บทสรุปผูบริหาร
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ป 2559
ตามแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559
แผนแมบทการพัฒ นาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒ นาพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 มีเปาหมายหลักขอที่ 1 คือ ดัชนีความผาสุกของ
เกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 82 เมื่อสิ้นป 2559 ซึ่งในการจัดทําดัชนีความผาสุก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูลและจัดทํา โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความ
ผาสุกของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ศึกษาผลการพัฒนาการเกษตร และสรางดัชนี
วัดความผาสุกของเกษตรกร พรอมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุม
น้ําปากพนังฯ
ผลการศึกษาปรากฏวา ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมีองคประกอบ
16 ตัวชี้วัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม และพบวาในป 2559 เกษตรกร
มีความผาสุกในระดับ 81.93 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนีดานสุขอนามัย
อยูในระดับดีมาก ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษา อยูในระดับปานกลาง แตดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับตองเรงแกไข เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดตางๆ พบวา มีตวั ชี้วัดที่อยูในเกณฑตองเรงปรับปรุง
และตองเรงแกไข 6 ตัวชี้วัด ไดแก (1) รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องดื่ม และยาสูบ) (2) การออมของ
ครัวเรือนเกษตร (3) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (4) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรม (5) สัดสวนพื้น ที่ปาไมตอพื้นที่ในเขตลุมน้ําปากพนัง และ(6) การฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรดิน โดยผลการคํานวณในแตละดานมีดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 82.08 จัดอยูในระดับการพัฒ นาที่ดี ตัวชี้วัดที่มีคา
ดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และการมีกรรมสิทธิในที่ดินทํากิน
(2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.74 จัดอยูในระดับการพัฒ นาที่ดีมาก
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานคุณภาพอาหาร มีการใหบริการความรูในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น
โดยเฉพาะดานการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งการมีที่อยูอาศัย
ที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
(3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2559 รอยละ 78.62 แตยังจัดอยูในระดับ
การพัฒนาปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรที่ไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ พบวา มี
การพัฒ นาในระดับดีมาก รอยละ 98.40 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับการศึกษา
มากขึ้นอยางตอเนื่องตอไป แตจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รอยละ 26.72 ซึ่ง
ถือวาต่ํา และต่ําที่สุดใน 16 ตัวชี้วัด เนื่องจากยัง มีจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีนอย เมื่อ
เทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรทั้งหมด จากผลการศึกษา จึงควรสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับความรู เทคโนโลยี
และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น
เพื่ อมีภูมิคุมกัน ในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ รูจักคิด รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความ
ระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากขึ้น
(4) ด านสั ง คม คาดั ชนี ดานสัง คมจัดอยูในระดั บดี คื อมีค าดัช นีรอ ยละ 85.41 เมื่อ พิ จารณาค า
ตัวชี้วัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน

