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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 25602564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เพิ่ม ปริมาณและประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้ํา เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ส่งเสริมพัฒนาการผลิตอย่างเป็น
ระบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ ขับเคลื่อนการบริหารดําเนินงาน
แบบองค์รวมอย่างบูรณาการให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รชุ ม ชน โดยดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 10 อําเภอ จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ และจังหวัดสงขลา 1 อําเภอ พื้นที่รวม 1.99
ล้านไร่ โดยมีวิสัยทัศน์หลัก คือ พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสมดุล
ประชาชนมีความผาสุก ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ เป้าหมายหลักตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564 ในข้อที่ 2 คือ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 เมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งในการจัดทํา ดัชนีความผาสุก สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 8 เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล และจัดทํา โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของ
ประเทศ สอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการพั ฒ นาโดยเน้ น พั ฒ นาคนให้ มี ค วามสุ ข และมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี พร้ อ มทั้ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม และได้กําหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้พัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคมไทยขึ้น เพื่อ
วัดผลการพัฒนาและนําไปปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดั งนั้ น สํ านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรที่ 8 (สศท.8) จึงได้ จัด ทํ าดั ชนี ค วามผาสุ ก ของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั งฯ สํ าหรั บ วั ด ระดั บ การพั ฒ นาการเกษตรและคุ ณ ภาพชี วิต ของ
เกษตรกร
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ตามแผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเกษตรและสร้างดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม
น้ําปากพนังฯ
3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
ฯ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) จั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง ฯ โดยจั ด เก็ บ จาก
เกษตรกรตัวอย่างจํานวน 190 ราย ซึ่งวิธีการ เช่น เดียวกับการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของ
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ครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีเพาะปลูก 2559/2560 ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรโครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2) ศึกษาวิเคราะห์คุณ ภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ในช่วงแผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564
1.4 วิธีการศึกษา (โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ)
1) รวบรวมข้อมูล จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปากพนังฯ ปีเพาะปลูก 2559/2560 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล
รายงานหมู่บ้านชนบทไทยเฉพาะครัวเรือนเกษตร จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.๒ค) และ
ข้อมูลรายงานคุณ ภาพชีวิตคนชนบทไทย จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) (กรมการพัฒ นา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ข้อมูลผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และข้ อ มู ล จากกรมป่ า ไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) การคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มุ่งในการวัดระดับการพัฒนาที่สร้างความ
ผาสุ ก ให้ แ ก่ ค นในภาคเกษตร และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางแผนของหน่ วยงานภาครั ฐ สามารถ
วิเคราะห์ผลการพัฒนาการเกษตรของประเทศได้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานปฏิบัติสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ ในการจั ดทํ าแผนงาน/โครงการต่ างๆ เพื่ อมุ่ งสู่เป้ าหมายในการสร้างคุณ ภาพชีวิตให้ แ ก่
เกษตรกร เกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีดังนี้
(1) มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นเหตุเป็นผลในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร
(2) สรุปภาพรวมในระดับประเทศ
(3) วัดค่าได้ในเชิงปริมาณ และมีข้อมูลสนับสนุน
(4) เข้าใจได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการวางแผน และปฏิบัติ
3) การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนีย่อยเป็นดัชนีรวมของแต่ละ
ด้าน จะประยุกต์จากสูตรของ UNDP ที่ใช้คํานวณหาดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty
Index: HPI) และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้การพัฒนามีดุลยภาพ ของ อมาตยา เซ็น นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอินเดีย ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2541 เกี่ยวกับ ทฤษฎีพัฒนาคนให้มีความสุข
สูตรที่ใช้ในการคํานวณ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ได้แก่
GDH = ECON 3+HT 3+ED 3+SC 3+EN 3 1/3
จํานวนดัชนีย่อยที่ศึกษา
ในที่นี้ GDH = ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ECON = ดัชนีด้านเศรษฐกิจ
HT = ดัชนีด้านสุขอนามัย
ED = ดัชนีด้านการศึกษา
SC = ดัชนีด้านสังคม
EN = ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม
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ในการศึกษากําหนดให้ ค่าดัชนีแต่ละตัวมีน้ําหนักเท่ากัน และเนื่องจากดัชนีที่ใช้ใน
การศึกษามี 5 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มีหน่วยแตกต่างกัน จึงต้องคํานวณดัชนีความ
ผาสุกแต่ละด้าน และนําไปรวมเป็นดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.1) การวัดผลสํ าเร็จการพัฒ นา โดยทั่วไปและที่นิ ยมใช้ จะดูจากผลงานที่ทํ าได้
เทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และคํานวณออกมาเป็นค่าร้อยละ ถ้าผล
การพัฒนามีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า การพัฒนามีความสําเร็จมากขึ้น
3.2) คํานวณหาดัชนีในแต่ละด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว ก็จะนํา
ดัชนี ค วามสําเร็จของตั วชี้ วัดแต่ ล ะตั วมายกกําลัง 3 แล้วนํามาบวกกัน จากนั้ น จึงหารด้วยจํานวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด คือ 6 และถอด root 3 จะได้ดัชนีด้านเศรษฐกิจ สําหรับการคํานวณหาดัชนีด้านอื่นๆ
ก็สามารถคํานวณได้โดยวิธีการเดียวกัน
3.3) เมื่อคํานวณดัชนีครบทุกด้านแล้ว จะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
โดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการคํานวณหาดัชนีในแต่ละด้าน โดยดัชนีที่ใช้ในการศึกษาคือ 5 ด้าน
3.4) เมื่ อ ได้ ดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรแล้ ว จะแบ่ งช่ ว งระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ออกเป็น 5 ระดับ โดยมีความหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

