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คํานํา 

 การศึกษาขอมูลพื้นฐานครัวเรือนเกษตร ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายได
ใหแกราษฎร โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ  สภาพสังคม รวมท้ังสภาพปญหาของเกษตรกรซึ่งมีพื้นท่ีอยูในโครงการพัฒนาพื้นท่ี
ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําใหเห็นภาพรวมของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนกอนดําเนินการตามแผนแมบทฯ ในชวงป พ.ศ.2555 -  2559 อีกท้ัง
สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาหลังส้ินสุดแผนฯ 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี หวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน
ตอสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการพัฒนา ประกอบการพิจารณาหา
แนวทางในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยูในเขตโครงการพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังฯ ตอไป ในการศึกษาครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนเกษตรกรท่ี
ตกเปนตัวอยางกรณีศึกษาเปนอยางดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 
 
  การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎรโครงการ
พัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ.2555 – 2559 มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง กอนมีแผนแมบท
ฯ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการพัฒนาในโอกาสตอไป รวมท้ังศึกษาปญหา 
อุปสรรค ทัศนคติ และแนวคิดในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
  ผลการศึกษาปรากฏวา ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.81 คนตอครัวเรือน และ
ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 46.84 ไดรับการศึกษาในเกณฑภาคบังคับ พื้นท่ี    
ถือครองเฉล่ีย 19.79 ไรตอครัวเรือน ในจํานวนนี้เปนพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน เฉล่ีย 10.07 ไร
ตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เฉล่ีย 9.72 ไรตอครัวเรือน การเปนสมาชิกของ
กลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของ ธกส. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    
สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ ท้ังนี้ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูใน
โครงการฯ มีรายไดเงินสดรวมเฉล่ียครัวเรือนละ 335,021.27 บาท ในจํานวนนี้เปนรายไดเงินสด
ทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 197,321.62 บาท และรายไดเงินสดนอกการเกษตร 
เฉล่ียครัวเรือนละ 137,699.65 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 
236,979.34 บาท  
  ปญหา ทัศนคติ และแนวคิดของเกษตรกรในภาพรวม พบวาครัวเรือนเกษตรท่ีมี
พื้นท่ีอยูในโครงการฯ มีปญหาดานการผลิตมากท่ีสุด จากภัยธรรมชาติ รองลงมาปจจัยการผลิต 
ไดแกปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช มีราคาแพง  ปญหาดานการตลาดและราคา ไดแกราคาสินคาเกษตร
ตกตํ่า ไมมีเสถียรภาพ ปญหาดานท่ีดินทําการเกษตร พบวาเกษตรกรสวนใหญไมมีท่ีดินเปนของ
ตนเอง ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์  ปญหาดานเงินทุน พบวาขาดแหลงเงินทุน เงินกูอัตราดอกเบ้ียสูง และ
ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน  ปญหาดานความรู สวนใหญเกษตรกรไมทราบขาวสารทางการเกษตร 
ขาดความรูดานการปรับปรุงผลผลิต การตลาด และการปรับปรุงดิน   

ขอเสนอแนะ การสงเสริมของภาครัฐ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และการ
ทําความเขาใจแกเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะแผนดําเนนิงานในพื้นท่ีซึ่งเปนท่ีตองการของเกษตรกร 
และท่ีสําคัญคือประโยชนท่ีเกษตรกรจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ รวมท้ังสงเสริมการ
รวมกลุมเกษตรกร ใหมีการรวมกลุมท่ียั่งยืนมากข้ึน เพื่อใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการวางแผนกับ
ชุมชนในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี และความตองการของตลาดและตัวเกษตรกรเอง ใน
ลักษณะการรวมกลุมแบบองคกรรวม ระหวางภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน อีกท้ังยังเปน
แหลงถายทอดความรูดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ รวมท้ังเปนแหลงขอมูล รับรู
สถานการณปจจุบัน ประสานความชวยเหลือ และแกไขปญหาของเกษตรในชุมชนรวมกัน พรอมท้ัง
สรางเครือขายระหวางพื้นท่ีเพื่อการแลกเปล่ียนประสานงานในอนาคต  

 
 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 เหตุผลความจําเปน 

1.1.1 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนา
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและตรงกับความตองการของ
เกษตรกร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ํา  และทรัพยากรดินใหสอดคลองกับการเกษตรใน
พื้นท่ี  พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางครบวงจรต้ังแตการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอมและความสมดุลทางธรรมชาติ  โดยดําเนินการในพื้ น ท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 10 อําเภอ  จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ  และจังหวัดสงขลา 1 อําเภอ  พื้นท่ีรวม 1.99 
ลานไร 

1.1.2 กรอบแนวคิดหลัก 
1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริท่ี

เกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ีสอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน 
2) ดําเนินการพัฒนาโดยยึดพื้นท่ี หนาท่ีและกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก (Area-

Function-Participation : AFP) โดยมุงสูการพัฒนาคนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนสําคัญ 

3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังเกษตรกร ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน และภาคราชการ 

1.1.3 วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังใหเกิดความมั่นคง ราษฎรอยูดีมีสุข มีระบบการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ” 

1.1.4 พันธกิจ 

1) พัฒนาอาชีพในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชน ใหพอ
อยูพอกิน สูการเหลือกินเหลือใชและพึ่งตนเองได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) สงเสริมพัฒนาการผลิตอยางเปนระบบครบวงจร สอดคลองกับศักยภาพของแตละ
พื้นท่ีโดยเนนการใช และการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุลเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง และมีสวนรวมในกระบวน
กระบวนการพัฒนาชุมชน 

4) เสริมสรางกลไกการดําเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการให เกิดเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบท่ียั่งยืน 

1.1.5 วัตถุประสงค  

1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสงเสริม และพัฒนาอาชีพของประชาชนใน
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอยางบูรณาการเปนองครวม มุงสูการพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2) เพื่อพัฒนาการผลิตใหเขมแข็งและสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับประชาชนดวย
การพัฒนาสงเสริมอาชีพและการมีงานทําอยางเปนระบบครบวงจรสอดคลองกับศักยภาพในแตละพื้นท่ี
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน องคกรชุมชน และสถาบันเกษตรกรใหพรอมรับ
การเปล่ียนแปลง และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

4) เพื่อพัฒนาคนในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง ใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน มีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

5) เพื่อพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการการดําเนินงานใหเกิดเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบท่ียั่งยืน 

1.1.6 เปาหมายหลัก 
1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 เมื่อ

ส้ินป ๒๕๕๙ 
๒) รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 

10 เมื่อส้ินป ๒๕๕๙ 
3) รายไดประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังไมตํ่ากวา ๓๐,000 บาท /คน /ป เมื่อส้ินป 

๒๕๕๙ 

1.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร  

1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาการเกษตรใหเกิดความมั่นคง 
2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาแบบผสมผสานท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในพื้นท่ี 

พรอมกับพัฒนา องคกรชุมชน และสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง 
3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการสรางตนแบบใหเกิดความสําเร็จท่ีจะเปนแนวทาง

และตัวอยางในการขยายผล 
4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหเกิดเอกภาพ 

และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานแบบบูรณาการของทุกภาคสวน 
 1.8 จากการประชุมคณะทํางานรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2551 ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 8 เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อใชวัดผลการพัฒนาในโอกาสตอไป  
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง  
 1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 
กอนหรือระหวางดําเนินงานตามแผนแมบทฯเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาหลังส้ินสุดแผนฯ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ทัศนคติและแนวคิดในการประกอบอาชีพของเกษตรกรใน
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ดําเนินการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน 42 หมูบานๆ ละ 
6 ครัวเรือน รวม 252  ครัวเรือน   

1.4 วิธีการศึกษา 

 1.4.1  ประเด็นการศึกษาประกอบดวย 

  (1)  สภาพท่ัวไปของครัวเรือนเกษตร 
  (2)  จํานวนแรงงานในครัวเรอืน 
  (3)  ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
  (4)  ลักษณะการใชท่ีดินในการเกษตร 
  (5)  ผลผลิตทางการเกษตร 
  (6)  รายได  รายจาย  และรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 
  (7)  รายไดสุทธิรวมของครัวเรอืนเกษตร(ในและนอกภาคเกษตร) ในโครงการฯ 
  (8)  ภาวะทรัพยสิน  หนี้สินของครัวเรือน 
  (9)  ปญหาและทัศนคติของเกษตรกร 
  (10) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 
 

