับความเสียหาย ผลผลิตตกต่ํา ราษฎรมี
ฐานะยากจนลง ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการแกไข และการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ตามแนวพระราชดําริจะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยพลิกฟนความอุดมสมบูรณใหกลับคืนสูลุมน้ําปากพนัง ดังเชน
ในอดีตที่ผานมาได
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2.1.2 ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ
ลุมน้ําปากพนังมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม สภาพภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขาสูงชันทางดาน
ตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ําโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต เกือบขนานกับแนวชายฝงทะเล สภาพของพื้นที่จะ
ลาดเอียงลงมาทางดานตะวันออกของลุมน้ําจนถึงชายฝงทะเล โดยจุดสูงสุดของพื้นที่อยูที่เทือกเขาหลวงสูง
1,365 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง แบงออกได 4 ลักษณะ คือ บริเวณที่
เปนเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ํา อันเปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนแมน้ํา
สายหลักของลุมน้ํา มีความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยมากกวา 35 เปอรเซ็นต ถัดจากพื้นที่ภูเขามาทางดาน
ตะวันออก สภาพพื้นที่จะคอยๆ ลาดลงมาเปนที่ลาดเชิงเขามีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชันถึงพื้นที่คอนขาง
เรียบ ถัดลงมาตอนกลางของพื้นที่ ลุมน้ําจะปรากฏมีแนวสันทรายทะเลเกาอยู 2 แนว ทอดตัวตามแนว
เหนือใต และในระหวางแนวของสันทรายทะเลเกา ทั้งสองนี้จะเปนที่ราบลุมต่ําประกอบดวยพื้นที่พรุ และพื้น
ที่ดิน เปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ ถัดจากสัน ทรายทะเลเกาออกมาทางดานตะวันออก เปน พื้น ที่ราบลาดเทลงสู
แมน้ําปากพนังฝงตะวันตก เปนแหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดของลุมน้ําปากพนัง สวนพื้นที่ฝงขวาของแมน้ําปาก
พนังกับสันทรายริมทะเลเปนพื้นที่ราบลุม แองที่ลุมอยูคอนไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย
ดานที่ชิดกับสันทรายเปนแองน้ํามีน้ําทวมขัง
สําหรับแมน้ําสายปากพนังมีตนกําเนิดจากควนหินแทน และควนหินแกวทางดานตะวันตก
เฉียงใตของพื้นที่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด บริเวณที่เปนรอยตอระหวางเขต 3 อําเภอ คืออําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ลําน้ํามีทิศ
ทางการไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ ผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปากพนัง ลงสูอาวปาก
พนังบริเวณบานปากน้ํา ความยาวของลําน้ําปากพนังจากตนน้ําถึงจุดที่ไหลลงอาวปากพนังยาวประมาณ 150
กิโลเมตร โดยที่แมน้ําปากพนังตอนตนเรียกวา หวยน้ําใส และคลองไมเสียบ ชวงที่ไหลผานอําเภอชะอวด
และอําเภอเชียรใหญเรียกวาคลองชะอวด ชวงที่ไหลผานอําเภอปากพนังเรียกวาแมน้ําปากพนัง ลําน้ําสาขาซึ่ง
เปนแหลงน้ําตนทุนของแมน้ําปากพนัง สวนใหญจะไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งอยูทางดานตะวันตก ลํา
น้ําสาขาที่สําคัญ ไดแกคลองลาไม คลองถ้ําพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ คลองบางไทร คลอง
เสาธง คลองชะเมา ฯลฯ สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ตั้งแตตอนใตของอําเภอเชียร
ใหญลงไปเปนลําน้ําที่ชวยระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังลงทะเล ไดแก คลองปากพนัง (คลองหัวไทร) คลองทา
พญา คลองบางพรุ คลองบางทราย คลองบางโด คลองบางไทรปก ฯลฯ
2.1.3 สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากลุมน้าํ ปากพนังตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกภาคใตของประเทศไทย สภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด
ฤดูกาล 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูรอน โดยลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต ที่ พั ดผานชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือ น
ตุลาคม กอใหเกิดปริมาณฝนในบริเวณพื้นที่ไมมากนักเพราะมีภูเขาสูงดานทิศตะวันตก วางแนวขวางทิศทาง
ลม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม
กอใหเกิดปริมาณฝนตกชุก
2.1.4 สภาพดิน
สภาพดิ น ในพื้ น ที่ โครงการฯ สวนใหญ เปน ดิ นที่ เกิ ดจากการทับ ถมของตะกอน น้ํ าทะเล
เนื่องจากน้ําทะเลเคยทวมถึงพื้นที่ราบมากอน มีลักษณะเปนดินเหนียวเนื้อดินละเอียดมาก การระบายน้ําไมดี
ความอุดมสมบูรณสูงปานกลางเหมาะสําหรับการทํานาและปลูกพืชยืนตน พื้นที่สวนใหญที่ใชปลูกขาวประสบ
ปญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากขาดการ ปรับปรุงดิน มีการใชปุยนอย และมีการเผาตอซังหลัง
เก็บเกี่ยว และไมไดใชปุยอินทรียเลย เนื่องจากจํานวน วัว ควาย นอยลงมาก นอกจากนี้พื้นที่บางสวนประสบ
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กับปญหาดินเค็ม และดินเปรี้ยว จึงเปนเหตุใหผลผลิตขาวต่ํามาก อีกประการหนึ่ง คือ การมีน้ําทวมขังในชวง
ฤดูฝนทําใหมีขอจํากัดตอการปลูกพืชผลตางๆ ยกเวนปลูกขาวไดอยางเดียว
2.1.5 ลักษณะการทําการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ
การใชที่ดินในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552 ของ
กรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปประเภทการใชที่ดินของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,989,932 ไร
2.1.5.1 พื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ 1,225,265 ไร หรือรอยละ 61.56 ประกอบดวย
(1) พื้นที่นาขาว
เนื้อที่ 440,152 ไร
(2) พื้นที่ไมยืนตน
เนื้อที่ 515,838 ไร
(2.1) พื้นที่ปลูกยางพารา
เนื้อที่ 390,906 ไร
(2.2) พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
เนื้อที่ 89,456 ไร
(2.3) พื้นที่ปลูกสนประดิพัทธิ์
เนื้อที่ 32,558 ไร
(2.4) พื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ
เนื้อที่
2,918 ไร
(3) พื้นที่ปลูกไมผล
เนื้อที่ 132,594 ไร
(4) พื้นที่ปลูกพืชสวน/พืชไร
เนื้อที่ 23,093 ไร
(5) พื้นที่ปลูกพืชไรอื่นๆ
เนื้อที่
1,621 ไร
(6) พื้นที่ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว เนื้อที่
2,477 ไร
(7) พื้นที่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เนื้อที่ 132,594 ไร
2.1.5.2 พื้น ที่ปาไม เนื้อที่ 348,680 ไร รอยละ 17.54 ประกอบดวย ปาดิบรอสภาพฟน ฟู
ปาดิบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาพรุรอสภาพฟนฟู และปาพรุสมบูรณ
2.1.5.3 พื้นที่น้ํา เนื้อที่ 45,992 ไร รอยละ 2.31 ประกอบดวย แมน้ําลําคลอง ทะเลสาบ บึง
อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน
2.1.5.4 พื้นที่ชุมชนและสิ่งกอสราง เนื้อที่ 159,520 ไร รอยละ 8.01 ประกอบดวย ตัวเมือง
ย า นการค า หมู บ า น สถานที่ ร าชการ สนามบิ น สถานี ร ถไฟ ท า เรื อ ถนน นิ ค มอุ ต สาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.1.5.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด เนื้อที่ 210,880 ไร รอยละ 10.60 ประกอบดวย ทุงหญา ไมละเมาะ
พื้นที่ลุม เหมืองแร บอลูกรัง และพื้นที่ถมดิน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สภาพครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่ถือครองการเกษตร
จากการศึกษาสภาพครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่อยูในโครงการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคการเกษตร
ไดจัดทําแผนแมบท โดยการจัดเขตพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร
ขึ้นในป 2555 เพื่อประโยชนในการพัฒนาอาชีพอยางครบวงจร และเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม สรุปไดดังนี้
3.1.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวามีจํานวนเฉลี่ย 3.61 คนตอครัวเรือน
3.1.2 ระดั บ การศึ ก ษา พบว า การศึ ก ษาของหั ว หน า ครั ว เรื อ น ส ว นใหญ ไ ด รั บ การศึ ก ษาใน
ระดับประถมตอนตน เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 50.22 ของครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาเปนระดับประถมปลาย รอย
ละ 22.22 ระดับมัธยมตน รอยละ 11.56 มัธยมปลาย รอยละ 7.56 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 3.56 ปวส.
รอยละ 1.78 ปวช. รอยละ 1.78 และปริญญาตรี รอยละ 1.33 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ตามลําดับ
3.1.3 จํานวนพื้นที่ถือครอง เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ทุกครัวเรือนมีพื้นที่ถือครองเฉพาะในพื้นที่
เทานั้น ไมมีการถือครองที่ดินนอกเขตพื้นที่โครงการฯ พบวามีพื้นที่ถือครอง คิดเปนจํานวนเฉลี่ย 19.81 ไรตอ
ครัวเรือน ลักษณะการถือครองเปนพื้นที่ถือครองของตนเองเฉลี่ย 16.36 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นที่เชา และได
ทําฟรี เฉลี่ย 2.06 และ 1.39 ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ มีพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทาน จํานวน 9.20 ไร และ
พื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน จํานวน 10.61 ไร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และพื้นที่ถือครอง
รายการ
1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
2. ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (คน)
ไมไดเรียน
ประถมตน
ประถมปลาย
มัธยมตน
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
3. จํานวนพื้นที่ถือครอง (ไร)
4. การถือครองที่ดิน (ไร)
ของตนเอง
เชา
ทําฟรี
5. จํานวนพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทาน (ไร)
6. จํานวนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน (ไร)
ที่มา : จากการสํารวจ

