
 
 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสการจัดงาน
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรมฯ มีนโยบายการพัฒนาที่ดินโดยกําหนดให้ดําเนินการและคัดเลือก
พ้ืนที่ตามเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าดําเนินการ 96 แห่งทั่วประเทศ จัดให้เป็นพ้ืนที่บูรณาการการพัฒนาที่ดินโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่และจัดทําฐานข้อมูลการวางแผนการใช้ที่ดิน ก่อนจะดําเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์ดินและนํ้าและการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
โดยใช้เทคโนโลยีของกรมฯ เช่นการใช้พืชปุ๋ยสด การใช้สารเร่ง พด. 1 – 7 การปลูกหญ้าแฝก พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพและมีความเหมาะสมในการก่อสร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า สําหรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ ด้วยการสาธิตและส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาพ้ืนที่และเป็นฐานของความรู้แก่เกษตรกรในการเรียนรู้ เพ่ือ
นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 ในการจัดทําเขตพัฒนาที่ดินน้ันจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านกายภาพ (ข้อมูล
ดิน การใช้ที่ดินด้านการเกษตร) และด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนโยบายของรัฐและข้อกฎหมาย
ประกอบในการวางแผนการใช้ที่ดิน การนี้งานสํารวจภาวะเศรษฐกิจที่ดินส่วนวางแผนการใช้ที่ดิน 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จึงมีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในบริเวณพ้ืนที่โครงการ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนในการดําเนินงานในเขต
พัฒนาที่ดินดังกล่าวเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือทราบลักษณะทั่วไปของเกษตรกร 

 2. เพ่ือทราบลักษณะการถือครองและการใช้ที่ดินของเกษตรกร  

 3. เพ่ือทราบภาวะการผลิตทางการเกษตร 

 4. เพ่ือทราบผลตอบแทนทางการผลิต 

 5. เพ่ือทราบภาวะหน้ีสิน 
3. สถานที่ดําเนินการ 

 ตําบลราษฎร์นิยม  อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
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5. วิธีดําเนนิการ 

 5.1 การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple  random  sampling ) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
พารามิเตอร์ทางสถิติพ้ืนฐานเป็นตัวช้ีวัดภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร 

6. ผู้ดําเนินการ 

 งานสํารวจภาวะเศรษฐกิจที่ดิน 

 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการดําเนินงานในเขตพัฒนาที่ดิน 

 7.2 เป็นต้นแบบของการทําการเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ือนําไปขยายผลต่อไป 
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บทท่ี 2 
สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีโครงการ   

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
   และตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลไทรใหญแ่ละตําบลขุนศรี  อําเภอไทรน้อย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอลาดหลุมแก้ว   จังหวัดปทุมธานี 

2.2 เนื้อที ่

 มีเน้ือที่ ประมาณ 17,235 กิโลเมตร  

2.3 จํานวนหมู่บ้าน 
 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้านดังน้ี    
  หมูที่  1 บานคลองขุนศรี  หมูที่  5 บานคลองลากคอน 

หมูที่  2 บานคลองราษฎรนิยม  หมูที่  6  บานคลองราษฎรนิยม 
หมูที่  3 บานคลองราษฎรนิยม  หมูที่  7 บานคลองลากคอน 
หมูที่  4 บานคลองลากคอน  หมูที่  8 บานคลองนาหมอน 

2.4 ประชากร 
  มีประชากรทั้งหมด  6,114  คน  ประชากรชาย  2,954  คน  ประชากรหญิง  3,160  คน 
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บทท่ี 3 
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นท่ี 

3.1 ลักษณะทัว่ไปของเกษตรกร 

 ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านพัฒนาที่ดินตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี  เกษตรกรมีอายุโดยเฉล่ีย 50.80 ปี การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่จบช้ันประถม ศึกษา
ปีที่ 4 ร้อยละ 40.00 สูงกว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 26.66 สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 
20.00 สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 13.33 

ตารางท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี           
ปีการผลิต 2555/56      

                                                                                                หน่วย : ครอบครัว                      
รายการ หน่วยวัด จํานวน 

อายุของหัวหน้าครอบครัว ปี 50.80 
ระดับการศึกษา   
         ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เปอร์เซ็นต์ 40.00 
         สูงกว่าช้ันประถมศึกษาปีที่6 เปอร์เซ็นต์ 26.66 
         สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 เปอร์เซ็นต์ 20.00 
         สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่6 เปอร์เซ็นต์ 13.33 