 1.4.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  (1)  เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากการสํารวจครัวเรือนเกษตรกรโดยใชแผนแบบ
การสุมตัวอยางแบบแบงเปนพวกสองข้ันตอน ( Stratified  Two – Stage  Sampling)  โดย
แบงกลุมหมูบานเปนพวกตามเขตการผลิต  (Stratified)  เปนหนวยสุมแรก (Primary Sampling  
Unit)  และสุมหาหมูบานตัวอยาง ตอจากนั้นทําการนับจดครัวเรือนเกษตรกรในแตละหมูบานตัวอยาง
ใชเปนหนวยสุมท่ีสอง(Secondary Sampling  Unit)  และดําเนินการสุมหาเกษตรกรตัวอยางเพื่อ
สัมภาษณ  การเก็บขอมูลในชวงปการเพาะปลูก 2554/2555  ( 1 พฤษภาคม  2554 – 30  
เมษายน  2555) 
  (2)  การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูลในรูปของคาเฉล่ีย  และ
คารอยละ  เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรกอน
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ  

1.4.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของการพัฒนาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะส้ัน ตามเปาหมายของ
แผนแมบทฯ กลาวคือ 

1) ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 เมื่อ
ส้ินป ๒๕๕๙ 

๒) รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 
10 เมื่อส้ินป ๒๕๕๙ 
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1.5  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นําผลการศึกษาในครั้งนี้เปนฐานของการวัดผลการพัฒนาวาเปนไปตามเปาหมายของแผนฯ  
หรือไมอยางไร  เมื่อมีการดําเนินงานไประยะหนึ่งหรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของแผน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  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 พื้น ท่ี
1,838,865 ไร ประกอบดวยพื้นท่ีท้ังหมดของอําเภอปากพนัง  อําเภอเชียรใหญ  อําเภอหัวไทร  อําเภอ
เฉลิมเกียรติ อําเภอชะอวด  อําเภอรอนพิบูลย  อําเภอจุฬาภรณ  พื้นท่ีบางสวนของอําเภอลานสกา  
อําเภอพระพรหม  และอําเภอเมือง   

จังหวัดพัทลุง  2 อําเภอ 2 ตําบล 18 หมูบาน พื้นท่ี 71,007 ไร ประกอบดวยพื้นท่ี
บางสวนของอําเภอควนขนุน  อําเภอปาพะยอม  

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

อดีตของลุมน้ําแหงนี้เคยเปนพื้นท่ีลุมท่ีมีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเพาะปลูก  มีการทํานามากท่ีสุด โดยอาศัยน้ําจากแมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนสายน้ําสําคัญของลุมน้ําปาก
พนังจึงเปนแหลงปลูกขาวของภาคใต รวมท้ังเปนศูนยกลางแหงความเจริญรุงเรืองทุกๆ ดาน จนเปนท่ีรูจัก
ของผูคนอยางกวางขวาง ในนาม "เมืองอูขาวอูน้ํา" 

ปจจุบันเมื่อเวลาผานไป "ลุมน้ําปากพนัง"  ท่ีเคยอุดมสมบูรณกลับมีปญหาหลายประการ
เกิดข้ึน ดวยสาเหตุจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ จากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ความ
ตองการใชน้ํายอมมีปริมาณมากข้ืนดวย แตปาไมตนน้ําลําธารท่ีลดจํานวนลงอยางรวดเร็วทําใหปริมาณน้ํา
จืดท่ีเคยดูดซับไวแลวทะยอยปลอยลงในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาในชวงฤดูแลงลดลงดวย  น้ําจืดท่ี
เคยมีใชปละ 9 เดือน ในปจจุบันเหลือเพียงปละ 3 เดือน และเนื่องจากลักษณะของแมน้ําปากพนังมีระดับ
ทองน้ําอยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเล และมีความลาดชันนอย เมื่อน้ําจืดทางดานตนน้ํามีปริมาณนอย  ทําให
น้ําเค็มสามารถรุกลํ้าเขาไปในแมน้ําปากพนัง และลําน้ําสาขาเปนระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ทางตอนใตของลุมน้ําปากพนังยังมี "พรุควนเคร็ง" ซึ่งเปนท่ีลุมขนาดใหญ ประมาณ 200,000 
ไร มีน้ําทวมขังตลอดป และมีสภาพเปนดินกรด และน้ําเปรี้ยว ราษฎรไมสามารถใชประโยชนเพื่อ
การเกษตรได รวมท้ังน้ําเนาเสียจากการทํานากุงไดไหลลงในลําน้ําตางๆ จนไมสามารถนําไปใชเพื่อการ
เพาะปลูกไดกลายเปนปญหาระหวางชาวนาขาวและชาวนากุงอีกดวย  ปญหาอุทกภัยยังเปนปญหาสําคัญ
อีกประการหนึ่งของลุมน้ําปากพนังท่ีจะเกิดในชวงฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากในลุมน้ําแตพื้นท่ีลุม
น้ําเปนพื้นท่ีราบแบน มีความลาดชันนอย ประกอบกับภาวะอุทกภัยมักจะเกิดในชวงน้ําทะเลหนุนสูง ทําให
ระบายน้ําออกสูทะเลไดยาก สภาพน้ําทวมจึงทําความเสียหายใหแกพื้นท่ีเพาะปลูก และพื้นท่ีชุมชนเมือง
เปนบริเวณกวาง 

น้ําจืด - น้ําเค็ม - น้ําเปรี้ยว จึงเปนปญหาท่ีชาวลุมน้ําปากพนัง ตองเผชิญอยูในปจจุบัน 
เปนสาเหตุในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวไดรับความเสียหาย ผลผลิตตกตํ่า 
ราษฎรมีฐานะยากจนลง  ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการแกไข และการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง ตามแนวพระราชดําริจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยพลิกฟนความอุดมสมบูรณใหกลับคืนสูลุมน้ํา
ปากพนัง ดังเชนในอดีตท่ีผานมาได 
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2.1.2  ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ 
         ลุมน้ําปากพนังมีรูปรางเปนส่ีเหล่ียม สภาพภูมิประเทศประกอบดวยเทือกเขาสูงชัน

ทางดานตะวันตกของพื้นท่ีลุมน้ําโดยทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต เกือบขนานกับแนวชายฝงทะเล สภาพ
ของพื้นท่ีจะลาดเอียงลงมาทางดานตะวันออกของลุมน้ําจนถึงชายฝงทะเล โดยจุดสูงสุดของพื้นท่ีอยูท่ี
เทือกเขาหลวงสูง 1,365  เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง แบงออกได 4  
ลักษณะ คือ บริเวณท่ีเปนเทือกเขาบรรทัดทางดานตะวันตกของพื้นท่ีลุมน้ํา อันเปนแหลงตนกําเนิดของ
แมน้ําปากพนัง ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของลุมน้ํา มีความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉล่ียมากกวา 35 เปอรเซ็นต  
ถัดจากพื้นท่ีภูเขามาทางดานตะวันออก สภาพพื้นท่ีจะคอยๆ ลาดลงมาเปนท่ีลาดเชิงเขามีลักษณะพื้นท่ี
เปนลูกคล่ืนลอนชันถึงพื้นท่ีคอนขางเรียบ ถัดลงมาตอนกลางของพื้นท่ี  ลุมน้ําจะปรากฏมีแนวสันทราย
ทะเลเกาอยู  2  แนว ทอดตัวตามแนวเหนือใต และในระหวางแนวของสันทรายทะเลเกา ท้ังสองนี้จะเปน
ท่ีราบลุมตํ่าประกอบดวยพื้นท่ีพรุ และพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดเปนสวนใหญ ถัดจากสันทรายทะเลเกาออกมา
ทางดานตะวันออก เปนพื้นท่ีราบลาดเทลงสูแมน้ําปากพนังฝงตะวันตก เปนแหลงปลูกขาวท่ีใหญท่ีสุดของ
ลุมน้ําปากพนัง สวนพื้นท่ีฝงขวาของแมน้ําปากพนังกับสันทรายริมทะเลเปนพื้นท่ีราบลุม  แองท่ีลุมอยูคอน
ไปทางสันทราย และมีแนวเกือบขนานกับสันทราย ดานท่ีชิดกับสันทรายเปนแองน้ํามีน้ําทวมขัง  