ยังอยูในระดับปานกลาง จึงควรมุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณของภาคเกษตร ความพอใจและภูมิใจใน
อาชีพเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง การรวมกลุม/สถาบันใหมีความเขมแข็ง
(5) ดานสิ่งแวดลอม คาดัชนีดานสิ่งแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีคา
ดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นที่เพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัด
สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้ง หมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับที่ตองเรงแกไข ในขณะหนวยงานภาครัฐได
ดําเนิน การพัฒนาปรับปรุง ฟนฟูทรัพยากรดิน อยางตอเนื่อง แตเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีปญหาในดานดิน ยังคง
ตองการการแกไข และปรับปรุงสภาพดินอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวชี้วัด ที่มีคาดัชนีต่ํากวารอยละ
70 ซึ่งมีอยู 6 ตัวชี้วัด ไดแก
(1) ส ง เสริม การทํ า บั ญ ชี ค รัว เรื อ น เพื่ อให เกษตรกรทราบค าใช จา ยภายในครั วเรือ น และลด
ค าใช จ ายที่ ไ ม จํ า เป น ในครั วเรือ น โดยเฉพาะหมวดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอร และยาสู บ พรอ มทั้ ง ส ง เสริ ม ให
เกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตร เพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและชุมชน เพื่อลดการ
พึ่งพิงการเงินจากภายนอก โดยรัฐและองคกรปกครองทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการ
สําหรับเกษตรกรเพิ่มขึ้น
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองเพิ่มกระบวนการเรียนรู และเพิ่มทักษะความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให เขาใจปญ หาในการใหคําปรึกษาดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดยสงเสริมการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูตางๆ อยางจริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้ง สงเสริมใหปราชญชาวบาน มีสวน
รวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จ และ
เทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มขึ้น
(3) สนับสนุนการปลูกปามากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไม สนับสนุนการฟนฟูและปลูกปาเพิ่ม
เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากขึ้น รวมทั้ง ควรเรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการ
จัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปา และการจัดที่ทํากินในพื้นที่ปาไม
(4) สนั บ สนุ น การฟ น ฟู แ ละอนุ รัก ษ ท รัพ ยากรดิ น เพิ่ ม ขึ้ น การสร างองค ค วามรูและเผยแพร
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร การปรับปรุงดิ นใหมีค วามเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร และพัฒ นาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัครเพิ่มขึ้น การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา
นอกจากนี้ ควรเรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากขึ้น โดย
การ สรางแรงจู ง ใจให เยาวชนหรือ เกษตรกรรุนใหมแ ละแรงงานที่ มี คุณ ภาพ เขาสู อาชี พ เกษตรกรรม เพิ่ ม
มาตรการจูงใจใหยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพของ
เกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความตองการของเกษตรกร พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรดินใหสอดคลองกับการเกษตรในพื้นที่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางครบวงจร
ตั้ง แตการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยคํานึง ถึง ผลกระทบตอ สิ่ง แวดลอมและความสมดุ ล ทาง
ธรรมชาติ โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 อําเภอ จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ และจังหวัด
สงขลา 1 อําเภอ พื้นที่รวม 1.99 ลานไร โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่สอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน
2) ดําเนินการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ หนาที่และกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก (Area-Function-Participation :
AFP) โดยมุงสูการพัฒนาคนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปน สําคัญ
3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งเกษตรกร ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาคทองถิ่น และภาคราชการ
ทั้ง นี้ เปาหมายหลักตามแผนแมบทการพัฒนาอาชีพ ฯ ป 2557-2559 ในขอ ที่ 1 คือ ดัชนี
ความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 82 เมื่อสิ้นป 2559 ซึ่งในการ
จัดทํา ดัชนีความผาสุก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูล และจัดทํา โดยยึดตาม
วิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาโดยเนนพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒ นาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒ นา
ประเทศที่มุง สู สัง คมอยูเย็น เปน สุขรวมกัน (Green and Happiness Society) โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งไดพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคมไทยขึ้น เพื่อวัดผลการพัฒนาและ
นําไปปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สศท.8) จึงไดจัดทําดัชนีความผาสุกของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ สําหรับวัดระดับการพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ ตามแผนแมบทการ
พัฒ นาอาชีพและสง เสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒ นาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเกษตรและสรางดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ํ าปาก
พนังฯ
3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) จัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ โดยจัดเก็บจากเกษตรกรตัวอยาง
จํานวน 225 ราย ซึ่งวิธีการ เชนเดียวกับการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุมน้ํา
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ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปเพาะปลูก 2558/2559 ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสง เสริม
รายไดใหแกราษฎรโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) ศึกษาวิเคราะหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ในชวงแผนแมบทการพัฒนา
อาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2559
1.4 วิธีการศึกษา (โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ)
1) รวบรวมขอมูล จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
ฯ ปเพาะปลูก 2558/2559 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 กรมพัฒนาที่ดิน ขอมูลรายงานหมูบาน
ชนบทไทยเฉพาะครัวเรือนเกษตร จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน(กชช.๒ค) และขอมูลรายงานคุณภาพชีวิต
คนชนบทไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน( จปฐ.) (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ขอมูลผลการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และขอมูลจากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) การคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มุงในการวัดระดับการพัฒนาที่สรางความผาสุก
ใหแกคนในภาคเกษตร และเปนประโยชนตอการวางแผนของหนวยงานภาครัฐ สามารถวิเคราะหผลการ
พัฒ นาการเกษตรของประเทศไดอยางถูกตอง และหนวยงานปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมายในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร เกณฑการคัดเลือกตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีดังนี้
(1) มีความเกี่ยวของ หรือเปนเหตุเปนผลในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร
(2) สรุปภาพรวมในระดับประเทศ
(3) วัดคาไดในเชิงปริมาณ และมีขอมูลสนับสนุน
(4) เขาใจไดงาย และเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในการวางแผน และปฏิบัติ
3) การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนียอยเปนดัชนีรวมของแตละดาน จะ
ประยุกตจากสูตรของ UNDP ที่ใชคํานวณหาดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty Index: HPI) และ
การวิเคราะหความสัมพันธการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหการพัฒนามีดุลยภาพ
ของ อมาตยา เซ็น นักเศรษฐศาสตร ชาวอินเดีย ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรในป 2541 เกี่ยวกับ
ทฤษฎีพัฒนาคนใหมีความสุข
สูตรที่ใชในการคํานวณ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ไดแก
GDH = ECON 3+HT 3+ED 3+SC 3+EN 3 1/3
จํานวนดัชนียอยที่ศึกษา
ในที่นี้ GDH = ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ECON = ดัชนีดานเศรษฐกิจ
HT = ดัชนีดานสุขอนามัย
ED = ดัชนีดานการศึกษา
SC = ดัชนีดานสังคม
EN = ดัชนีดานสิ่งแวดลอม
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ในการศึกษากําหนดให คาดัชนีแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน และเนื่องจากดัชนีที่ใชในการศึกษามี
5 ดาน แตละดานประกอบดวยตัวชี้วัดที่มีหนวยแตกตางกัน จึงตองคํานวณดัชนีความผาสุกแตละดาน และ
นําไปรวมเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.1) การวัดผลสําเร็จการพัฒนา โดยทั่วไปและที่นิยมใช จะดูจากผลงานที่ทําได เทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไว หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และคํานวณออกมาเปนคารอยละ ถาผลการพัฒนามีคา
เขาใกล 100 แสดงวา การพัฒนามีความสําเร็จมากขึ้น
3.2) คํานวณหาดัชนีในแตละดาน เชน ดานเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดทั้ง หมด 6 ตัว ก็จะนําดัชนี
ความสําเร็จของตัวชี้วัดแตละตัวมายกกําลัง 3 แลวนํามาบวกกัน จากนั้นจึงหารดวยจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด คือ
6 และถอด root 3 จะไดดัชนีดานเศรษฐกิจ สําหรับการคํานวณหาดัชนีดานอื่นๆ ก็สามารถคํานวณไดโดย
วิธีการเดียวกัน
3.3) เมื่อคํานวณดัชนีครบทุกดานแลว จะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยใชสูตร
เชนเดียวกับการคํานวณหาดัชนีในแตละดาน โดยดัชนีที่ใชในการศึกษาคือ 5 ดาน
3.4) เมื่อไดดัชนีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแลว จะแบง ชวงระดับคุณภาพชีวิต ออกเปน 5
ระดับ โดยมีความหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

