




บทสรุปผูบริหาร 
 
ผลการศึกษาศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ในปเพาะปลูก 
2558/2559 

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2559 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ในปเพาะปลูก 2558/2559 หรือศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังในระหวางการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาในโอกาสตอไป  
 ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ในปเพาะปลูก 
2558/2559 ปรากฏวา ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.61 คนตอครัวเรือน และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 50.22 
ไดรับการศึกษาในเกณฑภาคบังคับ พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 19.81 ไรตอครัวเรือน ในจํานวนนี้เปนพื้นท่ีท่ีอยูในเขต
ชลประทาน เฉล่ีย 9.20 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เฉล่ีย 10.61 ไรตอครัวเรือน การเปน
สมาชิกของกลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของ ธกส. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ ท้ังนี้ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการฯ มีรายไดเงิน
สดรวมเฉล่ียครัวเรือนละ 258,737.52 บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 
155,938.44 บาท และรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 102,799.08 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอน
การชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 43,440.97 บาท  

การรับรูเรื่องเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนังฯ ป 2557 – 2559 พบวา เกษตรกรรอยละ 86.22 ทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ และรอยละ 
13.78 ไมทราบ สวนการรับทราบในเรื่องแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ี
ลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557–2559 เกษตรกรรอยละ 94.22 ไมทราบ และมีเพียงรอยละ 5.78 ท่ีทราบ โดยทราบจาก
เจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงส่ือโทรทัศน   

ขอเสนอแนะ การสงเสริมของภาครัฐ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และการทําความเขาใจแก
เกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะแผนดําเนินงานในพื้นท่ีซึ่งเปนท่ีตองการของเกษตรกร และท่ีสําคัญคือประโยชนท่ี
เกษตรกรจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ  รวมท้ัง การสงเสริมการสรางอาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อรองรับ
ความผันผวนท่ีเกิดจากปจจัยเส่ียงตางๆ ของภาคเกษตรดวย  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 เหตุผลความจําเปน 

1.1.1 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและตรงกับความตองการของเกษตรกร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรน้ํา  และทรัพยากรดินใหสอดคลองกับการเกษตรในพื้นท่ี  พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางครบ
วงจรต้ังแตการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ  โดยดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ  จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ  และจังหวัด
สงขลา 1 อําเภอ  พื้นท่ีรวม 1.99 ลานไร 

1.1.2 กรอบแนวคิดหลัก 
1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับ

พื้นท่ีท่ีสอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน 
2) ดําเนินการพัฒนาโดยยึดพื้นท่ี หนาท่ีและกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก (Area-Function-

Participation: AFP) โดยมุงสูการพัฒนาคนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนสําคัญ 

3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังเกษตรกร ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน และภาคราชการ 

1.1.3 วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอยางเปนองครวมแบบบูรณาการ มีระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นคง ราษฎรอยูดีมีสุข” 

1.1.4 พันธกิจ 

1) พัฒนาอาชีพในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหพออยูพอกิน 
สูการเหลือกินเหลือใชและพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สงเสริมพัฒนาการผลิตอยางเปนระบบครบวงจร สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นท่ีโดย
เนนการใช และการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุลเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง และมีสวนรวมในกระบวน
กระบวนการพัฒนาชุมชน 

4) เสริมสรางกลไกการดําเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการใหเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพัฒนาอยางเปนระบบท่ียั่งยืน 

1.1.5 วัตถุประสงค  

1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสงเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังอยางบูรณาการเปนองครวม มุงสูการพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพื่อพัฒนาการผลิตใหเขมแข็งและสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับประชาชนดวยการพัฒนา
สงเสริมอาชีพและการมีงานทําอยางเปนระบบครบวงจรสอดคลองกับศักยภาพในแตละพื้นท่ีและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
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3) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน องคกรชุมชน และสถาบันเกษตรกรใหพรอมรับการ
เปล่ียนแปลง และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

4) เพื่อพัฒนาคนในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

5) เพื่ อพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการการดําเนินงานให เกิดเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบท่ียั่งยืน 

1.1.6 เปาหมายหลัก 
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 82 ในป 2559 
๒) รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ในป 2559 

3) รายไดเฉล่ียตอคนของประชาชนในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ในป 2559 

1.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร  
1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดความมั่นคง 
2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางความมั่นคงและภูมิคุมกันในอาชีพของเกษตรกรและประชาชน 
3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางตัวแบบความสําเร็จ และขยายผลเพื่อพัฒนาอาชีพ 
4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     1.1.8 จากการประชุมคณะทํางานรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2551 ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 8 เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อใชวัดผลการพัฒนาในโอกาสตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง  
 1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง กอนหรือ
ระหวางดําเนินงานตามแผนแมบทฯเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาหลังส้ินสุดแผนฯ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ทัศนคติและแนวคิดในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังฯ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ดําเนินการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน 42 หมูบานๆ ละ 6 
ครัวเรือน รวม 252 ครัวเรือน  ซึ่ งเปนครัวเรือนเดิมท่ีจัดเก็บในป  2552 ,ป  2555 และป  2557 เพื่อ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของครัวเรือนในพื้นท่ีลุมน้ําฯ  

1.4 วิธีการศึกษา 

 1.4.1 ประเด็นการศึกษาประกอบดวย 

  (1)  สภาพท่ัวไปของครัวเรือนเกษตร 
  (2)  จํานวนแรงงานในครัวเรอืน 
  (3)  ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
  (4)  ลักษณะการใชท่ีดินในการเกษตร 
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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) เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากการสํารวจครัวเรือนเกษตรกรโดยใชแผนแบบการสุม
ตัวอยางแบบแบงเปนพวกสองข้ันตอน (Stratified  Two – Stage  Sampling)  โดยแบงกลุมหมูบานเปน
พวกตามเขตการผลิต  (Stratified)  เปนหนวยสุมแรก (Primary Sampling  Unit)  และสุมหาหมูบาน
ตัวอยาง ตอจากนั้นทําการนับจดครัวเรือนเกษตรกรในแตละหมูบานตัวอยางใชเปนหนวยสุมท่ีสอง
(Secondary Sampling  Unit)  และดําเนินการสุมหาเกษตรกรตัวอยางเพื่อสัมภาษณ  การเก็บขอมูลในชวง
ปการเพาะปลูก 2558/2559  (1 พฤษภาคม 2558 – 30  เมษายน  2559) 
  (2) การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลในรูปของคาเฉล่ีย และคารอยละ  
เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรกอนดําเนินการตามแผนแมบท
การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรฯ    

1.4.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของการพัฒนาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะส้ัน ตามเปาหมายของแผน
แมบทฯ กลาวคือ 

1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 82 ในป 2559 

๒) รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร ในพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพิ่มข้ึนรอยละ 20 ในป 2559 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นําผลการศึกษาในครั้งนี้เปนฐานของการวัดผลการพัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายของแผนฯ  หรือไม
อยางไร  เมื่อมีการดําเนินงานไประยะหนึ่งหรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการลุมน้ําปากพนัง อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

2.1 สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
2.1.1 สภาพท่ัวไปลุมน้ําปากพนัง 

พื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ในปจจุบันมีพื้นท่ีท้ังหมด 1,989,932 ไร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัด 13 
อําเภอ 77 ตําบล 10 เทศบาล 662 หมูบาน ไดแก 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ 73 ตําบล 10 เทศบาล 633 หมูบาน พื้นท่ี1,838,865 
ไร ประกอบดวยพื้นท่ีท้ังหมดของอําเภอปากพนัง  อําเภอเชียรใหญ  อําเภอหัวไทร  อําเภอเฉลิมเกียรติ 
อําเภอชะอวด  อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอจุฬาภรณ  อําเภอพระพรหม และพื้นท่ีบางสวนของอําเภอเมือง  
และอําเภอลานสกา       

