




บทสรุปผูบริหาร 
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ป 2559 

ตามแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 

 

 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 มีเปาหมายหลักขอท่ี 1 คือ ดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 82 เมื่อส้ินป 2559 ซึ่งในการจัดทําดัชนีความผาสุก 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูลและจัดทํา โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความ
ผาสุกของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต ศึกษาผลการพัฒนาการเกษตร และสรางดัชนี
วัดความผาสุกของเกษตรกร พรอมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนังฯ   

ผลการศึกษาปรากฏวา ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมีองคประกอบ 
16 ตัวช้ีวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม และพบวาในป 2559 เกษตรกร
มีความผาสุกในระดับ 81.93 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี   
 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนดีานสุขอนามัย 
อยูในระดับดีมาก ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษา อยูในระดับปานกลาง แตดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับตองเรงแกไข เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตางๆ พบวา มีตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑตองเรงปรับปรุง 
และตองเรงแกไข 6 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องด่ืม และยาสูบ) (2) การออมของ
ครัวเรือนเกษตร (3) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (4) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรม (5) สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีในเขตลุมน้ําปากพนัง และ(6) การฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรดิน โดยผลการคํานวณในแตละดานมีดังนี้ 
 (1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 82.08 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดี ตัวช้ีวัดท่ีมีคา
ดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และการมีกรรมสิทธิในท่ีดินทํากิน 
 (2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.74 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานคุณภาพอาหาร มีการใหบริการความรูในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากข้ึน 
โดยเฉพาะดานการผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัย
ท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึน 
 (3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2559 รอยละ 78.62 แตยังจัดอยูในระดับ
การพัฒนาปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ พบวา มี
การพัฒนาในระดับดีมาก รอยละ 98.40 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการศึกษา
มากข้ึนอยางตอเนื่องตอไป แตจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รอยละ 26.72 ซึ่ง
ถือวาตํ่า และตํ่าท่ีสุดใน 16 ตัวช้ีวัด เนื่องจากยังมีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีนอย เมื่อ
เทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรท้ังหมด จากผลการศึกษา จึงควรสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับความรู เทคโนโลยี 
และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน 
เพื่อมีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ รูจักคิด รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความ
ระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน  
 (4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับดี คือมีคาดัชนีรอยละ 85.41 เมื่อพิจารณาคา
ตัวช้ีวัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน 



ยังอยูในระดับปานกลาง จึงควรมุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณของภาคเกษตร ความพอใจและภูมิใจใน
อาชีพเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง การรวมกลุม/สถาบันใหมีความเขมแข็ง   
 (5) ดานส่ิงแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีคา
ดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นท่ีเพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัด
สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข ในขณะหนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟนฟูทรัพยากรดิน อยางตอเนื่อง แตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีมีปญหาในดานดิน ยังคง
ตองการการแกไข และปรับปรุงสภาพดินอยางตอเนื่อง  

 ขอเสนอแนะ เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวช้ีวัด ท่ีมีคาดัชนีตํ่ากวารอยละ 
70 ซึ่งมีอยู 6 ตัวช้ีวัด ไดแก 

 (1) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกษตรกรทราบคาใชจายภายในครัวเรือน และลด
คาใชจายท่ีไมจําเปนในครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดเครื่องด่ืมแอลกอฮอร และยาสูบ พรอมท้ังสงเสริมให
เกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตร เพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและชุมชน  เพื่อลดการ
พึ่งพิงการเงินจากภายนอก โดยรัฐและองคกรปกครองทองถ่ิน ควรใหการสนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการ
สําหรับเกษตรกรเพิ่มข้ึน     

 (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองเพิ่มกระบวนการเรียนรู และเพิ่มทักษะความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ใหเขาใจปญหาในการใหคําปรึกษาดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดยสงเสริมการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูตางๆ อยางจริงจัง และตอเนื่อง รวมท้ัง สงเสริมใหปราชญชาวบาน มีสวน
รวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จ และ
เทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มข้ึน   

 (3) สนับสนุนการปลูกปามากข้ึน เพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นท่ีปาไม สนับสนุนการฟนฟูและปลูกปาเพิ่ม 
เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากข้ึน รวมท้ัง ควรเรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา 
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการ
จัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปา และการจัดท่ีทํากินในพื้นท่ีปาไม 

   (4) สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน การสรางองคความรูและเผยแพร
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร การปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัครเพิ่มข้ึน  การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา   

นอกจากนี้ ควรเรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากข้ึน  โดย
การ สรางแรงจูงใจใหเยาวชนหรือเกษตรกรรุนใหมและแรงงานท่ีมีคุณภาพ เขาสูอาชีพเกษตรกรรม เพิ่ม
มาตรการจูงใจใหยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 
   แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและตรงกับความตองการของเกษตรกร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรน้ํา  และทรัพยากรดินใหสอดคลองกับการเกษตรในพื้นท่ี  พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางครบวงจร
ต้ังแตการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ  โดยดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ  จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ  และจังหวัด
สงขลา 1 อําเภอ  พื้นท่ีรวม 1.99 ลานไร โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ีสอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน 
2) ดําเนินการพัฒนาโดยยึดพื้นท่ี หนาท่ีและกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก (Area-Function-Participation : 
AFP) โดยมุงสูการพัฒนาคนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสําคัญ 
3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังเกษตรกร ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ภาคทองถ่ิน และภาคราชการ  
   ท้ังนี้ เปาหมายหลักตามแผนแมบทการพัฒนาอาชีพฯ ป 2557-2559 ในขอท่ี 1 คือ ดัชนี
ความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 82 เม่ือสิ้นป 2559 ซึ่งในการ
จัดทํา ดัชนีความผาสุก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูล และจัดทํา โดยยึดตาม
วิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีไดปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนาโดยเนนพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมท้ัง
ปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา
ประเทศท่ีมุงสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  and  Happiness  Society)  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังไดพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคมไทยข้ึน  เพื่อวัดผลการพัฒนาและ
นําไปปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 (สศท.8) จึงไดจัดทําดัชนีความผาสุกของเกษตรกรใน
พื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ สําหรับวัดระดับการพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  

1.2 วัตถุประสงค 
1)  เพื่อจัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ตามแผนแมบทการ

พัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 
          2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเกษตรและสรางดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปาก
พนังฯ  

3)  เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ   

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1)  จัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ โดยจัดเก็บจากเกษตรกรตัวอยาง
จํานวน 225 ราย ซึ่งวิธีการ เชนเดียวกับการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ํา
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ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปเพาะปลูก 2558/2559 ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริม
รายไดใหแกราษฎรโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 2)  ศึกษาวิเคราะหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ในชวงแผนแมบทการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2559 
 