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

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตองปรับปรุง
ตองเรงแกไข

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดฐานขอมูลตั ว ชี้วั ดคุ ณ ภาพชีวิ ตของเกษตรกรในพื้น ที่ ลุมน้ํ า ปากพนัง ฯ เพื่อใชประกอบการ
วิเคราะหการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559
2) ไดรูปแบบการวิเคราะหและวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ ในชวงแผน
แม บ ทการพั ฒ นาอาชี พและส ง เสริม รายได ให แ กร าษฎร ภายใต โ ครงการพัฒ นาพื้น ที่ ลุ มน้ํา ปากพนั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2559
3) แนวทางการพัฒนา และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ
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บทที่ 2
แนวคิดที่ใชในการศึกษา
2.1 การตรวจเอกสาร
1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดความหมาย “ความ
อยูดีมีสุข” ภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9
ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มีงานทําที่
ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและอยูภายใต
ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ความอยูดีมีสุขตามความหมายขางตนครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกันอยาง
เปนองครวม และสามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน
รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซึ่งทุก
องคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความอยูดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง
สุ ข ภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข เ จ็บ อัน เกิ ด จากการสร างสุ ขภาวะที่
สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญ ญา รวมถึง การมีภาวะโภชนาการที่ดี การรูจักปองกันดูแล
สุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหคนมีอายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ
ความรู เปน ปจจัยสําคัญ ที่สุดในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทย เพราะความรูชวย
เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางโอกาสและพัฒนาสติปญญาใหสามารถคิดเปน ทําเปน
เรียนรูที่จะพึ่งตนเองและใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะของตนใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจใน
สังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ชีวิตการทํางาน เปนปจจัยกําหนดความอยูดีมีสุขของคน การทํางานจะเปนที่มาของรายได
และอํานาจซื้อ ซึ่ง จะนําไปสูการสรางความสํ า เร็ จและคุณ ภาพที่ ดี ขึ้น การมีง านทําที่ดี มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดอยางตอเนื่อง ยอมสงผลใหคนเราสามารถดูแลความเปนอยูของตนเองและ
ครอบครัวใหอยูดีมีสุขได
รายไดและการกระจายรายได ความอยูดีมีสุข คือ การเสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอํานาจซื้อเพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน หลุด
พนจากปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดในกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
ชี วิ ต ครอบครั ว ครอบครั ว เป น สถาบั น พื้ น ฐานทางสั ง คมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ คนในการ
ดํารงชีวิต ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข ครอบครัวอยูดีมีสุข
คือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาที่ของครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ลดปจจัยเสี่ยง
ของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม
สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต มีความสําคัญตอความอยูดีมีสุข สภาพแวดลอมที่ดียอมสงผล
ตอสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี เอื้อตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดลอมที่ดี
หมายความรวมถึงการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกื้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตใหเกิดการสนับสนุน ความ
อยูดีมีสุข ของคน
การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยูดีมีสุขของประชาชนสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสัง คมใหมี สิ ทธิแ ละเสรี ภาพในการดํ ารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒ นาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
นําไปสูสังคมที่คนอยูดีมีสุขตลอดไป
2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพัฒนาดัชนีความอยูดีมีสุข
ขึ้น ซึ่งเปนดัชนีรวมขององคประกอบ 7 ดาน เพื่อใชประเมินผลการพัฒนาความอยูดีมีสุขทั้งในภาพรวมและผล
แตละดาน ใหสามารถระบุขนาดการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดยในป 2545 เปนระยะเริ่มแรก
ของการพัฒนาดัชนี จึง ไดคัดเลือกเฉพาะองคประกอบที่มีผลการพัฒนาดัชนีที่ชัดเจน และไดทดสอบความ
ถูกตองเหมาะสมแลว จํานวน 5 ดาน ไดแก สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิต การทํางาน รายได การกระจาย
รายได และสภาพแวดลอม สําหรับป 2546 ไดเพิ่มเติมอีก 2 องคประกอบ คือ ดานชีวิตครอบครัวและการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อความสมบูรณครบถวนทั้ง 7 องคประกอบที่ครอบคลุมทุกมิติของการดํารง
ชีวิต และไดใชในการติดตามประเมินผลป 2546 และป 2547
3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่ 10 มุง สู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) โดยมี
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ 4 ประการ คือ
(1) พัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูในครอบครัว
ที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศบนฐานความรูและจุดแข็งของความเปนไทยใหสามารถแขงขันได