จังหวัดพัทลุง  2 อําเภอ 2 ตําบล 18 หมูบาน พื้นท่ี 71,007 ไร ประกอบดวยพื้นท่ีบางสวน
ของอําเภอควนขนุน และอําเภอปาพะยอม  

จังหวัดสงขลา 1 อําเภอ 2 ตําบล 11 หมูบาน พื้นท่ี 80,060 ไร เปนพื้นท่ีบางสวนของ
อําเภอระโนด  

อดีตของลุมน้ําแหงนี้เคยเปนพื้นท่ีลุมท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเพาะปลูก  มีการทํานามากท่ีสุด โดยอาศัยน้ําจากแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนสายน้ําสําคัญของลุมน้ําปาก
พนังจึงเปนแหลงปลูกขาวของภาคใต รวมท้ังเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองทุกๆ ดาน จนเปนท่ีรูจักของ
ผูคนอยางกวางขวาง ในนาม "เมืองอูขาวอูน้ํา" 

ปจจุบันเมื่อเวลาผานไป "ลุมน้ําปากพนัง"  ท่ีเคยอุดมสมบูรณกลับมีปญหาหลายประการ
เกิดข้ึน ดวยสาเหตุจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ จากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ความตองการ
ใชน้ํายอมมีปริมาณมากข้ืนดวย แตปาไมตนน้ําลําธารท่ีลดจํานวนลงอยางรวดเร็วทําใหปริมาณน้ําจืดท่ีเคยดูด
ซับไวแลวทะยอยปลอยลงในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาในชวงฤดูแลงลดลงดวย  น้ําจืดท่ีเคยมีใชปละ 9 
เดือน ในปจจุบันเหลือเพียงปละ 3 เดือน และเนื่องจากลักษณะของแมน้ําปากพนังมีระดับทองน้ําอยูตํ่ากวา
ระดับน้ําทะเล และมีความลาดชันนอย เมื่อน้ําจืดทางดานตนน้ํามีปริมาณนอย  ทําใหน้ําเค็มสามารถรุกลํ้าเขา
ไปในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร นอกจากนี้ทางตอนใตของลุมน้ําปาก
พนังยังมี "พรุควนเคร็ง" ซึ่งเปนท่ีลุมขนาดใหญ ประมาณ 200,000 ไร มีน้ําทวมขังตลอดป และมีสภาพเปน
ดินกรด และน้ําเปรี้ยว ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพื่อการเกษตรได รวมท้ังน้ําเนาเสียจากการทํานากุงได
ไหลลงในลําน้ําตางๆ จนไมสามารถนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกไดกลายเปนปญหาระหวางชาวนาขาวและ
ชาวนากุงอีกดวย  ปญหาอุทกภัยยังเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของลุมน้ําปากพนังท่ีจะเกิดในชวงฤดูฝน 
เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากในลุมน้ําแตพื้นท่ีลุมน้ําเปนพื้นท่ีราบแบน มีความลาดชันนอย ประกอบกับภาวะ
อุทกภัยมักจะเกิดในชวงน้ําทะเลหนุนสูง ทําใหระบายน้ําออกสูทะเลไดยาก สภาพน้ําทวมจึงทําความเสียหาย
ใหแกพื้นท่ีเพาะปลูก และพื้นท่ีชุมชนเมืองเปนบริเวณกวาง 

น้ําจืด - น้ําเค็ม - น้ําเปรี้ยว จึงเปนปญหาท่ีชาวลุมน้ําปากพนัง ตองเผชิญอยูในปจจุบัน เปน
สาเหตุในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวไดรับความเสียหาย ผลผลิตตกตํ่า ราษฎรมี
ฐานะยากจนลง  ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการแกไข และการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
ตามแนวพระราชดําริจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยพลิกฟนความอุดมสมบูรณใหกลับคืนสูลุมน้ําปากพนัง ดังเชน
ในอดีตท่ีผานมาได 
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2.1.2 ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ 
         ลุมน้ําปากพนังมีรูปรางเปนส่ีเหล่ียม สภาพภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขาสูงชันทางดาน

ตะวันตกของพื้นท่ีลุมน้ําโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต เกือบขนานกับแนวชายฝงทะเล สภาพของพื้นท่ีจะ
ลาดเอียงลงมาทางดานตะวันออกของลุมน้ําจนถึงชายฝงทะเล โดยจุดสูงสุดของพื้นท่ีอยูท่ีเทือกเขาหลวงสูง 
1,365  เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง แบงออกได 4  ลักษณะ คือ บริเวณท่ี
เปนเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกของพื้นท่ีลุมน้ํา อันเปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนแมน้ํา
สายหลักของลุมน้ํา มีความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉล่ียมากกวา 35 เปอรเซ็นต  ถัดจากพื้นท่ีภูเขามาทางดาน
ตะวันออก สภาพพื้นท่ีจะคอยๆ ลาดลงมาเปนท่ีลาดเชิงเขามีลักษณะพื้นท่ีเปนลูกคล่ืนลอนชันถึงพื้นท่ีคอนขาง
เรียบ ถัดลงมาตอนกลางของพื้นท่ี  ลุมน้ําจะปรากฏมีแนวสันทรายทะเลเกาอยู  2  แนว ทอดตัวตามแนว
เหนือใต และในระหวางแนวของสันทรายทะเลเกา ท้ังสองนี้จะเปนท่ีราบลุมตํ่าประกอบดวยพื้นท่ีพรุ และพื้น
ท่ีดินเปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ ถัดจากสันทรายทะเลเกาออกมาทางดานตะวันออก เปนพื้นท่ีราบลาดเทลงสู
แมน้ําปากพนังฝงตะวันตก เปนแหลงปลูกขาวท่ีใหญท่ีสุดของลุมน้ําปากพนัง สวนพื้นท่ีฝงขวาของแมน้ําปาก
พนังกับสันทรายริมทะเลเปนพื้นท่ีราบลุม  แองท่ีลุมอยูคอนไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย 
ดานท่ีชิดกับสันทรายเปนแองน้ํามีน้ําทวมขัง  

สําหรับแมน้ําสายปากพนังมีตนกําเนิดจากควนหินแทน และควนหินแกวทางดานตะวันตก
เฉียงใตของพื้นท่ี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด บริเวณท่ีเปนรอยตอระหวางเขต 3 อําเภอ คืออําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ลําน้ํามีทิศ
ทางการไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ ผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปากพนัง ลงสูอาวปาก
พนังบริเวณบานปากน้ํา ความยาวของลําน้ําปากพนังจากตนน้ําถึงจุดท่ีไหลลงอาวปากพนังยาวประมาณ 150 
กิโลเมตร  โดยท่ีแมน้ําปากพนังตอนตนเรียกวา  หวยน้ําใส  และคลองไมเสียบ ชวงท่ีไหลผานอําเภอชะอวด 
และอําเภอเชียรใหญเรียกวาคลองชะอวด ชวงท่ีไหลผานอําเภอปากพนังเรียกวาแมน้ําปากพนัง ลําน้ําสาขาซึ่ง
เปนแหลงน้ําตนทุนของแมน้ําปากพนัง  สวนใหญจะไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งอยูทางดานตะวันตก ลํา
น้ําสาขาท่ีสําคัญ ไดแกคลองลาไม คลองถํ้าพระ คลองรากไม คลองฆอง คลองเชียรใหญ คลองบางไทร คลอง
เสาธง คลองชะเมา ฯลฯ  สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ําปากพนัง ต้ังแตตอนใตของอําเภอเชียร
ใหญลงไปเปนลําน้ําท่ีชวยระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังลงทะเล ไดแก คลองปากพนัง  (คลองหัวไทร) คลองทา
พญา คลองบางพรุ คลองบางทราย คลองบางโด คลองบางไทรปก ฯลฯ 

