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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตทางการเกษตร การพึ่งพิงทรัพยากรปาไม และความสามารถใน

การพึ่งตนเองของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถ้ํา โดยศึกษาครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง ดวยวิธีการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 40 ครัวเรือน การรวบรวมขอมูลใชการสํารวจ การสัมภาษณ และ

การสังเกต การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่และคารอยละสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และใชการวิเคราะหเนื้อหา

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบวา ครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถ้ํามีการผลิตทางการเกษตร 2 รูปแบบ 

คือ1) การปลูกพืชลักษณะสวนสมรม รอยละ 73.68 พื้นที่การเกษตรเฉลี่ย 29.07 ไรตอครัวเรือน พื้นที่ตอหนวย

แรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 7.33 ไร และ 2) การปลูกพืชลักษณะเชิงเดี่ยว รอยละ 26.32 พื้นที่การเกษตรเฉลี่ย 19.30 ไร

ตอครัวเรือน พื้นที่ตอหนวยแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 10.77 ไร จากการวิเคราะหเสนแหงการยังชีพ พบวาพื้นที่ปลูกพืช

ที่ทําใหครัวเรือนเกษตรกรสรางรายไดที่เพียงพอตอการยังชีพ คือ 47,160 บาทตอครัวเรือนตอปมีหลากหลาย ไดแก 

สะตอ ขาวโพดหวาน ทุเรียน กาแฟ ยางพารากอน ยางพาราแผน แตงราน และพริก เทากับ 15.39, 7.91, 6.92, 

6.06, 4.55, 2.60, 2.55 และ 2.27 ไร ตามลําดับ สําหรับรายไดภาคเกษตร พบวา ครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 65 มี

รายไดเพียงพอตอการยังชีพ และเมื่อพิจารณารายไดจากภาคเกษตรรวมกับการพึ่งพิงทรัพยากรปาไม พบวา

ครัวเรือนเกษตรกรถึงรอยละ 92.50 มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ โดยสามารถพึ่งตนเองไดจากการผลิตทาง

การเกษตร และการนําของปามาบริโภค ทําใหชวยลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนาย
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ABSTRACT 
 The research objectives  were to study agricultural production, forest resources dependency,  and 

capability of self-reliance of farmers in Nathum Village. Data were collected from the purposive sample 

of 40 households using a mixed approach of survey, interview, and farm observation. Quantitative data 

were analyzed using frequencies and percentage. Qualitative data were analyzed with content analysis. 

The research found that there were 2 patterns of agricultural production as follows. The first pattern 

(73.68%) was Suan SomRom or Mixed Orchard system, with the average area of 29.07 rais per 

household and the average area per worker of 7.33 rais. The second pattern (26.32%) was Monoculture 

system, with the average area of 19.30 rais per household and the average area per worker of 10.77 

rais. The survival threshold analysis found that the agricultural area for each crop in which farmers 

could earn sufficient income, which was 47,160 baht per household per year, are varied; stinkbean, 

corn, coffee, durian, cuplump, sheet, cucumber, and chilli required 15.39, 7.91, 6.92, 6.06, 4.55, 2.60, 

2.55 and 2.27 rais, respectively. Regarding to income from agricultural production, 65% of the farmers 

generated sufficient income for survival. Considering income from agriculture together with forest 

resources dependency, 92.50% of the farmers could generate sufficient income for survival. They had 

self-reliance abilities by agricultural production and forest resources dependency. Consumption of forest 

products was able to decrease household consumption expenses and the farmers also had additional 

income from selling forest products. 
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คํานํา 
ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศพื้นฐานเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม จาก

นโยบายและผลการพัฒนาดังกลาว ทําใหประเทศประสบปญหาการกระจุกตัวของความเจริญอยูที่ศูนยกลาง การ

เพิ่มขึ้นของมลภาวะ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง (นีรานันท  นาคกระแสร, 

2549) โดยเฉพาะปาไมที่ถูกบุกรุก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินมีความสัมพันธกับการลดลงของ

พื้นที่ปา โดยเฉพาะในชวง ป พ.ศ. 2510-2520 รัฐบาลมีนโยบายเรงรัดการพัฒนา ทําใหที่ดินปาไมถูกจัดสรรไป

กอสรางเสนทาง เขื่อนขนาดใหญ และปลูกพืชไร  ในชวงป พ.ศ. 2504-2525 พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 64.53 