เฉลี่ย
(ไร : ครัวเรือน)
3.61
225
8
113
50
26
17
4
4
3
19.81
16.36
2.06
1.39
9.20
10.61

หนวย : ครัวเรือน
รอยละ
100.00
3.56
50.22
22.22
11.56
7.56
1.78
1.78
1.33
100.00
82.58
10.40
7.02
46.44
53.56
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3.2 การเปนสมาชิกของกลุม/สถาบันตางๆ
พบวาการเปนสมาชิกของกลุมหรือสถาบัน รอยละ 70.67 และไมไดเปนสมาชิกหรือกลุมสถาบันใดๆ
เฉลี่ยรอยละ 29.33 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดตามลําดับ โดยในสวนที่เปนสมาชิกนั้นสวนใหญของครัวเรือน
จะเปน สมาชิกของ ธ.ก.ส. เฉลี่ยรอยละ 49.53 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาเปนสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เฉลี่ยรอยละ 34.91 ของจํานวนครัวเรือน สวนที่เหลือเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร
และกลุมสัจจะออมทรัพย เฉลี่ยรอยละ 8.49 และ 6.60 ของจํานวนครัวเรือน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
สภาพปญหาของเนื้อที่ดินของเกษตรกร สวนใหญรอยละ 90.90 ไมมีปญหา อีกรอยละ 9.10 มีปญหา
โดยปญหาที่พบ คือเปนดินเค็ม เฉลี่ยรอยละ 35.90 เปนดินเปรี้ยว เฉลี่ยรอยละ 64.10 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 รอยละของคนในครัวเรือนแยกตามการเปนสมาชิกกลุม
รายการ
1. การเปนสมาชิกกลุม
1.1 สมาชิก ธ.ก.ส.
1.2 กลุมเกษตรกร
1.3 สหกรณการเกษตร
1.4 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
1.5 อื่น ๆ (กลุมสัจจะออมทรัพย / กลุมวิสาหกิจชุมชน)
2. ไมไดเปนสมาชิก
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ (เกษตรกร 1 รายเปนสมาชิกมากกวา 1 สถาบัน)