2.1.3 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากลุมน้าํปากพนังต้ังอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกภาคใตของประเทศไทย สภาพ

ภูมิอากาศโดยท่ัวไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิด
ฤดูกาล 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูรอน โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ีพัดผานชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคม กอใหเกิดปริมาณฝนในบริเวณพื้นท่ีไมมากนักเพราะมีภูเขาสูงดานทิศตะวันตก วางแนวขวางทิศทาง
ลม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
กอใหเกิดปริมาณฝนตกชุก  
 2.1.4 สภาพดิน 

สภาพดินในพื้นท่ีโครงการฯ สวนใหญเปนดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน น้ําทะเล  
เนื่องจากน้ําทะเลเคยทวมถึงพื้นท่ีราบมากอน มีลักษณะเปนดินเหนียวเนื้อดินละเอียดมาก การระบายน้ําไมดี  
ความอุดมสมบูรณสูงปานกลางเหมาะสําหรับการทํานาและปลูกพืชยืนตน  พื้นท่ีสวนใหญท่ีใชปลูกขาวประสบ
ปญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากขาดการ ปรับปรุงดิน มีการใชปุยนอย และมีการเผาตอซังหลัง
เก็บเกี่ยว และไมไดใชปุยอินทรียเลย เนื่องจากจํานวน วัว ควาย นอยลงมาก นอกจากนี้พื้นท่ีบางสวนประสบ
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กับปญหาดินเค็ม และดินเปรี้ยว จึงเปนเหตุใหผลผลิตขาวตํ่ามาก อีกประการหนึ่ง คือ การมีน้ําทวมขังในชวง
ฤดูฝนทําใหมีขอจํากัดตอการปลูกพืชผลตางๆ  ยกเวนปลูกขาวไดอยางเดียว   
 2.1.5 ลักษณะการทําการเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ 
           การใชท่ีดินในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552 ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน สามารถสรุปประเภทการใชท่ีดินของพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ท่ีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,989,932 ไร  

2.1.5.1 พื้นท่ีเกษตรกรรม เนื้อท่ี 1,225,265 ไร หรือรอยละ 61.56 ประกอบดวย 
   (1) พื้นท่ีนาขาว    เนื้อท่ี 440,152 ไร 

 (2) พื้นท่ีไมยืนตน   เนื้อท่ี 515,838 ไร 
      (2.1) พื้นท่ีปลูกยางพารา  เนื้อท่ี 390,906 ไร 
      (2.2) พื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน  เนื้อท่ี   89,456 ไร  
      (2.3) พื้นท่ีปลูกสนประดิพัทธิ์  เนื้อท่ี   32,558 ไร 
      (2.4) พื้นท่ีปลูกไมยืนตนอื่นๆ  เนื้อท่ี     2,918 ไร 
 (3) พื้นท่ีปลูกไมผล   เนื้อท่ี 132,594 ไร 
 (4) พื้นท่ีปลูกพืชสวน/พืชไร  เนื้อท่ี   23,093 ไร 
 (5) พื้นท่ีปลูกพืชไรอื่นๆ   เนื้อท่ี     1,621 ไร 
 (6) พื้นท่ีทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว เนื้อท่ี     2,477 ไร 
 (7) พื้นท่ีสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  เนื้อท่ี 132,594 ไร 
2.1.5.2 พื้นท่ีปาไม เนื้อท่ี 348,680 ไร รอยละ 17.54 ประกอบดวย ปาดิบรอสภาพฟนฟู 

ปาดิบสมบูรณ ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู ปาชายเลนสมบูรณ ปาพรุรอสภาพฟนฟู และปาพรุสมบูรณ 
2.1.5.3 พื้นท่ีน้ํา เนื้อท่ี 45,992 ไร รอยละ 2.31 ประกอบดวย แมน้ําลําคลอง ทะเลสาบ บึง 

อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน 
2.1.5.4 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงกอสราง เนื้อท่ี 159,520 ไร รอยละ 8.01 ประกอบดวย ตัวเมือง 

ยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการ สนามบิน สถานีรถไฟ ทาเรือ ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

2.1.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 210,880 ไร รอยละ 10.60 ประกอบดวย ทุงหญา ไมละเมาะ 
พื้นท่ีลุม เหมืองแร บอลูกรัง และพื้นท่ีถมดิน 

 
 



 
 

บทท่ี  3  
ผลการศึกษา 

 
3.1  สภาพครัวเรือนเกษตรกรและพื้นท่ีถือครองการเกษตร 

จากการศึกษาสภาพครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคการเกษตร
ไดจัดทําแผนแมบท โดยการจัดเขตพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นท่ีและการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกร
ข้ึนในป 2555 เพื่อประโยชนในการพัฒนาอาชีพอยางครบวงจร และเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม สรุปไดดังนี้ 
  3.1.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวามีจํานวนเฉล่ีย 3.61 คนตอครัวเรือน 
 3.1.2 ระดับการศึกษา พบวาการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน สวนใหญไดรับการศึกษาใน
ระดับประถมตอนตน เฉล่ียคิดเปนรอยละ 50.22 ของครัวเรือนท้ังหมด 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 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด ตามลําดับ 
 3.1.3 จํานวนพื้นท่ีถือครอง เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ ทุกครัวเรือนมีพื้นท่ีถือครองเฉพาะในพื้นท่ี
เทานั้น ไมมีการถือครองท่ีดินนอกเขตพื้นท่ีโครงการฯ พบวามีพื้นท่ีถือครอง คิดเปนจํานวนเฉล่ีย 19.81 ไรตอ
ครัวเรือน ลักษณะการถือครองเปนพื้นท่ีถือครองของตนเองเฉล่ีย 16.36 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีเชา และได
ทําฟรี เฉล่ีย 2.06 และ 1.39 ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ มีพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน จํานวน 9.20 ไร และ
พื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน จํานวน 10.61 ไร (ตารางท่ี 1) 
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     ตารางท่ี  1   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และพื้นท่ีถือครอง 

                                                                                                        หนวย : ครัวเรือน 

รายการ 
 

เฉล่ีย 
(ไร : ครัวเรือน) 

รอยละ 

1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
2. ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (คน) 

 ไมไดเรียน 

 ประถมตน 
 ประถมปลาย 
 มัธยมตน 
 มัธยมปลาย 

 ปวช. 
 ปวส. 
 ปริญญาตร ี

3. จํานวนพื้นท่ีถือครอง (ไร)                                            
4. การถือครองท่ีดิน (ไร) 

 ของตนเอง 

 เชา 
 ทําฟร ี

5. จํานวนพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน  (ไร) 
6. จํานวนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน  (ไร) 

3.61 
225 

8 
113 
50 
26 
17 
4 
4 
3 

19.81 
- 

16.36 
2.06 
1.39 
9.20 

10.61 

- 
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 

     ท่ีมา : จากการสํารวจ
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3.2  การเปนสมาชิกของกลุม/สถาบันตางๆ 