(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอม สรางความสมดุ ลระหว างการอนุรัก ษแ ละการใชป ระโยชนอย างยั่ง ยืน เปนธรรมและมี ก าร
สรางสรรคคุณคา
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยโดยมุง
สรางกลไกที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคสวนอยางเปนธรรม
4) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
5) ศูนยภูฎานศึกษา ไดนําเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)
ซึ่งไดใหความสําคัญของการวัดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและทางวัตถุเชนเดียวกับ GNP แตเนนคุณคาดาน
สังคม อารมณและจิตวิญญาณ ความเคารพตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้ง
การมีธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานในการวางนโยบายและกําหนดเปาหมาย GNH ถือไดวาเปน “เศรษฐกิจแบบ
ผสม”และเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ
และเห็นวา ถึงแมวาความสุขจะเปนสิ่งที่วัดไดยาก แตเราสามารถวัดเงื่อนไขหรือสภาพตางๆ ที่ทําใหคนเรามี
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ความสุขได โดยเราตองกําหนดประเภทของความสุขที่เราจะวัดโดย GNH ใหไดเสียกอน GDP และ GNH มี
ความสําคัญ ดวยกัน ทั้ง คูและตองพึ่ง พาอาศัยซึ่ง กัน และไมควรมุง เนนที่จะใช GDP ในการวัดระดับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเจริญทางจิตใจ ในขณะเดียวกัน GNH ก็ไมอาจสัมฤทธิผลไดโดย
ปราศจากความเจริญรุงเรืองทางวัตถุเชนกัน
6) King Jigme Singye Wangchuck กษัตริยภูฏานไดริเริ่มแนวคิดใหมในการวัดความอยู ดีมี
สุขที่แทจริง และกลายเปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเรื่อง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National
Happiness: GNH) โดย GNH เปนการวัดการพัฒนาประเทศที่ไมไดเนนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนน
“ความสุข” ที่แทจริง ของคน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมิไดเปนปจจัยเดียวและปจจัยสําคัญ ที่สุดของ
ความสุข หากแตการมุงพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกิดผลเสียหายตาง ๆ มากมาย ทั้งความไมเปนธรรมทางสังคม
การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ และมลภาวะแวดลอมเปนพิษ
แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ยึดหลักวาการพัฒนาสังคมมนุษยที่แทจริง
เกิดจากการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจควบคูและสงเสริมซึ่งกันและกัน GNH ในบริบทของภูฎานจึง เปน
รูปแบบการพัฒนาที่มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่ประชากรทุกคนมีโอกาสพบความสุขไดอยางเทาเทียมกัน
โดยมี ห ลั ก การสํ า คั ญ 4 ประการ คื อ (1) การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น (sustainable economic
development) (2) การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม (cultural conservation) (3) การรักษา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (nature preservation) และ(4) การมีธรรมาภิบาล (good governance)
7) อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตรชาวอินเดีย ไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร พ.ศ.
2541 ผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับไดแก เศรษฐศาสตรสวัสดิการ เศรษฐศาสตรการพัฒนา ทฤษฎีความอด
อยากและความยากจน โดยไดเสนอใหเปลี่ยนตัวชี้วัดการพัฒนาจาก “รายได” มาเปน “ความสามารถ” ของ
คนที่จะเลือกทําในสิ่ง ที่ตัวเองเห็น วามีคุณคา ผลงานมีความโดดเดนและสามารถนํามาประยุกตปฎิบัติเพื่อ
ช ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั ง คมได จ ริ ง เน น การเสนอกระบวนการทางสั ง คม คื อ การแสดงความเห็ น ในเวที
สาธารณะเพื่อปรับแนวคิดและการสรางกติกาขึ้นมา ลักษณะสําคัญ 3 ประการของการใชเหตุผลสาธารณะคือ
(1) การใชเหตุผล การเคารพตอสัง คม และการมีขันติธรรมตอทัศนคติและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน (2) การ
เรียกรองใหมีการประชาพิจารณอยางกวางในประเด็นที่เปนปญหาสวนรวม (3) การสงเสริมใหเกิดพันธกิจทาง
การเมือง และการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุน
นโยบายการศึกษา สาธารณะสุขขั้นมูลฐาน การปฏิรูปที่ดิน การใหสินเชื่อรายยอย การคุมครองชนกลุม
นอยและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
2.2 ความหมายและองคประกอบของความอยูเย็นเปนสุข
1) การกํ า หนดความหมาย “ความอยู เ ย็ น เป น สุ ข ” ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“ความอยูเย็น เปน สุข” หมายถึง ”สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลภาพ
ทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดถูกตอง
ดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความอยู
เย็นเปนสุขมีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแหง
ความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวม คิดและทําอยางถูกตองและมีเหตุผล
รวมทั้ง มีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ที่นํามาซึ่ง รายไดที่พอเพียงกับการจัดหาปจจัยสําหรับการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเองและครอบครัว อยูในชุมชนที่เขมแข็ง สภาพแวดลอ มที่ดีมี
ความปลอดภัย มีระบบนิเวศที่สมดุลเอื้อตอการดํารงชีวิต
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2) องคประกอบ “ความอยูเย็นเปนสุข”
ปจจัยพื้น ฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) การมีสุขภาวะ
2) เศรษฐกิจที่เปนธรรมและเขมแข็ง 3) ครอบครัวอบอุน 4) ชุมชนเขมแข็ง 5) การมีสภาพแวดลอมดี
6)
การมีสัง คมประชาธิปไตย ซึ่ง สามารถแจกแจงความหมายพรอมองคประกอบยอยเพื่อนําไปสูการกําหนด
ประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดไดดังนี้
ภาพที่ 1 องคประกอบความอยูเย็นเปนสุข