หนวย : รอยละ
เฉลี่ย
70.67
49.53
0.47
8.49
34.91
6.60
29.33
100.00
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3.3 การใชที่ดินทางการเกษตร
การใชที่ดินทําประโยชนพื้นที่ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร สรุปได ดังนี้
จากจํานวนพื้นที่ถือครอง จํานวน 19.81 ไรตอครัวเรือน พบวามีการใชประโยชนพื้นที่ในการปลูกไม
ยืนตน มากที่สุด เฉลี่ย 9.44 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 47.66 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด รองลงมาใชในการ
ทํานา เฉลี่ย 4.98 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 25.15 เปนที่รกรางวางเปลา เฉลี่ย 2.23 ไรตอครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 11.27 ที่อยูอาศัย เฉลี่ย 0.95 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.80 ทําไรนาสวนผสม เฉลี่ย 0.69
ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.48 ที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เฉลี่ย 0.43 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.18 ที่
สวนผัก เฉลี่ย 0.41 ไร คิดเปนรอยละ 2.07 ที่พืชไร เฉลี่ย 0.39 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.97 ใชปลูก
ไมผล เฉลี่ย 0.20 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.02 ที่ใชเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 0.07 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอย
ละ 0.35 และทุงหญาเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 0.01 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.05 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การใชที่ดินทําประโยชนทางการเกษตร

หนวย : ไร/ครัวเรือน

รายการ

รวม
ไร

1. ที่อยูอาศัย
2. ที่นาขาว
3. ที่พืชไร
4. ที่สวนไมผล
5. ที่ไมยืนตน
6. ที่สวนผัก
7. ที่ไมดอกไมประดับ
8. ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
9. ที่รกรางวางเปลา
10.ที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
11.ที่คอกสัตว
12.ที่ฟารมผสมผสาน
13.ที่อื่นๆ
จํานวนพื้นที่ถือครอง
ที่มา : จากการสํารวจ

รอยละ
0.95
4.98
0.39
0.20
9.44
0.41
0.01
2.23
0.43
0.07
0.69
-

19.81

4.80
25.15
1.97
1.02
47.66
2.07
0.05
11.27
2.18
0.35
3.48
100.00
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3.4 รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน
จากการศึ ก ษาครั ว เรื อ นเกษตรที่ มี พื้ น ที่ อ ยู ในโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง ฯ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีรายได-รายจายเงิน สดครัวเรือน ซึ่ง ประกอบดวย รายไดเงินสดทางการเกษตรและนอก
เกษตร รายจายเงินสดทางการเกษตรและนอกเกษตร โดยรายได-รายจายดังกลาว จะนําไปสูการวิเคราะหหา
รายไดเงิน สดสุทธิทางการเกษตร รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน รายไดเงินสดสุทธิตอคน และเงินสดคงเหลือ
กอนชําระหนี้ หรือเงินออม ดังนี้
3.4.1 รายไดเงินสด
รายไดเงินสดรวม
พบวา ครัวเรือนเกษตรที่ มีพื้ น ที่ ในโครงการฯ มีรายไดเงินสดรวมเฉลี่ยครัวเรือ นละ
258,737.52 บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 155,938.44 บาท หรือรอยละ
60.27 ของรายไดเงินสดรวม ที่เหลือรอยละ 39.73 เปนเงินไดจากการทํากิจกรรมนอกการเกษตร (ตารางที่ 4) สําหรับ
องคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตรและรายไดเงินสดนอกการเกษตร มีดังนี้
1) องคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตร
จากรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 155,938.44 บาท พบวา สวน
ใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช ประมาณรอยละ 79.27 ของรายไดทางการเกษตรทั้งหมด แหลง
รายไดทางพืช ประมาณรอยละ 30.73 ไดจากการขายผลผลิตไมยืน ตน คือ ปาลมน้ํามัน รองลงมารอยละ
15.57 คือ ยางพารา ขาวนาป รอยละ 10.85 พืชไร และไรนาสวนผสม รอยละ 9.52 และ 9.00 ตามลําดับ
(ตารางที่ 5) ซึ่ง รวมแลวมี มูลค าประมาณ 123,608.92 บาทต อครัวเรือ น ในสวนของรายได จากการขาย
ผลผลิตทางประมง ประมาณ รอยละ 11.34 ของรายไดทางการเกษตรทั้งหมด แหลงรายไดทางประมง พบวา
รอยละ 67.63 เปนรายไดจากการขายกุงขาวแวนาไมท รองลงมาเปนรายไดจากการขายปลากะพง และอื่นๆ
รอยละ 31.80 และ 0.57 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) สวนที่เหลือรอยละ 9.39 เปนรายไดจากการขายผลผลิตทาง
สัตว ซึ่งมีประมาณ 14,650.04 บาทตอครัวเรือน แหลงรายไดทางสัตว พบวารอยละ 64.60 เปนรายไดจาก
การขายโคเนื้อ รองลงมาเปนรายไดจากการขายสุกร ไกพื้นเมือง แพะ และเปด คิดเปนรอยละ 15.77, 13.83,
3.56 และ 2.24 ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
2) องคประกอบของรายไดเงินสดนอกการเกษตร
จากรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 102,799.08 บาท หรือ รอย
ละ 39.73 ของรายไดอื่นทั้งหมด พบวา สวนใหญเปนรายไดจากการรับจางนอกการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ
28,035.56 บาท คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมาเปนรายไดจากเงินเดือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 18,586.67 บาท
คิ ด เป น ร อ ยละ 21.61 กํ า ไรจากการค าขาย เฉลี่ ย ครั ว เรื อ นละ 13,200.36 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 15.35
ลูกหลานสงให เฉลี่ยครัวเรือนละ 12,048.44 บาท คิดเปนรอยละ 14.01 และอื่นๆ (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 4 รายได – รายจายเงินสดครัวเรือน
รายการ
1.รายไดเงินสดรวม
2.รายไดเงินสดทางการเกษตร
- ทางพืช
- ทางสัตว
- ประมง
3.รายไดเงินสดนอกการเกษตร
4.รายจายเงินสดรวม
5.รายจายเงินสดทางการเกษตร
- ทางพืช
- ทางสัตว
- ประมง
6.รายจายเงินสดนอกการเกษตร
7.รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
8.รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
9.รายไดเงินสดสุทธิตอคน
10.เงินสดคงเหลือกอนชําระหนีห้ รือเงิน
ออม

รวม
เปนเงิน
(บาท/คร.)
258,737.52
155,938.44
123,608.92
14,650.04
17,679.47
102,799.08
214,296.55
57,354.16
44,046.60
4,455.88
8,851.69
157,942.39

รอยละ
100.00
60.27
(79.27)
(9.39)
(11.34)
39.73
100.00
26.30
(76.80)
(7.76)
(15.44)
73.70