ลานไร เปน 123.59 ลานไร คิดเปนรอยละ 47.79 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ปาไมลดลงจาก 

167.24 ลานไร เปน 97.88 ลานไร คิดเปนรอยละ 70.86 ของพื้นที่ปาไมทั้งหมด ป พ.ศ.2523 หลังสมาชิกพรรค

คอมมิวนิสตละทิ้งฐานที่มั่นในปา ไดมีผูคนบุกรุกเขาไปใชประโยชน ทําใหชวงป พ.ศ. 2520-2530 ปาถูกทําลายสูง

มาก (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2000 อางใน สมศักดิ์  สุขวงศ, 2550) จนกระทั่งในป พ.ศ. 2542 

พื้นที่ปาไมลดลงต่ําที่สุดคือ 80.61 ลานไร อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการปลูกปา สงผลใหในป พ.ศ.

2549 มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นเปน 104.74 ลานไร (กรมปาไม, 2549)  
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บานหนาถ้ํา ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี เปนหมูบานหนึ่งในเขตพื้นที่ปาตนน้ํา

คลองคราม ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ แตจากการเปดสัมปทานเหมืองแรและปาไม ชาวบานไดยายเขามาทํากิน

และตั้งถิ่นฐาน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงไดขยายพื้นที่การเกษตรเขาไปในเขตอนุรักษปาไม ขณะเดียวกันก็ประสบ

ปญหาในการผลิต คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดความรูในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัย 

(องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท, 2550) ทั้งนี้ ปญหาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความ

เชื่อมโยงกันเปนระบบระหวางกิจกรรมของมนุษย พืช และกระบวนการทางนิเวศวิทยา จึงจําเปนตองศึกษาถึงการ

ผลิตทางการเกษตรและการพึ่งพิงทรัพยากรปาไมของชุมชนบานหนาถ้ํา รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติ ตลอดจนวิถี

ชีวิตที่ทําใหเกษตรกรสามารถดํารงอยูและพึ่งตนเองได 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษากลุมครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง 

ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเปนครัวเรือนทั้งหมดที่ตั้งบานเรือนและพัก

อาศัยอยูจริงในหมูบาน จํานวน 40 ครัวเรือน  การรวบรวมขอมูล ใชการสํารวจ การสัมภาษณ และการสังเกต การ

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และใชการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพ 

 

ผลและวจิารณ 
 

สภาพพ้ืนที่ศกึษา 
 บานหนาถ้ําตั้งอยูในเขตตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งอยูในเขตปาสงวน

แหงชาติ ปาชัยคราม และบางสวนอยูในเขตอุทยานแหงชาติส่ีขีด โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร อาณาเขตติดตอ

พื้นที่ใกลเคียงคือ ทิศเหนือติดตอกับหมูบานคลองครามเหนือ ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏรธานี  

ทิศใตติดตอกับเขาคีโหมด ตําบลเขานอย อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไม

ตะเคียน ตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช และทิศตะวันตกติดตอกับบานกงหนิง ตําบลทาอุแท 

อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี  ลักษณะสภาพพื้นที่สวนใหญเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลาดชัน และ

พื้นราบในบริเวณหุบเขา มีลําน้ําคลองครามไหลผานหมูบาน สภาพปาเปนปาดิบชื้นที่คอนขางสมบูรณ (องคการ

บริหารสวนตําบลทาอุแท, 2550) 
 

ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรตัวอยาง 
 เกษตรกรตัวอยางที่ทําการศึกษามีจํานวนทั้งส้ิน 40 คน เปนชาย 37 คน และหญิง 3 คน เกษตรกรมีอายุ

นอยที่สุด 24 ป และอายุมากที่สุด 76 ป โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 50.00 ของ

เกษตรกรตัวอยางทั้งหมด รองลงมาเปนชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 17.50 ของเกษตรกรทั้งหมด สวน

ใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 70.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1 
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 สําหรับขนาดครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนระหวาง 2-4 คน คิดเปนรอยละ 92.50 ของครัวเรือน

เกษตรกรทั้งหมด รองลงมาเปนครัวเรือนที่มีสมาชิกระหวาง 5-7 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 