พบวาการเปนสมาชิกของกลุมหรือสถาบัน รอยละ 70.67 และไมไดเปนสมาชิกหรือกลุมสถาบันใดๆ 
เฉล่ียรอยละ 29.33 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดตามลําดับ โดยในสวนท่ีเปนสมาชิกนั้นสวนใหญของครัวเรือน
จะเปนสมาชิกของ ธ.ก.ส. เฉล่ียรอยละ 49.53 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด รองลงมาเปนสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เฉล่ียรอยละ 34.91 ของจํานวนครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร 
และกลุมสัจจะออมทรัพย เฉล่ียรอยละ 8.49 และ 6.60 ของจํานวนครัวเรือน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
 สภาพปญหาของเนื้อท่ีดินของเกษตรกร สวนใหญรอยละ 90.90 ไมมีปญหา อีกรอยละ 9.10 มีปญหา 
โดยปญหาท่ีพบ คือเปนดินเค็ม เฉล่ียรอยละ 35.90 เปนดินเปรี้ยว เฉล่ียรอยละ 64.10 ตามลําดับ 
  
     ตารางท่ี  2 รอยละของคนในครัวเรือนแยกตามการเปนสมาชิกกลุม 

                                                                                                หนวย : รอยละ 

รายการ เฉล่ีย 

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 
 

70.67 
49.53 
0.47 
8.49 

34.91 
6.60 

29.33 

รวม 100.00 

      ท่ีมา : จากการสํารวจ   (เกษตรกร 1 รายเปนสมาชิกมากกวา 1 สถาบัน)
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3.3  การใชท่ีดินทางการเกษตร 

การใชท่ีดินทําประโยชนพื้นท่ีทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร สรุปได ดังนี้ 
จากจํานวนพื้นท่ีถือครอง จํานวน 19.81 ไรตอครัวเรือน พบวามีการใชประโยชนพื้นท่ีในการปลูกไม

ยืนตน มากท่ีสุด เฉล่ีย 9.44 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 47.66 ของพื้นท่ีเกษตรท้ังหมด รองลงมาใชในการ
ทํานา เฉล่ีย 4.98 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 25.15 เปนท่ีรกรางวางเปลา เฉล่ีย 2.23 ไรตอครวัเรือน คิด
เปนรอยละ 11.27 ท่ีอยูอาศัย เฉล่ีย 0.95 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.80 ทําไรนาสวนผสม เฉล่ีย 0.69 
ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.48 ท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เฉล่ีย 0.43 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.18 ท่ี
สวนผัก เฉล่ีย 0.41 ไร คิดเปนรอยละ 2.07 ท่ีพืชไร เฉล่ีย 0.39 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.97 ใชปลูก
ไมผล เฉล่ีย 0.20 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.02 ท่ีใชเล้ียงสัตว เฉล่ีย 0.07 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอย
ละ 0.35 และทุงหญาเล้ียงสัตว เฉล่ีย 0.01 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.05 ตามลําดับ (ตารางท่ี  3) 
 
ตารางท่ี  3   การใชท่ีดินทําประโยชนทางการเกษตร 

                                                                                        หนวย : ไร/ครัวเรือน    

รายการ รวม 

 
ไร รอยละ 

1. ท่ีอยูอาศัย 
2. ท่ีนาขาว 
3. ท่ีพืชไร 
4. ท่ีสวนไมผล 
5. ท่ีไมยืนตน 
6. ท่ีสวนผัก 
7. ท่ีไมดอกไมประดับ 
8. ท่ีทุงหญาเล้ียงสัตว 
9. ท่ีรกรางวางเปลา 
10.ท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
11.ท่ีคอกสัตว 
12.ท่ีฟารมผสมผสาน 
13.ท่ีอื่นๆ 

0.95 
4.98 
0.39 
0.20 
9.44 
0.41 

- 
0.01 
2.23 
0.43 
0.07 
0.69 

- 

4.80 
25.15 
1.97 
1.02 

47.66 
2.07 

- 
0.05 

11.27 
2.18 
0.35 
3.48 

- 

จํานวนพื้นท่ีถือครอง 19.81 100.00 

     ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.4 รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน 
 จากการศึกษาครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยู ในโครงการพัฒนาพื้น ท่ีลุมน้ําปากพนังฯ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีรายได-รายจายเงินสดครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย รายไดเงินสดทางการเกษตรและนอก
เกษตร  รายจายเงินสดทางการเกษตรและนอกเกษตร โดยรายได-รายจายดังกลาว จะนําไปสูการวิเคราะหหา
รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร  รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน  รายไดเงินสดสุทธิตอคน และเงินสดคงเหลือ
กอนชําระหนี้ หรือเงินออม  ดังนี้ 

3.4.1 รายไดเงินสด 
รายไดเงินสดรวม 

พบวา ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีในโครงการฯ มีรายไดเงินสดรวมเฉล่ียครัวเรือนละ  
258,737.52 บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 155,938.44 บาท หรือรอยละ 
60.27 ของรายไดเงินสดรวม ท่ีเหลือรอยละ 39.73 เปนเงินไดจากการทํากิจกรรมนอกการเกษตร (ตารางท่ี 4) สําหรับ
องคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตรและรายไดเงินสดนอกการเกษตร มีดังนี้ 

1) องคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตร 
จากรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 155,938.44 บาท พบวา สวน

ใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช ประมาณรอยละ 79.27 ของรายไดทางการเกษตรท้ังหมด แหลง
รายไดทางพืช ประมาณรอยละ 30.73 ไดจากการขายผลผลิตไมยืนตน คือ ปาลมน้ํามัน รองลงมารอยละ 
15.57 คือ ยางพารา ขาวนาป รอยละ 10.85 พืชไร และไรนาสวนผสม รอยละ 9.52 และ 9.00 ตามลําดับ
(ตารางท่ี 5)  ซึ่งรวมแลวมีมูลคาประมาณ 123,608.92 บาทตอครัวเรือน ในสวนของรายไดจากการขาย
ผลผลิตทางประมง ประมาณ รอยละ 11.34 ของรายไดทางการเกษตรท้ังหมด แหลงรายไดทางประมง พบวา
รอยละ 67.63 เปนรายไดจากการขายกุงขาวแวนาไมท รองลงมาเปนรายไดจากการขายปลากะพง และอื่นๆ 
รอยละ 31.80 และ 0.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) สวนท่ีเหลือรอยละ 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 (ตารางท่ี 6)   

2)  องคประกอบของรายไดเงินสดนอกการเกษตร 
จากรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 102,799.08 บาท หรือ  รอย

ละ 39.73 ของรายไดอื่นท้ังหมด พบวา สวนใหญเปนรายไดจากการรับจางนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 
28,035.56 บาท คิดเปนรอยละ 32.60 รองลงมาเปนรายไดจากเงินเดือน เฉล่ียครัวเรือนละ 18,586.67 บาท 
คิดเปนรอยละ 21.61 กําไรจากการคาขาย เฉล่ียครัวเรือนละ 13,200.36 บาท คิดเปนรอยละ 15.35 
ลูกหลานสงให เฉล่ียครัวเรือนละ 12,048.44 บาท คิดเปนรอยละ 14.01 และอื่นๆ (ตารางท่ี 8)  
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ตารางท่ี  4   รายได – รายจายเงินสดครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน 
รอยละ 

(บาท/คร.) 
1.รายไดเงินสดรวม 258,737.52 100.00 

2.รายไดเงินสดทางการเกษตร 155,938.44 60.27 

-   ทางพืช 123,608.92 (79.27) 
-   ทางสัตว 14,650.04 (9.39) 

-   ประมง 17,679.47 (11.34) 

3.รายไดเงินสดนอกการเกษตร 102,799.08 39.73 

4.รายจายเงินสดรวม 214,296.55 100.00 

5.รายจายเงินสดทางการเกษตร 57,354.16 26.30 

-   ทางพืช 44,046.60 (76.80) 
-   ทางสัตว 4,455.88 (7.76) 
-   ประมง 8,851.69 (15.44) 