98,584.28
201,383.36
55,939.82
43,440.97

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร = รายไดเงินสดทางการเกษตร - รายจายเงินสดทางการเกษตร
รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเงินสดนอกการเกษตร
เงินสดคงเหลือกอนชําระหนี้ = รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจายเงินสดนอกการเกษตร
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ตารางที่ 5 รายไดทางพืชของครัวเรือน
รายการ
1. ขาวนาป
2. ขาวนาปรัง
3. ยางพารา
4. ปาลมน้ํามัน
5. ไรจาก
6. ทุเรียน
7. ตนสน
8. มังคุด
9. ไมผลอื่นๆ(เงาะ/สับปะรด)
10.ไมยืนตนอืน่ ๆ(มะพราว/กระจูด/หมาก)
11. พืชผัก
12. พืชไร(มันเทศ)
13. ไมดอก
14. สวนผสม
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

ผลผลิต
(กก./ครัวเรือน)
2,154.22
1,579.91
924.79
9,822.63
-

ตารางที่ 6 รายไดทางสัตวของครัวเรือน

1. โคเนื้อ
2. สุกร
3. แพะ
4. ไกพื้นเมือง
5. เปด

ผลผลิต
(ตัว/ครัวเรือน)

รายการ

ที่มา : จากการสํารวจ

รวม

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
13,417.08
10.85
9,844.98
7.96
19,245.86
15.57
37,980.20
30.73
3,169.33
2.56
1,520.00
1.23
1.86
2,297.78
1.33
1,644.44
0.07
88.00
2.52
3,113.11
6.79
8,395.64
11,773.33
9.52
11,119.16
9.00
123,608.92
100.00

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
9,462.27
64.60
2,311.11
15.77
522.22
3.56
2,025.78
13.83
328.67
2.24
14,650.04
100.00
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ตารางที่ 7 รายไดทางประมงของครัวเรือน
ผลผลิต
(กก./คร.)

รายการ
1. กุงขาวแวนาไบท
2. ปลาตางๆ
3. ปูดํา

รวม

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
11,957.60
67.63
5,621.87
31.80
100.00
0.57
17,679.47
100.00

ที่มา : จากการสํารวจ
ตารางที่ 8 รายไดอื่นของครัวเรือน
รายการ
รายไดอื่นทางการเกษตร
- คาเชาที่ดินทางการเกษตร
- ขายพันธุพืช
- ขายพันธุสัตว
- แปรรูปผลผลิตในฟารม
- อื่นๆ
- รับจางทางการเกษตร
- นําเครื่องมือรับจาง
- หัตถกรรม/OTOP
- กําไรคาขายเกษตร
- อื่นๆ เกษตรนอกฟารม
- เงินชวยเหลือดานเกษตร
รายไดอื่นนอกการเกษตร
- กําไรจากการคาขาย
- ใหบริการนอกการเกษตร
- หัตถกรรม/อุตสาหกรรม
- อื่นๆ นอกเกษตรในฟารม
- รับจางนอกการเกษตร
- นําพาหนะไปรับจาง
- ไดรับการชวยเหลือ
- เงินชดเชย โบนัส นายหนา
- เงินเดือน
- เงินพนัน เสี่ยงโชค

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
15,002.54
14.59
32.14
0.21
15.87
0.11
411.11
2.74
198.41
1.32
2,952.38
19.68
9,524.71
63.49
142.86
0.95
19.84
0.13
1,226.19
8.17
291.67
1.94
187.30
1.25
85,996.24
85.41
13,200.36
15.35
1,640.89
1.91
1,701.11
1.98
1,560.00
1.81
28,035.56
32.60
6,807.22
7.92
64.00
0.02
18,586.67
21.61
2,220.00
2.58
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ตารางที่ 8 รายไดอื่นของครัวเรือน (ตอ)
รายการ
- ดอกเบี้ย / ปนผล
- เงินประกัน / ฌาปนกิจ
- ลูกหลานสงให
- เงินจากพิธีกรรมตางๆ
- นําเครื่องจักรไปรับจาง
- นําสัตวไปรับจาง
- คาเชาที่ดินนอกเกษตร
- อื่นๆ นอกการเกษตร
ที่มา : จากการสํารวจ

รวม

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
54.67
0.06
64.00
0.07
12,048.44
14.01
13.33
0.02
102,799.08
100.00

3.4.2 รายจายเงินสด
รายจายเงินสดรวม
รายจายเงินสดรวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 214,296.55 บาท โดยมี
รายจายเงินสดทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 26.30 และรายจายนอกการเกษตร คิดเปนรอยละ 73.70 ของ
รายจายเงินสดรวม (ตารางที่ 4)
1) องคประกอบของรายจายเงินสดทางการเกษตร
จากรายจ า ยเงิ น สดทางการเกษตร เฉลี่ ย ครั วเรื อ นละ 57,354.16 บาท
พบวารอยละ 76.80 ของรายจายเงิน สดทางการเกษตรเปนรายจายเพื่อการลงทุน ในกิจกรรมการผลิตพื ช
เฉลี่ยครัวเรือนละ 44,046.60 บาท พบวา สวนใหญเปนคาใชจายในการลงทุนทํากิจกรรมการเกษตร คือ คา
ปุย คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาสารเคมี สวนรายจายเพื่อการ
ลงทุนในกิจกรรมประมง พบวารอยละ 15.44 สวนใหญเปนรายจายในกิจกรรมการประมง เฉลี่ยครัวเรือนละ
8,851.69 บาท สวนที่เหลือรอยละ 7.76 เปนกิจกรรมการผลิตสัตว สวนใหญเปนรายจายในเรื่องของการซื้อ
พันธุสัตว อาหาร คาวัสดุ โดยเปนรายจายทางสัตว เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,455.88 บาท
2) องคประกอบของรายจายเงินสดนอกการเกษตร
จากรายจายเงินสดนอกการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ยครัวเรือนละ 157,942.39
บาท นั้น พบวาองคประกอบสวนใหญของรายจายนอกการเกษตรรอยละ 32.53 เปนคาอาหารประเภททํา
จากแปง เนื้อสัตว สัตวน้ํา โปรตีน ไขมัน และผักผลไมตางๆ คิดเปนมูลคาเฉลี่ยครัวเรือนละ 49,952.32 บาท
รองลงมาเปนคาใชจายทางการศึกษา รอยละ 12.76 เฉลี่ยครัวเรือนละ 19,588.44 บาท คาเชื้อเพลิง/ไฟฟา
รอยละ 9.69 เฉลี่ยครัวเรือนละ 14,885.42 บาท คาใชจายในการซอมแซมที่อยูอาศัย รอยละ 6.48 คิดเปน
มูลคาเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,945.33 บาท (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 9 รายจายทางพืชของครัวเรือน
รายการ
1. ขาวนาป
2. ขาวนาปรัง
3. ยางพารา
4. ปาลมน้ํามัน
5. ไรจาก
6. ทุเรียน
7. ตนสน
8. มังคุด
9. ไมผลอื่นๆ(เงาะ,สับปะรด)
10. ไมยืนตนอื่นๆ(มะพราว,จูด,หมาก)
11. ผัก
12. พืชไร(มันเทศ)
13. ไมดอก
14. สวนผสม
รวม