ในสวนของสมาชิกครัวเรือนที่เปนวัยแรงงาน ซึ่งมีอายุตั้งแต 15-65 ป พบวาแรงงานในครัวเรือนสวนใหญมีอายุระหวาง  

15-25 ป คิดเปนรอยละ 33.33 ของแรงงานครัวเรือนทั้งหมด รองลงมา คือชวงอายุระหวาง 36-45 ป, 46-55 ป, 26-35 

ป และ 56-65 ป คิดเปนรอยละ 25.71, 19.05, 14.29 และ 7.62 ของแรงงานครัวเรือนทั้งหมด ตามลําดับ                  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  เพศ อายุ การศึกษา ขนาดครัวเรือน และชวงอายุแรงงานของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง บานหนาถ้ํา 

เพศ อายุ(ป) การศึกษา 
 ชาย หญิง 

รวม 
21-30 31-40 41-50 51-60 > 60 

รวม 
ประถม มัธยม >มัธยม 

รวม 

เกษตรกร 37 3 40 5 7 20 6 2 40 28 10 2 40  

รอยละ  92.50    7.50   100.00  12.50    17.50     50.00     15.00     5.00   100.00     70.00     25.00       5.00 100.00 

  ขนาดครวัเรอืน ชวงอายุของแรงงานในครัวเรอืน  

  2-4 คน 5 - 7 คน 
รวม 

15-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป 
รวม 

ครวัเรือน 37 3 40 35 15 27 20 8 105 

รอยละ 92.50 7.50 100.00 33.33 14.29 25.71 19.05 7.62 100.00 

 

สําหรับการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางบานหนาถ้ําจํานวน 40 ครัวเรือน พบวามีเกษตรกร

จํานวน 38 ครัวเรือนมีที่ดินทํากินทางการเกษตร สวนเกษตรกรอีกจํานวน 2  ครัวเรือน ไมมีที่ดินทํากินทางการเกษตร

โดยประกอบอาชีพรับจางทางการเกษตร พรอมท้ังเก็บหาของปาเพื่อบริโภคและเปนรายได ในสวนของเกษตรกรที่มี

ที่ดินทํากินทางการเกษตรนั้นมีขนาดพื้นที่การถือครองสวนใหญอยูระหวาง 10 - 20 ไร คิดเปนรอยละ 47.50 ของ

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 92.50 มีลักษณะการถือครองพื้นที่การเกษตรเปนของตนเอง 

รองลงมาเปนลักษณะการถือครองที่ไมไดเชาแตมีผูอื่นใหทําฟรี (ญาติพี่นอง และนายทุน) คิดเปนรอยละ 2.50 ของ

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ในสวนของจํานวนแรงงานครัวเรือน พบวาครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีแรงงานครัวเรือน 2 คน/ครัวเรือน คิด

เปนรอยละ 40.00 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด รองลงมามีแรงงานครัวเรือนมากกวา 3 คน/ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

32.00 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด สวนแรงงานครัวเรือน 3 คนและ 1 คน/ครัวเรือน คิดเปนรอยละ15.00 และ 13.00 

ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ตามลําดับ  

สําหรับขนาดพื้นที่การเกษตรตอแรงงานครัวเรือน พบวาครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่การเกษตร

ระหวาง 5 - 10 ไร/แรงงานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 47.37 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด รองลงมามีพื้นที่

การเกษตรระหวาง 11 - 15 ไร/แรงงานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 21.05 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด สวนพื้นที่

การเกษตรนอยกวา 5 ไร และพื้นที่การเกษตรที่มากกวา 15 ไร/แรงงานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.42 และ 13.16 

ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  951 

ตารางที่ 2   ขนาดพื้นที่การถือครอง ลักษณะการถือครองที่ดิน จํานวนแรงงานครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรตอ

แรงงานครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง บานหนาถ้ํา  

ขนาดพื้นที่การถอืครอง (ไร) ลักษณะการถือครองพื้นที ่
   ไมมี < 10 10-20 21-30 31-40 > 40 

รวม 
ไมมี ตนเอง ผูอื่นใหทําฟร ี

รวม 

ครัวเรือน 2 4 19 7 4 4 40 2 37 1 40 

รอยละ 5.00 10.00 47.50 17.50 10.00 10.00 100.00 5.00 92.50 2.50 100.00 

   จํานวนแรงงานครัวเรือน (คน) พื้นที่การเกษตรตอแรงงานครัวเรือน (ไรตอคน) 