6.รายจายเงินสดนอกการเกษตร 157,942.39 73.70 

7.รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 98,584.28 

8.รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 201,383.36 

9.รายไดเงินสดสุทธิตอคน 55,939.82 

10.เงินสดคงเหลือกอนชําระหนีห้รือเงิน
ออม 

43,440.97 

   
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร = รายไดเงินสดทางการเกษตร - รายจายเงินสดทางการเกษตร 
     รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเงินสดนอกการเกษตร 
     เงินสดคงเหลือกอนชําระหนี้ = รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจายเงินสดนอกการเกษตร 
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ตารางท่ี  5 รายไดทางพืชของครัวเรือน 

                                                                                       หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
ผลผลิต           

(กก./ครัวเรือน) 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 

1. ขาวนาป 2,154.22 13,417.08 10.85 

2. ขาวนาปรัง 1,579.91 9,844.98 7.96 

3. ยางพารา 924.79 19,245.86 15.57 

4. ปาลมน้ํามัน 9,822.63 37,980.20 30.73 

5. ไรจาก - 3,169.33 2.56 

6. ทุเรียน - 1,520.00 1.23 

7. ตนสน - 2,297.78 1.86 

8. มังคุด - 1,644.44 1.33 

9. ไมผลอื่นๆ(เงาะ/สับปะรด) - 88.00 0.07 

10.ไมยืนตนอืน่ๆ(มะพราว/กระจูด/หมาก) - 3,113.11 2.52 

11. พืชผัก  - 8,395.64 6.79 

12. พืชไร(มันเทศ) - 11,773.33 9.52 
13. ไมดอก - - - 
14. สวนผสม - 11,119.16 9.00 

รวม 123,608.92 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 
ตารางท่ี  6 รายไดทางสัตวของครัวเรือน 

                                                                                       หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

ผลผลิต                  
(ตัว/ครัวเรือน) 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1.  โคเนื้อ - 9,462.27 64.60 

2.   สุกร - 2,311.11 15.77 

3.   แพะ - 522.22 3.56 

4. ไกพื้นเมือง - 2,025.78 13.83 

5. เปด - 328.67 2.24 

รวม 14,650.04 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  7 รายไดทางประมงของครัวเรือน 

                                                                                      หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
ผลผลิต             

(กก./คร.) 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1. กุงขาวแวนาไบท - 11,957.60 67.63 

2. ปลาตางๆ - 5,621.87 31.80 

3. ปูดํา - 100.00 0.57 

รวม 17,679.47 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี  8 รายไดอื่นของครัวเรือน 

                                                                                      หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 
รายไดอื่นทางการเกษตร 
-  คาเชาท่ีดินทางการเกษตร 
-  ขายพันธุพืช 
-  ขายพันธุสัตว 
-  แปรรูปผลผลิตในฟารม 
-  อื่นๆ 
- รับจางทางการเกษตร 
- นําเครื่องมือรับจาง 
-  หัตถกรรม/OTOP 
- กําไรคาขายเกษตร 
- อื่นๆ เกษตรนอกฟารม 
- เงินชวยเหลือดานเกษตร    

15,002.54 
32.14 
15.87 

411.11 
198.41 

2,952.38 
9,524.71 

142.86 
19.84 

1,226.19 
291.67 
187.30 

14.59 
0.21 
0.11 
2.74 
1.32 

19.68 
63.49 
0.95 
0.13 
8.17 
1.94 
1.25 

รายไดอื่นนอกการเกษตร 
- กําไรจากการคาขาย    
- ใหบริการนอกการเกษตร 
- หัตถกรรม/อุตสาหกรรม 
- อื่นๆ นอกเกษตรในฟารม 
- รับจางนอกการเกษตร 
- นําพาหนะไปรับจาง 
- ไดรับการชวยเหลือ 
- เงินชดเชย โบนัส นายหนา 
-  เงินเดือน 
-  เงินพนัน เส่ียงโชค 

85,996.24 
13,200.36 
1,640.89 
1,701.11 
1,560.00 

28,035.56 
- 

6,807.22 
64.00 

18,586.67 
2,220.00 

85.41 
15.35 
1.91 
1.98 
1.81 

32.60 
- 

7.92 
0.02 

21.61 
2.58 
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ตารางท่ี  8 รายไดอื่นของครัวเรือน (ตอ) 

   หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 
- ดอกเบ้ีย / ปนผล 
- เงินประกัน / ฌาปนกิจ 
-  ลูกหลานสงให 
-  เงินจากพิธีกรรมตางๆ 
-  นําเครื่องจักรไปรับจาง 
-  นําสัตวไปรับจาง 
-  คาเชาท่ีดินนอกเกษตร 
-  อื่นๆ นอกการเกษตร 

54.67 
64.00 

12,048.44 
- 
- 
- 
- 

13.33 

0.06 
0.07 

14.01 
- 
- 
- 
- 

0.02 
รวม 102,799.08 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 3.4.2 รายจายเงินสด 
       รายจายเงินสดรวม  
      รายจายเงินสดรวมของครัวเรือนโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 214,296.55 บาท โดยมี
รายจายเงินสดทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 26.30 และรายจายนอกการเกษตร คิดเปนรอยละ 73.70 ของ
รายจายเงินสดรวม (ตารางท่ี 4) 
      1)  องคประกอบของรายจายเงินสดทางการเกษตร  
             จากรายจายเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 57,354.16 บาท 
พบวารอยละ 76.80 ของรายจายเงินสดทางการเกษตรเปนรายจายเพื่อการลงทุนในกิจกรรมการผลิตพืช 
เฉล่ียครัวเรือนละ 44,046.60 บาท พบวา สวนใหญเปนคาใชจายในการลงทุนทํากิจกรรมการเกษตร คือ คา
ปุย คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาสารเคมี สวนรายจายเพื่อการ
ลงทุนในกิจกรรมประมง พบวารอยละ 15.44 สวนใหญเปนรายจายในกิจกรรมการประมง เฉล่ียครัวเรือนละ 
8,851.69 บาท สวนท่ีเหลือรอยละ 7.76 เปนกิจกรรมการผลิตสัตว  สวนใหญเปนรายจายในเรื่องของการซื้อ
พันธุสัตว อาหาร คาวัสดุ โดยเปนรายจายทางสัตว เฉล่ียครัวเรือนละ 4,455.88 บาท  
      2)  องคประกอบของรายจายเงินสดนอกการเกษตร 
            จากรายจายเงินสดนอกการเกษตรท้ังหมดเฉล่ียครัวเรือนละ 157,942.39 
บาท นั้น พบวาองคประกอบสวนใหญของรายจายนอกการเกษตรรอยละ 32.53 เปนคาอาหารประเภททํา
จากแปง เนื้อสัตว สัตวน้ํา โปรตีน ไขมัน และผักผลไมตางๆ คิดเปนมูลคาเฉล่ียครัวเรือนละ 49,952.32 บาท 
รองลงมาเปนคาใชจายทางการศึกษา รอยละ 12.76 เฉล่ียครัวเรือนละ 19,588.44 บาท คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา 
รอยละ 9.69 เฉล่ียครัวเรือนละ 14,885.42 บาท คาใชจายในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย รอยละ 6.48 คิดเปน
มูลคาเฉล่ียครัวเรือนละ 9,945.33 บาท (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี  9 รายจายทางพืชของครัวเรือน 

                                                                                      หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 

1. ขาวนาป 9,494.30 21.56 

2. ขาวนาปรัง 6,805.14 15.45 

3. ยางพารา 5,361.49 12.17 

4. ปาลมน้ํามัน 14,927.89 33.89 

5. ไรจาก 147.78 0.34 

6. ทุเรียน 91.33 0.21 

7. ตนสน 26.00 0.06 

8. มังคุด 160.00 0.36 

9. ไมผลอื่นๆ(เงาะ,สับปะรด) 72.62 0.16 

10. ไมยืนตนอื่นๆ(มะพราว,จูด,หมาก)  79.64 0.18 

11. ผัก  2,545.69 5.78 

12. พืชไร(มันเทศ) 2,504.12 5.69 

13. ไมดอก - - 

14. สวนผสม 1,830.58 4.16 

รวม 44,046.60 100.00 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี  10 รายจายทางสัตวของครัวเรือน 

