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 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุม
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บทสรุปผูบริหาร 
ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ป 2555 

ตามแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 

 

 แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปาก
พนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 มีเปาหมายหลักขอท่ี 1 คือ ดัชนีความ
ผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 เม่ือสิ้นป ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดทํา 
ดัชนีความผาสุก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูลและจัดทํา โดยยึดตามวิธีการ
จัดทําดัชนีความผาสุขของประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต ศึกษาผลการพัฒนาการเกษตร 

และสรางดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรกร พรอมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ   

ผลการศึกษาปรากฏวา  ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่ งมี
องคประกอบ 16 ตัวช้ีวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม และพบวาในป 
2555 เกษตรกรมีความผาสุกในระดับ 80.20 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี   
 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนดีานเศรษฐกิจ 
และดานสุขอนามัย อยูในระดับดีมาก ดานการศึกษาอยูในระดับปานกลาง และดานสังคมอยูในระดับตอง

ปรับปรุง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตาง ๆ พบวามีตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑ

ตองเรงปรับปรุง และตองเรงแกไข 6 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและ
ฝกอบรม (2) เกษตรกรมีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตร (4) คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส
จากคนในครวัเรือน (5) สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีในเขตลุมน้ําปากพนัง (6) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 
โดยผลการคํานวณในแตละดานมีดังนี้ 
 (1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 91.09 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก ตัวช้ีวัดท่ีมี
คาดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และเงินออมของครัวเรือนเกษตร 
 (2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.42  จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก 
 (3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2555 รอยละ 77.13  แตยังจัดอยูใน
ระดับการพัฒนาปานกลาง  เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 
พบวามีการพัฒนาในระดับดีมาก รอยละ 95.20 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับ
การศึกษามากข้ึนอยางตอเนื่องตอไป แตจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมคิดเปน
รอยละ 38.01  ซึ่งถือวาตํ่ามาก และตํ่าท่ีสุดใน 16 ตัวช้ีวัด  เนื่องจากยังมีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรท้ังหมด จากผลการศึกษา จึงเห็นควรสนับสนุนให
เกษตรกรไดรับความรู เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือน
เกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เพื่อมีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ รูจักคิด 
รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน  
 (4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับตองปรับปรุง คือมีคาดัชนีรอยละ 65.89 เมื่อ
พิจารณาคาตัวช้ีวัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรและคนสูงอายุไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากคนในครัวเรือน อยูในระดับการพัฒนาท่ีตองเรงแกไข   
 (5) ดานส่ิงแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข โดยมีคา
ดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นท่ีเพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อพิจารณาตัวช้ีวัด



สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข ในขณะท่ีการฟนฟูทรัพยากรดิน
ยังดําเนินการไดนอยเมื่อเทียบกับพื้นท่ีเส่ือมโทรมท้ังหมดของพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง และมีคาดัชนีจัดอยูในระดับท่ี
ตองเรงแกไขโดยดวนเชนกัน 
 ขอเสนอแนะ เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีตํ่ากวารอยละ 
70 ซึ่งมีอยู 6 ตัวช้ีวัด ไดแก 
  (1) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกษตรกรทราบคาใชจายภายในครัวเรือน และลด
คาใชจายท่ีไมจําเปนในครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดเครื่องด่ืมแอลกอฮอรและยาสูบ  พรอมท้ังสงเสริมให
เกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตรเพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและชุมชน  เพื่อลดการ
พึ่งพิงการเงินจากภายนอก   โดยรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินควรใหการสนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการ
สําหรับเกษตรกรเพิ่มข้ึน     

(2) สงเสริมใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมใหเกษตรกรไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จ และเทคโนโลยีใหมๆเพิ่มข้ึน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตอง
ปรับกระบวนการเรียนรู และเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรภาครัฐใหเขาใจปญหาในการใหคําปรึกษา
ดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ โดยเรงรัดการทํางานของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง รวมท้ังการใหบริการคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ีอยางตอเนื่อง  

(3) เรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากข้ึน  โดยการสราง
แรงจูงใจใหเยาวชนหรือเกษตรกรรุนใหมและแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม  เพิ่มมาตรการจูงใจให
ยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม   สรางความรักความอบอุนและเอื้ออาทรตอกันในชุมชน เพื่อใหมีความ
ผาสุกทางจิตใจ พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ไดอยางแทจริงและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม
และรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย สรางความสามัคคีและมีจิตสํานึกชวยเหลือกัน รูจัก
แบงปน และรวมกันรักษาสิทธิของตนเอง การรวมกลุมจะทําใหครัวเรือนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน แกไข
ปญหาตาง ๆ รวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความสงบและความผาสุกในชุมชน   
   (4) เรงแกไขปญหาผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครัวเรือน โดยการสงเสริมการ
สรางงานภายในทองถ่ิน เพื่อลดการเดินทางไปทํางานตางถ่ินของคนวัยทํางาน เพื่อใหผูสูงอายุและคนใน
ครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันมากข้ึน พรอมท้ังชุมชนสรางกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุไดทํารวมกัน  
   (5) สนับสนุนการปลูกปามากข้ึนเพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นท่ีปาไม  ควรสนับสนุนการฟนฟูและปลูก  
ปาเพิ่ม เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากข้ึน  ควรเรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา 
เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ีการเกษตร   ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตรอยางมาก 
สนับสนุนการจัดการปาชุมชน การปองกันรักษาปา และการจัดท่ีทํากินในพื้นท่ีปาไม 

   (6) สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน การสรางองคความรูและเผยแพร
เทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร   การปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร  และพัฒนาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัครเพิ่มข้ึน การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา   



บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑. ความเปนมา 

   แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ี
ลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและตรงกับความตองการของเกษตรกร 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ํา  และทรัพยากรดินใหสอดคลองกับการเกษตรในพื้นท่ี  
พัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางครบวงจรต้ังแตการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอมและความสมดุลทางธรรมชาติ  โดยดําเนินการในพื้ น ท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 10 อําเภอ  จังหวัดพัทลุง 2 อําเภอ  และจังหวัดสงขลา 1 อําเภอ  พื้นท่ีรวม 1.99 
ลานไร โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 1) ยึดแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนว
พระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีท่ีสอดคลองกับโครงการเปนกรอบการดําเนินงาน 2) ดําเนินการ
พัฒนาโดยยึดพื้นท่ี หนาท่ีและกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก (Area-Function-Participation : AFP) 
โดยมุงสูการพัฒนาคนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปน
สําคัญ 3) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังเกษตรกร ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน และภาคราชการ  
   ท้ังนี้ เปาหมายหลักตามแผนแมบทการพัฒนาอาชีพฯ ในขอท่ี 1 คือ ดัชนีความผาสุก
ของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 เม่ือสิ้นป ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดทํา 
ดัชนีความผาสุก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูล และจัดทํา โดยยึด
ตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีไดปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนาโดยเนนพัฒนาคนใหมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมท้ังปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม และ

ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศท่ีมุงสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green  and  Happiness  

Society)  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังไดพัฒนาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของ

คนในสังคมไทยข้ึน  เพื่อวัดผลการพัฒนาและนําไปปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

 ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 (สศข.8) จึงไดจัดทําดัชนีความผาสุกของ

เกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ สําหรับวัดระดับการพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร  

๑.๒  วัตถุประสงค 

 ๑)  เพื่อจัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ตามแผนแมบท

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง         
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 

 



          ๒) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการเกษตรและสรางดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุม

น้ําปากพนังฯ  

๓)  เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปาก

พนังฯ   

๑.๓. ขอบเขตการศึกษา 

 ๑)  จัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 ๒)  ศึกษาวิเคราะหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ  ในชวงแผนแมบท

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2559 
 

๑.๔  วิธีการศึกษา (โดยยึดตามวิธีการจัดทําดัชนีความผาสุกของประเทศ) 

 ๑)  รวบรวมขอมูล จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นท่ีลุม

น้ําปากพนังฯ   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมพัฒนาท่ีดิน  ขอมูลรายงานหมูบานชนบทไทย

เฉพาะครัวเรือนเกษตร  จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน(กชช.๒ค) และขอมูลรายงานคุณภาพชีวิตคน

ชนบทไทย  จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน( จปฐ.)  (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ขอมูล

ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และขอมูลจากกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๒)  การคัดเลือกตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  มุงในการวัดระดับการพัฒนาท่ีสรางความ

ผาสุกใหแกคนในภาคเกษตร และเปนประโยชนตอการวางแผนของหนวยงานภาครัฐ สามารถ

วิเคราะหผลการพัฒนาการเกษตรของประเทศไดอยางถูกตอง และหนวยงานปฏิบัติสามารถนําไปใช

ประโยชนในการจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อมุงสูเปาหมายในการสรางคุณภาพชีวิตใหแก

เกษตรกร  เกณฑการคัดเลือกตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีดังนี้ 

(๑) มีความเกี่ยวของหรือเปนเหตุเปนผลในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร 

(๒) สรุปภาพรวมในระดับประเทศ  

(๓) วัดคาไดในเชิงปริมาณและมีขอมูลสนับสนุน 

(๔) เขาใจไดงายและเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐในการวางแผนและปฏิบัติ 

          ๓)  การคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยการรวมดัชนียอยเปนดัชนีรวมของแตละ

