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บทคัดยอ
บริเวณลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 เปนสาขาหนึ่งของลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

อยูทางทิศตะวันตกของภาคใตฝงทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
2,242,856 ไร โดยในอดีตที่ผานมาพื้นที่ลุมน้ํานี้มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งทรัพยากร
ปาไม  ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรดิน ในปจจุบันทรัพยากรเหลานี้ไดถูกบุกรุกและถูกนํามาใชประโยชน
อยางขาดความระมดัระวงัและควบคมุดแูล ดงันัน้เพือ่ใหมกีารใชทีด่นิและแกไขปญหาทรพัยากรไดอยาง
ถูกตอง จงึตองมกีารวางแผนการใชทีด่นิอยางเหมาะสมอยางเปนระบบและใหสมดลุกบัธรรมชาตมิากทีสุ่ด

ในการวางแผนกําหนดนโยบายดานการผลิตพืช ขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตพืช เปนสวนสําคัญที่เปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานนําไปใชประกอบการพิจารณาตัดสิน หรือ
เปลี่ยนแปลงการผลิตไปสูกิจการที่ใหผลประโยชนมากกวา ดังนั้นกลุมเศรษฐกิจที่ดินจึงไดดําเนินการ
สํารวจและทําการวิจัยเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
ดานการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรใหสูงขึ้น วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของ
เกษตรกร ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช ปญหาในการผลิตและขอเสนอแนะ ไดดําเนินการ
ศึกษาพื้นที่ในลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุงและอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
อําเภอปลายพระยา อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลองและอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยสํารวจ
เกษตรกรที่ปลูกพืชตามลักษณะการใชประโยชนที่ดินทั้งหมด 5 หนวยที่ดิน ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ไดจํานวนตัวอยางทั้งหมด 202 ตัวอยาง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

เกษตรกรหวัหนาครอบครวัจะมอีายโุดยเฉลีย่ 53.84 ป สวนใหญรอยละ 79.70 นบัถือศาสนาพทุธ
ในสวนของการศึกษารอยละ 88.61 มีความรูเพียงแคระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรมีที่ดินถือครอง
เฉลี่ยครอบครัวละ 13.19 ไร โดยที่เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันในชวงอายุ 17-21 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B
มีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากที่สุดเฉลี่ยครอบครัวละ 24.07 ไร หนังสือสําคัญในที่ดินสวนใหญเปน
น.ส.3  เกษตรกรที่ปลูกขาวมีอยู 2 หนวยที่ดิน คือหนวยที่ดินที่ 5 และ 17 วัตถุประสงคหลักปลูกไวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและเก็บไวทําพันธุ  มีเพียงสวนนอยที่ขาย ปรากฏวาในการผลิตขาวของทั้ง 2
หนวยที่ดินจะใหผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนทั้งหมด การปลูกยางพารามีอยูใน 3 หนวยที่ดิน ไดแก
หนวยที่ดินที่ 26  26B และหนวยที่ดินที่ 26C โดยที่การผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปในหนวยที่ดินที่ 26C
จะใหผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไรละ 401.91 บาท สวนยางพาราอายุ 21-25 ป ในหนวยที่ดิน
ที่ 26B ใหผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนไรละ 459.09 สําหรับการผลิตปาลมน้ํามัน จะมีปลูกอยูใน
หนวยที่ดินที่ 26 และ 26B การผลิตปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไป ในหนวยที่ดินที่26 จะใหผลตอบแทน
การลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไรละ 6,090.19 บาท สวนปาลมน้ํามันชวงอายุ 17-21 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B
จะใหผลตอบแทนการลงทุนนอยที่สุดเฉลี่ยไรละ 3,256.99 บาท


บทคัดย่อ



บริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 เป็นสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก อยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,242,856 ไร่ โดยในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำนี้มีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน ในปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกบุกรุกและถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างขาดความระมัดระวังและควบคุมดูแล ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้ที่ดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง จึงต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมอย่างเป็นระบบและให้สมดุลกับธรรมชาติมากที่สุด


ในการวางแผนกำหนดนโยบายด้านการผลิตพืช ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช เป็นส่วนสำคัญที่เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิน หรือเปลี่ยนแปลงการผลิตไปสู่กิจการที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า ดังนั้นกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินจึงได้ดำเนินการสำรวจและทำการวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตพืช ปัญหาในการผลิตและข้อเสนอแนะ ได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ในลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา อำเภอปลายพระยา อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลองและอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยสำรวจเกษตรกรที่ปลูกพืชตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 5 หน่วยที่ดิน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 202 ตัวอย่าง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้


เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวจะมีอายุโดยเฉลี่ย 53.84 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.70 นับถือศาสนาพุทธ ในส่วนของการศึกษาร้อยละ 88.61 มีความรู้เพียงแค่ระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 13.19 ไร่ โดยที่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในช่วงอายุ 17-21 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B มีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากที่สุดเฉลี่ยครอบครัวละ 24.07 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินส่วนใหญ่เป็น น.ส.3  เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีอยู่ 2 หน่วยที่ดิน คือหน่วยที่ดินที่ 5 และ 17 วัตถุประสงค์หลักปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเก็บไว้ทำพันธุ์  มีเพียงส่วนน้อยที่ขาย ปรากฏว่าในการผลิตข้าวของทั้ง 2 หน่วยที่ดินจะให้ผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนทั้งหมด การปลูกยางพารามีอยู่ใน 3 หน่วยที่ดิน ได้แก่หน่วยที่ดินที่ 26  26B และหน่วยที่ดินที่ 26C โดยที่การผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปีในหน่วยที่ดินที่ 26C จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 401.91 บาท ส่วนยางพาราอายุ 21-25 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B ให้ผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนไร่ละ 459.09 สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน จะมีปลูกอยู่ในหน่วยที่ดินที่ 26 และ 26B การผลิตปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป ในหน่วยที่ดินที่26 จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 6,090.19 บาท ส่วนปาล์มน้ำมันช่วงอายุ 17-21 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B จะให้ผลตอบแทนการลงทุนน้อยที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 3,256.99 บาท


สำหรับปัญหาในการครองชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปัญหาจากสุขภาพไม่ดีและค่าครองชีพสูงขึ้น ตามลำดับ ส่วนปัญหาการผลิตพืชที่สำคัญได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ปัญหาจากฝนตกชุกทำให้กรีดยางไม่ได้และปัญหาจากการขาดแคลนแรงงานเป็นต้น


 รัฐควรดำเนินการในด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จัดสรรสถานที่ศึกษาให้พอเพียงต่อประชากรในพื้นที่ จัดอบรมและถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกษตรกรมีความกระตือรือล้น ตลอดจนเข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรชนิดต่างๆ  เช่นพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินควรแนะนำให้มีการปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ เช่นการทำขั้นบันได การทำคันคูขอบเขต หรือการปลูกพืชคลุมดิน สำหรับพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุน้อย และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเสริมทั้งในด้านการเกษตรและนอกการเกษตร โดยเน้นการสร้างงานภายในชุมชน
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สําหรับปญหาในการครองชีพของเกษตรกรสวนใหญไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย
ปญหาจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ปญหาจากสุขภาพไมดีและคาครองชีพสูงขึ้น ตามลําดับ
สวนปญหาการผลิตพืชที่สําคัญไดแก ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ปญหาจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง
ปญหาจากฝนตกชุกทําใหกรีดยางไมไดและปญหาจากการขาดแคลนแรงงานเปนตน

 รัฐควรดําเนินการในดานตางๆ สนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
จัดสรรสถานที่ศึกษาใหพอเพียงตอประชากรในพื้นที่ จัดอบรมและถายทอดวิชาความรูในดานการ
เกษตรอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกษตรกรมีความกระตือรือลน ตลอดจนเขาไปชวยเหลือในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณการเกษตรชนดิตางๆ  เชนพนัธุพชืทีใ่หผลผลิตสงูและทนทานตอสภาพแวดลอมเพือ่เพิม่ปรมิาณ
ผลผลิตใหสูงขึ้น  โดยเฉพาะหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินควรแนะนําใหมีการปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา
เชนการทําขั้นบันได การทําคันคูขอบเขต หรือการปลูกพืชคลุมดิน สําหรับพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุนอย
และการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินนอกจากนี้จะตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการประกอบอาชีพเสริมทั้งในดานการเกษตรและนอกการเกษตร โดยเนนการสรางงานภายในชุมชน



ก-1

สารบัญเรื่อง

หนา
บทท่ี 1 บทนํา 1

1. หลักการและเหตุผล 1
2. วัตถุประสงค 1
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1
4. สถานที่ดําเนินการ 2
5. อุปกรณที่ใชดําเนินการ 2
6. วิธีดําเนินการวิจัย 2
7. ผูดําเนินการวิจัย 6
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 6
9. ขอจํากัดในการวิจัย 6

บทท่ี 2 สภาพทั่วไปของครอบครัวเกษตรกร 7
บทท่ี 3 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพืช 19
บทท่ี 4 สรปุและขอเสนอแนะ 35
เอกสารอางองิ อ-1
ภาคผนวก ผ-1


1

ก-5



สารบัญเรื่อง



หน้า


บทที่ 1
บทนำ
1



1. หลักการและเหตุผล 
1



2. วัตถุประสงค์
1


3. ระยะเวลาดำเนินการ
1



4. สถานที่ดำเนินการ
2


5. อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ
2


6. วิธีดำเนินการวิจัย
2



7. ผู้ดำเนินการวิจัย
6



8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6



9. ข้อจำกัดในการวิจัย
6

บทที่ 2
สภาพทั่วไปของครอบครัวเกษตรกร
7


บทที่ 3
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืช
19

บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
35

เอกสารอ้างอิง
อ-1

ภาคผนวก
ผ-1


สารบัญตาราง



หน้า


ตารางที่  1  :
ลักษณะทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามหน่วยที่ดิน


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
41

ตารางที่  2  :
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนและสถานภาพการทำงานของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร


จำแนกตามหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  



ปีการผลิต  2541/42
42

ตารางที่  3  :
การเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรจำแนกตามหน่วยที่ดิน


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
44

ตารางที่  4  :
การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรจำแนกตามหน่วยที่ดิน



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
45

ตารางที่  5  :
หนังสือสำคัญในที่ดินที่ถือครองของตนเองจำแนกตามหน่วยที่ดิน  


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
46

ตารางที่  6  :
ปัญหาในการครองชีพของเกษตรกรจำแนกตามหน่วยที่ดิน


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
47

ตารางที่  7  :
การใช้ปัจจัยการผลิตพืชจำแนกตามหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 



ส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
48

ตารางที่  8  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตข้าวเจ้านาดำ  หน่วยที่ดินที่ 5


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
50

ตารางที่  9  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาดำ  หน่วยที่ดินที่ 5 


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
51

ตารางที่  10  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตข้าวเจ้านาดำ  หน่วยที่ดินที่ 17


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
52

ตารางที่  11  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาดำ  หน่วยที่ดินที่ 17  



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
53

ตารางที่  12  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
54

ตารางที่  13  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
55

สารบัญตาราง  (ต่อ)



หน้า


ตารางที่  14  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
56

ตารางที่  15  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26 



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
57

ตารางที่  16  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
58

ตารางที่  17  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
59

ตารางที่  18  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
60

ตารางที่  19  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
61

ตารางที่  20  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 14-20 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
62

ตารางที่  21  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ปี  หน่วยที่ดินที่  26B 



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
63

ตารางที่  22  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 21-25 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
64

ตารางที่  23  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
65

ตารางที่  24  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
66

ตารางที่  25  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 25 ปีขึ้นไป  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
67

ตารางที่  26  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 6-9 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
68

ตารางที่  27  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 6-9 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
69

สารบัญตาราง  (ต่อ)



หน้า


ตารางที่  28  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 10-16 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
70

ตารางที่  29  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 10-16 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
71

ตารางที่  30  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 17-21 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
72

ตารางที่  31  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 17-21 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
73

ตารางที่  32  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
74

ตารางที่  33  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
75

ตารางที่  34  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 14-20 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
76

ตารางที่  35  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C



ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
77

ตารางที่  36  :
ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 21-25 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
78

ตารางที่  37  :
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26C


ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
79

ตารางที่  38  :
ผลตอบแทนการผลิตจำแนกตามหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก


ส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
80

ตารางที่  39  :
ปัญหาในการผลิตพืชจำแนกตามหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 



ส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
81

สารบัญรูป



หน้า


รูปที่ 1
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  โดยสังเขป
3

SOFTWARE�
สารบัญ.doc�



ก-2

สารบัญตาราง

หนา
ตารางที่  1  : ลักษณะทั่วไปของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดิน

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 41
ตารางที่  2  : จาํนวนสมาชกิในครวัเรือนและสถานภาพการทาํงานของสมาชกิในครวัเรือนเกษตรกร

จําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2
ปการผลิต  2541/42 42

ตารางที่  3  : การเปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรของหวัหนาครวัเรือนเกษตรกรจาํแนกตามหนวยทีด่นิ
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 44

ตารางที่  4  : การถือครองและการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดิน
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 45

ตารางที่  5  : หนังสือสําคัญในที่ดินที่ถือครองของตนเองจําแนกตามหนวยที่ดิน
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 46

ตารางที่  6  : ปญหาในการครองชีพของเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดิน
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 47

ตารางที่  7  : การใชปจจยัการผลิตพชืจาํแนกตามหนวยทีด่นิในพืน้ทีลุ่มน้าํสาขาภาคใตฝงตะวนัตก
สวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 48

ตารางที่  8  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตขาวเจานาดาํ  หนวยทีด่นิที ่5
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 50

ตารางที่  9  : ตนทนุและผลตอบแทนการผลติขาวเจานาดาํ  หนวยทีด่นิที ่5
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 51

ตารางที่  10  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตขาวเจานาดํา  หนวยที่ดินที่ 17
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 52

ตารางที่  11  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวเจานาดํา  หนวยที่ดินที่ 17
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 53

ตารางที่  12  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ9-13 ป  หนวยทีด่นิที ่26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 54

ตารางที่  13  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป  หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 55



ก-3

สารบัญตาราง  (ตอ)

หนา
ตารางที่  14  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ25 ปขึน้ไป  หนวยทีด่นิที ่26

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 56
ตารางที่  15  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 25 ปขึ้นไป  หนวยที่ดินที่ 26

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 57
ตารางที่  16  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้าํมนั อาย ุ25 ปขึน้ไป  หนวยทีด่นิที ่26

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 58
ตารางที่  17  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 25 ปขึ้นไป  หนวยที่ดินที่ 26

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 59
ตารางที่  18  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ9-13 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 60
ตารางที่  19  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 61
ตารางที่  20  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ14-20 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 62
ตารางที่  21  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป  หนวยที่ดินที่  26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 63
ตารางที่  22  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ21-25 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 64
ตารางที่  23  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 65
ตารางที่  24  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ25 ปขึน้ไป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 66
ตารางที่  25  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 25 ปขึ้นไป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 67
ตารางที่  26  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้าํมนั อาย ุ6-9 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 68
ตารางที่  27  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 6-9 ป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 69



ก-4

สารบัญตาราง  (ตอ)

หนา
ตารางที่  28  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้าํมนั อาย ุ10-16 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 70
ตารางที่  29  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 10-16 ป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 71
ตารางที่  30  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้าํมนั อาย ุ17-21 ป  หนวยทีด่นิที ่26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 72
ตารางที่  31  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 17-21 ป  หนวยที่ดินที่ 26B

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 73
ตารางที่  32  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ9-13 ป  หนวยทีด่นิที ่26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 74
ตารางที่  33  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป  หนวยที่ดินที่ 26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 75
ตารางที่  34  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ14-20 ป  หนวยทีด่นิที ่26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 76
ตารางที่  35  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป  หนวยที่ดินที่ 26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 77
ตารางที่  36  : ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อาย ุ21-25 ป  หนวยทีด่นิที ่26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 78
ตารางที่  37  : ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป  หนวยที่ดินที่ 26C

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 79
ตารางที่  38  : ผลตอบแทนการผลติจาํแนกตามหนวยทีด่นิในพืน้ทีลุ่มน้าํสาขาภาคใตฝงตะวนัตก

สวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 80
ตารางที่  39  : ปญหาในการผลติพชืจาํแนกตามหนวยทีด่นิในพืน้ทีลุ่มน้าํสาขาภาคใตฝงตะวนัตก

สวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42 81



ก-5

สารบัญรูป

หนา
รูปที่ 1 พื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  โดยสังเขป 3



บทที่ 1
บทนํา

1. หลักการและเหตุผล
ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 เปนสาขาหนึ่งของลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก

อยูทางทิศตะวันตกของภาคใตฝงทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  3,588.57 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,242,856 ไร  ครอบคลมุพืน้ที ่อําเภอพนม จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีอําเภอตะกัว่ปา อําเภอทายเหมือง
อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะกั่วทุงและอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา อําเภออาวลึก อําเภอปลายพระยา
อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลองและอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ในอดีตที่ผานมาพื้นที่ลุมน้ํามีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรดิน ในปจจุบันทรัพยากรเหลานี้ไดเร่ิมมีการบุกรุกและถูกนํามาใชประโยชน
อยางขาดความระมดัระวงัขาดการควบคมุดแูลและการจดัการทีด่อียางมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงถาไมมกีารควบคุม
ดแูลและจดัการอยางจรงิจงัแลว จะทาํใหทรัพยากรเหลานีเ้สือ่มโทรมลงอยางรวดเรว็ กอใหเกดิผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศนอยางมาก ยอมทําใหเกิดปญหาตามมาอยางไมมีที่ส้ินสุด ดังนั้นเพือ่ใหมี
การใชทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตอิยางมปีระสทิธภิาพและยาวนาน ตลอดจนเสริมสรางชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ จึงตองมีการวางแผนการใชที่ดินซึ่งขอมูลดานเศรษฐกจิและสังคมมี
ความจําเปนอยางมากเพราะใชเปนแนวทางในการวางแผนตลอดจนตองใชขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ 
ทั่วไปประกอบการพจิารณากาํหนดแผนการใชทีด่นิ และกาํหนดทางเลอืกการใชประโยชนทีด่นิเพือ่ใหสอด
คลองกบัศกัยภาพทีด่นิและทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดัในปจจบุนั โดยคาํนงึถึงฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของพืน้ทีเ่ปนสาํคญั สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการใชทรัพยากรในพืน้ทีลุ่มน้าํไดอยางยัง่ยนื
ตลอดไป

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลดังตอไปนี้

 2.1 สภาพทัว่ไปของครวัเรอืนเกษตรกร
2.2 ตนทนุผลตอบแทนจากการผลติพชื

3. ระยะเวลาดําเนินการ
3.1 เตรยีมงาน   สํารวจขอมลูในพืน้ทีโ่ครงการทีศ่กึษาและประมวลผลขอมลูทีไ่ดจากการสํารวจ    

ตั้งแตเดือนมกราคม 2542 ถึงเดือน กันยายน 2542
3.2 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัยตั้งแตเดือน มกราคม 2543 ถึงเดือน เมษายน 2543
3.3 พิมพ/เผยแพร ป 2546


1
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บทที่ 1  


บทนำ

1. หลักการและเหตุผล



ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 เป็นสาขาหนึ่งของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก อยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,242,856 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา  อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลองและอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 


ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน ในปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ได้เริ่มมีการบุกรุกและถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างขาดความระมัดระวังขาดการควบคุมดูแลและการจัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมดูแลและจัดการอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้ทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างมาก ย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ตลอดจนเสริมสร้างชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินซึ่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นอย่างมากเพราะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตลอดจนต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ทั่วไปประกอบการพิจารณากำหนดแผนการใช้ที่ดิน และกำหนดทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพที่ดินและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เป็นสำคัญ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

2. วัตถุประสงค์ 


เพื่อศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้


 
2.1
สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร 


2.2 
ต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิตพืช

3. ระยะเวลาดำเนินการ


3.1
เตรียมงาน   สำรวจข้อมูลในพื้นที่โครงการที่ศึกษาและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ    ตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 ถึงเดือน กันยายน 2542



3.2
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม 2543 ถึงเดือน เมษายน 2543


3.3
พิมพ์/เผยแพร่ ปี 2546

4. สถานที่ดำเนินการ


ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่  2   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,242,856 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง  อำเภอเมืองพังงา   อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอทับปุด   จังหวัดพังงา  อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลองและอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 1)


5. อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ



5.1
แบบสอบถามการวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  


5.2
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ซึ่งแสดงขอบเขตของหน่วยที่ดินต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 มาตราส่วน 1 : 50,000 จัดทำขึ้นโดย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน


6. วิธีดำเนินการวิจัย


6.1
การรวบรวมข้อมูล 



รวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกพืชตามประเภทตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization Type)  ตามหน่วยที่ดินทั้งหมดจำนวน 5 หน่วยที่ดิน  ในบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 โดยนักวิชาการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จะเป็นผู้กำหนดชนิดของพืชที่จะสำรวจในแต่ละหน่วยที่ดิน ตลอดจนเป็นผู้กำหนดจุดที่จะเข้าไปทำการสำรวจหรือเก็บข้อมูล แต่เศรษฐกรผู้รับผิดชอบในการสำรวจจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจว่าควรจะเลือกจุดใดเป็นจุดสำรวจหรือเก็บข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และจะต้องพิจารณาถึงสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการคมนาคมที่ไม่ลำบากเกินไปจนเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ วิธีการสำรวจจะทำการสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่างต่อหนึ่งหน่วยของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละหน่วยที่ดิน ซึ่งบริเวณจุดสำรวจจะใช้เพียงจุดเดียวหรือสองจุดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม




จำนวนตัวอย่างที่ศึกษา


ข้าวและไม้ยืนต้น มีจำนวนตัวอย่างทั้งหมด  202  ตัวอย่าง  15 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 5  หน่วยที่ดิน




นอกจากแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลแล้ว   ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยปากเปล่าจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในหมู่บ้านนั้นๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องกับความเป็นจริงมากที่สุด



6.2
การวิเคราะห์ข้อมูล


6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าและค่าร้อยละ



6.2.2
การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนการผลิตของพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละหน่วยที่ดิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



6.2.2.1
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชสามารถแยกออกเป็น 2 ชนิดที่สำคัญคือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดตามวิธีการทางเศรษฐศาสตร์



ต้นทุนผันแปร เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชและจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตพืชนั้นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายประเภทนี้เกษตรกรสามารถเพิ่มหรือลดได้ในช่วงระยะเวลาการผลิตพืชดังกล่าว นอกจากนี้ต้นทุนผันแปรยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท  ตามลักษณะของการใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ผลิตดังนี้คือ



-
ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงๆ เป็นเงินสด ในการซื้อหรือเช่าปัจจัยการผลิต



-
ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าแรงงานในครอบครัว แรงงานแลกเปลี่ยน ปัจจัยการผลิตของตนเองหรือได้มาฟรี ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตนำไปใช้ประกอบการผลิต และได้ประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงิน



 การคำนวณต้นทุนผันแปรทั้งหมดมีวิธีการคำนวณดังนี้



ต้นทุนผันแปร
 = 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินเพาะปลูก + ค่าใช้จ่าย


 





    ในการดูแลรักษา + ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว


    ผลผลิต + ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและแปรรูป


    ผลผลิตเบื้องต้นก่อนขาย + ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต


    + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน




ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินเพาะปลูก 
= 
ค่าไถ + ค่าฟันดิน + ค่าขุดหลุม+ ค่าปลูก + ค่ายกร่อง 



ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
=
ค่าดายหญ้า + ค่าฉีดยาปราบวัชพืชและค่าฉีดยา




ปราบศัตรูพืช + ค่าพรวนดิน + ค่ารดน้ำ +  ค่าใส่ปุ๋ย



ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและแปรรูปเบื้องต้น= 
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว + ค่าแรงงานขนย้าย 


   + ค่าจ้างนวด + ค่าจ้างสี 



ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต
= 
จำนวนวัสดุปัจจัยการผลิตที่ใช้  x  ราคา 



ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
= 
(ต้นทุนผันแปรทั้งหมดที่เป็นเงินสด– ค่าดอกเบี้ยเงินกู้)


    x อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น x อายุพืช



ต้นทุนคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรถึงแม้จะไม่ได้ทำการผลิตพืชก็ตาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตพืช เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชที่เกษตรกรจะต้องจ่ายไม่ว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม นอกจากนี้ต้นทุนคงที่ ยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท ตามลักษณะของเกษตรกรผู้ผลิตดังนี้คือ



-
ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ผู้ผลิตได้จ่ายออกไปจริงเป็นเงิน เช่น ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืช ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายสำหรับเงินกู้ระยะปานกลางและระยะยาว 



-
ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตพืชไม่ได้จ่ายออกไปเป็นตัวเงิน เป็นแต่เพียงค่าใช้จ่ายจากการประเมินเท่านั้น เพราะเกษตรกรอาจนำเอาปัจจัยการผลิตของตนเองมาใช้หรือได้มาในรูปของสิ่งของ



การคำนวณต้นทุนคงที่ทั้งหมดมีวิธีการคำนวณดังนี้



ต้นทุนคงที่



= ค่าภาษีที่ดิน + ค่าใช้ที่ดิน(หรือค่าเช่าที่ดิน) 


   + ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตรคงทน



ค่าใช้ที่ดิน



= ที่ดินที่เป็นของตนเอง x (ค่าเช่าเฉลี่ยต่อฤดู


   การผลิต – ค่าภาษีที่ดินตามอายุพืช)



ค่าเช่าที่ดิน



= จำนวนที่ดินเช่า x ค่าเช่าเฉลี่ยต่อฤดูการผลิต



ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร





               = ราคาเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ซื้อมา – มูลค่าซากของเครื่องมืออุปกรณ์ 








จำนวนปีที่ใช้งาน


การคำนวณต้นทุนรวมมีวิธีการคำนวณดังนี้



ต้นทุนรวมทั้งหมด


= ต้นทุนผันแปรทั้งหมด + ต้นทุนคงที่ทั้งหมด


6.2.2.2 
การวิเคราะห์รายได้แทนการลงทุนมีวิธีคำนวณดังนี้คือ


ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร       = ผลของความแตกต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ทั้งหมดกับต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมด


ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด
 = ผลของความแตกต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตที่ได้ 


ทั้งหมดกับต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมดทั้งต้นทุน


ผันแปรและต้นทุนคงที่



ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด
      
=  ผลของความแตกต่างระหว่างรายได้ทั้งหมด 


                    กับต้นทุนรวมทั้งหมด



6.2.3
การเสนอผลรายงานโดยนำเสนอเป็นแบบบรรยายประกอบตาราง

7.ผู้ดำเนินการวิจัย



นายศิริวัฒน์
สิงห์ศิริ


8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ



กลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน



กองวางแผนการใช้ที่ดิน



กรมพัฒนาที่ดิน


9. ข้อจำกัดในการวิจัย



เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ อัตรากำลังคนมีน้อย ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีจำกัดและไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพียงพอ ทำให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจำกัด จำนวนครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ของหน่วยที่ดินค่อนข้างน้อย ไม่สามารถจะนำมาทดสอบหาค่าของความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  (Sampling error)  ทำให้ไม่ทราบค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในรูประดับความเชื่อมั่นได้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ โดยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละรายค่อนข้างละเอียด และมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวิจัยต่อไป
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4. สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการศึกษาในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่  2   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,242,856 ไร ครอบคลุมพื้นที่ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอตะกั่วปา
อําเภอทายเหมือง  อําเภอเมืองพังงา   อําเภอตะกั่วทุงและอําเภอทับปุด   จังหวัดพังงา  อําเภออาวลึก
อําเภอปลายพระยา อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลองและอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 1)

5. อุปกรณท่ีใชดําเนินการ
5.1 แบบสอบถามการวจิยัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกร  
5.2 แผนที่สภาพการใชที่ดิน ซ่ึงแสดงขอบเขตของหนวยที่ดินตางๆ ของลุมน้ําสาขาภาคใต

ฝงตะวนัตกสวนที ่2 มาตราสวน 1 : 50,000 จดัทาํขึน้โดย กลุมวางแผนการใชทีด่นิ กองวางแผนการใชทีด่นิ

6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 การรวบรวมขอมูล

รวบรวมขอมูลโดยการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกพืชตามประเภทตัวอยางการใชประโยชนที่ดิน 
(Land Utilization Type)  ตามหนวยที่ดินทั้งหมดจํานวน 5 หนวยที่ดิน  ในบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใต
ฝงตะวนัตกสวนที ่2 โดยนกัวชิาการกลุมวางแผนการใชทีด่นิ จะเปนผูกาํหนดชนดิของพชืทีจ่ะสาํรวจในแตละ
หนวยที่ดิน ตลอดจนเปนผูกําหนดจุดที่จะเขาไปทําการสํารวจหรือเก็บขอมูล แตเศรษฐกรผูรับผิดชอบ
ในการสํารวจจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจวาควรจะเลือกจุดใดเปนจุดสาํรวจหรือเก็บขอมูล โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบงาย และจะตองพิจารณาถึงสภาพพื้นที่การใชประโยชนที่ดินตลอดจนการคมนาคมที่
ไมลําบากเกินไปจนเปนปญหาในการปฏิบัติงาน แตทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับและอัตรา
กําลังเจาหนาที่ที่มีอยู วิธีการสํารวจจะทําการสัมภาษณเกษตรกรดวยแบบสอบถามไมนอยกวา 6 ตัวอยาง
ตอหนึง่หนวยของประเภทการใชประโยชนทีด่นิในแตละหนวยทีด่นิ ซ่ึงบรเิวณจดุสาํรวจจะใชเพยีงจดุเดยีว
หรือสองจุดก็ไดแลวแตความเหมาะสม

จํานวนตัวอยางที่ศึกษา
ขาวและไมยนืตน มจีาํนวนตวัอยางทัง้หมด  202  ตวัอยาง  15 ประเภทการใชประโยชนทีด่นิ

ใน 5  หนวยที่ดิน
นอกจากแบบสอบถามทีใ่ชในการสาํรวจขอมลูแลว   ยงัใชวธีิการสมัภาษณดวยปากเปลา

จากกาํนนั  ผูใหญบาน  หรือบคุคลทีเ่กีย่วของภายในหมูบานนัน้ๆ  เพือ่ใหไดขอมลูทีส่มบรูณถูกตองกบั
ความเปนจรงิมากทีสุ่ด
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6.2 การวิเคราะหขอมูล
6.2.1 การวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของเกษตรกรโดยใชคาเฉลีย่คาและคารอยละ
6.2.2 การวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต ผลตอบแทนการผลิตของพืชชนิดตางๆ ในแตละ

หนวยที่ดิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.2.2.1 การวิเคราะหตนทุนการผลิต ตนทุนหรือคาใชจายในการผลิตพืชสามารถ

แยกออกเปน 2 ชนิดที่สําคัญคือ ตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดตาม
วิธีการทางเศรษฐศาสตร

ตนทนุผันแปร เปนคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการผลติพชืและจะเปลีย่นแปลงไปตามปริมาณ
การผลติพชืนัน้ๆ ซ่ึงคาใชจายประเภทนีเ้กษตรกรสามารถเพิม่หรือลดไดในชวงระยะเวลาการผลติพชืดงักลาว
นอกจากนีต้นทนุผันแปรยงัแบงไดอีก 2 ประเภท  ตามลกัษณะของการใชจายของเกษตรกรผูผลิตดังนี้คือ

- ตนทนุผันแปรทีเ่ปนเงนิสด เปนคาใชจายผันแปรทีผู่ผลิตจายออกไปจรงิๆ เปนเงินสด
ในการซื้อหรือเชาปจจัยการผลิต

- ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด เปนคาใชจายผันแปรซึ่งเกี่ยวของกับคาแรงงาน
ในครอบครัว แรงงานแลกเปลี่ยน ปจจัยการผลิตของตนเองหรือไดมาฟรี ซ่ึงเกษตรกรผูผลิตนําไปใช
ประกอบการผลิต และไดประเมินคาออกมาเปนตัวเงิน

 การคํานวณตนทุนผันแปรทั้งหมดมีวิธีการคํานวณดังนี้

ตนทนุผันแปร  = คาใชจายในการเตรยีมดนิเพาะปลกู + คาใชจาย
     ในการดแูลรักษา + คาใชจายในการเกบ็เกีย่ว

    ผลผลิต + คาใชจายในการขนยายและแปรรปู
    ผลผลิตเบือ้งตนกอนขาย + คาวสัดปุจจยัการผลติ
    + คาเสยีโอกาสเงนิลงทนุ

คาใชจายในการเตรยีมดนิเพาะปลกู = คาไถ + คาฟนดนิ + คาขดุหลุม+ คาปลกู + คายกรอง

คาใชจายในการดูแลรักษา = คาดายหญา + คาฉีดยาปราบวัชพืชและคาฉดียา
ปราบศตัรูพชื + คาพรวนดนิ + คารดน้าํ +  คาใสปุย

คาใชจายในการขนยายและแปรรปูเบือ้งตน= คาแรงงานเก็บเกี่ยว + คาแรงงานขนยาย
   + คาจางนวด + คาจางสี

คาวัสดุปจจัยการผลิต = จํานวนวัสดุปจจัยการผลิตที่ใช  x  ราคา
คาเสยีโอกาสเงนิลงทนุ = (ตนทนุผันแปรทัง้หมดทีเ่ปนเงนิสด– คาดอกเบีย้เงนิกู)

    x อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น x อายุพืช
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ตนทุนคงที่ เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นแกเกษตรกรถึงแมจะไมไดทําการผลิตพืชก็ตาม เนื่องจาก
คาใชจายประเภทนี้จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตพืช เปนรายการคาใชจายในการผลิตพืชที่
เกษตรกรจะตองจายไมวาจะผลิตหรือไมผลิตก็ตาม นอกจากนี้ตนทุนคงที่ ยังแบงไดอีก 2 ประเภท ตาม
ลักษณะของเกษตรกรผูผลิตดังนี้คือ

- ตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสด เปนคาใชจายคงทีท่ีผู่ผลิตไดจายออกไปจรงิเปนเงนิ เชน คาภาษทีีด่ิน
คาเชาที่ดินที่ใชในการปลูกพืช คาดอกเบี้ยเงินกูที่จายสําหรับเงินกูระยะปานกลางและระยะยาว

- ตนทนุคงทีท่ีไ่มเปนเงนิสด เปนคาใชจายคงทีท่ีเ่กษตรกรผูผลิตพชืไมไดจายออกไปเปนตวัเงนิ
เปนแตเพยีงคาใชจายจากการประเมนิเทานัน้ เพราะเกษตรกรอาจนาํเอาปจจยัการผลิตของตนเองมาใชหรือ
ไดมาในรูปของสิ่งของ

การคํานวณตนทุนคงที่ทั้งหมดมีวิธีการคํานวณดังนี้

ตนทุนคงที่ = คาภาษีที่ดิน + คาใชที่ดิน(หรือคาเชาที่ดิน)
   + คาเสื่อมอุปกรณการเกษตรคงทน

คาใชที่ดิน = ที่ดินที่เปนของตนเอง x (คาเชาเฉลี่ยตอฤดู
   การผลิต – คาภาษีที่ดินตามอายุพืช)

คาเชาที่ดิน = จาํนวนทีด่นิเชา x คาเชาเฉลีย่ตอฤดกูารผลิต

คาเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร
               = ราคาเครื่องมืออุปกรณการเกษตรที่ซ้ือมา – มูลคาซากของเครื่องมืออุปกรณ

จํานวนปที่ใชงาน

การคํานวณตนทุนรวมมีวิธีการคํานวณดังนี้

ตนทุนรวมทั้งหมด = ตนทุนผันแปรทั้งหมด + ตนทุนคงที่ทั้งหมด

6.2.2.2 การวิเคราะหรายไดแทนการลงทุนมีวิธีคํานวณดังนี้คือ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร       = ผลของความแตกตางระหวางมลูคาผลผลิตทีไ่ดทัง้หมด

กับตนทุนผันแปรรวมทั้งหมด
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด  = ผลของความแตกตางระหวางมลูคาผลผลิตทีไ่ด

ทัง้หมดกบัตนทนุทีเ่ปนเงนิสดทัง้หมดทัง้ตนทนุ
ผันแปรและตนทนุคงที่

ผลตอบแทนเหนอืตนทนุทัง้หมด       =  ผลของความแตกตางระหวางรายไดทัง้หมด
                    กบัตนทนุรวมทัง้หมด

6.2.3 การเสนอผลรายงานโดยนําเสนอเปนแบบบรรยายประกอบตาราง
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7.ผูดําเนินการวิจัย
นายศิริวัฒน สิงหศิริ

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมเศรษฐกิจที่ดิน
กองวางแผนการใชที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

9. ขอจํากัดในการวิจัย
เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณ อัตรากําลังคนมีนอย ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช

ในการปฏบิตังิานมจีาํกดัและไมอยูในสภาพทีส่มบรูณเพยีงพอ ทาํใหระยะเวลาในการปฏบิตังิานมจีํากัด
จํานวนครัวเรือนตัวอยางในแตละพื้นที่ของหนวยที่ดินคอนขางนอย ไมสามารถจะนํามาทดสอบหาคา
ของความคลาดเคลือ่นของการสุมตวัอยาง  (Sampling error)  ทาํใหไมทราบคาสถติทิีไ่ดจากกลุมตวัอยาง
ในรูประดับความเชื่อมั่นได อยางไรก็ดีผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาขอผิดพลาดในเรื่องนี้ โดยได
สัมภาษณกลุมตัวอยางในแตละรายคอนขางละเอียด และมีการตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของ
จังหวัดที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวิจัยตอไป



บทที่ 2
สภาพทั่วไปของครอบครัวเกษตรกร

การวเิคราะหสภาพทัว่ไปของครอบครวัเกษตรกรในแตละชนดิ การใชประโยชนทีด่นิ ประกอบดวย
อายขุองเกษตรกรหวัหนาครอบครวั การศกึษา จาํนวนคนในครอบครวั สถานภาพการทาํงานของคนในครอบครวั
การถอืครองทีด่นิ หนงัสอืสําคญัทีด่นิ ตลอดจนปญหาในการครองชพี ดงัมรีายละเอยีดตามตารางที ่1-6 ดงันี้

หนวยท่ีดนิที ่5
มีการใชประโยชนที่ดิน  ไดแก  การผลิตขาวเจานาดําพันธุพื้นเมือง  เกษตรกรหัวหนา

ครอบครัวที่ปลูกขาวเจานาดํามีอายุเฉลี่ย 57.17 ป  จากการสํารวจปรากฏวานับถือศาสนาพุทธทั้งหมด
ในสวนของระดบัการศกึษา รอยละ 83.33  จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษา มเีพยีงรอยละ 16.67 เทานัน้
ทีจ่บการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษา จาํนวนสมาชกิในครอบครวัเฉล่ียครอบครวัละ 5.17 คน เปนผูทีท่าํงาน
ดานการเกษตรอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ 1.33 คน ทาํการเกษตรในครอบครวัและรับจางในการเกษตร
เฉลี่ยครอบครัวละ 1.00 คน  และเฉลี่ยอีกครอบครัวละ  0.83 คน ทําการเกษตรในครอบครวัและรบัจาง
นอกการเกษตร  นอกจากนี้ไมไดทํางานเนื่องจากเปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเปนคนชรา เกษตรกร
หวัหนาครอบครวัเขาเปนสมาชกิในสถาบนัการเกษตรเพยีงแหงเดยีวคือ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ
ประโยชนทีไ่ดรับสวนใหญเปนเรือ่งเงนิทนุทีใ่ชในการประกอบอาชพีรอยละ 80.00 เกษตรกรรอยละ 20.00
ยังไมไดรับประโยชนจากการเขาเปนสมาชกิ เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 5.92 ไร เปนที่ดิน
ของตนเองทั้งหมดและใชในการทํานาและที่อยูอาศัย หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปน น.ส.3 เฉลี่ย
ครอบครัวละ 4.25 ไร เปน ส.ค.1 เฉลีย่ครอบครวัละ 1.34 ไร ทีเ่หลือเปนโฉนดเฉลีย่ครอบครวัละ 0.33 ไร
สําหรับปญหาในการครองชพี เกษตรกรสวนใหญรอยละ 66.67 ของจาํนวนเกษตรกรทัง้หมดมปีญหา ไดแก
ปญหารายไดไมพอรายจาย