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
9,494.30
21.56
6,805.14
15.45
5,361.49
12.17
14,927.89
33.89
147.78
0.34
91.33
0.21
26.00
0.06
160.00
0.36
72.62
0.16
79.64
0.18
2,545.69
5.78
2,504.12
5.69
1,830.58
4.16
44,046.60
100.00

ที่มา : จากการสํารวจ
ตารางที่ 10 รายจายทางสัตวของครัวเรือน

1. โคเนื้อ
2. สุกร
3. แพะ
4. ไกพื้นเมือง
5. เปด

รายการ

รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
2,029.41
45.54
1,255.64
28.18
54.67
1.23
984.98
22.11
131.18
2.94
4,455.88
100.00
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ตารางที่ 11 รายจายทางประมงของครัวเรือน

1. กุงขาวแวนาไมท
2. ปลาตางๆ
3. ปูดํา
ที่มา : จากการสํารวจ

รายการ

รวม

ตารางที่ 12 รายจายอื่นของครัวเรือน
รายการ
รายจายอื่นทางการเกษตร
- คาใชจายในการแปรรูปผลผลิตในฟารม
- คาซอมเครื่องจักร/โรงเรือน
- คาเชาเครื่องจักร/โรงเรือน
- คาบุกเบิกที่ดินเกษตร
- คาซื้อที่ดินทางการเกษตร
- คาซื้อเครื่องจักรอุปกรณเกษตร
- อุปกรณระบบน้ําเกษตร
- คาภาษีที่ดินทางการเกษตร
- คาเชาที่ดิน
- คาใชจายในการแปรรูปสินคาจากผลผลิตนอกฟารม
- คาใชจายในการนําหัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน
- อื่นๆ(ทั้งในฟารมและนอกฟารม)
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวม
เปนเงิน
รอยละ
4,505.78
50.00
4,341.47
49.05
4.44
0.05
8,851.69
100.00

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
เปนเงิน
รอยละ
4,397.28
2.78
3,111.11
70.75
6.67
0.15
6.61
0.15
4.44
0.10
1,268.45
28.85
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ตารางที่ 12 รายจายอื่นของครัวเรือน (ตอ)
รายการ
รายจายนอกการเกษตร
- ขาวสารซื้อ
- อาหารทําจากแปง ,คาเนื้อสัตว/สัตวน้ํา/โปรตีนจากพืชและ
ไขมัน ,ผักตางๆ/ผลไมตางๆ
- เครื่องปรุงรส
- อาหารสําเร็จรูป
- เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
- เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
- ยาสูบ/หมากพลู
- บริโภคอื่นๆ
- เสื้อผา/เครื่องนุงหม
- เครื่องแตงกายเสริมสวย
- สุขภัณฑ
- คาซอมแซมบาน
- คาเชื้อเพลิง/ไฟฟา
- คาน้ําประปา
- เครื่องมือ/เฟอรนิเจอร
- คารักษาพยาบาล
- คาพาหนะ-สื่อสาร
- ซื้อยานพาหนะ/คาซอม
- บริจาค/ทําบุญประเพณี
- การศึกษา
- เสี่ยงโชค/มหรสพ
- คาภาษีที่ดินนอกเกษตร
- คาเชาที่ดินนอกเกษตร
- คาซื้อที่ดินนอกเกษตร
- อื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการสํารวจ

หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
เปนเงิน
รอยละ
153,545.11
97.22
7,533.48
4.91
49,952.32
32.53
2,269.56
2,046.24
1,881.77
2,385.98
2,569.38
63.11
2,957.33
671.11
5,432.18
9,945.33
14,885.42
900.75
263.11
1,906.53
6,841.37
8,305.33
9,680.00
19,588.44
2,972.53
387.16
106.67
157,942.39