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

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
ต้องเร่งแก้ไข

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ ฐ านข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง ฯ เพื่ อ ใช้
ประกอบการวิเคราะห์ การจั ด ทํ าแผนแม่บ ทโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ าปากพนั งอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564
2) ได้รูปแบบการวิเคราะห์และวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ในช่วง
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564
3) แนวทางการพัฒนา และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ
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บทที่ 2
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
2.1 การตรวจเอกสาร
1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดความหมาย
“ความอยู่ดีมีสุข” ภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9
ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มี
งานทําที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ความอยู่ดีมีสุขตามความหมายข้างต้นครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยง
กันอย่างเป็นองค์รวม และสามารถจําแนกองค์ประกอบได้เป็น 7 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้
ชีวิตการทํางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่
ดีของภาครัฐ ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องดําเนินการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดผลต่อความอยู่ดี
มีสุขของคนได้อย่างแท้จริง
สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการสร้างสุขภาวะ
ที่ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติ ปั ญ ญา รวมถึ งการมีภ าวะโภชนาการที่ ดี การรู้จัก
ป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําให้คนมีอายุยืนยาว
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ความรู้ เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เพราะความรู้
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาสติปัญญาให้
สามารถคิดเป็น ทําเป็น เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ชีวิตการทํางาน เป็นปัจจัยกําหนดความอยู่ดีมีสุขของคน การทํางานจะเป็นที่มาของ
รายได้และอํานาจซื้อ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความสําเร็จและคุณภาพที่ดีขึ้น การมีงานทําที่ดี มีความ
มั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้คนเราสามารถดูแลความเป็นอยู่
ของตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้
รายได้และการกระจายรายได้ ความอยู่ดีมีสุข คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอํานาจซื้อเพียงพอต่อการดํารงชีวิตที่
ได้มาตรฐาน หลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเท่า
เทียมกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งต่อคนใน
การดํ ารงชีวิต ความสัม พั น ธ์ในครอบครัวถื อเป็ น ประเด็น สํ าคัญ ที่ ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดี มี สุ ข
ครอบครั ว อยู่ ดี มี สุ ข คื อ ครอบครั ว ที่ มี ค วามรั ก ความอบอุ่ น รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคมอย่าง
มีคุณธรรม
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สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต มีความสําคัญต่อความอยู่ดีมีสุข สภาพแวดล้อมที่ดี
ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เอื้อต่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมี
สภาพแวดล้อมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การได้รับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการ
ดํารงชีวิตให้เกิดการสนับสนุนความอยู่ดีมีสุข ของคน
การบริห ารจัดการที่ ดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นําไปสู่สังคมที่คนอยู่ดีมีสุขตลอดไป
2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พัฒนาดัชนีความ
อยู่ดีมีสุขขึ้น ซึ่งเป็นดัชนีรวมขององค์ประกอบ 7 ด้าน เพื่อใช้ประเมินผลการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขทั้ง
ในภาพรวมและผลแต่ละด้าน ให้สามารถระบุขนาดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
ในปี 2545 เป็นระยะเริ่มแรกของการพัฒนาดัชนี จึงได้คัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบที่มีผลการพัฒนา
ดัชนีที่ชัดเจน และได้ทดสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความรู้
ชีวิต การทํางาน รายได้ การกระจายรายได้ และสภาพแวดล้อม สําหรับปี 2546 ได้เพิ่มเติมอีก 2
องค์ประกอบ คือ ด้านชีวิตครอบครัวและการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วน
ทั้ง 7 องค์ประกอบที่ครอบคลุมทุกมิติของการดํารง ชีวิต และได้ใช้ในการติดตามประเมินผลปี 2546
และปี 2547
3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness
Society) โดยมีพันธกิจของการพัฒนาประเทศ 4 ประการ คือ
(1) พัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรมนําความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ใน
ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศบนฐานความรู้และจุดแข็งของความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันได้
(3) ดํ ารงค วาม ห ล าก ห ล ายท างชี ว ภ าพ แล ะส ร้ า งค วาม มั่ น ค งข องฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน เป็นธรรมและมีการสร้างสรรค์คุณค่า
(4) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งสร้างกลไกที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ทุกภาคส่วนอย่าง
เป็นธรรม
4) สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ร่ ว มกั บ สถาบั น
สิ่ งแวดล้ อ มไทย ได้ พั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของประเทศไทย โดยมี ก รอบแนวคิ ด จาก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