  1 2 3 > 3 
รวม 

< 5    5-10      11-15  > 15  
รวม 

ครัวเรือน 5 16 6 13 40 7 18 8 5 381 

รอยละ 13.00 40.00 15.00 32.00 100.00 18.42 47.37 21.05 13.16 100.00 

หมายเหตุ: 1ในการวิเคราะหพื้นที่การเกษตรตอแรงงานครัวเรือน วิเคราะหจากจํานวนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินทางการเกษตร 

 

พัฒนาการของการผลิตทางการเกษตร 
 การผลิตทางการเกษตรชวงที่ 1: “สัมปทานเหมืองแร และบุกเบิกที่ดินทํากิน” (ประมาณ พ.ศ. 

2495 - 2522) ในชวงนี้สภาพพื้นที่เปนปาดิบชื้น มีสภาพสมบูรณ การผลิตทางการเกษตรมีทั้งเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน ไดแก ขาวไรและพริก และการผลิตเพื่อการคา ไดแก ยางพาราและกาแฟ ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก 

อุปกรณทําการเกษตรแบบงายๆ ใชพืชพันธุพื้นเมือง ไมมีการใชสารเคมีและปุยเคมี มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน 

ตนทุนการผลิตต่ํา และเก็บหาของปามาบริโภค เนื่องจากมีแหลงน้ําและอาหารอุดมสมบูรณ ชาวบานสวนใหญมีวิถี

ชีวิตเพื่อการยังชีพ อยูรอดไดจากการพึ่งตนเองและพึ่งพาทรัพยากรปาไม  

การผลิตทางการเกษตรชวงที่ 2: “กาแฟมาปาหมด”  (ประมาณ พ.ศ. 2523-2530) ชวงป พ.ศ.2523 เปน

ชวงที่รัฐบาลสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาและสงออกที่สรางแรงจูงใจดานราคาผลผลิต ทําใหเกิดการขยาย

พื้นที่การผลิต ตอมาในชวงป พ.ศ.2525-2527 กาแฟมีราคาสูงจึงมีการปลูกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีราษฎรจากจังหวัด

นครศรีธรรมราชยายมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคาเปนหลักแทนการทําเกษตรเพื่อยังชีพ 

ไดแก กาแฟ และยางพารา โดยเกษตรกรมีการวางแผนปลูกพืชตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน ปลูกยางพารา

บนยอดเนิน ปลูกกาแฟบนพื้นที่ราบต่ําลงมา มีการจางงานและใชสารเคมีเพิ่มขึ้น  
การผลิตทางการเกษตรชวงที่ 3: “สวนสมรมและเกษตรกรรมยั่งยืน” (ประมาณ พ.ศ. 2531–2548) 

แบงเปน 2 ชวง คือ 1)ชวงแรก: จากสวนกาแฟสูสวนสมรม (พ.ศ. 2531-2544) หลังจากป พ.ศ.2532 ราคากาแฟลด

ต่ําลง เกษตรกรเริ่มปลูกไมผลในสวนกาแฟเปนจุดเริ่มของการปรับเปล่ียนมาเปน “สวนสมรมแบบสมัยใหม”     2) ชวงที่

สอง: สูวิถีเกษตรยั่งยืน (พ.ศ.2545–2549) ทางภาครัฐและเอกชน เชน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4 สุราษฎรธานี และ

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ไดเขามาสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ตอมาในปพ.ศ.2550 ยางพารามีราคาสูง 

แตผลไมมีราคาตกต่ํา ผลักดันใหเกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิต โดยปลูกยางพาราแซมในสวนกาแฟ และปลูกพืชไรใน

แปลงยางพาราที่ยังไมใหผลผลิต 

การผลิตทางการเกษตรในปจจุบัน (พ.ศ. 2550) จากครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 38 ครัวเรือน พบวามีการ

ผลิตทางการเกษตร 2 ประเภท คือ 1)การผลิตลักษณะเชิงเดี่ยว มีจํานวน 12 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 31.57 ของ

ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา จํานวน 9 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.68 ของครัวเรือน

เกษตรกรทั้งหมด รองลงมา คือ กาแฟ จํานวน 2 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.26 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด และ
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ปาลมน้ํามัน จํานวน 1 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.63 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ตามลําดับ และ 2) การผลิต