“ความอยูเย็นเปนสุข”
¡ ÒÃÁÕÊ
ØÀ¢ÒÇÐ
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องคประกอบ
เศรษฐกิจเปนธรรม
เขมแข็ง
ครอบครัวอบอุน

ปจจัยพื้นฐาน
รวมในการ
สรางสุข

ÊÑ§¤Á
» ÃÐª Ò̧ Ô»äµÂ
ÁÕÃ̧ÃÁÒÀÔºÒÅ
สภาพแวดลอมดี
ÃÐº º ¹ Ôà
ÇÈÊÁ´ ØÅ
ชุมชนเขมแข็ง

2.1) การมีสุขภาวะ คนที่อยูเย็นเปนสุข เปนคนที่มีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืนยาว
มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเปนทําเปน” มีความเปนเหตุผล มีทักษะในการใช ชีวิ ต
อยางมีคุณคา อยูในสัง คมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
2.2) เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง การมีรายไดที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมี
งานทําที่ดี มีความมั่น คงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดที่เปนธรรม ตอเนื่อง และตองอยูภายใตการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม
2.3) ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกัน
อยางมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีการอบรมเลี้ยง
ดูสมาชิกวัยเยาวใหเติบโตอยางมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเปนไทย เลี้ยงดูผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อใหสามารถดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมีคุณภาพที่
ยั่งยืน
2.4) ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
อยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและองคกรในชุมชนสามารถรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูล
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และอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน มีการสื่อสาร และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่
เปนเอกลักษณของแตละชุมชนทองถิ่น ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทย
2.5) สภาพแวดลอ มดี มีระบบนิเวศที่ส มดุล สภาพแวดลอมมี ความปลอดภัย ในชีวิ ต และ
ทรัพยสิน มีที่อยูอาศัยที่มั่นคงและการมีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง ตลอดจนมีทรัพยากร ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพการยอมรับและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนคนที่เทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และเคารพในสิทธิและหนาที่ของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหารจัดการประเทศเพื่อใหเกิด ความ
โปรงใส คุมคาและกระจายผลประโยชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน รวมกันบริหารจัดการที่ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล บริหารจัดการประเทศ เพื่อใหเกิดความโปรง ใส คุมคา และกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมอยางเปนธรรม
2.3 ความหมายและองคประกอบของความผาสุกของเกษตรกร
2.3.1 ความหมายและองคประกอบ
1) การกําหนดความหมาย “ความผาสุก”
“ความผาสุ ก ” มี ค วามหมายครอบคลุ ม มิ ติ ข องวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของคนไทยที่ บู ร ณาการ
เชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวม คิดและทํา
อยางถูกตองและมีเหตุผล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ที่นํามาซึ่งรายไดที่พอเพียงกับการ
จัดหาปจจัยสําหรับการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเองและครอบครัว อยูในชุมชนที่เขมแข็ง
สภาพแวดลอมที่ดี มีระบบนิเวศที่สมดุลเอื้อตอการดํารงชีวิต
2) องคประกอบ “ความผาสุก”
ปจจัยพื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี 5 องคประกอบ ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานสุขอนามัย 3) ดานการศึกษา 4) ดานสังคม และ5) ดานสิ่งแวดลอม ความหมายในแตละดานมีดังนี้
2.1) ดานเศรษฐกิจ คนจะมีความสุขเมื่ออยูในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมและ
เขมแข็ง คนในประเทศมีรายไดที่เพียงพอซึ่งเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีง านทําที่ดี มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการทํางาน ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายได
ในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม
2.2) ดานสุขอนามัย คนที่มีความผาสุก เปนคนที่มีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืน
ยาว มีสุขภาพจิตที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่ง ตนเองได มีความเปนเหตุผล
รวมทั้งการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง
2.3) ดานการศึกษา การศึกษาทําใหคนมีความรู มีสติ ปญญา มีเหตุผลมีคุณธรรม และ
วัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดรวมทั้งสามารถอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ
2.4) ดานสัง คม ความอบอุน ในครัวเรือน และความภาคภูมิใจในอาชีพจะทํา ให ค นมี
ความสุข ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย
มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม คนในครอบครัวสามารถเลี้ยงดู
ผูสูงอายุไดอยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อใหสามารถดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมี
คุณภาพที่ยั่งยืน รวมทั้ง ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
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อยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและองคกรในชุมชนสามารถรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลและ
อยู ร ว มกั น อย า งสงบสุ ข รวมทั้ ง มี ภ าคี ก ารพั ฒ นาที่ มี บ ทบาทเกื้ อ หนุ นกั น ภายในชุ ม ชน มี ก ารสื่ อ สาร และ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เปน
เอกลักษณของแตละชุมชนทองถิ่น ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทย
2.5) ดานสิ่งแวดลอมหมายถึงการมีระบบนิเวศที่สมดุลมีทรัพยากร ธรรมชาติที่
อุดม
สมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ความหมายตัวชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรที่จัดทําขึ้นวัดจากองคประกอบหลัก 5 ดาน 16 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ดานเศรษฐกิจประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) รายไดครัวเรือนเกษตร
รายไดครัวเรือนเกษตร ในที่นี้หมายถึง รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร ลบดวยรายจาย
เงินสดเกษตร แลวนําผลที่ไดมารวมกับ รายไดเงินสดนอกการเกษตร จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 8 (รายได ค รั ว เรื อ นเกษตร = รายได เ งิ นสดเกษตร – รายจ า ยเงิ น สดเกษตร + รายได น อก
การเกษตร)
(2) การมีสิทธิในที่ดินทํากิน
การมีสิทธิในที่ดินทํากิน ในที่นี้ หมายถึง เอกสารสิทธิที่พิจารณาจาก โฉนด ใบจอง (นส.2) นส.
3/นส.3ก สค.1 น.ค.3 ส.ท.ก. สปก.4-01 และเอกสารสิทธิ์อื่นๆที่แสดงวาเกษตรกรเปนเจาของที่ดินรวมทั้งไดรับ
การจัดสรรและไดทําฟรี การมีที่ดินทํากินเปนของตนเองยอมแสดงถึงความมั่นคงในการถือครองที่ดิน มีแรงจูงใจใน
การสรางผลผลิตและมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน ทําใหสามารถยกระดับรายไดใหสูงขึ้น
(3) การมีงานทําของแรงงานเกษตร
การมีงานทําของแรงงานเกษตร แรงงานเกษตรคือ ผูที่มีอายุตั้งแต 15 – 65 ป จํานวนผูมี
งานทําของแรงงานภาคเกษตรตอจํานวนแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด คูณดวย 100 การมีงานทํายอมทําให
เกษตรกรมีความมั่น คงดานรายได สามารถพึ่ง ตนเอง จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของแรงงานภาค
เกษตร
(4) รายจายของครัวเรือนเกษตร
รายจายของครัวเรือนเกษตร คือ คาใชจายที่ไ ม จํา เปน ของเกษตรกร เชน การบริโ ภค
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอรและยาสูบ จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(5) การออมของครัวเรือนเกษตร
การออมของครัวเรือนเกษตร หมายถึงเงินสดคงเหลือกอนการชําระหนี้ของเกษตรกร เงิน
สดคงเหลือคือ รายได ลบดวย รายจาย จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(6) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร คิดจาก หนี้สินครัวเรือนเกษตร หาร
ด ว ย ทรั พ ย สิ น ครั ว เรื อนเกษตร คู ณ ด ว ย 100 หนี้ สิ น คื อ หนี้ สิ น รวมของครัว เรือ นเกษตร ทรั พ ย สิ น คื อ
ทรัพยสินคงที่ และทรัพยสินหมุนเวียนครัวเรือนเกษตรที่เปนหนวยการผลิตที่จําเปนตองมีการลงทุน ดังนั้น
สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนควรมีสัดสวนลดลงจึงจะทําใหความผาสุกของเกษตรกรสูงขึ้น
2) ดานสุขอนามัยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดดังนี้
สุขอนามัย ไดแก การบํารุง ปองกัน สงเสริมและดํารงไวซึ่งสภาพแหง ความสมบูรณของ
รางกายและจิตใจ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
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(1) ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน คือ ครัวเรือนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกิน
อาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานครบทั้ง 4 ดาน คือ (1) การกินอาหารบรรจุสําเร็จ ตองมีเครื่องหมาย อย.
(2) เนื้อสัตว ตองทําใหสุกดวยความรอน (3) ผัก ตองปลอดสารพิษ หรือไดทําการแชดวยน้ําผสมดางทับ ทิม
หรือน้ํายาลางผักแลวลางดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง (4) การลางมือกอนรับประทานอาหาร และใชชอน จาก
รายงานการสํารวจความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ)
(2) ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุ ขลักษณะ คือ ครัวเรือนที่มีการจั ด
บริเวณบานและภายในบานตามดัชนีการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีที่ประกอบอาหาร มีที่เก็บน้ําสะอาด ไมมี
แหลงเพาะพันธุสัตว/แมลงนําโรค มีอุปกรณกําจัดขยะมูลฝอย สภาพในบานสะอาด ไมมีแหลงน้ําเสียขัง มีสวม
ถูกสุขลักษณะเปนระเบียบ จากขอมูล จปฐ. จํานวนครัวเรือนที่ทําอาชีพเกษตรมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ
3) ดานการศึกษาประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด
การศึกษา คือ วิธีการที่ทําให เกิ ดการเรี ยนรู อาจเรียนรูดว ยตั วเองหรือ จากผู อื่ น สอน
การศึกษามีทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาทําใหคนมีความรู มีสติ ปญ ญา มีเหตุผลมีคุณธรรม และ
วัฒ นธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่ง ตนเองได และมีความรูความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการไดฝกอบรมดานอาชีพตางๆ เพื่อใหเกิดความรูและทักษะที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพไมวาจะเปนการชวยทํางานในครัวเรือนหรือไปทํางานนอกครัวเรือนตัวชี้วัดที่
สําคัญ มีดังนี้
(1) ระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนเกษตร
หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่ไดรับการศึกษาตามภาคบังคับ และไดรับการศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน
เกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(2) รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม
รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมตอจํานวนแรงงานเกษตร คิด
จากสัดสวนของเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมตอแรงงานเกษตรทั้งหมด จากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
4) ดานสังคมประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ
ความรู ความสามารถ ทั ก ษะการประกอบอาชี พ และมี ค วามมั่ น คงในการดํ า รงชี วิ ต ครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ ม เป า หมายเพื่อ เสริ มสร างศั กยภาพให กับ ตนเองที่ จ ะนํา ไปสู ค วามเขม แข็ ง ของครอบครัว ชุ ม ชนและ
สังคมไทย ตัวชี้วัดที่สําคัญไดแก
(1) ความภูมิใจของเกษตรกร
หมายถึง คนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการเปนเกษตรกรมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จกั บการประกอบอาชีพ และไดรั บการยอมรั บ จากสัง คม จากการสํารวจความพอใจและความ
ภาคภูมิใจของเกษตรกร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(2) ครัวเรือนมีความอบอุน
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หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวไดอยูรวมกันดวยความรัก ความผูกพันตอกัน ทําใหสามารถ
ดํารงความเปนครอบครัว สมาชิกมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมั่นคงทางอารมณสามารถเผชิญปญหาตางๆ ในสังคม
ไดอยางเขมแข็ง ครัวเรือนเกษตรจะมีความผาสุกเมื่อมีโอกาสอยูพรอมหนากันระหวางพอ แม ลูก หรือญาติพี่
นองที่อาศัยประจําในครัวเรือน ไดทํากิจกรรมรวมกันอยางนอย 6 ครั้งตอป หรือในกรณีที่ไมสามารถอยูพรอม
หนากันได จะตองมีการติดตอสื่อสารกัน เชน โทรศัพท จดหมาย อีเมลล เปนตน จากขอมูล จปฐ. และการ
สํารวจ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(3) การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร
หมายถึง ครัวเรือนมีคนเขารวมเปนสมาชิกกลุมและหรือสถาบันเกษตรกรที่ตั้ง ขึ้น ในหมูบาน
ตําบล ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาและตัดสินใจ มีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิของตนเอง
เพื่อประโยชนของตนเอง ชุมชน หรือทองถิ่น ซึ่งกลุมของเกษตรกรที่สําคัญในหมูบานและตําบล ไดแก กลุมผูใช
น้ํา กลุม ธ.ก.ส. กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรตาง ๆ จากการสํารวจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(4) คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส
หมายถึ ง คนสู ง อายุ ไ ด รั บ การดู แ ลเอาใจใส ใ นชี วิ ต ความเป น อยู ด า นอาหารการกิ น เสื้ อ ผ า
เครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน จาก
ขอมูล จปฐ. (เฉพาะครัวเรือนเกษตร) คนสูงอายุไดรับการดูแล
5) ดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปจจุบันความสามารถของระบบนิเวศและชีวภาพของ
โลกที่จะรองรับกิจกรรมตางๆของมนุษยออนแอลง เพราะมุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทําใหสงผลกระทบตอความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับการศึกษา
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
(1) สัดสวนของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
นักวิชาการปาไมกําหนดไววาพื้นที่ ปาไมควรมีไมต่ํากวารอยละ 40 ของพื้น ที่ทั้ง ประเทศจึงจะ
สามารถรักษาความสมดุลของระบบนิเวศได ที่ผานมา พื้นที่ปาไมของประเทศไดถูกทําลายไปมากจากการทําไม
และนําที่ดินไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
(2) รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินของเกษตรกร
หมายถึง พื้นที่ไดรับการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนการใช
สารอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิต
ทางการเกษตร เพราะทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรดินมีผลตอสิ่งแวดลอมในดานความอุดมสมบูรณ
และคุณสมบัติทางเคมี การฟนฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ ดิน
ถูกชะลางพังทลาย จะทําใหสามารถนําที่ดินไปใชประโยชนทางการเกษตรไดเพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
ผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
3.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะหดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ ตามแผน
แมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง
อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2559
โดยการสรางดัชนีวดั การพัฒนา ความผาสุกของเกษตรกร ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ดาน
ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สัง คม และสิ่ง แวดลอม โดยมีองคประกอบตัวชี้วั ด 16 ตัว ผล
การศึกษาพบวา ในป 2559 เกษตรกรมีคาดัชนีความผาสุก เทากับ 81.93 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่ดัชนีอยูที่
80.20 แต เพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่ดัชนีอยูที่ 81.65 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี
ตารางที่ 1 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรป 2559
ดัชนี (รอยละ)
ป 2555
ตัวชี้วัด
(แผน 10)
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
80.20
ดานเศรษฐกิจ
91.09
1. รายไดครัวเรือนเกษตร
83.05
2. การมีสิทธิในที่ดินทํากิน
99.60
3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร
100.00
4. รายจายของครัวเรือนเกษตร(เครื่องดื่ม+ยาสูบ)
68.55
5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร
100.00
6. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร
86.70
ดานสุขอนามัย
98.58
7. ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน
97.81
8.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูก
99.03
สุขลักษณะ
ดานการศึกษา
77.13
9. สมาชิกครัวเรือนไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ
95.20
10. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
38.01
และฝกอบรม