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5) ศู น ย์ ภู ฎ านศึ ก ษา ได้ นํ า เสนอบทความทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ ความสุ ข มวลรวม
ประชาชาติ (GNH) ซึ่ ง ได้ ให้ ค วามสํ า คั ญ ของการวั ด ความก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ และทางวั ต ถุ
เช่นเดียวกับ GNP แต่เน้นคุณค่าด้านสังคม อารมณ์และจิตวิญญาณ ความเคารพต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายและ
กํ า หนดเป้ า หมาย GNH ถื อ ได้ ว่ า เป็ น “เศรษฐกิ จ แบบผสม”และเป็ น การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ และเห็นว่า ถึงแม้ว่าความสุขจะ
เป็นสิ่งที่วัดได้ยาก แต่เราสามารถวัดเงื่อนไขหรือสภาพต่างๆ ที่ทําให้คนเรามีความสุขได้ โดยเราต้อง
กํ าหนดประเภทของความสุ ข ที่ เราจะวั ด โดย GNH ให้ ได้ เสี ย ก่ อ น GDP และ GNH มี ค วามสํ าคั ญ
ด้ ว ยกั น ทั้ ง คู่ แ ละต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และไม่ ค วรมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะใช้ GDP ในการวั ด ระดั บ ความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ความเจริ ญ ทางจิ ต ใจ ในขณะเดี ย วกั น GNH ก็ ไม่ อ าจ
สัมฤทธิผลได้โดยปราศจากความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเช่นกัน
6) King Jigme Singye Wangchuck กษัตริย์ภูฏานได้ริเริ่มแนวคิดใหม่ในการวัดความ
อยู่ดีมีสุขที่แท้จริง และกลายเป็นผู้นําในการเผยแพร่แนวคิดเรื่อง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ”
(Gross National Happiness: GNH) โดย GNH เป็นการวัดการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลขการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เน้น “ความสุข” ที่แท้จริงของคน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมิได้เป็น
ปัจจัยเดียวและปัจจัยสําคัญที่สุดของความสุข หากแต่การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทําให้เกิดผลเสียหายต่าง
ๆ มากมาย ทั้ งความไม่ เป็ น ธรรมทางสั งคม การสู ญ เสีย ความสมดุ ลทางธรรมชาติ และมลภาวะ
แวดล้อมเป็นพิษ
แนวคิ ด เรื่อ งความสุ ข มวลรวมประชาชาติ ห รือ GNH ยึ ด หลั กว่าการพั ฒ นาสั งคม
มนุษย์ที่แท้จริงเกิดจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่และส่งเสริมซึ่งกันและกัน GNH ใน
บริบทของภูฎานจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนมีโอกาส
พบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ (1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน (sustainable economic development) (2) การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม
(cultural conservation) (3) การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (nature preservation) และ(4)
การมีธรรมาภิบาล (good governance)
7) อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2541 ผลงานวิจัยที่เป็นที่ ยอมรับได้แก่ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เศรษฐศาสตร์การพัฒ นา
ทฤษฎีความอดอยากและความยากจน โดยได้เสนอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดการพัฒนาจาก “รายได้” มาเป็น
“ความสามารถ” ของคนที่จะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่า ผลงานมีความโดดเด่นและสามารถ
นํามาประยุกต์ปฎิบัติเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมได้จริง เน้นการเสนอกระบวนการทางสังคม คือ
การแสดงความเห็นในเวทีสาธารณะเพื่อปรับแนวคิดและการสร้างกติกาขึ้นมา ลักษณะสําคัญ 3
ประการของการใช้เหตุผลสาธารณะคือ (1) การใช้เหตุผล การเคารพต่อสังคม และการมีขันติธรรมต่อ
ทัศนคติและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน (2) การเรียกร้องให้มีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างในประเด็นที่เป็น
ปัญหาส่วนรวม (3) การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนนโยบายการศึกษา สาธารณะสุขขั้นมูล
ฐาน การปฏิ รูป ที่ ดิ น การให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย การคุ้ ม ครองชนกลุ่ ม น้ อ ยและการส่ งเสริม สิ ท ธิ
มนุษยชน
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2.2 ความหมายและองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุข
1) การกํ า หนดความหมาย “ความอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ” ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ความอยู่เย็นเป็นสุข” หมายถึง ”สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอย่างมีดุล
ภาพ ทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและ
สัม พั น ธ์กันได้ ถูกต้องดีงาม นํ าไปสู่ การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติระหว่างคนกับ คน และระหว่างคนกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความอยู่เย็นเป็นสุขมีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกันจนเกิดภาวะแห่งความสุข ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกต่อ
ประโยชน์ ส่ วนรวม คิ ด และทํ า อย่ างถู ก ต้ อ งและมี เหตุ ผ ล รวมทั้ งมี ค วามสามารถในการประกอบ
สัมมาชีพ ที่นํามาซึ่งรายได้ที่พอเพียงกับการจัดหาปัจจัยสําหรับการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ และความ
มั่นคงของตนเองและครอบครัว อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย มีระบบ
นิเวศที่สมดุลเอื้อต่อการดํารงชีวิต
2) องค์ประกอบ “ความอยู่เย็นเป็นสุข”
ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสุขของมนุษย์ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีสุข
ภาวะ 2) เศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง 3) ครอบครัวอบอุ่น 4) ชุมชนเข้มแข็ง 5) การมี
สภาพแวดล้ อ มดี
6) การมี สั ง คมประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง สามารถแจกแจงความหมายพร้ อ ม
องค์ประกอบย่อยเพื่อนําไปสู่การกําหนดประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดได้ดังนี้
ภาพที่ 1 องค์ประกอบความอยู่เย็นเป็นสุข