1.4 วิธีการศึกษา (โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ) 
 1)  รวบรวมขอมูล จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง
ฯ ปเพาะปลูก 2558/2559 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  กรมพัฒนาท่ีดิน ขอมูลรายงานหมูบาน
ชนบทไทยเฉพาะครัวเรือนเกษตร  จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน(กชช.๒ค) และขอมูลรายงานคุณภาพชีวิต
คนชนบทไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน( จปฐ.)  (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ขอมูลผลการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และขอมูลจากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2)  การคัดเลือกตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  มุงในการวัดระดับการพัฒนาท่ีสรางความผาสุก
ใหแกคนในภาคเกษตร และเปนประโยชนตอการวางแผนของหนวยงานภาครัฐ สามารถวิเคราะหผลการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไดอยางถูกตอง และหนวยงานปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมายในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร  เกณฑการคัดเลือกตัวช้ีวัด
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีดังนี้ 

(1) มีความเกี่ยวของ หรือเปนเหตุเปนผลในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร 
(2) สรุปภาพรวมในระดับประเทศ  
(3) วัดคาไดในเชิงปริมาณ และมีขอมูลสนับสนุน 
(4) เขาใจไดงาย และเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในการวางแผน และปฏิบัติ 

          3)  การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนียอยเปนดัชนีรวมของแตละดาน  จะ
ประยุกตจากสูตรของ UNDP ท่ีใชคํานวณหาดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty Index: HPI) และ 
การวิเคราะหความสัมพันธการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหการพัฒนามีดุลยภาพ 
ของ อมาตยา เซ็น นักเศรษฐศาสตร ชาวอินเดีย ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรในป 2541  เกี่ยวกับ 
ทฤษฎีพัฒนาคนใหมีความสุข    

          สูตรท่ีใชในการคํานวณ  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  ไดแก 
                    GDH =    ECON 3+HT 3+ED 3+SC 3+EN 3   1/3 
              จํานวนดัชนียอยท่ีศึกษา 
                  ในท่ีนี้     GDH =  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  
                       ECON  =  ดัชนีดานเศรษฐกิจ 
       HT =  ดัชนีดานสุขอนามัย 
       ED   =  ดัชนีดานการศึกษา 
       SC   =  ดัชนีดานสังคม 
       EN   =  ดัชนีดานส่ิงแวดลอม 
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 ในการศึกษากําหนดให คาดัชนีแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน และเนื่องจากดัชนีท่ีใชในการศึกษามี 
5 ดาน แตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีมีหนวยแตกตางกัน  จึงตองคํานวณดัชนีความผาสุกแตละดาน  และ
นําไปรวมเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.1) การวัดผลสําเร็จการพัฒนา โดยท่ัวไปและท่ีนิยมใช จะดูจากผลงานท่ีทําได เทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไว หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และคํานวณออกมาเปนคารอยละ ถาผลการพัฒนามีคา
เขาใกล 100 แสดงวา การพัฒนามีความสําเร็จมากข้ึน   
 3.2) คํานวณหาดัชนีในแตละดาน เชน ดานเศรษฐกิจ มีตัวช้ีวัดท้ังหมด 6 ตัว ก็จะนําดัชนี
ความสําเร็จของตัวช้ีวัดแตละตัวมายกกําลัง 3 แลวนํามาบวกกัน จากนั้นจึงหารดวยจํานวนตัวช้ีวัดท้ังหมด คือ 
6 และถอด root 3 จะไดดัชนีดานเศรษฐกิจ สําหรับการคํานวณหาดัชนีดานอื่นๆ ก็สามารถคํานวณไดโดย
วิธีการเดียวกัน  
 3.3) เมื่อคํานวณดัชนีครบทุกดานแลว จะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยใชสูตร
เชนเดียวกับการคํานวณหาดัชนีในแตละดาน โดยดัชนีท่ีใชในการศึกษาคือ 5 ดาน 
 3.4) เมื่อไดดัชนีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแลว จะแบงชวงระดับคุณภาพชีวิต ออกเปน 5 
ระดับ โดยมีความหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ระดับคุณภาพชีวิต ความหมาย 
ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับ 3 
ระดับ 2 
ระดับ 1 

90 - 100 
   80 – 89.99 
   70 – 79.99 
  60– 69.99 

   นอยกวา 60 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ตองปรับปรุง 
ตองเรงแกไข 

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ไดฐานขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ เพื่อใชประกอบการ
วิเคราะหการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 
 2) ไดรูปแบบการวิเคราะหและวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ในชวงแผน
แมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2559 
 3) แนวทางการพัฒนา และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 
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บทที่ 2 
แนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 
2.1  การตรวจเอกสาร 

 1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดความหมาย “ความ
อยูดีมีสุข” ภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และ 9  
     ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ     มีความรู มีงานทําท่ี
ท่ัวถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ  มีครอบครัวท่ีอบอุนมั่นคง    อยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและอยูภายใต
ระบบบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
     ความอยูดีมีสุขตามความหมายขางตนครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตท่ีเช่ือมโยงกันอยาง
เปนองครวม และสามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ  ดานสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน 
รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ   ซึ่งทุก
องคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง 
     สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการสรางสุขภาวะท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสติปญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี การรูจักปองกันดูแล
สุขภาพท่ีดีของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหคนมีอายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ 
     ความรู เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทย เพราะความรูชวย
เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางโอกาสและพัฒนาสติปญญาใหสามารถคิดเปน ทําเปน 
เรียนรูท่ีจะพึ่งตนเองและใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะของตนใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจใน
สังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
    ชีวิตการทํางาน เปนปจจัยกําหนดความอยูดีมีสุขของคน  การทํางานจะเปนท่ีมาของรายได
และอํานาจซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความสําเร็จและคุณภาพท่ีดีข้ึน การมีงานทําท่ีดี มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดอยางตอเนื่อง ยอมสงผลใหคนเราสามารถดูแลความเปนอยูของตนเองและ
ครอบครัวใหอยูดีมีสุขได 
   รายไดและการกระจายรายได   ความอยูดีมีสุข คือ การเสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีเอื้อประโยชนตอประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีอํานาจซื้อเพียงพอตอการดํารงชีวิตท่ีไดมาตรฐาน หลุด
พนจากปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดในกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง 
     ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอคนในการ
ดํารงชีวิต ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็นสําคัญท่ีสงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข ครอบครัวอยูดีมีสุข 
คือ ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาท่ีของครอบครัว มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ลดปจจัยเส่ียง
ของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม 
                สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต  มีความสําคัญตอความอยูดีมีสุข สภาพแวดลอมท่ีดียอมสงผล
ตอสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดี เอื้อตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดลอมท่ีดี
หมายความรวมถึงการมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง และมีความปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพยสิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกื้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตใหเกิดการสนับสนุนความ
อยูดีมีสุข ของคน 
    การบริหารจัดการท่ีดีของรัฐ ความอยูดีมีสุขของประชาชนสวนหนึ่งข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ
ท่ีดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
นําไปสูสังคมท่ีคนอยูดีมีสุขตลอดไป 