ลักษณะสวนสมรม มีจํานวน 26 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 68.43 ของครัวเรือนเกษตรกรทัง้หมด โดยการปลกูพชืตัง้แต 2 

ชนิดขึ้นไป ซึ่งแบงได 4 รูปแบบ โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การปลูกกาแฟ+มังคุด+ลองกอง+ทุเรียน+สะตอ+

หมาก+พริก จํานวน 10 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 26.32 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด รองลงมา คือการปลูก

ยางพารา+กาแฟ+มังคุด+ลองกอง+ทุเรียน+สะตอ+หมาก จํานวน 9 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.68 ของครัวเรือน

เกษตรกรทั้งหมด การปลูกมังคุด+ลองกอง+สะตอ+พริก+ขาวโพด+แตงราน จํานวน 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 13.17 

ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด และการปลูกลองกอง+มังคุด จํานวน 2 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.26 ของครัวเรือน

เกษตรกรทั้งหมด ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  การผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง บานหนาถ้ํา  

 การผลิตทางการเกษตร (การปลูกพืช) จํานวนครวัเรือน          รอยละ 

เชิงเดี่ยว 
1. ยางพารา 

               12 
            9 

   31.57 
      23.68 

2. กาแฟ             2         5.26 

3. ปาลมน้ํามัน            1         2.63 

สวนสมรม                 26    68.43 
4. กาแฟ+มังคุด+ลองกอง+ทุเรียน+สะตอ+หมาก+พริก            10      26.32 

5.ยางพารา+กาแฟ+มังคุด+ลองกอง+ทุเรียน+สะตอ+หมาก             9      23.68 

6. มังคุด+ลองกอง+สะตอ+ พริก+ขาวโพด+แตงราน             5      13.17 

7. ลองกอง+มังคุด             2         5.26 

รวม                38   100.00 

 
ตนทุน ผลตอบแทน และพืน้ที่เพาะปลูกพืชที่เพียงพอตอการยังชีพของครัวเรือนเกษตรกร 
 การผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถ้ํา พบวาการปลูกพริกมีตนทุนการผลิตมากที่สุด 

คือ 29,080 บาท/ไร/ป รองลงมาคือแตงราน กาแฟ ทุเรียน ขาวโพดหวาน สะตอ ยางพารากอน และยางพาราแผน 

เทากับ 5,740, 3,180 2,120 1,955 920 456 และ356 บาท/ไร/ตอป ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณารายไดหลังหัก

ตนทุนผันแปร พบวา ยางพารา(ยางแผน) มีรายไดหลังหักตนทุนผันแปรสูงที่สุด เทากับ 23,864 บาท/ไร/ป รองลงมา 

คือพริก แตงราน ยางพารากอน กาแฟ ทุเรียน ขาวโพดหวาน และสะตอ เทากับ 20,920 18,760 10,744 7,870 

6,880 6,045 และ 3,080 บาท/ไร/ป ตามลําดับ จะเห็นไดวาพืชที่สรางรายไดใหเกษตรกรมากที่สุด คือ ยางพารา 

(ยางแผน) ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงดานราคาคอนขางมาก ตามสถิติของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง (2552) ชี้ใหเห็นวาราคาของยางพาราแผนดิบมีความผันผวนสูงในรอบ 9 ปที่ผานมา เร่ิมจากปพ.ศ. 2544 

มีราคาเฉลี่ย 21.45 บาทตอกิโลกรัม จากนั้นมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ.2551 มีราคาสูงสุด 100.56 บาทตอ

กิโลกรัม และคอยๆ ลดต่ําลง ในป พ.ศ.2552 มีราคา 45.36 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรสวนใหญจํานวน 26 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 68.43 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ปลูกพืชแบบสวนสมรม สามารถลดความเสี่ยงตอ

การผันผวนดานราคาผลผลิตได หากพิจารณาการปลูกพืชที่จะสรางรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพสําหรับสมาชิก

ในครัวเรือนจํานวน 4 คน คือ 47,160 บาท/ครัวเรือน/ป ควรจะตองมีพื้นที่ปลูกสะตอแบบเชิงเดี่ยวไมนอยกวา 15.39 
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ไร รองลงมาเปนขาวโพดหวาน ทุเรียน กาแฟ ยางพารากอน ยางพาราแผน แตงราน และพริก เทากับ 7.91 6.92 

