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Social Development Plan (B.E. 2555-2559) aiming to increase farmers’ quality of life and effectiveness of agricultural 

resource use. Indicators from the Office of Agricultural Economics were adopted to study the farmers’ happiness 

in the study area. Fifteen indicators were grouped into five categories which are economy, health, education, social 

and environment. The results showed that the overall farmers’ happiness in Lower Pakpanang Basin Operation and 

Maintenance Project is equal to 74.24%. It is found that the social wellness is as high as 94.48%, followed by the 

economic wellness at 84.15%. Furthermore, health wellness and environmental wellness are quite low as 64.34% 

and 61.65%, respectively and need further improvement. Interestingly, education wellness is only 47.35% which is and 61.65%, respectively and need further improvement. Interestingly, education wellness is only 47.35% which is 

by far the least developed area in the Lower Pakpanang Basin Operation and Maintenance Project and highly 

needed support from the government.

บทนํา

        ภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนฐานวัตถุดิบ  

ทั้งทางดานการผลิตอาหาร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การทองเที่ยว รวมทั้งยังเปนวิถีชีวิต  แหลงภูมิปญญา  และ 

วัฒนธรรมที่สืบสานมานาน  การพัฒนาภาคเกษตรใหยั่งยืนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

        กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (ป พ.ศ. 2555-2559) 

ไดนอมนําแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อน ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

ยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

มีการ เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา อยางบูรณาการ ทั้งมิติดานคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพื่อ 

สรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รวมถึงการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการ พัฒนาประเทศ 

       แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 (ป พ.ศ.2555-2559) ไดมุงเนนการสรางภูมิคุมกันตางๆ ทางดานเกษตร ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  

การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเกษตรของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย (1) นโยบายเรงดวน ไกแก การแกไขปญหาสินคาเกษตร จัดหาตลาดรองรับ 

สินคาเกษตรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าและการชลประทาน (2) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

การเกษตร เนนการพัฒนาดานการผลิต เกษตรกร และสถาบันการเกษตร โดยการสงเสริมระบบประกันความเสี่ยงให 

เกษตรกร จัดกองทุนสวัสดิการ จัดทําทะเบียนเกษตรกร  พัฒนาคุณภาพผลผลิตและระบบตรวจสอบสินคา สงเสริม 

การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน เชน การปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน 

ฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้นการพัฒนาภาคการเกษตรตามแนวนโนบายของแผนพัฒนาเ

ศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาการเกษตร  

ไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด แตถึงกระนั้น ในปจจุบันยังคงพบวา 
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ฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น การพัฒนา 

ภาคการเกษตรตามแนวนโนบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาการเกษตร  

ไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด แตถึงกระนั้น ในปจจุบันยังคงพบวา ภาคเกษตรตองประสบ 

กับปญหาดานตางๆ เชน การขาดแคลนแรงงาน คาจางแรงงานภาคเกษตรปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงทัศนคติและคานิยม 

ของคนรุนใหมที่มีตออาชีพเกษตรกร (ประกาย, 2556) นอกจากนี้ ยังพบวา ผูที่ยังอยูในภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหา 

รายไดตํ่าและพยายามหาทางออกโดยการหารายไดเสริมนอกการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได ทําใหมีการทําการเกษตรไมเต็ม

เวลามากขึ้น ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะลดทอนความเขมแข็งของภาคการเกษตรในอนาคต (โฆษิต, 2548)

       กรมชลประทาน เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งนํ้าในการใชเพื่อการเกษตร 

อุตสาหกรรม พลังงาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมในการ 

เขาถึงแหลงนํ้าของประชาชนและปองกันผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ที่ผานมาไดดําเนินการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของแหลงนํ้าในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ หลายโครงการสามารถแกปญหาใหแกประชาชนในพื้นที่ไดเปนผลสําเร็จอัน 

เปนการชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกประชาชน (กรมชลประทาน, 2555)  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 

ลุมนํ้าปากพนังตอนลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาแหลงนํ้าตามศักยภาพของลุมนํ้าใหสมดุล ชวยบริหารจัดการนํ้าอยางมี 

ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน ชวยปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า พรอมทั้งเสริมสรางการมีสวนรวม 

กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าทุกระดับอยางบูรณาการ ซึ่งการดําเนินงานโครงการมีเปาหมายในการปรับปรุง 

ฐานะความเปนอยู เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่โครงการสูความยั่งยืน เพื่อใหเกิดความมั่นคง ราษฎรอยูดี 

มีสุข ที่ผานมา หนวยงานภายใตคณะอนุกรรมการดานตางๆ ไดบูรณาการจัดแผนงานและงบประมาณสอดคลองตาม 