หนวยท่ีดินท่ี 17
มีการใชประโยชนที่ดิน ไดแก การผลิต ขาวเจานาดําพันธุพื้นเมือง  เกษตรกรหัวหนา

ครอบครัวมอีายเุฉลีย่  57.60  ป การนบัถือศาสนาสวนใหญนบัถือศาสนาอสิลาม รองลงมานบัถือศาสนา
พุทธคิดเปนรอยละ 70.00 และ รอยละ 30.00 ตามลําดับ ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถม
ศกึษารอยละ  80.00  มเีพยีงรอยละ  20.00 เทานัน้ ทีจ่บการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีจํานวนสมาชกิ
ในครอบครวัเฉล่ียครอบครวัละ 5.40 คน ทาํการเกษตรของครอบครวัเพยีงอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ
1.50 คน  ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางทางการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.60 คน  ทําการเกษตร
ในครอบครวัและรบัจางนอกการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.40  คน  นอกจากนีป้ระกอบอาชพีอ่ืนๆ เชน
รับจางกอสราง ลูกจางหนวยงานราชการ เปนตนและไมไดทาํงานเนือ่งจากเปนเด็กเล็ก เรียนหนังสือและ
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บทที่ 2


สภาพทั่วไปของครอบครัวเกษตรกร



การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของครอบครัวเกษตรกรในแต่ละชนิด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย อายุของเกษตรกรหัวหน้าครอบครัว การศึกษา จำนวนคนในครอบครัว สถานภาพการทำงานของคนในครอบครัว การถือครองที่ดิน หนังสือสำคัญที่ดิน ตลอดจนปัญหาในการครองชีพ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1-6 ดังนี้


หน่วยที่ดินที่ 5



มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ได้แก่  การผลิตข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวที่ปลูกข้าวเจ้านาดำมีอายุเฉลี่ย 57.17 ปี  จากการสำรวจปรากฏว่านับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ในส่วนของระดับการศึกษา ร้อยละ 83.33  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 16.67 เท่านั้นที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5.17 คน เป็นผู้ที่ทำงานด้านการเกษตรอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.33 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1.00 คน  และเฉลี่ยอีกครอบครัวละ  0.83 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตร  นอกจากนี้ไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเป็นคนชรา เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกในสถาบันการเกษตรเพียงแห่งเดียวคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพร้อยละ 80.00 เกษตรกรร้อยละ 20.00 ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิก เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 5.92 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมดและใช้ในการทำนาและที่อยู่อาศัย หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 4.25 ไร่ เป็น ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 1.34 ไร่ ที่เหลือเป็นโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ 0.33 ไร่  สำหรับปัญหาในการครองชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดมีปัญหา ได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย 


หน่วยที่ดินที่ 17



มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การผลิต ข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย  57.60  ปี การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 70.00 และ ร้อยละ 30.00 ตามลำดับ ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ  80.00  มีเพียงร้อยละ  20.00 เท่านั้น ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5.40 คน ทำการเกษตรของครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.50 คน  ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.60 คน  ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.40  คน  นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างก่อสร้าง ลูกจ้างหน่วยงานราชการ เป็นต้นและไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก เรียนหนังสือและเป็นคนชรา ส่วนใหญ่ของหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 60.00 เข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรเพียงสองสถาบันได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตร โดยการเข้าเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีจำนวนมากกว่า ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย ตามลำดับ เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 5.43 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 3.93 ไร่ และเป็นที่เช่าเฉลี่ยครอบครัวละ 1.50 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.00 ไร่ รองลงมาเป็นโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ 1.73 ไร่ น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 0.20 ไร่ ในส่วนของปัญหาในการครองชีพของเกษตรกร จะพบปัญหาเหมือนกับเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 5 คือปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเพียงอย่างเดียว ซึ่งรายจ่ายที่มากได้แก่รายจ่ายในการครองชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าการศึกษาบุตรและค่าอาหาร


หน่วยที่ดินที่  26



มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ประเภท ได้แก่    (1) ยางพาราอายุ 9-13 ปี    (2) ยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป   (3) ปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป



ในส่วนของเกษตรกรหัวหน้าครอบครัวที่ปลูกยางพารา (พันธุ์ RRIM600) ในหน่วยที่ดินที่ 26 คือยางพาราอายุ 9-13 ปี และยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอายุเฉลี่ย 53.95 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด การศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 95.00 จบชั้นประถมศึกษา ที่เหลือร้อยละ 5.00 จบสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.55 คน ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.85 คน หรือร้อยละ 66.07 ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรร้อยละ 19.64 ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรร้อยละ 12.50  ร้อยละ 1.79 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ที่เหลือไม่ได้ทำงานเนื่องจากเรียนหนังสือ คนชราและเด็กเล็ก เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 85.00 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตร แต่ส่วนใหญ่หัวหน้าครอบครัวร้อยละ 94.12 เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเงินทุนจากการกู้ยืมและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 15.75 ไร่ เป็นที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 15.25 ไร่ ที่เหลือเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.50 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินส่วนใหญ่เป็น น.ส.3 และ ภ.บ.ท.5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 4.70 ไร่ เท่ากัน รองลงมาเป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 2.95 ไร่ เป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 2.90 ไร่ เกษตรกรร้อยละ 90.00 มีปัญหาในการครองชีพ ปัญหาที่สำคัญและพบมากที่สุดได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายร้อยละ 55.56 ปัญหาสุขภาพไม่ดีร้อยละ 38.89 ปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามลำดับ



ยางพาราอายุ 9-13  ปี  (พันธุ์RRIM600)   เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 48.13 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 87.50 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 12.50 เท่านั้น ที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษา จำนวนสมาชิก ในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5.25 คน ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 2.25 คน รองลงมาเป็นการทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.13 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.75คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างในหน่วยงานราชการเป็นต้นและไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเป็นคนชรา หัวหน้าครอบครัวเกษตรร้อยละ 87.50 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพียงสถาบันเดียว จุดประสงค์เพื่อต้องการกู้ยืมเงินทุนมาใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 17.25 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด ใช้ในการปลูกยางพารา หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น ภ.บ.ท.5 และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 8.50 ไร่ รองลงมาเป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 5.81 ไร่ เป็น น.ส.3ก และ ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.53 ไร่ และ 0.03 ไร่ ตามลำดับ สำหรับปัญหาในการครองชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีร้อยละ 87.50 และปัญหาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นร้อยละ 12.50 



ยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป (พันธุ์RRIM600)  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 57.83 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมด มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.58 ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.58 คน  ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างทางการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.50 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.42 คน ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ เฉลี่ยครอบครัวละ 0.08 คน นอกนั้นไม่ได้ทำงานเนื่องจาก เป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือ   เป็นคนชราและพิการ ร้อยละ 83.33 ของหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรโดยเป็นสมาชิกเพียงสองสถาบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกมากที่สุด รองลงมาได้แก่สหกรณ์การเกษตร ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเรื่องของเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตร  เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 14.77 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 13.90 ไร่ ที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.87 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเอง เป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 4.68 ไร่ รองลงมาเป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.94 ไร่ เป็น น.ส.3ก และ ภ.บ.ท. 5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.15 ไร่ และ 2.13 ไร่ ตามลำดับ เกษตรกรร้อยละ 83.33 ของจำนวนเกษตรที่ปลูกยางพารามีปัญหาในการครองชีพ  ที่พบได้ทุกครัวเรือนได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย รองลงมาได้แก่ปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 



ปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป (พันธุ์TENERA)   เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ยครอบครัวละ 46.00 ปี นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละเท่าๆ กัน คือร้อยละ 50.00 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 7.00  คน  ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.50 คน เท่ากันกับหัวหน้าครอบครัวที่ทำการเกษตรและรับจ้างทางการเกษตร ที่เหลือนอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและลูกจ้างตามหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น และไม่ได้ทำงานเนื่องจาก เป็นเด็กเล็ก เรียนหนังสือ คนชราและพิการ  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรเพียงแห่งเดียว ได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยประโยชน์ที่ได้รับเป็นเรื่องเงินทุน เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 22.75 ไร่ เป็นที่ของตนเองและมีหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็นโฉนดทั้งหมด สำหรับปัญหาในการครองชีพของเกษตรกร ผลของการสำรวจปรากฏว่าไม่พบปัญหาในการครองชีพ 

หน่วยที่ดินที่  26B


มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืช 7 ประเภท ได้แก่      (1) ยางพาราอายุ 9-13 ปี  (2)  ยางพาราอายุ 14-20 ปี  (3) ยางพาราอายุ 21-25 ปี  (4) ยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป  (5) ปาล์มน้ำมันอายุ 6-9 ปี   (6) ปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี   (7) ปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี



เกษตรกรที่ปลูกยางพารา(พันธุ์RRIM600) ในหน่วยที่ดินที่ 26B ทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 55.45 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 81.61 และ 18.39 ตามลำดับ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 93.10 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาและสูงกว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 2.30 เท่ากัน ส่วนผู้ที่ไม่รู้หนังสือร้อยละ 2.30 เช่นเดียวกัน จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.55 คน ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.36 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.72 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.59 คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่น เช่น รับจ้างทั่วไปและลูกจ้างหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้นและไม่ได้ทำงานเนื่องจากเรียนหนังสือ เด็กเล็กและคนชรา เป็นต้น เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 78.16 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 95.59   สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 7.35 เท่ากัน ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเงินทุน รองลงมาได้แก่การจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายและการรับซื้อผลผลิต ตามลำดับ เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.43 ไร่ เป็นที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.09 ไร่ และเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.34 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินเป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 3.11 ไร่ รองลงมาเป็น น.ส.3ก และ น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.98 ไร่ และ 2.51 ไร่ ตามลำดับ เป็นต้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาจากการครองชีพและปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค เป็นต้น



ยางพาราอายุ 9-13 ปี (พันธุ์RRIM600) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 53.17 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 82.98 และ 17.02 ตามลำดับ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ไม่รู้หนังสือร้อยละ 2.12 ระดับประถมศึกษาร้อยละ 89.36 จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาในอัตราส่วนเท่ากันๆ กัน คือร้อยละ 4.26 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.57 คน ทำการเกษตรในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.23  คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.68 คน  ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.74 คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่รับจ้างทั่วไปและลูกจ้างหน่วยงานของทางราชการ เป็นต้นและไม่ได้ทำงานเนื่องจาก  เป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและคนชรา หัวหน้าครอบครัวร้อยละ 74.47 เข้าเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 91.43    สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มการเกษตรร้อยละ 14.29 ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  การจัดหาวัสดุการเกษตรและการรับซื้อผลผลิต  เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 9.78 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 9.64 ไร่ ที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.14 ไร่  หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 2.69 ไร่ รองลงมาเป็น ภ.บ.ท 5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.42 ไร่ ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 2.36 ไร่ และ น.ส.3  ส.ค.1 และโฉนดตามลำดับ สำหรับปัญหาในการครองชีพส่วนใหญ่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยเฉพาะรายจ่ายจากการครองชีพ เช่น ค่าอาหารและค่าการศึกษาของบุตร 



ยางพาราอายุ 14-20 ปี (พันธุ์RRIM600) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 55.18  ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบเพียงชั้นประถมศึกษาทั้งหมดเช่นกัน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 4.17 คน  ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.88 คน ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.35 คน ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1.12 คน นอกจากนี้ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก เรียนหนังสือและเป็นคนชรา เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 76.47 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรร้อยละ 23.53 ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยที่เกษตรกรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพียงแห่งเดียว โดยได้รับผลประโยชน์เรื่องเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.17 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.10 ไร่ และเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.07 ไร่ ในส่วนของที่ดินของตนเองมีหนังสือสำคัญในที่ดินเป็นโฉนด เฉลี่ยครอบครัวละ 1.47 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 12.15  เป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 3.57 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 เป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.34 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.34 เป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 3.78 ไร่ และเป็น ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.94 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.24 และร้อยละ 7.77 ตามลำดับ สำหรับปัญหาในการครองชีพก็คล้ายกับปัญหาของเกษตรกรที่ผลิตยางพาราในช่วงอายุอื่น ซึ่งมีปัญหาเหมือนๆ กัน ปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย และปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 


ยางพาราอายุ 21-25 ปี (พันธุ์RRIM600)  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 60.93  ปี  นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 53.33 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 46.67 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว ส่วนใหญ่จบเพียงชั้นประถมศึกษาร้อยละ 93.33 รองลงมาเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือร้อยละ 6.67 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 5.33 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 2.06 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.33  คน  ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.40 คน นอกจากนี้ไม่ได้ทำงาน เนื่องจาก เป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและคนชรา มีเกษตรกรหัวหน้าครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกการเกษตรร้อยละ 86.67 และไม่ได้เป็นสมาชิกร้อยละ 13.33 ในส่วนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเป็นสมาชิกเพียงสถาบันเดียวได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นเรื่องของเงินทุน  เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.63 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็นโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ  0.06 ไร่ เป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 3.07 ไร่   เป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.05 ไร่  เป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 6.43 ไร่ และเป็นใบ ภ.บ.ท.5และ6 อีกเฉลี่ยครอบครัวละ 0.02 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  0.47   24.31   24.15   50.91 และร้อยละ 0.16 ตามลำดับ   สำหรับปัญหาในการครองชีพของเกษตรกรมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายมากที่สุด รองลงมาได้แก่ปัญหาสุขภาพไม่ดี ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น 


ยางพาราอายุ  25 ปีขึ้นไป (พันธุ์RRIM600) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 59.13 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดและระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบเพียงชั้นประถมศึกษาทั้งหมดเช่นกัน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 3.75 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.75 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.63 คน ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.75 คน   นอกจากนี้ไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและคนชรา ในส่วนของหัวหน้าครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรผลการสำรวจปรากฏว่าร้อยละ 87.50 เข้าเป็นสมาชิก ที่เหลือร้อยละ 12.50 ไม่เป็นสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นสถาบันเดียวที่เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวเข้าเป็นสมาชิก โดยที่ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันนี้ได้แก่เรื่องเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตร เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 17.34 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 14.53 ไร่   ที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 2.81 ไร่  หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 6.22 ไร่  น.ส.3  เฉลี่ยครอบครัวละ 5.19 ไร่ และ น.ส.3ก  เฉลี่ยครอบครัวละ 3.12 ไร่ ส่วนปัญหาในการครองชีพที่สำคัญได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายร้อยละ 85.71  และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคร้อยละ 14.29 ของจำนวนเกษตรกรที่ปลูกทั้งหมด 



เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในหน่วยที่ดินที่ 26B มีอยู่ 3 ช่วงอายุปาล์ม ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน 6-9 ปี  10-16 ปี และ 17-21 ปี ตามลำดับ หัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 48.74 ปี นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 65.22   ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ร้อยละ 32.61 และ 2.17 ตามลำดับ  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 82.61 สูงกว่ามัธยมศึกษาร้อยละ 6.52 ระดับชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 4.35 ตามลำดับ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดเฉลี่ยครอบครัวละ 5.18 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.98 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.41 คน ที่เหลือนอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้นและพวกที่ไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก คนชราและผู้ที่กำลังเรียนหนังสือ เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 60.87 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร ที่เหลือร้อยละ 39.13 ไม่ได้เป็นสมาชิก สถาบันที่เป็นสมาชิกมากที่สุดได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 89.29 รองลงมากลุ่มเกษตรกรร้อยละ 7.14 และสหกรณ์การเกษตรกรร้อยละ 3.57 ของจำนวนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเงินทุนกู้ยืมและการรับซื้อผลผลิต เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ยครอบครัวละ 18.39 ไร่ ในที่นี้เป็นที่ถือครองของตนเองทั้งหมด  หนังสือสำคัญในที่ดินส่วนใหญ่เป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 11.20 ไร่  รองลงมาเป็นโฉนด เฉลี่ยครอบครัวละ 5.50 ไร่  เป็น  น.ส.3ก ส.ป.ก. และ ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.70 ไร่  0.65 ไร่ และ 0.32 ไร่ ตามลำดับ  ปัญหาในการครองชีพส่วนใหญ่ได้แก่  ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและปัญหาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น


ปาล์มน้ำมันอายุ 6-9 ปี (พันธุ์TENERA) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 49.19 ปี นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 78.13 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 21.87 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 87.50   ไม่รู้หนังสือและอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 6.24 และ 3.13 ตามลำดับ ที่เหลืออีกร้อยละ 3.13 จบการศึกษาสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 4.88 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.03 คน ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.44 คน ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1.09 คน และประกอบอาชีพอื่นๆ คือรับจ้างทั่วไป ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ ร้อยละ 0.16 คน นอกจากนี้ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก   เรียนหนังสือและเป็นคนชรา  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 71.88 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 91.30 สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรอย่างละเท่าๆ กันร้อยละ 4.35 ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันการเกษตรเหล่านี้เป็นเรื่องของเงินทุนและการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเอง เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 16.85 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด  หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็นโฉนด  เฉลี่ยครอบครัวละ 4.17 ไร่  น.ส.3ก  เฉลี่ยครอบครัวละ 0.99 ไร่ เป็น น.ส.3  เฉลี่ยครอบครัวละ  10.27 ไร่ เป็น ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 0.94 ไร่ และ ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.48 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.75  5.88  60.95  5.58 และร้อยละ 2.84 ตามลำดับ  ส่วนปัญหาในการครองชีพได้แก่ รายได้ไม่พอรายจ่ายร้อยละ 53.33 ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคร้อยละ 26.67 ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นร้อยละ 20.00 ของจำนวนเกษตรกรที่ปลูกทั้งหมด 


ปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี (พันธุ์TENERA) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 48.86  ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมานับถือศาสนาพุทธร้อยละ 14.29 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จบเพียงชั้นประถมศึกษาร้อยละ 71.42 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาในอัตราส่วนที่เท่าๆ กันคือร้อยละ 14.29  มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 6.00 คนทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.57 คน ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.29 คน ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.57 คน  นอกจากนี้ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือ เป็นต้น   มีเกษตรกรหัวหน้าครอบครัวเพียงร้อยละ 28.57 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรร้อยละ 71.43 ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยมีสถาบันการเกษตรสองสถาบันได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  และกลุ่มการเกษตร ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันการเกษตรได้แก่ เงินทุนกู้ยืมและการรับซื้อผลผลิต เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 19.79 ไร่  เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเอง เป็นโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ 9.22 ไร่ และ เป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 10.57 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย 46.59  และร้อยละ 53.41 ตามลำดับ ปัญหาในการครองชีพที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายทางด้านการศึกษาและรายจ่ายเรื่องอาหารจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในแต่ละครัวเรือน 



ปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี (พันธุ์TENERA) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 46.57  ปี นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 57.14 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 28.57 และนับถือศาสนาคริสต์อีกร้อยละ 14.29  ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จบเพียงชั้นประถมศึกษาร้อยละ 71.42 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและสูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาในอัตราส่วนที่เท่าๆ กันคือร้อยละ 14.29 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 5.29 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.86 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.43 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.86 คน นอกจากนี้ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเป็นคนชรา เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 42.86 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร   ร้อยละ 57.14 ไม่ได้เป็นสมาชิก ในส่วนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 24.07 ไร่  เป็นที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็นโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ 7.93 ไร่ และเป็น  น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 16.14 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 32.95  และร้อยละ 67.05  ตามลำดับ สำหรับปัญหาการครองชีพของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายและปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น


หน่วยที่ดินที่ 26C



มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ประเภทได้แก่   (1) ยางพาราอายุ 9-13 ปี    (2) ยางพาราอายุ 14-20 ปี    (3) ยางพาราอายุ 21-25 ปี



เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวที่ปลูกยางพารา (พันธุ์RRIM600) ในหน่วยที่ดินที่ 26C มีอายุเฉลี่ย 55.45 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 87.10 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 9.67 และสูงกว่ามัธยมศึกษาร้อยละ 3.23 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5.16 คน ทำการเกษตรในครอบครัวอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.97 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.74 คน ทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.68 คน ที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น  รับจ้างทั่วไป  แม่บ้านและคนงานก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก พวกที่เรียนหนังสือและคนชรา เป็นต้น หัวหน้าครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยที่เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 96.00 สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 24.00 และ กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 4.00 ของจำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันเหล่านี้ได้แก่ การกู้ยืมเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายในราคายุติธรรม เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ยครอบครัวละ 12.03 ไร่ เป็นที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 10.26 ไร่ และที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 1.77 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินส่วนใหญ่เป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 4.00 ไร่ รองลงมาเป็น ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 2.68 ไร่   ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 2.42 ไร่ ตามลำดับ ปัญหาในการครองชีพที่สำคัญได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและปัญหาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น


ยางพาราอายุ 9-13 ปี (พันธุ์ RRIM600) เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 54.35 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 82.35 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาร้อยละ 11.76 และสูงกว่ามัธยมศึกษาร้อยละ 5.88  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 4.71 คน  ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ  1.24 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.76 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1.00 คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างในหน่วยงานราชการเป็นต้นและไม่ได้ทำงานเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเป็นคนชรา  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 82.35 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 92.86 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 28.57 ได้รับประโยชน์จากสถาบันการเกษตรเหล่านี้ในเรื่องของเงินทุนกู้ยืมและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูก เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.79 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 10.97 ไร่  เป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 1.82 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินของตนเอง เป็น น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 4.49 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  40.93 เป็น น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.78 ไร่  เป็น ส.ป.ก.เฉลี่ยครอบครัวละ 3.24 ไร่  เป็น ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.35 ไร่ และเป็น ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 2.11 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.11  29.54  3.19 และร้อยละ 19.23 ตามลำดับ ปัญหาการครองชีพของเกษตรกรในหน่วยที่ดินนี้ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบเหมือนกัน ได้แก่ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายและค่าครองชีพที่สูงขึ้น 



ยางพาราอายุ 14-20 ปี  (พันธุ์RRIM600)  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 49.00 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด  ส่วนระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวจบชั้นประถมศึกษาถึงร้อยละ 88.89 ที่เหลืออีกร้อยละ 11.11 จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 3.67 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.56 คน ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.89 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.23 คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ลูกจ้างหน่วยงานราชการ แม่บ้าน รับจ้างทั่วไปและไม่ได้ทำงาน เนื่องจาก เรียนหนังสือ  คนชราและผู้พิการ เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 88.89 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 11.11 ไม่ได้เป็นสมาชิก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเป็นสมาชิกมากที่สุด รองลงมาได้แก่สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มการเกษตร ตามลำดับ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเรื่องของเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 10.64 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 9.31 ไร่ และเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 1.33 ไร่ ประเภทหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเอง เป็น น.ส.3  เฉลี่ยครอบครัวละ 1.89 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 เป็น ส.ป.ก.เฉลี่ยครอบครัวละ 2.19 ไร่ และเป็น ภ.บ.ท.5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 5.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.52 และร้อยละ 56.18 ตามลำดับ เกษตรกรที่ปลูกยางส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการครองชีพ ปัญหาที่สำคัญได้แก่ รายได้ไม่พอรายจ่ายร้อยละ 87.50 และปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคร้อยละ 12.50 ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 



ยางพาราอายุ 21-25 ปี (พันธุ์RRIM600)  เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 70.80 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 2.40 คน ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ  0.80 คน  ทำการเกษตรและรับจ้างในการเกษตรเท่ากับทำการเกษตรและรับจ้างนอกการเกษตรคือเฉลี่ยครอบครัวละ 0.40 คนเท่ากัน นอกจากนี้ไม่ได้ทำงานเนื่องจาก เรียนหนังสือและคนชรา เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 60.00 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพียงแห่งเดียว ประโยชน์ที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้คือเรื่องเงินทุน  เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.95 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 9.55 ไร่และเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 2.40 ไร่ ประเภทหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็น น.ส.3ก ทั้งหมด สำหรับปัญหาในการครองชีพที่สำคัญได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาสุขภาพไม่ดีและปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น 


จากผลของการสำรวจสภาพทั่วไปของเกษตรกรในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ปรากฏว่า การปลูกข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมืองมีอยู่ 2 หน่วยที่ดิน ได้แก่หน่วยที่ดินที่ 5 และหน่วยที่ดินที่ 17 เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 57.00 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะหน่วยที่ดินที่ 5 ส่วนเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 17 มีการนับถือศาสนาอิสลามมากกว่านับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษา สมาชิกในครอบครัวทำการเกษตร รองลงมาทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างในการเกษตร ในส่วนของการเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร เกษตรกรทั้ง 2 หน่วยที่ดินเข้าเป็นสมาชิกโดยที่เกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 5  เข้าเป็นสมาชิกมากกว่าเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 17 ร้อยละ 83.33 และ 60.00 แทบทั้งหมดเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีเพียงเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 17 เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรอยู่ด้วยเพียงร้อยละ 33.33 เนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 5.00 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเอง โดยเฉพาะหน่วยที่ดินที่ 5 เป็นที่ของตนเองทั้งหมด มีหนังสือสำคัญในที่ดินเป็น น.ส.3 มากที่สุดร้อยละ 71.79 ส.ค.1 ร้อยละ 22.64 และโฉนดร้อยละ 5.57 ตามลำดับ ส่วนหน่วยที่ดินที่ 17 นอกจากเป็นที่ถือครองของตนเองแล้วยังมีที่เช่าอยู่เล็กน้อยเฉลี่ยครอบครัวละ 1.50 ไร่ หนังสือสำคัญในที่ดินส่วนใหญ่เป็น น.ส.3 เช่นเดียวกันร้อยละ 50.89 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมืองทั้ง 2 หน่วยที่ดิน มีปัญหาในการครองชีพเหมือนกัน มากที่สุดได้แก่ รายได้ไม่พอรายจ่าย



การผลิตยางพารา (พันธุ์RRIM600) มีการผลิตใน 3 หน่วยที่ดินได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 26  26B และ 26C อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครอบครัว 53.95-55.45 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดในหน่วยที่ดินที่ 26 และ 26C  นับถือศาสนาอิสลามเพียงส่วนน้อยร้อยละ 18.39  ในหน่วยที่ดินที่ 26B  หัวหน้าครอบครัวจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษา สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ของทุกหน่วยที่ดินที่ผลิตยางทำการเกษตรในครอบครัว รองลงมาทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตร ในหน่วยที่ดินที่ 26 และ 26B ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำงานส่วนใหญ่ได้แก่ พวกที่กำลังเรียนหนังสือ คนชราและเด็กเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้หัวหน้าครอบครัวส่วนมากเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร สถาบันการเกษตรที่หัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่เป็นสมาชิกได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ตามลำดับ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเรื่องของเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เป็นต้น  เกษตรกรที่ผลิตยางพาราในหน่วยที่ดินที่ 26 B และ 26C  มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.43 ไร่ และ 12.03 ไร่ ตามลำดับ ในขณะเดียวกันเกษตรกรหน่วยที่ดินที่ 26 มีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากที่สุดเช่นเดียวกันเฉลี่ยครอบครัวละ 14.65 ไร่ แต่เกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26C  มีเนื้อที่เข้าทำเปล่ามากกว่าเฉลี่ยครอบครัวละ 1.71 ไ ร่ สำหรับหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองส่วนใหญ่ในหน่วยที่ดินที่ 26 เป็น น.ส.3 และ ภ.บ.ท.5และ 6 ร้อยละ 30.82 รองลงมาได้แก่ ส.ป.ก. และ น.ส.3ก ตามลำดับ หน่วยที่ดินที่ 26B เป็น ส.ป.ก. มากที่สุดร้อยละ 28.04 รองลงมาเป็น น.ส.3ก ร้อยละ 26.87 เป็นต้น และหน่วยที่ดินที่ 26C ส่วนใหญ่เป็น น.ส.3ก ร้อยละ 38.99 รองลงมาเป็น ภ.บ.ท.5และ6 ร้อยละ 26.12 เป็นต้น เกษตรกรส่วนมากมีปัญหาในการครองชีพที่สำคัญได้แก่ รายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และปัญหาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น



การผลิตปาล์มน้ำมัน (พันธุ์TENERA) มีอยู่ 2 หน่วยที่ดินได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 26 และ 26B อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครอบครัวระหว่าง 46-48 ปี นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดในหน่วยที่ดินที่ 26 ส่วนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26B นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดร้อยละ 65.22 อิสลามร้อยละ 32.61 และนับถือศาสนาคริสต์เพียงร้อยละ 2.17 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา รองลงมาเป็นชั้นมัธยมศึกษา สมาชิกในครอบครัวทำการเกษตรในครอบครัวมากกว่าทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างทั้งในและนอกการเกษตร ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำงานได้แก่ เด็กเล็ก เรียนหนังสือและคนชรา เป็นต้น ส่วนใหญ่ของหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร โดยเฉพาะหน่วยที่ดินที่ 26 เข้าเป็นสมาชิกเพียงแห่งเดียวได้แก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ส่วนหน่วยที่ดินที่ 26B เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ตามลำดับ ประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเงินทุนกู้ยืมและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เป็นต้น เกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26 มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 22.75 ไร่ มากกว่าเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26B ซึ่งมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 18.39 ไร่ ซึ่งเนื้อที่ถือครองของเกษตรกรใน 2 หน่วยที่ดินนี้จะเป็นเนื้อที่ถือครองของตนเองทั้งหมด มีหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองเป็นโฉนดทั้งหมด ของเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26 ส่วนเกษตรกรในหน่วยที่ดินที่ 26B ส่วนใหญ่เป็น น.ส.3 ร้อยละ 61.01 รองลงมาเป็นโฉนดร้อยละ 29.91 เป็น น.ส.3ก  ส.ป.ก. และ ส.ค.1 ตามลำดับ สำหรับปัญหาในการครองชีพมีเพียงเกษตรกรหน่วยที่ดินที่ 26B เพียงหน่วยเดียวที่พบปัญหามากที่สุดได้แก่ ปัญหารายไม่พอรายจ่าย ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตามลำดับ



เมื่อพิจารณาถึงสภาพโดยทั่วไปของครอบครัวเกษตรกรที่ปลูก ข้าว ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 พบว่า เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวมีอายุ 53.84 ปี โดยที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะมีอายุเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่น ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม และนับถือศาสนาคริสต์เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในหน่วยที่ดินที่ 26B เพียงหน่วยเดียว จำนวนสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน  สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ทำการเกษตรในครอบครัวร้อยละ 46.55   รองลงมาทำการเกษตรในครอบครัวและรับจ้างนอกการเกษตรร้อยละ 26.91 เกษตรกรหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 74.75 เป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรที่ปลูกข้าว   จะมีเนื้อที่ถือครองน้อยที่สุดเฉลี่ย 5.43 – 5.92 ไร่ ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีเนื้อที่ถือครองมากที่สุดและส่วนใหญ่เป็นที่ของตนเอง เป็นโฉนดและ น.ส.3 มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันหน่วยที่ดินที่ 26 เป็นโฉนดทั้งหมด ปัญหาในการครองชีพที่สำคัญของเกษตรกรได้แก่ รายได้ไม่พอรายจ่าย รองลงมาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและปัญหาสุขภาพไม่ดี เป็นต้น
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เปนคนชรา สวนใหญของหัวหนาครอบครัวรอยละ 60.00 เขาเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรเพียงสอง
สถาบันไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และสหกรณการเกษตร โดยการเขาเปนสมาชิก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมีจํานวนมากกวา ประโยชนที่ไดรับสวนใหญเปนเรื่องเงินทุนและ
การจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนาย ตามลําดับ เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 5.43 ไร เปน
ทีด่นิของตนเองเฉลีย่ครอบครวัละ 3.93 ไร และเปนทีเ่ชาเฉลีย่ครอบครวัละ 1.50 ไร หนงัสอืสําคญัในทีด่ิน
ของตนเองเปน น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.00 ไร รองลงมาเปนโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ 1.73 ไร น.ส.3ก
เฉลี่ยครอบครัวละ 0.20 ไร ในสวนของปญหาในการครองชีพของเกษตรกร จะพบปญหาเหมือนกับ
เกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 5 คือปญหารายไดไมพอรายจายเพยีงอยางเดยีว ซ่ึงรายจายทีม่ากไดแกรายจาย
ในการครองชพี สวนใหญจะเปนคาการศึกษาบุตรและคาอาหาร

หนวยท่ีดินท่ี  26
มีการใชประโยชนที่ดิน 3 ประเภท ไดแก    (1) ยางพาราอายุ 9-13 ป    (2) ยางพาราอายุ

25 ปขึ้นไป   (3) ปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไป
ในสวนของเกษตรกรหัวหนาครอบครัวที่ปลูกยางพารา (พันธุ RRIM600) ในหนวยที่ดินที่

26 คอืยางพาราอาย ุ 9-13 ป และยางพาราอาย ุ 25 ปขึน้ไป มอีายเุฉลีย่ 53.95 ป นบัถือศาสนาพทุธทัง้หมด
การศึกษาสวนใหญรอยละ 95.00 จบชั้นประถมศึกษา ที่เหลือรอยละ 5.00 จบสูงกวาชั้นมัธยมศึกษา
จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.55 คน ทําการเกษตรในครอบครัวเพียงอยางเดียวเฉลี่ย
ครอบครัวละ 1.85 คน หรือรอยละ 66.07 ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางนอกการเกษตรรอยละ
19.64 ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางในการเกษตรรอยละ 12.50  รอยละ 1.79 ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ เชน รับจางทั่วไป รับเหมากอสราง เปนตน ที่เหลือไมไดทํางานเนื่องจากเรียนหนังสือ คนชรา
และเด็กเล็ก เกษตรกรหัวหนาครอบครัวสวนใหญรอยละ 85.00 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรทั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และสหกรณการเกษตร แตสวนใหญหัวหนาครอบครัวรอยละ
94.12 เปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ประโยชนที่ไดรับสวนใหญเปนเงินทุนจาก
การกูยืมและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนาย เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 15.75 ไร
เปนที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 15.25 ไร ที่เหลือเปนที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครัวละ 0.50 ไร
หนงัสอืสําคญัในทีด่นิสวนใหญเปน น.ส.3 และ ภ.บ.ท.5และ6 เฉลีย่ครอบครวัละ 4.70 ไร เทากนั รองลงมา
เปน ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 2.95 ไร เปน น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 2.90 ไร เกษตรกรรอยละ 90.00
มีปญหาในการครองชีพ ปญหาที่สําคัญและพบมากที่สุดไดแกปญหารายไดไมพอรายจายรอยละ 55.56
ปญหาสุขภาพไมดีรอยละ 38.89 ปญหาจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและคาครองชีพที่สูงขึ้น
ตามลําดับ
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ยางพาราอายุ 9-13  ป  (พันธุRRIM600)   เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 48.13 ป
นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัว รอยละ 87.50 จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 12.50 เทานั้น ที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาชั้นมัธยมศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครอบครวัเฉลีย่ครอบครวัละ 5.25 คน ทาํการเกษตรในครอบครวัเพยีงอยางเดยีวเฉล่ียครอบครวัละ 2.25 คน
รองลงมาเปนการทาํการเกษตรในครอบครวัและรบัจางทางการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.13 คน ทาํการเกษตร
ในครอบครวัและรับจางนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.75คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน
รับเหมากอสราง ลูกจางในหนวยงานราชการเปนตนและไมไดทาํงานเนือ่งจากเปนเดก็เลก็  เรียนหนงัสอื
และเปนคนชรา หวัหนาครอบครวัเกษตรรอยละ 87.50 เปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรไดแก ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณเพยีงสถาบนัเดยีว จดุประสงคเพือ่ตองการกูยมืเงนิทนุมาใชในการประกอบอาชพี
ของตนเอง เกษตรกรถอืครองทีด่นิเฉลีย่ครอบครวัละ 17.25 ไร เปนทีด่นิของตนเองทัง้หมด ใชในการปลูก
ยางพารา หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปน ภ.บ.ท.5 และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 8.50 ไร รองลงมาเปน
น.ส.3 เฉลีย่ครอบครวัละ 5.81 ไร เปน น.ส.3ก และ ส.ค.1 เฉลีย่ครอบครวัละ 2.53 ไร และ 0.03 ไร ตามลําดับ
สําหรับปญหาในการครองชีพ เกษตรกรสวนใหญมีปญหาสุขภาพไมดีรอยละ 87.50 และปญหาจาก
คาครองชีพที่สูงขึ้นรอยละ 12.50

ยางพาราอาย ุ 25 ปขึน้ไป (พนัธุRRIM600)  เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 57.83 ป
นบัถือศาสนาพทุธทัง้หมด ระดบัการศกึษาของหวัหนาครอบครวัจบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาทัง้หมด
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.58 ทําการเกษตรในครอบครัวเพียงอยางเดียวเฉลี่ย
ครอบครัวละ 1.58 คน  ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางทางการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.50 คน
ทําการเกษตรในครอบครวัและรับจางนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.42 คน ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน
รับเหมากอสราง ลูกจางในหนวยงานราชการ เฉลีย่ครอบครัวละ 0.08 คน นอกนั้นไมไดทาํงานเนือ่งจาก
เปนเดก็เลก็  เรียนหนงัสอื   เปนคนชราและพิการ รอยละ 83.33 ของหัวหนาครอบครัวเกษตรกรเปน
สมาชกิสถาบนัการเกษตรโดยเปนสมาชกิเพยีงสองสถาบนั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ มเีกษตรกร
เขาเปนสมาชิกมากที่สุด รองลงมาไดแกสหกรณการเกษตร ประโยชนที่ไดรับเปนเรื่องของเงินทุนและ
การจัดหาวัสดุการเกษตร  เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 14.77 ไร เปนที่ดินของตนเองเฉลี่ย
ครอบครัวละ 13.90 ไร ที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครัวละ 0.87 ไร หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเอง เปน
ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 4.68 ไร รองลงมาเปน น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.94 ไร เปน น.ส.3ก และ
ภ.บ.ท. 5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.15 ไร และ 2.13 ไร ตามลําดับ เกษตรกรรอยละ 83.33 ของจํานวน
เกษตรที่ปลูกยางพารามีปญหาในการครองชีพ  ที่พบไดทุกครัวเรือนไดแกปญหารายไดไมพอรายจาย
รองลงมาไดแกปญหาจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค

ปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไป (พันธุTENERA)   เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย
ครอบครวัละ 46.00 ป นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัวจบการศึกษา
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ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละเทาๆ กัน คือรอยละ 50.00 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ยครอบครัวละ 7.00  คน  ทาํการเกษตรในครอบครวัเพยีงอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครัวละ 0.50 คน เทากัน
กบัหวัหนาครอบครวัทีท่าํการเกษตรและรบัจางทางการเกษตร ทีเ่หลือนอกจากนีป้ระกอบอาชพีอ่ืนๆ ไดแก
รับจางทัว่ไปและลกูจางตามหนวยงานตางๆ เปนตน และไมไดทาํงานเนือ่งจาก เปนเดก็เลก็ เรียนหนงัสอื
คนชราและพกิาร  เกษตรกรหวัหนาครอบครวัทัง้หมดเปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรเพยีงแหงเดยีว ไดแก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ โดยประโยชนที่ไดรับเปนเรื่องเงินทุน เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ย
ครอบครวัละ 22.75 ไร เปนทีข่องตนเองและมหีนงัสอืสําคญัในทีด่นิของตนเองเปนโฉนดทัง้หมด สําหรับ
ปญหาในการครองชพีของเกษตรกร ผลของการสาํรวจปรากฏวาไมพบปญหาในการครองชพี

หนวยท่ีดินท่ี  26B
มีการใชประโยชนที่ดินในการผลิตพืช 7 ประเภท ไดแก      (1) ยางพาราอายุ 9-13 ป

(2)  ยางพาราอายุ 14-20 ป  (3) ยางพาราอายุ 21-25 ป  (4) ยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป  (5) ปาลมน้ํามัน
อายุ 6-9 ป   (6) ปาลมน้ํามันอายุ 10-16 ป   (7) ปาลมน้ํามันอายุ 17-21 ป

เกษตรกรทีป่ลูกยางพารา(พนัธุRRIM600) ในหนวยทีด่นิที ่ 26B ทัง้หมด มอีายเุฉลีย่ 55.45 ป
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 81.61 และ 18.39 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาของหัวหนาครอบครัว รอยละ 93.10 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
และสูงกวามัธยมศึกษา รอยละ 2.30 เทากัน สวนผูที่ไมรูหนังสือรอยละ 2.30 เชนเดียวกัน จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.55 คน ทําการเกษตรในครอบครัวเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ
1.36 คน ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางนอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.72 คน ทําการเกษตร
ในครอบครวัและรบัจางในการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.59 คน นอกจากนีป้ระกอบอาชพีอ่ืน เชน รับจาง
ทัว่ไปและลกูจางหนวยงานราชการตางๆ เปนตนและไมไดทาํงานเนือ่งจากเรยีนหนงัสอื เดก็เลก็และคนชรา
เปนตน เกษตรกรหวัหนาครอบครวัรอยละ 78.16 เปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรไดแก ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณรอยละ 95.59   สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรรอยละ 7.35 เทากัน ประโยชนที่ไดรับ
สวนใหญเปนเงนิทนุ รองลงมาไดแกการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจาํหนายและการรบัซือ้ผลผลิต ตามลาํดบั
เกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.43 ไร เปนที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.09 ไร และ
เปนที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครัวละ 0.34 ไร หนังสือสําคัญในที่ดินเปน ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 3.11 ไร
รองลงมาเปน น.ส.3ก และ น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.98 ไร และ 2.51 ไร ตามลําดับ เปนตน เกษตรกร
สวนใหญมีปญหาจากการครองชีพและปญหาที่สําคัญ ไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย  ปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค เปนตน
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ยางพาราอายุ 9-13 ป (พันธุRRIM600) เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 53.17 ป
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 82.98 และ 17.02 ตามลําดับ
ระดับการศกึษาของหัวหนาครอบครัวเปนผูไมรูหนังสือรอยละ 2.12 ระดับประถมศึกษารอยละ 89.36
จบการศึกษาในระดับชั้นมธัยมศกึษาและสงูกวาระดบัชัน้มธัยมศกึษาในอตัราสวนเทากนัๆ กนั คอืรอยละ
4.26 มจีาํนวนสมาชกิในครอบครวัเฉล่ียครอบครวัละ 4.57 คน ทาํการเกษตรในครอบครวัเพยีงอยางเดยีว
เฉลีย่ครอบครวัละ 1.23  คน ทาํการเกษตรในครอบครวัและรบัจางนอกการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.68 คน
ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.74 คน นอกจากนี้ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ ไดแกรับจางทัว่ไปและลกูจางหนวยงานของทางราชการ เปนตนและไมไดทาํงานเนือ่งจาก  เปนเดก็เลก็
เรียนหนังสือและคนชรา หัวหนาครอบครัวรอยละ 74.47 เขาเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร ไดแก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณรอยละ 91.43    สหกรณการเกษตรและกลุมการเกษตรรอยละ 14.29
ประโยชนที่ไดรับสวนใหญเปนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  การจัดหาวัสดุการเกษตรและการรับซื้อ
ผลผลิต  เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 9.78 ไร เปนที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ
9.64 ไร ที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครัวละ 0.14 ไร  หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปน น.ส.3ก เฉลี่ย
ครอบครัวละ 2.69 ไร รองลงมาเปน ภ.บ.ท 5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ 2.42 ไร ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ
2.36 ไร และ น.ส.3  ส.ค.1 และโฉนดตามลาํดบั สําหรับปญหาในการครองชพีสวนใหญมปีญหาโดยเฉพาะ
ปญหารายไดไมพอรายจายเปนปญหาที่สําคัญที่สุด เนื่องจากมีรายจายมากกวารายได โดยเฉพาะรายจาย
จากการครองชีพ เชน คาอาหารและคาการศึกษาของบุตร

ยางพาราอายุ 14-20 ป (พันธุRRIM600) เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 55.18  ป
นบัถือศาสนาพทุธทัง้หมด และระดบัการศกึษาของหวัหนาครอบครวัจบเพยีงชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดเชนกนั
จาํนวนสมาชกิในครวัเรือนเฉลีย่ครอบครวัละ 4.17 คน  ทาํการเกษตรเพยีงอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ 0.88 คน
ทาํการเกษตรและรบัจางในการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.35 คน ทาํการเกษตรและรบัจางนอกการเกษตรเฉลีย่
ครอบครัวละ 1.12 คน นอกจากนี้ไมไดทํางาน เนื่องจากเปนเด็กเล็ก เรียนหนังสือและเปนคนชรา
เกษตรกรหัวหนาครอบครัวรอยละ 76.47 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรรอยละ 23.53 ไมไดเปนสมาชิก
โดยทีเ่กษตรกรทัง้หมดทีเ่ปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรเขาเปนสมาชกิของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ
เพยีงแหงเดยีว โดยไดรับผลประโยชนเร่ืองเงนิทนุและการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจาํหนาย เกษตรกรมทีีด่นิ
ถือครองเฉลีย่ครอบครวัละ 12.17 ไร เปนทีด่นิของตนเองเฉลีย่ครอบครวัละ 12.10 ไร และเปนทีเ่ขาทาํเปลา
เฉลีย่ครอบครวัละ 0.07 ไร ในสวนของทีด่นิของตนเองมหีนงัสอืสําคญัในทีด่นิเปนโฉนด เฉลีย่ครอบครวัละ
1.47 ไร  หรือคิดเปนรอยละ 12.15  เปน น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 3.57 ไร หรือคิดเปนรอยละ 29.50
เปน น.ส.3 เฉลีย่ครอบครวัละ 2.34 ไร หรือคดิเปนรอยละ 19.34 เปน ส.ป.ก. เฉลีย่ครอบครวัละ 3.78 ไร และ
เปน ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.94 ไร หรือคิดเปนรอยละ 31.24 และรอยละ 7.77 ตามลําดับ สําหรับ
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ปญหาในการครองชพีกค็ลายกบัปญหาของเกษตรกรทีผ่ลิตยางพาราในชวงอายอ่ืุน ซ่ึงมปีญหาเหมอืนๆ กนั
ปญหาที่สําคัญไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย และปญหาจากการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค

ยางพาราอายุ 21-25 ป (พันธุRRIM600)  เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 60.93  ป
นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 53.33 และนับถือศาสนาพุทธรอยละ 46.67 ระดับการศึกษาของหวัหนา
ครอบครัว สวนใหญจบเพียงชั้นประถมศึกษารอยละ 93.33 รองลงมาเปนผูที่ไมรูหนังสือรอยละ 6.67
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 5.33 คน ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ
2.06 คน  ทําการเกษตรและรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.33  คน  ทําการเกษตรและรับจาง
นอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.40 คน นอกจากนี้ไมไดทํางาน เนื่องจาก เปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือ
และคนชรา มีเกษตรกรหัวหนาครอบครัวเขาเปนสมาชิกการเกษตรรอยละ 86.67 และไมไดเปนสมาชิก
รอยละ 13.33 ในสวนที่เปนสมาชิกทั้งหมดเปนสมาชิกเพียงสถาบันเดียวไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ  ซ่ึงผลประโยชนที่ไดรับเปนเรื่องของเงินทุน  เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ
12.63 ไร เปนที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปนโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ
0.06 ไร เปน น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 3.07 ไร   เปน น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 3.05 ไร  เปน ส.ป.ก.
เฉลี่ยครอบครัวละ 6.43 ไร และเปนใบ ภ.บ.ท.5และ6 อีกเฉลีย่ครอบครวัละ 0.02 ไร หรือคิดเปนรอยละ
0.47   24.31   24.15   50.91 และรอยละ 0.16 ตามลําดับ   สําหรับปญหาในการครองชีพของเกษตรกร
มีปญหารายไดไมพอรายจายมากที่สุด รองลงมาไดแกปญหาสขุภาพไมด ี ปญหาการขาดแคลนน้าํเพือ่
อุปโภคและบรโิภคและปญหาคาครองชพีทีสู่งขึน้

ยางพาราอาย ุ  25 ปขึน้ไป (พนัธุRRIM600) เกษตรกรหวัหนาครอบครวัมอีายเุฉลีย่ 59.13 ป
นบัถือศาสนาพทุธทัง้หมดและระดบัการศกึษาของหวัหนาครอบครวัจบเพยีงชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดเชนกนั 
จาํนวนสมาชกิในครวัเรือนเฉลีย่ครอบครวัละ 3.75 คน ทาํการเกษตรเพยีงอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ 1.75 คน
ทาํการเกษตรและรบัจางในการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.63 คน ทาํการเกษตรและรบัจางนอกการเกษตร
เฉลี่ยครอบครัวละ 0.75 คน   นอกจากนี้ไมไดทํางานเนื่องจากเปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและคนชรา
ในสวนของหวัหนาครอบครวัทีเ่ปนสมาชกิสถาบนัการเกษตรผลการสาํรวจปรากฏวารอยละ 87.50 เขาเปน
สมาชิก ที่เหลือรอยละ 12.50 ไมเปนสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนสถาบันเดียวที่
เกษตรกรหัวหนาครอบครัวเขาเปนสมาชิก โดยที่ประโยชนที่ไดรับจากสถาบันนี้ไดแกเร่ืองเงินทุนและ
การจัดหาวัสดุการเกษตร เกษตรกรถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 17.34 ไร เปนที่ดินของตนเองเฉลี่ย
ครอบครัวละ 14.53 ไร   ที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครัวละ 2.81 ไร  หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปน
ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 6.22 ไร  น.ส.3  เฉลี่ยครอบครัวละ 5.19 ไร และ น.ส.3ก  เฉลี่ย
ครอบครัวละ 3.12 ไร สวนปญหาในการครองชีพที่สําคัญไดแกปญหารายไดไมพอรายจายรอยละ 85.71
และปญหาการขาดแคลนน้าํเพือ่อุปโภคและบรโิภครอยละ 14.29 ของจาํนวนเกษตรกรทีป่ลูกทัง้หมด
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เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันในหนวยที่ดินที่ 26B มีอยู 3 ชวงอายุปาลม ไดแก ปาลมน้ํามัน
6-9 ป  10-16 ป และ 17-21 ป ตามลําดับ หัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 48.74 ป นับถือศาสนาพุทธรอยละ
65.22   ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต รอยละ 32.61 และ 2.17 ตามลําดับ  ระดับการศึกษาสวนใหญ
จบชั้นประถมศึกษารอยละ 82.61 สูงกวามัธยมศึกษารอยละ 6.52 ระดับชั้นมัธยมศึกษารอยละ 4.35
ตามลําดับ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมดเฉลี่ยครอบครัวละ 5.18 คน ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจาง
นอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.98 คน ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจางในการเกษตรเฉลี่ย
ครอบครัวละ 0.41 คน ที่เหลือนอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน รับจางทั่วไป รับเหมากอสราง เปนตน
และพวกทีไ่มไดทาํงานเนือ่งจากเปนเดก็เลก็ คนชราและผูทีก่าํลังเรยีนหนงัสอื เกษตรกรหวัหนาครอบครวั
รอยละ 60.87 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร ที่เหลือรอยละ 39.13 ไมไดเปนสมาชิก สถาบันที่เปนสมาชิก
มากทีสุ่ดไดแก ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตรรอยละ 89.29 รองลงมากลุมเกษตรกรรอยละ
7.14 และสหกรณการเกษตรกรรอยละ 3.57 ของจํานวนหัวหนาครอบครัวเกษตรกรที่เปนสมาชิก
ประโยชนทีไ่ดรับเปนเงนิทนุกูยมืและการรบัซือ้ผลผลิต เกษตรกรมเีนือ้ทีถื่อครองทัง้หมดเฉลีย่ครอบครวัละ
18.39 ไร ในที่นี้เปนที่ถือครองของตนเองทั้งหมด  หนังสือสําคัญในที่ดินสวนใหญเปน น.ส.3 เฉลี่ย
ครอบครัวละ 11.20 ไร  รองลงมาเปนโฉนด เฉลี่ยครอบครัวละ 5.50 ไร  เปน  น.ส.3ก ส.ป.ก. และ ส.ค.1
เฉลี่ยครอบครัวละ 0.70 ไร  0.65 ไร และ 0.32 ไร ตามลําดับ  ปญหาในการครองชีพสวนใหญไดแก
ปญหารายไดไมพอรายจาย ปญหาจากการขาดแคลนน้าํเพือ่อุปโภคบรโิภคและปญหาจากคาครองชพีทีสู่งขึน้

ปาลมน้ํามันอายุ 6-9 ป (พันธุTENERA) เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 49.19 ป
นบัถือศาสนาพทุธรอยละ 78.13 นบัถือศาสนาอสิลามรอยละ 21.87 ระดบัการศกึษาของหวัหนาครอบครวั
สวนใหญจบชั้นประถมศึกษารอยละ 87.50   ไมรูหนังสือและอานออกเขียนไดรอยละ 6.24 และ 3.13
ตามลําดับ ที่เหลืออีกรอยละ 3.13 จบการศึกษาสูงกวาชั้นมัธยมศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
ครอบครัวละ 4.88 คน ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 1.03 คน ทําการเกษตรและรับจาง
ในการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.44 คน ทาํการเกษตรและรบัจางนอกการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 1.09 คน
และประกอบอาชีพอ่ืนๆ คือรับจางทั่วไป ลูกจางในหนวยงานราชการ รอยละ 0.16 คน นอกจากนี้ไมได
ทํางาน เนื่องจากเปนเด็กเล็ก   เรียนหนังสือและเปนคนชรา  เกษตรกรหัวหนาครอบครัวรอยละ 71.88
เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณรอยละ 91.30 สหกรณการเกษตร
และกลุมเกษตรอยางละเทาๆ กันรอยละ 4.35 ประโยชนที่ไดรับจากสถาบันการเกษตรเหลานี้เปนเรื่อง
ของเงินทุนและการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเอง เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 16.85 ไร
เปนที่ดินของตนเองทั้งหมด  หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปนโฉนด  เฉลี่ยครอบครัวละ 4.17 ไร
น.ส.3ก  เฉลีย่ครอบครวัละ 0.99 ไร เปน น.ส.3  เฉลีย่ครอบครวัละ  10.27 ไร เปน ส.ป.ก. เฉลีย่ครอบครวัละ
0.94 ไร และ ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.48 ไร หรือคิดเปนรอยละ 24.75  5.88  60.95  5.58 และรอยละ
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2.84 ตามลําดับ  สวนปญหาในการครองชีพไดแก รายไดไมพอรายจายรอยละ 53.33 ขาดแคลนน้ําเพื่อ
อุปโภคและบรโิภครอยละ 26.67 ปญหาคาครองชพีทีสู่งขึน้รอยละ 20.00 ของจาํนวนเกษตรกรทีป่ลูกทัง้หมด

ปาลมน้าํมนัอาย ุ 10-16 ป (พนัธุTENERA) เกษตรกรหวัหนาครอบครวัมอีายเุฉลีย่ 48.86  ป
สวนใหญนบัถือศาสนาอสิลามคดิเปนรอยละ 85.71 รองลงมานบัถือศาสนาพทุธรอยละ 14.29 ระดบัการศกึษา
ของหัวหนาครอบครัวสวนใหญจบเพียงชั้นประถมศึกษารอยละ 71.42 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาและสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาในอัตราสวนที่เทาๆ กันคือรอยละ 14.29  มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลีย่ครอบครวัละ 6.00 คนทาํการเกษตรเพยีงอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ 1.57 คน ทาํการเกษตร
และรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.29 คน ทําการเกษตรและรับจางนอกการเกษตรเฉลี่ย
ครอบครัวละ 0.57 คน  นอกจากนี้ไมไดทํางาน เนื่องจากเปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือ เปนตน   มีเกษตรกร
หัวหนาครอบครัวเพียงรอยละ 28.57 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรรอยละ 71.43 ไมไดเปนสมาชิก โดยมี
สถาบันการเกษตรสองสถาบันไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  และกลุมการเกษตร ประโยชน
ที่ไดรับจากสถาบันการเกษตรไดแก เงินทุนกูยืมและการรับซื้อผลผลิต เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ย
ครอบครัวละ 19.79 ไร  เปนที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเอง เปนโฉนดเฉลีย่
ครอบครวัละ 9.22 ไร และ เปน น.ส.3 เฉลีย่ครอบครวัละ 10.57 ไร หรือคดิเปนรอย 46.59  และรอยละ 53.41
ตามลําดบั ปญหาในการครองชพีทีเ่กษตรกรสวนใหญประสบไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย โดยเฉพาะ
รายจายทางดานการศกึษาและรายจายเร่ืองอาหารจะเปนคาใชจายทีสู่งมากในแตละครัวเรือน

ปาลมน้าํมนัอาย ุ 17-21 ป (พนัธุTENERA) เกษตรกรหวัหนาครอบครวัมอีายเุฉลีย่ 46.57  ป
นับถือศาสนาพุทธรอยละ 57.14 นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 28.57 และนับถือศาสนาคริสตอีกรอยละ
14.29  ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัวสวนใหญจบเพียงชั้นประถมศึกษารอยละ 71.42 รองลงมา
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาในอัตราสวนที่เทาๆ กันคือรอยละ 14.29
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 5.29 คน ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ
0.86 คน  ทําการเกษตรและรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.43 คน  ทําการเกษตรและรับจาง
นอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ  0.86 คน นอกจากนี้ไมไดทํางาน เนื่องจากเปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือ
และเปนคนชรา เกษตรกรหัวหนาครอบครัวรอยละ 42.86 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร   รอยละ 57.14
ไมไดเปนสมาชิก ในสวนที่เปนสมาชิกทั้งหมดเปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณและ
ไดรับประโยชนจากการกูยมืเงนิทนุทีใ่ชในการประกอบอาชพี เกษตรกรมทีีด่นิถือครองเฉลีย่ครอบครวัละ
24.07 ไร  เปนที่ดินของตนเองทั้งหมด หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเองเปนโฉนดเฉลี่ยครอบครัวละ
7.93 ไร และเปน  น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 16.14 ไร  หรือคิดเปนรอยละ 32.95  และรอยละ 67.05
ตามลําดับ สําหรับปญหาการครองชีพของเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันไดแกปญหารายไดไมพอรายจาย
และปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น
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หนวยท่ีดินท่ี 26C
มีการใชประโยชนที่ดิน 3 ประเภทไดแก   (1) ยางพาราอายุ 9-13 ป    (2) ยางพาราอายุ

14-20 ป    (3) ยางพาราอายุ 21-25 ป
เกษตรกรหวัหนาครอบครวัทีป่ลูกยางพารา (พนัธุRRIM600) ในหนวยทีด่นิที ่26C มอีายเุฉลีย่

55.45 ป ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 87.10
ระดบัมธัยมศกึษารอยละ 9.67 และสงูกวามธัยมศกึษารอยละ 3.23 มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมดในครอบครวั
เฉลีย่ครอบครวัละ 5.16 คน ทาํการเกษตรในครอบครวัอยางเดยีวเฉลีย่ครอบครวัละ 0.97 คน ทาํการเกษตร
ในครอบครัวและรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.74 คน ทําการเกษตรในครอบครัวและรับจาง
นอกการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.68 คน ที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน  รับจางทั่วไป  แมบานและ
คนงานกอสราง เปนตน สวนพวกที่ไมไดทํางานสวนใหญจะเปนเด็กเล็ก พวกที่เรียนหนังสือและคนชรา
เปนตน หัวหนาครอบครัวเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยท่ีเปนสมาชิกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณรอยละ 96.00 สหกรณการเกษตรรอยละ 24.00 และ กลุมเกษตรกร
รอยละ 4.00 ของจํานวนเกษตรกรที่เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร ประโยชนที่ไดรับจากสถาบันเหลานี้
ไดแก การกูยมืเงนิทนุและการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจาํหนายในราคายตุธิรรม เกษตรกรมเีนือ้ทีถื่อครอง
ทั้งหมดเฉลี่ยครอบครัวละ 12.03 ไร เปนที่ของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 10.26 ไร และที่เขาทําเปลาเฉลี่ย
ครอบครัวละ 1.77 ไร หนังสือสําคัญในที่ดินสวนใหญเปน น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 4.00 ไร รองลงมา
เปน ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 2.68 ไร   ส.ป.ก. เฉลี่ยครอบครัวละ 2.42 ไร ตามลําดับ ปญหา
ในการครองชีพที่สําคัญไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย ปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น ปญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและปญหาจากคาครองชีพที่สูงขึ้น

ยางพาราอายุ 9-13 ป (พันธุ RRIM600) เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 54.35 ป
นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัวจบชั้นประถมศึกษารอยละ 82.35
รองลงมาจบชั้นมัธยมศกึษารอยละ 11.76 และสงูกวามธัยมศกึษารอยละ 5.88  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ยครอบครัวละ 4.71 คน  ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ  1.24 คน  ทําการเกษตร
และรับจางในการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 0.76 คน  ทําการเกษตรและรับจางนอกการเกษตรเฉลี่ย
ครอบครัวละ 1.00 คน นอกจากนีป้ระกอบอาชพีอ่ืนๆ ไดแก รับจางทัว่ไป ลูกจางในหนวยงานราชการ
เปนตนและไมไดทาํงานเนือ่งจากเปนเด็กเล็ก  เรียนหนังสือและเปนคนชรา  เกษตรกรหัวหนาครอบครัว
รอยละ 82.35 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ รอยละ 92.86
สหกรณการเกษตร รอยละ 28.57 ไดรับประโยชนจากสถาบันการเกษตรเหลานี้ในเรื่องของเงินทุนกูยืม
และการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนายใหสมาชิกในราคาถูก เกษตรกรมีที่ดินถือครองเฉลี่ยครอบครัว
ละ 12.79 ไร เปนที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 10.97 ไร  เปนที่เขาทําเปลาเฉลี่ยครอบครวัละ 1.82 ไร
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หนังสือสําคัญในที่ดินของตนเอง เปน น.ส.3ก เฉลี่ยครอบครัวละ 4.49 ไร หรือคิดเปนรอยละ  40.93 เปน
น.ส.3 เฉลี่ยครอบครัวละ 0.78 ไร  เปน ส.ป.ก.เฉลี่ยครอบครัวละ 3.24 ไร  เปน ส.ค.1 เฉลี่ยครอบครัวละ
0.35 ไร และเปน ภ.บ.ท.5และ6  เฉลี่ยครอบครัวละ 2.11 ไร หรือคิดเปนรอยละ 7.11  29.54  3.19 และ
รอยละ 19.23 ตามลําดับ ปญหาการครองชีพของเกษตรกรในหนวยที่ดินนี้ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญ
ประสบเหมือนกัน ไดแกปญหารายไดไมพอรายจายและคาครองชีพที่สูงขึ้น

ยางพาราอาย ุ 14-20 ป  (พนัธุRRIM600)  เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 49.00 ป
นับถือศาสนาพทุธทัง้หมด  สวนระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัวจบชั้นประถมศึกษาถึงรอยละ
88.89 ที่เหลืออีกรอยละ 11.11 จบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา จาํนวนสมาชกิในครวัเรือนเฉลีย่
ครอบครัวละ 3.67 คน ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ยครอบครัวละ 0.56 คน ทําการเกษตรและรับจาง
ในการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.89 คน  ทาํการเกษตรและรบัจางนอกการเกษตรเฉลีย่ครอบครวัละ 0.23 คน
นอกจากนีป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแกลูกจางหนวยงานราชการ แมบาน รับจางทั่วไปและไมไดทํางาน
เนื่องจาก เรียนหนงัสอื  คนชราและผูพกิาร เกษตรกรหวัหนาครอบครวัสวนใหญรอยละ 88.89 เปนสมาชกิ
สถาบันการเกษตร มีเพียงสวนนอยรอยละ 11.11 ไมไดเปนสมาชิก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
มีหวัหนาครอบครวัเกษตรกรเปนสมาชกิมากทีสุ่ด รองลงมาไดแกสหกรณการเกษตรและกลุมการเกษตร
ตามลาํดบั ประโยชนทีไ่ดรับเปนเรือ่งของเงนิทนุและการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจาํหนาย เกษตรกรมทีีด่นิ
ถือครองเฉลีย่ครอบครวัละ 10.64 ไร เปนทีด่นิของตนเองเฉลีย่ครอบครวัละ 9.31 ไร และเปนทีเ่ขาทาํเปลา
เฉลีย่ครอบครวัละ 1.33 ไร ประเภทหนงัสอืสําคญัในทีด่นิของตนเอง เปน น.ส.3  เฉลีย่ครอบครวัละ 1.89 ไร
หรือคดิเปนรอยละ 20.30 เปน ส.ป.ก.เฉลีย่ครอบครวัละ 2.19 ไร และเปน ภ.บ.ท.5และ6 เฉลี่ยครอบครัวละ
5.23 ไร หรือคดิเปนรอยละ 23.52 และรอยละ 56.18 ตามลําดับ เกษตรกรที่ปลูกยางสวนใหญประสบ
ปญหาในการครองชีพ ปญหาที่สําคัญไดแก รายไดไมพอรายจายรอยละ 87.50 และปญหาขาดแคลนน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภครอยละ 12.50 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด

ยางพาราอายุ 21-25 ป (พันธุRRIM600)  เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 70.80 ป
นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครัวทั้งหมดจบการศึกษาเพียงระดับชั้น
ประถมศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 2.40 คน ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวเฉลี่ย
ครอบครัวละ  0.80 คน  ทาํการเกษตรและรบัจางในการเกษตรเทากบัทาํการเกษตรและรบัจางนอกการเกษตร
คือเฉลี่ยครอบครัวละ 0.40 คนเทากัน นอกจากนี้ไมไดทาํงานเนื่องจาก เรียนหนังสือและคนชรา
เกษตรกรหัวหนาครอบครัวรอยละ 60.00 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยเปนสมาชิกของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเพยีงแหงเดยีว ประโยชนทีไ่ดรับจากสถาบนัแหงนีค้อืเร่ืองเงนิทนุ  เกษตรกรมทีีด่นิ
ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.95 ไร เปนที่ดินของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 9.55 ไรและเปนที่เขาทาํเปลา
เฉลีย่ครอบครวัละ 2.40 ไร ประเภทหนงัสอืสําคญัในทีด่นิของตนเองเปน น.ส.3ก ทัง้หมด สําหรับปญหา
ในการครองชพีทีสํ่าคญัไดแก ปญหารายไดไมพอรายจาย ปญหาสขุภาพไมดแีละปญหาคาครองชพีทีสู่งขึน้
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จากผลของการสาํรวจสภาพทัว่ไปของเกษตรกรในการปลกูพชืชนดิตางๆ ในพืน้ทีลุ่มน้าํสาขา
ภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 ปรากฏวา การปลูกขาวเจานาดําพันธุพื้นเมืองมีอยู 2 หนวยที่ดิน ไดแก
หนวยที่ดินที่ 5 และหนวยที่ดินที่ 17 เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุเฉลี่ยใกลเคียงกันคือ 57.00 ป
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะหนวยที่ดินที่ 5 สวนเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 17 มีการนับถือ
ศาสนาอสิลามมากกวานบัถือศาสนาพทุธ ระดบัการศกึษาสวนใหญจบชัน้ประถมศกึษา รองลงมาจบชัน้
มธัยมศกึษา สมาชกิในครอบครวัทาํการเกษตร รองลงมาทาํการเกษตรในครอบครวัและรบัจางในการเกษตร
ในสวนของการเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร เกษตรกรทั้ง 2 หนวยที่ดินเขาเปนสมาชิกโดยที่เกษตรกร
ในหนวยที่ดินที่ 5  เขาเปนสมาชิกมากกวาเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 17 รอยละ 83.33 และ 60.00
แทบทั้งหมดเปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ มีเพียงเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 17
เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตรอยูดวยเพียงรอยละ 33.33 เนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 5.00 ไร
สวนใหญเปนที่ของตนเอง โดยเฉพาะหนวยที่ดินที่ 5 เปนที่ของตนเองทั้งหมด มีหนังสือสําคัญในที่ดิน
เปน น.ส.3 มากที่สุดรอยละ 71.79 ส.ค.1 รอยละ 22.64 และโฉนดรอยละ 5.57 ตามลําดับ สวนหนวยที่ดิน
ที ่ 17 นอกจากเปนทีถื่อครองของตนเองแลวยงัมทีีเ่ชาอยูเล็กนอยเฉลีย่ครอบครวัละ 1.50 ไร หนงัสอืสําคญั
ในที่ดินสวนใหญเปน น.ส.3 เชนเดียวกันรอยละ 50.89 เกษตรกรผูผลิตขาวเจานาดําพันธุพื้นเมืองทั้ง 2
หนวยที่ดิน มีปญหาในการครองชีพเหมือนกัน มากที่สุดไดแก รายไดไมพอรายจาย

การผลิตยางพารา (พันธุRRIM600) มีการผลิตใน 3 หนวยที่ดินไดแก หนวยที่ดินที่ 26  26B
และ 26C อายุเฉลี่ยของหัวหนาครอบครัว 53.95-55.45 ป นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดในหนวยที่ดินที่ 26
และ 26C  นับถือศาสนาอิสลามเพียงสวนนอยรอยละ 18.39  ในหนวยที่ดินที่ 26B  หัวหนาครอบครัว
จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษามากทีสุ่ด รองลงมาจบระดบัมธัยมศกึษา สมาชกิในครอบครวัสวนใหญ
ของทุกหนวยที่ดินที่ผลิตยางทําการเกษตรในครอบครัว รองลงมาทําการเกษตรในครอบครัวและรับจาง
นอกการเกษตร ในหนวยที่ดินที่ 26 และ 26B สวนพวกที่ไมไดทํางานสวนใหญไดแก พวกที่กําลังเรียน
หนังสือ คนชราและเด็กเล็ก เปนตน นอกจากนี้หัวหนาครอบครวัสวนมากเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร
สถาบันการเกษตรที่หัวหนาครอบครัวสวนใหญเปนสมาชิกไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร ตามลําดับ ประโยชนที่ไดรับเปนเรื่องของเงินทุนและการจัดหา
วัสดุการเกษตรมาจําหนาย เปนตน  เกษตรกรที่ผลิตยางพาราในหนวยที่ดินที่ 26 B และ 26C  มีเนื้อที่
ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 11.43 ไร และ 12.03 ไร ตามลําดับ ในขณะเดียวกันเกษตรกรหนวยที่ดินที่ 26
มีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากที่สุดเชนเดียวกันเฉลี่ยครอบครัวละ 14.65 ไร แตเกษตรกรในหนวยที่ดินที่
26C  มีเนื้อที่เขาทําเปลามากกวาเฉลี่ยครอบครัวละ 1.71 ไ ร สําหรับหนังสือสําคัญในที่ดินของตนเอง
สวนใหญในหนวยที่ดินที่ 26 เปน น.ส.3 และ ภ.บ.ท.5และ 6 รอยละ 30.82 รองลงมาไดแก ส.ป.ก. และ
น.ส.3ก ตามลําดับ หนวยที่ดินที่ 26B เปน ส.ป.ก. มากที่สุดรอยละ 28.04 รองลงมาเปน น.ส.3ก รอยละ
26.87 เปนตน และหนวยที่ดินที่ 26C สวนใหญเปน น.ส.3ก รอยละ 38.99 รองลงมาเปน ภ.บ.ท.5และ6
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รอยละ 26.12 เปนตน เกษตรกรสวนมากมีปญหาในการครองชีพที่สําคัญไดแก รายไดไมพอรายจาย
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค และปญหาจากคาครองชีพที่สูงขึ้น

การผลิตปาลมน้ํามัน (พันธุTENERA) มีอยู 2 หนวยที่ดินไดแก หนวยที่ดินที่ 26 และ 26B
อายุเฉลี่ยของหัวหนาครอบครัวระหวาง 46-48 ป นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดในหนวยที่ดินที่ 26 สวน
หัวหนาครอบครัวเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 26B นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดรอยละ 65.22 อิสลามรอยละ
32.61 และนับถือศาสนาคริสตเพียงรอยละ 2.17 ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา รองลงมา
เปนชั้นมัธยมศึกษา สมาชิกในครอบครัวทําการเกษตรในครอบครัวมากกวาทําการเกษตรในครอบครัว
และรับจางทั้งในและนอกการเกษตร สวนพวกที่ไมไดทํางานไดแก เด็กเล็ก เรียนหนังสือและคนชรา
เปนตน สวนใหญของหวัหนาครอบครวัเกษตรกรเปนสมาชกิของสถาบนัการเกษตร โดยเฉพาะหนวยทีด่นิ
ที่ 26 เขาเปนสมาชิกเพียงแหงเดียวไดแก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  สวนหนวยที่ดินที่ 26B
เปนสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร ตามลําดับ
ประโยชนที่ไดรับสวนใหญเปนเงินทุนกูยืมและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนาย เปนตน เกษตรกรใน
หนวยที่ดินที่ 26 มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 22.75 ไร มากกวาเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 26B ซ่ึงมี
เนื้อที่ถือครองเฉลี่ยครอบครัวละ 18.39 ไร ซ่ึงเนื้อที่ถือครองของเกษตรกรใน 2 หนวยที่ดินนี้จะเปนเนื้อที่
ถือครองของตนเองทัง้หมด มหีนงัสอืสําคญัในทีด่นิของตนเองเปนโฉนดทัง้หมด ของเกษตรกรในหนวยทีด่นิที่
26 สวนเกษตรกรในหนวยที่ดินที่ 26B สวนใหญเปน น.ส.3 รอยละ 61.01 รองลงมาเปนโฉนดรอยละ
29.91 เปน น.ส.3ก  ส.ป.ก. และ ส.ค.1 ตามลาํดบั สําหรับปญหาในการครองชพีมเีพยีงเกษตรกรหนวยทีด่นิที่
26B เพยีงหนวยเดยีวทีพ่บปญหามากทีสุ่ดไดแก ปญหารายไมพอรายจาย ปญหาขาดแคลนน้าํเพื่ออุปโภค
และบริโภค และปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น ตามลําดับ

เมือ่พจิารณาถงึสภาพโดยทัว่ไปของครอบครวัเกษตรกรทีป่ลูก ขาว ยางพาราและปาลมน้าํมนั
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 พบวา เกษตรกรหัวหนาครอบครัวมีอายุ 53.84 ป โดยที่
เกษตรกรทีป่ลูกขาวจะมอีายเุฉลีย่มากกวาเกษตรกรทีป่ลูกพชืชนดิอืน่ สวนใหญนบัถือศาสนาพทุธ รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม และนับถือศาสนาคริสตเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันในหนวยที่ดินที่ 26B
เพยีงหนวยเดยีว จาํนวนสมาชกิในครอบครวัของเกษตรกรทีป่ลูกขาวมมีากกวาเกษตรกรทีป่ลูกยางพาราและ
ปาลมน้าํมนั  สมาชกิในครอบครวัสวนใหญทาํการเกษตรในครอบครวัรอยละ 46.55   รองลงมาทาํการเกษตร
ในครอบครวัและรบัจางนอกการเกษตรรอยละ 26.91 เกษตรกรหวัหนาครอบครวัรอยละ 74.75 เปนสมาชกิ
ของสถาบนัการเกษตร สวนใหญเปนสมาชกิของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ เกษตรกรทีป่ลูกขาว
จะมเีนือ้ทีถื่อครองนอยทีสุ่ดเฉลีย่ 5.43 – 5.92 ไร ขณะทีเ่กษตรกรทีป่ลูกปาลมน้าํมนัมเีนือ้ทีถื่อครองมากทีสุ่ด
และสวนใหญเปนทีข่องตนเอง เปนโฉนดและ น.ส.3 มากทีสุ่ด โดยเฉพาะเนือ้ทีป่ลูกปาลมน้าํมนัหนวยทีด่นิ
ที่ 26 เปนโฉนดทัง้หมด ปญหาในการครองชพีทีสํ่าคญัของเกษตรกรไดแก รายไดไมพอรายจาย รองลงมา
ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค ปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้นและปญหาสุขภาพไมดี เปนตน



บทที ่3
ตนทนุและผลตอบแทนการผลติพชื

ผลการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมลุมน้าํสาขาภาคใตฝงตะวนัตก สวนที ่ 2 การวเิคราะห
ตนทนุและผลตอบแทนในการผลติพชื เปนการวเิคราะหตนทนุตอไรและผลตอบแทนตอไรของเกษตรกร
ในแตละชนดิการใชประโยชนทีด่นิ ประกอบดวยตนทนุผันแปร ตนทนุคงที ่ตนทนุทัง้หมดทัง้ทีเ่ปนเงนิสด
และไมเปนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร และผลตอบแทน
เหนือตนทุนทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

หนวยท่ีดินท่ี 5
การปลูก ขาวเจานาดําพันธุพื้นเมือง  พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 5.50 ไร