 2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพัฒนาดัชนีความอยูดีมีสุข
ข้ึน ซึ่งเปนดัชนีรวมขององคประกอบ 7 ดาน เพื่อใชประเมินผลการพัฒนาความอยูดีมีสุขท้ังในภาพรวมและผล
แตละดาน ใหสามารถระบุขนาดการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยในป 2545 เปนระยะเริ่มแรก
ของการพัฒนาดัชนี จึงไดคัดเลือกเฉพาะองคประกอบท่ีมีผลการพัฒนาดัชนีท่ีชัดเจน และไดทดสอบความ
ถูกตองเหมาะสมแลว จํานวน 5 ดาน ไดแก สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิต  การทํางาน รายได การกระจาย
รายได และสภาพแวดลอม สําหรับป 2546 ไดเพิ่มเติมอีก 2 องคประกอบ คือ ดานชีวิตครอบครัวและการ
บริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ เพื่อความสมบูรณครบถวนท้ัง 7 องคประกอบท่ีครอบคลุมทุกมิติของการดํารง 
ชีวิต และไดใชในการติดตามประเมินผลป  2546 และป 2547 

 3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 มุงสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) โดยมี
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ 4 ประการ คือ 

     (1)  พัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะท่ีดี อยูในครอบครัว
ท่ีอบอุน  ชุมชนท่ีเขมแข็ง  พึ่งตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี 

     (2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเปนธรรม  มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศบนฐานความรูและจุดแข็งของความเปนไทยใหสามารถแขงขันได 

     (3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน  เปนธรรมและมีการ
สรางสรรคคุณคา 

     (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยโดยมุง
สรางกลไกท่ีเอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

 4) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ไดพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

 5) ศูนยภูฎานศึกษา ไดนําเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)  
ซึ่งไดใหความสําคัญของการวัดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและทางวัตถุเชนเดียวกับ GNP แตเนนคุณคาดาน
สังคม อารมณและจิตวิญญาณ ความเคารพตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ัง
การมีธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานในการวางนโยบายและกําหนดเปาหมาย GNH ถือไดวาเปน “เศรษฐกิจแบบ
ผสม”และเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ 
และเห็นวา ถึงแมวาความสุขจะเปนส่ิงท่ีวัดไดยาก  แตเราสามารถวัดเงื่อนไขหรือสภาพตางๆ ท่ีทําใหคนเรามี
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ความสุขได โดยเราตองกําหนดประเภทของความสุขท่ีเราจะวัดโดย GNH ใหไดเสียกอน GDP และ GNH มี
ความสําคัญดวยกันท้ังคูและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน  และไมควรมุงเนนท่ีจะใช GDP ในการวัดระดับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเจริญทางจิตใจ ในขณะเดียวกัน GNH ก็ไมอาจสัมฤทธิผลไดโดย
ปราศจากความเจริญรุงเรืองทางวัตถุเชนกัน 
                  6) King Jigme Singye Wangchuck กษัตริยภูฏานไดริเริ่มแนวคิดใหมในการวัดความอยูดีมี
สุขท่ีแทจริง และกลายเปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเรื่อง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National 
Happiness: GNH) โดย GNH เปนการวัดการพัฒนาประเทศท่ีไมไดเนนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนน 
“ความสุข”  ท่ีแทจริงของคน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมิไดเปนปจจัยเดียวและปจจัยสําคัญท่ีสุดของ
ความสุข หากแตการมุงพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกิดผลเสียหายตาง ๆ มากมาย ท้ังความไมเปนธรรมทางสังคม 
การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ และมลภาวะแวดลอมเปนพิษ 
      แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ยึดหลักวาการพัฒนาสังคมมนุษยท่ีแทจริง
เกิดจากการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจควบคูและสงเสริมซึ่งกันและกัน  GNH ในบริบทของภูฎานจึงเปน
รูปแบบการพัฒนาท่ีมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมท่ีประชากรทุกคนมีโอกาสพบความสุขไดอยางเทาเทียมกัน 
โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ  (1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน (sustainable economic 
development)   (2) การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม (cultural conservation)   (3) การรักษา
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (nature preservation)  และ(4) การมีธรรมาภิบาล (good governance) 
                 7) อมาตยา  เซน  นักเศรษฐศาสตรชาวอินเดีย  ไดรับรางวัลโนเบล  สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ. 
2541  ผลงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับไดแก เศรษฐศาสตรสวัสดิการ   เศรษฐศาสตรการพัฒนา  ทฤษฎีความอด
อยากและความยากจน โดยไดเสนอใหเปล่ียนตัวช้ีวัดการพัฒนาจาก “รายได” มาเปน “ความสามารถ” ของ
คนท่ีจะเลือกทําในส่ิงท่ีตัวเองเห็นวามีคุณคา ผลงานมีความโดดเดนและสามารถนํามาประยุกตปฎิบัติเพื่อ
ชวยเหลือและพัฒนาสังคมไดจริง   เนนการเสนอกระบวนการทางสังคม คือการแสดงความเห็นในเวที
สาธารณะเพื่อปรับแนวคิดและการสรางกติกาข้ึนมา   ลักษณะสําคัญ 3 ประการของการใชเหตุผลสาธารณะคือ 
(1) การใชเหตุผล  การเคารพตอสังคม และการมีขันติธรรมตอทัศนคติและวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน  (2) การ
เรียกรองใหมีการประชาพิจารณอยางกวางในประเด็นท่ีเปนปญหาสวนรวม  (3) การสงเสริมใหเกิดพันธกิจทาง
การเมือง และการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อเปล่ียนแปลงสังคม  สนับสนุน
นโยบายการศึกษา  สาธารณะสุขข้ันมูลฐาน  การปฏิรูปท่ีดิน   การใหสินเช่ือรายยอย   การคุมครองชนกลุม
นอยและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน  