ป 2557
(แผน 11)
81.65
82.53
75.77
95.42
100.00
67.61
75.90
68.60
98.66
98.29
99.02

ป 2559
(แผน 11)
81.93
82.08
71.93
100
100
69.55
64.44
69.90
98.74
98.27
99.21

77.01
96.18
28.66

78.62
98.40
26.72
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวชี้วัด
ดานสังคม
11. เกษตรกรที่มีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทํา
อาชีพเกษตร
12. ครัวเรือนมีความอบอุน
13. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนใน
ครัวเรือน
14. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร
ดานสิ่งแวดลอม
15. สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ
16. การฟนฟูทรัพยากรดิน
ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ระดับ 5 คะแนนอยูระหวาง 90.00 – 100.00
ระดับ 4 คะแนนอยูระหวาง 80.00 – 89.99
ระดับ 3 คะแนนอยูระหวาง 70.00 – 79.99
ระดับ 2 คะแนนอยูระหวาง 60.00 – 69.99
ระดับ 1 คะแนนนอยกวา 60.00

ป 2555
(แผน 10)
65.89
52.00

ป 2557
(แผน 11)
85.16
73.75

ป 2559
(แผน 11)
85.41
70.60

78.60
41.00

85.41
99.91

92.40
99.95

76.59
50.00
50.00
50.00

76.59
50.00
50.00
50.00

70.67
50.00
50.00
50.00

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตองปรับปรุง
ตองเรงแกไข

อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาในแต ล ะด า น พบว า ผลการพั ฒ นาไม ส มดุ ล เนื่ อ งจากค า ดั ช นี ด า น
สุขอนามัย อยูในระดับดีมาก คาดัชนีดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ตัวชี้วัดที่อยู
ในเกณฑ ต อ งปรับ ปรุง และต องเร ง แกไ ขและเป น ภารกิ จ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได แ ก จํ า นวน
เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องดื่ม และยาสูบ)
เงินออมของครัวเรือนเกษตร สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร สัดสวนพื้นที่ปาไม และการฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรดิน สาระสําคัญของตัวชี้วัดแตละดาน มีดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ ในป 2559 คาดัชนีดานเศรษฐกิจ มีคารอยละ 82.08 จัดอยูในระดับดี ตัวชี้วัดที่มี
คาดัชนีมากที่สุด รอยละ 100 ไดแก การมีสิทธิในที่ดินทํากิน และการมีงานทําของแรงงานเกษตร รองลงมา คือ
รายไดของครัวเรือน รอยละ 71.93 สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน รอยละ 69.90 รายจายของครัวเรือนเกษตร
รอยละ 69.55 และการออมของครัวเรือนเกษตร รอยละ 64.44
(2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีมากที่สุด ใน 5 ดาน คิดเปนรอยละ 98.74 จัดอยูในระดับ
การพัฒนาที่ดีมาก ตัวชี้วัดที่มีคาดัชนีมากที่สุด รอยละ 99.21 เปนการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ
รองลงมา รอยละ 98.27 เปนการกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน
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(3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษายังอยูในระดับปานกลาง โดยในป 2559 มีคาดัชนี
รอยละ 78.62 โดยคาดัชนีสมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับมากที่สุด รอยละ 98.40 สําหรับ
คาดัชนีจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมมีคา รอยละ 26.72 ซึ่งมีคาอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากจํานวนเกษตรกรที่ไ ดรับการถายทอดเทคโนโลยีนอย เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานในภาคเกษตร
ทั้งหมด จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาเกษตรกรควรไดรับความรู เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น เพื่อใหครัวเรือนมีภูมิคุมกันใน
ตัวเอง มีความรู มีเหตุผล รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากขึ้น
(4) ดานสังคม คาดัชนีดานสัง คมจัดอยูในระดับดี รอยละ 85.41 และเมื่อพิจารณาคาดัชนีตัวชี้วัด
พบวา คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือนมากที่สุด รอยละ 99.95 รองลงมาคือ ครอบครัวมี
ความอบอุน รอยละ 92.40 การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน รอยละ 70.67 และความภูมิใจตอความสําเร็จ
ในการทําอาชีพเกษตร รอยละ 70.60
(5) ดานสิ่งแวดลอม คาดัชนีดานสิ่งแวดลอมในภาคเกษตร มีคาดัชนีรอยละ 50.00 ในภาพรวมจัดอยู
ในระดับที่ตองเรงแกไข ประกอบดวยคาดัชนีสัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของ โครงการฯ รอยละ 50.00
และการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรดิน รอยละ 50.00 ซึ่งมีคาอยูในระดับต่ํา ถึงแมวากระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดใหความสําคัญกับแผนการพัฒนาและฟนฟูดินมากขึ้น ตั้งแตป 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตามผลการ
ดําเนินงานยังถือวามีระดับการพัฒนาที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีปญหาทั้งหมดของลุมน้ําปากพนัง
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4.1 สรุป