“ความอยูเย็นเปนสุข”
การมีสุขภาวะ

6
องคประกอบ

เศรษฐกิจเปนธรรม
เขมแข็ง
ครอบครัวอบอุน

ปจจัยพื้นฐาน
รวมในการ
สรางสุข

สังคม
ประชาธิปไตย
มีธรรมาภิบาล
สภาพแวดลอมดี
ระบบนิเวศสมดุล
ชุมชนเขมแข็ง

2.1) การมีสุขภาวะ คนที่อยู่เย็นเป็นสุข เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มี
อายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเป็นทําเป็น” มีความเป็นเหตุผล มี
ทั ก ษะในการใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า อยู่ ในสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข สร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ แ ก่ ต นเอง
ครอบครัวและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
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2.2) เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง การมีรายได้ที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพ
หรือการมีงานทําที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายได้ที่เป็นธรรม ต่อเนื่อง และต้อง
อยู่ภายใต้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ใน
สังคมอย่างเป็นธรรม
2.3) ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิต
ร่วมกันอย่างมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันต่อกันสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเป็นไทย เลี้ยงดูผู้สูงอายุ
ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อให้สามารถดํารงความเป็น
ครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน
2.4) ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและองค์กรในชุมชนสามารถร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกันภายใน
ชุมชน มีการสื่อสาร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถธํารงไว้ซึ่งคุณ ค่าของ
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
2.5) สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและการมีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง ตลอดจนมีทรัพยากร
ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.6) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล คนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพการยอมรับและ
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหารจัดการ
ประเทศเพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและกระจายผลประโยชน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกัน
บริหารจัดการที่ยึดหลัก ธรรมาภิบาล บริหารจัดการประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า
และกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
2.3 ความหมายและองค์ประกอบของความผาสุกของเกษตรกร
2.3.1 ความหมายและองค์ประกอบ
1) การกําหนดความหมาย “ความผาสุก”
“ความผาสุก” มีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยที่บูรณา
การเชื่ อ มโยงกั น จนเกิ ด ภาวะแห่ งความสุ ข ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริย ธรรม มี จิ ต สํ านึ ก ต่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม คิดและทําอย่างถูกต้องและมีเหตุผล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ที่นํามา
ซึ่งรายได้ที่พอเพียงกับการจัดหาปัจจัยสําหรับการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเอง
และครอบครัว อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบนิเวศที่สมดุลเอื้อต่อการดํารงชีวิต
2) องค์ประกอบ “ความผาสุก”
ปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความสุขของมนุษย์ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจ 2) ด้านสุขอนามัย 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านสังคม และ5) ด้านสิ่งแวดล้อม ความหมายใน
แต่ละด้านมีดังนี้
2.1) ด้านเศรษฐกิจ คนจะมีความสุขเมื่ออยู่ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็น
ธรรมและเข้มแข็ง คนในประเทศมีรายได้ที่เพียงพอซึ่งเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีงานทําที่ดี มี
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ความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน ภายใต้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ
และมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม
2.2) ด้านสุขอนามัย คนที่มีความผาสุก เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย มี
อายุยืนยาว มีสุขภาพจิตที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ มีความ
เป็นเหตุผล รวมทั้งการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2.3) ด้ า นการศึ ก ษา การศึ ก ษาทํ า ให้ ค นมี ค วามรู้ มี ส ติ ปั ญ ญา มี เหตุ ผ ลมี
คุณธรรม และวัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้รวมทั้งสามารถอบรมเลี้ยงดูสมาชิก
ในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
2.4) ด้านสังคม ความอบอุ่นในครัวเรือน และความภาคภูมิใจในอาชีพจะทําให้
คนมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันต่อกันสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม คนใน
ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อให้สามารถ
ดํารงความเป็นครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน รวมทั้ง ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหาร
จัดการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนและ
องค์กรในชุมชนสามารถร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่
มี บ ทบาทเกื้ อ หนุ น กั น ภายในชุ ม ชน มี ก ารสื่ อ สาร และกระบวนการเรีย นรู้ ในชุ ม ชนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
สามารถธํารงไว้ซึ่งคุณ ค่าของประเพณี วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาที่เป็ นเอกลักษณ์ ข องแต่ล ะชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2.5) ด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการมีระบบนิเวศที่สมดุลมีทรัพยากร ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ความหมายตัวชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรที่จัดทําขึ้นวัดจากองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 16 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) รายได้ครัวเรือนเกษตร
รายได้ครัวเรือนเกษตร ในที่นี้หมายถึง รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ลบด้วย
รายจ่ายเงินสดเกษตร แล้วนําผลที่ได้มารวมกับ รายได้เงินสดนอกการเกษตร จากการสํารวจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (รายได้ครัวเรือนเกษตร = รายได้เงินสดเกษตร – รายจ่ายเงินสด
เกษตร + รายได้นอกการเกษตร)
(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 และเอกสารสิทธิ์อื่นๆที่แสดงว่าเกษตรกรเป็น
เจ้าของที่ดินรวมทั้งได้รับการจัดสรรและได้ทําฟรี การมีที่ดินทํากินเป็นของตนเองย่อมแสดงถึงความมั่นคง
ในการถือครองที่ดิน มีแรงจูงใจในการสร้างผลผลิตและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ทําให้สามารถยกระดับ
รายได้ให้สูงขึ้น
(3) การมีงานทําของแรงงานเกษตร
การมีงานทําของแรงงานเกษตร แรงงานเกษตรคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี
จํานวนผู้มีงานทําของแรงงานภาคเกษตรต่อจํานวนแรงงานภาคการเกษตรทั้งหมด คูณด้วย 100 การ

๑๐
มีงานทําย่อมทําให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ สามารถพึ่งตนเอง จากการสํารวจภาวการณ์มี
งานทําของแรงงานภาคเกษตร
(4) รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร
รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร คื อ ค่าใช้จ่ายที่ ไม่จําเป็นของเกษตรกร เช่น การ
บริโภคเครื่องดื่มมีแอลกอฮอร์และยาสูบ จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(5) การออมของครัวเรือนเกษตร
การออมของครั ว เรื อ นเกษตร หมายถึ งเงิน สดคงเหลื อ ก่ อ นการชํ าระหนี้ ข อง
เกษตรกร เงินสดคงเหลือคือ รายได้ ลบด้วย รายจ่าย จากผลการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 8
(6) สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร
สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร คิดจาก หนี้สินครัวเรือน
เกษตร หารด้วย ทรัพย์สินครัวเรือนเกษตร คูณด้วย 100 หนี้สิน คือ หนี้สินรวมของครัวเรือนเกษตร
ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์สินคงที่ และทรัพย์สินหมุนเวียนครัวเรือนเกษตรที่เป็นหน่วยการผลิตที่จําเป็นต้อง
มีการลงทุน ดังนั้นสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนควรมีสัดส่วนลดลงจึงจะทําให้ความผาสุก
ของเกษตรกรสูงขึ้น
2) ด้านสุขอนามัยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดดังนี้
สุข อนามั ย ได้ แ ก่ การบํ ารุง ป้ อ งกั น ส่ งเสริม และดํ ารงไว้ซึ่งสภาพแห่ ง ความ
สมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
(1) ครัวเรือนได้กินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ครั ว เรื อ นได้ กิ น อาหารมี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน คื อ ครั ว เรื อ นได้ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ด้าน คือ (1) การกินอาหารบรรจุสําเร็จ
ต้องมีเครื่องหมาย อย. (2) เนื้อสัตว์ ต้องทําให้สุกด้วยความร้อน (3) ผัก ต้องปลอดสารพิษ หรือได้ทํา
การแช่ด้วยน้ําผสมด่างทับทิม หรือน้ํายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง (4) การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และใช้ช้อน จากรายงานการสํารวจความจําเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ)
(2) ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ คือ ครัวเรือนที่มี
การจัดบริเวณบ้านและภายในบ้านตามดัชนีการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีที่ประกอบอาหาร มีที่เก็บ
น้ําสะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์/แมลงนําโรค มีอุปกรณ์กําจัดขยะมูลฝอย สภาพในบ้านสะอาด ไม่
มีแหล่งน้ําเสียขัง มีส้วมถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบ จากข้อมูล จปฐ. จํานวนครัวเรือนที่ทําอาชีพเกษตร
มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ
3) ด้านการศึกษาประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
การศึกษา คือ วิธีการที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ อาจเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือจากผู้อื่น
สอน การศึกษามีทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาทําให้คนมีความรู้ มีสติ ปัญญา มีเหตุผลมี
คุณธรรม และวัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ และมีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการได้ฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้
และทักษะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการช่วยทํางานในครัวเรือน
หรือไปทํางานนอกครัวเรือนตัวชี้วัดที่สําคัญ มีดังนี้