6.06 4.55 2.60 2.55 และ 2.27 ไร ตามลําดับ ทั้งนี้ขนาดพื้นที่การปลูกพืชแตละชนิดสามารถสรางรายไดเพียงพอ

ตอการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ปลูกพืชกับการยังชีพของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง บานหนาถ้ํา 

 
ผลผลิตจากปา: สวัสดิการชมุชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

ครัวเรือนเกษตรกรไดใชประโยชนจากการเก็บหาของปาเพื่อการยังชีพและเปนรายไดเสริม ซึ่งการเก็บหา

ของปาเพื่อการยังชีพ ไดแก ผักกูด ผักเหลียง ผักหวาน ผักหวานปา เห็ด ผลไมปา สัตวปา และสัตวน้ําบางชนิด ตาม

ชายปาตลอดแนวลําคลองและใกลแปลงเกษตร สวนของปาที่เปนรายไดสําคัญไดแก น้ําผ้ึงและสะตอ ซึ่งเกษตรกร

รวมตัวกันเปนกลุม เนื่องจากตองใชทักษะ ความชํานาญ และกําลังคน นอกจากนี้ยังใชประโยชนจากตนไมในการ

สรางบาน ทําไมกวาด และเปนสมุนไพรเพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บ จากการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง พบวาการ

ใชประโยชนจากปาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนมูลคาอาหารเฉลี่ยวันละ 50 บาทตอวัน หรือ 18,250 บาทตอ

ป และการใชประโยชนจากปาเพื่อสรางรายไดเสริม คิดเปนมูลคา 871,200 บาทตอป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   

ทิพวัลย  สีจันทร และคณะ (2551) รายงานวาชุมชนปาเขาราวเทียนทองไดใชประโยชนจากปาเพื่อการบริโภคและ

เปนรายไดเสริม ในลักษณะขายเปนผลผลิตสด แปรรูปไวบริโภคและจําหนาย นับเปนการ “ลดรายจาย” และ “เพิ่ม

รายได” ที่สําคัญของชุมชน ดังนั้น ผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติจากปาชุมชนจึงนับไดวาเปน “สวัสดิการ” ของผูคนใน

ชุมชน และเปนแหลง “รายไดจริง” (Real Income) ซึ่งไมไดหมายถึงเพียงตัวเงินเทานั้น แตรวมถึงการใชประโยชน

จากปาของชุมชนในหลากหลายมิติ 

 

สมาชิกครัวเรือน คายังชีพ พื้นที่ปลูก (ไร) 
(คน) (บาท) ยางแผน พริก แตงราน ยางกอน ทุเรียน กาแฟ ขาวโพด สะตอ 

1 11,790 1.12 0.58 0.66 1.26 1.78 1.56 2.05 3.91 

2 23,580 1.61 1.14 1.29 2.36 3.49 3.06 4.00 7.74 

3 35,370 2.11 1.70 1.92 3.46 5.21 4.56 5.96 11.56 
4 47,160 2.60 2.27 2.55 4.55 6.92 6.06 7.91 15.39 
5 58,950 3.10 2.83 3.18 5.65 8.63 7.56 9.86 19.22 

6 70,740 3.59 3.39 3.80 6.75 10.35 9.05 11.81 23.05 

7 82,530 4.08 3.96 4.43 7.85 12.06 10.55 13.76 26.88 

ผลผลิต (กก./ไร/ป) 304 1,000 3,500 300 170 500 1,000 2,000 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 80 50 7 37 65 18 8 2 

รายไดผลผลิต (บาท/ไร/ป) 24,320 50,000 24,500 11,100 11,050 9,000 8,000 4,000 

ตนทุนผันแปร (บาท/ไร/ป) 456 29,080 5,740 356 3,180 2,120 1,955 920 

รายไดหลังหักตนทุนผันแปร

(บาท/ไร/ป) 23,864 20,920 18,760 10,744 6,880 7,870 6,045 3,080 

ตนทุนคงที่ (บาท/ป) 14,948 250 628 1,773 455 510 628 250 
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การพึ่งตนเองของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถา 
จากการศึกษารายไดรวมของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถ้ํา ซึ่งประกอบดวยรายไดจากภาคเกษตร รายได