1.48
1.33
1.23
1.55
1.67
0.04
1.93
0.44
3.54
6.48
9.69
0.59
0.17
1.24
4.46
5.41
6.30
12.76
1.94
0.25
0.07
100.00
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3.5 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
3.5.1 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนรวม
เมื่อนํารายไดเงินสดทางการเกษตร และรายจายเงินสดทางการเกษตรมาหักลบกัน ปรากฏวา
ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 98,584.28 บาท เมื่อ
รวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ
201,383.36 บาท และมีรายไดเงินสดสุทธิเฉลี่ยตอคน 55,939.82 บาท และเมื่อนํารายจายที่ใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน หรือรายจายเงินสดนอกการเกษตร มาหักออกจากรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
ปรากฏว า ครั ว เรื อ นเกษตรในพื้ น ที่ โครงการฯ มี เงิ น สดคงเหลื อ ก อ นการชํ า ระหนี้ หรื อ เงิ น ออมเท า กั บ
43,440.97 บาท (ตารางที่ 4)
3.6 ทรัพยสินของครัวเรือน
ในการสํ า รวจทรั พ ย สิ น ในช ว งป ก ารเพาะปลู ก 2558/2559 ของครั ว เรื อ นเกษตรที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่
โครงการฯ พบวา โดยเฉลี่ยแลวกลุมครัวเรือนเกษตรที่สํารวจมีทรัพยสิน คิดเปนมูลคาประมาณครัวเรือนละ
3,092,245.07 บาท ทรัพยสิน ที่เกษตรกรครอบครองอยูมีทั้ งทรัพ ยสิน ทางการเกษตร และทรัพยสิ น นอก
การเกษตร ซึ่งคิดเปนสัดสวนของทรัพยสินทางการเกษตรประมาณ 2,421,382.40 บาท หรือรอยละ 78.30
ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด ประกอบดวยทรัพยสินคงที่รอยละ 95.76 ทรัพยสินดําเนินงานรอยละ 1.36 และ
ทรัพยสินหมุนเวียนรอยละ 2.88 ของมูลคาทรัพยสินทางการเกษตร สวนทรัพยสินนอกการเกษตร คิดเปนรอย
ละ 21.70 ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด โดยทรัพยสินที่มีมูลคาคอนขางสูง คือที่ดินทางการเกษตร (ที่สวน ที่นา)
และบาน รั้ว ที่ดินนอกการเกษตร ตามลําดับ (ตารางที่ 13)
3.7 หนี้สินของครัวเรือน
ครั ว เรื อ นเกษตรพื้ น ที่ โครงการฯ มี ห นี้ สิ น ในช วงปลายป เพาะปลู ก 2558/59 เฉลี่ ย ครั วเรือ นละ
130,785.32 บาท จากจํ านวนหนี้ สิ น ทั้ ง หมด แหลง เงิ น กู ส วนใหญ ข องเกษตรกรมาจากการกู จ าก ธกส.
รองลงมาเป น การกูจากกองทุ น หมู บาน สหกรณ การเกษตร กลุม สัจจะออมทรัพย / กลุ มวิสาหกิจชุ มชน
ธนาคารพาณิชย ญาติพี่นอง และอื่นๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยรอยละ 8 บาท/ป ระยะเวลาของการกูยืม
เปนการกูยืมระยะสั้นและระยะปานกลาง สําหรับวัตถุประสงคของการกูสวนใหญ คือเพื่อใชประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตร เชน คาปุย คาพันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือน เพื่อ
การศึกษา สราง/ซอมที่อยูอาศัย ซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ และซื้อที่ดินทางการเกษตร เปนตน โดยในระหวางป
มีการชําระหนี้คืนบางสวนดวย (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 13 มูลคาทรัพยสินปลายปของครัวเรือนเกษตรแยกตามชนิดทรัพยสิน
หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
รายการ
มูลคา
รอยละ
รวมทรัพยสินทั้งหมด (1)+(2)+(3)+(4)
3,092,245.07
100.00
รวมทรัพยสินทางการเกษตร (1)+(2)+(3)
2,421,382.40
78.30
รวมทรัพยสินนอกการเกษตร (4)
670,862.67
21.70
ทรัพยสินทางการเกษตร (1)+(2)+(3)
2,421,382.40
100.00
(1) ทรัพยสินคงที่
2,318,635.56
95.76
- ที่ดินทํานา
384,362.22
16.58
- ที่ดินทําไร
66,733.33
2.88
- ที่ดินทําไมผล/ไมยืนตน
1,696,644.44
73.17
- ที่ดินทําสวนผัก
50,311.11
2.17
- ที่ดินทุงหญาเลี้ยงสัตว
10,933.33
0.47
- โรงเรือน/ยุงฉาง
1,333.33
0.06
- คอกสัตว/โรงเรือนอุปกรณ
14,751.11
0.64
- บอเพาะพันธุ/เลี้ยงสัตวน้ํา
33,544.44
1.45
- อื่นๆ
60,022.22
2.59
(2) ทรัพยสินดําเนินงาน
32,964.89
1.36
12.95
- รถไถเดินตาม
4,268.80
25.21
- รถไถ 4 ลอ
8,311.11
21.84
- รถอีแตน/รถบรรทุก
7,200.00
3.36
- เครื่องสูบน้ํา/ปม
1,106.67
2.58
- มอรเตอรสูบน้ํา
851.56
1.10
- เครื่องพนยา
361.33
3.48
- อุปกรณการใหน้ํา
1,148.44
0.21
- จักรรีดยางพรอมอุปกรณ
69.33
3.55
- เรือพาย/เรือยนต
1,171.11
12.05
- รถจักรยานยนต
3,971.11
1.31
- รถเข็น/จักรยาน
433.33
9.28
- อุปกรณการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3,059.11
- เครื่องรีดนม + อุปกรณ
3.06
- อื่นๆ
1,008.89
ที่มา : จากการสํารวจ
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ตารางที่ 13 มูลคาทรัพยสินปลายปของครัวเรือนเกษตรแยกตามชนิดทรัพยสิน (ตอ)
หนวย : บาท/ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย
รายการ
มูลคา
รอยละ
(3) ทรัพยสินหมุนเวียน
69,781.96
2.88
- เงินสดในมือ
2,400.62
3.44
- เงินสดในธนาคารและแหลงการเงินอื่นๆ
41,595.56
59.61
- เช็ค/ตั๋วสัญญาใชเงิน
1,244.44
1.78
- มูลคาปจจัยคงเหลือ(ปุยยา)
155.56
0.22
- ผลผลิตพืชคงเหลือ
591.11
0.85
- ผลผลิตปศุสัตวคงเหลือ
23,545.78
33.74
- อื่นๆ
248.89
0.36
(4) ทรัพยสินนอกการเกษตร
670,862.67
100.00
- บาน/รั้ว/ที่อยูอาศัย
497,255.56
74.12
- ที่ดินนอกการเกษตร
40,864.67
6.09
- รถจักรยานยนต
14,713.33
2.19
- รถยนต/รถบรรทุก
81,422.22
12.14
- เรือพาย/เรือยนต
5,580.00
0.83
- เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
13,465.78
2.01
- เตาแกส
606.44
0.09
- จักรเย็บผา
249.78
0.04
- เครื่องปนไฟ
- เครื่องปมน้ํา/มอเตอร
659.56
0.10
- เฟอรนิเจอร/ตูเสื้อผาฯ
6,844.44
1.02
- โทรศัพท
3,085.33
0.46
- เครื่องมือ/เครื่องจักรอื่นๆ
1,422.22
0.21
- สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
- เครือ่ งคอมพิวเตอร
1,451.11
0.22
- อื่นๆ นอกการเกษตร
3,242.22
0.48
ที่มา : จากการสํารวจ
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3.8 มูลคาทรัพยสินสุทธิและความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน
เมื่อนํามูลคาทรัพยสินและหนี้สินมาพิจารณารวมกันเพื่อดูฐานะความมั่นคง และความสามารถในการ
ชําระคืน เงิน ที่กูยืม โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดที่สําคัญ คือ มูลคาทรัพยสินเกษตรสุทธิ และสัดสวนทรัพยสินตอ
หนี้สิน ในภาพรวมของครัวเรือนในพื้นที่โครงการฯ พบวาทุกครัวเรือนมีมูลคาทรัพยสินเกษตรสุทธิเปนคาบวก
รวมทั้งสัดสวนสุทธิ สัดสวนดําเนินการ และสัดสวนหมุนเวียน ยังคงมีคามากกวาหรือเทากับ 1 ประกอบกับคา
ของ Debt-Equity Ratio คอนขางต่ํา แสดงวาเกษตรกรทุกครัวเรือนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมี
ความสามารถหาเงินมาชําระคืนเงินกูไดไมวาจะเปนหนี้สินระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีสัดสวนสุทธิ อยูที่ 18.51
(ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 มูลคาทรัพยสินสุทธิและความสามารถในการชําระคืนหนี้สินของเกษตรกร
หนวย : บาท/ครัวเรือน
รายการ
เฉลี่ย
ทรัพยสินปลายป
3,092,245.07
- ทรัพยสินเกษตร
2,421,382.40
- ทรัพยนอกเกษตร
670,862.67
หนี้สินปลายปรวม
130,785.32
ทรัพยสินเกษตรสุทธิ
2,290,597.10
สัดสวนสุทธิ
18.51
สัดสวนดําเนินการ
0.78
สัดสวนหมุนเวียน
9.87
Debt-Equity Ratio
0.06
ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ทรัพยสินเกษตรสุทธิ = ทรัพยสินทางการเกษตร - หนี้สิน
สัดสวนสุทธิ = ทรัพยสินเกษตร/หนี้สิน
สัดสวนดําเนินการ = (ทรัพยสินดําเนินการ+ทรัพยสินหมุนเวียน) / (หนี้สินระยะปาน
กลาง+ ระยะสั้น)
สัดสวนหมุนเวียน
= ทรัพยสินหมุนเวียน / หนี้สินระยะสั้น
Debt-Equity Ratio
= หนี้สินทั้งหมด / ทรัพยสินเกษตรสุทธิ
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3.9 การรับรูเรื่องเขตพื้นที่และแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
จากการสํารวจการรับรูเรื่องเขตพื้นที่และแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ สรุปขอมูลไดดังนี้
1. การรับ รู ใ นเรื่ อ งเขตพื้ น ที่ แ ละแผนแม บ ทพั ฒ นาอาชี พ และส งเสริ ม รายได แ ก ร าษฎร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
พบวา เกษตรกรรอ ยละ 86.22 ทราบว าตนเองอยูในพื้น ที่ ลุม น้ํ าปากพนัง ฯ และรอ ยละ
13.78 ไมทราบวาตนเองอยูในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ทั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 94.22 ไมทราบเรื่องแผน
แมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 และ
เกษตรกรที่ทราบ มีเพียงรอยละ 5.78 โดยทราบจากเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งเกษตร
อําเภอ ประมง ปศุสัตว สํานักงานพัฒนาที่ดิน เจาหนาที่โครงการฯ รวมทั้งเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
ทั้งผูใหญบาน เจาหนาที่อําเภอ รวมถึงสื่อโทรทัศน
2. การได รับ การสนั บ สนุ น ป จจั ยการผลิ ตจากสว นราชการในสั งกัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในรอบ 2 ปที่ผานมา
การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 68.44 ไมไดรับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต มีเพียงรอยละ 31.56 ที่ไดรับ ซึ่งเปนพันธุพืช (ขาว, พันธุผัก พริก มะนาว, ปาลมน้ํามัน) พันธุ
ปลาดุก ปลากะพง ปลานิล พันธุไก และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล
3. การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปที่
ผานมา
การไดรับการบริการ เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร
จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา
เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 93.78 ไม ไดรับการบริการดัง กลาว มีเกษตรกรเพียงรอยละ 6.22 ที่ไ ดรับ การ
บริการ ซึ่งสวนใหญเปนการตรวจวิเคราะหดิน จากหมอดินอาสา รวมถึงการวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว
4. การได รั บ การถ า ยทอดความรู ด า นการเกษตรและสหกรณ จ ากส ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปที่ผานมา
การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 79.11 ไมได
รับการถายทอดความรู เกษตรกรรอยละ 20.89 ไดรับความรูจากการถายทอด โดยสวนใหญไดรับการอบรมใน
เรื่องการถายทอดความรู การปรับปรุงดิน การดูแลรักษาพันธุสัตว การปลูกขาว การทําปุยหมักชีวภาพ และ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุป
4.1.1 สภาพครัวเรือนเกษตร พื้นที่ถือครองการเกษตรและการเปนสมาชิกสถาบัน
ครั ว เรื อ นเกษตรที่ มี พื้ น ที่ อ ยู ในโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ปากพนั ง มี จํ า นวนสมาชิ ก ใน
ครัว เรือ นเฉลี่ ย 3.61 คนต อ ครั ว เรื อ น และระดั บ การศึ ก ษาของหั วหน า ครั วเรื อ น ร อ ยละ 50.22 ได รั บ
การศึกษาในเกณฑภาคบังคับ พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 19.81 ไรตอครัวเรือน และเปนพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทาน
เฉลี่ย 9.20 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน เฉลี่ย 10.61 ไรตอครัวเรือน การเปนสมาชิก
ของกลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญ เป นสมาชิกของ ธกส. กองทุน หมู บานและชุมชนเมือ ง
สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ
4.1.2 การใชที่ดินทางการเกษตร
จากการศึกษาการใชท่ีดินทําประโยชนพื้นที่ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร พบวาพื้น ที่
สวนใหญใชในการปลูกไมยืนตน มากที่สุด เฉลี่ย 9.44 ไรตอครัวเรือน รองลงมาใชในการทํานาขาว เฉลี่ย 4.98
ไรตอครัวเรือน เปนที่รกรางวางเปลา ที่อยูอาศัย ทําไรนาสวนผสม ที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่สวนผัก ปลูกพืชไร
ปลูกไมผล ที่ใชเลี้ยงสัตว ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว ตามลําดับ
4.1.3 รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน
1. รายไดเงินสด
ครัวเรือนเกษตรที่มีพื้นที่อยูในโครงการฯ มีรายไดเงินสด รวมเฉลี่ยครัวเรือนละ 258,737.52
บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 155,938.44 บาท โดยรายไดเงิน
สดทางการเกษตร สวนใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช ซึ่งไดจากการขายปาลมน้ํามัน ยางพารา
รองลงมา คือ ผลผลิตขาว รวมแลวมีมูลคา 123,608.92 บาทตอครัวเรือน สวนของรายไดจากการขายผลผลิต
ทางประมง ซึ่ง สวนใหญ เปน รายไดจากการขายผลผลิตกุ งขาวแวนาไมท และปลากะพง รวมแลวมีมูลค า
17,679.47 บาทตอครัวเรือน ดานปศุสัตวมีรายไดจากการขาย โคเนื้อ สุกร ไกพื้นเมือง แพะและเปด รวม
มูลคา 14,650.04 บาทตอครัวเรือน
สวนรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 102,799.08 บาท พบวาสวนใหญเปน
รายไดจากการรับจางนอกการเกษตร รองลงมาเปนรายไดจากเงินเดือน รายไดจากกําไรจากการคาขาย และ
ลูกหลานสงให เปนตน
2. รายจายเงินสด
รายจายเงิน สดรวมของครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 214,296.55 บาท ในจํานวนนี้เป น
รายจายเงิน สดทางการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ 57,354.16 บาท สวนใหญ เปนรายจายเพื่อการลงทุน ใน
กิจกรรมการผลิตพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ 44,046.60 บาท โดยเฉพาะอยางยิ่งใชจายไปในเรื่องการซื้อปุยเคมี
คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาสารเคมี ดานรายจายในกิจกรรม
ประมง เฉลี่ยครัวเรือนละ 8,851.69 บาท เปนคาใชจายในการซื้อพันธุกุง อาหาร คาวัสดุ และคาจางลอกบอ
ที่เหลือเปนกิจกรรมดานปศุสัตว เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,455.88 บาท สวนรายจายเงินสดนอกการเกษตร เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 157,942.39 บาท พบวา องคประกอบสวนใหญเปนคาใชจายคาอาหารที่ทําจากแปง เนื้อสัตว
สัตวน้ํา โปรตีน ผักผลไม คาใชจายทางการศึกษา คาเชื้อเพลิง/ไฟฟา และซอมแซมที่อยูอาศัย
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4.1.4 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร เฉลี่ยครัวเรือนละ
98,584.28 บาท เมื่อรวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
เฉลี่ยครัวเรือนละ 201,383.36 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 43,440.97
บาท
4.1.5 ทรัพยสิน หนี้สินของครัวเรือน และความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน
ครั ว เรือ นเกษตรกรที่ อ ยู ในพื้ น ที่ โ ครงการฯ พบว า มี ท รั พ ย สิ น คิ ด เป น มู ล ค าประมาณ
ครัวเรือนละ 3,092,245.07 บาท ทรัพ ยสิ น ที่ เกษตรกรครอบครองอยูมี ทั้ ง ทรัพ ยสิ น ทางการเกษตร และ
ทรัพยสินนอกการเกษตร โดยทรัพยสินที่มีมูลคาคอนขางสูง คือ ที่ดินทางการเกษตร (ที่ดินไมผล-ไมยืนตน ที่
นา) บาน รั้ว และที่อยูอาศัย
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีหนี้สิน เฉลี่ยครัวเรือนละ 130,785.32 บาท หนี้สิน
สวนใหญมาจากแหลงเงินกูจาก ธกส. รองลงมาเปนการกูเงินจากกองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร ธนาคาร
พาณิชย ญาติพี่นอง และอื่นๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยรอยละ 8 บาทตอป ระยะเวลาของการกูยืมเปนการ
กูยืมระยะสั้น และระยะปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เชน คาปุย คา
พันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณการเกษตร ใชจายในครัวเรือน และในระหวางปไดมีการชําระหนี้คืนบางสวน
ดวย การศึกษาฐานะความมั่นคง และความสามารถในการชําระคืนเงินที่กูยืม พบวามีความมั่นคงในทรัพยสิน
และมีความสามารถในการชําระเงินกูไดทุกครัวเรือน เนื่องจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ ยังคงเปนคาบวก และ
สัดสวนสุทธิมีคามากกวา 1 คือสัดสวนสุทธิอยูที่ 18.51
4.2 การรับรูเรื่องเขตพื้นที่และแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
การรับรูเรื่องเขตพื้นที่และแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 พบวา รอยละ 86.22 ทราบวาตนเองอยูในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ และ
รอยละ 13.78 ไมทราบ เรื่องแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนังฯ ป 2557–2559 รอยละ 94.22 ไมทราบ และมีเพียงรอยละ 5.78 ที่ทราบ โดยทราบจากเจาหนาที่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงสื่อโทรทัศน
การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน
รอบ 2 ปที่ผานมา พบวา เกษตรกรรอยละ 68.44 ไมไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต มีเพียง รอยละ 31.56
ที่ไดรับ ไดแกพันธุพืช พันธุปลา พันธุปศุสัตว และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล
การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปที่ผานมา
เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร จากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พบวา รอยละ 93.67 ไมไดรับการบริการ มีเกษตรกรเพี ยง รอยละ 6.22 ที่ ไดรับการ
บริการ เปนการตรวจวิเคราะหดิน การวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว
การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปที่ผานมา พบวา รอยละ 79.11 ไมไดรับการถายทอดความรู มีเพียงรอยละ
20.89 ไดรับความรูจากการถายทอด เปนการถายทอดความรู การปรับปรุงดิน การดูแลรักษาพันธุสัตว การ
ปลูกขาว การทําปุยหมักชีวภาพ และการจัดทําบัญชีครัวเรือน
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4.3 ขอเสนอแนะ
การสงเสริมของภาครัฐ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และการทําความเขาใจแกเกษตรกรใน
พื้นที่ โดยเฉพาะแผนดําเนินงานในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตองการของเกษตรกร และที่สําคัญคือประโยชนที่เกษตรกร
จะไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ รวมทั้ง การสงเสริมการสรางอาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อรองรับความผัน
ผวนที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ของภาคเกษตรดวย