2.2  ความหมายและองคประกอบของความอยูเยน็เปนสุข 
 1) การกําหนดความหมาย “ความอยูเย็นเปนสุข” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     “ความอยูเย็นเปนสุข” หมายถึง ”สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพ    
ท้ังจิต  กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตอง
ดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ความอยู
เย็นเปนสุขมีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกันจนเกิดภาวะแหง
ความสุข  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวม คิดและทําอยางถูกตองและมีเหตุผล 
รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ท่ีนํามาซึ่งรายไดท่ีพอเพียงกับการจัดหาปจจัยสําหรับการ
ดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเองและครอบครัว อยูในชุมชนท่ีเขมแข็ง สภาพแวดลอมท่ีดีมี
ความปลอดภัย มีระบบนิเวศท่ีสมดุลเอื้อตอการดํารงชีวิต  
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 2) องคประกอบ “ความอยูเย็นเปนสุข” 
     ปจจัยพื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) การมีสุขภาวะ      
2) เศรษฐกิจท่ีเปนธรรมและเขมแข็ง  3) ครอบครวัอบอุน  4) ชุมชนเขมแข็ง 5) การมีสภาพแวดลอมดี       6) 
การมีสังคมประชาธิปไตย  ซึ่งสามารถแจกแจงความหมายพรอมองคประกอบยอยเพื่อนําไปสูการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาและตัวช้ีวัดไดดังนี้   
 

ภาพท่ี 1 องคประกอบความอยูเย็นเปนสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.1) การมีสุขภาวะ  คนท่ีอยูเย็นเปนสุข เปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืนยาว 

มีสุขภาพจิตใจท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเปนทําเปน” มีความเปนเหตุผล มีทักษะในการใชชีวิต
อยางมีคุณคา อยูในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2.2) เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง การมีรายไดท่ีเพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมี
งานทําท่ีดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดท่ีเปนธรรม ตอเนื่อง และตองอยูภายใตการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม  

2.3) ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกัน
อยางมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม มีการอบรมเล้ียง
ดูสมาชิกวัยเยาวใหเติบโตอยางมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเปนไทย เล้ียงดูผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อใหสามารถดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมีคุณภาพท่ี
ยั่งยืน  

2.4) ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการ   พัฒนาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
อยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนและองคกรในชุมชนสามารถรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูล

¡ ÒÃÁÕÊØ¢ÀÒÇÐ 

เศรษฐกิจเปนธรรม 
เขมแข็ง 

ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 

6  
องคประกอบ 

 
ปจจัยพื้นฐาน 

รวมในการ 
สรางสุข 

“ความอยูเย็นเปนสุข” 
ÊÑ§¤Á 

» ÃÐª Ò̧ Ô»äµÂ 
ÁÕÃ̧ÃÁÒÀÔºÒÅ 

สภาพแวดลอมด ี
ÃÐº º ¹ ÔàÇÈÊÁ´ ØÅ 
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และอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมท้ังมีภาคีการพัฒนาท่ีมีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน มีการส่ือสาร และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ี
เปนเอกลักษณของแตละชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทย   

2.5) สภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงและการมีบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง ตลอดจนมีทรัพยากร ธรรมชาติท่ี  
อุดมสมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตท่ีดี    

2.6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล คนมีศักด์ิศรี มีสิทธิเสรีภาพการยอมรับและเคารพใน
ศักด์ิศรีความเปนคนท่ีเทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของตนเอง
และเคารพในสิทธิและหนาท่ีของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหารจัดการประเทศเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส คุมคาและกระจายผลประโยชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน รวมกันบริหารจัดการท่ียึดหลัก      ธรรมาภิ
บาล  บริหารจัดการประเทศ เพื่อใหเกิดความโปรงใส  คุมคา และกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนธรรม   

2.3 ความหมายและองคประกอบของความผาสุกของเกษตรกร 
    2.3.1   ความหมายและองคประกอบ 
              1) การกําหนดความหมาย “ความผาสุก”  
     “ความผาสุก” มีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท่ีบูรณาการ
เช่ือมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวม คิดและทํา
อยางถูกตองและมีเหตุผล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ท่ีนํามาซึ่งรายไดท่ีพอเพียงกับการ
จัดหาปจจัยสําหรับการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเองและครอบครัว อยูในชุมชนท่ีเขมแข็ง 
สภาพแวดลอมท่ีดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุลเอื้อตอการดํารงชีวิต  
      2) องคประกอบ “ความผาสุก” 

ปจจัยพื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี 5 องคประกอบ ไดแก  1) ดานเศรษฐกิจ  
2) ดานสุขอนามัย 3) ดานการศึกษา 4) ดานสังคม และ5) ดานส่ิงแวดลอม ความหมายในแตละดานมีดังนี้    

2.1) ดานเศรษฐกิจ  คนจะมีความสุขเมื่ออยูในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมและ
เขมแข็ง  คนในประเทศมีรายไดท่ีเพียงพอซึ่งเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีงานทําท่ีดี มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน  ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายได
ในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม 

2.2) ดานสุขอนามัย  คนท่ีมีความผาสุก เปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืน
ยาว มีสุขภาพจิตท่ีดี มีพลานามัยท่ีสมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได มีความเปนเหตุผล 
รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง 

2.3) ดานการศึกษา การศึกษาทําใหคนมีความรู  มีสติ ปญญา มีเหตุผลมีคุณธรรม และ
วัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดรวมท้ังสามารถอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ 

2.4) ดานสังคม  ความอบอุนในครัวเรือน และความภาคภูมิใจในอาชีพจะทําใหคนมี
ความสุข   ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย 
มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม คนในครอบครัวสามารถเล้ียงดู
ผูสูงอายุไดอยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อใหสามารถดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมี
คุณภาพท่ียั่งยืน รวมท้ัง ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
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อยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนและองคกรในชุมชนสามารถรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลและ
อยูรวมกันอยางสงบสุข รวมท้ังมีภาคีการพัฒนาท่ีมีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน มีการส่ือสาร และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปน
เอกลักษณของแตละชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทย   

2.5) ดานส่ิงแวดลอมหมายถึงการมีระบบนิเวศท่ีสมดุลมีทรัพยากร ธรรมชาติท่ี         อุดม
สมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตท่ีดี    