ดาน  จะประยุกตจากสูตรของ UNDP ท่ีใชคํานวณหาดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty 

Index: HPI) และ การวิเคราะหความสัมพันธการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อใหการพัฒนามีดุลยภาพ ของอมาตยา  เซ็น  นักเศรษฐศาสตร ชาวอินเดีย ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล  

สาขาเศรษฐศาสตรในป ๒๕๔๑  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 

 ในการศึกษากําหนดให คาดัชนีแตละตัวมีน้ําหนักเทากัน และเนื่องจากดัชนีท่ีใชใน

การศึกษามี  ๕  ดาน แตละดานประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีมีหนวยแตกตางกัน  จึงตองคํานวณดัชนีความ

ผาสุกแตละดาน และนําไปรวมเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑) การวัดผลสําเร็จการพัฒนา  โดยท่ัวไปและท่ีนิยมใช จะดูจากผลงานท่ีทําไดเทียบ

กับเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และคํานวณออกมาเปนคารอยละ ถาผลการ

พัฒนามีคาเขาใกล ๑๐๐ แสดงวา การพัฒนามีความสําเร็จมากข้ึน   

 ๓.๒) คํานวณหาดัชนีในแตละดาน เชน ดานเศรษฐกิจมีตัวช้ีวัดท้ังหมด ๖ ตัว ก็จะนํา

ดัชนีความสําเร็จของตัวช้ีวัดแตละตัวมายกกําลัง ๓ แลวนํามาบวกกัน จากนั้นจึงหารดวยจํานวน

ตัวช้ีวัดท้ังหมด คือ ๖ และถอด root ๓ จะไดดัชนีดานเศรษฐกิจ  สําหรับการคํานวณหาดัชนีดานอื่นๆ  

ก็สามารถคํานวณไดโดยวิธีการเดียวกัน  

 ๓.๓) เมื่อคํานวณดัชนีครบทุกดานแลว จะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 

โดยใชสูตรเชนเดียวกับการคํานวณหาดัชนีในแตละดาน  โดยดัชนีท่ีใชในการศึกษาคือ ๕  ดาน 

 ๓.๔) เมื่อไดดัชนีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแลว จะแบงชวงระดับคุณภาพชีวิต

ออกเปน ๕ ระดับ โดยมีความหมายแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ระดับคุณภาพชีวิต ความหมาย 

ระดับ ๕ 

ระดับ ๔ 

ระดับ ๓ 

ระดับ ๒ 

ระดับ ๑ 

๙๐ - ๑๐๐ 

    ๘๐ - ๘๙.๙๙ 

    ๗๐ - ๗๙.๙๙ 

   ๖๐ - ๖๙.๙๙ 

   นอยกวา ๖๐ 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

ตองปรับปรุง 

ตองเรงแกไข 

 

 

 

 



๑.๕  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑) ไดฐานขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้น ท่ีลุมน้ํ าปากพนังฯ เพื่อใช

ประกอบการวิเคราะหการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใต

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 
 ๒) ไดรูปแบบการวิเคราะหและวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ในชวง

แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปาก
พนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2559 
 ๓) แนวทางการพัฒนาและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ 

 

 

 



บทที่ ๒ 

แนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

๒.๑  การตรวจเอกสาร 

 ๑) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดความหมาย 

“ความอยูดีมีสุข” ภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ และ๙  

     ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ มีความรู มีงาน

ทําท่ีท่ัวถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ  มีครอบครัวท่ีอบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและ

อยูภายใตระบบบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 

     ความอยูดีมีสุขตามความหมายขางตนครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตท่ีเช่ือมโยง

กันอยางเปนองครวม และสามารถจําแนกองคประกอบไดเปน ๗ ดาน คือ  ดานสุขภาพอนามัย 

ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม และการบริหาร

จัดการท่ีดีของภาครัฐ   ซึ่งทุกองคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอ

ความอยูดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง 

     สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการสรางสุขภาวะ

ท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสติปญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี การรูจัก

ปองกันดูแลสุขภาพท่ีดีของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหคนมีอายุยืนยาว 

สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอยาง

เต็มศักยภาพ 

     ความรู เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทย เพราะความรู

ชวยเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันในสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางโอกาสและพัฒนาสติปญญาให

สามารถคิดเปน ทําเปน เรียนรูท่ีจะพึ่งตนเองและใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะของตนใหเปน

ประโยชนในการปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

    ชีวิตการทํางาน เปนปจจัยกําหนดความอยูดีมีสุขของคน  การทํางานจะเปนท่ีมาของ

รายไดและอํานาจซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความสําเร็จและคุณภาพท่ีดีข้ึน การมีงานทําท่ีดี มีความ

มั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดอยางตอเนื่อง ยอมสงผลใหคนเราสามารถดูแลความเปนอยู

ของตนเองและครอบครัวใหอยูดีมีสุขได 

   รายไดและการกระจายรายได   ความอยูดีมีสุข คือ การเสริมสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีเอื้อประโยชนตอประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีอํานาจซื้อเพียงพอตอการดํารงชีวิตท่ี

ไดมาตรฐาน หลุดพนจากปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดในกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทา

เทียมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง 

 



     ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอคนใน

การดํารงชีวิต ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็นสําคัญท่ีสงผลกระทบตอความอยูดีมีสุข 

ครอบครัวอยู ดีมี สุข คือ ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาท่ีของครอบครัว มี

สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ลดปจจัยเส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยาง

มีคุณธรรม 

                สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต  มีความสําคัญตอความอยูดีมีสุข สภาพแวดลอมท่ีดี

ยอมสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดี เอื้อตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมี

สภาพแวดลอมท่ีดีหมายความรวมถึงการมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกื้อกูลคุณภาพการ

ดํารงชีวิตใหเกิดการสนับสนุนความอยูดีมีสุข ของคน 

    การบริหารจัดการท่ีดีของรัฐ ความอยูดีมีสุขของประชาชนสวนหนึ่งข้ึนอยูกับการ

บริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมใน

การพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน นําไปสูสังคมท่ีคนอยูดีมีสุขตลอดไป 

 ๒) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดพัฒนาดัชนีความ

อยูดีมีสุขข้ึน ซึ่งเปนดัชนีรวมขององคประกอบ ๗ ดาน เพื่อใชประเมินผลการพัฒนาความอยูดีมีสุขท้ัง

ในภาพรวมและผลแตละดาน ใหสามารถระบุขนาดการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม โดย

ในป ๒๕๔๕ เปนระยะเริ่มแรกของการพัฒนาดัชนี จึงไดคัดเลือกเฉพาะองคประกอบท่ีมีผลการพัฒนา

ดัชนีท่ีชัดเจน และไดทดสอบความถูกตองเหมาะสมแลว จํานวน ๕ ดาน ไดแก สุขภาพอนามัย ความรู 

ชีวิต  การทํางาน รายได   การกระจายรายได และสภาพแวดลอม สําหรับป ๒๕๔๖ ไดเพิ่มเติมอีก ๒ 

องคประกอบ คือ ดานชีวิตครอบครัวและการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ เพื่อความสมบูรณครบถวน

ท้ัง ๗ องคประกอบท่ีครอบคลุมทุกมิติของการดํารง ชีวิต และไดใชในการติดตามประเมินผลป  

๒๕๔๖ และป ๒๕๔๗ 

 ๓) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ มุงสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and  Happiness  

Society)  โดยมีพันธกิจของการพัฒนาประเทศ  ๔  ประการ คือ 

     (๑)  พัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะท่ีดี อยูใน

ครอบครัวท่ีอบอุน  ชุมชนท่ีเขมแข็ง  พึ่งตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี 

     (๒)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเปนธรรม  มุงปรับโครงสราง

เศรษฐกิจของประเทศบนฐานความรูและจุดแข็งของความเปนไทยใหสามารถแขงขันได 



     (๓ )  ดํ าร งคว ามห ลากห ลายท าง ชีวภ าพ และสร า งความมั่ น ค งขอ งฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน  เปนธรรมและมีการสรางสรรคคุณคา 

     (๔)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให เกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมุงสรางกลไกท่ีเอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคสวนอยาง

เปนธรรม 

  ๔) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย ไดพัฒนาดัชนี ช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดจาก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม 

  ๕) ศูนยภูฎานศึกษา ไดนําเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับความสุขมวลรวม

ประชาชาติ (GNH)  ซึ่งไดใหความสําคัญของการวัดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและทางวัตถุ

เชนเดียวกับ GNP แตเนนคุณคาดานสังคม อารมณและจิตวิญญาณ ความเคารพตอสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ังการมีธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานในการวางนโยบายและ

กําหนดเปาหมาย GNH ถือไดวาเปน “เศรษฐกิจแบบผสม”และเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี

เหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ และเห็นวา ถึงแมวาความสุขจะ

เปนส่ิงท่ีวัดไดยาก  แตเราสามารถวัดเงื่อนไขหรือสภาพตางๆ ท่ีทําใหคนเรามีความสุขได โดยเราตอง

กําหนดประเภทของความสุขท่ีเราจะวัดโดย GNH ใหไดเสียกอน GDP และ GNH มีความสําคัญ

ดวยกันท้ังคูและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน  และไมควรมุงเนนท่ีจะใช GDP ในการวัดระดับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเจริญทางจิตใจ ในขณะเดียวกัน GNH ก็ไมอาจ