๑๑
(1) ระดับการศึกษาของสมาชิกครัวเรือนเกษตร
หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่ได้รับการศึกษาตามภาคบังคับ และได้รับการศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน
และแรงงานเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(2) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมต่อจํานวนแรงงาน
เกษตร คิดจากสัดส่วนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมต่อแรงงานเกษตร
ทั้งหมด จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 8
4) ด้านสังคมประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
เป้ า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน ให้ ค นไทยทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ทาง
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ เสริม สร้ างศั ก ยภาพให้ กั บ ตนเองที่ จ ะนํ าไปสู่ ค วามเข้ ม แข็ งของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย ตัวชี้วัดที่สําคัญได้แก่
(1) ความภูมิใจของเกษตรกร
หมายถึง คนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการเป็นเกษตรกรมีความสุข
และประสบความสําเร็จกับการประกอบอาชีพและได้รับการยอมรับจากสังคม จากการสํารวจความ
พอใจและความภาคภูมิใจของเกษตรกร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(2) ครัวเรือนมีความอบอุ่น
หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความผูกพันต่อกัน ทําให้
สามารถดํารงความเป็นครอบครัว สมาชิกมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมั่นคงทางอารมณ์สามารถเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง ครัวเรือนเกษตรจะมีความผาสุกเมื่อมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก หรือญาติพี่น้องที่อาศัยประจําในครัวเรือน ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 6 ครั้ง
ต่ อ ปี หรือ ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถอยู่ พ ร้อ มหน้ ากั น ได้ จะต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น เช่ น โทรศั พ ท์
จดหมาย อีเมลล์ เป็นต้น จากข้อมูล จปฐ. และการสํารวจ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(3) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
หมายถึง ครัวเรือนมีคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มและหรือสถาบันเกษตรกรที่ตั้งขึ้น ใน
หมู่บ้าน ตําบล ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒ นาและตัดสินใจ มีจิตสํานึกและร่วมกัน
รักษาสิทธิของตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน หรือท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มของเกษตรกรที่สําคัญใน
หมู่บ้านและตําบล ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่ม ธ.ก.ส. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกรต่าง ๆ จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
(4) คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
หมายถึง คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือน
จากข้อมูล จปฐ. (เฉพาะครัวเรือนเกษตร) คนสูงอายุได้รับการดูแล
5) ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทําให้อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบันความสามารถของระบบนิเวศ

๑๒
และชี ว ภาพของโลกที่ จ ะรองรั บ กิ จ กรรมต่ างๆของมนุ ษ ย์ อ่ อ นแอลง เพราะมุ่ งใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรเพื่ อการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีตัวชี้วัดที่สําคัญ
ดังนี้
(1) สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
นักวิชาการป่าไม้กําหนดไว้ว่าพื้นที่ ป่าไม้ควรมีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
จึงจะสามารถรักษาความสมดุลของระบบนิเวศได้ ที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ของประเทศได้ถูกทําลายไป
มากจากการทําไม้และนําที่ดินไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(2) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินของเกษตรกร
หมายถึง พื้นที่ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็น
การใช้ ส ารอิ น ทรี ย์ เพื่ อ ลดการใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตร รวมทั้ งการปรับ ปรุ งบํ ารุ งดิ น ให้ มี ค วาม
เหมาะสมต่ อ การผลิ ต ทางการเกษตร เพราะทรั พ ยากรดิ น และการจั ด การทรั พ ยากรดิ น มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมในด้านความอุดมสมบูรณ์ และคุณสมบัติทางเคมี การฟื้นฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินถูกชะล้างพังทลาย จะทําให้สามารถนําที่ดินไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น

๑๓

บทที่ 3
ผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
3.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังฯ ตาม
แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560-2564
โดยการสร้างดัชนีวัดการพัฒนา ความผาสุกของเกษตรกร ประกอบด้วยสาระสําคัญ
5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบตัวชี้วัด
16 ตัว ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2560 เกษตรกรมีค่าดัชนีความผาสุก เท่ากับ 83.38 ซึ่ง จัดอยู่ใน
ระดับการพัฒนาระดับดี
ตารางที่ 1 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรปี 2560
ดัชนี (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ด้านเศรษฐกิจ
1. รายได้ครัวเรือนเกษตร
2. การมีสิทธิในที่ดินทํากิน
3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร
4. รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร(เครื่องดื่ม+ยาสูบ)
5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร
6. สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สนิ ของครัวเรือนเกษตร
ด้านสุขอนามัย
7. ครัวเรือนได้กินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน
8.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ
ด้านการศึกษา
9. สมาชิกครัวเรือนได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ
10. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม

ปี 2560
83.38
83.95
75.88
84.74
100.00
50.00
72.41
100.00
91.29
99.00
82.00
84.38
100.00
58.64

๑๔
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

ปี 2559

ด้านสังคม
11. เกษตรกรที่มีความภูมิใจต่อความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตร
12. ครัวเรือนมีความอบอุ่น
13. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน
14. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
ด้านสิ่งแวดล้อม
15. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ
16. การฟื้นฟูทรัพยากรดิน