        3) ความหมายตัวช้ีวัดความผาสุกของเกษตรกร      
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรท่ีจัดทําข้ึนวัดจากองคประกอบหลัก 5 ดาน 16 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 1) ดานเศรษฐกิจประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 (1) รายไดครัวเรือนเกษตร   
  รายไดครัวเรือนเกษตร ในท่ีนี้หมายถึง รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร ลบดวยรายจาย
เงินสดเกษตร แลวนําผลท่ีไดมารวมกับ รายไดเงินสดนอกการเกษตร จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 8 (รายไดครัวเรือนเกษตร = รายไดเงินสดเกษตร – รายจายเงินสดเกษตร + รายไดนอก
การเกษตร) 
 (2) การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน  
  การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน ในท่ีนี้ หมายถึง เอกสารสิทธิท่ีพิจารณาจาก โฉนด ใบจอง (นส.2)  นส.
3/นส.3ก สค.1 น.ค.3 ส.ท.ก. สปก.4-01 และเอกสารสิทธิ์อื่นๆท่ีแสดงวาเกษตรกรเปนเจาของท่ีดินรวมท้ังไดรับ
การจัดสรรและไดทําฟรี การมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองยอมแสดงถึงความมั่นคงในการถือครองท่ีดิน มีแรงจูงใจใน
การสรางผลผลิตและมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน ทําใหสามารถยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 
 (3) การมีงานทําของแรงงานเกษตร  
  การมีงานทําของแรงงานเกษตร แรงงานเกษตรคือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 – 65 ป  จํานวนผูมี
งานทําของแรงงานภาคเกษตรตอจํานวนแรงงานภาคการเกษตรท้ังหมด คูณดวย 100 การมีงานทํายอมทําให
เกษตรกรมีความมั่นคงดานรายได  สามารถพึ่งตนเอง จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของแรงงานภาค
เกษตร  
  (4) รายจายของครัวเรือนเกษตร  
   รายจายของครัวเรือนเกษตร คือ คาใชจายท่ีไมจําเปนของเกษตรกร เชน การบริโภค
เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอรและยาสูบ จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 
 (5) การออมของครัวเรือนเกษตร  
  การออมของครัวเรือนเกษตร หมายถึงเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ของเกษตรกร เงิน
สดคงเหลือคือ  รายได ลบดวย รายจาย จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 
 (6) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร  

 สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร คิดจาก  หนี้สินครัวเรือนเกษตร หาร
ดวย ทรัพยสินครัวเรือนเกษตร คูณดวย 100 หนี้สิน คือ หนี้สินรวมของครัวเรือนเกษตร ทรัพยสิน คือ 
ทรัพยสินคงท่ี และทรัพยสินหมุนเวียนครัวเรือนเกษตรท่ีเปนหนวยการผลิตท่ีจําเปนตองมีการลงทุน ดังนั้น
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนควรมีสัดสวนลดลงจึงจะทําใหความผาสุกของเกษตรกรสูงข้ึน   
 2) ดานสุขอนามัยประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดดังนี้ 
   สุขอนามัย ไดแก การบํารุง ปองกัน สงเสริมและดํารงไวซึ่งสภาพแหง ความสมบูรณของ
รางกายและจิตใจ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  
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 (1) ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
   ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  คือ ครัวเรือนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกิน
อาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานครบท้ัง 4 ดาน คือ (1) การกินอาหารบรรจุสําเร็จ ตองมีเครื่องหมาย อย. 
(2) เนื้อสัตว ตองทําใหสุกดวยความรอน (3) ผัก ตองปลอดสารพิษ หรือไดทําการแชดวยน้ําผสมดางทับทิม 
หรือน้ํายาลางผักแลวลางดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง (4) การลางมือกอนรับประทานอาหาร และใชชอน จาก
รายงานการสํารวจความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ)  
 (2) ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 

 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ คือ ครัวเรือนท่ีมีการจัด
บริเวณบานและภายในบานตามดัชนีการสุขาภิบาลข้ันพื้นฐาน โดยมีท่ีประกอบอาหาร มีท่ีเก็บน้ําสะอาด ไมมี
แหลงเพาะพันธุสัตว/แมลงนําโรค มีอุปกรณกําจัดขยะมูลฝอย สภาพในบานสะอาด ไมมีแหลงน้ําเสียขัง มีสวม
ถูกสุขลักษณะเปนระเบียบ จากขอมูล จปฐ. จํานวนครัวเรือนท่ีทําอาชีพเกษตรมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ  

3) ดานการศึกษาประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด 

   การศึกษา คือ วิธีการท่ีทําใหเกิดการเรียนรู อาจเรียนรูดวยตัวเองหรือจากผูอื่นสอน 
การศึกษามีท้ังในระบบและนอกระบบ การศึกษาทําใหคนมีความรู  มีสติ ปญญา มีเหตุผลมีคุณธรรม และ
วัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได และมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการไดฝกอบรมดานอาชีพตางๆ เพื่อใหเกิดความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพไมวาจะเปนการชวยทํางานในครัวเรือนหรือไปทํางานนอกครัวเรือนตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญ มีดังนี้ 
  (1) ระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนเกษตร  
  หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับการศึกษาตามภาคบังคับ และไดรับการศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา  จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน
เกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  

(2) รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม  
      รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมตอจํานวนแรงงานเกษตร คิด
จากสัดสวนของเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมตอแรงงานเกษตรท้ังหมด จากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  

4)  ดานสังคมประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 
             เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย  จิตใจ  
ความรู   ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชนและ
สังคมไทย  ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญไดแก 
  (1) ความภูมิใจของเกษตรกร  
               หมายถึง คนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการเปนเกษตรกรมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จกับการประกอบอาชีพและไดรับการยอมรับจากสังคม จากการสํารวจความพอใจและความ
ภาคภูมิใจของเกษตรกร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  

(2) ครัวเรือนมีความอบอุน 
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         หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดอยูรวมกันดวยความรัก ความผูกพันตอกัน ทําใหสามารถ
ดํารงความเปนครอบครัว สมาชิกมีสภาพจิตใจท่ีดีมีความมั่นคงทางอารมณสามารถเผชิญปญหาตางๆ ในสังคม
ไดอยางเขมแข็ง ครัวเรือนเกษตรจะมีความผาสุกเมื่อมีโอกาสอยูพรอมหนากันระหวางพอ แม ลูก หรือญาติพี่
นองท่ีอาศัยประจําในครัวเรือน ไดทํากิจกรรมรวมกันอยางนอย 6 ครั้งตอป หรือในกรณีท่ีไมสามารถอยูพรอม
หนากันได จะตองมีการติดตอส่ือสารกัน เชน โทรศัพท จดหมาย อีเมลล เปนตน จากขอมูล จปฐ. และการ
สํารวจ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  
 (3)  การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 
      หมายถึง ครัวเรือนมีคนเขารวมเปนสมาชิกกลุมและหรือสถาบันเกษตรกรท่ีต้ังข้ึน ในหมูบาน 
ตําบล  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาและตัดสินใจ มีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิของตนเอง 
เพื่อประโยชนของตนเอง ชุมชน หรือทองถ่ิน ซึ่งกลุมของเกษตรกรท่ีสําคัญในหมูบานและตําบล ไดแก กลุมผูใช
น้ํา  กลุม ธ.ก.ส. กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรตาง ๆ จากการสํารวจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8  
     (4)  คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส 
     หมายถึง คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดานอาหารการกิน เส้ือผา
เครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน  จาก
ขอมูล จปฐ. (เฉพาะครัวเรือนเกษตร) คนสูงอายุไดรับการดูแล 