สัมฤทธิผลไดโดยปราศจากความเจริญรุงเรืองทางวัตถุเชนกัน 

                  ๖) King Jigme Singye Wangchuck กษัตริยภูฏานไดริเริ่มแนวคิดใหมในการวัด

ความอยู ดีมี สุขท่ีแทจริง และกลายเปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเรื่อง “ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ” (Gross National Happiness: GNH) โดย GNH เปนการวัดการพัฒนาประเทศท่ีไมได

เนนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตเนน “ความสุข”  ท่ีแทจริงของคน เนื่องจากการพัฒนา

เศรษฐกิจมิไดเปนปจจัยเดียวและปจจัยสําคัญท่ีสุดของความสุข หากแตการมุงพัฒนาเศรษฐกิจทําให

เกิดผลเสียหายตาง ๆ มากมาย ท้ังความไมเปนธรรมทางสังคม การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ 

และมลภาวะแวดลอมเปนพิษ 

      แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH ยึดหลักวาการพัฒนาสังคม

มนุษยท่ีแทจริงเกิดจากการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจควบคูและสงเสริมซึ่งกันและกัน  GNH ใน

บริบทของภูฎานจึงเปนรูปแบบการพัฒนาท่ีมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมท่ีประชากรทุกคนมีโอกาส

พบความสุขไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีหลักการสําคัญ ๔ ประการ คือ  (๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี



ยั่งยืน (sustainable economic development)   (๒) การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม 

(cultural conservation)   (๓) การรักษาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (nature preservation)  และ

(๔) การมีธรรมาภิบาล (good governance) 

                 ๗) อมาตยา  เซน   นั ก เศรษฐศาสตรชาวอิน เดีย  ได รับรางวัลโน เบล  สาขา

เศรษฐศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑   ผลงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับไดแก เศรษฐศาสตรสวัสดิการ   เศรษฐศาสตร

การพัฒนา  ทฤษฎีความอดอยากและความยากจน โดยไดเสนอใหเปล่ียนตัวช้ีวัดการพัฒนาจาก 

“รายได” มาเปน “ความสามารถ” ของคนท่ีจะเลือกทําในส่ิงท่ีตัวเองเห็นวามีคุณคา ผลงานมีความ

โดดเดนและสามารถนํามาประยุกตปฎิบัติเพื่อชวยเหลือและพัฒนาสังคมไดจริง   เนนการเสนอ

กระบวนการทางสังคม คือการแสดงความเห็นในเวทีสาธารณะเพื่อปรับแนวคิดและการสรางกติกา

ข้ึนมา   ลักษณะสําคัญ ๓ ประการของการใชเหตุผลสาธารณะคือ 

(๑) การใชเหตุผล  การเคารพตอสังคม และการมีขันติธรรมตอทัศนคติและวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน  (๒) 

การเรียกรองใหมีการประชาพิจารณอยางกวางในประเด็นท่ีเปนปญหาสวนรวม  (๓) การสงเสริมให

เกิดพันธกิจทางการเมือง และการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อ

เปล่ียนแปลงสังคม  สนับสนุนนโยบายการศึกษา  สาธารณะสุขข้ันมูลฐาน  การปฏิรูปท่ีดิน การให

สินเช่ือรายยอย  การคุมครองชนกลุมนอยและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน  

 

๒.๒  ความหมายและองคประกอบของความอยูเย็นเปนสุข 

                   ๑) การกําหนดความหมาย “ความอยูเย็นเปนสุข”  ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     “ความอยูเย็นเปนสุข” หมายถึง ”สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตอยางมีดุล

ภาพท้ังจิต  กาย ปญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางเปนองครวมและสัมพันธ

กันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  ความอยูเย็นเปนสุขมีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท่ีบูรณา

การเช่ือมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชน

สวนรวม คิดและทําอยางถูกตองและมีเหตุผล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ท่ีนํามา

ซึ่งรายไดท่ีพอเพียงกับการจัดหาปจจัยสําหรับการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเอง

และครอบครัว อยูในชุมชนท่ีเขมแข็ง สภาพแวดลอมท่ีดีมีความปลอดภัย มีระบบนิเวศท่ีสมดุลเอื้อตอ

การดํารงชีวิต  

 ๒) องคประกอบ “ความอยูเย็นเปนสุข” 

     ปจจัยพื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี ๖ องคประกอบ ไดแก ๑) การมีสุข

ภาวะ  ๒) เศรษฐกิจท่ีเปนธรรมและเขมแข็ง  ๓) ครอบครัวอบอุน  ๔) ชุมชนเขมแข็ง ๕) การมี

สภาพแวดลอมดี  ๖) การมีสังคมประชาธิปไตย    ซึ่งสามารถแจกแจงความหมายพรอมองคประกอบ

ยอยเพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนาและตัวช้ีวัดไดดังนี้   



ภาพท่ี ๑ องคประกอบความอยูเย็นเปนสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๒.๑) การมีสุขภาวะ  คนท่ีอยูเย็นเปนสุข เปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มี

อายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม “คิดเปนทําเปน” มีความเปนเหตุผล มี

ทักษะในการใชชีวิตอยางมีคุณคา อยูในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัว

และสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ 

   ๒.๒) เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง การมีรายไดท่ีเพียงพอเกิดจากการมี

สัมมาชีพหรือการมีงานทําท่ีดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน มีรายไดท่ีเปนธรรม ตอเนื่อง 

และตองอยูภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีการกระจายรายไดใน

กลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม  

๒.๓) ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนิน

ชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาท่ีไดอยาง

เหมาะสม มีการอบรมเล้ียงดูสมาชิกวัยเยาวใหเติบโตอยางมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเปนไทย เล้ียง

ดูผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อใหสามารถดํารง

ความเปนครอบครัวไดอยางมีคุณภาพท่ียั่งยืน  

๒.๔) ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการ  พัฒนาและแกไขปญหา

ไดดวยตนเองอยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนและองคกรในชุมชนสามารถ

รวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลและอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมท้ังมีภาคีการพัฒนาท่ีมีบทบาทเกื้อหนุนกัน

ภายในชุมชน มีการส่ือสาร และกระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคา

การมีสุขภาวะ 

เศรษฐกิจเป็นธรรม 
เข้มแข็ง 

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

๖  
องค์ประกอบ 

 
ปัจจัยพืน้ฐาน 
ร่วมในการ 
สร้างสุข 

“ความอยู่เย็นเป็นสุข” 
สังคม 

ประชาธิปไตย 
มีธรรมาภิบาล 

สภาพแวดล้อมด ี
ระบบนิเวศสมดุล 



ของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของแตละชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนเอกลักษณ

ความเปนไทย   

๒.๕) สภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน มีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงและการมีบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง ตลอดจนมีทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตท่ีดี    

๒.๖) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล คนมีศักด์ิศรี มีสิทธิเสรีภาพการยอมรับ

และเคารพในศักด์ิศรีความเปนคนท่ีเทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย ประพฤติ ปฏิบัติตามสิทธิ

และหนาท่ีของตนเองและเคารพในสิทธิและหนาท่ีของคนอื่น มีระเบียบวินัย มีระบบการบริหาร

จัดการประเทศเพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคาและกระจายผลประโยชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

รวมกันบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารจัดการประเทศ เพื่อใหเกิดความโปรงใส  คุมคา 

และกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม   

๒.๓ ความหมายและองคประกอบของความผาสุกของเกษตรกร 

     ๒.๓.๑   ความหมายและองคประกอบ 

                ๑) การกําหนดความหมาย “ความผาสุก”  

     “ความผาสุก” มีความหมายครอบคลุมมิติของวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท่ีบูรณา

การเช่ือมโยงกันจนเกิดภาวะแหงความสุข  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกตอประโยชน

สวนรวม คิดและทําอยางถูกตองและมีเหตุผล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ท่ีนํามา

ซึ่งรายไดท่ีพอเพียงกับการจัดหาปจจัยสําหรับการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ และความมั่นคงของตนเอง

และครอบครัว อยูในชุมชนท่ีเขมแข็ง สภาพแวดลอมท่ีดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุลเอื้อตอการดํารงชีวิต  

      ๒) องคประกอบ “ความผาสุก” 

ปจจัยพื้นฐานในการสรางความสุขของมนุษย มี ๕ องคประกอบ ไดแก   ๑) ดาน

เศรษฐกิจ  ๒) ดาน สุขอนามัย  ๓ ) ดานการศึกษา  ๔) ดานสังคม  และ๕ ) ดาน ส่ิงแวดลอม    

ความหมายในแตละดานมีดังนี้    

๒.๑) ดานเศรษฐกิจ  คนจะมีความสุขเมื่ออยูในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีเปน

ธรรมและเขมแข็ง  คนในประเทศมีรายไดท่ีเพียงพอซึ่งเกิดจากการมีสัมมาชีพหรือการมีงานทําท่ีดี มี

ความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางาน  ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ เสถียรภาพ 

และมีการกระจายรายไดในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเปนธรรม 

๒.๒) ดานสุขอนามัย  คนท่ีมีความผาสุก เปนคนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มี

อายุยืนยาว มีสุขภาพจิตท่ีดี มีพลานามัยท่ีสมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได มีความ