93.59
81.00
98.00
97.00
96.32
50.00
50.00
50.00

ที่มา : จากการคํานวณ
หมายเหตุ : ระดับ 5 คะแนนอยู่ระหว่าง 90.00 – 100.00
ระดับ 4 คะแนนอยู่ระหว่าง 80.00 – 89.99
ระดับ 3 คะแนนอยู่ระหว่าง 70.00 – 79.99
ระดับ 2 คะแนนอยู่ระหว่าง 60.00 – 69.99
ระดับ 1 คะแนนน้อยกว่า 60.00

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง
ต้องเร่งแก้ไข

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผลการพัฒนาไม่สมดุล เนื่องจากค่าดัชนีด้าน
สุขอนามัย ด้านการศึกษา และด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก ส่วนค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ
ดี แต่ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่
ในเกณฑ์ ต้ อ งปรับ ปรุงและต้ อ งเร่งแก้ ไขและเป็ น ภารกิ จ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แ ก่
รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (ด้านเครื่องดื่ม และยาสูบ) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน สาระสําคัญของตัวชี้วัดแต่ละด้าน มีดังนี้
(1) ด้านเศรษฐกิจ ในปี 2560 ค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจ มีค่าร้อยละ 83.95 จัดอยู่ในระดับดี
ตัวชี้วัดที่มีค่าดัชนีมากที่สุด ร้อยละ 100 ได้แก่ การมีงานทําของแรงงานเกษตรและสัดส่วนหนี้สินต่อ
ทรัพย์สิน และ รองลงมา คือ การมีสิทธิในที่ดินทํากิน ร้อยละ 84.74 ส่วนรายได้ของครัวเรือน และ
การออมของครั ว เรื อ นเกษตร ร้ อ ยละ 75.88 ร้ อ ยละ 72.41 ทั้ ง นี้ ร ายจ่ า ยของครั ว เรื อ นเกษตร
(เครื่องดื่ม ยาสูบ) ร้อยละ 50.00 ซึ่งต้องเร่งแก้ไข
(2) ด้านสุขอนามัย ในปี 2560 ค่าดัชนีด้านสุขอนามัย มีค่าร้อยละ 91.29 จัดอยู่ในระดับการ
พัฒนาที่ดีมาก ตัวชี้วัดที่มีค่าดัชนีมากที่สุด ร้อยละ 99.00 เป็นการกินอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน
รองลงมา ร้อยละ 82.00 เป็นการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ
(3) ด้านการศึกษา โดยในปี 2560 ค่าดัชนีด้านการศึกษามีค่าร้อยละ 83.38 จัดอยู่ในระดับการ
พั ฒ นาที่ดีม าก ทั้ งค่าดัชนีสมาชิ กครัวเรือนเกษตรได้ รับการศึ กษาสูงกว่าภาคบั งคั บ ร้อยละ 100.00

๑๕
สําหรับค่าดัชนีจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมมีค่า ร้อยละ 58.64 ถึงแม้จะ
อยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข แต่นับว่าสูงกว่าดัชนีทุกปีที่ผ่านมา โดยพบว่า จํานวนแรงงานเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกครัวเรือน แต่เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานทั้งหมดของครัวเรือนยังน้อยอยู่
ซึ่งเป้าหมายของดัชนีด้านนี้ ต้องการให้แรงงานเกษตรทุกคนในครัวเรือนได้รับการฝึกอบรม
(4) ด้านสังคม ในปี 2560 ค่าดัชนีด้านสังคมมีค่ามากที่สุด ใน 5 ด้าน ค่าดัชนีด้านสังคม มีค่า
ร้อยละ 93.59 จัดอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีตัวชี้วัด พบว่า ครอบครัวมีความอบอุ่น
มากที่สุด ร้อยละ 98.00 รองลงมาคือ คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือนร้อยละ
97.00 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบัน ร้อยละ 96.32 และความภูมิใจต่อความสําเร็จในการทํา
อาชีพเกษตร ร้อยละ 81.00
(5) ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ค่าดั ชนี ด้านสิ่ งแวดล้ อ มในภาคเกษตร มี ค่ าดั ชนี ร้อ ยละ 50.00 ใน
ภาพรวมจัดอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข ประกอบด้วยค่าดัชนีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของ
โครงการฯ ร้อยละ 50.00 และการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ร้อยละ 50.00 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ
ต่ํา ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสําคัญ กับแผนการพัฒ นาและฟื้นฟูดินมากขึ้น
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานยังถือว่ามีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างต่ําเมื่อ
เทียบกับพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมดของลุ่มน้ําปากพนัง