สําหรับแมน้ําสายปากพนังมีตนกําเนิดจากควนหินแทน และควนหินแกวทางดาน
ตะวันตกเฉียงใตของพื้นท่ี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด บริเวณท่ีเปนรอยตอระหวางเขต 3 อําเภอ 
คืออําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลําน้ํามีทิศทางการไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ ผานอําเภอชะอวด อําเภอเชียรใหญ และอําเภอปากพนัง 
ลงสูอาวปากพนังบริเวณบานปากน้ํา ความยาวของลําน้ําปากพนังจากตนน้ําถึงจุดท่ีไหลลงอาวปากพนัง
ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร  โดยท่ีแมน้ําปากพนังตอนตนเรียกวา  หวยน้ําใส  และคลองไมเสียบ ชวงท่ี
ไหลผานอําเภอชะอวด และอําเภอเชียรใหญเรียกวาคลองชะอวด ชวงท่ีไหลผานอําเภอปากพนังเรียกวา
แมน้ําปากพนัง ลําน้ําสาขาซึ่งเปนแหลงน้ําตนทุนของแมน้ําปากพนัง  สวนใหญจะไหลลงมาจากเทือกเขา
บรรทัดซึ่งอยูทางดานตะวันตก ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ ไดแกคลองลาไม คลองถํ้าพระ คลองรากไม คลองฆอง 
คลองเชียรใหญ คลองบางไทร คลองเสาธง คลองชะเมา ฯลฯ  สวนลําน้ําสาขาทางทิศตะวันออกของแมน้ํา
ปากพนัง ต้ังแตตอนใตของอําเภอเชียรใหญลงไปเปนลําน้ําท่ีชวยระบายน้ําจากแมน้ําปากพนังลงทะเล 
ไดแก คลองปากพนัง  (คลองหัวไทร) คลองทาพญา คลองบางพรุ คลองบางทราย คลองบางโด คลองบาง
ไทรปก ฯลฯ 

2.1.3  สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากลุมน้ําปากพนังตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกภาคใตของประเทศไทย 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําใหเกิดฤดูกาล 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูรอน  โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ีพัดผานชวงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนตุลาคม กอใหเกิดปริมาณฝนในบริเวณพื้นท่ีไมมากนักเพราะมีภูเขาสูงดานทิศตะวันตก วางแนว
ขวางทิศทางลม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานบริเวณอาวไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธันวาคม กอใหเกิดปริมาณฝนตกชุก  
 2.1.4  สภาพดิน 

สภาพดินในพื้นท่ีโครงการฯ สวนใหญเปนดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน น้ําทะเล  
เนื่องจากน้ําทะเลเคยทวมถึงพื้นท่ีราบมากอน มีลักษณะเปนดินเหนียวเนื้อดินละเอียดมาก การระบายน้ํา
ไมดี  ความอุดมสมบูรณสูงปานกลางเหมาะสําหรับการทํานาและปลูกพืชยืนตน  พื้นท่ีสวนใหญท่ีใชปลูก
ขาวประสบปญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากขาดการ ปรับปรุงดิน มีการใชปุยนอย และมี



๗ 
 

การเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว และไมไดใชปุยอินทรียเลย เนื่องจากจํานวน วัว ควาย นอยลงมาก นอกจากนี้
พื้นท่ีบางสวนประสบกับปญหาดินเค็ม และดินเปรี้ยว จึงเปนเหตุใหผลผลิตขาวตํ่ามาก อีกประการหนึ่ง คือ 
การมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนทําใหมีขอจํากัดตอการปลูกพืชผลตางๆ  ยกเวนปลูกขาวไดอยางเดียว   
 2.1.5  ลักษณะการทําการเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ 
           การใชท่ีดินในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2552 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน สามารถสรุปประเภทการใช ท่ีดินของพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 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 ปาดิบรอสภาพ

ฟนฟู  ปาดิบสมบูรณ  ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู  ปาชายเลนสมบูรณ  ปาพรุรอสภาพฟนฟู และปาพรุ
สมบูรณ 

2.1.5.3 พื้นท่ีน้ํา เนื้อท่ี 45,992 ไร รอยละ 2.31 ประกอบดวย แมน้ํ าลําคลอง 
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 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

2.1.5.5 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 210,880 ไร รอยละ 10.60 ประกอบดวย ทุงหญา ไม
ละเมาะ พื้นท่ีลุม เหมืองแร บอลูกรัง และพื้นท่ีถมดิน 
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บทท่ี  3  
ผลการศึกษา 

 
3.1  สภาพครัวเรือนเกษตรกรและพื้นท่ีถือครองการเกษตร 

จากการศึกษาสภาพครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีพื้น ท่ีอยู ในโครงการพื้น ท่ีลุมน้ําปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคการเกษตรไดจัดทําแผนแมบท 
โดยการจัดเขตพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นท่ีและการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรข้ึนในป 2555  
เพื่อประโยชนในการพัฒนาอาชีพอยางครบวงจร และเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม  สรุปไดดังนี้ 
  3.1.1  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  พบวามีจํานวนเฉล่ีย 3.81  คนตอครัวเรือน 
 3.1.2 ระดับการศึกษา พบวาการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน สวนใหญ ไดรับการศึกษาใน
ระดับประถมตอนตน เฉล่ียคิดเปนรอยละ 46.84 ของครัวเรือนท้ังหมด รองลงมาเปนระดับประถมปลาย 
รอยละ 25.00  ม.ตน รอยละ 11.11  ม.ปลาย รอยละ 7.14 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 4.76 ปวส. รอย
ละ 1.98  ปวช. รอยละ 1.98 และปริญญาตร ีรอยละ 1.19  ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด ตามลําดับ 
 3.1.3  จํานวนพื้นท่ีถือครอง  เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ ทุกครัวเรือนมีพื้นท่ีถือครองเฉพาะใน
พื้นท่ีเทานั้น ไมมีการถือครองท่ีดินนอกเขตพื้นท่ีโครงการฯ พบวามีพื้นท่ีถือครอง คิดเปนจํานวนเฉล่ีย 19.79 
ไรตอครวัเรือน  ลักษณะการถือครองเปนพื้นท่ีถือครองของตนเองเฉล่ีย 16.03 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีเชา 
และไดทําฟรี เฉล่ีย 2.19 และ 1.57 ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ มีพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทาน จํานวน 
10.07 ไร และพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน จํานวน  9.72 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 
 ม. ตน 
 ม.ปลาย 

 ปวช. 
 ปวส. 
 ปริญญาตร ี

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

 ของตนเอง 

 เชา 
 ทําฟร ี

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

3.81 
252 

12 
118 

63 
28 
18 

5 
5 
3 

19.79 
- 

16.03 
2.19 
1.57 

10.07 
9.72 

- 
100.00 

4.76 
46.84 
25.00 
11.11 

7.14 
1.98 
1.98 
1.19 

- 
100.00 

80.98 
11.06 

7.96 
50.89 
49.11 

     ท่ีมา : จากการสํารวจ
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3.2  การเปนสมาชิกของกลุม/สถาบันตางๆ 

พบวาการเปนสมาชิกของกลุมหรือสถาบัน รอยละ 76.59 และไมไดเปนสมาชิกหรือกลุมสถาบันใดๆ 
เฉล่ียรอยละ 23.41 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดตามลําดับ โดยในสวนท่ีเปนสมาชิกนั้นสวนใหญของ
ครัวเรือนจะเปนสมาชิกของ ธ.ก.ส. เฉล่ียรอยละ 49.60 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด รองลงมาเปนสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เฉล่ียรอยละ 34.92 ของจํานวนครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนสมาชิกสหกรณ
การเกษตรและกลุมสัจจะออมทรัพย เฉล่ียรอยละ 7.14 และ 3.57 ของจํานวนครัวเรือน ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 2) 
 สภาพปญหาของเนื้อท่ีดินของเกษตรกร สวนใหญรอยละ 65.00 ไมมีปญหา อีกรอยละ 35.00 มี
ปญหา โดยปญหาท่ีพบ คือเปนดินเค็ม เฉล่ียรอยละ 85.73 เปนดินเปรี้ยว เฉล่ียรอยละ 8.57 เปนดินพรุ 
และอื่นๆ ในสัดสวนเทากัน เฉล่ียรอยละ 2.85 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) 
2. ไมไดเปนสมาชิก 
 

76.59 
49.60 

- 
7.14 

34.92 
3.57 

23.41 

รวม 100.00 

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

การใชท่ีดินทําประโยชนพื้นท่ีทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร สรุปได ดังนี้ 
จากจํานวนพื้นท่ีถือครอง จํานวน 19.79 ไรตอครัวเรือน พบวามีการใชประโยชนพื้นท่ีในการปลูกไม