เปนเหตุผล รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง 

   ๒.๓) ดานการศึกษา   การศึกษาทําใหคนมีความรู    มีสติ ปญญา มีเหตุผลมี

คุณธรรม และวัฒนธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดรวมท้ังสามารถอบรมเล้ียงดู

สมาชิกในครอบครัวใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 



                      ๒.๔) ดานสังคม  ความอบอุนในครัวเรือน และความภาคภูมิใจในอาชีพจะทําใหคน

มีความสุข   ครอบครัวอบอุน หมายถึง ครอบครัวท่ีสมาชิกมีความมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกันอยาง

มีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันตอกันสามารถปฏิบัติบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม คนใน

ครอบครัวสามารถเล้ียงดูผูสูงอายุไดอยางมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อใหสามารถ

ดํารงความเปนครอบครัวไดอยางมีคุณภาพท่ียั่งยืน รวมท้ัง ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนท่ีสามารถบริหาร

จัดการ    พัฒนาและแกไขปญหาไดดวยตนเองอยางมีเหตุมีผลและมีการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชน

และองคกรในชุมชนสามารถรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลและอยูรวมกันอยางสงบสุข รวมท้ังมีภาคีการ

พัฒนาท่ีมีบทบาทเกื้อหนุนกันภายในชุมชน มีการส่ือสาร และกระบวนการเรียนรูในชุมชนอยาง

ตอเนื่อง สามารถธํารงไวซึ่งคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของแตละ

ชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนเอกลักษณความเปนไทย   

๒.๕) ดานส่ิงแวดลอมหมายถึงการมีระบบนิเวศท่ีสมดุลมีทรัพยากร ธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณเพื่อสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตท่ีดี    

                      ๓) ความหมายตัวช้ีวัดความผาสกุของเกษตรกร      

                           (๑) รายไดครัวเรือนเกษตร  

       รายไดครัวเรือนเกษตร นํามาซึ่งปจจัยส่ีข้ันพื้นฐาน เปนองคประกอบสําคัญท่ี

แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ในท่ีนี้หมายถึงรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร ลบดวยรายจายเงินสด

เกษตร   รวมกับรายไดเงินสดนอกการเกษตรและผลิตผลจากฟารมท่ีนํามาใชสอย และบริโภค  ซึ่ง

นอกจากจะตองมีรายไดประจําเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามความเหมาะสมแลว   ตองมีรายได

บางสวนเปนคาใชจายในยามฉุกเฉินเชน เจ็บไขไดปวยและเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต รายไดนี้อาจ

ไดจากการทํางานประจําวันและรายไดเสริม   

    (๒) การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน  

    รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของท่ีดินท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ    จึงไดมีนโยบายใหมีการประเมินสถานภาพ และสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการใชประโยชนท่ีดินให

คุมคา  ใหมีการจัดระเบียบ กฎเกณฑ การเขาถึงทรัพยากรของชุมชนทองถ่ินและประชาชนทุกกลุม

อยางมีประสิทธิภาพ    กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดท่ีดิน

ทํากินแกเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการผลิตท้ังเพื่อการแขงขันและการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยจัดท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกร   มอบเอกสารสิทธิ สปก.๔-๐๑ แกเกษตรกร จัดท่ีดินทํากินในเขต

นิคมสหกรณ การอนุรักษ ปรับปรุงบํารุงดิน และฟนฟูดินเส่ือมโทรม  ในป ๒๕๕๐ มุงเนนการมอบ

เอกสารสิทธิ์และการใหบริการหลังมอบสิทธิการใชประโยชน สปก.๔-๐๑ แกเกษตรกรในลักษณะการ

ออกบริการประชาชนเคล่ือนท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินและสรางอาชีพเสริมรายได 

    การมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองยอมแสดงถึงความมั่นคงในการถือครองท่ีดิน มี

แรงจูงใจในการสรางผลผลิตและมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน ทําใหสามารถยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 



เอกสารสิทธิในท่ีนี้จะพิจารณาจาก โฉนด ใบจอง (นส.๒)  นส.๓  สปก.๔-๐๑ และเอกสารสิทธิ์อื่นๆท่ี

แสดงวาเกษตรกรเปนเจาของท่ีดินรวมท้ังไดรับการจัดสรรและไดทําฟรี  

  (๓) การมีงานทําของแรงงานเกษตร  

       การมีงานทํายอมทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงดานรายได  สามารถพึ่งตนเอง

ได  แรงงานภาคเกษตรเปนการจางงานนอกระบบ และแรงงานสวนใหญขาดหลักประกันความมั่นคง 

กฎหมาย และระเบียบเขาไมถึง จึงไมไดรับสวัสดิการท่ีดีเพียงพอ  ดังนั้น จึงควรมีการขยายการ

คุมครองแรงงานนอกระบบใหท่ัวถึงเพื่อสรางหลักประกันใหกับแรงงานภาคเกษตรมากข้ึน     นโยบาย

แรงงานของรัฐบาลเนนการฝกอบรมและพัฒนาคนเพื่อเขาสูภาคการผลิตและบริการท่ีมีระดับ

เทคโนโลยีสูงข้ึนและใหการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย    ในป ๒๕๕๒ จากภาวะวิกฤต

ทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก   ไดสงผลกระทบตอทุกสาขาอาชีพของประเทศไทย    โดยเฉพาะ

การลดการจางงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม    จึงคาดวาแรงงานจะกลับสูภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมทางเลือกอาชีพเกษตรกรรมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและแกไขปญหาการวางงานใหแกเกษตรกร  

ประชาชน  และผูวางงานท่ีสนใจและประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนําไปปฏิบัติและยึดเปน

อาชีพ  

  จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ซึ่ง

ผูมีงานทําหมายถึง (๑) ทํางาน ๓๕ ช่ัวโมงข้ึนไปตอสัปดาหถือเปนผูทํางานเต็มท่ี (๒) ผูมีช่ัวโมงทํางาน 

๑-๓๔  ช่ัวโมงตอสัปดาหหมายถึงผูทํางานตํ่ากวาระดับ (๓) ปกติมีงานทําแตในสัปดาหสํารวจ ไมได

ทํางานเนื่องจากหยุดพักผอน  ลาปวย  สําหรับการมีงานทําของแรงงานเกษตร    

                         (๔) รายจายของครัวเรือนเกษตร (การบริโภคเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล และ

ยาสูบ) หากครัวเรือนเกษตรสามารถลดคาใชจายท่ีไมจําเปน จะสามารถเก็บออมไดมากข้ึน  ซึ่ง

หมายถึง มีภูมิคุมกันในครัวเรือนเพิ่มข้ึน จะทําใหครัวเรือนมีความผาสุกมากข้ึน 

                         (๕) การออมของครัวเรือนเกษตร  

             ประเทศไทยยังมีฐานะการออมท่ีตํ่ากวาการลงทุน  ทําใหตองพึ่งพิงเงินทุนจาก

ตางประเทศท้ังในรูปของการลงทุนโดยตรง   การกูยืมจากตางประเทศ และการเขามาลงทุนในตลาด

หลักทรัพยของตางชาติ  ทําใหประเทศมีความเส่ียงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการ

เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ   และเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชี

เดินสะพัดและดุลการชําระเงิน    และเพื่อใหประชาชนสรางหลักประกันในชีวิตโดยมีการออมท่ี

พอเพียงรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการออมของเกษตรกร   โดยจัดทําโครงการสงเสริมการออมใน

รูปแบบตางๆ ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีหลักประกันทางการเงิน เปนภูมิคุมกันครอบครัว  โดยการ

เสริมสรางความรูดานบัญชี  และการสรางวินัยทางการเงินใหแกเกษตรกร เพื่อนําไปสูการออมทรัพย

เพิ่มข้ึน  



 (๖) สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร  

      ครัวเรือนเกษตรเปนหนวยการผลิตท่ีจําเปนตองมีการลงทุน ดังนั้น หนี้สินจึง

เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนตามปกติ โดยเปนหนี้สินท่ีมาจากการกูยืมจากโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล ธนาคาร

พาณิชย สถาบันการเงิน และหนี้สินนอกระบบ    การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดท่ีพิจารณาจากสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือน ซึ่งควรมีสัดสวนลดลงจึงจะทําใหความ

ผาสุกของเกษตรกรสูงข้ึน   ทรัพยสินทางการเกษตร หมายถึง ทรัพยสินท้ังหมดของครัวเรือนเกษตร  

โดยรวมถึงทรัพยสินคงท่ี เชน ท่ีดินทํานาทําไร ทรัพยสินดําเนินการ เชน รถไถ เครื่องสีขาว ทรัพยสิน

หมุนเวียนในครัวเรือน เชน เงินสดในมือและธนาคาร  ทรัพยสินนอกการเกษตร เชน บาน เฟอรนิเจอร 

รวมท้ังเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

                           ถาสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของเกษตรกรมีแนวโนมเพิ่มข้ึน หมายถึงเกษตรกร

มีหนี้สินเพิ่มข้ึนมากกวาทรัพยสินท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้นในการวัดการพัฒนาของเกษตรกร   หากการเพิ่มข้ึน

ของหนี้สินมากกวาการเพิ่มข้ึนของทรัพยสิน จะทําใหสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินเพิ่มข้ึน จะสงผลให

ครัวเรือนเกษตรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอยลง 

 ๒) ดานสุขอนามัย 

   สุขอนามัย ไดแก การบํารุง ปองกัน สงเสริมและดํารงไวซึ่งสภาพแหง ความ

สมบูรณของรางกายและจิตใจ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ปราศจาก

โรคภัยไขเจ็บ คนท่ีมีรางกายแข็งแรงไมเจ็บปวย มีอายุยืนยาว มีสุขภาพจิตท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรม คิดเปน ทําเปน มีความเปนเหตุและเปนผล มีทักษะในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อยูใน

สังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรประโยชนแกตนเองครอบครัว และสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ  

  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  มีจุดมุงหมายท่ีจะ

พัฒนาสุขภาวะท่ีเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อมุงสูระบบการพัฒนาสุขภาพ

ในทุกมิติ ทุกระดับ  และทุกภาคสวนเพื่อมุงสูระบบสุขภาพพอเพียง สรางสุขภาพกายดี หมายถึง การ

มีรางกายท่ีแข็งแรง  มีภาวะโภชนาการท่ีดี  มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม  ชีวิตมีความสุข

อยางพอเพียง โดยการสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดระบบสุขภาพ  การสรางระบบ

ภูมิคุมกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ  เปาหมายอายุเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนเปน  

๘๐  ป เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๐ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญมีดังนี้ 

    (๑) ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

        อาหารเปนตัวแปรหนึ่งท่ีกําหนดสุขภาวะ หรือสุขภาพของคนโดยท่ัวไป 

อาหารใหความสุขใน ๒ ลักษณะ คือความพอใจในรสชาติและประโยชนดานโภชนาการ ซึ่งจะตองเปน

อาหารท่ี   ปลอดภัยไรสารท่ีเปนพิษตอรางกาย   ปจจุบันอาหารท่ีปลอดภัยเปนท่ีตองการของตลาด   

ดังนั้น ภาครัฐจะตองปรับปรุงองคกรและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานยกระดับความ

ปลอดภัยของอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูล



ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ครัวเรือนไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานครบ

ท้ัง ๔ ดาน คือ (๑)การกินอาหารบรรจุสําเร็จ ตองมีเครื่องหมาย อย. (๒) เนื้อสัตว ตองทําใหสุกดวย

ความรอน (๓)ผัก ตองปลอดสารพิษ หรือไดทําการแชดวยน้ําผสมดางทับทิม หรือน้ํายาลางผักแลวลาง

ดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง (๔) การลางมือกอนรับประทานอาหาร และใชชอนกลาง  

   (๒) ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 

       สภาพแวดลอมดีเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง

และสะอาดถูกหลักอนามัยจะสงผลตอสุขภาพของบุคคลทําใหสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิต

อยางมีความสุข  ครัวเรือนท่ีมีการจัดบริเวณบานและภายในบานตามดัชนีการสุขาภิบาลข้ันพื้นฐาน 

โดยมีท่ีประกอบอาหาร มีท่ีเก็บน้ําสะอาด ไมมีแหลงเพาะพันธุสัตว/แมลงนําโรค มีอุปกรณกําจัดขยะ

มูลฝอย สภาพในบานสะอาด ไมมีแหลงน้ําเสียขัง มีสวมถูกสุขลักษณะเปนระเบียบ  

 ๓) ดานการศึกษา 

   การศึกษา คือ วิธีการท่ีทําใหเกิดการเรียนรู อาจเรียนรูดวยตัวเองหรือจากผูอื่น

สอน การศึกษามีท้ังในระบบและนอกระบบ การศึกษาทําใหคนมีความรู    มีสติ ปญญา มีเหตุผลมี

คุณธรรม และวัฒนธรรม มีพลานามัยท่ีสมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได และมี

ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการไดฝกอบรมดานอาชีพ

ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไมวาจะเปนการ

ชวยทํางานในครัวเรือนหรือไปทํางานนอกครัวเรือน  

  การพัฒนาการเกษตรจําเปนตองอาศัยองคความรูและเทคโนโลยีการเกษตรท่ี

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและตัวเกษตรกร  องคความรูของตัวเกษตรกรเกิดจากการสะสมความรูจาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน  ความรูจากปราชญชาวบานและความรูจากการวิจัยของทางราชการ  ซึ่งเกษตรกร

จะตองคนควา  ทดลองและศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดความคิดใหมๆมาพัฒนาการเกษตรท้ังดานการผลิต

และการตลาด    ความรูของเกษตรกรตองเรียนรูและปรับใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี   ก ร ะ ท ร ว ง

เกษตรและสหกรณไดสนับสนุนการเรียนรูการพัฒนาเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผานศูนย

เรียนรูของปราชญชาวบาน และไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในภาคเกษตร 

โดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะเขาสูสาขาเกษตรกรรม ในอนาคต ซึ่งจะเปนรากฐานท่ีเขมแข็งของสังคม

เกษตรกรรม และเปนภูมิคุมกันในการรักษาวัฒนธรรมเกษตรไทย 

  ระดับการศึกษาของเกษตรกร จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสะทอนถึงความสามารถในการ

ผลิตและการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ เนื่องจากทําใหสามารถรับรูและเขาใจเกี่ยวกับการ

ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลไดดีข้ึน และสามารถใชบริการในรูปแบบตาง ๆ ท่ีรัฐอํานวย

ความสะดวกให  จะทําใหสามารถปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้นการพัฒนาองคความรูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจะชวยสรางภาคเกษตรใหเขมแข็งเปนรากฐาน

การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  และนําไปสูการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีของเกษตรกร ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 



(๑) สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ 

      การพัฒนาและสงเสริมดานโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง สงผลใหคน

ไทยรูหนังสือเพิ่มข้ึน แมวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมนาพอใจ ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และมาตรฐานศึกษา รัฐจึงไดพยายามสรางและขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชนกลุม

ตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงมาอยาง

ตอเนื่องมากข้ึน 

     รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษา

สูงข้ึนเพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง และมีทักษะในการประกอบอาชีพมากข้ึน เพื่อใหครัวเรือน

เกษตรมีความผาสุกมากข้ึน      

 (๒) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม  

      กระทรวงเกษตรและสหกรณไดสงเสริมและสนับสนุนความรูใหแกเกษตรกร เพื่อสราง

ความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  โดยพัฒนาระบบสหกรณ    สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน    

จัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   มีแผนงาน/โครงการชวยแกปญหาดานการผลิตทาง

การเกษตร การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และ

สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม เชน การผลิตพันธุขาวชุมชน การผลิตพืชพันธุดี การ

พัฒนาความรูดานปศุสัตวและประมง รวมท้ังการวางระบบบัญชีและใหความรูดานการจัดทําบัญชี

รายรับ รายจาย   การใหบริการความรูและฝกอบรมใหแกเกษตรกร จะทําใหเกษตรกรมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ  มีภูมิคุมกันในการผลิตและการตลาดมากข้ึน     

๔)  ดานสังคม     

             เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังทาง

รางกาย  จิตใจ  ความรู  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของ

ครอบครัว  ชุมชนและสังคมไทย    ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม   ประชากรสวนใหญมีวิถี

ชีวิตอยูในชนบทและยังคงประกอบอาชีพการเกษตร  แตในบางชวงเวลาจะมีส่ิงจูงใจใหคนในภาค

เกษตรเขาเมืองเพื่อหางานทําในสาขาการผลิตอื่นๆ  ซึ่งเปนไปตามความตองการแรงงานและภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ   และในยามเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  เกิดปญหาการวางงานรุนแรง ภาค

เกษตรจะมีศักยภาพในการรองรับแรงงานกลับคืนสูชนบทและชวยบรรเทาไมใหเกิดปญหาสังคม

ตามมา  และในชวงเศรษฐกิจภาคเกษตรมีแนวโนมสดใส  แรงงานภาคเกษตรจะกลับคืนสูชนบทมาก

ข้ึน  จะเห็นไดวาวิถีชีวิตของคนในชนบทสวนใหญยังคงถนัดและคุนเคยกับการประกอบอาชีพ

การเกษตร    สังคมเกษตรโดยรวมมีความสงบสุขแมจะมีความแตกตางจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดลอมของพื้นท่ี    วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม 



โดยเฉพาะความแตกตางระหวางภูมิภาคและระหวางชนบทกับเมือง รวมท้ังการมีความสุขจากการมี

อิสรภาพ  ความอบอุนในครัวเรือนและ ความภาคภูมิใจในอาชีพ  ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญไดแก 

      (๑) ความภูมิใจของเกษตรกร  

                            (๒)  ครัวเรือนมีความอบอุน 

    ครอบครัวอบอุน  หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันทางอารมณและ

จิตใจในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีจุดหมาย     การท่ีสมาชิกในครอบครัวไดอยูรวมกันดวยความรัก 

ความผูกพันตอกัน ทําใหสามารถดํารงความเปนครอบครัว สมาชิกมีสภาพจิตใจท่ีดีมีความมั่นคงทาง

อารมณสามารถเผชิญปญหาตางๆ ในสังคมไดอยางเขมแข็ง ครัวเรือนเกษตรจะมีความผาสุกเมื่อมี

โอกาสอยูพรอมหนากันระหวางพอ แม ลูก หรือญาติพี่นองท่ีอาศัยประจําในครัวเรือน ไดทํากิจกรรม

รวมกันอยางนอย ๖ ครั้งตอป หรือในกรณีท่ีไมสามารถอยูพรอมหนากันได จะตองมีการติดตอส่ือสาร