3.2 สถานภาพการทํางานของสมาชิกในครอบครัวเกษตรกร 

 จากผลการสํารวจ พบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ีย             
4.00 คน เป็นสมาชิกที่ทํางานในการเกษตร 1.80 คน หรือร้อยละ 45.00 เป็นสมาชิกที่ทํางานนอก
การเกษตร 0.88 คน หรือร้อยละ 22.00 นอกน้ันเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ทํางาน เน่ืองจาก กําลังเรียน         
0.66 คนหรือร้อยละ 16.50 คนชรา 0.33 คน หรือร้อยละ 8.25 และเป็นเด็ก 0.33 หรือร้อยละ 8.25  

ตารางที่ 2  สถานภาพการทํางานของเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบรุี            
ปีการผลิต 2555/56              

สถานภาพการทํางาน คน ร้อยละ 
สมาชิกในครอบครัว 4.00 100.00 
               ทํางานในการเกษตร 1.80 45.00 
               ทํางานนอกการเกษตร 0.88 22.00 
               ไม่ได้ทํางาน 1.32 33.00 
  กําลังเรียน           0.66          16.50 
                     ชรา           0.33            8.25 
                     เด็กเล็ก           0.33            8.25 



5 
 

3.3 การถือครองและการใชท้ี่ดิน 

 3.3.1 การถือครองที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือมีที่
เป็นของตนเองและเช่าทํา จากการสํารวจพบว่า เกษตรกรมีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง เฉลี่ย 23.29 
ไร่หรือร้อยละ 87.32 เช่าผู้อ่ืน 3.38 ไร่ หรือร้อยละ 12.68 รวม 26.67 ไร่ โดยมีเอกสารสิทธิในที่ดิน
เป็นโฉนด ทั้งหมด 

ตารางที่ 3 การถือครองที่ดินของเกษตรกรตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี       
ปีการผลิต 2555/56     

เอกสารสิทธิในที่ดิน 
การถือครองทีดิ่น เนื้อที่ไร/่ครัวเรือน ร้อยละ โฉนด 

(ร้อยละ) 
นส.3 

(ร้อยละ) 
ตนเอง 23.29 87.32 100 - 
เช่า 3.38 12.68 - - 

รวม 26.67 100.00 100 - 

  3.3.2 การใช้ที่ดิน เกษตรกรในหมู่บ้านใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในการปลูกข้าว เฉลี่ย 33.11 ไร่ 
และพืชผัก เฉลี่ย 3.38 ไร่ 

ตารางที่ 4 การใช้ที่ดินของเกษตรกรตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี             
ปีการผลิต 2555/56      

การถือครอง 
การใช้ที่ดิน 

ตนเอง เช่า เข้าทาํเปลา่ 
รวม 
(ไร่) 

ที่อยู่อาศัย 1.75 - - 1.75 
ข้าว 7.50 14.00 0.04 21.54 
พืชผัก 2.34 1.00 0.04 3.38 

รวม 11.59 15.00 0.08 26.67 

3.4 ภาวะการผลิตพืชของเกษตรกร  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินในการปลูกข้าว  

  ข้าวคร้ังที่ 1  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 21.54 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 923.28 
กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งครอบครัวเฉล่ีย 19,887.45 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
11.88 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 10,968.56 บาท หรือครอบครัวละ 236,262.90 บาท  
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  ข้าวคร้ังที่ 2  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 21.54 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 894.59
กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งครอบครัวเฉล่ีย 19,269.46 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
11.62 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 10,395.13 บาท หรือครอบครัวละ 223,911.12 บาท   

ตารางที่ 5 ภาวะการผลิตพชืของเกษตรกรตําบลตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ปีการผลิต 2555/56      

ชนิดพืช 
เน้ือที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิต 
 (กก./ไร่) 

ผลผลิต 
 (กก./ครอบครัว)

ราคา 
(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลิต 
 (บาท/ไร่) 

มูลค่าผลผลิต 
(บาท/ครอบครัว)

ข้าวครัง้ที่ 1 21.54 923.28 19,887.45 11.88 10,968.56 236,262.90 

ข้าวครัง้ที่ 2 21.54 894.59 19,269.46 11.62 10,395.13 223,911.12 

3.5 ค่าใช้จ่ายที่เปน็เงนิสดในการผลิต 

 จากการสํารวจข้อมูล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ต้องจ่ายเป็นตัวเงินสดสําหรับการ
ปลูกพืชมีดังน้ี 

 ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวคร้ังที่ 1 เฉลี่ยไร่ละ 3,892.06 บาท ข้าวคร้ังที่ 2 เฉลี่ยไร่ละ 
3,886.46 บาท ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นค่าใช้จ่าย ค่าพันธ์ุพืช ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่ายาปราบวัชพืช    
ค่านํ้ามัน ค่าจ้างไถที่ ค่าจ้างปลูก ค่าดูแลรักษา ค่าเก็บเก่ียว ค่าขนย้าย ค่าเช่าที่ดินและค่าภาษีที่ดิน  
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ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายทีเ่ปน็เงินสดโดยแยกต้นทุนผันแปรและต้นทนุคงที่ในการผลิตขา้วของ
เกษตรกรตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ปีการผลิต 2555/56      

                                                                                       หน่วย : บาทต่อไร่                          

รายการ 
ข้าวครัง้ที่ 1 

(ต่อไร่) 
ข้าวครัง้ที่ 2 

(ต่อไร่) 

ต้นทุนผันแปร 3,067.34 3,061.74 

1. ค่าเตรียมดินและดูแลรักษา 429.05 421.43 

- ค่าไถ 221.43 221.43 

- ค่าปลูก 53.33 45.71 

- ค่าดูแลรักษา 154.29 154.29 

2. ค่าเก็บเก่ียวผลผลิต 307.14 307.14 

- เก็บเกี่ยว 307.14 307.14 

- ขน ย้าย - - 

- ค่าสี - - 

3.ค่าวัสดุ 2,331.15 2,333.17 

- พันธ์ุพืช 648.57 648.57 

- ปุ๋ยเคมี 1,140.00 1,140.00 

- ยาปราบศัตรูพืช  272.33 274.17 

- นํ้ามัน 270.25 270.25 

- ค่าซ่อมวัสดุ   - - 

ต้นทุนคงท่ี  824.72 284.72 

- ค่าเช่าที่ดิน 822.22 822.22 

- ค่าภาษีที่ดิน   2.50 2.50 

รวม 3,892.06 8,886.46 
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3.6 รายได้ประเมินสุทธิเหนอืต้นทุนทีเ่ปน็เงินสดในการผลิตพืช 

 รายได้จากการเกษตร รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการปลูกข้าวคร้ังที่ 1  เกษตรกร
มีรายได้สุทธิจากการปลูกข้าว เฉลี่ยไร่ละ 7,076.50 บาท หรือเฉล่ียครอบครัวละ 152,427.93 บาท 
ข้าวครั้งที่ 2 เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการปลูกข้าว เฉลี่ยไร่ละ 6,508.71 บาท หรือเฉลี่ยครอบครัว
ละ 140,196.77 บาท  

ตารางที่ 7  รายได้ประเมินสุทธเิหนือต้นทุนที่เป็นเงนิสดในการผลิตพืชของเกษตรกร            
ตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ปีการผลิต 2555/56      

มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายทีเ่ปน็ตัวเงนิ รายได้สุทธ ิ 
ชนิดพชื ต่อไร่ 

(บาท) 
ต่อครอบครัว

(บาท) 
ต่อไร่ 
(บาท) 

ต่อครอบครัว
(บาท) 

ต่อไร่ 
(บาท) 

ต่อครอบครัว
(บาท) 

ข้าวครัง้ที ่1 10,968.56 236,262.90 3,892.06 83,834.97 7,076.50 152,427.93 

ข้าวครัง้ที่ 2 10,395.17 223,911.12 3,886.46 83,714.35 6,508.71 140,196.77 

รวม 21,363.73 460,174.02 7,778.52 167,549.32 13,585.21 292,624.70 

3.7 รายได้นอกการเกษตร   

 นอกจากเกษตรกรมีรายไ ด้จากการเพาะปลูกแล้ว ยังมีรายไ ด้ อ่ืนๆนอกจาก      
การเกษตรอีก เช่น รายได้จากการรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เงินเดือน/เงินจากบุตรหลาน เฉลี่ยครอบครัวละ     
33,033.00 บาท    

ตารางที่ 8 รายได้นอกการเกษตรของเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี    
ปีการผลิต 2555/56 

ประเภทรายได้ จํานวนเงิน (บาท) 
รับจ้างทั่วไป 3,000.00 
ค้าขาย 22,833.00 
เงินเดือน/เงินจากบุตรหลาน 7,200.00 

รวม 33,033.00 

3.8 รายได้ทั้งหมดของเกษตรกร 

 เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชในการเกษตรและรายได้นอกการเกษตรเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 493,207.02 บาท 
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ตารางที่ 9 รายได้ทั้งหมดของเกษตรกรตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี             
ปีการผลิต 2555/56      