ผลผลิตที่ไดเฉลี่ยไรละ 195.21 กิโลกรัม  คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,952.10 บาท  จาก
ราคาผลผลติทีไ่ดเฉลีย่กโิลกรัมละ 10.00 บาท จะสงัเกตไดวาในทกุหนวยทีด่นิที่ปลูกขาวสวนใหญแลว
เกษตรกรจะมีวัตถุประสงคหลักคือปลูกไวเพื่อการบริโภคในแตละปและจะเก็บไวทําพันธุในปการผลิต
ตอไป สวนที่เหลือจะขายไปทั้งหมด ดังนั้นรายไดจากการขายขาวของเกษตรกรในแตละหนวยที่ดินจะมี
มลูคานอยตามไปดวย ตามปรมิาณผลผลติทีไ่ด จากการสาํรวจเกษตรกรในหนวยทีด่นินี ้พบวาผลผลิตทีไ่ด
จะใชบริโภคในครัวเรือนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 92.44 เก็บไวทําพันธุเพียงรอยละ 2.90 และที่เหลือ
รอยละ 4.66 ขายไปทั้งหมด โดยจะขายที่บานและขายใหแกผูบริโภคโดยตรงทั้งหมด ในสวนของตนทุน
การผลิตขาว ในหนวยที่ดินนี้ใชตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,682.27 บาทซึ่งประกอบดวยตนทุนผันแปร
และตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด โดยสวนทีเ่ปนตนทุนผนัแปรทัง้หมด ไดแก คาแรงงานคน
เฉลี่ยไรละ 1,145.24 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสด เฉลี่ยไรละ 627.57 บาท เปนแรงงานของตนเอง
และคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 517.67 บาท  สวนใหญเปนแรงงานในการเกี่ยวขาว  ขนยายและนวด
คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 694.91 บาท คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาพันธุขาวที่เกษตรกรเก็บไว
ทําพันธุเองในรอบปการผลิตเฉลี่ยไรละ 47.27 บาท   คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ  188.48  บาท เปน
ปุยเคมีสูตร 16-20-0 ใชไรละ 21.97 กิโลกรัม  คายาปราบศัตรูพืช  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  และ
คาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ  ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,200.27 บาท ในสวนของ
ตนทุนคงท่ีทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสดเกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 482.00 บาท
โดยสวนใหญจะเปนตนทนุคงทีท่ีไ่มเปนเงนิสด ไดแก คาใชทีด่นิเฉลีย่ไรละ 223.27 บาท คาเสือ่มเครือ่งมอื
และอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยไรละ 254.73 บาท  สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดมีเพยีงอยางเดยีว คอื
คาภาษทีีด่นิเฉลีย่ไรละ 4.00 บาท เมือ่พจิารณาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุที่เปนเงินสดแลวจะพบวา
เกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 634.17 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทน
เหนือตนทนุผันแปรทัง้หมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรขาดทนุเฉลีย่ไรละ 
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บทที่ 3 


ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืช


ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืช เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อไร่และผลตอบแทนต่อไร่ของเกษตรกรในแต่ละชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนทั้งหมดทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้


หน่วยที่ดินที่ 5



การปลูก ข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง  พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 5.50 ไร่ ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 195.21 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,952.10 บาท  จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.00 บาท จะสังเกตได้ว่าในทุกหน่วยที่ดินที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะมีวัตถุประสงค์หลักคือปลูกไว้เพื่อการบริโภคในแต่ละปีและจะเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีการผลิตต่อไป ส่วนที่เหลือจะขายไปทั้งหมด ดังนั้นรายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรในแต่ละหน่วยที่ดินจะมีมูลค่าน้อยตามไปด้วย ตามปริมาณผลผลิตที่ได้ จากการสำรวจเกษตรกรในหน่วยที่ดินนี้ พบว่าผลผลิตที่ได้จะใช้บริโภคในครัวเรือนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.44 เก็บไว้ทำพันธุ์เพียงร้อยละ 2.90 และที่เหลือร้อยละ 4.66 ขายไปทั้งหมด โดยจะขายที่บ้านและขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงทั้งหมด ในส่วนของต้นทุนการผลิตข้าว ในหน่วยที่ดินนี้ใช้ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,682.27 บาทซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปร  และต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด โดยส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,145.24 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสด เฉลี่ยไร่ละ 627.57 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 517.67 บาท  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในการเกี่ยวข้าว  ขนย้ายและนวด ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 694.91 บาท ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้ทำพันธุ์เองในรอบปีการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 47.27 บาท   ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ  188.48  บาท เป็นปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใช้ไร่ละ 21.97 กิโลกรัม  ค่ายาปราบศัตรูพืช  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ  ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,200.27 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 482.00 บาทโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 223.27 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 254.73 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 4.00 บาท เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 634.17 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 248.17 บาทและจะมีผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 730.17 บาท ทั้งนี้เป็นเพราะเกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตต่ำ เนื่องจากประสบปัญหาศัตรูพืชรบกวน ปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อมาใช้ได้ทำให้ขาดการดูแลรักษาเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ตารางที่ 7  8  9 และ 39)


หน่วยที่ดินที่ 17


การปลูก  ข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง   พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 4.50 ไร่  ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 286.13 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,423.52 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.47 บาท เกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยส่วนใหญ่แล้วจะปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนจะมีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกไว้เพื่อขายร้อยละ 82.88 ของเกษตรกรที่ปลูกจะปลูกไว้เพื่อบริโภค รองลงมาร้อยละ 13.48 เอาไว้ขาย และเก็บไว้ทำพันธุ์เพียงร้อยละ 3.63 เท่านั้น ในส่วนของเกษตรกรที่ขายจะขายที่บ้านทั้งหมดและเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงทั้งหมดเช่นกัน  เกษตรกรที่ปลูกข้าวในหน่วยที่ดินนี้ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,092.73  บาท  ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ส่วนใหญ่ของต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนค่าแรงงานคนในการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว นวดและขนย้าย ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,478.59 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 171.11 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,307.48บาท ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 728.24 บาท  ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้ทำพันธุ์เองในรอบปีการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 78.76 บาท ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 242.78 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 มากที่สุดไร่ละ 25.56 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ไร่ละ 2.78 กิโลกรัม  และปุ๋ยสูตร 14-14-8 ไร่ละ 1.11 กิโลกรัม  ค่ายาปราบศัตรูพืช  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ  ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ  2,628.79  บาท  ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 463.94 บาท โดยส่วนใหญ่  จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 180.16 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 192.82 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 2.07 บาท และค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 88.89 บาท  สำหรับการผลิตข้าวเจ้านาดำในหน่วยที่ดินที่ 17 นี้เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,380.80 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ  205.27  บาท  และจะมีผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 669.21 บาท สำหรับปัญหาในการผลิตพืชของเกษตรกรในหน่วยที่ดินนี้พบว่ามีปัญหาศัตรูพืชรบกวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ การขนส่งไม่สะดวกและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ตารางที่ 7  10  11 และ 39)


หน่วยที่ดินที่ 26



ยางพาราอายุ 9-13 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น) การสำรวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ  9-13  ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26   พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ  16.75 ไร่   ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 136.57 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,201.51 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.12 บาท ผลผลิตที่ได้จะขายแทบทั้งหมด มีเพียงบางส่วนที่จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานคนในการกรีดยาง เก็บน้ำยางและทำแผ่นยาง โดยคิดเป็นร้อยละ 73.11และร้อยละ 26.89 ตามลำดับ ส่วนสถานที่ขายผลผลิตนั้นเกษตรกรนำไปขายที่ผู้รับซื้อร้อยละ 52.91 ส่วนอีกร้อยละ 47.09 ขายที่บ้านโดยมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ และผู้ที่รับซื้อผลผลิตเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นทั้งหมด เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในหน่วยที่ดินนี้ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,026.81 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานคนในการทำแผ่นยาง กรีดยาง การดูแลรักษา   ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,208.13 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 609.85 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 598.28 บาท ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 80.97 บาท ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร  เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 81.04 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 10.07 กิโลกรัม  ค่าแก๊ส  ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น  ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อราและค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ อีกได้แก่  ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าขนส่งผลผลิต ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,471.65 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 555.16 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็น ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ  474.54 บาท  ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 77.55 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว   คือ   ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ  3.07  บาท   สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26  นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,369.39 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงรายได้เหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 729.86 บาทและจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 174.70 บาท  ปัญหาสำคัญซึ่งเกษตรกรประสบมาตลอดได้แก่ ราคาผลผลิตยางตกต่ำร้อยละ 91.49 เกษตรกรขายยางได้ราคาต่ำ ปัญหาจากโรคพืชร้อยละ 75.00 ปัญหาจากฝนตกชุกทำให้กรีดยางไม่ได้ร้อยละ 62.50 ของเกษตรกรทั้งหมดและปัญหาจากสภาพดินเสื่อมโทรม เป็นต้น (ตารางที่ 7  12  13 และ 39)


ยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น) การปลูกยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป  ในหน่วยที่ดินที่ 26  พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ  14.08 ไร่   ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 151.83 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,447.50 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.12 บาท ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะขายคิดเป็นร้อยละ 91.04 มีเพียงร้อยละ 8.96 เท่านั้นที่จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานคนในการกรีดยาง เก็บน้ำยางและทำแผ่นยาง สถานที่ขายผลผลิตนั้นเกษตรกรนำไปขายที่ผู้รับซื้อร้อยละ 71.90 ส่วนอีกร้อยละ 28.10 ผู้รับซื้อมาซื้อที่บ้านเอง และผู้ที่รับซื้อผลผลิตเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นทั้งหมด เกษตรกรใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,468.57 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานคนในการฉีดยาปราบวัชพืช การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เป็นต้น  ค่าแรงงานคน เฉลี่ยไร่ละ 1,647.42 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 295.04 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,352.38 บาท ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 49.70 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 5.92 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืชเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 7.10 บาท เป็นยาชนิดน้ำ ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อราและค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีที่ใช้พาหนะของตนเอง)  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,921.05 บาท  ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 547.52 บาทโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 467.86 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 77.10 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด มีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 2.56 บาท สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป ในหน่วยที่ดินที่ 26 นี้   เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,948.99 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 526.45 บาทและจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 21.07 บาท  ทั้งนี้เป็นเพราะในปีการผลิตที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมาก  ฝนตกชุกกรีดยางไม่ได้  ปัญหาจากโรคพืชและแมลง  ทำให้การใช้ต้นทุนในการผลิตสูงและเนื่องจากยางพารามีอายุมากทำให้ปริมาณน้ำยางลดน้อยลงตามลำดับ ตลอดจนมีการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยมากน้ำยางลดน้อยลงไปด้วย (ตารางที่ 7  14  15 และ 39)


ปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป พันธุ์TENERA   การปลูกปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไปในหน่วยที่ดินที่ 26 พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.00 ไร่  ได้ผลผลิตไร่ละ 4,090.91 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 9,736.37 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.38 บาท ผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งหมดจะขายโดยนำไปขายที่ผู้รับซื้อซึ่งเป็นโรงงานปาล์มน้ำมันทั้งหมด เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในหน่วยที่ดินนี้ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,646.18 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าแรงงานคนในการเก็บผลผลิต ขนย้าย ตัดแต่งกิ่งและการใส่ปุ๋ย ดูแลรักษา เฉลี่ยไร่ละ 1,374.84 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 993.25 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ  381.59 บาท  และค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 318.18 บาท รองลงมาได้แก่ ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร โดยเฉพาะ ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 765.43 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 31.00 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ไร่ละ 24.00 กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร 0-0-60 ไร่ละ 24.00 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีที่ใช้พาหนะของตนเอง) และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,253.66 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด  เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 392.52 บาท  โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 374.27 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 15.25 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.00 บาท สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป ในหน่วยที่ดินที่ 26 นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้ว  จะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 7,465.60 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 6,482.71 บาทและจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 6,090.19 บาท   สำหรับปัญหาในการผลิตได้แก่   ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  ราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาการขาดแคลนเงินทุน เป็นต้น (ตารางที่ 7  16  17 และ 39)

หน่วยที่ดินที่ 26B


ยางพาราอายุ  9-13  ปี  พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)   การสำรวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 9-13 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B  พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 9.31 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 147.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,362.82 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.03 บาท เกษตรกรที่ปลูกยางพาราจะปลูกไว้เพื่อขาย มีบางส่วนที่ต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานคนในการกรีดยาง เก็บน้ำยางและทำแผ่นยาง โดยคิดเป็นร้อยละ 88.64 และร้อยละ 11.36 ตามลำดับ สถานที่ขายผลผลิตนั้นส่วนมากเกษตรกรขายที่บ้านมีพ่อค้ามารับซื้อคิดเป็นร้อยละ 59.89 รองลงมาเป็นการนำผลผลิตไปขายให้แก่ผู้รับซื้อเองร้อยละ 40.11 และผู้ที่รับซื้อผลผลิตเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นร้อยละ 60.42 เป็นพ่อค้าในเมืองร้อยละ 39.58 ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,533.09 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,434.74 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 262.46 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,172.28 บาท แรงงานคนที่ใช้มากได้แก่การฉีดยาปราบและกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย การทาหน้ายาง ทำแผ่นยาง การกรีดยางและเก็บน้ำยาง ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 19.56 บาท ใช้ในการตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 191.22 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 18.29 กิโลกรัม สูตร 14-14-8 ไร่ละ 4.68 กิโลกรัม และสูตร 16-4-9 ไร่ละ 0.69 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืช ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น  ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อราและค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีที่ใช้พาหนะของตนเอง)  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนและค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,922.69 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 610.40 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด  ได้แก่  ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 453.94 บาท  ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 153.23 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.23 บาท สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,647.37 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 440.13 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 170.27 บาท ปัญหาในการผลิตพืชโดยทั่วไปเหมือนปัญหาที่เกิดในหน่วยที่ดินอื่น โดยเฉพาะปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมาก ในปีการผลิตที่ผ่านมาทำให้มูลค่าผลผลิตต่อไร่ต่ำมาก ขณะเดียวกันมีฝนตกชุกทำให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ น้ำยางน้อย นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เป็นต้น ด้วยสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ทำให้ต้นทุนการผลิตยางต่อไร่มากขึ้น ขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้น้อย เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนการลงทุนขาดทุน (ตารางที่ 7  18  19 และ 39)



ยางพาราอายุ 14-20 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)   การปลูกยางพาราช่วงอายุ 14-20 ปี  ในหน่วยที่ดินที่ 26B พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 11.68 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 124.86 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,001.51 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.03 บาท ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะขายร้อยละ 76.14 ที่เหลืออีกร้อยละ 23.86 จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางแผ่น และผลผลิตที่ขายนี้ขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อที่บ้าน ร้อยละ 51.45 อีกร้อยละ 48.55 จะนำออกไปขายที่ผู้รับซื้อ ส่วนพ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตจะเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นเดียวกันร้อยละ 96.82 เป็นพ่อค้าในเมืองเพียงร้อยละ 3.18 เท่านั้น เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 14-20 ปีนี้ ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,997.42 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,225.58 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 523.99 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 701.59 บาท  แรงงานคนที่ใช้มากได้แก่ ฉีดยาปราบและกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เป็นต้น  ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 31.94 บาท  ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 63.68 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพียงชนิดเดียว ไร่ละ 10.33 กิโลกรัม ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อรา และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีใช้ยานพาหนะของตนเอง) และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,441.84 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 555.58 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 463.14 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 89.28 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว  คือค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.16 บาท สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 14-20 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,298.86 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 559.67 บาท  และผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 4.09 บาท  ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำร้อยละ 94.12  ของเกษตรกรทั้งหมด รองลงมาฝนตกชุกร้อยละ 70.59 ของเกษตรกรทั้งหมด  ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง โรคพืชและสัตว์ เป็นต้น (ตารางที่ 7  20  21 และ 39)



ยางพาราช่วงอายุ 21-25 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)   การปลูกยางพาราช่วงอายุ 21-25 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 12.00 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 121.07 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,940.75 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.03 บาท ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะขายร้อยละ 95.87 ที่เหลืออีกร้อยละ 4.13 จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางพารา และผลผลิตที่ขายนี้ขายที่ผู้รับซื้อ ร้อยละ 65.63 อีกร้อยละ 34.37 ขายที่บ้าน ส่วนพ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตจะเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นเดียวกันร้อยละ 64.04 เป็นพ่อค้าในเมืองร้อยละ 35.96 เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 21-25 ปี ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,399.84 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานคนในการกรีดยาง ทำแผ่นยาง เก็บน้ำยางและการป้องกันและกำจัดวัชพืช เฉลี่ยไร่ละ 1,343.85 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 300.12 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,043.73 บาท  ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 57.78 บาท  เป็นค่าตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 177.88 บาท มีการใช้ปุ๋ยเคมี 3 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ไร่ละ 20.00 กิโลกรัม สูตร 14-14-8 ไร่ละ 1.11 กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร 16-4-9 ไร่ละ 1.94 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืช  ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อรา และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าขนส่งผลผลิต ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,813.28 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 586.56 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 470.77 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 112.67 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว  คือ  ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.12 บาท  สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 21-25 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,204.15 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 127.47 บาทและผลตอบแทนจากการลงทุนขาดทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 459.09 บาท ทั้งนี้จากการมีต้นทุนในการผลิตที่สูงและราคาผลผลิตตกต่ำและเป็นช่วงอายุที่ให้ผลผลิตในปริมาณลดลง จากปัจจัยการผลิตต่างๆ มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยและยาฆ่าแมลงและวัชพืช สำหรับปัญหาสำคัญของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาผลผลิตราคาต่ำ ฝนตกชุกทำให้กรีดยางไม่ได้และน้ำยางจะน้อยลง ตลอดจนปัญหาจากโรคพืชและแมลงรบกวน เป็นต้น (ตารางที่ 7  22  23 และ 39)



ยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)  เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 16.88 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 126.11 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,021.54 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.03 บาท ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะขายร้อยละ 84.14 ที่เหลืออีกร้อยละ 15.86 จ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางพารา และผลผลิตที่ขายนี้ขายที่บ้านทั้งหมด โดยขายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นเดียวกัน ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,871.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,202.31 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 499.63 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 702.68 บาท ใช้ในการเก็บน้ำยาง รองลงมาใช้ในการกรีดยาง ทำแผ่นยาง กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย ตามลำดับ ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 25.93 บาท ใช้ในการตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 12.44 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 1.48 กิโลกรัม ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นอีก ได้แก่ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,354.71 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ  516.79 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 443.86 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 70.12 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว  คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 2.81 บาท สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,397.75 บาท  แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 666.83 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 150.04 บาท เกษตรกรประสบปัญหาจากราคาผลผลิตตกต่ำมากที่สุด รองลงมาได้แก่ปัญหาฝนตกชุก ปัญหาโรคพืชและแมลง ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและปัญหาจากการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น (ตารางที่ 7  24  25 และ 39)



ปาล์มน้ำมันอายุ 6-9 ปี พันธุ์TENERA เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 16.09 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 4,119.18 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 9,391.73 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.28 บาท ผลผลิตที่ได้จะขายทั้งหมด มีทั้งขายที่ผู้รับซื้อและขายที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98.53 และร้อยละ 1.47 ตามลำดับ ประเภทของผู้ที่รับซื้อผลผลิตได้แก่ โรงงานปาล์มน้ำมันร้อยละ 51.94 พ่อค้าในเมืองร้อยละ 21.50 และพ่อค้าในท้องถิ่นเดียวกันร้อยละ 18.64 เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันอายุ 6-9 ปีนี้ ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,971.27 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,398.10 บาท  ซึ่งเป็นค่าแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 862.63 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 535.47 บาท แรงงานคนส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บผลผลิต ตัดทางแต่งกิ่ง กำจัดวัชพืช เป็นต้น ค่าแรงงานเครื่องจักรคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 58.86 บาท ใช้ในการพ่นยาปราบวัชพืชและตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 1,263.62 บาท เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีหลายชนิด โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ใช้กันมากที่สุดไร่ละ 55.89 กิโลกรัม รองลงมาปุ๋ยสูตร 15-15-15 ไร่ละ 52.18 กิโลกรัม  สูตร 0-0-60 ไร่ละ 11.58 กิโลกรัม  ส่วนปุ๋ยสูตร 60-0-0 และสูตร 14-14-21 ไร่ละ 3.48 กิโลกรัม และ 0.60 กิโลกรัม ตามลำดับ ค่ายาปราบวัชพืชเฉลี่ยไร่ละ 55.22 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเฉลี่ยไร่ละ 24.39 บาท และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ  ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิต  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น  ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ  3,584.24 บาท  ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด เกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 387.03 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 361.77 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 22.20 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.06 บาท สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันอายุ 6-9 ปี  ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 6,584.02 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 5,807.49 บาท และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 5,420.46 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.63 ของเกษตรกรที่มีปัญหาจะพบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 84.38 ปัญหาจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาศัตรูพืชรบกวน เป็นต้น (ตารางที่ 7  26  27 และ 39)



ปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี พันธุ์TENERA เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 18.86 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 3,834.20 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 8,741.98 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.28 บาท ผลผลิตที่ได้จะขายทั้งหมด โดยขายที่ผู้รับซื้อทั้งหมด ประเภทของผู้ที่รับซื้อผลผลิตได้แก่ โรงงานปาล์มน้ำมันร้อยละ 52.63 พ่อค้าในเมืองร้อยละ 34.21 และพ่อค้าในท้องถิ่นร้อยละ 13.16  เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันช่วงอายุ 10-16 ปีนี้ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,273.61 บาท  ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 945.62 บาท  ค่าจ้างแรงงานที่ใช้มากได้แก่ การเก็บผลผลิตและการขนย้าย รองลงมาได้แก่การตัดทางและแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และฉีดยาปราบศัตรูพืช ในจำนวนนี้เป็นค่าแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 563.98 บาท เป็นค่าแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 381.64 บาท ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 147.73 บาท ใช้ในการตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 852.52 บาท ประกอบไปด้วยการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ หลายชนิด ปุ๋ยเคมีที่ใช้มากได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ไร่ละ 28.03 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ไร่ละ 26.17 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ไร่ละ 23.52 กิโลกรัม เป็นต้น ค่ายาปราบวัชพืชเฉลี่ยไร่ละ 15.15 บาท  เป็นยาชนิดน้ำ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เฉลี่ยไร่ละ  0.23 บาท  นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิต และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,889.78 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 383.83 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 362.05 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 18.67 บาท  ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.11 บาท  สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันช่วงอายุ 10-16 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 6,350.17 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 5,852.20 บาท และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 5,468.37  เกษตรกรประสบปัญหาจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและราคาผลผลิตตกต่ำมากที่สุด รองลงมา ปัญหาศัตรูพืชรบกวนและการขาดแคลนแรงงานตามลำดับ (ตารางที่ 7  28  29 และ 39)



ปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี พันธุ์ TENERA    เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.43 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 4,363.06 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 9,947.78 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.28 บาท  ผลผลิตที่ได้จะขายทั้งหมด และขายที่ผู้รับซื้อทั้งหมด  ประเภทของผู้ที่รับซื้อผลผลิตได้แก่ พ่อค้าในท้องถิ่นร้อยละ 87.05  พ่อค้าในเมืองร้อยละ 9.33 และโรงงานปาล์มน้ำมันร้อยละ 3.63 ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 6,690.79 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 2,992.70 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 2,506.01 บาท แรงงานจ้างส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บผลผลิตและขนย้าย รองลงมาได้แก่ การตัดทางและแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช ฉีดยาปราบวัชพืชและการใส่ปุ๋ยตามลำดับ เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 486.69 บาท ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 25.48 บาท ใช้ในการตัดหญ้า ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 1,578.23 บาท ปุ๋ยเคมีที่ใช้มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ที่ใช้มากที่สุดได้แก่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ไร่ละ 55.73 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ไร่ละ 33.12 กิโลกรัม สูตร 13-13-21 ไร่ละ 31.85 กิโลกรัม เป็นต้น และค่ายาปราบวัชพืชเฉลี่ยไร่ละ 54.94 บาท  นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีใช้ยานพาหนะของตนเอง)  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 6,338.54 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 352.25 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 319.93 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 29.32 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีเพียงอย่างเดียว คือ ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 3.00 บาท สำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันช่วงอายุ 17-21 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 4,381.14 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 3,609.24 บาทและจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 3,256.99 บาท  สำหรับปัญหาในการผลิตปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้ายคลึงกับการผลิตปาล์มในหน่วยที่ดินอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ได้แก่ ปัญหาจากราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง การขาดแคลนแรงงานและศัตรูพืชรบกวน (ตารางที่ 7  30  31 และ 39)

หน่วยที่ดินที่ 26C


ยางพาราอายุ 9-13 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)  เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 12.35 ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 170.93 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,815.22 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท ผลผลิตที่ได้จะขายร้อยละ 85.82 ที่เหลืออีกร้อยละ 14.18 จะจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางพารา สถานที่ขายผลผลิตของเกษตรกรร้อยละ 97.57 ขายที่บ้านและขายที่ผู้รับซื้อเพียงร้อยละ 2.43 เท่านั้น ส่วนพ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นร้อยละ 91.24 และพ่อค้าในเมืองร้อยละ 8.76 เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 9-13 ปี ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,413.31 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,502.92 ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 447.30 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,055.62 บาท ค่าจ้างแรงงานคนที่ใช้เป็นค่าจ้างกรีดยางมากที่สุด รองลงมาเป็นการเก็บน้ำยาง ทำแผ่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตามลำดับ ค่าแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไร่ละ 78.66 บาท ใช้ตัดหญ้าและพ่นยาปราบวัชพืช  ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 129.43 บาท  ปุ๋ยที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ไร่ละ 10.24 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมีสูตร 14-8-5 ไร่ละ 1.19 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืชคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 29.24 บาท เป็นยาน้ำ ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำเพื่อทำยางแผ่น ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อราและค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าขนส่งผลผลิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง (กรณีใช้ยานพาหนะของตนเอง) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนและค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,862.81 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 550.50 บาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสดได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 443.78 บาท ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 96.21 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีค่าภาษีที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 2.89 บาท สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26C นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 2,042.95 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 952.41 บาท และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 401.91 บาท ปัญหาสำคัญในการผลิตยางพาราในหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาฝนตกชุก โรคพืชและสัตว์ ปัจจัยการผลิตทีราคาสูงและปัญหาขาดแคลนแรงงานและสภาพดินเสื่อมโทรมตามลำดับ (ตารางที่ 7  32  33 และ 39)



ยางพาราอายุ 14-20 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น) จากการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 14-20 ปีในหน่วยที่ดินที่ 26C พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 10.11 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 134.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,213.57 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท  ผลผลิตที่ได้จะขายร้อยละ 91.73  อีกร้อยละ 8.27 จะจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางพารา ในส่วนของผลผลิตที่ขายจะขายที่บ้านทั้งหมด ซึ่งพ่อค้าที่รับซื้อจะเป็นพ่อค้าในท้องถิ่น ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,027.22 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,244.35 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 251.61 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 992.74 บาท ค่าจ้างแรงงานส่วนใหญ่ใช้ในการกรีดยาง ทำแผ่น เก็บน้ำยาง เป็นต้น ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 36.48 บาท ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใช้เพียงไร่ละ 4.40 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืชคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 7.91 บาท เป็นยาชนิดน้ำ  ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น ค่ายาทาหน้ายางเพื่อกันเชื้อราและค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนและค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 1,427.68 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 599.54 บาท  โดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 478.60 บาท  ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 118.23 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีค่าภาษีที่ดินเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยไร่ละ 2.71 บาท  สำหรับการผลิตยางพาราอายุ 14-20 ปี  ในหน่วยที่ดินที่ 26C นี้  เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,796.03 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 785.89 บาท และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 186.35 บาท เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตยางพารา ได้แก่ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ฝนตกชุก โรคพืชและสัตว์ ตลอดจนปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง (ตารางที่ 7  34  35 และ 39)



ยางพาราอายุ 21-25 ปี พันธุ์RRIM600 (ยางแผ่น)   เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 10.80 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณไร่ละ 178.89 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,946.32 บาท จากราคาผลผลิตที่ได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท ผลผลิตที่ได้จะขายร้อยละ 85.40 และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการทำยางพาราร้อยละ 14.60 ในส่วนของผลผลิตที่ขายร้อยละ 74.22 ขายที่ผู้รับซื้ออีกร้อยละ 11.18 ขายที่บ้าน พ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตส่วนมากเป็นพ่อค้าในท้องถิ่น รองลงมาเป็นพ่อค้าในเมือง คิดเป็นร้อยละ 60.56 และ 24.84 ตามลำดับ  เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 21-25 ปีนี้ ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,712.37 บาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมด ได้แก่ ค่าแรงงานคนเฉลี่ยไร่ละ 1,688.79 บาท ซึ่งเป็นแรงงานจ้างที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 527.55 บาท เป็นแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไร่ละ 1,161.24 บาท ค่าจ้างแรงงานคนส่วนใหญ่ใช้ในการกรีดยาง รองลงมาได้แก่เก็บน้ำยาง ทำแผ่นยาง กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและฉีดยาปราบวัชพืช ตามลำดับ ค่าวัสดุปัจจัยการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ยเคมีคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 243.52 บาท โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 เพียงชนิดเดียว ไร่ละ 26.85 กิโลกรัม ค่ายาปราบวัชพืชคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 14.81 บาท ค่าแก๊ส ค่าน้ำกรดสำหรับผสมกับน้ำยางเพื่อทำยางแผ่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าขนส่งผลผลิต และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  ดังนั้นจะมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 2,164.51 บาท ในส่วนของต้นทุนคงที่ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 547.86 บาทโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่ ที่ไม่เป็นเงินสด  ได้แก่ ค่าใช้ที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 444.22 บาท  ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรเฉลี่ยไร่ละ 101.25 บาท ส่วนต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดมีค่าภาษีที่ดินเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยไร่ละ 2.39 บาท สำหรับการผลิตยางพาราช่วงอายุ 21-25 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26C นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดแล้วจะพบว่าเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยไร่ละ 1,999.44 บาท แต่เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยไร่ละ 781.81 บาทและจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 233.95 บาท ปัญหาในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ รองลงมาได้แก่ ปัจจัยการผลิตราคาสูง  โรคพืชและแมลง  ตลอดจนสภาพดินเสื่อมโทรม  ตามลำดับ (ตารางที่ 7  36  37 และ 39)



การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของพืชชนิดต่างๆ  ในแต่ละหน่วยที่ดิน  ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในการผลิตพืช เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลได้กับต้นทุนทั้งหมดที่เกษตรกรลงทุนไปเพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจในการเลือกลงทุนในระยะยาวทั้งนี้เพราะนอกจากจะคำนึงถึงต้นทุนที่เป็นเงินสด ต้นทุนผันแปรที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชโดยตรงแล้วยังจะต้องคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดอื่นอีก ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว เช่น ค่าที่ดิน ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและเรื่องของการตลาด เป็นต้น ทำให้ทราบถึงในการที่จะเลือกผลิตพืชชนิดใดที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุด และเหมาะสมกับคุณภาพของดินชนิดนั้นๆ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของตลาดที่มีอยู่ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศด้วย สรุปได้ดังนี้



การผลิตข้าว มี 2 หน่วยที่ดิน คือหน่วยที่ดินที่ 5 และ 17 ในบริเวณลุ่มน้ำที่สำรวจในเรื่องภาวะการผลิตข้าว ซึ่งจะเป็นข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรจะปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นจุดประสงค์หลักและจะเก็บไว้ทำพันธุ์ ในปีการผลิตครั้งต่อไป ส่วนที่เหลือจะขายไปทั้งหมด แต่ก็มีเพียงจำนวนน้อย การผลิตข้าวในบริเวณลุ่มน้ำนี้จะอาศัยน้ำฝนและทำนาปีแต่เพียงอย่างเดียว นาที่อยู่ในเขตชลประทานจะไม่มีเลยเนื่องจากเป็นที่ดอน ผลผลิตที่ได้น้อยบางครั้งไม่พอเพียงต่อการบริโภค จากการศึกษาเพื่อการพิจารณาถึงการเพาะปลูกข้าวในแต่ละหน่วยที่ดินปรากฏว่าหน่วยที่ดินที่ 17  จะให้ผลผลิตข้าวมากที่สุด  โดยเฉลี่ยไร่ละ 286.13 กิโลกรัม  หน่วยที่ดินที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 195.21 กิโลกรัม  ขณะเดียวกันหน่วยที่ดินที่ 17 จะมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,092.73 บาท และในหน่วยที่ดินที่ 5 เฉลี่ยไร่ละ 2,682.27  บาท  จะสังเกตได้ว่าเมื่อการผลิตข้าวมีต้นทุนต่อไร่สูงแล้วผลผลิตที่ได้ต่อไร่จะสูงด้วย  แสดงว่าเมื่อใช้ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ค่าวัสดุปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ตาม ผลผลิตที่ได้จะตอบสนองในทางเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดจากการปลูกข้าว พบว่าทุกหน่วยที่ดินที่ได้รับการสำรวจในเรื่องของการปลูกข้าวจะให้ผลตอบแทนขาดทุนทั้งหมด เนื่องมาจากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการระบายน้ำเลวทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยต่อไร่ต่ำ และพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่ำ ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการใช้ปุ๋ยและใช้ยากำจัดศัตรูพืช จากผลของการสำรวจปรากฏว่าหน่วยที่ดินที่ 5 จะให้ผลตอบแทนขาดทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 730.17 บาท และหน่วยที่ดินที่ 17  จะให้ผลตอบแทนขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 669.21 บาท  เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาในการผลิตข้าวที่สำคัญและพบมากใน 2 หน่วยที่ดิน ได้แก่ ปัญหาศัตรูพืชรบกวน  ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูงและราคาผลผลิตตกต่ำ (ตารางที่ 38 และ 39)



การผลิตยาง  การปลูกยางนับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 เป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอกประเทศ มีการใช้เนื้อที่เพาะปลูกยางพารามากกว่าพืชชนิดอื่น จากการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีการปลูกยางพาราในหน่วยที่ดินที่ 26  26B และ 26C โดยหน่วยที่ดินที่ 26C จะให้ผลผลิตยางพารามากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 162.77 กิโลกรัม โดยเฉพาะยางพาราอายุ 21-25 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 178.89 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ยางพาราช่วงอายุ 9-13 ปี  ในหน่วยที่ดินเดียวกันให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 170.93 กิโลกรัม และในขณะเดียวกันจะให้ผลผลิตน้อยที่สุด ในหน่วยที่ดินที่ 26B เฉลี่ยไร่ละ 134.69 กิโลกรัม จากการสำรวจยางพาราอายุ 21-25 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 121.07 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนการผลิตยางในหน่วยที่ดินที่มีการปลูกยางพาราปรากฏว่าหน่วยที่ดินที่ 26C จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าหน่วยที่ดินอื่น เฉลี่ยไร่ละ 321.11 บาท   โดยที่ยางพาราอายุ 9-13 ปี  ให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 401.91 บาท   รองลงมาได้แก่  หน่วยที่ดินที่ 26C ยางพาราอายุ 21-25 ปี  เฉลี่ยไร่ละ 233.95 บาท  จะสังเกตได้ว่าในช่วงอายุดังกล่าวของการปลูกยางพาราในหน่วยที่ดินที่ 26B    เมื่อผลผลิตที่ได้ต่อไร่สูงก็จะให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงตามไปด้วยเป็นสัดส่วนเดียวกัน  ในขณะเดียวกันในหน่วยที่ดินที่ 26B จะให้ผลตอบแทนการลงทุนต่ำที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 134.69 บาท โดยเฉพาะยางพาราอายุ 21-25 ปี ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ำ เนื่องจากผลผลิตที่ได้ต่อไร่ต่ำมากเพราะเป็นยางอายุมากใกล้โค่นเพื่อปลูกใหม่ ผลผลิตที่ได้จะต่ำลงตลอด และจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น้อยที่สุดจากหน่วยที่ดินทั้งหมดที่มีการปลูกยางพารา คือมีผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนไร่ละ 459.09 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากมีต้นทุนในการผลิตที่สูงโดยเฉพาะค่าแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานจ้างและแรงงานของตนเองและมีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไร่น้อยกว่าหน่วยดินอื่นๆ และคุณสมบัติของดินเหล่านี้เป็นดินค่อนข้างตื้นมีกรวดหินมาก เนื้อดินไม่เหมาะสมเป็นดินเหนียวปนทราย และสภาพพื้นที่มีความสูงชัน การระบายน้ำค่อนข้างเลว ส่วนปัญหาจากการผลิตยางพาราของเกษตรกรในแต่ละหน่วยที่ดินไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ปัญหาที่สำคัญและพบมากที่สุดได้แก่ ปัญหาจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำ ปัญหาโรคพืช ฝนตกชุกและปัญหาจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เป็นต้น (ตารางที่ 38 และ 39)



การผลิตปาล์มน้ำมัน อาชีพการปลูกปาล์มน้ำมันในบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยท้องที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่และพังงา โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ มีการเพาะปลูกปาล์มเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดมีการตื่นตัวและขยายพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ตลอตเวลา เพราะอากาศและคุณสมบัติของดินอยู่ในเขตที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงใกล้เคียงกับผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ส่วนใหญ่การทำสวนปาล์มน้ำมันอยู่ในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ มีการลงทุนในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมันมีการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ  เนื่องจากให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าพืชชนิด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มอยู่หลายโรงงาน  เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ปาล์มไว้แปรรูปจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่ได้เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าต่างๆ จากการสำรวจในหน่วยที่ดินที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ปรากฏว่ามีอยู่ 2 หน่วยที่ดินได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 26 กับหน่วยที่ดินที่ 26B โดยหน่วยที่ดินที่ 26 มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.00 ไร่ ให้ผลผลิตมากกว่าเฉลี่ยไร่ละ 4,090.91 กิโลกรัม หน่วยที่ดินที่ 26B  มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 17.48 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียงไร่ละ 3,944.25 กิโลกรัม โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B ให้ผลผลิตน้อยที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 3,834.20 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนปรากฏว่า ปาล์มน้ำมันในหน่วยที่ดินที่ 26 จะให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยไร่ละ 6,090.19 บาท มากกว่าหน่วยที่ดินที่ 26B  ซึ่งมีผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยไร่ละ 5,005.86 บาท  และในหน่วยที่ดินที่ 26B  ปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี จะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าปาล์มน้ำมันในช่วงอายุอื่น คือมีผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 5,468.37 บาท และให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดได้แก่ปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26B เฉลี่ยเพียงไร่ละ 3,256.99 บาท ปัญหาในการผลิตปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ปัญหาดินเสื่อมโทรมและปัญหาศัตรูพืชรบกวน เป็นต้น (ตารางที่ 38 และ 39)



จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตที่ได้จากการสำรวจและศึกษาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 แล้วพบว่าในหน่วยที่ดินต่างๆ ที่มีการปลูกพืช  เช่น  ข้าว  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  จะเห็นได้ว่าการปลูกปาล์มน้ำมันให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ ทุกหน่วยที่ดินที่มีการปลูก ทั้งที่ต้นทุนในการทำสวนปาล์มสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนคุณสมบัติของดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีเพราะมีตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้จะไม่พอเพียงต่อการบริโภคภายในประเทศ และยังมีโรงงานรับซื้อเมล็ดปาล์มเพื่อนำไปแปรรูปตั้งอยู่ภายในท้องที่ ทำให้ตลาดของปาล์มมีความคล่องตัว อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแทนพืชตัวอื่น
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248.17 บาทและจะมผีลตอบแทนการลงทนุทัง้หมดขาดทนุเฉลีย่ไรละ 730.17 บาท ทัง้นีเ้ปนเพราะเกษตรกร
ไดรับปริมาณผลผลิตต่ํา เนื่องจากประสบปญหาศัตรูพืชรบกวน ปจจัยการผลิตเชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช
มีราคาสูง เกษตรกรสวนใหญไมสามารถซื้อมาใชไดทําใหขาดการดูแลรักษาเทาที่ควร นอกจากนี้ยังมี
ปญหาจากการขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร (ตารางที่ 7  8  9 และ 39)

หนวยท่ีดินท่ี 17
การปลูก  ขาวเจานาดําพันธุพื้นเมือง   พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 4.50 ไร