๑๖

บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาการเกษตรและความผาสุกของเกษตรกร โดยวัดจากดัชนี
ความผาสุกของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลปี 2560 ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนเกษตร ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และรายงานคุณภาพชีวิตของคน
ไทย ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ของกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนในการศึกษาจะนําเอาข้อมูลในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังประกอบด้วย 10 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อําเภอ ของจังหวัดพัทลุง
และ 1 อํ า เภอ ของจั ง หวั ด สงขลา มาสร้ า งเป็ น ดั ช นี ค วามผาสุ ก ของเกษตรกร และวิ เคราะห์
เปรียบเทียบระดับการพัฒนาออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับการพัฒนาดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง
และต้องเร่งแก้ไข ตามค่าดัชนีที่คํานวณ
จากผลการศึ ก ษาดั ช นี ค วามผาสุ ก ของเกษตรกรโดยวั ด จากการพั ฒ นา 5 ด้ าน ซึ่ ง มี
องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
พบว่าในปี 2560 เกษตรกรมีความผาสุกในระดับ 87.04 จัดอยู่ในระดับการพัฒนาดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผลการพัฒนาไม่สมดุล เนื่องจากค่าดัชนี
ด้านสังคม และด้านสุขอนามัย อยู่ในระดับดีมาก ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี
แต่ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า มีตัวชี้วัดที่อยู่ใน
เกณฑ์ ต้องเร่งปรับปรุง และต้องเร่งแก้ไข 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (ด้าน
เครื่องดื่ม และยาสูบ) (2) จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม (3) สัดส่วน
พื้นที่ ป่าไม้ต่อพื้ นที่ในเขตลุ่มน้ําปากพนัง และ (4) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยผลการ
คํานวณในแต่ละด้านมี ดังนี้
(1) ด้ า นเศรษฐกิ จ ค่ าดั ช นี อ ยู่ ในระดั บ ร้อ ยละ 83.95 จั ด อยู่ ในระดั บ การพั ฒ นาที่ ดี
ตัวชี้วัดที่มีค่าดัชนีด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร แต่ดัชนีที่ต้องมีการ
เร่งแก้ไข ได้แก่ รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (ด้านเครื่องดื่ม และยาสูบ)
(2) ด้านสุขอนามัย ค่าดัชนีด้านสุขอนามัยมีค่าร้อยละ 91.29 จัดอยู่ในระดับการพัฒนา
ที่ดีมาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านคุณภาพอาหาร มีการให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะด้านการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค
การลดการใช้สารเคมีในพืชผักที่บริโภค เป็นต้น รวมทั้งการมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
(3) ด้านการศึกษา ในภาพรวมค่าดัชนีด้านการศึกษา ปี 2560 ร้อยละ 84.38 จัดอยู่ใน
ระดับการพัฒนาที่ดี เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ
พบว่า มีการพัฒนาในระดับดีมาก ร้อยละ 100.00 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือน
ได้รับการศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับค่าดัชนีจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ฝึกอบรมมีค่า ร้อยละ 58.64 ถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข แต่นับว่าสูงกว่าดัชนีทุกปีที่ผ่านมา โดย
พบว่า จํานวนแรงงานเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกครัวเรือน แต่เมื่อเทียบกับจํานวน
แรงงานทั้งหมดของครัวเรือนยังน้อยอยู่ ซึ่งเป้าหมายของดัชนีด้านนี้ ต้องการให้แรงงานเกษตรทุกคน
ในครัวเรือนได้รับการฝึกอบรม

๑๗
(4) ด้านสังคม ค่าดัชนีด้านสังคมจัดอยู่ในระดับดีมาก คือมีค่าดัชนีร้อยละ 93.59 เมื่อ
พิจารณาค่าตัวชี้วัด พบว่า เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรอยู่ในระดับดี แต่ยัง
ควรมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ของภาคเกษตร ความพอใจและภูมิใจในอาชีพเกษตรใน
รูปแบบต่างๆ ต่อไป ส่วนดัชนีด้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบัน ดัชนีด้านครอบครัวมีความ
อบอุ่น และดัชนีด้านคนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน อยู่ในระดับดีมาก
(5) ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเกษตร จัดอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข
โดยมีค่าดัชนีเพียงร้อยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นที่เพื่อปลูกปาล์ม และยางพารา และเมื่อ
พิ จารณาตั วชี้ วัด สั ด ส่ วนพื้ น ที่ ป่ าไม้ ต่ อ พื้ น ที่ ทั้ งหมดของโครงการฯ จั ด อยู่ ในระดั บ ที่ ต้ อ งเร่งแก้ ไข
ในขณะหน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรดิน อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบ
กับพื้นที่ที่มีปัญหาในด้านดิน ยังคงต้องการการแก้ไข และปรับปรุงสภาพดินอย่างต่อเนื่อง
4.2 ข้อเสนอแนะ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวชี้วัดที่มีค่าดัชนีต่ํากว่าร้อยละ 70
ซึ่งมีอยู่ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) รายจ่ายของครัวเรือนเกษตร (ด้านเครื่องดื่ม และยาสูบ) (2) จํานวน
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม (3) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ในเขตลุ่มน้ําปาก
พนัง และ (4) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซึ่งควรสนับสนุน
(1) ส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรทราบค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และยาสูบ
(2) สนั บ สนุ นให้ เกษตรกรได้รับ ความรู้ เทคโนโลยี และทั กษะในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งการสนับสนุนให้แรงงานทุกคนในครัวเรือนเกษตรมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความรู้ มีเหตุผล มีความรอบคอบ รู้จักคิด รู้จักบริหารจัดการฟาร์ม โดยการ
ส่งเสริมผ่านการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถของแรงงานเกษตรกร ผ่านศูนย์
ศพก. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝึกอบรมให้
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
(3) สนับสนุนการปลูกป่ามากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนการฟื้นฟูและปลูก
ป่าเพิ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้มากขึ้น รวมทั้ง ควรเร่งรัดการสร้างแหล่งเก็บน้ําและ
เส้นทางระบายน้ํา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่การเกษตร ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผลผลิต
ทางการเกษตร สนับสนุนการจัดการป่าชุมชน การป้องกันรักษาป่า และการจัดที่ทํากินในพื้นที่ป่าไม้
(4) สนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรดิ น เพิ่ ม ขึ้ น การสร้า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
เผยแพร่เทคโนโลยีในการฟื้นฟูบํารุงดิน การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นการใช้สารอินทรีย์ เพื่อลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร การปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอาสาสมัครเพิ่มขึ้น การจัดการเรื่องการป้องกันและเตือนภัยดินถล่ม ฟื้นฟู
และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
นอกจากนี้ ควรเร่งแก้ไขปัญหาด้านสังคมเพื่อสร้างความภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มาก
ขึ้น โดยการ สร้างแรงจูงใจให้ เยาวชนหรือเกษตรกรรุ่น ใหม่แ ละแรงงานที่ มีคุณ ภาพ เข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม เพิ่มมาตรการจูงใจให้ยุวเกษตรกร สานต่ออาชีพเกษตรกรรม

๑๘
ภาคผนวก
เกณฑ์การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
ตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ
1. รายได้ครัวเรือนเกษตร

2. การมีสิทธิในทีด่ ินทํากิน
3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร
4. รายจ่ายการบริโภคของครัวเรือนเกษตร