จากการพึ่งพิงทรัพยากรปาไม และรายไดจากนอกภาคเกษตร พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดจากภาคเกษตร

เฉล่ีย 95,654 บาทตอป รายไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรปาไมเฉล่ีย 48,400 บาทตอป และรายไดจากนอกภาค

เกษตรเฉลี่ย 58,022 บาทตอป เมื่อพิจารณาคาใชจายที่จําเปนของครัวเรือนเกษตรกรที่สามารถดํารงชีพอยูได 

โดยประมาณการจากครัวเรือนที่มีสมาชิกจํานวน 4 คน ประกอบดวยคาอาหาร 39,000 บาท คาเครื่องนุงหม 3,360 

บาท คายารักษาพยาบาล 1,200 บาท และคาสาธารณูปโภค 3,600 บาท รวมเปนเงิน 47,160 บาทตอป ทั้งนี้ ใน

การวิเคราะหเสนแหงการยังชีพใชตัวเลขที่เปนคายังชีพตามจริงที่สัมพันธกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลาวคือ 

สมาชิกในครัวเรือนจํานวน 1 คน ตองมีคาใชจายเพื่อการยังชีพจํานวน 11,790 บาท/ป หากมีสมาชิกจํานวน 4 คน

จํานวนคายังชีพเทากับ 47,160 บาท/ป  

จากภาพที่ 1 การศึกษารายไดรวมของครัวเรือนเกษตรกรบานหนาถ้ํา ซึ่งประกอบดวยรายไดจากภาค

เกษตร รายไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรปาไม และรายไดจากนอกภาคเกษตร พบวาครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดจาก

ภาคเกษตรเหนือเสนแหงการยังชีพ รอยละ 65 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนครัวเรือนที่มีพื้นที่

ตั้งแต 20 ไรขึ้นไป อยางไรก็ตาม ยังมีครัวเรือนที่มีพื้นที่นอยกวา 20 ไรที่สามารถอยูรอดได เนื่องจากมีการปลูกพืช

ลักษณะสวนสมรมที่มีการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรใหมีรายไดตอเนื่อง โดยปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งป ไดแก 

ปลูกผัก ไมผล สะตอ ไมยืนตน และพืชไร สอดคลองกับงานวิจัยของนริศรา ฤทธิ์มนตรี (2543) ไดศึกษาการทําสวน

ผสมผสานกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจกรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่รายงานวาการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบของไรนาสวนผสม หรือสวนผสมผสานเปนผลิตทาง

การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนและทําใหเกษตรกรมีรายไดหมุนเวียนที่สามารถพึ่งตนเอง สวน

ครัวเรือนที่มีรายไดจากภาคเกษตรต่ํากวาเสนแหงการยังชีพจําเปนตองหารายไดเสริมจากการพึ่งพิงทรัพยากรปา

เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ แสดงใหเห็นวารายไดจากการพึ่งพิงทรัพยากรปาไมรวมกับรายไดจากภาค

เกษตรชวยใหครัวเรือนเกษตรสามารถอยูรอดไดถึงรอยละ 92.50 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ทั้งนี้ รายไดจาก

การจําหนายของปา คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 48,400 บาทตอครัวเรือนตอป รวมทั้งการนําผลผลิตจากปามาบริโภค ชวย

ลดรายจายคาอาหารในครัวเรือน ทําใหเกษตรกรสามารถอยูรอดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวัลย  สีจันทร 

และคณะ (2551) ที่รายงานวาชุมชนเขาราวเทียนทองตองอาศัยพึ่งพิงปาชุมชนคอนขางเขมขน การผลิตทาง

การเกษตรไมสามารถสรางรายไดอยางเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนเขตเกษตรน้ําฝน ผลผลิตขึ้นอยูกับ

สภาพดินฟาอากาศ ทําใหมีความเสี่ยงสูง และราคาผลผลิตทางการเกษตรไมแนนอน สงผลใหวิถีชีวิตของผูคนใน

ชุมชนตกอยูในภาวะยากลําบากอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ครัวเรือนเกษตรกรยังไมสามารถอยูรอดไดทุกครัวเรือน

จึงตองพึ่งรายไดจากนอกภาคเกษตร แสดงใหเห็นวาครัวเรือนเกษตรกรจะสามารถอยูรอดไดนั้น จําเปนตองพึ่งพิง