ไดผลผลิตประมาณไรละ 286.13 กิโลกรัม  คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,423.52 บาท
จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.47 บาท เกษตรกรที่ปลูกขาวโดยสวนใหญแลวจะปลูกไวเพื่อ
บริโภคในครวัเรอืนจะมเีพยีงสวนนอยทีป่ลูกไวเพือ่ขายรอยละ 82.88 ของเกษตรกรทีป่ลูกจะปลูกไวเพื่อ
บริโภค รองลงมารอยละ 13.48 เอาไวขาย และเก็บไวทําพันธุเพียงรอยละ 3.63 เทานั้น ในสวนของ
เกษตรกรที่ขายจะขายที่บานทั้งหมดและเปนการขายใหแกผูบริโภคโดยตรงทั้งหมดเชนกัน  เกษตรกรที่
ปลูกขาวในหนวยที่ดินนี้ใชตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 3,092.73  บาท  ซ่ึงประกอบดวย
ตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด สวนใหญของตนทุนผนัแปร เปนตนทุน
คาแรงงานคนในการปลกู ดแูลรักษา เกบ็เกีย่ว นวดและขนยาย คาแรงงานคนเฉลีย่ไรละ 1,478.59 บาท ซ่ึงเปน
แรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 171.11 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ
1,307.48บาท คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 728.24 บาท  คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาพันธุขาวที่
เกษตรกรเก็บไวทําพันธุเองในรอบปการผลิตเฉลี่ยไรละ 78.76 บาท คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ
242.78 บาท โดยใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 มากที่สุดไรละ 25.56 กิโลกรัม รองลงมาไดแกปุยสูตร 13-13-21
ไรละ 2.78 กิโลกรัม  และปุยสูตร 14-14-8 ไรละ 1.11 กิโลกรัม  คายาปราบศัตรูพืช  คาน้าํมนัเชือ้เพลิง
และหลอล่ืน และคาวสัดส้ิุนเปลืองอืน่ๆ  ดงันัน้จะมตีนทนุผันแปรรวมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ  2,628.79  บาท
ในสวนของตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดเกษตรกรจะมีตนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลี่ยไรละ 
463.94 บาท โดยสวนใหญ  จะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 180.16 บาท
คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 192.82 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมเีพยีงคาภาษี
ที่ดินเฉลี่ยไรละ 2.07 บาท และคาเชาที่ดินเฉลี่ยไรละ 88.89 บาท  สําหรับการผลิตขาวเจานาดําใน
หนวยทีด่นิที ่ 17 นีเ้มือ่พจิารณาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสดแลวจะพบวาเกษตรกรมผีลตอบแทน
เหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 1,380.80 บาท แตเมือ่ศกึษาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรทัง้หมด
แลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรขาดทุนเฉลี่ยไรละ  205.27  บาท  และจะมี
ผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไรละ 669.21 บาท สําหรับปญหาในการผลิตพืชของเกษตรกร
ในหนวยที่ดินนี้พบวามีปญหาศัตรูพืชรบกวนมากที่สุด รองลงมาไดแกปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง
ราคาผลผลิตตกต่ํา การขนสงไมสะดวกและปญหาการขาดแคลนแรงงาน (ตารางที่ 7  10  11 และ 39)
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หนวยท่ีดินท่ี 26
ยางพาราอายุ 9-13 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน) การสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

อายุ  9-13  ป ในหนวยที่ดินที่ 26   พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ  16.75 ไร   ไดผลผลิต
ประมาณไรละ 136.57 กโิลกรัม คดิเปนมลูคาผลผลิตทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,201.51 บาท จากราคาผลผลติทีไ่ด
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.12 บาท ผลผลิตที่ไดจะขายแทบทั้งหมด มีเพียงบางสวนที่จายเปนคาจางแรงงานคน
ในการกรีดยาง เก็บน้ํายางและทําแผนยาง โดยคิดเปนรอยละ 73.11และรอยละ 26.89 ตามลําดับ สวน
สถานที่ขายผลผลิตนั้นเกษตรกรนําไปขายที่ผูรับซื้อรอยละ 52.91 สวนอีกรอยละ 47.09 ขายที่บานโดยมี
พอคาเขามารบัซือ้ และผูทีรั่บซือ้ผลผลิตเปนพอคาในทองถ่ินทัง้หมด เกษตรกรทีป่ลูกยางพาราในหนวยทีด่นินี้
ใชตนทนุในการเพาะปลกูทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,026.81 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทนุผันแปรและตนทนุคงที่
ทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด ตนทุนผนัแปรสวนใหญเปนคาจางแรงงานคนในการทาํแผนยาง กรีดยาง
การดูแลรักษา   คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,208.13 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ
609.85 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 598.28 บาท คาแรงงานเครื่องจักร
เฉลี่ยไรละ 80.97 บาท คาวัสดุปจจัยการเกษตร  เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 81.04 บาท โดยใช
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 ไรละ 10.07 กิโลกรัม  คาแกส  คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน
คายาทาหนายางเพือ่กนัเชือ้ราและคาวสัดส้ิุนเปลอืงอืน่ๆ นอกจากนีย้งัมคีาใชจายทีเ่ปนตนทนุผันแปรอืน่ๆ อีก
ไดแก  คาซอมแซมอปุกรณการเกษตร คาขนสงผลผลิต คาเสยีโอกาสเงนิลงทนุ และคาดอกเบีย้เงนิกูระยะสัน้
ดงันั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,471.65 บาท ในสวนของตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสด
และไมเปนเงินสดเกษตรกรจะมีตนทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 555.16 บาท โดยสวนใหญจะเปน
ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ  474.54 บาท  คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ
การเกษตรเฉลีย่ไรละ 77.55 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมเีพยีงอยางเดยีว   คอื   คาภาษทีีด่นิเฉลีย่ไรละ
3.07  บาท   สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ป ในหนวยที่ดินที่ 26  นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทน
เหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 
1,369.39 บาท แตเมื่อศึกษาถึงรายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 729.86 บาทและจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
174.70 บาท  ปญหาสําคัญซึ่งเกษตรกรประสบมาตลอดไดแก ราคาผลผลิตยางตกต่ํารอยละ 91.49
เกษตรกรขายยางไดราคาต่าํ ปญหาจากโรคพชืรอยละ 75.00 ปญหาจากฝนตกชกุทาํใหกรีดยางไมไดรอยละ
62.50 ของเกษตรกรทั้งหมดและปญหาจากสภาพดินเสื่อมโทรม เปนตน (ตารางที่ 7  12  13 และ 39)

ยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป พันธุRRIM600 (ยางแผน) การปลูกยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป
ในหนวยที่ดินที่ 26  พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ  14.08 ไร   ไดผลผลิตประมาณไรละ
151.83 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,447.50 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.12 บาท ผลผลิตที่ไดสวนใหญจะขายคิดเปนรอยละ 91.04 มีเพียงรอยละ 8.96 เทานั้น
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ที่จายเปนคาจางแรงงานคนในการกรีดยาง เก็บน้ํายางและทําแผนยาง สถานที่ขายผลผลิตนั้นเกษตรกร
นําไปขายที่ผูรับซื้อรอยละ 71.90 สวนอีกรอยละ 28.10 ผูรับซื้อมาซื้อที่บานเอง และผูที่รับซื้อผลผลิต
เปนพอคาในทองถ่ินทั้งหมด เกษตรกรใชตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,468.57 บาท ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปรสวนใหญ
เปนคาจางแรงงานคนในการฉีดยาปราบวัชพืช การกําจัดวัชพืช ใสปุย เปนตน  คาแรงงานคน เฉลี่ยไรละ
1,647.42 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 295.04 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนใน
ครอบครวัเฉลีย่ไรละ 1,352.38 บาท คาวสัดปุจจยัการเกษตร เชน คาปุยเคมคีดิเปนมลูคาเฉลีย่ไรละ 49.70 บาท
โดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ไรละ 5.92 กิโลกรัม คายาปราบวัชพืชเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 7.10 บาท
เปนยาชนิดน้ํา คาแกส คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน คายาทาหนายางเพื่อกันเชื้อรา
และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาซอมแซม
อุปกรณการเกษตร คาขนสงผลผลิตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีที่ใชพาหนะของตนเอง)
คาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
1,921.05 บาท  ในสวนของตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด เกษตรกรจะมีตนทุนคงที่
รวมทั้งหมดเฉลีย่ไรละ 547.52 บาทโดยสวนใหญจะเปนตนทนุคงทีท่ีไ่มเปนเงนิสด ไดแก คาใชทีด่นิเฉลีย่
ไรละ 467.86 บาท คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 77.10 บาท  สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปน
เงนิสด มีเพียงอยางเดียว คือ คาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 2.56 บาท สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป
ในหนวยที่ดินที่ 26 นี้   เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมี
ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 1,948.99 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุน
ผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 526.45 บาทและ
จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไรละ 21.07 บาท  ทั้งนี้เปนเพราะในปการผลิต
ที่ผานมาประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํามาก  ฝนตกชุกกรีดยางไมได  ปญหาจากโรคพืชและแมลง
ทาํใหการใชตนทุนในการผลิตสูงและเนื่องจากยางพารามีอายุมากทาํใหปริมาณน้าํยางลดนอยลงตามลาํดบั
ตลอดจนมีการใชปุยเคมีนอยมากน้ํายางลดนอยลงไปดวย (ตารางที่ 7  14  15 และ 39)

ปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไป พันธุTENERA   การปลูกปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไปใน
หนวยทีด่นิที ่ 26 พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.00 ไร  ไดผลผลิตไรละ 4,090.91 กิโลกรัม
คดิเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 9,736.37 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.38 บาท
ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งหมดจะขายโดยนําไปขายที่ผูรับซื้อซ่ึงเปนโรงงานปาลมน้ํามันทั้งหมด เกษตรกร
ทีป่ลูกปาลมน้าํมนัในหนวยทีด่นินีใ้ชตนทนุในการเพาะปลกูทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 3,646.18 บาท ซ่ึงประกอบดวย
ตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด ตนทุนผนัแปรสวนใหญ ไดแก คาแรงงานคน
ในการเกบ็ผลผลิต ขนยาย ตดัแตงกิง่และการใสปุย ดแูลรักษา เฉลีย่ไรละ 1,374.84 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจาง
ที่เปนเงินสดเฉลีย่ไรละ 993.25 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ  381.59 บาท
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และคาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 318.18 บาท รองลงมาไดแก คาวัสดุปจจัยการเกษตร โดยเฉพาะ
คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 765.43 บาท โดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ไรละ 31.00 กิโลกรัม ปุยสูตร
13-13-21 ไรละ 24.00 กิโลกรัม และปุยสูตร 0-0-60 ไรละ 24.00 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่
เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาขนสงผลผลิตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีที่ใชพาหนะ
ของตนเอง) และคาเสียโอกาสเงินลงทุน ดงันัน้จะมตีนทนุผันแปรรวมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 3,253.66 บาท
ในสวนของตนทุนคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด  เกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ
392.52 บาท  โดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ทีไ่มเปนเงนิสด ไดแก คาใชทีด่นิเฉลีย่ไรละ 374.27 บาท
คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 15.25 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมเีพยีงอยางเดยีว
คือคาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 3.00 บาท สําหรับการผลิตปาลมน้ํามันอายุ 25 ปขึ้นไป ในหนวยที่ดินที่ 26 นี้
เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลว  จะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
ที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 7,465.60 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลว
ปรากฏวาเกษตรกรจะมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรเฉลีย่ไรละ 6,482.71 บาทและจะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทนุทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 6,090.19 บาท   สําหรับปญหาในการผลิตไดแก   ปญหาปจจัยการผลิต
มีราคาสงู  ราคาผลผลติตกต่าํและปญหาการขาดแคลนเงนิทนุ เปนตน (ตารางที ่7  16  17 และ 39)

หนวยท่ีดินท่ี 26B
ยางพาราอายุ  9-13  ป  พันธุRRIM600 (ยางแผน)   การสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพารา

อายุ 9-13 ป ในหนวยทีด่นิที ่26B  พบวามเีนือ้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ครอบครวัละ 9.31 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ
147.40 กโิลกรัม คดิเปนมลูคาผลผลิตทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,362.82 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ย
กโิลกรัมละ 16.03 บาท เกษตรกรทีป่ลูกยางพาราจะปลกูไวเพือ่ขาย มบีางสวนทีต่องจายเปนคาจางแรงงานคน
ในการกรีดยาง เกบ็น้ํายางและทําแผนยาง โดยคิดเปนรอยละ 88.64 และรอยละ 11.36 ตามลําดับ สถานที่
ขายผลผลิตนั้นสวนมากเกษตรกรขายที่บานมีพอคามารับซื้อคิดเปนรอยละ 59.89 รองลงมาเปนการนํา
ผลผลิตไปขายใหแกผูรับซื้อเองรอยละ 40.11 และผูที่รับซื้อผลผลิตเปนพอคาในทองถ่ินรอยละ 60.42
เปนพอคาในเมอืงรอยละ 39.58 ใชตนทนุในการเพาะปลกูทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,533.09 บาท ซ่ึงประกอบดวย
ตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด ตนทุนผนัแปรสวนใหญไดแก คาแรงงานคน
เฉลี่ยไรละ 1,434.74 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 262.46 บาท เปนแรงงานของตนเอง
และคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 1,172.28 บาท แรงงานคนที่ใชมากไดแกการฉีดยาปราบและกําจัดวัชพืช
ใสปุย การทาหนายาง ทาํแผนยาง การกรีดยางและเก็บน้ํายาง คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 19.56 บาท
ใชในการตดัหญา คาวสัดปุจจยัการเกษตร เชน คาปุยเคมคีดิเปนมลูคาเฉลีย่ไรละ 191.22 บาท โดยใชปุยเคมี
สูตร 15-15-15 ไรละ 18.29 กโิลกรัม สูตร 14-14-8 ไรละ 4.68 กโิลกรัม และสตูร 16-4-9 ไรละ 0.69 กโิลกรัม
คายาปราบวัชพืช คาแกส คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน  คายาทาหนายางเพื่อกันเชื้อรา
และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาขนสงผลผลิตและ
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คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีที่ใชพาหนะของตนเอง)  คาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาดอกเบี้ย
เงินกูระยะส้ัน ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,922.69 บาท ในสวนของตนทุนคงทีท่ัง้ที่
เปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด เกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลี่ยไรละ 610.40 บาท โดยสวนใหญจะ
เปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด  ไดแก  คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 453.94 บาท  คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณ
การเกษตรเฉลีย่ไรละ 153.23 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมีเพยีงอยางเดยีว คอื คาภาษทีีด่นิเฉลีย่ไรละ
3.23 บาท สําหรับการผลติยางพาราอาย ุ9-13 ป ในหนวยทีด่นิที ่26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือ
ตนทนุทีเ่ปนเงนิสดแลวจะพบวาเกษตรกรมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 1,647.37 บาท
แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือ
ตนทนุผันแปรเฉลีย่ไรละ 440.13 บาท และผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้หมดขาดทนุเฉลีย่ไรละ 170.27 บาท
ปญหาในการผลติพชืโดยทัว่ไปเหมอืนปญหาทีเ่กดิในหนวยทีด่นิอืน่ โดยเฉพาะปญหาราคาผลผลติตกต่าํมาก
ในปการผลิตที่ผานมาทําใหมูลคาผลผลิตตอไรต่ํามาก ขณะเดียวกันมีฝนตกชุกทําใหเกษตรกรไมสามารถ
กรีดยางได น้ํายางนอย นอกจากนี้ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น เปนตน ดวยสาเหตุของปญหาเหลานี้ทําให
ตนทนุการผลติยางตอไรมากขึน้ ขณะเดยีวกนัผลผลิตทีไ่ดนอย เกษตรกรจงึมผีลตอบแทนการลงทนุขาดทนุ
(ตารางที่ 7  18  19 และ 39)

ยางพาราอายุ 14-20 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน)   การปลูกยางพาราชวงอายุ 14-20 ป
ในหนวยที่ดินที่ 26B พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 11.68 ไร จะไดผลผลิตประมาณไรละ
124.86 กิโลกรัม คดิเปนมลูคาผลผลิตทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,001.51 บาท จากราคาผลผลติทีไ่ดเฉลี่ยกิโลกรัมละ
16.03 บาท ผลผลิตที่ไดทั้งหมดจะขายรอยละ 76.14 ที่เหลืออีกรอยละ 23.86 จายเปนคาจางแรงงาน
ในการทาํยางแผน และผลผลิตทีข่ายนีข้ายใหพอคาทีม่ารบัซือ้ทีบ่าน รอยละ 51.45 อีกรอยละ 48.55 จะนาํ
ออกไปขายที่ผูรับซื้อ สวนพอคาที่รับซื้อผลผลิตจะเปนพอคาในทองถ่ินเดียวกันรอยละ 96.82 เปนพอคา
ในเมอืงเพยีงรอยละ 3.18 เทานัน้ เกษตรกรทีป่ลูกยางพาราอาย ุ 14-20 ปนี ้ใชตนทนุในการเพาะปลกูทัง้หมด
เฉลีย่ไรละ 1,997.42 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด
ตนทุนผันแปรสวนใหญ ไดแก คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,225.58 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสด
เฉลี่ยไรละ 523.99 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 701.59 บาท  แรงงานคน
ที่ใชมากไดแก ฉีดยาปราบและกําจัดวัชพืช ใสปุย เปนตน  คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 31.94 บาท
คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 63.68 บาท โดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15
เพยีงชนดิเดยีว ไรละ 10.33 กโิลกรัม คาแกส คาน้าํกรดสาํหรับผสมกบัน้าํยางเพือ่ทาํยางแผน คายาทาหนายาง
เพือ่กนัเชือ้รา และคาวสัดส้ิุนเปลอืงอืน่ๆ นอกจากนีย้งัมคีาใชจายทีเ่ปนตนทนุผันแปรอืน่ๆ ไดแก คาซอมแซม
อุปกรณการเกษตร คาขนสงผลผลิตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีใชยานพาหนะของตนเอง)
และคาเสยีโอกาสเงนิลงทนุ ดงันัน้จะมตีนทนุผันแปรรวมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 1,441.84 บาท ในสวนของ
ตนทุนคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด เกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 555.58 บาท
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โดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 463.14 บาท คาเสื่อม
เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยไรละ 89.28 บาท  สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดมีเพียงอยางเดียว
คือคาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 3.16 บาท สําหรับการผลติยางพาราอายุ 14-20 ป ในหนวยทีด่นิที ่ 26B นี้
เมือ่พจิารณาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสดแลวจะพบวาเกษตรกรมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปน
เงนิสดเฉลีย่ไรละ 1,298.86 บาท แตเมือ่ศกึษาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรทัง้หมดแลว ปรากฏวา
เกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 559.67 บาท  และผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 4.09 บาท  ปญหาที่พบมากที่สุดไดแก ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํารอยละ 94.12
ของเกษตรกรทัง้หมด รองลงมาฝนตกชกุรอยละ 70.59 ของเกษตรกรทัง้หมด  ปจจยัการผลิตมีราคาสูง
โรคพืชและสัตว เปนตน (ตารางที่ 7  20  21 และ 39)

ยางพาราชวงอายุ 21-25 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน)   การปลูกยางพาราชวงอายุ 21-25 ป
ในหนวยที่ดินที่ 26B พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 12.00 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ
121.07 กิโลกรัม  คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,940.75 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 16.03 บาท ผลผลิตที่ไดทั้งหมดจะขายรอยละ 95.87 ที่เหลืออีกรอยละ 4.13 จายเปนคาจาง
แรงงานในการทํายางพารา และผลผลิตที่ขายนี้ขายที่ผูรับซื้อ รอยละ 65.63 อีกรอยละ 34.37 ขายที่บาน
สวนพอคาที่รับซื้อผลผลิตจะเปนพอคาในทองถ่ินเดียวกันรอยละ 64.04 เปนพอคาในเมืองรอยละ 35.96
เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 21-25 ป ใชตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,399.84 บาท ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปรสวนใหญ
เปนคาจางแรงงานคนในการกรีดยาง ทําแผนยาง เก็บน้ํายางและการปองกันและกําจัดวัชพืช เฉลี่ยไรละ
1,343.85 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 300.12 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนใน
ครอบครัวเฉลี่ยไรละ 1,043.73 บาท  คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 57.78 บาท  เปนคาตัดหญา คาวัสดุ
ปจจัยการเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 177.88 บาท มีการใชปุยเคมี 3 ชนิด ไดแก ปุยสูตร
15-15-15 ไรละ 20.00 กโิลกรัม สูตร 14-14-8 ไรละ 1.11 กโิลกรัม และปุยสูตร 16-4-9 ไรละ 1.94 กโิลกรัม
คายาปราบวัชพืช  คาแกส คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน คายาทาหนายางเพื่อกันเชื้อรา
และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาซอมแซมอุปกรณ
การเกษตร คาขนสงผลผลิต คาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น ดังนั้นจะมีตนทุน
ผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,813.28 บาท ในสวนของตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด
เกษตรกรจะมีตนทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 586.56 บาท โดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปน
เงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 470.77 บาท คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยไรละ
112.67 บาท  สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดมีเพียงอยางเดียว  คือ  คาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 3.12 บาท
สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 21-25 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่
เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 1,204.15 บาท แต
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เมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทนุผันแปรทัง้หมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมผีลตอบแทนเหนอืตนทุน
ผันแปรเฉลี่ยไรละ 127.47 บาทและผลตอบแทนจากการลงทุนขาดทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 459.09 บาท
ทั้งนี้จากการมีตนทุนในการผลิตที่สูงและราคาผลผลิตตกต่ําและเปนชวงอายุที่ใหผลผลิตในปริมาณลดลง 
จากปจจัยการผลิตตางๆ มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะปุยและยาฆาแมลงและวัชพืช สําหรับปญหาสําคัญของ
เกษตรกร ไดแก ปญหาผลผลิตราคาต่ํา ฝนตกชุกทําใหกรีดยางไมไดและน้ํายางจะนอยลง ตลอดจน
ปญหาจากโรคพืชและแมลงรบกวน เปนตน (ตารางที่ 7  22  23 และ 39)

ยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป พันธุRRIM600 (ยางแผน)  เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย
ครอบครัวละ 16.88 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ 126.11 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
2,021.54 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.03 บาท ผลผลิตที่ไดทั้งหมดจะขายรอยละ 84.14
ที่เหลืออีกรอยละ 15.86 จายเปนคาจางแรงงานในการทํายางพารา และผลผลิตที่ขายนี้ขายที่บานทั้งหมด
โดยขายใหกับพอคาในทองถ่ินเดียวกัน ตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,871.50 บาท ซ่ึง
ประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปรสวนใหญ
ไดแก คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,202.31 บาท ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 499.63 บาท
เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 702.68 บาท ใชในการเก็บน้ํายาง รองลงมาใช
ในการกรีดยาง ทําแผนยาง กําจัดวัชพืชและใสปุย ตามลําดับ คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 25.93 บาท
ใชในการตดัหญา คาวสัดปุจจยัการเกษตร เชน คาปุยเคมคีดิเปนมลูคาเฉลีย่ไรละ 12.44 บาท โดยใชปุยเคมี
สูตร 15-15-15 ไรละ 1.48 กิโลกรัม คาแกส คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน และคาวัสดุ
ส้ินเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นอีก ไดแก คาเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้น
จะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,354.71 บาท ในสวนของตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและ
ไมเปนเงินสดเกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ  516.79 บาท โดยสวนใหญจะเปนตนทนุคงที่
ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 443.86 บาท คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเฉลี่ย
ไรละ 70.12 บาท สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดมีเพียงอยางเดียว  คือ คาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 2.81 บาท
สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 25 ปขึ้นไป ในหนวยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือ
ตนทนุทีเ่ปนเงนิสดแลวจะพบวาเกษตรกรมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 1,397.75 บาท
แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 666.83 บาท และผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 150.04 บาท
เกษตรกรประสบปญหาจากราคาผลผลติตกต่าํมากทีสุ่ด รองลงมาไดแกปญหาฝนตกชกุ ปญหาโรคพชืและแมลง
ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงและปญหาจากการขาดแคลนแรงงาน เปนตน (ตารางที่ 7  24  25 และ 39)

ปาลมน้าํมนัอาย ุ6-9 ป พนัธุTENERA เกษตรกรมเีนือ้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ครอบครวัละ 16.09 ไร
ไดผลผลิตประมาณไรละ 4,119.18 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 9,391.73 บาท จาก
ราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.28 บาท ผลผลิตที่ไดจะขายทั้งหมด มทีั้งขายที่ผูรับซื้อและขายที่บาน
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คิดเปนรอยละ 98.53 และรอยละ 1.47 ตามลําดับ ประเภทของผูที่รับซื้อผลผลิตไดแก โรงงานปาลมน้ํามัน
รอยละ 51.94 พอคาในเมืองรอยละ 21.50 และพอคาในทองถ่ินเดียวกันรอยละ 18.64 เกษตรกรที่ปลูก
ปาลมน้ํามันอายุ 6-9 ปนี้ ใชตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 3,971.27 บาท ซ่ึงประกอบดวย
ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด สวนที่เปนตนทุนผันแปรทั้งหมด ไดแก
คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,398.10 บาท  ซ่ึงเปนคาแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 862.63 บาท
เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 535.47 บาท แรงงานคนสวนใหญใชในการเก็บ
ผลผลิต ตัดทางแตงกิ่ง กําจัดวัชพืช เปนตน คาแรงงานเครื่องจักรคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 58.86 บาท
ใชในการพนยาปราบวัชพืชและตัดหญา คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ
1,263.62 บาท เปนการใชปุยเคมีหลายชนิด โดยเฉพาะปุยเคมีสูตร 13-13-21 ใชกันมากที่สุดไรละ
55.89 กิโลกรัม รองลงมาปุยสูตร 15-15-15 ไรละ 52.18 กิโลกรัม  สูตร 0-0-60 ไรละ 11.58 กิโลกรัม
สวนปุยสูตร 60-0-0 และสตูร 14-14-21 ไรละ 3.48 กโิลกรัม และ 0.60 กโิลกรัม ตามลาํดบั คายาปราบวชัพชื
เฉลี่ยไรละ 55.22 บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนเฉลี่ยไรละ 24.39 บาท และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ  ไดแก คาขนสงผลผลิต  คาเสียโอกาสเงินลงทุน  และ
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น  ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ  3,584.24 บาท  ในสวนของ
ตนทุนคงท่ีทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสด เกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมท้ังหมดเฉลีย่ไรละ 387.03 บาท
โดยสวนใหญจะเปนตนทนุคงทีท่ีไ่มเปนเงนิสด ไดแก คาใชทีด่นิเฉลีย่ไรละ 361.77 บาท คาเสือ่มเครือ่งมอื
และอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 22.20 บาท  สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมเีพยีงอยางเดยีว คอื คาภาษทีีด่นิ
เฉลี่ยไรละ 3.06 บาท สําหรับการผลิตปาลมน้ํามันอายุ 6-9 ป  ในหนวยที่ดินที่ 26B นี้ เมื่อพิจารณาถึง
ผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ย
ไรละ 6,584.02 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมี
ผลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรเฉลีย่ไรละ 5,807.49 บาท และจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้หมด
เฉลีย่ไรละ 5,420.46 บาท เกษตรกรสวนใหญรอยละ 90.63 ของเกษตรกรทีม่ปีญหาจะพบปญหาราคาผลผลติ
ตกต่ํามากที่สุด รองลงมารอยละ 84.38 ปญหาจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง ปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม
ปญหาศัตรูพืชรบกวน เปนตน (ตารางที่ 7  26  27 และ 39)

ปาลมน้ํามันอายุ 10-16 ป พันธุTENERA เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ
18.86 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ 3,834.20 กโิลกรัม คดิเปนมลูคาผลผลิตทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 8,741.98 บาท
จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.28 บาท ผลผลิตที่ไดจะขายทั้งหมด โดยขายที่ผูรับซื้อทั้งหมด
ประเภทของผูที่รับซื้อผลผลิตไดแก โรงงานปาลมน้ํามันรอยละ 52.63 พอคาในเมืองรอยละ 34.21 และ
พอคาในทองถ่ินรอยละ 13.16  เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันชวงอายุ 10-16 ปนี้ใชตนทุนในการเพาะปลูก
ทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 3,273.61 บาท  ซ่ึงประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและ
ไมเปนเงนิสด ตนทุนผนัแปรสวนใหญเปนคาจางแรงงานคนเฉลีย่ไรละ 945.62 บาท  คาจางแรงงานทีใ่ชมาก
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ไดแก การเก็บผลผลิตและการขนยาย รองลงมาไดแกการตัดทางและแตงกิ่ง ใสปุย กําจัดวัชพืช และฉีดยา
ปราบศตัรูพชื ในจาํนวนนีเ้ปนคาแรงงานจางทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 563.98 บาท เปนคาแรงงานของตนเอง
และคนในครอบครวัเฉล่ียไรละ 381.64 บาท คาแรงงานเครือ่งจกัรเฉลีย่ไรละ 147.73 บาท ใชในการตดัหญา
คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 852.52 บาท ประกอบไปดวยการใชปุย
ชนิดตางๆ หลายชนิด ปุยเคมีที่ใชมากไดแก ปุยเคมีสูตร 13-13-21 ไรละ 28.03 กิโลกรัม รองลงมาไดแก
ปุยสูตร 15-15-15 ไรละ 26.17 กิโลกรัม ปุยสูตร 0-0-60 ไรละ 23.52 กิโลกรัม เปนตน คายาปราบวัชพืช
เฉลี่ยไรละ 15.15 บาท  เปนยาชนิดน้ํา และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ เฉลี่ยไรละ  0.23 บาท  นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาขนสงผลผลิต และคาเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้นจะมีตนทุน
ผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,889.78 บาท ในสวนของตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด
เกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมท้ังหมดเฉลีย่ไรละ 383.83 บาท โดยสวนใหญจะเปนตนทนุคงทีท่ีไ่มเปนเงนิสด
ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 362.05 บาท คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยไรละ 18.67 บาท
สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดมีเพียงอยางเดียว คือ คาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 3.11 บาท  สําหรับการผลิต
ปาลมน้าํมนัชวงอาย ุ 10-16 ป ในหนวยทีด่นิที ่ 26B นี ้ เมือ่พจิารณาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุทีเ่ปนเงนิสด
แลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 6,350.17 บาท แตเมื่อศึกษาถึง
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
เฉลี่ยไรละ 5,852.20 บาท และจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 5,468.37  เกษตรกร
ประสบปญหาจากปจจยัการผลติมรีาคาสงูและราคาผลผลติตกต่าํมากทีสุ่ด รองลงมา ปญหาศตัรูพชืรบกวน
และการขาดแคลนแรงงานตามลําดับ (ตารางที่ 7  28  29 และ 39)

ปาลมน้ํามันอายุ 17-21 ป พันธุ TENERA    เกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันอายุ 17-21 ป
ในหนวยที่ดินที่ 26B มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.43 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ 4,363.06
กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 9,947.78 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ
2.28 บาท  ผลผลิตที่ไดจะขายทั้งหมด และขายที่ผูรับซื้อทั้งหมด  ประเภทของผูที่รับซื้อผลผลิตไดแก
พอคาในทองถ่ินรอยละ 87.05  พอคาในเมืองรอยละ 9.33 และโรงงานปาลมน้ํามันรอยละ 3.63 ใชตนทุน
ในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 6,690.79 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ทั้งที่
เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปรสวนใหญเปนคาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 2,992.70 บาท ซ่ึงเปน
แรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 2,506.01 บาท แรงงานจางสวนใหญใชในการเก็บผลผลิตและขนยาย
รองลงมาไดแก การตัดทางและแตงกิ่ง การกําจัดวัชพืช ฉีดยาปราบวัชพืชและการใสปุยตามลําดับ
เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ 486.69 บาท คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ
25.48 บาท ใชในการตดัหญา คาวสัดปุจจยัการเกษตร เชน คาปุยเคมคีดิเปนมลูคาเฉลีย่ไรละ 1,578.23 บาท
ปุยเคมีที่ใชมีอยูดวยกันหลายชนิด ที่ใชมากที่สุดไดแกปุยเคมีสูตร 15-15-15 ใสไรละ 55.73 กิโลกรัม
ปุยสูตร 0-0-60 ไรละ 33.12 กิโลกรัม สูตร 13-13-21 ไรละ 31.85 กิโลกรัม เปนตน และคายาปราบวัชพืช
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เฉลี่ยไรละ 54.94 บาท  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาขนสงผลผลิตและ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีใชยานพาหนะของตนเอง)  คาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาดอกเบี้ย
เงินกูระยะสั้น ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 6,338.54 บาท ในสวนของตนทุนคงที่
ทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสดเกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 352.25 บาท โดยสวนใหญ
จะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 319.93 บาท คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ
การเกษตรเฉลีย่ไรละ 29.32 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมเีพยีงอยางเดยีว คอื คาภาษทีีด่นิเฉลีย่ไรละ
3.00 บาท สําหรับการผลติปาลมน้าํมนัชวงอาย ุ17-21 ป ในหนวยทีด่นิที ่26B นี ้เมือ่พจิารณาถงึผลตอบแทน
เหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 
4,381.14 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวาเกษตรกรจะมี
ผลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรเฉลีย่ไรละ 3,609.24 บาทและจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้หมด
เฉลีย่ไรละ 3,256.99 บาท  สําหรับปญหาในการผลิตปาลมน้ํามัน สวนใหญจะมีปญหาคลายคลึงกับการ
ผลิตปาลมในหนวยที่ดินอื่นๆ ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 ไดแก ปญหาจากราคา
ผลผลิตตกต่าํ ปจจยัการผลิตมรีาคาสงู การขาดแคลนแรงงานและศตัรูพชืรบกวน (ตารางที ่7  30  31 และ 39)

หนวยท่ีดินท่ี 26C
ยางพาราอายุ 9-13 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน)  เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัว

ละ 12.35 ไดผลผลิตประมาณไรละ 170.93 กโิลกรัม คดิเปนมลูคาผลผลิตทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,815.22 บาท
จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท ผลผลิตที่ไดจะขายรอยละ 85.82 ที่เหลืออีกรอยละ
14.18 จะจายเปนคาจางแรงงานในการทํายางพารา สถานที่ขายผลผลิตของเกษตรกรรอยละ 97.57
ขายที่บานและขายที่ผูรับซื้อเพียงรอยละ 2.43 เทานั้น สวนพอคาที่รับซื้อผลผลิตเปนพอคาในทองถ่ิน
รอยละ 91.24 และพอคาในเมืองรอยละ 8.76 เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 9-13 ป ใชตนทุนในการ
เพาะปลกูทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,413.31 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสด
และไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปรสวนใหญ ไดแก คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,502.92 ซ่ึงเปนแรงงานจาง
ทีเ่ปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 447.30 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครวัเฉล่ียไรละ 1,055.62 บาท
คาจางแรงงานคนที่ใชเปนคาจางกรีดยางมากที่สุด รองลงมาเปนการเก็บน้ํายาง ทําแผน กําจัดวัชพืช ใสปุย
ตามลําดับ คาแรงงานเครื่องจักรเฉลี่ยไรละ 78.66 บาท ใชตัดหญาและพนยาปราบวัชพืช  คาวัสดุปจจัย
การเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 129.43 บาท  ปุยที่ใชมีอยู 2 ชนิด ไดแก ปุยเคมีสูตร
15-15-15 ไรละ 10.24 กิโลกรัม และปุยเคมีสูตร 14-8-5 ไรละ 1.19 กิโลกรัม คายาปราบวัชพืชคิดเปน
มลูคาเฉลีย่ไรละ 29.24 บาท เปนยาน้าํ คาแกส คาน้าํกรดสาํหรับผสมกบัน้าํเพือ่ทาํยางแผน คายาทาหนายาง
เพือ่กนัเชือ้ราและคาวสัดส้ิุนเปลืองอืน่ๆ นอกจากนีย้งัมคีาใชจายทีเ่ปนตนทนุผันแปรอืน่ๆ ไดแก คาซอมแซม
อุปกรณการเกษตร คาขนสงผลผลิตและคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง (กรณีใชยานพาหนะของตนเอง)
คาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาดอกเบี้ยเงินกูระยะส้ัน ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
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1,862.81 บาท ในสวนของตนทุนคงท่ีทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและไมเปนเงนิสดเกษตรกรจะมตีนทนุคงทีร่วมทัง้หมด
เฉลี่ยไรละ 550.50 บาท โดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสดไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ
443.78 บาท คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรเฉลี่ยไรละ 96.21 บาท สวนตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด
มีคาภาษีที่ดินเฉลี่ยไรละ 2.89 บาท สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ป ในหนวยที่ดินที่ 26C นี้ เมื่อ
พิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปน
เงินสดเฉลี่ยไรละ 2,042.95 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลวปรากฏวา
เกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 952.41 บาท และจะไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 401.91 บาท ปญหาสําคัญในการผลิตยางพาราในหนวยที่ดินนี้ ไดแก ปญหา
ราคาผลผลติตกต่าํ ปญหาฝนตกชกุ โรคพชืและสตัว ปจจยัการผลติทรีาคาสงูและปญหาขาดแคลนแรงงาน
และสภาพดินเสื่อมโทรมตามลําดับ (ตารางที่ 7  32  33 และ 39)

ยางพาราอายุ 14-20 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน) จากการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
อายุ 14-20 ปในหนวยที่ดินที่ 26C พบวามีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 10.11 ไร ไดผลผลิตประมาณ
ไรละ 134.40 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,213.57 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ย
กโิลกรัมละ 16.47 บาท  ผลผลิตที่ไดจะขายรอยละ 91.73  อีกรอยละ 8.27 จะจายเปนคาจางแรงงานใน
การทํายางพารา ในสวนของผลผลิตที่ขายจะขายที่บานทั้งหมด ซ่ึงพอคาที่รับซื้อจะเปนพอคาในทองถ่ิน
ตนทุนในการเพาะปลูกทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,027.22 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่
ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด ตนทุนผันแปร ไดแก คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,244.35 บาท ซ่ึงเปน
แรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 251.61 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ยไรละ
992.74 บาท คาจางแรงงานสวนใหญใชในการกรดียาง ทาํแผน เกบ็น้าํยาง เปนตน คาวสัดปุจจยัการเกษตร
เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 36.48 บาท ใชปุยเคมีเพียงชนิดเดียว ไดแก ปุยเคมีสูตร 15-15-15
ใชเพียงไรละ 4.40 กิโลกรัม คายาปราบวัชพืชคิดเปนมูลคาเฉลี่ยไรละ 7.91 บาท เปนยาชนิดน้ํา  คาแกส
คาน้ํากรดสําหรับผสมกับน้ํายางเพื่อทํายางแผน คายาทาหนายางเพื่อกันเชื้อราและคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทุนผันแปรอื่นๆ ไดแก คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  คาเสียโอกาส
เงินลงทุนและคาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 1,427.68 บาท
ในสวนของตนทุนคงที่ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดเกษตรกรจะมีตนทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 
599.54 บาท  โดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 478.60 บาท
คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 118.23 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมคีาภาษทีีด่นิ
เพียงอยางเดียวเฉลี่ยไรละ 2.71 บาท  สําหรับการผลิตยางพาราอายุ 14-20 ป  ในหนวยที่ดินที่ 26C นี้
เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุนที่
เปนเงนิสดเฉลีย่ไรละ 1,796.03 บาท แตเมือ่ศกึษาถงึผลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรทัง้หมดแลวปรากฏวา
เกษตรกรจะมีผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเฉลี่ยไรละ 785.89 บาท และจะไดรับผลตอบแทนจากการ
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ลงทนุทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 186.35 บาท เกษตรกรมปีญหาในการผลติยางพารา ไดแกปญหาราคาผลผลติตกต่าํ
ฝนตกชุก โรคพืชและสัตว ตลอดจนปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง (ตารางที่ 7  34  35 และ 39)