5)  ดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด 
 ประเทศไทยต้ังอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม  ทําใหอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปจจุบันความสามารถของระบบนิเวศและชีวภาพของ
โลกท่ีจะรองรับกิจกรรมตางๆของมนุษยออนแอลง เพราะมุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  ทําใหสงผลกระทบตอความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับการศึกษา
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 
     (1) สัดสวนของพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ 
              นักวิชาการปาไมกําหนดไววาพื้นท่ี ปาไมควรมีไมตํ่ากวารอยละ 40 ของพื้นท่ีท้ังประเทศจึงจะ
สามารถรักษาความสมดุลของระบบนิเวศได ท่ีผานมา พื้นท่ีปาไมของประเทศไดถูกทําลายไปมากจากการทําไม
และนําท่ีดินไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ  
              (2) รอยละของพื้นท่ีท่ีไดรับการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินของเกษตรกร 
              หมายถึง พื้นท่ีไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใช
สารอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิต
ทางการเกษตร เพราะทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรดินมีผลตอส่ิงแวดลอมในดานความอุดมสมบูรณ
และคุณสมบัติทางเคมี การฟนฟูดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ  ดิน
ถูกชะลางพังทลาย จะทําใหสามารถนําท่ีดินไปใชประโยชนทางการเกษตรไดเพิ่มข้ึน  
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บทที ่3 
ผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร   

 
3.1 ผลการศึกษา  

จากการศึกษาวิเคราะหดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ตามแผน
แมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง           อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 

 โดยการสรางดัชนีวดัการพัฒนา ความผาสุกของเกษตรกร ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ดาน 
ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมีองคประกอบตัวช้ีวัด 16 ตัว ผล
การศึกษาพบวา ในป 2559 เกษตรกรมีคาดัชนีความผาสุก เทากับ 81.93 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2555 ท่ีดัชนีอยูท่ี 
80.20 แต เพิ่มข้ึนจากป 2557 ท่ีดัชนีอยูท่ี 81.65 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี 

 
ตารางท่ี 1 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรป 2559 

ดัชนี (รอยละ) 

ตัวช้ีวัด 
ป 2555 ป 2557 ป 2559 

(แผน 10) (แผน 11) (แผน 11) 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  80.20 81.65 81.93 

ดานเศรษฐกิจ  91.09 82.53 82.08 

1. รายไดครัวเรือนเกษตร  83.05 75.77 71.93 

2. การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน  99.60 95.42 100 

3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร  100.00 100.00 100 

4. รายจายของครัวเรือนเกษตร(เครื่องด่ืม+ยาสูบ)  68.55 67.61 69.55 

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร  100.00 75.90 64.44 

6. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร  86.70 68.60 69.90 

ดานสุขอนามัย  98.58 98.66 98.74 

7. ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  97.81 98.29 98.27 

8.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ  

99.03 99.02 99.21 

ดานการศึกษา  77.13 77.01 78.62 

9. สมาชิกครัวเรือนไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ  95.20 96.18 98.40 

10. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
และฝกอบรม 

38.01 28.66 26.72 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด 
ป 2555 ป 2557 ป 2559 

(แผน 10) (แผน 11) (แผน 11) 

ดานสังคม 65.89 85.16 85.41 

11. เกษตรกรท่ีมีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทํา
อาชีพเกษตร 

52.00 73.75 70.60 

12. ครัวเรือนมีความอบอุน 78.60 85.41 92.40 

13. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนใน
ครัวเรือน 

41.00 99.91 99.95 

14. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 76.59 76.59 70.67 

ดานสิ่งแวดลอม 50.00 50.00 50.00 

15. สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ 50.00 50.00 50.00 

16. การฟนฟูทรัพยากรดิน 50.00 50.00 50.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  ระดับ 5 คะแนนอยูระหวาง 90.00 – 100.00  คือ  ดีมาก   
                ระดับ 4 คะแนนอยูระหวาง 80.00 – 89.99    คือ  ดี        
                ระดับ 3 คะแนนอยูระหวาง 70.00 – 79.99    คือ  ปานกลาง 
                ระดับ 2 คะแนนอยูระหวาง 60.00 – 69.99    คือ  ตองปรับปรุง 
                ระดับ 1 คะแนนนอยกวา    60.00                คือ  ตองเรงแกไข 
 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนีดาน
สุขอนามัย อยูในระดับดีมาก คาดัชนีดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข  และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ตัวช้ีวัดท่ีอยู
ในเกณฑตองปรับปรุงและตองเรงแกไขและเปนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก จํานวน
เกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องด่ืม และยาสูบ) 
เงินออมของครัวเรือนเกษตร สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร สัดสวนพื้นท่ีปาไม และการฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรดิน สาระสําคัญของตัวช้ีวัดแตละดาน มีดังนี้  

(1) ดานเศรษฐกิจ ในป 2559 คาดัชนีดานเศรษฐกิจ มีคารอยละ 82.08 จัดอยูในระดับดี ตัวช้ีวัดท่ีมี
คาดัชนีมากท่ีสุด รอยละ 100 ไดแก การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน และการมีงานทําของแรงงานเกษตร รองลงมา คือ 
รายไดของครัวเรือน รอยละ 71.93 สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน รอยละ 69.90 รายจายของครัวเรือนเกษตร   
รอยละ 69.55 และการออมของครัวเรือนเกษตร  รอยละ 64.44       

(2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีมากท่ีสุด ใน 5 ดาน คิดเปนรอยละ 98.74 จัดอยูในระดับ
การพัฒนาท่ีดีมาก ตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีมากท่ีสุด รอยละ 99.21 เปนการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
รองลงมา รอยละ 98.27 เปนการกนิอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
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(3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษายังอยูในระดับปานกลาง โดยในป 2559  มีคาดัชนี
รอยละ 78.62 โดยคาดัชนีสมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับมากท่ีสุด รอยละ 98.40  สําหรับ
คาดัชนีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมมีคา รอยละ 26.72  ซึ่งมีคาอยูในระดับตํ่า 
เนื่องจากจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีนอย เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานในภาคเกษตร
ท้ังหมด จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาเกษตรกรควรไดรับความรู เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ 
รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เพื่อใหครัวเรือนมีภูมิคุมกันใน
ตัวเอง มีความรู มีเหตุผล รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน  