กรอบแผนยุทธศาสตรตางๆ เขาแกไขปญหาในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอยางตอเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์จากการบริหาร 

จัดการนํ้า ซึ่งสงผลใหสามารถปองกันการรุกตัวของนํ้าเค็ม มีแหลงนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคและ 

รักษาสิ่งแวดลอมไดเต็มพื้นที่ (ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 

2556) อยางไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ดังกลาว เปนการนําเสนอในภาพรวมของพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิด 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง เนื่องจากเปน 

โครงการดานทายนํ้าที่อยูในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งไมมีแหลง 

กักเก็บนํ้าตนทุน  ตองรับนํ้าจากพื้นที่ตอนบนและระบายนํ้าลงสูทะเล  นอกจากนี้ยังประสบกับปญหานํ้าทะเลหนุน  

รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตรมีความหลากหลายทั้งการเพาะปลูก ประมงนํ้าจืด และประมงชายฝง โดยผลการศึกษา

จะสะทอนถึงระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตโครงการ เพื่อนําไปพิจารณาวางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของเกษตรกรใหเปนไปตามเปาหมายอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงค

                     1.  เพื่อศึกษาและประเมินระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

                     2.  เพื่อใหทราบถึงตัวชี้วัดที่ควรไดรับการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ขอบเขตการศึกษา                        

        ทําการศึกษาวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้า 

ปากพนังตอนลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการศึกษา

       การสุมตัวอยาง

       ตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ไดมาจากการสุมเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง ซึ่งใชจํานวนตัวอยางทั้งหมด 40 ตัวอยาง ดวยวิธีการสุมแบบหลายชั้น 

(Multi Stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

       ขั้นที่ 1 ทําการสุมฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา โดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธี 

แบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยสุมเลือกมา 4 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา จากทั้งหมด 6 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา

       ขั้นที่ 2 ทําการสุมหมูบานในแตละพื้นที่รับผิดชอบของทุกฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา โดยใชหลักความ 

นาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยสุมเลือกมา 2 หมูบาน 

ตอ 1 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา

       ขั้นที่ 3 ทําการเลือกเกษตรกรโดยไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการเลือก 

ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนหมูบานละ 5 ครัวเรือน

การเก็บรวบรวมขอมูล

        ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ ไดมาจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ

       ขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่โครงการสง 

นํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง ในปการเพาะปลูก 2556/57 ระหวางวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2557 โดย 

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 

นี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

            1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย สภาพความเปนอยูภายในบานของครัวเรือนเกษตร ความสัมพันธ 

ของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร ความพึงพอใจตออาชีพเกษตรกรของหัวหนาครัวเรือนเกษตรและสุขลักษณะของ 

ครัวเรือนเกษตร



        2. ขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย รายไดของครัวเรือนเกษตร รายจายของครัวเรือนเกษตร จํานวนแรง- 

งานเกษตร เงินออมของครัวเรือนเกษตร หนี้สินของครัวเรือนเกษตร และระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร

       ขอมูลทุติยภูมิ                    

         ไดจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและรายงานที่เกี่ยวของกับโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปากพนัง 

ตอนลาง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความผาสุก คุณภาพชีวิต และความกินดีอยูดี

การวิเคราะหขอมูล

                        แนวทางการประเมินความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนัง 

ตอนลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดยึดหลักเกณฑของดัชนีความผาสุกของเกษตรกรตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการ 

เกษตรไดศึกษาไว  โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

                  1. กําหนดตัวชี้วัดที่ใชประเมินความผาสุกของเกษตรกร 5 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสุขอนามัย ดาน 

การศึกษา ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม  โดยมีขอสมมติเบื้องตนใหทุกตัวชี้วัด มีระดับความสําคัญเทากัน และเนื่อง 

จากดัชนีที่ใชในการศึกษาแตละดานประกอบดวยตัวชี้วัดที่มีหนวยแตกตางกัน จึงตองคํานวณดัชนียอยในแตละดาน 

และนําไปรวมเปนดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร

64
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       2.  คํานวณหาดัชนียอยในแตละดาน โดยใชสูตรการคํานวณดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ของสํานัก 

งานเศรษฐกิจการเกษตร  

         3.  เมื่อคํานวณดัชนียอยครบทุกดานแลว จะคํานวณหาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร โดยใชสูตรเดียวกับ 

การคํานวณหาดัชนียอยในแตละดาน

                         สูตรที่ใชในการคํานวณ ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ไดแก

 

                         โดยที่                 GDH      =        ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร

                                                  ECON      =      ดัชนีดานเศรษฐกิจ

                                                       HT      =       ดัชนีดานสุขอนามัย

                                                       ED      =       ดัชนีดานการศึกษา

                                                       SC      =       ดัชนีดานสังคม

                                                       EN      =       ดัชนีดานสิ่งแวดลอม

                           ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553

         4.  เมื่อไดคาดัชนียอยในแตละดาน และคาดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงระดับ 

คุณภาพชีวิตแลว จะแบงชวงระดับออกเปน 5 ระดับ โดยมีความหมายแสดงถึงระดับคุณภาพชีวิตในแตละดาน ตาม 

รายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่  2  ระดับคุณภาพชีวิต

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553

        5.  การวัดผลระดับคุณภาพชีวิต ตามตารางที่ 2 จะดูจากคาดัชนีที่ไดเทียบกับเกณฑมาตรฐานของสํานัก 

งานเศรษฐกิจการเกษตร โดยคํานวณออกมาเปนคารอยละ ถาคาดัชนีมีคาเขาใกล 100 แสดงวา ระดับคุณภาพ 

ชีวิตมีความผาสุก
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ผลการศึกษา

                      การศึกษาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลาง 

มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

โดยแตละองคประกอบมีจํานวนตัวชี้วัดที่แตกตางกันสรุปผลวิเคราะหได ดังนี้

                     1.  ดานเศรษฐกิจ มีองคประกอบตัวชี้วัด 6 ตัว เมื่อวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต พบวา ตัวชี้วัดที่อยูใน 

ระดับดีมากมี 3 ตัวชี้วัด ไดแก การมีสิทธิในที่ดินทํากิน การมีงานทําของแรงงานเกษตร และสัดสวนหนี้สินตอ 

ทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร ตัวชี้วัดที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก เงินออมของครัวเรือนเกษตร และตัวชี้วัดที่ตองเรง 

แกไขมี 2 ตัวชี้วัดไดแก รายไดครัวเรือนเกษตรและรายจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร เนื่องจากรายไดใน 

ครัวเรือนเปนองคประกอบสําคัญในการแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งตองพึ่งพารายไดจากผลิตผลทางการเกษตร 

และนอกการเกษตร ในป 2556 เศรษฐกิจโลกซบเซาความสามารถในการบริโภคสินคาของประชาชนตํ่าลง สงผลให 

ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตํ่าลงดวย รายจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เนนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และยาสูบซึ่งถือเปนคาใชจายที่ไมจําเปน การบริโภคสิคาที่ไมจําเปนจํานวนมากสงผลใหมีเงินออมในครัวเรือนลดลง 

ทําใหครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตตํ่าลง จากตัวชี้วัดตางๆ ขางตน สงผลใหคาดัชนีดานเศรษฐกิจมีระดับคุณภาพชีวิตใน 

ระดับดี คืออยูที่ระดับรอยละ 84.15

                     2.  ดานสุขภาพอนามัย มีองคประกอบตัวชี้วัด 2 ตัว เมื่อวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต พบวา ตัวชี้วัดที่ 

อยูในระดับดี ไดแกครัวเรือนเกษตรไดกินอาหารมีคุณภาพไดมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ตองเรงแกไขไดแก ครัวเรือนเกษตร 

มีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ โดยคาดัชนีดานสุขภาพมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับตองปรับปรุง คือ 

อยูในระดับรอยละ 64.34 เนื่องจากการใหบริการความรูในดานสุขภาพของประชาชนยังไมทั่วถึง รวมทั้งหลายครัวเรือน 

ยังมีฝุนละออง ไมมีการคัดแยกขยะ และยังมีแหลงนํ้าขังในบริเวณบานเรือน

                     3.  ดานการศึกษา มีองคประกอบตัวชี้วัด 2 ตัว เมื่อวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตพบวา ทั้ง 2 ตัวชี้วัดมี 

ระดับคุณภาพชีวิตที่ตองแกไขปรับปรุง ดังนั้นคาดัชนีดานการศึกษาจึงอยูในระดับที่ตองแกไขปรับปรุงและมีระดับ 

รอยละ 47.35 เนื่องจากระดับการศึกษาของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา ไมถึงระดับการศึกษาภาค 

บังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งระดับการศึกษาของเกษตรกรเปนปจจัยสําคัญที่สะทอนถึงความสามารถในการผลิต 

เนื่องจากทําใหสามารถรับรูการถายทอดเทคโนโลยีและสามารถใชบริการในรูปแบบตางๆที่รัฐอํานวยความสะดวกให

                     4.  ดานสังคม มีองคประกอบตัวชี้วัด 4 ตัว เมื่อวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตพบวา ทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีระดับ 

คุณภาพชีวิตอยูในระดับดีมาก ดังนั้นคาดัชนีดานสังคมจึงอยูในระดับดีมากและมีระดับรอยละ 94.48