ยางพาราอายุ 21-25 ป พันธุRRIM600 (ยางแผน)   เกษตรกรมีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ย
ครอบครัวละ 10.80 ไร ไดผลผลิตประมาณไรละ 178.89 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยไรละ
2,946.32 บาท จากราคาผลผลิตที่ไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.47 บาท ผลผลิตที่ไดจะขายรอยละ 85.40 และ
จายเปนคาจางแรงงานในการทาํยางพารารอยละ 14.60 ในสวนของผลผลติทีข่ายรอยละ 74.22 ขายทีผู่รับซือ้
อีกรอยละ 11.18 ขายทีบ่าน พอคาทีรั่บซือ้ผลผลิตสวนมากเปนพอคาในทองถ่ิน รองลงมาเปนพอคาในเมอืง
คิดเปนรอยละ 60.56 และ 24.84 ตามลําดับ  เกษตรกรที่ปลูกยางพาราอายุ 21-25 ปนี้ ใชตนทุนในการ
เพาะปลกูทัง้หมดเฉลีย่ไรละ 2,712.37 บาท ซ่ึงประกอบดวยตนทนุผันแปรและตนทนุคงทีท่ัง้ทีเ่ปนเงนิสด
และไมเปนเงินสด สวนที่เปนตนทุนผันแปรทั้งหมด ไดแก คาแรงงานคนเฉลี่ยไรละ 1,688.79 บาท
ซ่ึงเปนแรงงานจางที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 527.55 บาท เปนแรงงานของตนเองและคนในครอบครัวเฉลี่ย
ไรละ 1,161.24 บาท คาจางแรงงานคนสวนใหญใชในการกรีดยาง รองลงมาไดแกเก็บน้ํายาง ทําแผนยาง
กําจัดวัชพืช ใสปุยและฉีดยาปราบวัชพืช ตามลําดับ คาวัสดุปจจัยการเกษตร เชน คาปุยเคมีคิดเปนมูลคา
เฉลีย่ไรละ 243.52 บาท โดยใชปุยเคมสูีตร 15-15-15 เพยีงชนดิเดยีว ไรละ 26.85 กโิลกรัม คายาปราบวชัพชื
คดิเปนมลูคาเฉลีย่ไรละ 14.81 บาท คาแกส คาน้าํกรดสาํหรับผสมกบัน้าํยางเพือ่ทาํยางแผน คาน้าํมนัเชือ้เพลิง
และหลอล่ืน และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่เปนตนทนุผันแปรอื่นๆ ไดแก คาขนสง
ผลผลิต และคาเสียโอกาสเงินลงทุน  ดังนั้นจะมีตนทุนผันแปรรวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 2,164.51 บาท
ในสวนของตนทุนคงท่ีทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดเกษตรกรจะมีตนทุนคงที่รวมทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 
547.86 บาทโดยสวนใหญจะเปนตนทุนคงที่ ที่ไมเปนเงินสด  ไดแก คาใชที่ดินเฉลี่ยไรละ 444.22 บาท
คาเสือ่มเครือ่งมอืและอปุกรณการเกษตรเฉลีย่ไรละ 101.25 บาท สวนตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสดมคีาภาษทีีด่นิ
เพียงอยางเดียวเฉลี่ยไรละ 2.39 บาท สําหรับการผลิตยางพาราชวงอายุ 21-25 ป ในหนวยที่ดินที่ 26C นี้
เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนที่เปนเงินสดแลวจะพบวาเกษตรกรมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
ที่เปนเงินสดเฉลี่ยไรละ 1,999.44 บาท แตเมื่อศึกษาถึงผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมดแลว
ปรากฏวาเกษตรกรจะมผีลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรเฉลีย่ไรละ 781.81 บาทและจะไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุนทั้งหมดเฉลี่ยไรละ 233.95 บาท ปญหาในการผลิตที่สําคัญ ไดแก ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
รองลงมาไดแก ปจจัยการผลิตราคาสูง  โรคพืชและแมลง  ตลอดจนสภาพดินเสื่อมโทรม  ตามลําดับ
(ตารางที่ 7  36  37 และ 39)

การวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจของพืชชนิดตางๆ  ในแตละหนวยที่ดิน  ผลตอบแทนการลงทุน
จะเปนการวดัประสทิธภิาพการใชทีด่นิในการผลติพชื เปนการแสดงใหเหน็ถึงความแตกตางระหวางผลได
กับตนทุนทั้งหมดที่เกษตรกรลงทุนไปเพื่อชวยใหเกษตรกรตัดสินใจในการเลือกลงทุนในระยะยาวทั้งนี้
เพราะนอกจากจะคํานึงถึงตนทุนที่เปนเงินสด ตนทุนผันแปรที่เปนคาใชจายในการผลิตพืชโดยตรงแลว
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ยงัจะตองคาํนงึถึงการใชปจจยัการผลิตชนดิอืน่อกี ซ่ึงเปนการลงทนุในระยะยาว เชน คาทีด่นิ คาเครือ่งจกัร
เครือ่งมอืและเรือ่งของการตลาด เปนตน ทาํใหทราบถงึในการทีจ่ะเลอืกผลิตพชืชนดิใดทีจ่ะใหผลตอบแทน
การลงทุนมากที่สุด และเหมาะสมกับคุณภาพของดินชนิดนั้นๆ แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปไดของ
ตลาดที่มีอยูทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศดวย สรุปไดดังนี้

การผลิตขาว มี 2 หนวยที่ดิน คือหนวยที่ดินที่ 5 และ 17 ในบริเวณลุมน้ําที่สํารวจในเรื่อง
ภาวะการผลิตขาว ซ่ึงจะเปนขาวเจานาดําพันธุพื้นเมือง เกษตรกรจะปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปน
จุดประสงคหลักและจะเก็บไวทําพันธุ ในปการผลิตครั้งตอไป สวนที่เหลือจะขายไปทั้งหมด แตก็มีเพียง
จํานวนนอย การผลิตขาวในบริเวณลุมน้ํานี้จะอาศัยน้ําฝนและทํานาปแตเพียงอยางเดียว นาที่อยูในเขต
ชลประทานจะไมมเีลยเนือ่งจากเปนทีด่อน ผลผลิตทีไ่ดนอยบางครัง้ไมพอเพยีงตอการบรโิภค จากการศกึษา
เพื่อการพิจารณาถึงการเพาะปลูกขาวในแตละหนวยที่ดินปรากฏวาหนวยที่ดินที่ 17  จะใหผลผลิตขาว
มากที่สุด  โดยเฉลี่ยไรละ 286.13 กิโลกรัม  หนวยที่ดินที่ 5 ใหผลผลิตเฉลี่ยไรละ 195.21 กิโลกรัม
ขณะเดียวกันหนวยที่ดินที่ 17 จะมีตนทุนการผลิตไรละ 3,092.73 บาท และในหนวยที่ดินที่ 5 เฉลีย่ไรละ
2,682.27  บาท  จะสงัเกตไดวาเมือ่การผลติขาวมตีนทนุตอไรสูงแลวผลผลิตทีไ่ดตอไรจะสงูดวย  แสดงวา
เมื่อใชปจจัยการผลิตไมวาจะเปนแรงงาน คาวัสดุปจจัยการผลิตและคาใชจายอื่นๆ ก็ตาม ผลผลิตที่ได
จะตอบสนองในทางเพิม่มากขึน้เชนเดยีวกนั เมือ่พจิารณาถงึผลตอบแทนการลงทนุทัง้หมดจากการปลกูขาว
พบวาทกุหนวยทีด่นิทีไ่ดรับการสาํรวจในเรือ่งของการปลกูขาวจะใหผลตอบแทนขาดทนุทัง้หมด เนือ่งมาจาก
ดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา มีการระบายน้ําเลวทําใหตนทุนในการผลิตสูง ผลผลิตที่ได
เฉลี่ยตอไรต่ํา และพันธุที่ใชเปนพันธุพื้นเมืองที่ใหผลผลิตต่ํา ขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องการใชปุยและ
ใชยากาํจดัศตัรูพชื จากผลของการสาํรวจปรากฏวาหนวยทีด่นิที ่ 5 จะใหผลตอบแทนขาดทนุมากที่สุดเฉลี่ย
ไรละ 730.17 บาท และหนวยที่ดินที่ 17  จะใหผลตอบแทนขาดทุนเฉลี่ยไรละ 669.21 บาท  เกษตรกร
สวนใหญมีปญหาในการผลิตขาวที่สําคัญและพบมากใน 2 หนวยที่ดิน ไดแก ปญหาศัตรูพืชรบกวน
ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงและราคาผลผลิตตกต่ํา (ตารางที่ 38 และ 39)

การผลิตยาง  การปลูกยางนับวาเปนอาชีพที่สําคัญของเกษตรกรบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใต
ฝงตะวันตกสวนที่ 2 เปนอาชีพที่ทํารายไดหลักใหแกเกษตรกรเปนอยางมาก สามารถสงออกจําหนายทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอกประเทศ มีการใชเนื้อที่เพาะปลูกยางพารามากกวาพืชชนิดอื่น
จากการสาํรวจขอมลูของเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการมกีารปลกูยางพาราในหนวยทีด่นิที ่26  26B และ 26C
โดยหนวยทีด่นิที ่ 26C จะใหผลผลิตยางพารามากทีสุ่ดเฉลีย่ไรละ 162.77 กโิลกรัม โดยเฉพาะยางพาราอายุ
21-25 ป ใหผลผลิตเฉลี่ยไรละ 178.89 กิโลกรัม รองลงมาไดแกยางพาราชวงอายุ 9-13 ป  ในหนวยที่ดิน
เดยีวกนัใหผลผลิตเฉลีย่ไรละ 170.93 กโิลกรัม และในขณะเดยีวกนัจะใหผลผลิตนอยทีสุ่ด ในหนวยทีด่นิที่
26B เฉลี่ยไรละ 134.69 กิโลกรัม จากการสํารวจยางพาราอายุ 21-25 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B ใหผลผลิต
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เฉลี่ยไรละ 121.07 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนการผลิตยางในหนวยที่ดินที่มีการปลูก
ยางพาราปรากฏวาหนวยทีด่นิที ่ 26C จะใหผลตอบแทนการลงทนุมากกวาหนวยทีด่นิอืน่ เฉลีย่ไรละ
321.11 บาท   โดยที่ยางพาราอายุ 9-13 ป  ใหผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไรละ 401.91 บาท
รองลงมาไดแก  หนวยทีด่นิที ่26C ยางพาราอาย ุ21-25 ป  เฉลีย่ไรละ 233.95 บาท  จะสงัเกตไดวาในชวงอายุ
ดังกลาวของการปลูกยางพาราในหนวยที่ดินที่ 26B    เมื่อผลผลิตที่ไดตอไรสูงก็จะใหผลตอบแทน
การลงทุนสูงตามไปดวยเปนสัดสวนเดียวกัน  ในขณะเดียวกันในหนวยที่ดินที่ 26B จะใหผลตอบแทน
การลงทนุต่าํทีสุ่ดเฉลีย่ไรละ 134.69 บาท โดยเฉพาะยางพาราอาย ุ21-25 ป ทีใ่หผลตอบแทนการลงทนุทีต่่าํ
เนื่องจากผลผลิตที่ไดตอไรต่ํามากเพราะเปนยางอายมุากใกลโคนเพือ่ปลูกใหม ผลผลิตทีไ่ดจะต่าํลงตลอด
และจะใหผลตอบแทนการลงทนุทีน่อยทีสุ่ดจากหนวยทีด่นิทัง้หมดทีม่กีารปลกูยางพารา คอืมผีลตอบแทน
การลงทุนขาดทุนไรละ 459.09 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากมีตนทุนในการผลิตที่สูงโดยเฉพาะคาแรงงานทั้งที่
เปนแรงงานจางและแรงงานของตนเองและมอัีตราการใชปุยเคมตีอไรนอยกวาหนวยดนิอืน่ๆ และคณุสมบตัิ
ของดินเหลานี้เปนดินคอนขางตื้นมีกรวดหินมาก เนื้อดินไมเหมาะสมเปนดินเหนียวปนทราย และสภาพ
พื้นที่มีความสูงชัน การระบายน้ําคอนขางเลว สวนปญหาจากการผลิตยางพาราของเกษตรกรในแตละ
หนวยทีด่นิไมมคีวามแตกตางกนัมากนกั ปญหาทีสํ่าคญัและพบมากทีสุ่ดไดแก ปญหาจากราคาผลผลติทีต่กต่าํ
ปญหาโรคพืช ฝนตกชุกและปญหาจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง เปนตน (ตารางที่ 38 และ 39)

การผลิตปาลมน้ํามัน อาชีพการปลูกปาลมน้ํามันในบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตก
สวนที่ 2 ซ่ึงประกอบดวยทองที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่และพังงา โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ มีการ
เพาะปลกูปาลมเปนอาชีพทีสํ่าคญัทีสุ่ดมกีารตืน่ตวัและขยายพืน้ทีก่ารเพาะปลกูอยูตลอตเวลา เพราะอากาศ
และคุณสมบัติของดินอยูในเขตที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และใหผลผลิตอยูในเกณฑสูงใกลเคียงกับ
ผลผลิตปาลมน้ํามันในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สวนใหญการทําสวนปาลมน้ํามันอยูในรูปของธุรกิจ
ขนาดใหญ มีการลงทุนในการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การลงทุนทําสวนปาลมน้ํามันมีการ
ขยายตัวอยางสม่ําเสมอ  เนื่องจากใหผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกวาพืชชนิด นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมอยูหลายโรงงาน  เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑปาลมไวแปรรูปจําหนาย
น้าํมนัปาลมทีไ่ดเพือ่ใชเปนปจจยัในการผลติสนิคาตาง  ๆ จากการสาํรวจในหนวยทีด่นิทีม่กีารปลกูปาลมน้าํมนั
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 ปรากฏวามีอยู 2 หนวยที่ดินไดแก หนวยที่ดินที่ 26 กับ
หนวยที่ดินที่ 26B โดยหนวยที่ดินที่ 26 มีเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 22.00 ไร ใหผลผลิตมากกวา
เฉลีย่ไรละ 4,090.91 กโิลกรัม หนวยทีด่นิที ่ 26B  มเีนือ้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ครอบครวัละ 17.48 ไร ใหผลผลิต
เฉลี่ยเพียงไรละ 3,944.25 กิโลกรัม โดยเฉพาะปาลมน้ํามันอายุ 10-16 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B ใหผลผลิต
นอยที่สุดเฉลี่ยไรละ 3,834.20 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนปรากฏวา ปาลมน้ํามัน
ในหนวยทีด่นิที ่ 26 จะใหผลตอบแทนการลงทนุเฉลีย่ไรละ 6,090.19 บาท มากกวาหนวยทีด่นิที ่ 26B  ซ่ึงมี
ผลตอบแทนการลงทนุเฉลีย่ไรละ 5,005.86 บาท  และในหนวยทีด่นิที ่26B  ปาลมน้าํมนัอาย ุ10-16 ป จะให
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ผลตอบแทนการลงทนุทีสู่งกวาปาลมน้าํมนัในชวงอายอ่ืุน คอืมผีลตอบแทนเฉลีย่ไรละ 5,468.37 บาท และ
ใหผลตอบแทนนอยทีสุ่ดไดแกปาลมน้าํมนัอาย ุ 17-21 ป  หนวยทีด่นิที ่ 26B เฉลีย่เพยีงไรละ 3,256.99 บาท
ปญหาในการผลิตปาลมน้ํามันสวนใหญเปนปญหาจากราคาผลผลิตตกต่ํา ปญหาปจจยัการผลิตมรีาคาสงู
ปญหาดนิเสือ่มโทรมและปญหาศตัรูพชืรบกวน เปนตน (ตารางที ่38 และ 39)

จากผลของการวิเคราะหขอมูลดานการผลิตที่ไดจากการสํารวจและศึกษาตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของเกษตรกรบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 แลวพบวา
ในหนวยทีด่นิตางๆ ทีม่กีารปลกูพชื  เชน  ขาว  ยางพารา  ปาลมน้าํมนั  จะเหน็ไดวาการปลกูปาลมน้าํมนัให
ผลตอบแทนการลงทุนมากกวาพืชชนิดอื่นๆ ทุกหนวยที่ดินที่มีการปลูก ทั้งที่ตนทุนในการทําสวนปาลม
สูงกวาพืชชนิดอื่นๆ สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนคุณสมบัติ
ของดนิมคีวามเหมาะสมตอการเจรญิเตบิโตและใหผลผลติของปาลมน้าํมนั เกษตรกรขายผลผลติไดราคาดี
เพราะมตีลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และตลาดมคีวามตองการอยางตอเนือ่ง สวนใหญผลผลิตทีไ่ด
จะไมพอเพยีงตอการบรโิภคภายในประเทศ และยงัมโีรงงานรบัซือ้เมลด็ปาลมเพือ่นาํไปแปรรปูตัง้อยูภายใน
ทองที ่ทาํใหตลาดของปาลมมคีวามคลองตวั อุตสาหกรรมปาลมน้าํมนัเขามามบีทบาทมากขึน้แทนพชืตวัอ่ืน



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป
จากการวิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใต

ฝงตะวนัตกสวนที ่2   ผลปรากฏวา หวัหนาครวัเรือนจะมอีายอุยูในเกณฑเฉลีย่ทัง้ลุมน้าํ 53.84 ป สวนใหญ
รอยละ 79.70 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาไดแก ศาสนาอิสลามรอยละ 19.80 ที่เหลือรอยละ 0.50
นับถือศาสนาคริสต ระดับของการศึกษารอยละ 88.61 มีความรูแคช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
สูงกวาชั้นมัธยม คือระดับอุดมศึกษามีอยูเพียงรอยละ 5.45 และ 3.47 ตามลําดับ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.71 คน สวนใหญจะทําการเกษตรรอยละ 46.55 รองลงมาทําการเกษตรใน
ครัวเรือนและรับจางนอกการเกษตรรอยละ 26.91 ทําการเกษตรในครัวเรือนและรับจางในการเกษตร
รอยละ 20.36 สวนทีเ่หลือไปประกอบอาชพีอ่ืนๆ เชน  พวกมีเงนิเดอืนประจาํและคาขายทัว่ไป สวนพวกที่
ไมไดทํางาน ไดแก เด็กเล็กที่เรียนหนังสือและยังไมไดเรียนหนังสือ  คนชรา คนพิการที่ไมสามารถ
ทํางานได เกษตรกรหัวหนาครัวเรือนสวนใหญรอยละ 74.75 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยเฉพาะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ มีจํานวนหัวหนาครอบครัวเกษตรกรรอยละ 93.07 เปนสมาชิก
สหกรณการเกษตรรอยละ 10.89 และกลุมการเกษตรเพียงรอยละ 6.44 ประโยชนที่ไดรับเปนเงินทุน
และการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจาํหนาย เปนตน นอกจากนีเ้กษตรกรทีท่าํการผลติพชืชนดิตางๆ มทีีถื่อครอง
ทั้งหมดครอบครัวละ 13.19 ไร    เปนที่ถือครองของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.65 ไร   รองลงมาเปน
ที่เขาทาํเปลาเฉลีย่ครอบครวัละ 0.47 ไร เปนทีเ่ชาเฉลีย่ครอบครวัละ 0.07 ไร  โดยทีก่ารปลกูปาลมน้าํมนัอายุ
17-21 ป หนวยที่ดินที่ 26B จะมีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากทีสุ่ดเฉลีย่ครอบครวัละ 24.07 ไร และเกษตรกร
ปลูกขาวเจานาดาํพนัธุพืน้เมอืง ในหนวยทีด่นิที ่ 17 จะมเีนือ้ทีถื่อครองนอยทีสุ่ดเฉลีย่ครอบครวัละ 5.43 ไร
สําหรับหนงัสอืสําคญัในทีด่นิของตนเองจะเปน น.ส.3 มากทีสุ่ดรอยละ 35.36  รองลงมาไดแก น.ส.3ก รอยละ
18.59 ส.ป.ก. รอยละ 17.01 โฉนดรอยละ 13.53 ท่ีเหลือจะเปน ภ.บ.ท.5 และ6 และ ส.ค.1 รอยละ 13.37 และ
2.14 ตามลําดับ ปญหาในการครองชีพที่สําคัญไดแก ปญหารายไดไมพอรายจายและสุขภาพไมดี เปนตน

ภาวะการผลิตพืช ตนทุนและผลตอบแทน ผลจากการศึกษาภาวะการผลิตพืชของเกษตรกร
ปรากฏวาการผลิตขาวของเกษตรกรจุดประสงคหลักเพื่อการบริโภคในครอบครัวและเก็บไวทาํพันธุในป
การผลิตตอไป  ที่เหลือก็จะขายสวนใหญขายใหผูบริโภคโดยตรง  ปริมาณที่ขายมีจํานวนเพียงเล็กนอย
ไมกอใหเกดิรายไดหลักแกครอบครวัตวัเอง ดงันัน้เกษตรกรทีป่ลูกขาวสวนใหญจะมรีายจายมากกวารายได
จึงตองมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการผลิตและใชในการครองชีพอยูตลอดเวลา สวนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
และปาลมน้าํมนั ทัง้หมดผลติไวเพือ่ขายเปนธรุกจิโดยตรง รายไดสวนใหญมาจากการขายพชืเปนรายไดหลัก
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บทที่ 4


สรุปและข้อเสนอแนะ


สรุป



จากการวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2   ผลปรากฏว่า หัวหน้าครัวเรือนจะมีอายุอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ 53.84 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.70 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลามร้อยละ 19.80 ที่เหลือร้อยละ 0.50 นับถือศาสนาคริสต์ ระดับของการศึกษาร้อยละ 88.61 มีความรู้แค่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสูงกว่าชั้นมัธยม คือระดับอุดมศึกษามีอยู่เพียงร้อยละ 5.45 และ 3.47 ตามลำดับ จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 4.71 คน ส่วนใหญ่จะทำการเกษตรร้อยละ 46.55 รองลงมาทำการเกษตรในครัวเรือนและรับจ้างนอกการเกษตรร้อยละ 26.91 ทำการเกษตรในครัวเรือนและรับจ้างในการเกษตรร้อยละ 20.36 ส่วนที่เหลือไปประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น  พวกมีเงินเดือนประจำและค้าขายทั่วไป ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำงาน ได้แก่ เด็กเล็กที่เรียนหนังสือและยังไม่ได้เรียนหนังสือ  คนชรา คนพิการที่ไม่สามารถทำงานได้ เกษตรกรหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.75 เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีจำนวนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรร้อยละ 93.07 เป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตรร้อยละ 10.89 และกลุ่มการเกษตรเพียงร้อยละ 6.44 ประโยชน์ที่ได้รับเป็นเงินทุนและการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรที่ทำการผลิตพืชชนิดต่างๆ มีที่ถือครองทั้งหมดครอบครัวละ 13.19 ไร่    เป็นที่ถือครองของตนเองเฉลี่ยครอบครัวละ 12.65 ไร่   รองลงมาเป็นที่เข้าทำเปล่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.47 ไร่ เป็นที่เช่าเฉลี่ยครอบครัวละ 0.07 ไร่  โดยที่การปลูกปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี หน่วยที่ดินที่ 26B จะมีเนื้อที่ถือครองของตนเองมากที่สุดเฉลี่ยครอบครัวละ 24.07 ไร่ และเกษตรกรปลูกข้าวเจ้านาดำพันธุ์พื้นเมือง ในหน่วยที่ดินที่ 17 จะมีเนื้อที่ถือครองน้อยที่สุดเฉลี่ยครอบครัวละ 5.43 ไร่  สำหรับหนังสือสำคัญในที่ดินของตนเองจะเป็น น.ส.3 มากที่สุดร้อยละ 35.36  รองลงมาได้แก่ น.ส.3ก ร้อยละ 18.59 ส.ป.ก. ร้อยละ 17.01 โฉนดร้อยละ 13.53 ที่เหลือจะเป็น ภ.บ.ท.5 และ6 และ ส.ค.1 ร้อยละ 13.37 และ 2.14 ตามลำดับ ปัญหาในการครองชีพที่สำคัญได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายและสุขภาพไม่ดี เป็นต้น



ภาวะการผลิตพืช ต้นทุนและผลตอบแทน ผลจากการศึกษาภาวะการผลิตพืชของเกษตรกรปรากฏว่าการผลิตข้าวของเกษตรกรจุดประสงค์หลักเพื่อการบริโภคในครอบครัวและเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีการผลิตต่อไป  ที่เหลือก็จะขายส่วนใหญ่ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง  ปริมาณที่ขายมีจำนวนเพียงเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลักแก่ครอบครัวตัวเอง ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่จะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้จึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการผลิตและใช้ในการครองชีพอยู่ตลอดเวลา ส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ทั้งหมดผลิตไว้เพื่อขายเป็นธุรกิจโดยตรง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายพืชเป็นรายได้หลักของครอบครัว ผลผลิตที่ได้ขายไปแทบทั้งหมดส่วนใหญ่จะมีผู้มารับซื้อถึงบ้านจะเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นของตนเอง มีบางส่วนจะเป็นพ่อค้าในเมืองที่เคยติดต่อค้าขายกันอยู่เป็นประจำ



การผลิตข้าว เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีอยู่เพียง 2 หน่วยที่ดิน  ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 5 และหน่วยที่ดินที่ 17 โดยหน่วยที่ดินที่ 17 จะให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าหน่วยที่ดินที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 286.13 กิโลกรัม และมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าหน่วยที่ดินที่ 5 ด้วย คือมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,092.73 บาท แต่จะมีผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนไร่ละ 669.21 บาท  เนื่องมาจากมีต้นทุนในการผลิตที่สูง ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานและค่าปัจจัยการผลิต การผลิตยางพาราจะมีการผลิตอยู่ในหน่วยที่ดินที่ 26 26B และ 26Cโดยการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปีหน่วยที่ดินที่ 26C จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 401.91 บาท รองลงมาได้แก่ยางพาราในหน่วยที่ดินเดียวกันแต่เป็นยางช่วงอายุ 21-25 ปี ให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยไร่ละ 233.95 ส่วนยางพาราในหน่วยที่ดินที่ 26B จะให้ผลตอบแทนการลงทุนขาดทุนไร่ละ 459.09 บาท เพราะเป็นยางอายุมาก คือเป็นยางพาราอายุ 21-25 ปี ซึ่งจะเป็นยางใกล้โค่นหรือตัดทิ้งเนื่องจากให้น้ำยางน้อย แต่โดยสภาพทั่วไปแล้วผลผลิตยางที่ได้ทุกหน่วยที่ดินต่ำกว่าผลผลิตตามปกติเนื่องมาจากฝนตกชุกทำให้กรีดยางไม่ได้ ตลอดจนราคาผลผลิตตกต่ำ การผลิตปาล์มน้ำมันมีการผลิตอยู่ในหน่วยที่ดินที่ 26 และ 26B ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจะอยู่ในหน่วยที่ดินที่ 26B โดยหน่วยที่ดินที่ 26 การผลิตปาล์มน้ำมันอายุ 25 ปีขึ้นไป จะให้ผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 6,090.19 บาท รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ำมันอายุ 10-16 ปี ในหน่วยที่ดินที่ 26B ให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยไร่ละ 5,468.37 บาท ส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนการลงทุนของปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุและในแต่ละหน่วยที่ดินจะมีผลตอบแทนใกล้เคียงกัน  เนื่องจากคุณสมบัติของดินในหน่วยที่ดินที่ 26  และ  26B  จะคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นต้นทุนและผลผลิตที่ได้จะไม่แตกต่างกันมากนัก ปาล์มน้ำมันอายุ 17-21 ปี หน่วยที่ดินที่ 26B จะให้ผลตอบแทนการลงทุนน้อยที่สุดเฉลี่ยไร่ละ 3,256.99 บาท 



ปัญหาในการครองชีพทั่วไปของเกษตรกรทุกหน่วยที่ดิน พบมากที่สุดได้แก่ ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ปัญหาค่าครองชีพสูง  และปัญหาจากสุขภาพอนามัยที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ สำหรับปัญหาในการผลิตพืชที่พบมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ปัญหาจากสภาพภูมิอากาศฝนตกชุกทำให้กรีดยางไม่ได้ ปัญหาจากโรคพืช ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม ปัญหาศัตรูพืชรบกวน ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาจากการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนขาดแคลนเงินทุน 

ข้อเสนอแนะ


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่2 ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนในเขต 3 จังหวัดติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,588.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,242,856 ไร่ สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้



1.
ด้านของการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เนื่องมาจากชุมชนใดหรือบ้านเมืองใดจะเจริญและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม ชุมชนนั้นและบ้านเมืองนั้นจะต้องมีประชากรที่มีการศึกษาดีเป็นพื้นฐาน เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากของประชากรและเกษตรกรในทุกชุมชนเพื่อเป็นการวางรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิต ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 88.61 โดยเฉพาะกับครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องใช้แรงงานคนในครอบครัวช่วยทำการเกษตรจึงไม่สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษาในชั้นสูง เพราะต้องการมีแรงงานไว้ใช้ทางการเกษตร ดังนั้นรัฐจะต้องเอาใจใส่และสนับสนุนทั้งกำลังคนและงบประมาณในด้านการศึกษาให้มากที่สุดลงไปในพื้นที่ต่างๆ จัดสร้างสถานที่ศึกษาให้มากเพียงพอต่อประชากรในพื้นที่ จัดระบบรองรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษา โดยเฉพาะประชากรในท้องถิ่นให้มีโอกาสได้รับการศึกษาให้ทัดเทียมกัน เพื่อให้เป็นกำลังของชาติต่อไป ส่วนในด้านของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ควรจะมีการจัดอบรมและถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านการเกษตรตลอดจนข่าวสารต่างๆ ให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรควรจะเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกษตรกรมีความกระตือรือล้น มีการจัดการในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกต้องในอันที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย



2. 
ด้านของการผลิต เช่นการผลิตข้าวในหน่วยที่ดินที่ 5 หน่วยที่ดินที่ 17 ซึ่งใช้พันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นข้าวคุณภาพด้อยจะให้ผลผลิตต่ำมาก ในหน่วยที่ดินที่ 5 ได้ผลผลิตไร่ละ 95.21 กิโลกรัม หน่วยที่ดินที่ 17 ได้ผลผลิตไร่ละ 286.13 กิโลกรัม ทั้งนี้เป็นเพราะประสบปัญหาศัตรูพืชรบกวน มีต้นทุนในการผลิตสูงจากปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ตลอดจนดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการระบายน้ำไม่ดี อีกทั้งพันธุ์ข้าวเป็นพันธุ์พื้นเมืองทำให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดของการผลิตข้าวในสองหน่วยที่ดินขาดทุนสุทธิทั้งหมด โดยที่หน่วยที่ดินที่ 5 มีผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 730.17 บาท และหน่วยที่ดินที่ 17 มีผลตอบแทนการลงทุนทั้งหมดขาดทุนเฉลี่ยไร่ละ 669.21 บาท จึงสมควรเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นเมืองมาเป็นพันธุ์ส่งเสริม เช่นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นต้น ซึ่งให้ผลผลิตที่สูงกว่าเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่วนที่เหลือยังได้จำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง การผลิตปาล์มน้ำมันมีการปลูกอยู่ใน 2 หน่วยที่ดินคือ หน่วยที่ดินที่ 26 และหน่วยที่ดินที่ 26B มีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดค่อนข้างดีทั้ง 2 หน่วยที่ดิน เป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องปาล์มน้ำมันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นต้น ตลอดจนวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและควรถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ในส่วนของยางพาราซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในบริเวณลุ่มน้ำนี้ เนื่องจากเป็นที่นิยมของเกษตรกรมาตั้งแต่ดั้งเดิม ปลูกทั้งในหน่วยที่ดินที่ 26 26B และ 26C จึงควรส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตที่ผลิตได้อย่างทั่วถึง และไม่ควรเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอีก ควรมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้สูงกว่าปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นควรจะเข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรชนิดต่างๆ เช่น พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน ยาปราบวัชพืช ตลอดจนวัสดุการเกษตรชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพืช มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป  หรือจำหน่ายในรูปของการให้สินเชื่อเงินผ่อน  เพื่อให้เกษตรกรสามารถหาซื้อได้ ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว    ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถกู้ยืมได้เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพในการเกษตรได้อย่างพอเพียง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีเงื่อนไขในการกู้ยืมให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในอันที่จะให้เกษตรกรใช้เงินกู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรด้วย 



3.
เนื่องจากการผลิตพืชแต่ละชนิดมีต้นทุนในการผลิตสูง   อันเนื่องมาจากปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และยังมีปัญหาโรคพืชและปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำทำให้ได้รับผลผลิตปริมาณต่ำ  ทั้งเกษตรกรยังขายผลผลิตได้ราคาต่ำ  ทำให้เกษตรกรประสบกับการขาดทุน  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือนเป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น สูงถึงร้อยละ 74.75 ของจำนวนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด โดยได้รับประโยชน์เป็นเงินทุนในการดำเนินงานผลิตและใช้ซื้อปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์ปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยในการจัดหาปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ มาจำหน่ายทั้งในรูปแบบของการให้สินเชื่อเพื่อการผลิต เป็นเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือให้สินเชื่อเป็นปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ แล้วกำหนดใช้คืนภายหลัง  ในด้านการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตต่ำนั้นก็ควรสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันขายผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าให้ได้ราคาที่ยุติธรรมและควบคุมคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐาน   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประหยัดต้นทุนและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง โดยกรมพัฒนาที่ดินควรให้คำแนะนำและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบำรุงรักษาดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ มีการดูแลรักษาการใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาการเกษตรโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช โดยมีการเพิ่มอินทรียวัตถุจากการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด การไถกลบตอซัง การปลูกพืชคลุมดินและการปลูกพืชหมุนเวียนและควรจัดหาแหล่งน้ำ สร้างแหล่งน้ำหรือให้เกษตรกรสร้างน้ำในไร่นาของตนเอง 



4.
ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ผลของการสำรวจในครอบครัวจากจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4.71 คน มีช่วยทำการเกษตรเพียง 2.75 หรือร้อยละ 58.39 แม้ว่าจะมีเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อศึกษาจบแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่กลับไปทำงานภาคการเกษตร เกษตรกรจึงควรสนับสนุนให้บุตรหลานหรือคนในครอบครัวใช้แรงงานของตนเองช่วยงานในไร่นา ด้วยการสร้างแรงจูงในให้บุตรหลานกลับมาทำงานภาคการเกษตร อาจทำได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตพืชให้มีการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปีเช่นเดียวกัน เช่นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม หรือเกษตรพอเพียงเป็นต้น ทั้งนี้การที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย เช่นการสร้างระบบชลประทาน การจัดหาแหล่งเงินทุนและจัดหาตลาดกลางรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรด้วย


5.
ในด้านของสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอเพียงแทบทุกครัวเรือน เป็นผลทำให้มีภาระหนี้สินทางการเกษตรอยู่ตลอดทุกปี และกระทบไปถึงหนี้สินที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐบาลและเอกชนตลอดจนมีการกู้ยืมจากเพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง เพื่อไปใช้ในการเกษตร ซึ่งต้องนำเงินกู้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนด้วย ทำให้มีหนี้สินต่อเนื่องอยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวและยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกรเหล่านั้นได้ รัฐควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเสริมทั้งในด้านทางการเกษตรและนอกการเกษตร โดยเน้นการสร้างงานภายในชุมชนและเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาล
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ของครอบครัว ผลผลิตที่ไดขายไปแทบทั้งหมดสวนใหญจะมีผูมารับซื้อถึงบานจะเปนพอคาในทองถ่ิน
ของตนเอง มีบางสวนจะเปนพอคาในเมืองที่เคยติดตอคาขายกันอยูเปนประจํา

การผลิตขาว เกษตรกรที่ปลูกขาวมีอยูเพียง 2 หนวยที่ดิน  ไดแก หนวยที่ดินที่ 5 และ
หนวยที่ดินที่ 17 โดยหนวยที่ดินที่ 17 จะใหผลผลิตตอไรมากกวาหนวยที่ดินที่ 5 ใหผลผลิตเฉลี่ยไรละ
286.13 กิโลกรัม และมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาหนวยที่ดินที่ 5 ดวย คือมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยไรละ
3,092.73 บาท แตจะมผีลตอบแทนการลงทนุขาดทนุไรละ 669.21 บาท  เนือ่งมาจากมตีนทนุในการผลติทีสู่ง
ไดแก คาจางแรงงานและคาปจจัยการผลิต การผลิตยางพาราจะมีการผลิตอยูในหนวยที่ดินที่ 26 26B
และ 26Cโดยการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ปหนวยที่ดินที่ 26C จะใหผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ย
ไรละ 401.91 บาท รองลงมาไดแกยางพาราในหนวยทีด่นิเดยีวกนัแตเปนยางชวงอาย ุ21-25 ป ใหผลตอบแทน
การลงทุนเฉลี่ยไรละ 233.95 สวนยางพาราในหนวยที่ดินที่ 26B จะใหผลตอบแทนการลงทุนขาดทุน
ไรละ 459.09 บาท เพราะเปนยางอายุมาก คือเปนยางพาราอายุ 21-25 ป ซ่ึงจะเปนยางใกลโคนหรือตัดทิ้ง
เนื่องจากใหน้ํายางนอย แตโดยสภาพทั่วไปแลวผลผลิตยางที่ไดทุกหนวยที่ดินต่ํากวาผลผลิตตามปกติ
เนื่องมาจากฝนตกชุกทําใหกรีดยางไมได ตลอดจนราคาผลผลิตตกต่ํา การผลิตปาลมน้ํามันมีการผลิตอยู
ในหนวยทีด่นิที ่26 และ 26B สวนใหญพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจะอยูในหนวยที่ดินที่ 26B โดยหนวยทีด่นิที่
26 การผลติปาลมน้าํมนัอาย ุ 25 ปขึน้ไป จะใหผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดเฉลี่ยไรละ 6,090.19 บาท
รองลงมาไดแก ปาลมน้ํามันอายุ 10-16 ป ในหนวยที่ดินที่ 26B ใหผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยไรละ
5,468.37 บาท สวนใหญแลวผลตอบแทนการลงทุนของปาลมน้ํามันในแตละชวงอายุและในแตละ
หนวยที่ดินจะมีผลตอบแทนใกลเคียงกัน  เนื่องจากคุณสมบัติของดินในหนวยที่ดินที่ 26  และ  26B
จะคลายคลึงกันเปนสวนใหญ  ดังนั้นตนทุนและผลผลิตที่ไดจะไมแตกตางกันมากนัก ปาลมน้ํามันอายุ
17-21 ป หนวยที่ดินที่ 26B จะใหผลตอบแทนการลงทุนนอยที่สุดเฉลี่ยไรละ 3,256.99 บาท

ปญหาในการครองชีพทั่วไปของเกษตรกรทุกหนวยที่ดิน พบมากที่สุดไดแก ปญหารายได
ไมพอรายจาย  ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  ปญหาคาครองชีพสูง  และปญหาจาก
สุขภาพอนามยัทีไ่มคอยสมบรูณแขง็แรงเนือ่งจากโรคภยัไขเจบ็ชนดิตางๆ สําหรับปญหาในการผลติพชืทีพ่บ
มากที่สุด ไดแก ปจจัยการผลิตมีราคาสูง ปญหาจากสภาพภูมิอากาศฝนตกชุกทําใหกรีดยางไมได ปญหา
จากโรคพชื ปญหาสภาพดนิเสือ่มโทรม ปญหาศตัรูพชืรบกวน ปญหาผลผลติตกต่าํ ปญหาขาดแคลนแรงงาน
และปญหาจากการขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรตลอดจนขาดแคลนเงินทนุ