(4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับดี รอยละ 85.41 และเมื่อพิจารณาคาดัชนีตัวช้ีวัด 
พบวา คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือนมากท่ีสุด รอยละ 99.95 รองลงมาคือ ครอบครัวมี
ความอบอุน รอยละ 92.40 การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน รอยละ 70.67 และความภูมิใจตอความสําเร็จ
ในการทําอาชีพเกษตร รอยละ 70.60  

(5) ดานสิ่งแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตร มีคาดัชนีรอยละ 50.00 ในภาพรวมจัดอยู
ในระดับท่ีตองเรงแกไข ประกอบดวยคาดัชนีสัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของ โครงการฯ รอยละ 50.00 
และการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรดิน รอยละ 50.00 ซึ่งมีคาอยูในระดับตํ่า ถึงแมวากระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดใหความสําคัญกับแผนการพัฒนาและฟนฟูดินมากข้ึน ต้ังแตป 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตามผลการ
ดําเนินงานยังถือวามีระดับการพัฒนาท่ีคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีมีปญหาท้ังหมดของลุมน้ําปากพนัง 
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บทที่ 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  สรุป 

    การวิเคราะหผลการพัฒนาการเกษตรและความผาสุกของเกษตรกร  โดยวัดจากดัชนีความผาสุก
ของเกษตรกร โดยใชขอมูลป 2559 เปนขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ขอมูลดังกลาวไดมาจากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 8 และรายงาน
คุณภาพชีวิตของคนไทย ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) ของกระทรวงมหาดไทย ข้ันตอนในการศึกษาจะนําเอา
ขอมูลในเขตพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังประกอบดวย 10 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ของจังหวัด
พัทลุง และ 1 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา มาสรางเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับการพัฒนาดีมาก ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง และตองเรงแกไข 
ตามคาดัชนีท่ีคํานวณ 

    จากผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมีองคประกอบ 16 
ตัวช้ีวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม และพบวาในป 2559 เกษตรกรมี
ความผาสุกในระดับ 81.93 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี   

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนีดาน
สุขอนามัย อยูในระดับดีมาก ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษาอยูในระดับปาน
กลาง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข  เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตาง ๆ พบวา มีตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑ
ตองเรงปรับปรุง และตองเรงแกไข 6 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องด่ืม และยาสูบ) 
(2) การออมของครัวเรือนเกษตร (3) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (4) จํานวนเกษตรกรท่ี
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม (5) สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีในเขตลุมน้ําปากพนัง และ (6) การ
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน โดยผลการคํานวณในแตละดานมี ดังนี้ 
 (1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 82.08 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดี ตัวช้ีวัดท่ีมีคา
ดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และการมีกรรมสิทธิในท่ีดินทํากิน 
 (2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.74 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานคุณภาพอาหาร  มีการใหบริการความรูในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากข้ึน 
โดยเฉพาะดานการผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัย
ท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึน 
 (3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2559 รอยละ 78.62 แตยังจัดอยูใน
ระดับการพัฒนาปานกลาง  เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 
พบวา มีการพัฒนาในระดับดีมาก รอยละ 98.40 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับ
การศึกษามากข้ึนอยางตอเนื่องตอไป  แตจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รอยละ 
26.72  ซึ่งถือวาตํ่า และตํ่าท่ีสุดใน 16 ตัวช้ีวัด  เนื่องจากยังมีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
นอย เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรท้ังหมด จากผลการศึกษา จึงควรสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับความรู 
เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับ
การศึกษามากข้ึน เพื่อมีภูมิคุมกันในตัวเอง  มีความรู  มีเหตุผล  มีความรอบคอบ  รูจักคิด  รูจักบริหารจัดการ
ฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน  
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 (4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับดี คือมีคาดัชนีรอยละ 85.41 เมื่อพิจารณาคา
ตัวช้ีวัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน 
ยังอยูในระดับปานกลาง จึงควรมุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณของภาคเกษตร ความพอใจและภูมิใจใน
อาชีพเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง การรวมกลุม/สถาบันใหมีความเขมแข็ง   
 (5) ดานส่ิงแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีคา
ดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นท่ีเพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัด
สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข ในขณะหนวยงานภาครัฐได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟนฟูทรัพยากรดิน อยางตอเนื่อง แตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีมีปญหาในดานดิน ยังคง
ตองการการแกไข และปรับปรงุสภาพดินอยางตอเนื่อง  
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

 เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีตํ่ากวารอยละ 70 ซึ่งมีอยู   6 
ตัวช้ีวัด ไดแก 

 (1) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกษตรกรทราบคาใชจายภายในครัวเรือน และลด
คาใชจายท่ีไมจําเปนในครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดเครื่องด่ืมแอลกอฮอร และยาสูบ พรอมท้ังสงเสริมให
เกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตร เพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและชุมชน  เพื่อลดการ
พึ่งพิงการเงินจากภายนอก โดยรัฐและองคกรปกครองทองถ่ิน ควรใหการสนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการ
สําหรับเกษตรกรเพิ่มข้ึน     

 (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองเพิ่มกระบวนการเรียนรู และเพิ่มทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ใหเขาใจปญหาในการใหคําปรึกษาดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดยสงเสริมการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูตางๆ อยางจริงจัง และตอเนื่อง รวมท้ัง สงเสริมใหปราชญชาวบาน มีสวน
รวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเรจ็ และ
เทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มข้ึน   

 (3) สนับสนุนการปลูกปามากข้ึน เพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นท่ีปาไม สนับสนุนการฟนฟูและปลูกปาเพิ่ม 
เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากข้ึน รวมท้ัง ควรเรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา 
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุน
การจัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปา และการจัดท่ีทํากินในพื้นท่ีปาไม 

 (4) สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน การสรางองคความรูและเผยแพร
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร การปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัครเพิ่มข้ึน  การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา   

นอกจากนี้ ควรเรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากข้ึน  โดย
การ สรางแรงจูงใจใหเยาวชนหรือเกษตรกรรุนใหมและแรงงานท่ีมีคุณภาพ เขาสูอาชีพเกษตรกรรม เพิ่ม
มาตรการจูงใจใหยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม    
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ภาคผนวก 
เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 

 