ประเภทรายได้ จํานวนเงิน (บาท) 
รายได้ในภาคการเกษตร  
                     การผลิตพืช 460}174.02 
รายได้นอกภาคการเกษตร  
                     เป็นเงินสด    33,033.00 

รวม 493,207.02 

3.9 ค่าใช้จ่ายในการครองชพีของเกษตรกร 

 เกษตรกรค ่า ใช ้จ ่าย ในการครองช ีพ  เ ช ่น  ค ่าอาหารแห ้งและอาหารสด+แก ๊ส             
ค่าการศึกษา ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสื้อผ้า           
ค่าพิธีกรรมต่างๆ เฉลี่ยครอบครัวละ 126,146.00 บาท 

ตารางที่ 10 คา่ใช้จ่ายในการครองชีพของเกษตรกรตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ปีการผลิต 2555/56      

ประเภทรายจา่ย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าอาหารสดและอาหารแห้ง+แก๊ส 69,662.00 

ค่าการศึกษา 16,400.00 

ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด 10,582.00 

ค่าเดินทาง 6,550.00 

ค่าสาธารณูปโภค 13,952.00 

ค่าเสื้อผ้า 2,429.00 

ค่าพิธีกรรมต่างๆ 6,571.00 

รวม 126,146.00 

3.10 รายได้สทุธิของครอบครัวเกษตรกร  

  จาการสํารวจพบว่าเกษตรกรมีรายได้ในการเกษตรและรายได้นอกการเกษตร     
เป็นเงิน 493,207.02 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเกษตรและค่าใช้จ่ายนอกการเกษตร เป็นเงิน 
293,695.32 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 199,511.70 บาทต่อครอบครัว 
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ตารางที่ 11 รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ปีการผลิต 2555/56      

ประเภทของรายได้/คา่ใช้จ่าย 
รายได้/ค่าใช้จ่ายเปน็เงินสด  

(บาท) 
รายได้ของครอบครัว 493,207.02 
      รายได้ในการเกษตร 460,174.02 
      รายได้นอกการเกษตร 33,033.00 
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 293,695.32 
      ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตร 167,549.32 
      ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ 126,146.00 
รายได้สุทธิของครอบครัว 199,511.70 

3.11 ภาวะหนี้สนิของเกษตรกร 

 จากการสํารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสินเฉล่ียครอบครัวละ 155,833.00 บาท 
แหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรใช้บริการมากที่สุดคือ กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 75.00 สหกรณ์ ร้อยละ 58.33
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ร้อยละ 33.33 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพ  

ตารางที่ 12 ภาวะหนีส้นิของเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี           
ปีการผลิต 2555/56      

วัตถุประสงค์ในการกู้  (%) 
 

แหล่งสนิเชื่อ 
ร้อยละของ 
ครอบครัวที่กู้

จํานวนเงินกู้ 
ต่อครอบครัว 

( บาท ) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย  
 (%) 

เพื่อการ 
ครองชพี 

เพื่อการ 
ประกอบอาชพี 

กองทุนหมู่บ้าน 75.00 21,000.00 7.00  
สหกรณ ์ 58.33 75,833.00 8.16  

 
 

ธ.ก.ส. 33.33 59,000.00 6.00   
รวม / เฉลี่ย - 155,833.00 -          -  

3.12 ปัญหาของเกษตรกร 
 ปัญหาของเกษตรกรท่ีพบจากการสํารวจ ได้แก่ ศัตรูพืชรบกวน ร้อยละ 63.63  ราคาปัจจัยการ
ผลิตสูง ปุ๋ย ยา ราคาแพง ร้อยละ 54.54  ปัญหาดินเปรี้ยว ร้อยละ 45.45  ข้าวดีด ร้อยละ 30.35   
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ตารางที่ 13 ปญัหาของเกษตรกรตําบลตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี                
ปีการผลิต 2555/56      

ชนิดของปัญหา ร้อยละ 
ศัตรูพืชรบกวน 63.63 
ปัจจัยการผลิตสูง ปุ๋ย ยา ราคาแพง 54.54 
ปัญหาดินเปรี้ยว 45.45 
ข้าวดีด 30.35 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