กัน เชน โทรศัพท จดหมาย อีเมลล เปนตน คนในครัวเรือนมีการปรึกษาหารือเพื่อการแกไขปญหาใน

ครอบครัว มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน  

      (๓)  คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส 

      จากการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรและปราชญชาวบาน 

พบวา ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความสุขของเกษตรกร คือ เมื่อเกษตรกรสูงอายุหรือเกิดเจ็บ

ไขไดปวย จะมีลูกหลานมาดูแลเอาใจใส ซึ่งจากขอมูล จปฐ.ผูสูงอายุ (อายุมากกวา ๖๐ ป ข้ึนไป) ไดรับ

การดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดานอาหารการกิน เส้ือผา เครื่องนุงหม   และไดรับการดูแลเมื่อ

ยามเจ็บไขไดปวย   การเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนใน 

  (๔)  การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 

              การเขารวมเปนสมาชิกกลุมและหรือสถาบันเกษตรกรจะทําใหเกษตรกร

มีสวนรวมในภารพัฒนาและตัดสินใจ มีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิของตนเอง เพื่อประโยชนของ

ตนเอง ชุมชน หรือทองถ่ิน ซึ่งกลุมของเกษตรกรท่ีสําคัญในหมูบานและตําบล ไดแก กลุมผูใชน้ํา    

กลุม ธ.ก.ส. กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรตาง ๆ การเขารวมสมาชิก

กลุมยอมทําใหครัวเรือนมีความมั่นคง ไดรับการชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ทําใหเกิดความผาสุก

ในชุมชนและในครัวเรือนมากข้ึน 

  5)  ดานสิ่งแวดลอม 

  ประเทศไทยต้ังอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม  ทําให

อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  ปจจุบันความสามารถของ

ระบบนิเวศและชีวภาพของโลกท่ีจะรองรับกิจกรรมตางๆของมนุษยออนแอลง    แมจะมีการดําเนิน

มาตรการรองรับตางๆ   แตแบบแผนของการบริโภคและการผลิตท่ีเปนอยูทําใหหลายมาตรการไม

สามารถดําเนินการสําเร็จได   ทิศทางการพัฒนาท่ีมุงใชประโยชนจากทรัพยากรเพื่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางส้ินเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดและไดเพิ่มปริมาณของ



เสียและมลพิษท่ีเกินขีดความสามารถในการฟนตัวและการรองรับของระบบนิเวศ จนสงผลกระทบตอ

ความสมดุล ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานการ

ดํารงชีวิตท่ีเปนปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม 

ส่ิงแวดลอม คือ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย รวมท้ังท่ีเปนรูปธรรม และ

นามธรรม เชน วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเช่ือ ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและ

กัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเล่ียงมิได คุณภาพ

ส่ิงแวดลอมดีจะสงผลตอการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตของบุคคล   สําหรับเกษตรกรจะไดรับ

ผลกระทบจากส่ิงแวดลอม  ซึ่งองคการสหประชาชาติช้ีใหเห็นวา ระบบนิเวศท่ีพึ่งพานั้นมีการใชอยาง

ไมยั่งยืนและกําลังมีความเส่ือมโทรมลง   ทรัพยากรทางดานพันธุกรรมกําลังลดลงในอัตราท่ีรวดเร็ว

มาก   รวมท้ังปญหาเรื่องอื่นๆ  เชน  การขาดแหลงน้ําด่ืมท่ีมีคุณภาพ   ภัยธรรมชาติ   การกินอยูข้ัน

พื้นฐาน การสาธารณสุข และการสูญเสียพื้นท่ีปาไม      

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ไดกําหนดเปาหมาย

การสรางความมั่นคงของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมโดยใหรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ใหมีพื้นท่ีปาไมไวไมนอยกวารอยละ  ๓๓  และตองเปนปาอนุรักษไม

นอยกวารอยละ  ๑๘  ของพื้นท่ีประเทศ  รวมท้ัง รักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอย

กวา  ๓๑  ลานไร   และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ี

ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  สําหรับตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

 (1) สัดสวนของพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ 

     ในระยะ ๔๐ ปท่ีผานมา พื้นท่ีปาไมของประเทศไดถูกทําลายไปมากถึง  ๖๖  

ลานไร เนื่องจากการทําไมและนําท่ีดินไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ จากท่ีเคยมีพื้นท่ีปา ๑๗๑ ลานไร 

หรือ รอยละ ๕๓.๓๐ ของพื้นท่ีประเทศ ในป ๒๕๐๔ ลดลงเหลือประมาณ ๑๐๔.๗๔ ลานไร หรือ รอย

ละ ๓๒.๖๖ ในป ๒๕๔๘ พื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไปในชวงป  ๒๕๑๙-๒๕๒๑ มีอัตราเฉล่ียปละ ๗.๒ ลานไร 

และหลังป ๒๕๓๔ เปนตนมา อัตราบุกรุกทําลายลดลงเหลือเฉล่ียปละ ๖.๒ แสนไร สาเหตุสําคัญของ

การลดลงของพื้นท่ีปา เพื่อท่ีอยูอาศัยและทําการเกษตร การปลูกปาเพื่อทดแทนพื้นท่ีปาท่ีถูกบุกรุกยัง

ถือวามีปริมาณนอยและไมทันกับการบุกรุกทําลาย 

         การสูญเสียปาไม หมายถึง การสูญเสียตนน้ําลําธาร และเกิดความแหงแลง

ติดตามมา  ปาไมชวยชะลอความรุนแรงของน้ําบาไหลทวม เมื่อพื้นท่ีปาลดลงยอมสงผลใหชุมชนมี

ความเส่ียงตอการถูกน้ําทวมมากข้ึน สรางความเสียหายตอท้ังชีวิตทรัพยสิน และพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่ง

น้ําท่ีไหลบาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการกัดเซาะพังทลายของหนาดินท่ีมีประโยชนตอการเพาะปลูก 

นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงผลิตไมและพืชชนิดตาง ๆ ท่ีมีประโยชนตอเกษตรกร ชุมชนท่ีอยูใกลปาไม

ไดอาศัยเปนแหลงอาหารและหาของปาเปนรายไดเสริม จึงนับไดวาทรัพยากรปาไมเปนปจจัยสําคัญท่ีมี

สวนสราง ความผาสุกใหแกเกษตรกร 



    ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจึงไดเรงเพิ่มขนาดพื้นท่ีปาไม พรอมท้ังสรางกลไกและ

เครือขายในการบริหารจัดการเพื่อลดความขัดแยงการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม และทรัพยากร

อื่นๆ ในพื้นท่ีปาของภาครัฐและประชาชน การจัดต้ังปาชุมชนเปนการสงเสริมใหชุมชนในชนบทมีสวน

รวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาปาไม รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกัน

ระหวางชุมชน องคกรเอกชนและหนวยงานของรัฐ โดยพื้นท่ีดําเนินการตองไมอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา  
 

(2) การฟนฟูทรัพยากรดิน  

ทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรดินมีผลตอส่ิงแวดลอมในดานความ

อุดมสมบูรณและคุณสมบัติทางเคมี การถูกชะลางพังทลายลงสูแหลงน้ําและพื้นท่ีชายฝง สงผลกระทบ

ตอแหลงน้ํา คุณภาพของดินและพืชพรรณ ซึ่งมีสวนสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณ

ผลผลิตทางการเกษตร 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ ๓๒๐ ลานไร และในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

คุณภาพของทรัพยากรดินมีความเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการใชท่ีดินอยางไมเหมาะสมตอ

สภาพดิน การชะลางพังทลายของหนาดิน การขยายตัวของพื้นท่ีดินเค็ม ซึ่งทําใหปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง สงผลใหเกษตรกรตองใชปุยเคมีและสารเคมีตางๆ เพิ่มข้ึน รวมท้ังการรุกลํ้าพื้นท่ีปา 

เพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนดวย ปญหาดานทรัพยากรท่ีดินเกิดจากมีปญหาการใชท่ีดินไม

เหมาะสมตอสมรรถนะท่ีดิน เชนการนําท่ีดินท่ีเหมาะสมตอการเกษตรมาใชเปนชุมชน ท่ีอยูอาศัย ถนน

หนทางหรือการบุกรุกทําลายปาทําไรเล่ือนลอยในพื้นท่ีท่ีควรสงวนไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร ซึ่งในป 

๒๕๔๘ มีอยูถึง ๓๕ ลานไร   ปญหาการใชท่ีดินไมถูกตองตามหลักวิชาการกอใหเกิดปญหาดินเส่ือม

โทรมมีประมาณ ๑๐๘.๘๗  ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๓ ของพื้นท่ีท้ังประเทศ ปญหาดินขาดอินทรีวัตถุ 

จํานวน ๙๘.๗๐ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕๙.๕ ของพื้นท่ีท้ังประเทศ นอกจากนั้นมีปญหาจากสภาพ

ธรรมชาติของดิน เชน ดินเปรี้ยวและดินเค็มซึ่งมีจํานวน ๒๔.๔๓ ลานไร เปนดินท่ีความอุดมสมบูรณ

อยูในระดับตํ่ามาก โครงสรางของดินไมเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม 

 การฟนฟูดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ  ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาด

อินทรียวัตถุ   ดินถูกชะลางพังทลาย จะทําใหสามารถนําท่ีดินไปใชประโยชนทางการเกษตรไดเพิ่มข้ึน 