ตัวชี้วัด เกณฑการคํานวณ 

ดานเศรษฐกิจ  

1. รายไดครัวเรือนเกษตร  ประเมินจากรายไดสทุธทิางการเกษตร รายไดนอกการเกษตร 

 และผลิตผลจากฟารมนํามาบริโภค มีเปาหมายเพ่ือใหเพียงพอ 

 ตอปจจัยสี่ขั้นพ้ืนฐาน 

    ตํ่ากวา    120,000 บาท   ไดคะแนน   50 

    120,001 - 160,000 บาท  ไดคะแนน   51- 60.9 

    160,001 - 200,000 บาท  ไดคะแนน   61 -70.9 

    200,001 - 240,000 บาท  ไดคะแนน   71- 80.9 

    240,001 - 280,000 บาท   ไดคะแนน   81- 90.9  

    280,001 – 320,000 บาท   ไดคะแนน  91-100    
   มากกวา   320,000 บาท   ไดคะแนน   100 

  

2. การมีสิทธิในที่ดินทํากิน    ประเมินจากการไดรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทุกรูปแบบ 

 ไมรวมการเชา โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 80 

3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร กําหนดเปาหมายใหแรงงานเกษตรมีงานทําไมตํ่ากวารอยละ 80 

4. รายจายการบริโภคของครวัเรือนเกษตร    ครัวเรือนเกษตรควรมีรายจายอุปโภคบริโภคเก่ียวกับเครื่องด่ืมและ
ยาสูบลดลง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 ตํ่ากวา  1,000 บาท  ไดคะแนน 100 

 1,001 - 2,000 บาท  ไดคะแนน  90 -99.9 

 2,001 - 3,000 บาท  ไดคะแนน  80 -89.9 

 3,001 - 4,000 บาท  ไดคะแนน  70 -79.9 

 4,001 - 5,000 บาท  ไดคะแนน  60 -69.9 

 มากกวา 5,000 บาท  ไดคะแนน  50 

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร    ประเมินจากเงินออมในครัวเรือน เกณฑการให 

 คะแนน ดังน้ี 

 ตํ่ากวา   40,000 บาท ไดคะแนน   60 

 40,001 - 45,000 บาท ไดคะแนน   61- 65.9 

 45,001 - 50,000 บาท ไดคะแนน   66- 70.9  

 50,001 - 55,000 บาท ไดคะแนน   71- 75.9 

 55,001 - 60,000 บาท ไดคะแนน   76- 80.9  

 60,001 - 65,000 บาท ไดคะแนน   81- 85.9 

 มากกวา  65,000 บาท ไดคะแนน  100  
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เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร(ตอ) 

 

ตัวชี้วัด เกณฑการคํานวณ 

6. สัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร    ประเมินจากสัดสวนหน้ีสินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 

 ตํ่ากวารอยละ 1    ไดคะแนน   100 

 รอยละ  1.1 - 2.0  ไดคะแนน    90 -99.9 

 รอยละ  2.1 - 3.0  ไดคะแนน    80 -89.9 

 รอยละ  3.1 - 4.0  ไดคะแนน    70 -79.9 

 รอยละ  4.1 - 5.0   ไดคะแนน   60 -69.9 
 มากกวารอยละ 5.0 ไดคะแนน   50 

  

ดานสุขอนามัย  

7. ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพใดมาตรฐาน     ประเมินจากคนในครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพและ 

 ไดมาตรฐาน (นมพรอมด่ืม อาหารบรรจุกระปอง และนํ้าด่ืม 

 บรรจุขวดหรือแกลลอน ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  

 และไดมาตรฐาน อย.) โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 95 

  

8. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ     ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะครบ    

ถูกสุขลักษณะ ตามดัชนีการสุขาภิบาลขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนดเปาหมาย 

  รอยละ 95 

  

ดานการศึกษา  

9. สมาชิกครวัเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวา      ประเมินจากสมาชิกครวัเรือนเกษตรไดรับการศึกษา 

ภาคบังคับ สูงกวาภาคบังคับ    

  

10. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด    ประเมินจากสมาชิกครวัเรือนเกษตรไดรับการถายทอด 

เทคโนโลยีและฝกอบรม เทคโนโลยีและฝกอบรมตอจํานวนแรงงานเกษตร 

 โดยกําหนดเปาหมาย รอยละ  80 

  

ดานสังคม  

11. เกษตรกรมีความภูมิใจและไดรับความสาํเร็จ 
      ในการทําอาชีพเกษตร 

    ประเมินจากคนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการเปน
เกษตรกรมีความสุขและประสบความสาํเร็จกับการประกอบอาชีพ และ
ไดรับการยอมรับจากสังคม  เปาหมายรอยละ 80 
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เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร(ตอ) 

 

ตัวชี้วัด เกณฑการคํานวณ 

12. ครัวเรือนมีความอบอุน   ครัวเรือนมีความอบอุน(คนในครัวเรือนมีโอกาสอยูพรอมหนา 
อยางนอย  6  ครั้งตอป มีการปรึกษาหารือเพ่ือแกไขปญหา 

 ในครอบครัว เด็กในครัวเรือนไมเคยหนีออกจากบาน)  

 คนในครัวเรือนเคารพนับถือซึ่งกันและกันโดยกําหนด 

 เปาหมายรอยละ 100 

  

  

13. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน คนอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนใน 
ครัวเรือน โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 100 

  

  

14. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ต้ังขึ้นในหมูบาน ตําบล   

 (กลุมเกษตรกร กลุมผูใชนํ้า กลุม ธกส. กองทุนยา เปนตน) 

 โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 90 

  

ดานสิ่งแวดลอม  

15. สัดสวนพ้ืนที่ปาไมตอพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ        กําหนดพ้ืนที่ปาไมไมตํ่ากวารอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศจึงจะ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศได ถาพ้ืนที่ปาไมมีคาเทากับรอยละ  40 
ของพ้ืนที่ประเทศ  จะไดคะแนนเทากับ 70 
        ตํ่ากวารอยละ 20    ไดคะแนน   50   
        รอยละ 21 – 30      ไดคะแนน   51-60 
        รอยละ 31 – 40      ไดคะแนน   61-70 
        รอยละ 41 -  50     ไดคะแนน  71- 80 
        รอยละ  51 – 60     ไดคะแนน  81-90 
        มากกวารอยละ 60  ไดคะแนน  100       
      

16. การฟนฟูทรัพยากรดิน กําหนดใหการฟนฟูทรัพยากรดินเพ่ิมขึ้น 

         ตํ่ากวารอยละ 10    ไดคะแนน   50  

         รอยละ  11 - 20     ไดคะแนน   60 -69.9  

         รอยละ  21 - 30     ไดคะแนน   70 -79.9  

         รอยละ  31 - 40     ไดคะแนน   80 -89.9  

         รอยละ  41 - 50     ไดคะแนน   90 -99.9  

         มากกวารอยละ 50  ไดคะแนน  100 
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