ทั้งรายไดจากภาคเกษตร รายไดจากทรัพยากรปาไม และรายไดจากนอกภาคเกษตร   
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รายไดนอกภาคเกษตร

รายไดจากปา

รายไดภาคเกษตร

เสนแหงการยังชีพ

 
ภาพที ่1 แสดงรายไดรวมเปรียบเทียบกับเสนแหงการยังชีพของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง (ตามจาํนวนสมาชิก 

 ในครัวเรือน) บานหนาถ้ํา ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2550 
 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยของจักรพงศ  พิริยพล (2542) ซึ่งไดศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่

มีผลตอการใชประโยชนทรัพยากรปาไม บานทายเสือ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบวาเมื่อ

รายไดรวมจากภาคเกษตรต่ํา ทําใหมีการใชทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน ตรงขามกับผลการศึกษาในพื้นที่ตัวอยาง ซึ่งพบวา รอยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด มีการพึ่งพิงปา

เพื่อการบริโภค และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหเกิดการอนุรักษและการใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน อีกทั้งมีการผลิตทางการเกษตรที่เกื้อกูล ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง มีการผลิตทางการเกษตร 2 รูปแบบ คือ 1) การปลูกพืชลักษณะสวนสมรม 

รอยละ 73.68 พื้นที่การเกษตรเฉลี่ย 29.07 ไรตอครัวเรือน พื้นที่การเกษตร/หนวยแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 7.33 ไร 

และ 2) การปลูกพืชลักษณะเชิงเดี่ยว รอยละ 26.32 พื้นที่การเกษตรเฉลี่ย 19.30 ไรตอครัวเรือน พื้นที่การเกษตร/

หนวยแรงงานครัวเรือนเฉลี่ย 10.77 ไร จากการวิเคราะหเสนแหงการยังชีพ พบวา พื้นที่ปลูกพืชที่ทําใหครัวเรือน

เกษตรกรสรางรายไดที่เพียงพอตอการยังชีพ คือ 47,160 บาท/ครัวเรือนตอป ไดแก สะตอ ขาวโพดหวาน ทุเรียน 

กาแฟ ยางพารากอน ยางพาราแผน แตงราน และพริกเทากับ 15.39, 7.91, 6.92, 6.06, 4.55, 2.60, 2.55 และ 

2.27 ไร ตามลําดับ สําหรับรายไดจากภาคเกษตร พบวาครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 65 มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 

และเมื่อพิจารณารายไดจากภาคเกษตรรวมกับการพึ่งพิงทรัพยากรปาไม ครัวเรือนเกษตรกรถึงรอยละ 92.50 

สามารถมีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ ทั้งนี้การนําผลผลิตจากปามาบริโภคสามารถลดรายจายคาอาหารใน

ครัวเรือน คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 18,250 บาท/ครัวเรือน/ป และมีรายไดจากการจําหนายผลผลิตจากปา คิดเปนมูลคา

เฉล่ีย 48,400 บาท/ครัวเรือน/ป นักวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับครัวเรือนที่มีรายไดรวมไมเพียงพอตอการยังชีพ โดย

ควรเรียนรูดานการผลิตและวิถีชีวิตจากครัวเรือนที่มีรายไดเพียงพอตอการยังชีพ จากผลการศึกษาครัวเรือนเหลานี้มี

การลดคาใชจายและการพึ่งพาจากภายนอก โดยปลูกพืชไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อใชสอยและเปนอาหาร การทําปุย

รายได (บาท/ป) 

ขนาดพื้นทีท่างการเกษตร (ไร) 
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หมักใชเองจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ลดการซื้อปุยเคมีและสารเคมี รวมทั้งวางแผนการผลิตเพื่อใหมี

รายไดอยางตอเนื่องตลอดปดวยกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย การปลูกพืชที่มีความเสี่ยงดานราคาต่ํา กําหนด

ชวงเวลาการปลูกพืชอื่นเพื่อทดแทนรายไดจากสวนยางพาราในชวงที่ยังไมใหผลผลิต นอกจากนี้ ควรเพิ่มศักยภาพ

ของกลุมอนุรักษปาตนน้ําในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม มีกลุมออมทรัพยเพื่อพัฒนา

อาชีพและสวัสดิการชุมชน เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองของเกษตรกรและชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
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ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (อัดสําเนา). 
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