4.1 สรปุ  

 จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า เกษตรกรมีอายุโดยเฉลี่ย 50.80 ปี การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่จบช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 40.00 สูงกว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 26.66 สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3   ร้อยละ 20.00 สูงกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 13.33 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ีย             
4.00 คน เป็นสมาชิกที่ทํางานในการเกษตร 1.80 คน หรือร้อยละ 45.00 เป็นสมาชิกที่ทํางานนอก
การเกษตร 0.88 คน หรือร้อยละ 22.00 นอกน้ันเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ทํางาน เน่ืองจาก กําลังเรียน         
0.66 คนหรือร้อยละ 16.50 คนชรา 0.33 คน หรือร้อยละ 8.25 และเป็นเด็ก 0.33 หรือร้อยละ 8.25  

 การถือครองที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือมีที่เป็นของ
ตนเองและเช่าทํา จากการสํารวจพบว่า เกษตรกรมีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง เฉลี่ย 23.29 ไร่หรือ
ร้อยละ 87.32 เช่าผู้อ่ืน 3.38 ไร่ หรือร้อยละ 12.68 รวม 26.67 ไร่ โดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็น
โฉนด ทั้งหมด 

  การใช้ที่ดิน เกษตรกรในหมู่บ้านใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในการปลูกข้าว เฉลี่ย 33.11 ไร่ และ
พืชผัก เฉลี่ย 3.38 ไร่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินในการปลูกข้าว  

  ข้าวคร้ังที่ 1  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 21.54 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 923.28 
กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งครอบครัวเฉล่ีย 19,887.45 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
11.88 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 10,968.56 บาท หรือครอบครัวละ 236,262.90 บาท  

  ข้าวคร้ังที่ 2  เกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 21.54 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 894.59
กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งครอบครัวเฉล่ีย 19,269.46 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
11.62 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 10,395.13 บาท หรือครอบครัวละ 223,911.12 บาท   

ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวคร้ังที่ 1 เฉลี่ยไร่ละ 3,892.06 บาท ข้าวคร้ังที่ 2 เฉลี่ยไร่ละ 
3,886.46 บาท ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นค่าใช้จ่าย ค่าพันธ์ุพืช ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่ายาปราบวัชพืช    
ค่านํ้ามัน ค่าจ้างไถที่ ค่าจ้างปลูก ค่าดูแลรักษา ค่าเก็บเก่ียว ค่าขนย้าย ค่าเช่าที่ดินและค่าภาษีที่ดิน  

 รายได้จากการเกษตร รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการปลูกข้าวคร้ังที่ 1  เกษตรกร
มีรายได้สุทธิจากการปลูกข้าว เฉลี่ยไร่ละ 7,076.50 บาท หรือเฉล่ียครอบครัวละ 152,427.93 บาท 
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ข้าวคร้ังที่ 2 เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการปลูกข้าว เฉลี่ยไร่ละ 6,508.71 บาท หรือเฉล่ียครอบครัว
ละ 140,196.77 บาท  

นอกจากเกษตรกรมีรายไ ด้จากการเพาะปลูกแล้ว ยังมีรายไ ด้ อ่ืนๆนอกจาก      
การเกษตรอีก เช่น รายได้จากการรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เงินเดือน/เงินจากบุตรหลาน เฉลี่ยครอบครัวละ     
33,033.00 บาท    

เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตพืชในการเกษตรและรายได้นอกการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 
493,207.02 บาท 

เกษตรกรค่าใช้จ ่ายในการครองชีพ เช่น ค่าอาหารแห้งและอาหารสด+แก๊ส             
ค่าการศึกษา ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสื้อผ้า           
ค่าพิธีกรรมต่างๆ เฉลี่ยครอบครัวละ 126,146.00 บาท 

จาการสํารวจพบว่าเกษตรกรมีรายได้ในการเกษตรและรายได้นอกการเกษตร  เป็นเงิน 
493,207.02 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเกษตรและค่าใช้จ่ายนอกการเกษตร เป็นเงิน 293,695.32 
บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 199,511.70 บาทต่อครอบครัว 

ปัญหาของเกษตรกรที่พบจากการสํารวจ ได้แก่ ศัตรูพืชรบกวน ร้อยละ 63.63  ราคา
ปัจจัยการผลิตสูง ปุ๋ย ยา ราคาแพง ร้อยละ 54.54  ปัญหาดินเปรี้ยว ร้อยละ 45.45  ข้าวดีด ร้อยละ 
30.35   

 จากการสํารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสินเฉล่ียครอบครัวละ 155,833.00 บาท 
แหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรใช้บริการมากที่สุดคือ กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 75.00 สหกรณ์ ร้อยละ 58.33
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส) ร้อยละ 33.33 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพ  

 