ขอเสนอแนะ
ผลการวเิคราะหขอมลูทัง้หมดทีไ่ดจากการสาํรวจเกษตรกรบรเิวณลุมน้าํสาขาภาคใตฝงตะวนัตก

สวนที2่ ซ่ึงประกอบไปดวยพืน้ทีบ่างสวนในเขต 3 จงัหวดัตดิตอกนั ไดแก จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีจงัหวดัพงังา
และจงัหวดักระบี ่ ซ่ึงอยูทางทศิตะวนัตกของภาคใตฝงทะเลอนัดามนัมเีนือ้ทีท่ัง้สิน้ 3,588.57 ตารางกโิลเมตร
หรือประมาณ 2,242,856 ไร สามารถใหขอเสนอแนะไดดังนี้
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1. ดานของการศึกษา เปนสิ่งสําคัญมากที่สุด เนื่องมาจากชุมชนใดหรือบานเมืองใดจะเจริญ
และมวีฒันธรรมทีด่งีาม ชุมชนนัน้และบานเมอืงนัน้จะตองมปีระชากรทีม่กีารศกึษาดเีปนพืน้ฐาน เนือ่งจาก
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญมากของประชากรและเกษตรกรในทุกชุมชนเพื่อเปนการวางรากฐานที่สําคัญที่สุด
ของชีวิต ซ่ึงจากผลการสํารวจพบวาเกษตรกรสวนใหญจะมีการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาคิดเปน
สัดสวนมากทีสุ่ดถึงรอยละ 88.61 โดยเฉพาะกบัครอบครวัทีป่ระกอบอาชพีทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก
เนื่องจากมีความจําเปนจะตองใชแรงงานคนในครอบครัวชวยทําการเกษตรจึงไมสนับสนุนใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดรับการศึกษาในชั้นสูง เพราะตองการมีแรงงานไวใชทางการเกษตร ดังนั้นรัฐจะตองเอาใจใส
และสนับสนุนทั้งกําลังคนและงบประมาณในดานการศึกษาใหมากที่สุดลงไปในพื้นที่ตางๆ จัดสราง
สถานที่ศกึษาใหมากเพยีงพอตอประชากรในพืน้ที ่ จดัระบบรองรบัการศกึษาอยางตอเนือ่งเปดโอกาสใหผูที่
ขาดแคลนทุนทรัพยไดศึกษา โดยเฉพาะประชากรในทองถ่ินใหมีโอกาสไดรับการศึกษาใหทัดเทียมกัน
เพื่อใหเปนกําลังของชาติตอไป สวนในดานของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก
ควรจะมีการจัดอบรมและถายทอดวิชาความรูในดานการเกษตรตลอดจนขาวสารตางๆ ใหทันสมัยอยาง
รวดเรว็ทนักบัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอียูตลอดเวลา เจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ
และมผีลตอการประกอบอาชพีของเกษตรกรควรจะเขาไปสงเสรมิและใหความรูความเขาใจ ในการประกอบ
อาชพีทางการเกษตรอยางสม่าํเสมอเพือ่ใหเกษตรกรมคีวามกระตอืรือลน มกีารจดัการในการทาํเกษตรกรรม
อยางถูกตองในอันที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้นดวย

2. ดานของการผลติ เชนการผลติขาวในหนวยทีด่นิที ่ 5 หนวยทีด่นิที ่ 17 ซ่ึงใชพนัธุพืน้เมอืง
ซ่ึงเปนขาวคณุภาพดอยจะใหผลผลติต่าํมาก ในหนวยทีด่นิที ่5 ไดผลผลิตไรละ 95.21 กโิลกรัม หนวยทีด่นิ
ที ่17 ไดผลผลิตไรละ 286.13 กโิลกรัม ทัง้นีเ้ปนเพราะประสบปญหาศตัรูพชืรบกวน มตีนทนุในการผลติสงู
จากปจจยัการผลิตชนดิตางๆ ตลอดจนดนิมคีวามอดุมสมบรูณตามธรรมชาตติ่าํ มกีารระบายน้าํไมด ี อีกทัง้
พันธุขาวเปนพันธุพื้นเมืองทําใหผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรและผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ของการผลติขาวในสองหนวยทีด่นิขาดทนุสทุธทิัง้หมด โดยท่ีหนวยทีด่นิที ่5 มผีลตอบแทนการลงทนุทัง้หมด
ขาดทนุเฉลีย่ไรละ 730.17 บาท และหนวยทีด่นิที ่ 17 มผีลตอบแทนการลงทนุทัง้หมดขาดทนุเฉลีย่ไรละ
669.21 บาท จงึสมควรเปลีย่นพนัธุขาวจากพนัธุพืน้เมอืงมาเปนพนัธุสงเสรมิ เชนพนัธุขาวหอมมะล ิ 105
เปนตน ซ่ึงใหผลผลติทีสู่งกวาเพือ่ใหเพยีงพอตอการบรโิภคและสวนทีเ่หลือยังไดจําหนาย เพื่อเปนการเพิ่ม
รายไดใหเกษตรกรอีกทางหนึ่ง การผลิตปาลมน้ํามันมีการปลูกอยูใน 2 หนวยทีด่นิคอื หนวยทีด่นิที ่ 26
และหนวยทีด่นิที ่ 26B มผีลตอบแทนเหนอืตนทนุผันแปรและผลตอบแทนเหนอืตนทนุทัง้หมดคอนขางดี
ทัง้ 2 หนวยทีด่นิ เปนพชืทีท่าํรายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางมาก ควรสงเสรมิประชาสมัพนัธใหเกษตรกร
เกดิความรูความเขาใจเรือ่งปาลมน้าํมนัใหมากขึน้ ไมวาจะเปนเรือ่งปาลมน้าํมนัพนัธุด ีระยะเวลาการเกบ็เกีย่ว
หรือวธีิการเกบ็รักษาเปนตน ตลอดจนวางแผนการใชทีด่นิในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน
และควรถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรอยางทั่วถึง ในสวนของยางพาราซึ่งมีพืน้ทีป่ลูกมากทีสุ่ดในบรเิวณ
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ลุมน้าํนี ้เนือ่งจากเปนทีน่ยิมของเกษตรกรมาตัง้แตดัง้เดมิ ปลูกทัง้ในหนวยทีด่ินที่ 26 26B และ 26C จึงควร
สงเสริมใหมีโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตที่ผลิตไดอยางทั่วถึง และไมควร
เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอีก ควรมีการพัฒนาทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตใหไดสูงกวา
ปจจุบัน หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการประกอบอาชพีของเกษตรกร โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูในทองถ่ินควร
จะเขาไปชวยเหลือในการจดัหาวสัดอุุปกรณการเกษตรชนดิตางๆ เชน พนัธุพชืทีใ่หผลผลติสงูและทนทาน
ตอสภาวะแวดลอม ปุยเคมีชนิดตางๆ ยาฆาแมลง ฮอรโมน ยาปราบวชัพชื ตลอดจนวสัดกุารเกษตรชนดิ
ตางๆ ที่ใชในการผลิตพืช มาจําหนายใหแกเกษตรกรในราคาที่ถูกกวาทองตลาดโดยทั่วไป  หรือจําหนาย
ในรูปของการใหสินเชื่อเงินผอน  เพื่อใหเกษตรกรสามารถหาซือ้ได ตลอดจนจดัหาแหลงเงนิทนุเพิม่ขึน้
นอกเหนือจากที่มีอยูแลว    ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถกูยืมไดเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ
ในการเกษตรไดอยางพอเพียง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ําและมีเงื่อนไขในการกูยืมใหสะดวกมากยิ่งขึ้น
ในอนัทีจ่ะใหเกษตรกรใชเงนิกูยมือยางมปีระสทิธภิาพและจะเปนการลดตนทนุในการผลติของเกษตรกรดวย

3. เนื่องจากการผลิตพืชแตละชนิดมีตนทุนในการผลิตสูง   อันเนื่องมาจากปญหาที่สําคัญ
ไดแก ปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง และยังมีปญหาโรคพืชและปญหาขาดแคลนแหลงน้ําทําใหไดรับ
ผลผลิตปริมาณต่ํา  ทั้งเกษตรกรยังขายผลผลิตไดราคาต่ํา  ทําใหเกษตรกรประสบกับการขาดทุน  ดังนั้น
เพื่อเปนการลดตนทนุการผลติหนวยงานทีเ่กีย่วของควรสงเสรมิใหเกษตรกรเปนสมาชกิสถาบนัการเกษตร 
จากขอมลูทีไ่ดจากการสาํรวจพบวาเกษตรกรหวัหนาครวัเรือนเปนสมาชกิสถาบนัการเกษตร อาท ิ ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตร เปนตน สูงถึงรอยละ 74.75 ของจํานวนหัวหนา
ครัวเรือนเกษตรกรทัง้หมด โดยไดรับประโยชนเปนเงนิทนุในการดาํเนนิงานผลติและใชซ้ือปจจยัการผลติ
นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมตั้งเปนสหกรณปจจัยการผลิตเพื่อชวยในการจัดหาปจจัย
การผลติชนดิตางๆ มาจาํหนายทัง้ในรปูแบบของการใหสินเชือ่เพือ่การผลติ เปนเงนิกูยมืในอตัราดอกเบีย้ต่ํา
หรือใหสินเชื่อเปนปจจัยการผลิตชนิดตางๆ แลวกําหนดใชคืนภายหลัง  ในดานการแกไขปญหาราคา
ผลผลิตต่ํานั้นก็ควรสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันขายผลผลิตเพื่อสรางอํานาจตอรองราคากับพอคา
ใหไดราคาที่ยุติธรรมและควบคุมคุณภาพผลผลิตใหมีมาตรฐาน   หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดฝกอบรม
ใหความรูและขอเสนอแนะในการกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อ
ประหยดัตนทนุและไมกอใหเกดิผลเสยีตอสุขภาพของเกษตรกรเอง โดยกรมพฒันาทีด่นิควรใหคาํแนะนาํ
และสนับสนุนใหเกษตรกรมีการบํารุงรักษาดิน การอนุรักษดินและน้ํา มีการดูแลรักษาการใชที่ดินอยาง
ถูกตอง มีการพัฒนาการเกษตรโดยวิธีเกษตรอินทรีย ซ่ึงหลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีสังเคราะห สารเคมีกําจัด
ศตัรูพชืและฮอรโมนทีก่ระตุนการเจรญิเตบิโตของพชื โดยมกีารเพิม่อนิทรยีวตัถุจากการใชปุยคอก ปุยหมกั
ปุยพืชสด การไถกลบตอซัง การปลูกพืชคลุมดินและการปลูกพืชหมุนเวียนและควรจัดหาแหลงน้ํา
สรางแหลงน้ําหรือใหเกษตรกรสรางน้ําในไรนาของตนเอง
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4. ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน ผลของการสํารวจในครอบครัวจากจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนทั้งหมด 4.71 คน มีชวยทําการเกษตรเพียง 2.75 หรือรอยละ 58.39 แมวาจะมีเด็กที่กําลังศึกษาอยู
เมื่อศึกษาจบแลวสวนใหญก็ไมกลับไปทํางานภาคการเกษตร เกษตรกรจึงควรสนับสนุนใหบุตรหลาน
หรือคนในครอบครัวใชแรงงานของตนเองชวยงานในไรนา ดวยการสรางแรงจูงในใหบุตรหลานกลับมา
ทํางานภาคการเกษตร อาจทําไดโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตพืชใหมีการเพาะปลูกไดตลอดทั้งป
ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรมีรายไดตลอดปเชนเดียวกัน เชนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ไรนาสวนผสม
หรือเกษตรพอเพยีงเปนตน ทัง้นีก้ารทีจ่ะปรบัเปลีย่นรูปแบบการผลติตองไดรับการสนบัสนนุจากภาครฐัดวย
เชนการสรางระบบชลประทาน การจดัหาแหลงเงนิทนุและจดัหาตลาดกลางรบัซือ้ผลผลิตของเกษตรกรดวย

5. ในดานของสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีรายจายมากกวา
รายได ทําใหมีปญหาเรื่องรายไดไมพอเพียงแทบทุกครัวเรือน เปนผลทําใหมีภาระหนี้สินทางการเกษตร
อยูตลอดทุกป และกระทบไปถึงหนี้สินที่กูยืมมาจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐบาลและเอกชนตลอดจนมี
การกูยืมจากเพื่อนบานและญาติพี่นอง เพื่อไปใชในการเกษตร ซ่ึงตองนําเงินกูสวนหนึ่งไปใชเพื่อการ
บริโภคภายในครัวเรือนดวย ทําใหมีหนี้สินตอเนื่องอยูเสมอ ดังนั้นการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร
แตเพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะสรางรายไดมาจุนเจือครอบครัวและยกระดับสภาพชีวิตความเปนอยู
ของครอบครัวเกษตรกรเหลานั้นได รัฐควรจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกอบอาชีพเสริมทั้งใน
ดานทางการเกษตรและนอกการเกษตร โดยเนนการสรางงานภายในชมุชนและเปดโอกาสใหคนในทองถ่ิน
ไดเขามามีสวนไดรับประโยชนจากโครงการความชวยเหลือของรัฐบาล
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ตารางที่  1 :   ลักษณะทั่วไปของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตก
                      สวนที่ 2   ปการผลิต 2541/42

หนวย :  รอยละ

(ป)
5 ขาวนาดํา 57.17 100.00 - - - - 83.33 16.67 -

17 ขาวนาดํา 57.60 30.00 - 70.00 - - 80.00 20.00 -
26 ยางพารา 9-13 ป 48.13 100.00 - - - - 87.50 - 12.50
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 57.83 100.00 - - - - 100.00 - -

รวมยางพารา  26 53.95 100.00  -  -  -  - 95.00  - 5.00
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 46.00 - - 100.00 - - 50.00 50.00 -

26B ยางพารา 9-13 ป 53.17 82.98 - 17.02 2.12 - 89.36 4.26 4.26
26B ยางพารา 14-20 ป 55.18 100.00 - - - - 100.00 - -
26B ยางพารา 21-25 ป 60.93 46.67 - 53.33 6.67 - 93.33 - -
26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 59.13 100.00 - - - - 100.00 - -

รวมยางพารา  26B 55.45 81.61  - 18.39 2.30  - 93.10 2.30 2.30
26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 49.19 78.13 - 21.87 6.24 3.13 87.50 - 3.13
26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 48.86 14.29 - 85.71 - - 71.42 14.29 14.29
26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 46.57 57.14 14.29 28.57 - - 71.42 14.29 14.29

รวมปาลมน้ํามัน  26B 48.74 65.22 2.17 32.61 4.35 2.17 82.61 4.35 6.52
 26C ยางพารา 9-13 ป 54.35 100.00  -  - - - 82.35 11.76 5.88
 26C ยางพารา 14-20 ป 49.00 100.00 - - - - 88.89 11.11 -
 26C ยางพารา 21-25 ป 70.80 100.00 - - - - 100.00 - -

รวมยางพารา  26C 55.45 100.00  -  -  -  - 87.10 9.67 3.23
53.84 79.70 0.50 19.80 1.98 0.49 88.61 5.45 3.47

อานออก
เขียนได

ประถม
ศึกษา

มัธยม
ศึกษา

สูงกวา
มัธยม
ศึกษา

ระดับการศึกษาศาสนา

รวม/เฉลี่ย

หนวย  
ที่ดินที่

ชนิดการใชประโยชนที่ดิน

อายุหัวหนา
ครัวเรือน
เกษตรกร พุทธ คริสต อิสลาม

ไมรู
หนังสือ
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ตารางที่  2  :  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและสถานภาพการทํางานของสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดิน
                      ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2   ปการผลิต 2541/42

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ
5 ขาวนาดํา 1.33 42.09 1.00 31.65 0.83 26.26 -        - 3.16     61.12    

17 ขาวนาดํา 1.50 53.57 0.60 21.43 0.40 14.29 0.30 10.71 2.80     51.85    
26 ยางพารา 9-13 ป 2.25 71.89 0.13 4.15 0.75 23.96 -        - 3.13     59.62    
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 1.58 61.24 0.50 19.38 0.42 16.28 0.08 3.10 2.58     56.33    

รวมยางพารา  26 1.85 66.07 0.35 12.50 0.55 19.64 0.05 1.79 2.80    61.54   
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 0.50 33.34 0.50 33.33 -        - 0.50 33.33 1.50     21.43    

 26B ยางพารา 9-13 ป 1.23 43.46 0.74 26.15 0.68 24.03 0.18 6.36 2.83     61.93    
 26B ยางพารา 14-20 ป 0.88 37.45 0.35 14.89 1.12 47.66 -        - 2.35     56.35    
 26B ยางพารา 21-25 ป 2.06 59.54 0.33 9.54 0.40 11.56 0.67 19.36 3.46     64.92    
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 1.75 55.91 0.63 20.13 0.75 23.96 -        - 3.13     83.47    

รวมยางพารา  26B 1.36 47.22 0.59 20.49 0.72 25.00 0.21    7.29 2.88    63.30   
 26B ปาลมน้ํามนั 6-9 ป 1.03 37.87 0.44      16.18 1.09 40.07 0.16     5.88 2.72     55.74    
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 1.57 64.61 0.29 11.93 0.57 23.46 -        - 2.43     40.50    
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 0.86 40.00 0.43 20.00 0.86 40.00 -        - 2.15     40.64    

รวมปาลมน้ํามัน  26B 1.09 42.08 0.41 15.83 0.98 37.84 0.11    4.25 2.59    50.00   
 26C ยางพารา 9-13 ป 1.24 39.74 0.76 24.36 1.00 32.05 0.12 3.85 3.12     66.24    
 26C ยางพารา 14-20 ป 0.56 26.42 0.89 41.98 0.23 10.85 0.44 20.75 2.12     57.77    
 26C ยางพารา 21-25 ป 0.80 50.00 0.40 25.00 0.40 25.00 -        - 1.60     66.67    

รวมยางพารา  26C 0.97 37.60 0.74 28.68 0.68 26.36 0.19    7.36 2.58    50.00   
รวม/เฉลี่ย 1.28 46.55 0.56 20.36 0.74 26.91 0.17 6.18 2.75 58.39

หมายเหตุ : อาชีพอื่นๆ ไดแก การรับจางทั่วไป ลูกจางในหนวยงานราชการ แมบาน คนงานกอสราง เปนตน

หนวย  
ท่ีดินท่ี

ชนิดการใชประโยชน   
ท่ีดิน

รวม

ทํางาน
ทําการเกษตรใน  
ครัวเรือนและรับ
จางนอกการเกษตร

ประกอบอาชีพอื่น
ทําการเกษตรใน   

ครัวเรือน

ทําการเกษตรใน  
ครัวเรือนและรับ
จางในการเกษตร



41

ตารางที่  2  :  (ตอ)
                

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ
5 ขาวนาดํา 0.34 16.67 1.00 50.00 0.67 33.33 -    -    2.01   38.88  5.17 100.00

17 ขาวนาดํา 0.70 26.92 1.60 61.54 0.30 11.54 -    -    2.60   48.15  5.40 100.00
26 ยางพารา 9-13 ป 0.50 23.53 0.87 41.18 0.75 35.29 -    -    2.12   40.38  5.25 100.00
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 0.16 8.33 1.42 70.83 0.42 20.84 -    -    2.00   43.67  4.58 100.00

รวมยางพารา  26 0.20 11.43 1.10 62.86 0.35 20.00 0.10 5.71 1.75  38.46 4.55 100.00
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 1.00 18.18 2.50 45.46 1.00 18.18 1.00 18.18 5.50   78.57  7.00 100.00

 26B ยางพารา 9-13 ป 0.15 8.54 1.26 71.95 0.30 17.07 0.03  2.44   1.74   38.07  4.57 100.00
 26B ยางพารา 14-20 ป 0.23 12.64 0.88 48.35 0.53 29.12 0.18 9.89 1.82   43.65  4.17 100.00
 26B ยางพารา 21-25 ป 0.33 17.87 1.07 57.14 0.20 10.71 0.27 14.28 1.87   35.08  5.33 100.00
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 0.37 60.00 0.25 40.00 -    -       -    -    0.62   16.53  3.75 100.00

รวมยางพารา  26B 0.22 13.17 1.06 63.47 0.30 17.96 0.09 5.40 1.67  36.70 4.55 100.00
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 0.50 23.19 1.16 53.62 0.47 21.74 0.03  1.45   2.16   44.26  4.88 100.00
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 0.28 8.00 3.00 84.00 -    -       0.29 8.00 3.57   59.50  6.00 100.00
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 0.43 13.64 2.28 72.72 0.43 13.64 -    -    3.14   59.36  5.29 100.00

รวมปาลมน้ํามัน  26B 1.09 42.08 0.41 15.83 0.98 37.84 0.11 4.25 2.59   50.00 5.18 100.00
 26C ยางพารา 9-13 ป 0.35 22.22 0.89 55.56 0.35 22.22 -    -    1.59   33.76  4.71 100.00
 26C ยางพารา 14-20 ป -    -     1.44 92.86 -    -       0.11 7.14 1.55   42.23  3.67 100.00
 26C ยางพารา 21-25 ป -    -     0.20 25.00 0.20 25.00 0.40 50.00 0.80   33.33  2.40 100.00

รวมยางพารา  26C 0.97 37.60 0.74 28.68 0.68 26.36 0.19 7.36 2.58   50.00 5.16 100.00
รวม/เฉลี่ย 0.31 15.82 1.22 62.24 0.35 17.86 0.08 4.08 1.96 41.61 4.71 100.00

หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก คนพิการ ไปเกณฑทหาร เปนตน

หนวย  
ท่ีดินท่ี 

ชนิดการใชประโยชน   
ท่ีดิน

รวมท้ังหมด
เด็กเล็ก เรียนหนังสือ ชรา อื่น ๆ รวม

ไมไดทํางาน
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ตารางที่  3 :  การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรกรของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดิน
                     ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2   ปการผลิต 2541/42

หนวย :  รอยละ
ชนิดการใช

ประโยชนท่ีดิน ธ.ก.ส. สหกรณ กลุม เงินทุน หาวัสดุเกษตร รับซื้อ ยังไมไดรับ
เปน ไมเปน การเกษตร เกษตรกร จําหนาย ผลผลิต ประโยชน

5 ขาวนาดํา 83.33   16.67     100.00 -        -        80.00    -           -         20.00      
17 ขาวนาดํา 60.00   40.00     83.33   33.33     -        66.67    16.67        -         33.33      
26 ยางพารา 9-13 ป 87.50   12.50     100.00 -        -        100.00  -           -         -         
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 83.33   16.67     90.00   30.00     -        60.00    10.00        -         30.00      

รวมยางพารา  26 85.00  15.00    94.12  17.65    -       76.47   5.88         -        17.65     
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 100.00 -        100.00 -        -        100.00  -           -         -         

 26B ยางพารา 9-13 ป 74.47   25.53     91.43   14.29     14.29     97.14    25.71        8.57       2.86        
 26B ยางพารา 14-20 ป 76.47   23.53     100.00 -        -        84.62    15.38        -         -         
 26B ยางพารา 21-25 ป 86.67   13.33     100.00 -        -        100.00  -           -         -         
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 87.50   12.50     100.00 -        -        100.00  14.29        -         -         

รวมยางพารา  26B 78.16  21.84    95.59  7.35      7.35      95.59   17.65       4.41      1.47       
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 71.88   28.13     91.30   4.35       4.35       95.65    -           4.35       -         
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 28.57   71.43     50.00   -        50.00     50.00    -           50.00     -         
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 42.86   57.14     100.00 -        -        100.00  -           -         -         

รวมปาลมน้ํามัน  26B 60.87  39.13    89.29  3.57      7.14      92.86   -          7.14      -        
 26C ยางพารา 9-13 ป 82.35   17.65     92.86   28.57     -        100.00  14.29        -         -         
 26C ยางพารา 14-20 ป 88.89   11.11     100.00 25.00     12.50     100.00  25.00        -         -         
 26C ยางพารา 21-25 ป 60.00   40.00     100.00 -        -        100.00  -           -         -         

รวมยางพารา  26C 80.65  19.35    96.00  24.00    4.00      100.00 16.00       -        -        
รวม/เฉลี่ย 74.75  25.25    93.07  10.89    6.44     91.58   11.39      4.46      4.46      

หมายเหตุ : เกษตรกรเปนสมาชิกไดมากกวา 1 สถาบัน

หนวย    
ท่ีดินท่ี

ประโยชนท่ีไดรับจากสถาบันเกษตร
สถาบันการเกษตร
การเปนสมาชิก สถาบันเกษตรกร
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ตารางที่  4  :  การถือครองและการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใต
                      ฝงตะวันตกสวนที่ 2   ปการผลิต 2541/42

หนวย : ไร

5 ขาวนาดํา 5.50   -   5.50 -      -     -      0.42    -     0.42   5.92    -    -    5.92    

17 ขาวนาดํา 3.00   1.50 4.50 -      -     -      0.93    -     0.93   3.93    1.50  -    5.43    

26 ยางพารา 9-13 ป -     -   -   16.75  -     16.75  0.50    -     0.50   17.25  -    -    17.25  

26 ยางพารา 25 ปขึ้นไป -     -   -   13.25  0.83   14.08  0.65    0.04   0.69   13.90  -    0.87   14.77  

รวมยางพารา  26 -    -  -  14.65 0.50  15.15 0.60   -    0.60  15.25 -  0.50 15.75 

26 ปาลมน้ํามัน 25 ปขึ้นไป -     -   -   22.00  -     22.00  0.75    -     0.75   22.75  -    -    22.75  

 26B ยางพารา 9-13 ป -     -   -   9.20    0.11   9.31    0.44    0.03   0.47   9.64    -    0.14   9.78    

 26B ยางพารา 14-20 ป -     -   -   11.68  -     11.68  0.42    0.07   0.49   12.10  -    0.07   12.17  

 26B ยางพารา 21-25 ป -     -   -   12.00  -     12.00  0.63    -     0.63   12.63  -    -    12.63  

 26B ยางพารา 25 ปขึ้นไป -     -   -   14.12  2.75   16.87  0.41    0.07   0.47   14.53  -    2.81   17.34  

รวมยางพารา  26B -    -  -  10.63 0.31  10.94 0.46   0.03  0.49  11.09 -  0.34 11.43 

 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป -     -   -   16.09  -     16.09  0.76    -     0.76   16.85  -    -    16.85  

 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป -     -   -   18.86  -     18.86  0.93    -     0.93   19.79  -    -    19.79  

 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป -     -   -   22.43  -     22.43  1.64    -     1.64   24.07  -    -    24.07  

รวมปาลมน้ํามัน  26B -    -  -  17.48 -    17.48 0.91   -    0.91  18.39 -  -   18.39 

 26C ยางพารา 9-13 ป -     -   -   10.59  1.76   12.35  0.38    0.06   0.44   10.97  -    1.82   12.79  

 26C ยางพารา 14-20 ป -     -   -   8.78    1.33   10.11  0.53    -     0.53   9.31    -    1.33   10.64  

 26C ยางพารา 21-25 ป -     -   -   8.60    2.20   10.80  0.95    0.20   1.15   9.55    -    2.40   11.95  

รวมยางพารา  26C -     -   -   9.74   1.71  11.45 0.52   0.06  0.58  10.26 -  1.77 12.03 

รวม/เฉล่ีย 0.32   0.07 0.39 11.72  0.45   12.17  0.61    0.02   0.63   12.65  0.07  0.47   13.19  

รวม

ท่ีอยูอาศัย

ตนเอง
เขาทํา
เปลา

รวม

ท่ีสวนและไมยืนตน

ตนเอง
เขาทํา
เปลา รวม

ทั้ง
หม

ด

รว
มท

ี่ขอ
งต
นเอ

ง

รว
มท

ี่เชา

รว
มท

ี่เขา
ทํา
เปล

า

หนวย  
ที่ดินที่

ชนิดการใชประโยชน
ที่ดิน

ท่ีนา

ตนเอง เชา รวม
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ตารางที่  5  :  หนังสือสําคัญในที่ดินที่ถือครองของตนเองจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตก
                      สวนที่ 2   ปการผลิต 2541/42

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ

5 ขาวนาดํา 0.33   5.57     -    -      4.25   71.79  -    -      1.34   22.64  -    -     5.92    100.00

17 ขาวนาดํา 1.73   44.02   0.20   5.09     2.00   50.89  -    -      -    -     -    -     3.93    100.00

26 ยางพารา 9-13 ป -    -       2.53   14.67   5.81   33.68  0.38   2.20    0.03   0.17   8.50   49.28  17.25  100.00

26 ยางพารา 25 ปขึ้นไป -    -       3.15   22.66   3.94   28.35  4.68   33.67  -    -     2.13   15.32  13.90  100.00

รวมยางพารา  26 -   -      2.90  19.02  4.70  30.82 2.95  19.34 -   -    4.70  30.82 15.25 100.00

26 ปาลมน้ํามัน 25 ปขึ้นไป 22.75 100.00 -    -      -     -     -    -      -    -     -    -     22.75  100.00

 26B ยางพารา 9-13 ป 0.02   0.22     2.69   27.90   1.94   20.12  2.36   24.48  0.21   2.18   2.42   25.10  9.64    100.00

 26B ยางพารา 14-20 ป 1.47   12.15   3.57   29.50   2.34   19.34  3.78   31.24  0.94   7.77   -    -     12.10  100.00

 26B ยางพารา 21-25 ป 0.06   0.47     3.07   24.31   3.05   24.15  6.43   50.91  -    -     0.02   0.16    12.63  100.00

 26B ยางพารา 25 ปขึ้นไป -    -       3.12   21.47   5.19   35.72  -    -      -    -     6.22   42.81  14.53  100.00

รวมยางพารา  26B 0.30  2.71    2.98  26.87  2.51  22.63 3.11  28.04 0.30  2.71  1.89  17.04 11.09 100.00

 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 4.17   24.75   0.99   5.88     10.27  60.95  0.94   5.58    0.48   2.84   -    -     16.85  100.00

 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 9.22   46.59   -    -      10.57  53.41  -    -      -    -     -    -     19.79  100.00

 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 7.93   32.95   -    -      16.14  67.05  -    -      -    -     -    -     24.07  100.00

รวมปาลมน้ํามัน  26B 5.50  29.91  0.70  3.81    11.22 61.01 0.65  3.53   0.32  1.74  -   -    18.39 100.00

 26C ยางพารา 9-13 ป -    -       4.49   40.93   0.78   7.11    3.24   29.54  0.35   3.19   2.11   19.23  10.97  100.00

 26C ยางพารา 14-20 ป -    -       -    -      1.89   20.30  2.19   23.52  -    -     5.23   56.18  9.31    100.00

 26C ยางพารา 21-25 ป -    -       9.55   100.00 -     -     -    -      -    -     -    -     9.55    100.00

รวมยางพารา  26C -   -      4.00  38.99  0.97  9.45   2.42  23.59 0.19  1.85  2.68  26.12 10.26 100.00

รวม/เฉล่ีย 1.71   13.53   2.35   18.59   4.47   35.36  2.15   17.01  0.27   2.14   1.69   13.37  12.64  100.00

หนวย 
ท่ีดินท่ี

ชนิดการใชประโยชน
ท่ีดิน

รวม
โฉนด น.ส.3 ก ส.ป.ก. ส.ค.1น.ส.3 ภ.บ.ท.5และ6

หนังสือสําคัญในที่ดิน
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ตารางที่  6  :  ปญหาในการครองชีพของเกษตรกรจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2
                      ปการผลิต 2541/42

หนวย : รอยละ

5 ขาวนาดํา 33.33       66.67       -                 100.00         -            -            
17 ขาวนาดํา 50.00       50.00       -                 100.00         -            -            
26 ยางพารา 9-13 ป -          100.00     -                 -              87.50        12.50        
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 16.67       83.33       10.00             100.00         -            -            

รวมยางพารา  26 10.00      90.00      5.56              55.56         38.89       5.56         
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 100.00     -           -                 -              -            -            

 26B ยางพารา 9-13 ป 4.26         95.74       8.51               93.33          -            -            
 26B ยางพารา 14-20 ป 17.65       82.35       7.14               100.00         -            -            
 26B ยางพารา 21-25 ป 33.33       66.67       10.00             100.00         20.00        10.00        
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 12.50       87.50       14.29             85.71          -            -            

รวมยางพารา  26B 12.64      87.36      9.21              94.74         2.63         1.32         
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 53.13       46.88       26.67             53.33          -            20.00        
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 14.29       85.71       -                 100.00         -            -            
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 71.43       28.57       -                 50.00          -            50.00        

รวมปาลมน้ํามัน  26B 50.00      50.00      17.39            65.22         -          17.39       
 26C ยางพารา 9-13 ป 11.76       88.24       -                 86.67          -            20.00        
 26C ยางพารา 14-20 ป 11.11       88.89       12.50             87.50          -            -            
 26C ยางพารา 21-25 ป 20.00       80.00       -                 50.00          25.00        25.00        

รวมยางพารา  26C 12.90      87.10      3.70              81.48         3.70         14.81       

หมายเหตุ : เกษตรกรมีปญหาไดมากกวา 1 ปญหา

ปญหาในการครองชีพ
หนวยที่ดินที่ ชนิดการใชประโยชนที่ดิน ไมมีปญหา มีปญหา ขาดแคลนน้ําเพื่อ

อุปโภคบริโภค
รายไดไมพอ  
รายจาย

สุขภาพไมดี
คาครองชีพ   
สูงขึ้น
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ตารางที่  7 :  การใชปจจัยการผลิตพืชจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2   
                      ปการผลิต 2541/42

สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร สูตร
(กก./ไร) 16-20-0 15-15-15 13-13-21  14-14-8  16-4-9 14-14-21 21-0-0 60-0-0 0-0-60  14-8-5

5 ขาวนาดํา 4.91   21.97  -          -          -          -         -          -         -         -          -        
17 ขาวนาดํา 9.69   25.56  -          2.78     1.11    -         -          -         -         -          -        
26 ยางพารา 9-13 ป -         -         10.07  -          -          -         -          -         -         -          -        
26 ยางพารา 25 ปขึ้นไป -         -         5.92    -          -          -         -          -         -         -          -        

รวมยางพารา  26 -        -        7.60   -         -         -        -         -        -        -         -       
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปขึ้นไป -         -         31.00  24.00   -          -         -          -         -         24.00  -        

26B ยางพารา 9-13 ป -         -         18.29  -          4.68    0.69    -          -         -         -          -        
26B ยางพารา 14-20 ป -         -         10.33  -          -          -         -          -         -         -          -        
26B ยางพารา 21-25 ป -         -         20.00  -          1.11    1.94    -          -         -         -          -        
26B ยางพารา 25 ปขึ้นไป -         -         1.48    -          -          -         -          -         -         -          -        

รวมยางพารา  26B -        -        15.49 -         2.72   0.70   -         -        -        -         -       
26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป -         -         52.18  55.89   -          -         0.60     -         3.48   11.58  -        
26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป -         -         26.17  28.03   -          -         10.28   5.33    -         23.52  -        
26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป -         -         55.73  31.85   -          -         12.36   12.74  11.46 33.12  -        

รวมปาลมน้ํามัน  26B -        -        48.76 47.98  -         -        3.87    2.74   4.15  16.70 -       
 26C ยางพารา 9-13 ป -         -         10.24  -          -          -         -          -         -         -          1.19   
 26C ยางพารา 14-20 ป -         -         4.40    -          -          -         -          -         -         -          -        
 26C ยางพารา 21-25 ป -         -         26.85  -          -          -         -          -         -         -          -        

รวมยางพารา  26C -        -        11.23 -         -         -        -         -        -        -         0.65  

หนวย  
ที่ดินที่

ชนิดการใชประโยชน
ที่ดิน

ปุยเคมี (กก./ไร)
พันธุ
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ตารางที่  7 :   (ตอ)

น้ํา ผง น้ํา ผง
(ลิตร/ไร) (กก./ไร) (ลิตร/ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) (ลิตร/ไร) (กก./ไร) (ลิตร/ไร)

5 ขาวนาดํา -              0.03         -              -              -               -              -                -               
17 ขาวนาดํา -              0.01         -              -              -               -              -                2.40         
26 ยางพารา 9-13 ป -              -              -              -              0.51          1.34         0.29          18.00       
26 ยางพารา 25 ปขึ้นไป -              -              0.06         -              1.28          1.42         -                1.90         

รวมยางพารา  26 -             -             0.04        -             0.97         1.39        0.12         8.34        
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปขึ้นไป -              -              -              -              -               -              -                5.75         

26B ยางพารา 9-13 ป -              -              0.07         -              0.98          1.69         0.02          0.21         
26B ยางพารา 14-20 ป -              -              -              -              0.38          1.29         0.12          0.29         
26B ยางพารา 21-25 ป -              -              0.12         -              1.25          1.38         0.17          -               
26B ยางพารา 25 ปขึ้นไป -              -              -              -              1.38          1.47         -                -               

รวมยางพารา  26B -             -             0.06        -             0.95         1.54        0.06         0.17        
26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป -              -              0.31         -              -               -              -                2.31         
26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป -              -              0.08         -              -               -              -                -               
26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป -              -              0.32         -              -               -              -                0.16         

รวมปาลมน้ํามัน  26B -             -             0.28        -             -              -             -               1.63        
 26C ยางพารา 9-13 ป -              -              0.18         -              0.74          2.03         -                0.02         
 26C ยางพารา 14-20 ป -              -              0.04         -              0.86          1.40         0.02          -               
 26C ยางพารา 21-25 ป -              -              0.09         -              2.13          2.30         -                0.65         

รวมยางพารา  26C -             -             0.12        -             1.00         1.89        0.01         0.12        

น้ํามัน    
เชื้อเพลิงหนวย  

ที่ดินที่
ชนิดการใชประโยชน  

ที่ดิน

ยาทา    
หนายาง

แกส น้ํากรด
ยาปราบวัชพืชยาปราบศัตรูพืช
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ตารางที่  8  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตขาวเจานาดํา หนวยที่ดินที่ 5 
                      ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 5.50                                        
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 195.21                                    
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 10.00                                      
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 1,952.10                                 

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
บริโภคในครัวเรือน 92.44                                      
ทําพันธุ 2.90                                        
ขาย 4.66                                        

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 100.00                                    

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
ผูบริโภค 100.00                                    
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ตารางที่  9  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวเจานาดํา หนวยที่ดินที่ 5 
                      ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 627.57           517.67            1,145.24         
2. คาแรงเครื่องจักร 395.21           299.70            694.91            
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาพันธุ -                 47.27              47.27              
คาปุยเคมี 188.48           -                  188.48            
คายาปราบศัตรูพืช -                 1.06                1.06                
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 14.79             -                  14.79              
คาวัสดุสิ้นเปลือง 12.12             -                  12.12              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                 20.64              20.64              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 75.76             -                  75.76              

รวมตนทุนผันแปร 1,313.93          886.34             2,200.27          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 4.00               -                  4.00                
คาใชท่ีดิน -                 223.27            223.27            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 254.73            254.73            

รวมตนทุนคงที่ 4.00                 478.00             482.00             
รวมตนทุนทั้งหมด 1,317.93          1,364.34          2,682.27          

ผลผลิตตอไร (กก.) 195.21             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 10.00               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 1,952.10          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 634.17             
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) -248.17 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -730.17 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  10  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตขาวเจานาดํา หนวยที่ดินที่ 17 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 4.50                                        
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 286.13                                    
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 8.47                                        
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,423.52                                 