                                                                                        หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1.  โคเนื้อ 2,029.41 45.54 

2.   สุกร 1,255.64 28.18 

3.   แพะ 54.67 1.23 

4. ไกพื้นเมือง 984.98  22.11 

5. เปด 131.18 2.94 

รวม 4,455.88 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  11 รายจายทางประมงของครัวเรือน 

                                                                                       หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1. กุงขาวแวนาไมท 4,505.78 50.00 

2. ปลาตางๆ 4,341.47 49.05 

3. ปูดํา 4.44 0.05 

รวม 8,851.69 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี  12 รายจายอื่นของครัวเรือน 

                                                                                        หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

เปนเงิน รอยละ 
รายจายอื่นทางการเกษตร 
- คาใชจายในการแปรรูปผลผลิตในฟารม 
-  คาซอมเครื่องจักร/โรงเรือน 
-  คาเชาเครื่องจักร/โรงเรือน 
-  คาบุกเบิกท่ีดินเกษตร  
-  คาซื้อท่ีดินทางการเกษตร 

 -  คาซื้อเครื่องจักรอุปกรณเกษตร 
 -  อุปกรณระบบน้ําเกษตร  
 - คาภาษีท่ีดินทางการเกษตร 
 - คาเชาท่ีดิน  
 - คาใชจายในการแปรรูปสินคาจากผลผลิตนอกฟารม 

4,397.28 
- 
- 
- 
- 

3,111.11 
6.67 

- 
6.61 
4.44 

- 

2.78 
- 
- 
- 
- 

70.75 
0.15 

- 
0.15 
0.10 

- 
 - คาใชจายในการนําหัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน - - 
 -  อื่นๆ(ท้ังในฟารมและนอกฟารม) 1,268.45 28.85 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  12 รายจายอื่นของครัวเรือน (ตอ) 

                                                                                        หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

เปนเงิน รอยละ 
รายจายนอกการเกษตร 
-  ขาวสารซื้อ 
-  อาหารทําจากแปง ,คาเนื้อสัตว/สัตวน้ํา/โปรตีนจากพืชและ  

ไขมัน ,ผักตางๆ/ผลไมตางๆ 
-  เครื่องปรุงรส 
-  อาหารสําเร็จรูป 
-  เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล 
-  เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล 

153,545.11 
7,533.48 

49,952.32 
 

2,269.56 
2,046.24 
1,881.77 
2,385.98 

97.22 
4.91 

32.53 
 

1.48 
1.33 
1.23 
1.55 

-  ยาสูบ/หมากพลู 
-  บริโภคอื่นๆ 
-  เส้ือผา/เครื่องนุงหม 
-  เครื่องแตงกายเสริมสวย 
-  สุขภัณฑ 

2,569.38 
63.11 

2,957.33 
671.11 

5,432.18 

1.67 
0.04 
1.93 
0.44 
3.54 

-  คาซอมแซมบาน 9,945.33 6.48 
-  คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา 
-  คาน้ําประปา 
-  เครื่องมือ/เฟอรนิเจอร 
-  คารักษาพยาบาล 
-  คาพาหนะ-ส่ือสาร 
-  ซื้อยานพาหนะ/คาซอม 
-  บริจาค/ทําบุญประเพณี 
-  การศึกษา 
-  เส่ียงโชค/มหรสพ 
-  คาภาษีท่ีดินนอกเกษตร 
-  คาเชาท่ีดินนอกเกษตร 
-  คาซื้อท่ีดินนอกเกษตร 
-  อื่นๆ 

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 

- 
- 

9.69 
0.59 
0.17 
1.24 
4.46 
5.41 
6.30 

12.76 
1.94 
0.25 
0.07 

- 
- 

รวม 157,942.39 100.00 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.5   รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
         3.5.1 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนรวม 
         เมื่อนํารายไดเงินสดทางการเกษตร และรายจายเงินสดทางการเกษตรมาหักลบกัน ปรากฏวา  
ครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ 98,584.28 บาท เมื่อ
รวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 
201,383.36 บาท และมีรายไดเงินสดสุทธิเฉล่ียตอคน 55,939.82 บาท และเมื่อนํารายจายท่ีใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน หรือรายจายเงินสดนอกการเกษตร มาหักออกจากรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
ปรากฏวาครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ มีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 
43,440.97 บาท (ตารางท่ี 4) 
  
3.6   ทรัพยสินของครัวเรือน 
 ในการสํารวจทรัพยสินในชวงปการเพาะปลูก 2558/2559 ของครัวเรือนเกษตรท่ีอยูในพื้น ท่ี
โครงการฯ  พบวา โดยเฉล่ียแลวกลุมครัวเรือนเกษตรท่ีสํารวจมีทรัพยสิน คิดเปนมูลคาประมาณครัวเรือนละ
3,092,245.07 บาท ทรัพยสินท่ีเกษตรกรครอบครองอยูมีท้ังทรัพยสินทางการเกษตร และทรัพยสินนอก
การเกษตร ซึ่งคิดเปนสัดสวนของทรัพยสินทางการเกษตรประมาณ 2,421,382.40 บาท หรือรอยละ 78.30 
ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด ประกอบดวยทรัพยสินคงท่ีรอยละ 95.76 ทรัพยสินดําเนินงานรอยละ 1.36 และ
ทรัพยสินหมุนเวียนรอยละ 2.88 ของมูลคาทรัพยสินทางการเกษตร สวนทรัพยสินนอกการเกษตร คิดเปนรอย
ละ 21.70 ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด โดยทรัพยสินท่ีมีมูลคาคอนขางสูง คือท่ีดินทางการเกษตร (ท่ีสวน ท่ีนา) 
และบาน รั้ว ท่ีดินนอกการเกษตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 
  
3.7   หนี้สินของครัวเรือน 
 ครัวเรือนเกษตรพื้นท่ีโครงการฯ มีหนี้สินในชวงปลายปเพาะปลูก 2558/59 เฉล่ียครัวเรือนละ 
130,785.32 บาท จากจํานวนหนี้ สินท้ังหมด แหลงเงินกูสวนใหญของเกษตรกรมาจากการกูจาก ธกส.  
รองลงมาเปนการกูจากกองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร กลุมสัจจะออมทรัพย / กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ธนาคารพาณิชย ญาติพี่นอง และอื่นๆ โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย เฉล่ียรอยละ 8 บาท/ป ระยะเวลาของการกูยืม
เปนการกูยืมระยะส้ันและระยะปานกลาง สําหรับวัตถุประสงคของการกูสวนใหญ คือเพื่อใชประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตร เชน คาปุย คาพันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือน เพื่อ
การศึกษา สราง/ซอมท่ีอยูอาศัย ซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ และซื้อท่ีดินทางการเกษตร เปนตน โดยในระหวางป
มีการชําระหนี้คืนบางสวนดวย (ตารางท่ี 14) 
 
 
 
 
 
 



20 
 

        ตารางท่ี  13 มูลคาทรัพยสินปลายปของครัวเรือนเกษตรแยกตามชนิดทรัพยสิน 
                                                                                                       หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