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

การวิเคราะหผลการพัฒนาการเกษตรและความผาสุกของเกษตรกร โดยวัดจากดัชนีความผาสุก
ของเกษตรกร โดยใชขอมูลป 2559 เปนขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขอมูลดังกลาวไดมาจากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และรายงาน
คุณภาพชีวิตของคนไทย ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) ของกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนในการศึกษาจะนําเอา
ขอมูลในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนังประกอบดวย 10 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ของจังหวัด
พัทลุง และ 1 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา มาสรางเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับการพัฒนาดีมาก ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง และตองเรงแกไข
ตามคาดัชนีที่คํานวณ
จากผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมีองคประกอบ 16
ตัวชี้วัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม และพบวาในป 2559 เกษตรกรมี
ความผาสุกในระดับ 81.93 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒ นาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนีดาน
สุขอนามัย อยูในระดับดีมาก ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม อยูในระดับดี ดานการศึกษาอยูในระดับปาน
กลาง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดตาง ๆ พบวา มีตัวชี้วัดที่อยูในเกณฑ
ตองเรงปรับปรุง และตองเรงแกไข 6 ตัวชี้วัด ไดแก (1) รายจายของครัวเรือนเกษตร (ดานเครื่องดื่ม และยาสูบ)
(2) การออมของครัวเรือนเกษตร (3) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร (4) จํานวนเกษตรกรที่
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม (5) สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ในเขตลุมน้ําปากพนัง และ (6) การ
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน โดยผลการคํานวณในแตละดานมี ดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 82.08 จัดอยูในระดับการพัฒนาที่ดี ตัวชี้วัดที่มีคา
ดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และการมีกรรมสิทธิในที่ดินทํากิน
(2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.74 จัดอยูในระดับการพัฒนาที่ดีมาก
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานคุณภาพอาหาร มีการใหบริการความรูในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น
โดยเฉพาะดานการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งการมีที่อยูอาศัย
ที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
(3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2559 รอยละ 78.62 แตยัง จัดอยูใน
ระดับการพัฒนาปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรที่ไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบัง คับ
พบวา มีการพัฒนาในระดับดีมาก รอยละ 98.40 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนได รับ
การศึกษามากขึ้นอยางตอเนื่องตอไป แตจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม รอยละ
26.72 ซึ่งถือวาต่ํา และต่ําที่สุดใน 16 ตัวชี้วัด เนื่องจากยังมีจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
นอย เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรทั้งหมด จากผลการศึกษา จึงควรสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับความรู
เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง การสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับ
การศึกษามากขึ้น เพื่อมีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ รูจักคิด รูจักบริหารจัดการ
ฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากขึ้น
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(4) ดานสัง คม คาดัชนีดานสัง คมจัดอยูในระดับดี คือมีคาดัชนีรอยละ 85.41 เมื่อพิจารณาคา
ตัวชี้วัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร และการเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน
ยังอยูในระดับปานกลาง จึงควรมุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณของภาคเกษตร ความพอใจและภูมิใจใน
อาชีพเกษตรในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง การรวมกลุม/สถาบันใหมีความเขมแข็ง
(5) ดานสิ่งแวดลอม คาดัชนีดานสิ่งแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีคา
ดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นที่เพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัด
สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้ง หมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับที่ตองเรงแกไ ข ในขณะหนวยงานภาครั ฐได
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟนฟูทรัพยากรดิน อยางตอเนื่อง แตเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีปญหาในดานดิน ยังคง
ตองการการแกไข และปรับปรุงสภาพดินอยางตอเนื่อง
4.2 ขอเสนอแนะ
เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวชี้วัดที่มีคาดัชนีต่ํากวารอยละ 70 ซึ่งมีอยู 6
ตัวชี้วัด ไดแก
(1) สง เสริมการทําบัญ ชี ครัว เรือน เพื่อใหเกษตรกรทราบคา ใชจ ายภายในครัว เรือน และลด
คาใชจายที่ไ ม จํา เปน ในครัว เรื อน โดยเฉพาะหมวดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอร และยาสูบ พรอมทั้ง สง เสริ ม ให
เกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตร เพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและชุมชน เพื่อลดการ
พึ่งพิงการเงินจากภายนอก โดยรัฐและองคกรปกครองทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการ
สําหรับเกษตรกรเพิ่มขึ้น
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองเพิ่มกระบวนการเรียนรู และเพิ่มทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ใหเขาใจปญหาในการใหคําปรึกษาดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดยสงเสริมการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูตางๆ อยางจริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้ง สงเสริมใหปราชญชาวบาน มีสวน
รวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จ และ
เทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มขึ้น
(3) สนับสนุนการปลูกปามากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไม สนับสนุนการฟนฟูและปลูกปาเพิ่ม
เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากขึ้น รวมทั้ง ควรเรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุน
การจัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปา และการจัดที่ทํากินในพื้นที่ปาไม
(4) สนั บ สนุ น การฟ น ฟู แ ละอนุ รัก ษ ท รั พยากรดิ น เพิ่ ม ขึ้ น การสร า งองค ค วามรู แ ละเผยแพร
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร การปรับปรุง ดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัครเพิ่มขึ้น การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา
นอกจากนี้ ควรเรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากขึ้น โดย
การ สรางแรงจูง ใจใหเยาวชนหรือเกษตรกรรุนใหมและแรงงานที่มีคุณภาพ เขาสูอาชีพเกษตรกรรม เพิ่ม
มาตรการจูงใจใหยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม
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ภาคผนวก
เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ตัวชี้วัด
ดานเศรษฐกิจ
1. รายไดครัวเรือนเกษตร

2. การมีสิทธิในที่ดินทํากิน
3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร
4. รายจายการบริโภคของครัวเรือนเกษตร

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร

เกณฑการคํานวณ
ประเมินจากรายไดสทุ ธิทางการเกษตร รายไดนอกการเกษตร
และผลิตผลจากฟารมนํามาบริโภค มีเปาหมายเพื่อใหเพียงพอ
ตอปจจัยสี่ขั้นพื้นฐาน
ต่ํากวา 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
ประเมินจากการไดรับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทุกรูปแบบ
ไมรวมการเชา โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 80
กําหนดเปาหมายใหแรงงานเกษตรมีงานทําไมต่ํากวารอยละ 80
ครัวเรือนเกษตรควรมีรายจายอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มและ
ยาสูบลดลง โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ต่ํากวา 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
ประเมินจากเงินออมในครัวเรือน เกณฑการให
คะแนน ดังนี้
ต่ํากวา 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
6. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร

ดานสุขอนามัย
7. ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพใดมาตรฐาน

8. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ

ดานการศึกษา
9. สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวา
ภาคบังคับ
10. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรม

ดานสังคม
11. เกษตรกรมีความภูมิใจและไดรับความสําเร็จ
ในการทําอาชีพเกษตร

เกณฑการคํานวณ
ประเมินจากสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร
ต่ํากวารอยละ 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

ประเมินจากคนในครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน (นมพรอมดื่ม อาหารบรรจุกระปอง และน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือแกลลอน ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และไดมาตรฐาน อย.) โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 95
ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะครบ
ตามดัชนีการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดเปาหมาย
รอยละ 95

ประเมินจากสมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษา
สูงกวาภาคบังคับ
ประเมินจากสมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรมตอจํานวนแรงงานเกษตร
โดยกําหนดเปาหมาย รอยละ 80

ประเมินจากคนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการเปน
เกษตรกรมีความสุขและประสบความสําเร็จกับการประกอบอาชีพ และ
ไดรับการยอมรับจากสังคม เปาหมายรอยละ 80
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เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร(ตอ)
ตัวชี้วัด
12. ครัวเรือนมีความอบอุน

เกณฑการคํานวณ
ครัวเรือนมีความอบอุน(คนในครัวเรือนมีโอกาสอยูพรอมหนา
อยางนอย 6 ครั้งตอป มีการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา
ในครอบครัว เด็กในครัวเรือนไมเคยหนีออกจากบาน)
คนในครัวเรือนเคารพนับถือซึ่งกันและกันโดยกําหนด
เปาหมายรอยละ 100

13. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน

คนอายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนใน
ครัวเรือน โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 100

14. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร

ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบา น ตําบล
(กลุมเกษตรกร กลุมผูใชน้ํา กลุม ธกส. กองทุนยา เปนตน)
โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 90

ดานสิ่งแวดลอม
15. สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

16. การฟนฟูทรัพยากรดิน

กําหนดพื้นที่ปาไมไมต่ํากวารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศจึงจะ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศได ถาพื้นที่ปา ไมมีคา เทากับรอยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ จะไดคะแนนเทากับ 70
ต่ํากวารอยละ 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
กําหนดใหการฟนฟูทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น
ต่ํากวารอยละ 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