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
บริโภคในครัวเรือน 82.88                                      
ทําพันธุ 3.63                                        
ขาย 13.48                                      

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 100.00                                    

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
ผูบริโภค 100.00                                    
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ตารางที่  11  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวเจานาดํา หนวยที่ดินที่ 17 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 171.11           1,307.48         1,478.59         
2. คาแรงเครื่องจักร 453.13           275.11            728.24            
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาพันธุ -                 78.76              78.76              
คาปุยเคมี 242.78           -                  242.78            
คายาปราบศัตรูพืช 0.67               -                  0.67                
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 23.96             -                  23.96              
คาวัสดุสิ้นเปลือง 19.44             -                  19.44              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 30.00             -                  30.00              
คาเสยีโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                 15.68              15.68              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 10.67             -                  10.67              

รวมตนทุนผันแปร 951.76             1,677.03          2,628.79          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.07               -                  2.07                
คาใชท่ีดิน -                 180.16            180.16            
คาเชาที่ดิน 88.89             -                  88.89              
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                 192.82            192.82            

รวมตนทุนคงที่ 90.96               372.98             463.94             
รวมตนทุนทั้งหมด 1,042.72          2,050.01          3,092.73          

ผลผลิตตอไร (กก.) 286.13             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 8.47                 
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,423.52          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,380.80          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) -205.27 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -669.21 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  12  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 16.75                                      
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 136.57                                    
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.12                                      
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,201.51                                 

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 73.11                                      
คาแรงงาน 26.89                                      

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 47.09                                      
ท่ีผูรับซื้อ 52.91                                      

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 100.00                                    
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ตารางที่  13  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 609.85           598.28            1,208.13         
2. คาแรงเครื่องจักร 80.97             -                  80.97              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 81.04             -                  81.04              
คาแกส 12.87             -                  12.87              
คาน้ํากรด 15.72             -                  15.72              
คายาทาหนายาง 0.54               -                  0.54                
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1.34               -                  1.34                
คาวัสดุสิ้นเปลือง 16.27             -                  16.27              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 3.73               -                  3.73                
คาขนสงผลผลิต 2.69               3.07                5.76                
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                 41.25              41.25              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 4.03               -                  4.03                

รวมตนทุนผันแปร 829.05             642.60             1,471.65          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.07               -                  3.07                
คาใชท่ีดิน -                 474.54            474.54            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                 77.55              77.55              

รวมตนทุนคงที่ 3.07                 552.09             555.16             
รวมตนทุนทั้งหมด 832.12             1,194.69          2,026.81          

ผลผลิตตอไร (กก.) 136.57             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.12               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,201.51          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,369.39          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 729.86
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 174.70

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  14  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 25 ปข้ึนไป  หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 14.08                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 151.83                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.12                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,447.50                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 91.04                                       
คาแรงงาน 8.96                                         

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 28.10                                       
ท่ีผูรับซื้อ 71.90                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 100.00                                     
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ตารางที่  15  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต ยางพารา อายุ 25 ปข้ึนไป หนวยที่ดินที่ 26 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 295.04           1,352.38         1,647.42         
2. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 49.70             -                  49.70              
คายาปราบวัชพืช 7.10               -                  7.10                
คาแกส 36.64             -                  36.64              
คาน้ํากรด 16.13             -                  16.13              
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 18.88             -                  18.88              
คาวัสดุสิ้นเปลือง 23.05             -                  23.05              

3. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 29.59             -                  29.59              
คาขนสงผลผลิต 13.31             48.25              61.56              
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                 24.47              24.47              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 6.51               -                  6.51                

รวมตนทุนผันแปร 495.95             1,425.10          1,921.05          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.56               -                  2.56                
คาใชท่ีดิน -                 467.86            467.86            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                 77.10              77.10              

รวมตนทุนคงที่ 2.56                 544.96             547.52             
รวมตนทุนทั้งหมด 498.51             1,970.06          2,468.57          

ผลผลิตตอไร (กก.) 151.83             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.12               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,447.50          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,948.99          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 526.45
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -21.07 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  16  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 25 ปข้ึนไป  หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 22.00                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 4,090.91                                  
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 2.38                                         
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 9,736.37                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 100.00                                     

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีผูรับซื้อ 100.00                                     

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
โรงงาน 100.00                                     
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ตารางที่  17  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน  อายุ 25 ปข้ึนไป หนวยที่ดินที่ 26
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 993.25             381.59             1,374.84          
2. คาแรงเครื่องจักร 318.18             -                  318.18             
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 765.43             -                  765.43             
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 54.55               -                  54.55               

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาขนสงผลผลิต 136.36             490.91             627.27             
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  113.39             113.39             

รวมตนทุนผันแปร 2,267.77          985.89             3,253.66          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.00                 -                  3.00                 
คาใชท่ีดิน -                  374.27             374.27             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  15.25               15.25               

รวมตนทุนคงที่ 3.00                 389.52             392.52             
รวมตนทุนทั้งหมด 2,270.77          1,375.41          3,646.18          

ผลผลิตตอไร (กก.) 4,090.91          
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 2.38                 
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 9,736.37          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 7,465.60          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 6,482.71
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 6,090.19

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  18  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป  หนวยที่ดินที่  26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 9.31                                         
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 147.40                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.03                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,362.82                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 88.64                                       
คาแรงงาน 11.36                                       

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 59.89                                       
ท่ีผูรับซื้อ 40.11                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 60.42                                       
พอคาในเมือง 39.58                                       
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ตารางที่  19  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป หนวยที่ดินที่ 26B 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 262.46           1,172.28         1,434.74         
2. คาแรงเครื่องจักร 17.71             1.85                19.56              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 191.22           -                 191.22            
คายาปราบวัชพืช 12.25             -                 12.25              
คาแกส 27.24             -                 27.24              
คาน้ํากรด(น้ําสม) 19.89             -                 19.89              
คายาทาหนายาง 5.36               -                 5.36                
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2.08               -                 2.08                
คาไฟฟา 85.71             -                 85.71              
คาวัสดุสิ้นเปลือง 37.67             -                 37.67              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 4.14               -                 4.14                
คาขนสงผลผลิต 27.59             1.67                29.26              
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                34.67              34.67              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 18.90             -                 18.90              

รวมตนทุนผันแปร 712.22             1,210.47          1,922.69          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.23               -                 3.23                
คาใชท่ีดิน -                453.94            453.94            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                153.23            153.23            

รวมตนทุนคงที่ 3.23                 607.17             610.40             
รวมตนทุนทั้งหมด 715.45             1,817.64          2,533.09          

ผลผลิตตอไร (กก.) 147.40             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.03               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,362.82          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,647.37          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 440.13
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -170.27 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  20  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป  หนวยที่ดินที่  26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 11.68                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 124.86                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.03                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,001.51                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 76.14                                       
คาแรงงาน 23.86                                       

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 51.45                                       
ท่ีผูรับซื้อ 48.55                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 96.82                                       
พอคาในเมือง 3.18                                         
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ตารางที่  21  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป หนวยที่ดินที่ 26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 523.99           701.59            1,225.58         
2. คาแรงเครื่องจักร 31.94             -                 31.94              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 63.68             -                 63.68              
คาแกส 9.87               -                 9.87                
คาน้ํากรด(น้ําสม) 14.86             -                 14.86              
คายาทาหนายาง 2.07               -                 2.07                
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2.90               -                 2.90                
คาวัสดุสิ้นเปลือง 27.86             -                 27.86              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอปุกรณการเกษตร 5.04               -                 5.04                
คาขนสงผลผลิต 17.28             5.79                23.07              
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                34.97              34.97              

รวมตนทุนผันแปร 699.49             742.35             1,441.84          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.16               -                 3.16                
คาใชท่ีดิน -                463.14            463.14            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                89.28              89.28              

รวมตนทุนคงที่ 3.16                 552.42             555.58             
รวมตนทุนทั้งหมด 702.65             1,294.77          1,997.42          

ผลผลิตตอไร (กก.) 124.86             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.03               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,001.51          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,298.86          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 559.67
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 4.09

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  22  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป  หนวยที่ดินที่  26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 12.00                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 121.07                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.03                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 1,940.75                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 95.87                                       
คาแรงงาน 4.13                                         

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 34.37                                       
ท่ีผูรับซื้อ 65.63                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 64.04                                       
พอคาในเมือง 35.96                                       
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ตารางที่  23  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป หนวยที่ดินที่ 26B 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 300.12           1,043.73         1,343.85         
2. คาแรงเครื่องจักร 57.78             -                 57.78              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 177.88           -                 177.88            
คายาปราบวัชพืช 21.06             -                 21.06              
คาแกส 37.92             -                 37.92              
คาน้ํากรด(น้ําสม) 15.67             -                 15.67              
คายาทาหนายาง 5.11               -                 5.11                
คาวัสดุสิ้นเปลือง 33.44             -                 33.44              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 23.33             -                 23.33              
คาขนสงผลผลิต 49.17             -                 49.17              
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                36.07              36.07              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 12.00             -                 12.00              

รวมตนทุนผันแปร 733.48             1,079.80          1,813.28          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.12               -                 3.12                
คาใชท่ีดิน -                470.77            470.77            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                112.67            112.67            

รวมตนทุนคงที่ 3.12                 583.44             586.56             
รวมตนทุนทั้งหมด 736.60             1,663.24          2,399.84          

ผลผลิตตอไร (กก.) 121.07             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.03               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 1,940.75          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,204.15          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 127.47
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) -459.09 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  24  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 25 ปข้ึนไป  หนวยที่ดินที่  26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 16.88                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 126.11                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.03                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,021.54                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 84.14                                       
คาแรงงาน 15.86                                       

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 100.00                                     
ท่ีผูรับซื้อ -                                           

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 100.00                                     
พอคาในเมือง -                                           
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ตารางที่  25  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพาราอายุ 25 ปข้ึนไป หนวยที่ดินที่ 26B 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 499.63             702.68             1,202.31          
2. คาแรงเครื่องจักร 25.93               -                  25.93               
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 12.44               -                  12.44               
คาแกส 41.33               -                  41.33               
คาน้ํากรด(น้ําสม) 17.44               -                  17.44               
คาวัสดุสิ้นเปลือง 24.21               -                  24.21               

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  31.05               31.05               

รวมตนทุนผันแปร 620.98             733.73             1,354.71          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.81                 -                  2.81                 
คาใชท่ีดิน -                  443.86             443.86             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  70.12               70.12               

รวมตนทุนคงที่ 2.81                 513.98             516.79             
รวมตนทุนทั้งหมด 623.79             1,247.71          1,871.50          

ผลผลิตตอไร (กก.) 126.11             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.03               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,021.54          
ผลตอบแทนเหนอืตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,397.75          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 666.83
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 150.04

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  26  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้ํามัน  อายุ 6-9 ป  หนวยที่ดินที่ 26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 16.09                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 4,119.18                                  
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 2.28                                         
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 9,391.73                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 100.00                                     
คาแรงงาน -                                           

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 1.47                                         
ท่ีผูรับซื้อ 98.53                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 18.64                                       
พอคาในเมือง 21.50                                       
โรงงาน 51.94                                       
บริษัท 7.92                                         
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ตารางที่  27  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 6-9 ป หนวยที่ดินที่ 26B 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 862.63           535.47            1,398.10         
2. คาแรงเครื่องจักร 48.15             10.71              58.86              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 1,263.62        -                 1,263.62         
คายาปราบวัชพืช 55.22             -                 55.22              
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 24.39             -                 24.39              
คาวัสดุสิ้นเปลือง 0.29               -                 0.29                

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาขนสงผลผลิต 512.43           95.07              607.50            
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                138.34            138.34            
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 37.92             -                 37.92              

รวมตนทุนผันแปร 2,804.65          779.59             3,584.24          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.06               -                 3.06                
คาใชท่ีดิน -                361.77            361.77            
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                22.20              22.20              

รวมตนทุนคงที่ 3.06                 383.97             387.03             
รวมตนทุนทั้งหมด 2,807.71          1,163.56          3,971.27          

ผลผลิตตอไร (กก.) 4,119.18          
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 2.28                 
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 9,391.73          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 6,584.02          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 5,807.49
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 5,420.46

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  28  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 10-16 ป หนวยที่ดินที่ 26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 18.86                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 3,834.20                                  
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 2.28                                         
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 8,741.98                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 100.00                                     

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน -                                           
ท่ีผูรับซื้อ 100.00                                     

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 13.16                                       
พอคาในเมือง 34.21                                       
โรงงาน 52.63                                       
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ตารางที่  29  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 10-16 ป หนวยที่ดินที่ 26B 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 563.98             381.64             945.62             
2. คาแรงเครื่องจักร 147.73             -                  147.73             
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 852.52             -                  852.52             
คายาปราบวัชพืช 15.15               -                  15.15               
คาวัสดุสิ้นเปลือง 0.23                 -                  0.23                 

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาขนสงผลผลิต 809.09             -                  809.09             
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  119.44             119.44             

รวมตนทุนผันแปร 2,388.70          501.08             2,889.78          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.11                 -                  3.11                 
คาใชท่ีดิน -                  362.05             362.05             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  18.67               18.67               

รวมตนทุนคงที่ 3.11                 380.72             383.83             
รวมตนทุนทั้งหมด 2,391.81          881.80             3,273.61          

ผลผลิตตอไร (กก.) 3,834.20          
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 2.28                 
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 8,741.98          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 6,350.17          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 5,852.20
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 5,468.37

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  30  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 17-21 ป หนวยที่ดินที่ 26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 22.43                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 4,363.06                                  
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 2.28                                         
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 9,947.78                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 100.00                                     

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน -                                           
ท่ีผูรับซื้อ 100.00                                     

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 87.04                                       
พอคาในเมือง 9.33                                         
โรงงาน 3.63                                         
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ตารางที่  31  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน อายุ 17-21 ป หนวยที่ดินที่ 26B
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 2,506.01          486.69             2,992.70          
2. คาแรงเครื่องจักร 25.48               -                  25.48               
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 1,578.23          -                  1,578.23          
คายาปราบวัชพืช 54.94               -                  54.94               
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1.91                 -                  1.91                 

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาขนสงผลผลิต 1,368.41          11.46               1,379.87          
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  276.75             276.75             
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 28.66               -                  28.66               

รวมตนทุนผันแปร 5,563.64          774.90             6,338.54          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 3.00                 -                  3.00                 
คาใชท่ีดิน -                  319.93             319.93             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  29.32               29.32               

รวมตนทุนคงที่ 3.00                 349.25             352.25             
รวมตนทุนทั้งหมด 5,566.64          1,124.15          6,690.79          

ผลผลิตตอไร (กก.) 4,363.06          
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 2.28                 
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 9,947.78          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 4,381.14          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 3,609.24
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 3,256.99

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  32  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ป  หนวยที่ดินที่  26C
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 12.35                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 170.93                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.47                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,815.22                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 85.82                                       
คาแรงงาน 14.18                                       

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 97.57                                       
ท่ีผูรับซื้อ 2.43                                         

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 91.24                                       
พอคาคนกลาง 8.76                                         
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ตารางที่  33  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพาราอายุ 9-13 ป หนวยที่ดินที่ 26C 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 447.30           1,055.62         1,502.92         
2. คาแรงเครื่องจักร 78.66             -                 78.66              
3. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 129.43           -                 129.43            
คายาปราบวัชพืช 29.24             -                 29.24              
คาแกส 18.05             -                 18.05              
คาน้ํากรด(น้ําสม) 23.37             -                 23.37              
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 0.19               -                 0.19                
คาวัสดุสิ้นเปลือง 24.00             -                 24.00              

4. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 2.38               -                 2.38                
คาขนสงผลผลิต 3.57               -                 3.57                
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                37.81              37.81              
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 13.19             -                 13.19              

รวมตนทุนผันแปร 769.38             1,093.43          1,862.81          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.89               -                 2.89                
คาใชท่ีดิน -                443.78            443.78            
คาเชาที่ดิน -                7.62                7.62                
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                96.21              96.21              

รวมตนทุนคงที่ 2.89                 547.61             550.50             
รวมตนทุนทั้งหมด 772.27             1,641.04          2,413.31          

ผลผลิตตอไร (กก.) 170.93             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.47               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,815.22          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 2,042.95          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 952.41
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 401.91

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  34  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป หนวยที่ดินที่ 26 C
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 10.11                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 134.40                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.47                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,213.57                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 91.73                                       
คาแรงงาน 8.27                                         

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 100.00                                     
ท่ีผูรับซื้อ -                                           

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 100.00                                     
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ตารางที่  35  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 14-20 ป หนวยที่ดินที่ 26C
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 251.61             992.74             1,244.35          
2. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 36.48               -                  36.48               
คายาปราบวัชพืช 7.91                 -                  7.91                 
คาแกส 26.70               -                  26.70               
คาน้ํากรด(น้ําสม) 37.62               -                  37.62               
คายาทาหนายาง 4.51                 -                  4.51                 
คาวัสดุสิ้นเปลอืง 26.37               -                  26.37               

3. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาซอมอุปกรณการเกษตร 10.99               -                  10.99               
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  20.11               20.11               
คาดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น 12.64               -                  12.64               

รวมตนทุนผันแปร 414.83             1,012.85          1,427.68          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.71                 -                  2.71                 
คาใชท่ีดิน -                  478.60             478.60             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  118.23             118.23             

รวมตนทุนคงที่ 2.71                 596.83             599.54             
รวมตนทุนทั้งหมด 417.54             1,609.68          2,027.22          

ผลผลิตตอไร (กก.) 134.40             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.47               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,213.57          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,796.03          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 785.89
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 186.35

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  36  :  ผลผลิตและการใชประโยชนผลผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป หนวยที่ดินที่ 26 C
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

รายการ จํานวน
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร / ครัวเรือน) 10.80                                       
ปริมาณผลผลิต  (กก./ไร) 178.89                                     
ราคาผลผลิต  (บาท/กก.) 16.47                                       
มูลคาผลผลิต  (บาท/ไร) 2,946.32                                  

การใชประโยชนผลผลิต (รอยละ)
ขาย 85.40                                       
คาแรงงาน 14.60                                       

สถานที่ขายผลผลิต (รอยละ)
ท่ีบาน 11.18                                       
ท่ีผูรับซื้อ 74.22                                       

ประเภทของผูรับซ้ือ (รอยละ)
พอคาทองถิ่น 60.56                                       
พอคาในเมือง 24.84                                       
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ตารางที่  37  :  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 21-25 ป หนวยที่ดินที่ 26C
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  ปการผลิต  2541/42

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม
ตนทุนผันแปร

1. คาแรงงานคน 527.55             1,161.24          1,688.79          
2. คาวัสดุปจจัยการเกษตร

คาปุยเคมี 243.52             -                  243.52             
คายาปราบวัชพืช 14.81               -                  14.81               
คาแกส 60.56               -                  60.56               
คาน้ํากรด(น้ําสม) 26.20               -                  26.20               
คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 6.48                 -                  6.48                 
คาวัสดุสิ้นเปลือง 48.15               -                  48.15               

3. ตนทุนผันแปรอื่นๆ
คาขนสงผลผลิต 17.22               11.56               28.78               
คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 5) -                  47.22               47.22               

รวมตนทุนผันแปร 944.49             1,220.02          2,164.51          
ตนทุนคงที่

คาภาษีท่ีดิน 2.39                 -                  2.39                 
คาใชท่ีดิน -                  444.22             444.22             
คาเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร -                  101.25             101.25             

รวมตนทุนคงที่ 2.39                 545.47             547.86             
รวมตนทุนทั้งหมด 946.88             1,765.49          2,712.37          

ผลผลิตตอไร (กก.) 178.89             
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16.47               
มูลคาผลผลิตทั้งหมด (บาท/ไร) 2,946.32          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร) 1,999.44          
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 781.81
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร) 233.95

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)รายการ
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ตารางที่  38  :  ผลตอบแทนการผลิตจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2   
                       ปการผลิต 2541/42

ชนิดการใช เนื้อท่ี ผลผลิต มูลคาผลผลิต ตนทุนท้ังหมด ผลตอบแทน
ประโยชนท่ีดิน เพาะปลูก ตอไร ตอไร ตอไร การลงทุนตอไร

(ไร) (กก.) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ขาวนาดํา 5.50 195.21 1,952.10 2,682.27 -730.17
17 ขาวนาดํา 4.50 286.13 2,423.52 3,092.73 -669.21
26 ยางพารา 9-13 ป 16.75 136.57 2,201.51 2,026.81 174.70
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 14.08 151.83 2,447.50 2,468.57 -21.07

รวมยางพารา  26 15.15 145.08 2,338.71 2,273.20 65.51
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป 22.00 4,090.91 9,736.37 3,646.18 6,090.19

 26B ยางพารา 9-13 ป 9.31 147.40 2,362.82 2,533.09 -170.27
 26B ยางพารา 14-20 ป 11.68 124.86 2,001.51 1,997.42 4.09
 26B ยางพารา 21-25 ป 12.00 121.07 1,940.75 2,399.84 -459.09
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 16.88 126.11 2,021.54 1,871.50 150.04

รวมยางพารา  26B 10.93 134.69 2,159.07 2,302.14 -143.07
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 16.09 4,119.18 9,391.73 3,971.27 5,420.46
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป 18.86 3,834.20 8,741.98 3,273.61 5,468.37
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป 22.43 4,363.06 9,947.78 6,690.79 3,256.99

รวมปาลมน้ํามัน  26B 17.48 3,944.25 9,393.64 4,387.78 5,005.86
 26C ยางพารา 9-13 ป 12.35 170.93 2,815.22 2,413.31 401.91
 26C ยางพารา 14-20 ป 10.11 134.40 2,213.57 2,027.22 186.35
 26C ยางพารา 21-25 ป 10.80 178.89 2,946.32 2,712.37 233.95

รวมยางพารา  26C 11.45 162.77 2,680.94 2,359.83 321.11

หนวย   
ที่ดินที่
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ตารางที่  39  :  ปญหาในการผลิตพืชจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2   
                        ปการผลิต 2541/42

หนวย : รอยละ

ปจจัยการผลิต
มีราคาสูง

5 ขาวนาดํา -       100.00  33.33               -           50.00           66.67        -          -           
17 ขาวนาดํา 20.00   80.00    -                  -           75.00           87.50        -          25.00       
26 ยางพารา 9-13 ป -       100.00  -                  -           -               -           12.50       100.00     
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป -       100.00  -                  -           -               -           8.33         91.67       

รวมยางพารา  26 -      100.00 -                 -          -              -          10.00      95.00      
26 ปาลมนํ้ามัน 25 ปข้ึนไป -       100.00  -                  50.00       100.00         -           -          100.00     

 26B ยางพารา 9-13 ป -       100.00  2.13                 2.13         44.68           4.26          8.51         91.49       
 26B ยางพารา 14-20 ป -       100.00  -                  5.88         41.18           5.88          5.88         94.12       
 26B ยางพารา 21-25 ป -       100.00  -                  6.67         60.00           -           -          80.00       
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป -       100.00  -                  -           12.50           -           12.50       100.00     

รวมยางพารา  26B -      100.00 1.15                3.45        43.68          3.45         6.90        90.81      
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป 3.13     96.88    3.13                 3.13         84.38           9.38          21.88       90.63       
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป -       100.00  -                  -           85.71           28.57        28.57       71.43       
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป -       100.00  -                  -           85.71           14.29        -          85.71       

รวมปาลมน้ํามัน  26B 2.17    97.83   2.16                2.16        84.79          13.13       19.52      86.88      
 26C ยางพารา 9-13 ป -       100.00  -                  -           23.53           -           5.88         100.00     
 26C ยางพารา 14-20 ป -       100.00  -                  -           22.22           -           -          100.00     
 26C ยางพารา 21-25 ป -       100.00  -                  -           60.00           -           40.00       80.00       

รวมยางพารา  26C -      100.00 -                 -          29.03          -          9.68        96.77      

ปญหาในการผลิต
หนวย   
ท่ีดินท่ี

ชนิดการใชประโยชน  
ท่ีดิน

ไมมี
ปญหา

มีปญหา สภาพดิน
เสื่อมโทรม

ราคาผล
ผลิตตกต่ํา

ขาดแคลนแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตร

ขาดแคลน
เงินทุน

ศัตรูพืช     
รบกวน



41

ตารางที่  39 :    (ตอ)

ขาดแคลน  การขนสง     ปริมาณ
แรงงาน ไมสะดวก ผลผลิตต่ํา

5 ขาวนาดํา -                   -                   -                   -                   -                   
17 ขาวนาดํา -                   -                   12.50               25.00               -                   
26 ยางพารา 9-13 ป 75.00               62.50               -                   -                   -                   
26 ยางพารา 25 ปข้ึนไป 50.00               41.67               -                   -                   -                   

รวมยางพารา  26 60.00              50.00              -                  -                  -                  
26 ปาลมน้ํามัน 25 ปข้ึนไป -                   -                   -                   -                   -                   

 26B ยางพารา 9-13 ป 31.91               57.45               6.38                 -                   -                   
 26B ยางพารา 14-20 ป 29.41               70.59               5.88                 -                   -                   
 26B ยางพารา 21-25 ป 33.33               60.00               6.67                 -                   -                   
 26B ยางพารา 25 ปข้ึนไป 37.50               37.50               12.50               12.50               -                   

รวมยางพารา  26B 32.18              58.62              6.90                1.15                -                  
 26B ปาลมน้ํามัน 6-9 ป -                   -                   3.13                 3.13                 3.13                 
 26B ปาลมน้ํามัน 10-16 ป -                   -                   14.25               -                   -                   
 26B ปาลมน้ํามัน 17-21 ป -                   -                   28.57               -                   -                   

รวมปาลมน้ํามัน  26B -                  -                  8.82                2.16                2.16                
 26C ยางพารา 9-13 ป 23.53               64.71               5.88                 -                   -                   
 26C ยางพารา 14-20 ป 55.56               55.56               -                   -                   -                   
 26C ยางพารา 21-25 ป 40.00               -                   -                   -                   -                   

รวมยางพารา  26C 35.49              51.62              3.22                -                  -                  

หมายเหตุ : เกษตรกรใหคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

โรคพืชและสัตว

ปญหาในการผลิต
หนวยที่ดินที่ ชนิดการใชประโยชนที่ดิน

ฝนตกชุก
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เอกสารอางอิง

พิมพิลัย  นวลละออง.  2542.   การจําแนกหนวยท่ีดินในพื้นท่ีลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนท่ี 2.   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  กองวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
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เอกสารอ้างอิง


พิมพิลัย  นวลละออง.  2542.   การจำแนกหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2.    กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  กองวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  (เอกสารอัดสำเนา)
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ภาคผนวก
ลักษณะและคุณสมบัติของหนวยที่ดินบริเวณลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 1/

1. หนวยที่ดินที่ 5 พบบริเวณลานตะพักน้ําระดับต่ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกา
ในบรเิวณทีร่าบชายฝงและบรเิวณทีม่เีขาหนิปนูโดดๆ พืน้ทีม่ลัีกษณะราบเรยีบมคีวามลาดชนั 0-1 เปอรเซน็ต
มกีารระบายน้าํเลว น้าํซมึผานไดชา มนี้าํทวมขงับนผิวดนินานถงึ 4-5 เดอืน เปนดนิลึกมาก ดนิบนมีเนื้อดิน
เปนดนิรวนปนดนิเหนยีว ดนิรวนเหนยีวปนทรายแปงหรือดนิเหนยีวปนทรายแปง มสีีเทาหรอืสีน้าํตาลปนเทา
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง pH 5.9 ดินลางเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว มีสีเทา
มจีดุประสนี้าํตาลหรอืสีเหลืองตลอดชัน้  ปฏิกริิยาดนิเปนดางออน pH 7.8  ดนิมคีวามอดุมสมบรูณคอนขางต่ํา
การใชประโยชนที่ดินสวนใหญ ใชในการทํานา ปญหาของหนวยที่ดินนี้คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ
และจะมีน้ําทวมขังนานหลายเดือน ทําใหการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเกิดความเสียหาย

2. หนวยที่ดินที่ 17  พบตามลานตะพักน้ําระดับต่ํา ลักษณะสภาพพื้นที่คอนขางเรียบ มี
ความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต เกิดจากการพัดพาของตะกอนลําน้ําเกามาทับถมบนลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา
เปนดนิลึกมากมกีารระบายน้าํคอนขางเลว น้าํซมึผานไดคอนขางชา ฤดฝูนจะมนี้าํขงัอยูบนผวิดนิตลอดฤดู
ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายสีพื้นสีเทาถึงสีน้ําตาลปนทราย มีจุดประ
สีสนิมเหล็กอยูตามรากพืช มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมา pH 5.1 ดินจะมีปริมาณแรธาตุอาหารต่ํา
ลักษณะทางกายภาพของดินชุดนี้คอนขางเหลว เนื่องจากการระบายน้ําเลว มีน้ําขังบนผิวดินตลอดเวลา
ในฤดูฝน การใชประโยชนที่ดินบริเวณนี้สวนมากใชทํานา

3. หนวยที่ดินที่ 26 พบบริเวณเนินเขา เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตโดยตรง ลักษณะ
พื้นที่เปนลูกคลืน่ลอนลาดถึงลาดชนั มคีวามลาดชนันอยกวา 2 เปอรเซน็ต เปนดนิลึก มกีารระบายน้าํด ีน้าํซมึ
ผานไดเร็ว การไหลบาของน้าํบนผิวดนิเรว็ถึงปานกลางขึน้อยูกบัความลาดชนัของพืน้ที ่ การสญูเสยีของ
หนาดนิจะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกเสมอ ดินบนลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีน้ําตาลเขม
หรือสีเขมของน้าํตาลปนเทา ปฏิกริิยาดนิเปนกรดจดัมาก pH 4.4 ดนิลางลกัษณะเนือ้ดนิเปนดนิเหนยีวหรือ
ดนิเหนยีวปนทรายหรอืดนิเหนยีวปนกรวดปนทราย สีพืน้มสีีน้าํตาลแกหรือสีน้าํตาลปนเหลอืงหรือสีน้าํตาล
ปนแดง ปฏิกริิยาดนิเปนกรดจดั pH 4.8 ความอดุมสมบรูณของดนิตามธรรมชาตติ่าํ การใชประโยชนทีด่นิ
สวนใหญใชปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผลตางๆ ปญหาของหนวยที่ดินนี้คือการสูญเสียหนาดิน
อยางรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดังนั้นจึงตองมีการจัดการที่ดี

4. หนวยที่ดินที่ 26B หนวยที่ดินนี้มีคุณสมบัติและลักษณะตางๆ ของดินรวมทั้งการใช
ประโยชนที่ดินเหมือนกับหนวยที่ดินที่ 26 ทุกประการแตกตางกันที่พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ปริมาณการสูญเสียดิน
เพื่อปลูกยางพารา 9.43 ตันตอไรตอป ศักยภาพของการสูญเสียดิน 42.84 ตันตอไรตอป
                                                 
1/ พิมพิลัย  นวลละออง  การจําแนกหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2  2542
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ภาคผนวก



ลักษณะและคุณสมบัติของหน่วยที่ดินบริเวณลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 
/


1.
หน่วยที่ดินที่ 5 พบบริเวณลานตะพักน้ำระดับต่ำ เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำเก่าในบริเวณที่ราบชายฝั่งและบริเวณที่มีเขาหินปูนโดดๆ พื้นที่มีลักษณะราบเรียบมีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน้ำเลว น้ำซึมผ่านได้ช้า มีน้ำท่วมขังบนผิวดินนานถึง 4-5 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง pH 5.9 ดินล่างเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มีสีเทามีจุดประสีน้ำตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้น  ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน pH 7.8  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ ใช้ในการทำนา ปัญหาของหน่วยที่ดินนี้คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และจะมีน้ำท่วมขังนานหลายเดือน ทำให้การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเกิดความเสียหาย



2.
หน่วยที่ดินที่ 17  พบตามลานตะพักน้ำระดับต่ำ ลักษณะสภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการพัดพาของตะกอนลำน้ำเก่ามาทับถมบนลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ำค่อนข้างเลว น้ำซึมผ่านได้ค่อนข้างช้า ฤดูฝนจะมีน้ำขังอยู่บนผิวดินตลอดฤดู ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายสีพื้นสีเทาถึงสีน้ำตาลปนทราย มีจุดประสีสนิมเหล็กอยู่ตามรากพืช มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมา pH 5.1 ดินจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารต่ำ ลักษณะทางกายภาพของดินชุดนี้ค่อนข้างเหลว เนื่องจากการระบายน้ำเลว มีน้ำขังบนผิวดินตลอดเวลาในฤดูฝน การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ส่วนมากใช้ทำนา



3.
หน่วยที่ดินที่ 26 พบบริเวณเนินเขา เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตโดยตรง ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี น้ำซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็วถึงปานกลางขึ้นอยู่กับความลาดชันของพื้นที่ การสูญเสียของหน้าดินจะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกเสมอ ดินบนลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีน้ำตาลเข้มหรือสีเข้มของน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH 4.4 ดินล่างลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนกรวดปนทราย สีพื้นมีสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาล   ปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด pH 4.8 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลต่างๆ ปัญหาของหน่วยที่ดินนี้คือการสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการที่ดี


4.
หน่วยที่ดินที่ 26B หน่วยที่ดินนี้มีคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของดินรวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับหน่วยที่ดินที่ 26 ทุกประการแตกต่างกันที่พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว ปริมาณการสูญเสียดินเพื่อปลูกยางพารา 9.43 ตันต่อไร่ต่อปี ศักยภาพของการสูญเสียดิน 42.84 ตันต่อไร่ต่อปี



5.
หน่วยที่ดินที่ 26C หน่วยที่ดินนี้มีคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับหน่วยที่ดินที่ 26 ทุกประการ แตกต่างกันที่พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินเร็ว ปริมาณการสูญเสียดินเพื่อปลูกยางพารามีปริมาณ 9.43 ตันต่อไร่ต่อปี ศักยภาพของการสูญเสียดิน 42.84 ตันต่อไร่ต่อปี ปัญหาของหน่วยที่ดินนี้คือ พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด บนผิวดินน้ำจะไหลบ่าได้เร็ว ดินจะมีปริมาณในการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นศักยภาพในการใช้เครื่องจักรกลมีข้อจำกัดปานกลาง

�/ พิมพิลัย  นวลละออง  การจำแนกหน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  2542
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5. หนวยที่ดินที่ 26C หนวยที่ดินนี้มีคุณสมบัติและลักษณะตางๆ ของดิน รวมทั้งการใช
ประโยชนที่ดินเหมือนกับหนวยที่ดินที่ 26 ทุกประการ แตกตางกันที่พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ปริมาณการสูญเสียดิน
เพื่อปลูกยางพารามีปริมาณ 9.43 ตันตอไรตอป ศักยภาพของการสูญเสียดิน 42.84 ตันตอไรตอป ปญหา
ของหนวยทีด่นินีค้อื พืน้ทีเ่ปนลูกคลืน่ลอนลาด บนผวิดนิน้าํจะไหลบาไดเร็ว ดนิจะมปีริมาณในการสญูเสยี
เพิ่มมากขึ้นศักยภาพในการใชเครื่องจักรกลมีขอจํากัดปานกลาง



ผ-3

ประเภทการใช อายุพืช จํานวน
ประโยชนท่ีดิน (ป) หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตัวอยาง

1 5 ขาวนาดํา พ้ืนเมือง 4 บางเสียด บางเตย เมืองพังงา พังงา 6
2 17 ขาวนาดํา พ้ืนเมือง 1 บานนา บอแสน เมืองพังงา พังงา 10

4 บางเสียด บอแสน เมืองพังงา พังงา
3 26 ยางพารา RRIM600  9-13 4 บานใหญ บางทอง ทายเหมือง พังงา 8
4 26 ยางพารา RRIM600 >25 4 บานใหม บางทอง ทายเหมือง พังงา 12
5 26 ปาลมน้ํามัน TENERA >25 4 บานใหม อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่ 2
6  26 B ยางพารา RRIM600  9-13 3 บานนา หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา 47

5 บานควน หลอยูง ทายเหมือง พังงา
9 โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
4 บานใหญ บางทอง ทายเหมือง พังงา
6 บานคลาย บางทอง ทายเหมือง พังงา
2 บานควน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
5 ในหยง ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
8 โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
4 ทองหลาง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
5 ควน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
6 บางทอง บางทอง ตะกั่วทุง พังงา
9 นาแฝก นาเตย ตะกั่วทุง พังงา
1 ชีนอย ถํ้า ตะกั่วทุง พังงา
4 ทองหลาง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
5 บานควน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
8 ในหยง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
9 โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
2 บางทราย ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
5 บานควน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
9 โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

7 26 B ยางพารา RRIM600  14-20 5 ควน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา 17
9 โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

ตารางผนวก   ขอมูลการสํารวจจําแนกตามสถานที่และประเภทการใชประโยชนท่ีดิน
พื้นท่ีลุมนํ้าสาขาภาคใตฝงตะวันตก  สวนท่ี 2  ปการผลิต  2541/42

สถานที่ลําดับท่ี
หนวย   
ท่ีดินท่ี

พันธุพืช



ผ-4

ตารางผนวก………(ตอ)

ประเภทการใช อายุพืช จํานวน
ประโยชนท่ีดิน (ป) หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตัวอยาง

8  26 B ยางพารา RRIM600  21-25 ทองหลาง ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา 15
ในหยง ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

โตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
9 26 B ยางพารา RRIM600 >25 9 นาแฝก นาแฝก ทายเหมือง พังงา 8
10 26 B ปาลน้ํามัน TENERA  6-9 4 ทุงสง เขาใหญ อาวลึก กระบี่ 32

5 ถํ้าเสือ เขาใหญ อาวลึก กระบี่
4 บอทอ อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
6 ทุงสง เขาใหญ อาวลึกใต กระบี่
4 บานใหม อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
5 ถํ้าเสือ เขาใหญ อาวลึก กระบี่
6 บอทอ อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
4 บานใหม อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
6 ปะลัด อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

11  26 B ปาลมน้ํามัน TENERA  10-16 4 บานใหม อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่ 7
12 26 B ปาลมน้ํามัน TENERA  17-21 4 ทุงสูง เขาใหญ อาวลึก กระบี่ 7

4 บานใหม อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
13 26 C ยางพารา RRIM600  9-13 6 บางทอง บางทอง ทายเหมือง พังงา 17

9 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา
6 บานคลาย บางทอง ทายเหมือง พังงา
9 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา
6 บางทอง บางทอง ทายเหมือง พังงา
9 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา

14 26 C ยางพารา RRIM600 14 - 20 9 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา 9
15  26 C ยางพารา RRIM600 21 - 25 6 บางไทร ทับปุด ทับปุด พังงา 5

6 ดอนไทร บางทอง ทายเหมือง พังงา
8 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา

รวม 202

ลําดับท่ี
หนวย   
ท่ีดินท่ี

พันธุพืช สถานที่
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	ตารางที่  26  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 6-9 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  27  : ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 6-9 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  28  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 10-16 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  29  : ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 10-16 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  30  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 17-21 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  31  : ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมัน อายุ 17-21 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Bในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  32  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Cในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  33  : ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางพารา อายุ 9-13 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Cในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
	ตารางที่  34  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 14-20 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Cในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
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	ตารางที่  36  : ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลผลิตยางพารา อายุ 21-25 ปี  หน่วยที่ดินที่ 26Cในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2  ปีการผลิต  2541/42
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