                     5.                       5.  ดานสิ่งแวดลอม มีองคประกอบตัวชี้วัด 1 ตัว เมื่อวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตพบวา มีระดับคุณภาพ 

ชีวิตอยูในระดับตองปรับปรุง ดังนั้นคาดัชนีดานสิ่งแวดลอมจึงอยูในระดับตองปรับปรุงและมีระดับรอยละ 61.65 
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เนื่องจากการจัดการทรัพยากรดินของเกษตรกรยังมีนอย สงผลใหทรัพยากรดินมีการเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก การใช้ 

ปุยเคมีและสารเคมี  นอกจากนี้ ยังมีปญหาจากสภาพธรรมชาติของดิน เชนปญหาดินเปรี้ยว และดินเค็มซึ่งการใชดิน 

อยางไมเหมาะสมสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดนองลง ซึ่งสามารถปรับปรุงตัวชี้วัดไดโดยการสงเสริม อบรม และ 

ใหความรูแกเกษตรกรใหทําการฟนฟูทรัพยากรดินโดยการใชปุยชีวภาพ การไถกลบตอซัง ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดิน 

รวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน

                      ผลการศึกษาวิเคราะหดัชนีความผาสุกของเกษตรกร จากองคประกอบ 5 ดาน สามารถสรุปไดวา ดัชนี 

ความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนังตอนลางมีคาเทารอยละ 74.24 แปลผล 

ไดวาระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร

 

                      เมื่อพิจารณาคาดัชนีดานตางๆพบวาตัวชี้วัดที่มีคาดัชนีตํ่ากวารอยละ 70  มีจํานวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งควรมี 

หนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปเรงรัดดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ไดแก 
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        (1)  ยกระดับรายไดครัวเรือนเกษตร

                     (2)  ลดรายจายการบริโภคของครัวเรือนเกษตร             

                      (3)  สงเสริมการสุขาภิบาลที่อยูอาศัยของครัวเรือนเกษตร

                      (4)  สนับสนุนใหสมาชิกในครัวเรือนเกษตรรุนใหมไดมีโอกาสเขารับการศึกษาใหมากกวาระดับ 

การศึกษาภาคบังคับ

                      (5)  สงเสริมใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมมากขึ้น

                      (6)  สนับสนุนใหมีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน                      (6)  สนับสนุนใหมีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน

สรุปและขอเสนอแนะ

                     การศึกษาเพื่อประเมินความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนัง                      การศึกษาเพื่อประเมินความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาลุมนํ้าปากพนัง 

ตอนลาง นับวามีความจําเปนเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง โดยยึดหลักแนวพระราช - 

ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานไวให เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังให 

มีความอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงไดทําการประเมินความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ โดยประยุกตใช 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดเคยศึกษาไว  ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดที่ใชประเมิน 

ความผาสุกของเกษตรกรใน 5 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสุขอนามัย ดานการศึกษา ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม  

รวม 15 ตัวชี้วัด

        ผลการศึกษา พบวาดัชนีความผาสุกของเกษตรกรมีคารอยละ 74.24 จัดอยูในระดับปานกลาง โดยดัชนี 

ดานสังคม อยูในระดับดีมาก ครอบครัวมีความอบอุนและความเขมแข็ง ซึ่งเปนรากฐานขั้นพื้นฐานที่สําคัญตอการ 

พัฒนาสังคม ใหไปสูทิศทางที่มีความมั่นคงและเจริญกาวหนาในดานอื่นๆ ตอไป แตเมื่อพิจารณาดัชนีดานเศรษฐกิจ 

ถึงแมจะอยูในระดับดี แตก็ยังมีตัวชี้วัดที่เปนปญหาตองเรงดําเนินงานแกไข ไดแก ปญหารายไดและรายจายของ 

ครัวเรือนเกษตร

                     สําหรับดานสุขอนามัยและดานสิ่งแวดลอม ยังตองมีการปรับปรุง โดยมีตัวชี้วัดสําคัญที่ตองแกไขเรงดวน 

คือการสงเสริม สนับสนุน และใหความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลที่อยูอาศัย และการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดิน 

ใหแกครัวเรือนเกษตร

                     สุดทายดานการศึกษาอยูในระดับตองเรงแกไข โดยตัวชี้วัดที่ตองเรงแกไข คือ การสงเสริมใหเกษตรกร 

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต เปนการสราง 

ภูมิคุมกันใหกับตัวเองและครอบครัว ใหครัวเรือนเกษตรมีความเขมแข็ง เปนการสรางองคความรูและสนับสนุนการ 

พัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกเกษตรกร  
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