ยืนตน มากท่ีสุด เฉล่ีย 7.12 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.97 ของพื้นท่ีเกษตรท้ังหมด รองลงมาใชใน
การทํานา เฉล่ีย 6.34 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 32.05 เปนท่ีรกรางวางเปลา เฉล่ีย 1.50 ไรตอ
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.57 ท่ีอยูอาศัย เฉล่ีย 0.93 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.69 ท่ีเพาะเล้ียงสัตว
น้ํา เฉล่ีย 0.86 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.34 ทําไรนาสวนผสม เฉล่ีย 0.83 ไรตอครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 4.21 ท่ีสวนผัก เฉล่ีย 0.71 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.58 ใชปลูกไมผล เฉล่ีย 0.52 ไรตอ
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.62  ท่ีทุงหญาเล้ียงสัตว เฉล่ีย 0.40 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.02 ท่ีใชทํา
ประโยชนอื่นๆ เฉล่ีย 0.36 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.84 ใชปลูกพืชไร เฉล่ีย 0.20 ไรตอครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 1.01 และท่ีใชเล้ียงสัตว เฉล่ีย 0.02 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 0.10 ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี  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 

0.93 
6.34 
0.20 
0.52 
7.12 
0.71 

- 
0.40 
1.50 
0.86 
0.02 
0.83 
0.36 

4.69 
32.05 

1.01 
2.62 

35.97 
3.58 

- 
2.02 
7.57 
4.34 
0.10 
4.21 
1.84 

จํานวนพืน้ท่ีถือครอง 19.79 100.00 

     ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.4 รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน 
 จากการศึกษาครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้ น ท่ีอยู ในโครงการพัฒนาพื้น ท่ีลุมน้ํ าปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีรายได-รายจายเงินสดครัวเรือน ซึ่งประกอบดวย รายไดเงินสดทางการเกษตรและนอก
เกษตร  รายจายเงินสดทางการเกษตรและนอกเกษตร โดยรายได-รายจายดังกลาว จะนําไปสูการวิเคราะหหา
รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร  รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน  รายไดเงินสดสุทธิตอคน และเงินสดคงเหลือ
กอนชําระหนี้ หรือเงินออม  ดังนี้ 

3.4.1 รายไดเงินสด 
รายไดเงินสดรวม 

     พบวาครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีในโครงการฯ มีรายไดเงินสดรวมเฉล่ียครัวเรือนละ  
335,021.27 บาท ในจํานวนนี้ เป นรายได เงินสดทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 197,321.62  บาท             
หรือรอยละ  58.90  ของรายไดเงินสดรวม ท่ีเหลือรอยละ 41.10 เปนเงินไดจากการทํากิจกรรมนอกการเกษตร           
(ตารางท่ี 4)  สําหรบัองคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตรและรายไดเงินสดนอกการเกษตร มีดังนี ้

1) องคประกอบของรายไดเงินสดทางการเกษตร 
จากรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 197,321.62  บาท พบวา

สวนใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช ประมาณรอยละ 58.44  ของรายไดทางการเกษตรท้ังหมด 
แหลงรายไดทางพืช ประมาณรอยละ 30.98 ไดจากการขายผลผลิตไมยืนตน คือ ยางพารา รองลงมารอยละ 
18.24 คือ ปาลมน้ํามัน  และนาปรัง ขาวนาป รอยละ 15.84 15.04 ตามลําดับ และพืชผัก รอยละ 
11.70  (ตารางท่ี 5)  ซึ่งรวมแลวมีมูลคาประมาณ  115,313.19 บาทตอครวัเรือน ในสวนของรายไดจาก
การขายผลผลิตทางประมง ประมาณรอยละ 32.73 ของรายไดทางการเกษตรท้ังหมด  แหลงรายไดทาง
ประมง พบวารอยละ 96.45 เปนรายไดจากการขายกุงขาวแวนาไมท รองลงมาเปนรายไดจากการขายปลา
กะพง และอื่นๆ  (ตารางท่ี  7) รวมท้ังหมดมีมูลคาประมาณ 64,580.41 บาทตอครัวเรือน  สวนท่ีเหลือ  
รอยละ 8.83 เปนรายไดจากการขายผลผลิตทางสัตว ซึ่งมีประมาณ 17,428.02 บาทตอครัวเรือน แหลง
รายไดทางสัตว พบวารอยละ 66.96  เปนรายไดจากการขายสุกร รองลงมาเปนรายไดจากการขายโคเนื้อ           
ไกพื้นเมือง แพะ และเปด  (ตารางท่ี 6) 

2)  องคประกอบของรายไดเงินสดนอกการเกษตร 
จากรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 137,699.65 บาท หรือ   

รอยละ 41.10 ของรายไดอื่นท้ังหมด พบวาสวนใหญเปนรายไดจากการรับจางนอกการเกษตร เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 33,104.44 บาท คิดเปนรอยละ 30.12 รองลงมาเปนกําไรจากการคาขาย เฉล่ียครัวเรือนละ 
29,343.25 บาท คิดเปนรอยละ 26.70 รายไดจากเงินเดือน เฉล่ียครัวเรือนละ 12,663.49 บาท คิดเปน
รอยละ 11.53 ลูกหลานสงให เฉล่ียครัวเรือนละ 11,388.89 บาท คิดเปนรอยละ 10.37 และอื่นๆ 
(ตารางท่ี 8)  
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ตารางท่ี  4   รายได – รายจายเงินสดครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน 
รอยละ 

(บาท/คร.) 
1.รายไดเงินสดรวม 335,021.27 100.00 

2.รายไดเงินสดทางการเกษตร 197,321.62 58.90 

-   ทางพืช 115,313.19 (58.44) 

-   ทางสัตว 17,428.02 (8.83) 

-   ประมง 64,580.41 (32.73) 

3.รายไดเงินสดนอกการเกษตร 137,699.65 41.10 

4.รายจายเงินสดรวม 211,771.84 100.00 

5.รายจายเงินสดทางการเกษตร 86,813.28 40.99 

-   ทางพืช 43,949.69 (50.63) 

-   ทางสัตว 6,096.12 (7.02) 

-   ประมง 36,767.47 (42.35) 

6.รายจายเงินสดนอกการเกษตร 124,958.56 59.01 

7.รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร 110,508.34 

8.รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 248,207.99 

9.รายไดเงินสดสุทธิตอคน 65,146.45 

10.เงินสดคงเหลือกอนชําระหนี้/เงินออม 123,249.43 

   

 
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./คร.) 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 

1. ขาวนาป 2,239.87 17,343.86 15.04 

2. ขาวนาปรัง 2,038.56 18,270.40 15.84 

3. ยางพารา 543.53 35,720.25 30.98 

4. ปาลมน้ํามัน 4,073.35 21,037.67 18.24 

5. ไรจาก 76.30 2,772.44 2.40 

6. ทุเรียน 12.30 785.71 0.68 

7. ตนสน - 404.76 0.35 
8. มังคุด 16.27 111.11 0.10 
9. เงาะ 0.36 7.94 0.01 
10. ไมยืนตนอื่นๆ  - 4,053.29 3.52 
11. พืชผัก  651.59 13,486.29 11.70 
12. พืชไร 112.37 1,061.53 0.92 
13. ไมดอก 15.49 257.94 0.22 

รวม 115,313.19 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 
ตารางท่ี  6  รายไดทางสัตวของครัวเรือน 

                                                                                                      หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

ผลผลิต                  
(ตัว/คร.) 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1.  โคเนื้อ 1.30 5,219.44 29.95 

2.   สุกร 0.43 11,669.84 66.96 

3.   แพะ 0.20 101.59 0.58 

4. ไกพื้นเมือง 22.62 430.48 2.47 

5. เปด 0.47 6.67 0.04 

รวม 17,428.02 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  7  รายไดทางประมงของครัวเรือน 

                                                                                        หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
ผลผลิต             

(กก./คร.) 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1. กุงขาวแวนาไบท 453.52 62,284.54 96.45 

2. ปลากะพงขาวในบอดิน 17.43 932.54 1.44 

3. ปูทะเล 2.85 575.63 0.89 

4. ปลานิล 18.04 621.03 0.96 

5. ปลาดุก 5.36 166.67 0.26 

รวม 64,580.41 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 
ตารางท่ี  8   รายไดอื่นของครัวเรือน 

                                                                                                     หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 
รายไดอื่นทางการเกษตร 
-  คาเชาท่ีดินทางการเกษตร 
-  ขายพันธุพืช 
-  ขายพันธุสัตว 
-  แปรรูปผลผลิตในฟารม 
-  ขายท่ีดินเกษตร 
 -  อื่นๆ 
- รับจางทางการเกษตร 
- นําเครื่องมือไปรับจาง 
-  แปรรูปผลผลิตนอกฟารม 
- กําไรคาขายเกษตร 
- อื่นๆ เกษตรนอกฟารม 
- เงินชวยเหลือดานเกษตร    