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร

เกณฑ์การคํานวณ
ประเมินจากรายได้สุทธิทางการเกษตร รายได้นอกการเกษตร
และผลิตผลจากฟาร์มนํามาบริโภค มีเป้าหมายเพื่อให้เพียงพอ
ต่อปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐาน
ต่ํากว่า 120,000 บาท ได้คะแนน 50
120,001 - 160,000 บาท ได้คะแนน 51- 60.9
160,001 - 200,000 บาท ได้คะแนน 61 -70.9
200,001 - 240,000 บาท ได้คะแนน 71- 80.9
240,001 - 280,000 บาท ได้คะแนน 81- 90.9
280,001 – 320,000 บาท ได้คะแนน 91-100
มากกว่า 320,000 บาท ได้คะแนน 100
ประเมินจากการได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทุกรูปแบบ
ไม่รวมการเช่า โดยกําหนดเป้าหมายร้อยละ 80
กําหนดเป้าหมายให้แรงงานเกษตรมีงานทําไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80
ครัวเรือนเกษตรควรมีรายจ่ายอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
และยาสูบลดลง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ต่ํากว่า 1,000 บาท ได้คะแนน 100
1,001 - 2,000 บาท ได้คะแนน 90 -99.9
2,001 - 3,000 บาท ได้คะแนน 80 -89.9
3,001 - 4,000 บาท ได้คะแนน 70 -79.9
4,001 - 5,000 บาท ได้คะแนน 60 -69.9
มากกว่า 5,000 บาท ได้คะแนน 50
ประเมินจากเงินออมในครัวเรือน เกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ต่ํากว่า 40,000 บาท ได้คะแนน 60
40,001 - 45,000 บาท ได้คะแนน 61- 65.9
45,001 - 50,000 บาท ได้คะแนน 66- 70.9
50,001 - 55,000 บาท ได้คะแนน 71- 75.9
55,001 - 60,000 บาท ได้คะแนน 76- 80.9
60,001 - 65,000 บาท ได้คะแนน 81- 85.9
มากกว่า 65,000 บาท ได้คะแนน 100

๑๙
เกณฑ์การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร(ต่อ)
ตัวชี้วัด
6. สัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร

ด้านสุขอนามัย
7. ครัวเรือนได้กินอาหารมีคณ
ุ ภาพใด้มาตรฐาน

8. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ

ด้านการศึกษา
9. สมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการศึกษาสูงกว่า
ภาคบังคับ
10. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและฝึกอบรม

ด้านสังคม
11. เกษตรกรมีความภูมใิ จและได้รบั ความสําเร็จ
ในการทําอาชีพเกษตร

เกณฑ์การคํานวณ
ประเมินจากสัดส่วนหนีส้ ินต่อทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร
ต่ํากว่าร้อยละ 1 ได้คะแนน 100
ร้อยละ 1.1 - 2.0 ได้คะแนน 90 -99.9
ร้อยละ 2.1 - 3.0 ได้คะแนน 80 -89.9
ร้อยละ 3.1 - 4.0 ได้คะแนน 70 -79.9
ร้อยละ 4.1 - 5.0 ได้คะแนน 60 -69.9
มากกว่าร้อยละ 5.0 ได้คะแนน 50

ประเมินจากคนในครัวเรือนได้กนิ อาหารที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน (นมพร้อมดืม่ อาหารบรรจุกระป๋อง และน้ําดื่ม
บรรจุขวดหรือแกลลอน ที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน อย.) โดยกําหนดเป้าหมายร้อยละ 95
ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะครบ
ตามดัชนีการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดเป้าหมาย
ร้อยละ 95

ประเมินจากสมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รบั การศึกษา
สูงกว่าภาคบังคับ
ประเมินจากสมาชิกครัวเรือนเกษตรได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและฝึกอบรมต่อจํานวนแรงงานเกษตร
โดยกําหนดเป้าหมาย ร้อยละ 80

ประเมินจากคนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมใิ จและพอใจในการ
เป็นเกษตรกรมีความสุขและประสบความสําเร็จกับการประกอบ
อาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคม เป้าหมายร้อยละ 80

๒๐
เกณฑ์การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร(ต่อ)
ตัวชี้วัด
12. ครัวเรือนมีความอบอุ่น

เกณฑ์การคํานวณ
ครัวเรือนมีความอบอุ่น(คนในครัวเรือนมีโอกาสอยู่พร้อมหน้า
อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี มีการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ในครอบครัว เด็กในครัวเรือนไม่เคยหนีออกจากบ้าน)
คนในครัวเรือนเคารพนับถือซึง่ กันและกันโดยกําหนด
เป้าหมายร้อยละ 100

13. คนสูงอายุได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน คนอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนใน
ครัวเรือน โดยกําหนดเป้าหมายร้อยละ 100

14. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่ /สถาบันเกษตรกร

ด้านสิ่งแวดล้อม
15. สัดส่วนพื้นทีป่ ่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

16. การฟื้นฟูทรัพยากรดิน

ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุม่ ที่ตั้งขึน้ ในหมูบ่ ้าน ตําบล
(กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ ช้น้ํา กลุ่ม ธกส. กองทุนยา เป็นต้น)
โดยกําหนดเป้าหมายร้อยละ 90

กําหนดพื้นที่ป่าไม้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศจึง
จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ ถ้าพื้นที่ป่าไม้มีคา่ เท่ากับร้อยละ
40 ของพื้นที่ประเทศ จะได้คะแนนเท่ากับ 70
ต่ํากว่าร้อยละ 20 ได้คะแนน 50
ร้อยละ 21 – 30 ได้คะแนน 51-60
ร้อยละ 31 – 40 ได้คะแนน 61-70
ร้อยละ 41 - 50 ได้คะแนน 71- 80
ร้อยละ 51 – 60 ได้คะแนน 81-90
มากกว่าร้อยละ 60 ได้คะแนน 100
กําหนดให้การฟื้นฟูทรัพยากรดินเพิม่ ขึ้น
ต่ํากว่าร้อยละ 10 ได้คะแนน 50
ร้อยละ 11 - 20 ได้คะแนน 60 -69.9
ร้อยละ 21 - 30 ได้คะแนน 70 -79.9
ร้อยละ 31 - 40 ได้คะแนน 80 -89.9
ร้อยละ 41 - 50 ได้คะแนน 90 -99.9
มากกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนน 100