มูลคา รอยละ 
รวมทรัพยสินท้ังหมด (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) ทรัพยสินคงท่ี 2,318,635.56 95.76 
  - ท่ีดินทํานา 
  - ท่ีดินทําไร 
  - ท่ีดินทําไมผล/ไมยืนตน 
  - ท่ีดินทําสวนผัก 
  - ท่ีดินทุงหญาเล้ียงสัตว 
  - โรงเรือน/ยุงฉาง 
  - คอกสัตว/โรงเรือนอุปกรณ 
  - บอเพาะพันธุ/เล้ียงสัตวน้ํา 
  - อื่นๆ  

384,362.22 
66,733.33 

1,696,644.44 
50,311.11 
10,933.33 
1,333.33 

14,751.11 
33,544.44 
60,022.22 

16.58 
2.88 

73.17 
2.17 
0.47 
0.06 
0.64 
1.45 
2.59 

(2) ทรัพยสินดําเนินงาน 32,964.89 1.36 
  - รถไถเดินตาม 
- รถไถ  4  ลอ 
- รถอีแตน/รถบรรทุก 
- เครื่องสูบน้ํา/ปม 

  - มอรเตอรสูบน้ํา  
- เครื่องพนยา 
 - อุปกรณการใหน้ํา 
- จักรรีดยางพรอมอุปกรณ 
- เรือพาย/เรือยนต 
- รถจักรยานยนต 
- รถเข็น/จักรยาน 

  - อุปกรณการการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
  - เครื่องรีดนม + อุปกรณ 
  - อื่นๆ 
 

4,268.80 
8,311.11 
7,200.00 
1,106.67 

851.56 
361.33 

1,148.44 
69.33 

1,171.11 
3,971.11 

433.33 
3,059.11 

- 
1,008.89 

12.95 
25.21 
21.84 
3.36 
2.58 
1.10 
3.48 
0.21 
3.55 

12.05 
1.31 
9.28 

- 
3.06 

        ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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        ตารางท่ี  13 มูลคาทรัพยสินปลายปของครัวเรือนเกษตรแยกตามชนิดทรัพยสิน (ตอ) 
                                                                                  หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

มูลคา รอยละ 
(3) ทรัพยสินหมุนเวียน 69,781.96 2.88 
- เงินสดในมือ 
- เงินสดในธนาคารและแหลงการเงินอื่นๆ 
- เช็ค/ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
- มูลคาปจจัยคงเหลือ(ปุยยา) 
- ผลผลิตพืชคงเหลือ 
- ผลผลิตปศุสัตวคงเหลือ 
- อื่นๆ 

2,400.62 
41,595.56 
1,244.44 

155.56 
591.11 

23,545.78 
248.89 

3.44 
59.61 
1.78 
0.22 
0.85 

33.74 
0.36 

(4) ทรัพยสินนอกการเกษตร 670,862.67 100.00 
- บาน/รั้ว/ท่ีอยูอาศัย 
- ท่ีดินนอกการเกษตร 

497,255.56 
40,864.67 

74.12 
6.09 

- รถจักรยานยนต 
- รถยนต/รถบรรทุก 
- เรือพาย/เรือยนต 
- เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 
- เตาแกส 
- จักรเย็บผา   
- เครื่องปนไฟ 
- เครื่องปมน้ํา/มอเตอร 
- เฟอรนิเจอร/ตูเส้ือผาฯ 
- โทรศัพท  
- เครื่องมือ/เครื่องจักรอื่นๆ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
- เครือ่งคอมพวิเตอร 
- อื่นๆ นอกการเกษตร 

14,713.33 
81,422.22 
5,580.00 

13,465.78 
606.44 
249.78 

- 
659.56 

6,844.44 
3,085.33 
1,422.22 

- 
1,451.11 
3,242.22 

 

2.19 
12.14 
0.83 
2.01 
0.09 
0.04 

- 
0.10 
1.02 
0.46 
0.21 

- 
0.22 
0.48 

        ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.8   มูลคาทรัพยสินสุทธิและความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน 
 เมื่อนํามูลคาทรัพยสินและหนี้สินมาพิจารณารวมกันเพื่อดูฐานะความมั่นคง และความสามารถในการ
ชําระคืนเงินท่ีกูยืม โดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญ คือ มูลคาทรัพยสินเกษตรสุทธิ และสัดสวนทรัพยสินตอ
หนี้สิน ในภาพรวมของครัวเรือนในพื้นท่ีโครงการฯ พบวาทุกครัวเรือนมีมูลคาทรัพยสินเกษตรสุทธิเปนคาบวก  
รวมท้ังสัดสวนสุทธิ  สัดสวนดําเนินการ และสัดสวนหมุนเวียน ยังคงมีคามากกวาหรือเทากับ 1 ประกอบกับคา
ของ Debt-Equity Ratio คอนขางตํ่า แสดงวาเกษตรกรทุกครัวเรือนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมี
ความสามารถหาเงินมาชําระคืนเงินกูไดไมวาจะเปนหนี้สินระยะส้ัน หรือระยะยาว โดยมีสัดสวนสุทธิ อยูท่ี 18.51 
(ตารางท่ี 14)  
 
                ตารางท่ี  14   มูลคาทรัพยสินสุทธิและความสามารถในการชําระคืนหนี้สินของเกษตรกร 

                                                                                หนวย  :  บาท/ครัวเรือน 
รายการ เฉล่ีย 

ทรัพยสินปลายป 
  - ทรัพยสินเกษตร 
  - ทรัพยนอกเกษตร 

หนี้สินปลายปรวม 
ทรัพยสินเกษตรสุทธิ   
สัดสวนสุทธิ 
สัดสวนดําเนินการ 
สัดสวนหมุนเวียน 
Debt-Equity  Ratio   

3,092,245.07 
2,421,382.40 

670,862.67 
130,785.32 

2,290,597.10 
18.51 
0.78 
9.87 
0.06 

               ท่ีมา  :  จากการคํานวณ 
               หมายเหตุ  :  ทรัพยสินเกษตรสุทธิ   =   ทรัพยสินทางการเกษตร - หนี้สิน 
                      สัดสวนสุทธิ =   ทรัพยสินเกษตร/หนี้สิน 

           สัดสวนดําเนินการ =   (ทรัพยสินดําเนินการ+ทรัพยสินหมุนเวียน) / (หนี้สินระยะปาน   
กลาง+ ระยะส้ัน) 

                     สัดสวนหมุนเวียน =   ทรัพยสินหมุนเวียน / หนี้สินระยะส้ัน 
                              Debt-Equity Ratio       =   หนี้สินท้ังหมด / ทรัพยสินเกษตรสุทธิ     
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3.9 การรับรูเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ี 

ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
จากการสํารวจการรับรูเรื่องเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎร

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ของเกษตรกร
ในเขตพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ สรุปขอมูลไดดังนี้ 

1. การรับรูในเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎร
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  

    พบวา เกษตรกรรอยละ 86.22 ทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ และรอยละ 
13.78 ไมทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 94.22 ไมทราบเรื่องแผน
แมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 และ
เกษตรกรท่ีทราบ มีเพียงรอยละ 5.78 โดยทราบจากเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังเกษตร
อําเภอ ประมง ปศุสัตว สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เจาหนาท่ีโครงการฯ รวมท้ังเจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
ท้ังผูใหญบาน เจาหนาท่ีอําเภอ รวมถึงส่ือโทรทัศน   

2. การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา  

การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 68.44 ไมไดรับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต มีเพียงรอยละ 31.56 ท่ีไดรับ ซึ่งเปนพันธุพืช (ขาว, พันธุผัก พริก มะนาว, ปาลมน้ํามัน) พันธุ
ปลาดุก ปลากะพง ปลานิล พันธุไก และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล  

3. การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ี
ผานมา 

การไดรับการบริการ เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร 
จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา 
เกษตรกรสวนใหญรอยละ 93.78 ไมไดรับการบริการดังกลาว มีเกษตรกรเพียงรอยละ 6.22 ท่ีไดรับการ
บริการ ซึ่งสวนใหญเปนการตรวจวิเคราะหดิน จากหมอดินอาสา รวมถึงการวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว  

4. การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา 

การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2558/59 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 79.11 ไมได
รับการถายทอดความรู เกษตรกรรอยละ 20.89 ไดรับความรูจากการถายทอด โดยสวนใหญไดรับการอบรมใน
เรื่องการถายทอดความรู การปรับปรุงดิน การดูแลรักษาพันธุสัตว การปลูกขาว การทําปุยหมักชีวภาพ และ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน  
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุป 

    4.1.1 สภาพครัวเรือนเกษตร พื้นท่ีถือครองการเกษตรและการเปนสมาชิกสถาบัน 
         ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยู ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.61 คนตอครัวเรือน และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 50.22 ไดรับ
การศึกษาในเกณฑภาคบังคับ พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 19.81 ไรตอครัวเรือน และเปนพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน 
เฉล่ีย 9.20 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เฉล่ีย 10.61 ไรตอครัวเรือน การเปนสมาชิก
ของกลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของ ธกส. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ 
         4.1.2 การใชท่ีดินทางการเกษตร       

         จากการศึกษาการใชท่ีดินทําประโยชนพื้นท่ีทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร พบวาพื้นท่ี
สวนใหญใชในการปลูกไมยืนตน มากท่ีสุด เฉล่ีย 9.44 ไรตอครัวเรือน รองลงมาใชในการทํานาขาว เฉล่ีย 4.98 
ไรตอครัวเรือน เปนท่ีรกรางวางเปลา ท่ีอยูอาศัย ทําไรนาสวนผสม ท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ท่ีสวนผัก ปลูกพืชไร 
ปลูกไมผล ท่ีใชเล้ียงสัตว ท่ีทุงหญาเล้ียงสัตว ตามลําดับ  
         4.1.3 รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน 
       1.  รายไดเงินสด 
   ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการฯ มีรายไดเงินสด รวมเฉล่ียครัวเรือนละ 258,737.52 
บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 155,938.44 บาท โดยรายไดเงิน
สดทางการเกษตร สวนใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช ซึ่งไดจากการขายปาลมน้ํามัน ยางพารา 
รองลงมา คือ ผลผลิตขาว รวมแลวมีมูลคา 123,608.92 บาทตอครัวเรือน สวนของรายไดจากการขายผลผลิต
ทางประมง ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตกุงขาวแวนาไมท และปลากะพง รวมแลวมีมูลคา 
17,679.47 บาทตอครัวเรือน ดานปศุสัตวมีรายไดจากการขาย โคเนื้อ สุกร ไกพื้นเมือง แพะและเปด รวม
มูลคา 14,650.04 บาทตอครวัเรือน 

สวนรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 102,799.08 บาท พบวาสวนใหญเปน
รายไดจากการรบัจางนอกการเกษตร รองลงมาเปนรายไดจากเงินเดือน รายไดจากกําไรจากการคาขาย และ
ลูกหลานสงให เปนตน  
       2. รายจายเงินสด 
    รายจายเงินสดรวมของครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 214,296.55 บาท ในจํานวนนี้เปน
รายจายเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 57,354.16 บาท สวนใหญเปนรายจายเพื่อการลงทุนใน
กิจกรรมการผลิตพืช เฉล่ียครัวเรือนละ 44,046.60 บาท โดยเฉพาะอยางยิ่งใชจายไปในเรื่องการซื้อปุยเคมี  
คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาสารเคมี ดานรายจายในกิจกรรม
ประมง เฉล่ียครัวเรือนละ 8,851.69 บาท เปนคาใชจายในการซื้อพันธุกุง อาหาร คาวัสดุ และคาจางลอกบอ 
ท่ีเหลือเปนกิจกรรมดานปศุสัตว เฉล่ียครัวเรือนละ 4,455.88 บาท สวนรายจายเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 157,942.39 บาท พบวา องคประกอบสวนใหญเปนคาใชจายคาอาหารท่ีทําจากแปง เนื้อสัตว 
สัตวน้ํา โปรตีน ผักผลไม คาใชจายทางการศึกษา คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา และซอมแซมท่ีอยูอาศัย  
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         4.1.4 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
  ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 
98,584.28 บาท เมื่อรวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
เฉล่ียครัวเรือนละ 201,383.36 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 43,440.97 
บาท 
         4.1.5 ทรัพยสิน หนี้สินของครัวเรือน และความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน 
  ครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยูในพื้นท่ีโครงการฯ พบวา มีทรัพยสิน คิดเปนมูลคาประมาณ
ครัวเรือนละ 3,092,245.07 บาท ทรัพยสินท่ีเกษตรกรครอบครองอยูมีท้ังทรัพยสินทางการเกษตร และ
ทรัพยสินนอกการเกษตร โดยทรัพยสินท่ีมีมูลคาคอนขางสูง คือ ท่ีดินทางการเกษตร (ท่ีดินไมผล-ไมยืนตน ท่ี
นา) บาน รั้ว และท่ีอยูอาศัย 
  ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ มีหนี้สิน เฉล่ียครัวเรือนละ 130,785.32 บาท หนี้สิน
สวนใหญมาจากแหลงเงินกูจาก ธกส. รองลงมาเปนการกูเงินจากกองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร ธนาคาร
พาณิชย ญาติพี่นอง และอื่นๆ โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย เฉล่ียรอยละ 8 บาทตอป ระยะเวลาของการกูยืมเปนการ
กูยืมระยะส้ัน และระยะปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เชน คาปุย คา
พันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณการเกษตร ใชจายในครัวเรือน และในระหวางปไดมีการชําระหนี้คืนบางสวน
ดวย  การศึกษาฐานะความมั่นคง และความสามารถในการชําระคืนเงินท่ีกูยืม พบวามีความมั่นคงในทรัพยสิน 
และมีความสามารถในการชําระเงินกูไดทุกครัวเรือน  เนื่องจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ ยังคงเปนคาบวก และ
สัดสวนสุทธิมีคามากกวา 1 คือสัดสวนสุทธิอยูท่ี 18.51 
 
4.2 การรับรูเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ี 
ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

การรับรูเรื่องเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนา
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2557 – 2559 พบวา รอยละ 86.22 ทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ และ
รอยละ 13.78 ไมทราบ เรื่องแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนังฯ ป 2557–2559 รอยละ 94.22 ไมทราบ และมีเพียงรอยละ 5.78 ท่ีทราบ โดยทราบจากเจาหนาท่ี
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงส่ือโทรทัศน   

การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน
รอบ 2 ปท่ีผานมา พบวา เกษตรกรรอยละ 68.44 ไมไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต มีเพียง รอยละ 31.56 
ท่ีไดรับ ไดแกพันธุพืช พันธุปลา พันธุปศุสัตว และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล  

การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา 
เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร จากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พบวา รอยละ 93.67 ไมไดรับการบริการ มีเกษตรกรเพียง รอยละ 6.22 ท่ีไดรับการ
บริการ เปนการตรวจวิเคราะหดิน การวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว  

การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ในรอบ 2 ปท่ีผานมา 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

พื้นท่ี โดยเฉพาะแผนดําเนินงานในพื้นท่ีซึ่งเปนท่ีตองการของเกษตรกร และท่ีสําคัญคือประโยชนท่ีเกษตรกร
จะไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ รวมท้ัง การสงเสริมการสรางอาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อรองรับความผัน
ผวนท่ีเกิดจากปจจัยเส่ียงตางๆ ของภาคเกษตรดวย  
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