27,774.65 
284.92 
428.57 

15.87 
321.43 

2,043.65 
3,955.56 

10,754.76 
79.37 

1,071.43 
793.65 

1,484.12 
6,541.32 

20.17 
1.02 
1.54 
0.05 
1.15 
7.36 

14.25 
38.73 

0.28 
3.86 
2.85 
5.35 

23.56 
รายไดอื่นนอกการเกษตร 
- กําไรจากการคาขาย    
- ใหบริการนอกการเกษตร 
- หัตถกรรม/อุตสาหกรรม 
- อื่นๆ นอกเกษตรในฟารม 
- รับจางนอกการเกษตร 
- นําพาหนะไปรับจาง 
- ไดรับการชวยเหลือ 

109,925.00 
29,343.25 

1,271.83 
1,634.92 
1,347.62 

33,104.44 
162.70 

7,782.94 

79.83 
26.70 

1.15 
1.49 
1.22 

30.12 
0.14 
7.09 
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- เงินชดเชย โบนัส นายหนา 
-  เงินเดือน 
-  เงินพนัน เส่ียงโชค 
- ดอกเบ้ีย / ปนผล 
- เงินประกัน / ฌาปนกิจ 
-  ลูกหลานสงให 
-  เงินจากพิธีกรรมตางๆ 
-  นําเครื่องจักรไปรับจาง 
-  นําสัตวไปรับจาง 
-  คาเชาท่ีดินนอกเกษตร 
-  อื่นๆ นอกการเกษตร 

46.83 
12,663.49 

9,069.84 
214.56 

35.75 
11,388.89 

99.21 
357.14 

71.43 
31.75 

1,298.41 

0.04 
11.53 

8.26 
0.19 
0.03 

10.37 
0.09 
0.32 
0.06 
0.02 
1.18 

รวม 137,699.65 100.00 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 
 3.4.2  รายจายเงินสด 
       รายจายเงินสดรวม  
      รายจายเงินสดรวมของครัวเรือนโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 211,771.84 บาท โดย
มีรายจายเงินสดทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 40.99 และรายจายนอกการเกษตร คิดเปนรอยละ 59.01 
ของรายจายเงินสดรวม (ตารางท่ี 4) 
      1)  องคประกอบของรายจายเงินสดทางการเกษตร  
             จากรายจายเงินสดทางการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ 86,813.28 บาท 
พบวารอยละ 50.63 ของรายจายเงินสดทางการเกษตรเปนรายจายเพื่อการลงทุนในกิจกรรมการผลิตพืช 
เฉล่ียครัวเรือนละ 43,949.69 บาท  พบวาสวนใหญเปนคาใชจายในการลงทุนทํากิจกรรมการเกษตร คือ 
คาปุย คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาสารเคมี สวนรายจายเพื่อ
การลงทุนในกิจกรรมการประมง  พบวารอยละ 42.35 ของรายจายเงินสดทางการเกษตร สวนใหญเปน
รายจายในเรื่องของการซื้อพันธุกุง  อาหารกุง คาวัสดุ และคาจางลอกบอ โดยเปนรายจายทางประมง เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 36,767.47 บาท สวนท่ีเหลือรอยละ 7.02 เปนรายจายในกิจกรรมการผลิตสัตว เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 6,096.12 บาท 
      2)  องคประกอบของรายจายเงินสดนอกการเกษตร 
            จากรายจายเงินสดนอกการเกษตรท้ังหมดเฉล่ียครัวเรือนละ 124,958.56 
บาท นั้น พบวาองคประกอบสวนใหญของรายจายนอกการเกษตรรอยละ 14.37 เปนคาซอมแซมท่ีอยูอาศัย  
คิดเปนมูลคาเฉล่ียครัวเรือนละ 17,949.60 บาท รองลงมาเปนคาใชจายทางการศึกษา รอยละ 13.02    
คิดเปนมูลคาเฉล่ียครัวเรือนละ 16,261.92 บาท คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา รอยละ 10.91 เฉล่ียครัวเรือนละ 
13,621.60 บาท และอื่นๆ (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี  9 รายจายทางพืชของครัวเรือน 

                                                                                                                   หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวม 

เปนเงิน รอยละ 

1. ขาวนาป 11,791.91 26.83 

2. ขาวนาปรัง 7,759.00 17.65 

3. ยางพารา 8,489.25 19.32 

4. ปาลมน้ํามัน 8,478.54 19.29 

5. ไรจาก 280.56 0.64 

6. ทุเรียน 325.60 0.74 

7. ตนสน 75.40 0.17 

8. มังคุด 360.12 0.82 

9. เงาะ 7.94 0.02 

10. ไมยืนตนอื่นๆ  515.95 1.17 

11. ผัก  4,522.76 10.29 

12. พืชไร 1,252.58 2.85 

13. ไมดอก 90.08 0.21 

รวม 43,949.69 100.00 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

ตารางท่ี  10  รายจายทางสัตวของครัวเรือน 
                                                                                                     หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1.  โคเนื้อ 727.60 11.93 

2.   สุกร 3,087.74 50.65 

3.   แพะ 323.02 5.30 

4. ไกพื้นเมือง       1,916.49  31.44 

5. เปด 41.27 0.68 

รวม 6,096.12 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  11  รายจายทางประมงของครัวเรือน 

                                                                                        หนวย  : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 

รวม 

เปนเงิน รอยละ 
1. กุงขาวแวนาไมท 35,484.76 96.51 

2. ปลากะพงขาวในบอดิน 770.56 2.10 

3. ปูทะเล 37.70 0.10 

4. ปลานิล 310.56 0.84 

5. ปลาดุก 163.89 0.45 

รวม 36,767.47 100.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

ตารางท่ี  12   รายจายอื่นของครัวเรือน 
                                                                                                     หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

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

 -  คาซื้อเครื่องจักรอุปกรณเกษตร 
 -  อุปกรณระบบน้ําเกษตร  
 - คาภาษีท่ีดินทางการเกษตร 
 - คาเชาท่ีดิน  
 - คาใชจายในการแปรรูปสินคาจากผลผลิตนอกฟารม 

8,085.79 
95.24 

2,268.45 
23.81 

1,067.46 
1,894.84 
1,215.48 

59.52 
48.53 

983.89 
71.43 

6.07 
1.17 

28.06 
0.29 

13.21 
23.44 
15.04 

0.73 
0.60 

12.17 
0.88 

 - คาใชจายในการนําหัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน 206.35 2.55 
 -  อื่นๆ 150.79 1.86 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี  12  รายจายอื่นของครัวเรือน  (ตอ) 

                                                                                                     หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

เปนเงิน รอยละ 
รายจายนอกการเกษตร 
-  ขาวสารซื้อ 
-  อาหารทําจากแปง 
-  คาเนื้อสัตว 
-  คาสัตวน้ํา 
-  โปรตีนจากพืช 
-  คาไขมัน 
-  ผักตางๆ 
-  ผลไมตางๆ 
-  เครื่องปรุงรส 
-  อาหารสําเร็จรูป 
-  เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล 
-  เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล 

124,958.56 
8,471.56 
1,425.44 
5,086.79 
3,326.35 

584.47 
3,388.19 
1,649.88 
2,165.56 
2,758.93 
2,440.03 
1,054.98 
2,551.34 

93.93 
6.78 
1.14 
4.08 
2.66 
0.46 
2.72 
1.32 
1.73 
2.21 
1.95 
0.84 
2.05 

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

2,304.03 
1,417.93 
3,143.45 
1,317.06 
4,330.02 

1.84 
1.13 
2.52 
1.05 
3.47 

-  คาซอมแซมบาน 17,949.60 14.37 
-  คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา 
-  คาน้ําประปา 
-  เครื่องมือ/เฟอรนิเจอร 
-  คารักษาพยาบาล 
-  คาพาหนะ-ส่ือสาร 
-  ซื้อยานพาหนะ/คาซอม 
-  บริจาค/ทําบุญประเพณี 
-  การศึกษา 
-  เส่ียงโชค/มหรสพ 
-  คาภาษีท่ีดินนอกเกษตร 
-  คาเชาท่ีดินนอกเกษตร 
-  คาซื้อท่ีดินนอกเกษตร 
-  อื่นๆ 

13,621.60 
751.48 

1,884.37 
4,279.33 
5,915.92 
5,103.65 
7,576.98 

16,261.92 
2,917.22 

907.46 
157.94 

99.21 
115.87 

10.91 
0.60 
1.50 
3.42 
4.74 
4.09 
6.07 

13.02 
2.33 
0.72 
0.12 
0.07 
0.09 

รวม 133,044.35 100.00 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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3.5   รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
         3.5.1 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนรวม 
         เมื่อนํารายไดเงินสดทางการเกษตร และรายจายเงินสดทางการเกษตรมาหักลบกัน ปรากฏวา  
ครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉล่ียครัวเรือนละ 110,508.34 บาท 
เมื่อรวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมีรายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือน
ละ 248,207.99 บาท และมีรายไดเงินสดสุทธิเฉล่ียตอคน 65,146.45 บาท และเมื่อนํารายจายท่ีใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน หรือรายจายเงินสดนอกการเกษตร มาหักออกจากรายไดเงินสดสุทธิ
ครัวเรือน ปรากฏวาครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีโครงการฯ มีเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 
123,249.43 บาท (ตารางท่ี 4) 
  