ปจจุบันพื้นท่ีท่ียังขาดความอุดมสมบูรณมีสูงถึง ๑๙๒ ลานไร แตก็มีการฟนฟูปรับปรุงเพิ่มข้ึนเปน

ลําดับ ซึ่งจําเปนตองอาศัยระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงานเปนอยางมาก 

 การฟนฟูทรัพยากรดินมากข้ึนยอมทําใหส่ิงแวดลอมทางดานการเกษตรดีข้ึน 

สงผลใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรดินไดมากข้ึน นํามาซึ่งรายไดของครัวเรือนท่ี

สูงข้ึน  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร

ดินโดยไดจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร และระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นท่ี ใช



พื้นท่ีทําการเกษตรไดทุกฤดูกาล การฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน รณรงคและสงเสริม

การปลูกหญาแฝก จัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีลุม-ท่ีดอน ซึ่งเนนในเขตพฒันาท่ีดิน จัดทําระบบ

อนุรักษดินและน้ําในพื้นท่ีชุมชนบนพื้นท่ีสูงและเกษตรท่ีสูง และฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการเล้ียงกุงกุลาดํา 

รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพดิน รวมท้ังการพัฒนาหมอดินอาสา เพื่อขับเคล่ือนงานพัฒนาท่ีดินให

เขาถึงเกษตรกรในระดับตําบล/หมูบาน มากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
ผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร   

 
3.1 ผลการศึกษา  

จากการศึกษาวิเคราะหดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังฯ ตาม

แผนแมบทการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดใหแกราษฎร  ภายใตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําปาก
พนัง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2559 

 โดยการสรางดัชนีวัดการพัฒนา ความผาสุกของเกษตรกร ประกอบดวยสาระสําคัญ 
5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม โดยมีองคประกอบตัวช้ีวัด 
16 ตัว ผลการศึกษาพบวา ในป 2555 เกษตรกรมีคาดัชนีความผาสุก เทากับ 80.20 จัดอยูใน
ระดับการพัฒนาดี 

 
ตารางท่ี 1 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรป 2555 

ดัชนี (รอยละ) 

ตัวช้ีวัด 
ป 2555 

(แผน 11) 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร  80.20 

ดานเศรษฐกิจ  91.09 

1. รายไดครัวเรือนเกษตร  83.05 

2. การมีสิทธิในท่ีดินทํากิน  99.60 

3. การมีงานทําของแรงงานเกษตร  100.00 

4. รายจายของครัวเรือนเกษตร(เครื่องด่ืม+ยาสูบ)  68.55 

5. เงินออมของครัวเรือนเกษตร  100.00 

6. สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร  86.70 

ดานสุขอนามัย  98.42 

7. ครัวเรือนไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  97.81 

8.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  99.03 

ดานการศึกษา  77.13 

9. สมาชิกครัวเรือนไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ  95.20 

10. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและ
ฝกอบรม 

38.01 

 

 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด 
ป 2555 

(แผน 11) 

ดานสังคม 65.89 

11. เกษตรกรท่ีมีความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําอาชีพ
เกษตร 

52.00 

12. ครัวเรือนมีความอบอุน 78.60 

13. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน 41.00 

14. การเขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบันเกษตรกร 76.59 

ดานสิ่งแวดลอม 50.00 

15. สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ 50.00 

16. การฟนฟูทรัพยากรดิน 50.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

หมายเหตุ :  ระดับ ๕ คะแนนอยูระหวาง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คือ  ดีมาก   

                ระดับ ๔ คะแนนอยูระหวาง ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙   คือ  ดี        

                ระดับ ๓ คะแนนอยูระหวาง ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙   คือ  ปานกลาง 

                ระดับ ๒ คะแนนอยูระหวาง ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙   คือ  ตองปรับปรุง 

                ระดับ ๑ คะแนนนอยกวา   ๖๐.๐๐                คือ  ตองเรงแกไข 

 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒนาไมสมดุล เนื่องจากคาดัชนีดาน

เศรษฐกิจ และดานสุขอนามัย อยูในระดับดีมาก ดานการศึกษาอยูในระดับปานกลาง และดาน
สังคมอยูในระดับตองปรับปรุง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข  และเมื่อพิจารณาใน

รายละเอียด พบวา ตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑตองปรับปรุงและแกไขและเปนภารกิจของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดแก จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม คนสูงอายุไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน ความภูมิใจของเกษตรกร ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนใน
ครัวเรือน สัดสวนพื้นท่ีปาไม และการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน สาระสําคัญของตัวช้ีวัดแตละดาน 
มีดังนี้  

(1) ดานเศรษฐกิจ ในป 2555 คาดัชนีดานเศรษฐกิจ มีคารอยละ 91.09 จัดอยูในระดับดี
มาก ตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีมากท่ีสุด รอยละ 100 ไดแก  การมีงานทําของแรงงานเกษตร การออมของ
ครัวเรือนเกษตร  รองลงมา การมีสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน รอยละ 99.60  สัดสวนหนี้สินตอทรัพยสิน รอย
ละ 86.70 รายไดของครวัเรือน รอยละ 83.05  และรายจายของครัวเรือนเกษตร   รอยละ 68.55 



(2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีมากท่ีสุด ใน 5 ดาน คิดเปนรอยละ 98.42 จัด
อยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก ตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีมากท่ีสุด รอยละ 99.03 เปนการจัดบานเรือนเปน
ระเบียบถูกสุขลักษณะ รองลงมา รอยละ 97.81 เปนการกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

(3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษายังอยูในระดับปานกลาง โดยในป 
2555 มีคาดัชนีรอยละ 77.13 โดยคาดัชนีสมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรับการศึกษาสูงกวาภาคบังคับ
มากท่ีสุด รอยละ 95.20 สําหรับคาดัชนีจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม
มีคา รอยละ 38.01 ซึ่งมีคาอยูในระดับตํ่า เนื่องจากจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
นอยเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานในภาคเกษตรท้ังหมด จากผลการศึกษา จะเห็นไดวาเกษตรกรควร
ไดรับความรู เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือน
เกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เพื่อใหครัวเรือนมีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล รูจัก
บริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวังในการดํารงชีวิตมากข้ึน  

(4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับตองปรับปรุง รอยละ 65.89 และเมื่อ
พิจารณาคาดัชนีตัวช้ีวัด พบวา ครัวเรือนมีความอบอุนมากท่ีสุด รอยละ 78.60 รองลงมา คือ การ
เขารวมเปนสมาชิกกลุม/สถาบัน รอยละ 76.59  ความภูมิใจตอความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตร 
รอยละ 52.00 และรอยละ 41.00 คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน ซึ่งมีคาอยู
ในระดับตํ่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ประกอบกับประสบภัยธรรมชาติ ทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวในวัยทํางานตองหาประกอบอาชีพอื่นเพิ่มข้ึนดวย จึงทําใหผูสูงอายุตองอยูบานและดูแล
หลาน ทําใหเวลาในการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุนอยลง ซึ่งตองเรงแกไข 

(5) ดานสิ่งแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตรมีคาดัชนีรอยละ 50.00 ใน
ภาพรวมจัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข ประกอบดวยคาดัชนีสัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของ 
โครงการฯ รอยละ 50.00 และการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรดิน รอยละ 50.00 ซึ่งมีคาอยูใน
ระดับตํ่า  ถึงแมวากระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญกับแผนการพัฒนาและฟนฟูดินมาก
ข้ึนต้ังแตป 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานยังถือวามีระดับการพัฒนาท่ีคอนขางตํ่า
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเส่ือมโทรมท้ังหมดของลุมน้ําปากพนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  สรุป 

    การวิเคราะหผลการพัฒนาการเกษตรและความผาสุกของเกษตรกร  โดยวัดจากดัชนี
ความผาสุกของเกษตรกร โดยใชขอมูลป 2555 เปนขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ขอมูล
ดังกลาวไดมาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 8 และรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) ของ
กระทรวงมหาดไทย ข้ันตอนในการศึกษาจะนําเอาขอมูลในเขตพื้นท่ีลุมน้ําปากพนังประกอบดวย 10 
อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 อําเภอ ของจังหวัดพัทลุง และ 1 อําเภอของจังหวัดสงขลา  
มาสรางเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกรและวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการพัฒนาออกเปน 5 
ระดับ คือ ระดับการพัฒนาดีมาก ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง และตองเรงแกไข ตามคาดัชนีท่ีคํานวณ 

    จากผลการศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรโดยวัดจากการพัฒนา 5 ดาน ซึ่งมี
องคประกอบ 16 ตัวช้ีวัด ไดแก ดานเศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม และ
พบวาในป 2555 เกษตรกรมีความผาสุกในระดับ 80.20 จัดอยูในระดับการพัฒนาดี   

 อยางไรก็ตาม  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ผลการพัฒนาไมสมดุล 
เนื่องจากคาดัชนีดานเศรษฐกิจ และดานสุขอนามัย อยูในระดับดีมาก ดานการศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง และดานสังคมอยูในระดับตองปรับปรุง แตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตองเรงแกไข  

เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดตาง ๆ พบวามีตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑตองเรงปรับปรุง และตองเรงแกไข 6 ตัวช้ีวัด 
ไดแก (1) จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรม (2) เกษตรกรมีความภูมิใจตอ
ความสําเร็จในการทําอาชีพเกษตร (4) คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน (5) 
สัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีในเขตลุมน้ําปากพนัง (6) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน โดยผลการ
คํานวณในแตละดานมีดังนี้ 
 (1) ดานเศรษฐกิจ คาดัชนีอยูในระดับรอยละ 91.09 จัดอยูในระดับการพัฒนาท่ีดีมาก 
ตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีดานเศรษฐกิจ รอยละ 100 คือ การมีงานทําของแรงงานเกษตร และเงินออมของ
ครัวเรือนเกษตร เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟนตัว ความตองการสินคาและราคาสินคาเกษตรหลายชนิด
สูงข้ึน รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายการประกันรายได การรับจํานํา และเงินชดเชยจากภัยธรรมชาติ 
 (2) ดานสุขอนามัย คาดัชนีดานสุขอนามัยมีคารอยละ 98.42  จัดอยูในระดับการพัฒนา
ท่ีดีมาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดานคุณภาพอาหาร  มีการใหบริการความรูในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะดานการผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและ
ผูบริโภค รวมท้ังการมีท่ีอยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะมากข้ึน 
 (3) ดานการศึกษา ในภาพรวมคาดัชนีดานการศึกษา ป 2555 รอยละ 77.13  แตยัง
จัดอยูในระดับการพัฒนาปานกลาง  เมื่อพิจารณาตัวช้ีวัดสมาชิกครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับการศึกษาสูง
กวาภาคบังคับ พบวามีการพัฒนาในระดับดีมาก รอยละ 95.20 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให
สมาชิกในครัวเรือนไดรับการศึกษามากข้ึนอยางตอเนื่องตอไป แตจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีและฝกอบรม รอยละ 38.01  ซึ่งถือวาตํ่ามาก และตํ่าท่ีสุดใน 16 ตัวช้ีวัด  เนื่องจากยังมี
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานเกษตรท้ังหมด จาก

 

 
  



ผลการศึกษา จึงเห็นควรสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับความรู เทคโนโลยี และทักษะในการประกอบ
อาชีพ รวมท้ังการสนับสนุนใหสมาชิกครัวเรือนเกษตรมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เพื่อมีภูมิคุมกัน
ในตัวเอง มีความรู มีเหตุผล มีความรอบคอบ รูจักคิด รูจักบริหารจัดการฟารม และมีความระมัดระวัง
ในการดํารงชีวิตมากข้ึน  
 (4) ดานสังคม คาดัชนีดานสังคมจัดอยูในระดับตองปรับปรุง คือมีคาดัชนีรอยละ 65.89  
เมื่อพิจารณาคาตัวช้ีวัด พบวา เกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรและคนสูงอายุ
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน อยูในระดับการพัฒนาท่ีตองเรงแกไข  เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกฟนตัว ความตองการสินคาและราคาสินคาสูงข้ึน รวมถึงการประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย  สมาชิกในครัวเรือนตองใชเวลาไปกับการประกอบอาชีพ และหันไปประกอบ
อาชีพเสริมมากข้ึน นอกเหนือจากการเกษตร ทําใหเกษตรกรมีความพอใจและภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรและคนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือนนอยลง  การดําเนินนโยบายดานสังคม
จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาดานสังคม เพื่อใหลักษณะท่ีสําคัญทางสังคมท่ียังคงความเปน
เอกลักษณของภาคเกษตรคือครัวเรือนมีความอบอุน สังคมมีการรวมกลุม รวมท้ังผูสูงอายุก็ไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือนมากข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นวา สังคมเกษตรมีความรักและมีความสามัคคี 
สงผลใหบานเมืองมีความสงบเรียบรอยในระดับท่ีดีจะตองสนับสนุนการดําเนินการอยางเรงดวน 
 (5) ดานส่ิงแวดลอม คาดัชนีดานส่ิงแวดลอมในภาคเกษตร จัดอยูในระดับตองเรงแกไข 
โดยมีคาดัชนีเพียงรอยละ 50.0 ซึ่งเกิดจากการการขยายพื้นท่ีเพื่อปลูกปาลม และยางพารา และเมื่อ
พิจารณาตัวช้ีวัดสัดสวนพื้นท่ีปาไมตอพื้นท่ีท้ังหมดของโครงการฯ จัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
ในขณะท่ีการฟนฟูทรัพยากรดินยังดําเนินการไดนอยเมื่อเทียบกับพื้นท่ีเส่ือมโทรมท้ังหมดของพื้นท่ีลุม
น้ําปากพนัง และมีคาดัชนีจัดอยูในระดับท่ีตองเรงแกไขโดยดวนเชนกัน 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

 เรงรัดการแกไขปญหาและปรับปรุง ดําเนินงานในตัวช้ีวัดท่ีมีคาดัชนีตํ่ากวารอยละ 70 
ซึ่งมีอยู 6 ตัวช้ีวัด ไดแก 

 (1) สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกษตรกรทราบคาใชจายภายในครัวเรือน และ
ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดเครื่องด่ืมแอลกอฮอรและยาสูบ  พรอมท้ัง
สงเสริมใหเกษตรกรมีการออมของครัวเรือนเกษตรเพื่อเปนภูมิคุมกันทางการเงินของเกษตรกรและ
ชุมชน  เพื่อลดการพึ่งพิงการเงินจากภายนอก   โดยรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินควรใหการ
สนับสนุนในรูปกองทุนและสวัสดิการสําหรับเกษตรกรเพิ่มข้ึน     

   (2) สงเสริมใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการถายทอดภูมิปญญาและฝกอบรมให
เกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จ และเทคโนโลยีใหมๆเพิ่มข้ึน  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จะตองปรับกระบวนการเรยีนรู และเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
ใหเขาใจปญหาในการใหคําปรึกษาดานการวางแผนดําเนินงาน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหมๆ โดยเรงรัดการทํางานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง  

   (3) เรงแกไขปญหาดานสังคมเพื่อสรางความภูมิใจในอาชีพการเกษตรใหมากข้ึน  โดย
การ สรางแรงจูงใจใหเยาวชนหรือเกษตรกรรุนใหมและแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม  
เพิ่มมาตรการจูงใจใหยุวเกษตรกร สานตออาชีพเกษตรกรรม   สรางความรักความอบอุนและเอื้อ



อาทรตอกันในชุมชน เพื่อใหมีความผาสุกทางจิตใจ พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน
กลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไดอยางแทจริงและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรรายยอย   รวมท้ังสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบและ
ชองทางท่ีหลากหลาย สรางความสามัคคีและมีจิตสํานึกชวยเหลือกัน รูจักแบงปน และรวมกันรักษา
สิทธิของตนเอง การรวมกลุมจะทําใหครัวเรือนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน แกไขปญหาตาง ๆ 
รวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความสงบและความผาสุกในชุมชน   
   (4)  เรงแกไขปญหาผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครัวเรือน โดยการ
สงเสริมการสรางงานภายในทองถ่ิน เพื่อลดการเดินทางไปทํางานตางถ่ินของคนวัยทํางาน เพื่อให
ผูสูงอายุและคนในครอบครัวไดมีเวลาอยูรวมกันมากข้ึน พรอมท้ังชุมชนสรางกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุ
ไดทํารวมกัน  
      (5) สนับสนุนการปลูกปามากข้ึนเพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นท่ีปาไม  สนับสนุนการฟนฟูและ
ปลูกปาเพิ่ม เพื่อสรางความสมดุลในระบบนิเวศใหมากข้ึน เนื่องจากปาไมชวยเสริมสรางแหลงตนน้ําลํา
ธาร ลดความแหงแลง  ลดปญหาภาวะโลกรอน และชวยชะลอความรุนแรงของน้ําชวงน้ําไหลบา ควร
เรงรัดการสรางแหลงเก็บน้ําและเสนทางระบายน้ํา เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําทวมขังในพื้นท่ีการเกษตร 
ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตรอยางมาก สนับสนุนการจัดการปาชุมชน การปองกัน
รักษาปา และการจัดท่ีทํากินในพื้นท่ีปาไม 

   (6) สนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน การสรางองคความรูและ
เผยแพรเทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน การปรับเปล่ียนระบบการผลิตเปนการใชสารอินทรียเพื่อลด
การใชสารเคมีทางการเกษตร   การปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมตอการผลิตทางการเกษตร  และ
พัฒนาเครือขายเกษตรกรอาสาสมัครเพิ่มข้ึน การจัดการเรื่องการปองกันและเตือนภัยดินถลม ฟนฟู
และปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกณฑการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 
 

ตัวชี้วัด เกณฑการคํานวณ 

ดานเศรษฐกิจ  

1. รายไดครัวเรือนเกษตร  ประเมินจากรายไดสุทธิทางการเกษตร 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    ครัวเรือนเกษตรควรมีรายจายอุปโภคบริโภคเก่ียวกับเครื่องด่ืม

และยาสบูลดลง 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  

  



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 

    ประเมินจากคนในครัวเรือนเกษตรมีความภูมิใจและพอใจในการ

เปนเกษตรกรมีความสุขและประสบความสําเร็จกับการประกอบ

อาชีพ และไดรับการยอมรับจากสังคม  เปาหมายรอยละ 80 

  

   

  

 



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 ของพ้ืนที่ประเทศจึง

จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศได 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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