3.6   ทรัพยสินของครัวเรือน 
 ในการสํารวจทรัพยสินในชวงปการเพาะปลูก 2554/2555  ของครัวเรือนเกษตรท่ีอยูในพื้นท่ี
โครงการฯ  พบวา โดยเฉล่ียแลวกลุมครัวเรือนเกษตรท่ีสํารวจมีทรัพยสินคิดเปนมูลคาประมาณครัวเรือนละ
2,183,111.97 บาท ทรัพยสินท่ีเกษตรกรครอบครองอยูมีท้ังทรัพยสินทางการเกษตร และทรัพยสินนอก
การเกษตร ซึ่งคิดเปนสัดสวนของทรัพยสินทางการเกษตรประมาณ 1,624,831.76 บาท หรือรอยละ 
74.43 ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด ประกอบดวยทรัพยสินคงท่ีรอยละ 93.25 ทรัพยสินดําเนินงานรอยละ 
2.61 และทรัพยสินหมุนเวียนรอยละ 4.14 ของมูลคาทรัพยสินทางการเกษตร สวนทรพัยสินนอกการเกษตร 
คิดเปนรอยละ 25.57 ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด โดยทรัพยสินท่ีมีมูลคาคอนขางสูง คือท่ีดินทางการเกษตร  
(ท่ีสวน ท่ีนา) และบาน รั้ว ท่ีดินนอกการเกษตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 
  
3.7   หนี้สินของครัวเรือน 
 ครัวเรือนเกษตรพื้นท่ีโครงการฯ มีหนี้สินในชวงปลายปเพาะปลูก 2554/55 เฉล่ียครัวเรือนละ 
43,426.59 บาท จากจํานวนหนี้สินท้ังหมด แหลงเงินกูสวนใหญของเกษตรกรมาจากการกูจาก ธกส.  
รองลงมาเปนการกูจากกองทุนหมูบาน สหกรณการเกษตร กองทุน SML ญาติพี่นอง ธนาคารพาณิชย และ 
อื่นๆ โดยคิดอัตราดอกเบ้ียอยูระหวาง 1.00 – 12 บาท/ป ระยะเวลาของการกูยืมเปนการกูยืมระยะส้ันและ
ระยะปานกลาง สําหรับวัตถุประสงคของการกูสวนใหญ คือเพื่อใชประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เชน คาปุย 
คาพันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือน เพื่อการศึกษา สราง/ซอมท่ีอยู
อาศัย ซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ และซื้อท่ีดินทางการเกษตร เปนตน โดยในระหวางปมีการชําระหนี้คืนบางสวน
ดวย (ตารางท่ี 14) 
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        ตารางท่ี  13  มูลคาทรัพยสินปลายปของครัวเรือนเกษตรแยกตามชนิดทรัพยสิน 
                                                                                                                   หนวย : บาท/ครัวเรือน 

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

มูลคา รอยละ 
รวมทรัพยสินท้ังหมด 2,183,111.97 100.00 
รวมทรัพยสินทางการเกษตร 1,624,831.76 74.43 
รวมทรัพยสินนอกการเกษตร 558,280.21 25.57 
ทรัพยสินทางการเกษตร 1,624,831.76 100.00 
ทรัพยสินคงท่ี 1,515,140.87 93.25 
  - ท่ีดินทํานา 
  - ท่ีดินทําไร 
  - ท่ีดินทําไมผล/ไมยืนตน 
  - ท่ีดินทําสวนผัก 
  - ท่ีดินทุงหญาเล้ียงสัตว 
  - โรงเรือน/ยุงฉาง 
  - คอกสัตว/โรงเรือนอุปกรณ 
  - บอเพาะพันธุ/เล้ียงสัตวน้ํา 
  - อื่นๆ  

373,456.35 
16,507.94 

984,694.44 
62,734.13 
17,619.05 

496.03 
6,428.57 

54,394.84 
18,809.52 

22.99 
1.01 

60.61 
2.64 
1.08 
0.03 
0.39 
3.35 
1.15 

ทรัพยสินดําเนินงาน 42,508.39 2.61 
  - รถไถเดินตาม 
- รถไถ  4  ลอ 
- รถอีแตน/รถบรรทุก 
- เครื่องสูบน้ํา/ปม 

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

  - อุปกรณการการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
  - เครื่องรีดนม + อุปกรณ 
  - อื่นๆ 
 

4,924.60 
8,333.33 
2,043.65 
1,932.14 

807.54 
518.65 
692.06 
340.95 

2,318.25 
10,561.51 

136.90 
7,720.24 

5.16 
2,173.41 

0.31 
0.52 
0.12 
0.11 
0.04 
0.03 
0.04 
0.02 
0.15 
0.66 
0.00 
0.48 
0.00 
0.13 

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

รายการ 
รวมเฉล่ีย 

มูลคา รอยละ 
ทรัพยสินหมุนเวียน 67,182.50 4.14 
- เงินสดในมือ 
- เงินสดในธนาคาร 
- เช็ค/ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
- มูลคาปจจัยคงเหลือ(ปุยยา) 
- ผลผลิตพืชคงเหลือ 
- ผลผลิตปศุสัตวคงเหลือ 
- อื่นๆ 

4,008.85 
43,724.21 

396.83 
1,720.04 
1,527.06 

15,519.44 
286.07 

0.25 
2.70 
0.02 
0.11 
0.09 
0.96 
0.01 

ทรัพยสินนอกการเกษตร 558,280.21 100.00 
- บาน/รั้ว/ท่ีอยูอาศัย 
- ท่ีดินนอกการเกษตร 

325,199.21 
89,424.60 

58.26 
16.02 

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

14,573.41 
84,228.17 

112.90 
14,915.08 

1,085.56 
584.13 
684.53 

10,136.51 
2,214.68 

609.52 
166.67 

2,214.29 
12,130.95 

 

2.62 
15.09 

0.02 
2.68 
0.19 
0.10 
0.12 
1.82 
0.39 
0.10 
0.02 
0.39 
2.18 

 
        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 37.41  
(ตารางท่ี 14)  
 
 
                ตารางท่ี  14   มูลคาทรัพยสินสุทธิและความสามารถในการชําระคืนหนี้สินของเกษตรกร 

                                                                                หนวย  :  บาท/ครัวเรือน 
รายการ เฉล่ีย 

ทรัพยสินปลายป 
  - ทรัพยสินเกษตร 
  - ทรัพยนอกเกษตร 

หนี้สินปลายปรวม 
ทรัพยสินเกษตรสุทธิ   
สัดสวนสุทธิ 
สัดสวนดําเนินการ 
สัดสวนหมุนเวียน 
Debt-Equity  Ratio   

2,183,111.97 
1,624,831.76 

558,280.21 
43,426.59 

1,581,405.17 
37.41 

2.52 
1.54 
0.02 

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

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

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



24 
 
3.9  การรับรูเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ี 

ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
จากการสํารวจการรับรูเรื่องเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎร

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2555 – 2559 และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ของ
เกษตรกรในเขตพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ สรุปขอมูลไดดังนี้ 

1. การรับรูในเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎร
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  

    พบวา เกษตรกรรอยละ 58.33 ทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ และรอยละ 
41.67 ไมทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ท้ังนี้ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 87.70 ไมทราบเรื่อง
แผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2555 – 
2559 และเกษตรกรท่ีทราบ มีเพียงรอยละ 12.3 โดยทราบจากเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท้ังเกษตรอําเภอ ประมง ปศุสัตว สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เจาหนาท่ีโครงการฯ รวมท้ังเจาหนาท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย ท้ังผูใหญบาน เจาหนาท่ีอําเภอ รวมถึงส่ือโทรทัศน   

2. การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2554/55 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 72.62 ไมไดรับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต มีเพียงรอยละ 27.38 ท่ีไดรับ ซึ่งเปนพันธุพืช (ขาว, พันธุผัก พริก มะนาว,ปาลมน้ํามัน) พันธุ
ปลาดุก ปลากะพง ปลานิล พันธุไก และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล  

3. การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา 

การไดรับการบริการ เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร 
จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2554/55 พบวา 
เกษตรกรสวนใหญรอยละ 79.76 ไมไดรับการบริการดังกลาว มีเกษตรกรเพียงรอยละ 20.24 ท่ีไดรับการ
บริการ ซึ่งสวนใหญเปนการตรวจวิเคราะหดิน จากหมอดินอาสา รวมถึงการวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว  

4. การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณของครัวเรือนเกษตร  ปเพาะปลูก 2554/55 พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 73.02 
ไมไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรรอยละ 26.98 ไดรับความรูจากการถายทอด โดยสวนใหญไดรับการ
อบรมในเรื่องการถายทอดความรู การปรับปรุงดิน การดูแลรักษาพันธุสัตว การปลูกขาว การทําปุยหมัก
ชีวภาพ และการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
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3.10  ปญหาของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  

1. ปญหาดานการผลิต พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 42.62 เผชิญปญหาดานภัย
ธรรมชาติ เปนปญหาท่ีกระทบการผลิตมากท่ีสุดในรอบปท่ีผานมา เปนปญหาอันดับ 1 ในดานการผลิต 
ปญหาท่ี 2 เปนปญหาปจจัยการผลิต (ปุย/ยาปราบศัตรูพืช อื่นๆ) ราคาแพง คิดเปนรอยละ 42.72 
เชนเดียวกับปญหาอันดับ 3 และ 4  

2. ปญหาดานการตลาดและราคา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 93.34 เห็นวา ปญหาราคา
สินคาเกษตรตกตํ่า/ไมมีเสถียรภาพ เปนปญหาอันดับ 1 ในดานการตลาดและราคา 

3. ปญหาท่ีดิน ปญหาท่ีพบ อันดับ 1 ใกลเคียงกัน ไดแก ไมมีท่ีทํากิน คิดเปนรอยละ 41.67 
และ ไมมีเอกสารสิทธิ์ คิดเปนรอยละ 38.33  

4. ปญหาดานเงินทุน ปญหาท่ีพบ อันดับ 1 ไดแก ปญหาขาดแหลงเงินทุน คิดเปนรอยละ 
52.08 ปญหาอันดับ 2 ท่ีเกษตรเผชิญมากท่ีสุดเทากัน คือ อัตราดอกเบ้ียสูง และ ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 

5. ปญหาดานความรู ปญหาท่ีพบ อันดับ 1 สวนใหญเกษตรกรมีปญหาในเรื่องไมทราบ
ขาวสารทางการเกษตร ขาดความรูดานการปรับปรุงผลผลิต ขาดความรูดานการตลาด และขาดความรูดาน
การปรับปรุงดิน ใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 15)  

6. ปญหาดานภัยพิบัติ ปญหาดานภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม ซึ่งสงผลตอผลผลิตเกษตร
ในพื้นท่ี ท้ัง ป 2553 และ ป 2554 จากการสํารวจพบวา เกษตรกรรอยละ 71.03 ประสบปญหาภัยพิบัติ 
(น้ําทวม) และรอยละ 28.97 ไมประสบปญหาดังกลาว ซึ่งเกษตรกรไดรับเงินชดเชยความเสียหาย ในป 
2554 เฉล่ียครัวเรือนละ 12,816.10 บาท และในป 2553 เฉล่ียครัวเรือนละ 8,820.58 บาท โดยความ
เสียหายตอบาน และพื้นท่ีการเกษตร เชน นาขาว แปลงผัก ปศุสัตว เปนตน  
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ตารางท่ี 15 ปญหาท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีประสบมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความสําคัญ 

ปญหา 
จํานวนผู 
มีปญหา 
(รอยละ) 

ความสําคัญของปญหา (รอยละ) 
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 

1. ดานการผลิต  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   - ผลผลิตตอไรตํ่า 22.62 6.56 14.61 11.11 14.29 50.00 
   - ศัตรูพืชรบกวน 20.63 12.57 4.49 18.52 0.00 0.00 
   - พันธุไมดี 6.35 0.55 4.49 0.00 0.00 0.00 
   - ภัยธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง) 60.32 42.62 31.46 18.52 14.29 0.00 
   - ขาดแหลงนํ้าการเกษตร 5.56 1.64 2.25 3.70 14.29 0.00 
   - ป จจัยการผลิต  (ปุ ย /ยาปราบ
ศัตรูพืช อื่นๆ) ราคาแพง  

75.00 28.42 42.70 48.15 28.58 50.00 

   - อ่ืนๆ (โรคพืช/ดินขาดความอุดม
สมบูรณ/ดินเค็ม) 

7.54 7.65 0.00 0 28.58 0.00 

2. ปญหาดานการตลาดและราคา       
    - ไมมีตลาดรองรับผลผลิต 1.19 3.33     
    - ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า/ไมมี
เสถียรภาพ 

33.33 93.34     

    - อื่นๆ 1.19 3.33     
3. ปญหาทีด่ิน       
   - ไมมีท่ีทํากิน 9.92 41.67     
   - ไมมีเอกสารสิทธ์ิ 9.12 38.33     
   - อื่นๆ  4.76 20.00     
4. ปญหาดานเงินทุน        
   - ขาดแหลงเงินทุน 9.92 52.08     
   - อัตราดอกเบ้ียสูง 7.54 18.75 50.00    
   - ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 3.17 8.33 50.00 100.00   
   - อื่นๆ 3.97 20.83     
5. ปญหาดานความรู       
   - ไมทราบขาวสารทางการเกษตร 10.32 26.83 22.22    
   - ขาดความ รู ด านการป รับป รุง
ผลผลิต 

12.69 29.27 22.22  100.00  

   - ขาดความรูดานการตลาด 7.54 20.73 11.11    
   - ขาดความรูดานการปรับปรุงดิน 10.71 21.95 33.33 100.00   
    - อื่นๆ 1.19 

 
1.22 11.11    

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 



บทท่ี  4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุป 

    4.1.1 สภาพครัวเรือนเกษตร พื้นท่ีถือครองการเกษตรและการเปนสมาชิกสถาบัน 
         ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.81 คนตอครัวเรือน  และระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 46.84 
ไดรับการศึกษาในเกณฑภาคบังคับ พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 19.79 ไรตอครัวเรือน และเปนพื้นท่ีท่ีอยูใน
เขตชลประทาน เฉล่ีย 10.07 ไรตอครัวเรือน เปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เฉล่ีย 9.72 ไรตอ
ครัวเรือน การเปนสมาชิกของกลุมหรือสถาบัน ครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของ ธกส. 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สหกรณการเกษตร และกลุมสัจจะออมทรัพย ตามลําดับ 
         4.1.2  การใชท่ีดินทางการเกษตร       

         จากการศึกษาการใชท่ีดินทําประโยชนพื้นท่ีทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร 
พบวาพื้นท่ีสวนใหญใชในการปลูกไมยืนตน มากท่ีสุด เฉล่ีย 7.12 ไรตอครัวเรือน รองลงมาใชในการ
ทํานาขาว เฉล่ีย 6.34 ไรตอครัวเรือน เปนท่ีรกรางวางเปลา ท่ีอยูอาศัย ท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ทําไรนา
สวนผสม ท่ีสวนผัก ปลูกไมผล ท่ีทุงหญาเล้ียงสัตว ท่ีใชทําประโยชนอื่นๆ ปลูกพืชไร และท่ีใชเล้ียงสัตว 
ตามลําดับ  
         4.1.3   รายได - รายจายเงินสดครัวเรือน 
       1.  รายไดเงินสด 
   ครัวเรือนเกษตรท่ีมีพื้นท่ีอยูในโครงการฯ มีรายไดเงินสด รวมเฉล่ียครัวเรือนละ 
335,021.27 บาท ในจํานวนนี้ เปนรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 
197,321.62 บาท โดยรายไดเงินสดทางการเกษตรสวนใหญเปนรายไดจากการขายผลผลิตทางพืช 
ซึ่งไดจากการขายยางพารา ปาลมน้ํามัน รองลงมา คือ ผลผลิตขาว รวมแลวมีมูลคา 115,313.19 
บาทตอครัวเรือน สวนของรายไดจากการขายผลผลิตทางประมง ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขาย
ผลผลิตกุงขาวแวนาไมท และปลากะพง รวมแลวมีมูลคา 64,580.41 บาทตอครัวเรือน ดานปศุสัตว
มีรายไดจากการขายสุกร โคเนื้อ ไกพื้นเมือง และแพะ รวมมูลคา 17,428.02 บาทตอครวัเรือน 

สวนรายไดเงินสดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 137,699.65 บาท พบวา
สวนใหญเปนรายไดจากการรับจางนอกการเกษตร รองลงมาเปนรายไดจากกําไรจากการคาขาย  
รายไดจากเงินเดือน และลูกหลานสงให เปนตน  
       2.  รายจายเงินสด 
    รายจายเงินสดรวมของครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 211,771.84 บาท ใน
จํานวนนี้เปนรายจายเงินสดทางการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 86,813.28 บาท สวนใหญเปน
รายจายเพื่อการลงทุนในกิจกรรมการผลิตพืช เฉล่ียครัวเรือนละ 43,949.69 บาท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใชจายไปในเรื่องการซื้อปุยเคมี  คาจางเก็บเกี่ยว คาพันธุพืช คาเตรียมแปลงปลูก คาน้ํามันเช้ือเพลิง
และคาสารเคมี ดานรายจายในกิจกรรมประมง เฉล่ียครัวเรือนละ 36,767.47 บาท เปนคาใชจาย
ในการซื้อพันธุกุง อาหาร คาวัสดุ และคาจางลอกบอ ท่ีเหลือเปนรายจายดานปศุสัตว สวนรายจายเงิน
สดนอกการเกษตร เฉล่ียครัวเรือนละ 124,958.56 บาท พบวาองคประกอบสวนใหญเปนคาใชจาย
ในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย คาการศึกษา คาเช้ือเพลิง/ไฟฟา คาอาหาร และอื่นๆ 
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         4.1.4   รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน 
  ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ มีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร เฉล่ีย
ครัวเรือนละ 110,508.34 บาท เมื่อรวมรายไดเงินสดนอกการเกษตรแลว ครัวเรือนเกษตรกรจะมี
รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 248,207.99 บาท และมีเงินสดคงเหลือกอนการ
ชําระหนี้ หรือเงินออมเทากับ 123,249.43 บาท 
         4.1.5  ทรัพยสิน  หนี้สินของครัวเรือน และความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน 
  ครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยูในพื้นท่ีโครงการฯ พบวามีทรัพยสิน คิดเปนมูลคาประมาณ
ครัวเรือนละ 2,183,111.97 บาท ทรัพยสินท่ีเกษตรกรครอบครองอยูมีท้ังทรัพยสินทางการเกษตร 
และทรัพยสินนอกการเกษตร โดยทรัพยสินท่ีมีมูลคาคอนขางสูง คือ ท่ีดินทางการเกษตร (ท่ีดินไมผล-
ไมยืนตน ท่ีนา) บาน รั้ว และท่ีอยูอาศัย 
  ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการฯ มีหนี้สิน เฉล่ียครัวเรือนละ 43,426.59 
บาท หนี้สินสวนใหญมาจากแหลงเงินกูจาก ธกส. รองลงมาเปนการกูเงินจากกองทุนหมูบาน สหกรณ
การเกษตร กองทุน SML ญาติพี่นอง  และธนาคารพาณิชย โดยคิดอัตราดอกเบ้ียอยูระหวาง รอยละ 
1 - 12 บาทตอป  ระยะเวลาของการกูยืมเปนการกูยืมระยะส้ัน และระยะปานกลาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เชน คาปุย คาพันธุสัตว คาเครื่องมืออุปกรณ
การเกษตร ใชจายในครัวเรือน และในระหวางปไดมีการชําระหนี้คืนบางสวนดวย   
 การศึกษาฐานะความมั่นคง และความสามารถในการชําระคืนเงินท่ีกูยืม พบวามีความมั่นคง
ในทรัพยสิน และมีความสามารถในการชําระเงินกูไดทุกครัวเรือน  เนื่องจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ ยังคง
เปนคาบวก และสัดสวนสุทธิมีคามากกวา 1 คือสัดสวนสุทธิอยูท่ี 37.41 
4.2  ปญหาของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  

 - ดานการผลิต ปญหาสวนใหญท่ีเกษตรกรเผชิญมากท่ีสุด คือ ภัยธรรมชาติ เปนปญหาท่ี
กระทบการผลิตมากท่ีสุดในรอบปท่ีผานมา  ปจจัยการผลิต (ปุย/ยาปราบศัตรูพืช อื่นๆ) ราคาแพง  

- ดานการตลาดและราคา ปญหาสวนใหญ ท่ีพบ คือ ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า/ไมมี
เสถียรภาพ  

 - ท่ีดินทําการเกษตร พบวาเกษตรกรสวนใหญไมมีท่ีทํากิน และไมมีเอกสารสิทธิ์  
- ดานเงินทุน ปญหาสวนใหญ ท่ีพบคือ ขาดแหลงเงินทุน อัตราดอกเบ้ียสูง และไมมี

หลักทรัพยคํ้าประกัน 
 - ดานความรู สวนใหญเกษตรกรมีปญหาในเรื่องไมทราบขาวสารทางการเกษตร ขาด

ความรูดานการปรับปรุงผลผลิต ขาดความรูดานการตลาด และขาดความรูดานการปรับปรุงดิน  
 - ดานภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ําทวม ซึ่งสงผลตอผลผลิตเกษตรในพื้นท่ี ป 

2553 และ ป 2554 โดยความเสียหายตอบาน และพื้นท่ีการเกษตร เชน นาขาว แปลงผัก ปศุสัตว 
เปนตน  
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4.3  การรับรูเร่ืองเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการ
พัฒนาพื้นท่ี ลุมน้ําปากพนังฯ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

การรับรูเรื่องเขตพื้นท่ีและแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแกราษฎรโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2555 – 2559  พบวารอยละ 58.33 ทราบวาตนเองอยูในพื้นท่ี
ลุมน้ําปากพนังฯ และรอยละ 41.67 ไมทราบ  เรื่องแผนแมบทพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดแก
ราษฎรโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ป 2555 – 2559 รอยละ 87.70 ไมทราบ และ      
มีเพียงรอยละ 12.3 ท่ีทราบ โดยทราบจากเจาหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เจาหนาท่ีของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงส่ือโทรทัศน   

การไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา พบวารอยละ 72.62 ไมไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต มีเพียง 
รอยละ 27.38 ท่ีไดรับ ไดแกพันธุพืช พันธุปลา พันธุปศุสัตว และอื่นๆ เชน ปุยหมักชีวภาพ โดโลไมล  

การไดรับการบริการจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 3 ป
ท่ีผานมา เชน การตรวจวิเคราะหดิน น้ํา โรคพืช สัตว และขาวสารดานการเกษตร จากสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา รอยละ 79.76 ไมไดรับการบริการ มีเกษตรกรเพียง 
รอยละ 20.24 ท่ีไดรับการบริการ เปนการตรวจวิเคราะหดิน การวิเคราะหน้ํา และโรคสัตว  

การไดรับการถายทอดความรูดานการเกษตรและสหกรณจากสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา พบวา รอยละ 73.02 ไมไดรับการถายทอด
ความรู  มีเพียงรอยละ 26.98 ไดรับความรูจากการถายทอด เปนการถายทอดความรู การปรับปรุง
ดิน การดูแลรักษาพันธุสัตว การปลูกขาว การทําปุยหมักชีวภาพ และการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
 
 

4.4  ขอเสนอแนะ 
 - การสงเสริมของภาครัฐ ควรมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และการทําความเขาใจแก
เกษตรกรในพื้นท่ี โดยเฉพาะแผนดําเนินงานในพื้นท่ีซึ่งเปนท่ีตองการของเกษตรกร และท่ีสําคัญคือ
ประโยชนท่ีเกษตรกรจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ  

- สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ใหมีการรวมกลุมท่ียั่งยืนมากข้ึน เพื่อใหเกษตรกรไดมีสวน
รวมในการวางแผนกับชุมชนในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ความตองการของตลาด และตัว
เกษตรกรเอง ในลักษณะการรวมกลุมแบบองคกรรวม ระหวางภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน  

- ถายทอดความรูดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ รวมท้ังเปนแหลงขอมูล รับรู
สถานการณปจจุบัน ประสานความชวยเหลือ และแกไขปญหาของเกษตรในชุมชนรวมกัน พรอมท้ัง
สรางเครือขายระหวางพื้นท่ีเพื่อการแลกเปล่ียนประสานงานในอนาคต  
  
  



บรรณานุกรม 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : รายงานผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร  

ปเพาะปลูก 2549/50  ศูนยสารสนเทศการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : การศึกษาภาวะเศรษฐกิจสังคมและการกระจายรายไดของครัวเรือน

เกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนาคม 2548 สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรมการพัฒนาชุมชน : http://www.moi.go.th/province/422.pdf. กระทรวงมหาดไทย 
ศูนยอํ านวยการและประสานการพัฒนาพื้ น ท่ี ลุ มน้ํ าปากพนั งอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ :   

http://www.pncenter.com 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ราง)  แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริม

รายไดภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้น ท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556 
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