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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความมั่นคงในการดารงชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความมั่นคงในการดารงชีวิต และนาเสนอแนวทางในการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่
เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ 1) เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิ ง เทรา) จ านวน 384 ตั ว อย่ า ง 2) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ได้ แ ก่ เกษตรอ าเภอ
นักวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พาณิชย์จั งหวัด ผู้อานวยการกลุ่มกากับและพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนเกษตรกรจานวน 10 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม นาแบบสอบถามไปหา
ค่าความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับ 0.942 ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การทานายกาหนด
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ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการวิจัยเชิ งคุณภาพใช้วิธีพรรณนาข้อมูลในปรากฏการณ์
หรือรูปธรรมและวิเคราะห์ตีความข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
2) ปัจจั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ความมั่น คง ได้แก่ ด้านชุมชนและสั งคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านนโยบายรัฐบาล 3) แนวทางในการสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิตที่เหมาะสมนั้นควรให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมกับการดาเนินยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี การพัฒนาความสามารถในการหาตลาดเพื่อรับซื้อสินค้าทางการเกษตร เน้น
ความต่อเนื่องของนโยบาย และต้องประสานงานร่วมมือกับสถาบันด้านศึกษาและสถาบันการเงิน
คาสาคัญ (Keywords) : การสร้างความมั่นคง, การดารงชีวิตของเกษตรกร, พื้นที่อุตสาหกรรม

ABSTRACT
The objectives of this research are to study the security level of agriculturalists,
to study the factors that influence the stability of the livelihood of agriculturalists,
and to propose guidelines for creating a stable life suitable for agriculturalists in the
industry area of Thailand. The sample groups is: 1) Agriculturalists which living in
3 provinces (Chon Buri, Rayong and Chachoengsao), consisting of 384 samples; and
2 ) Providers for the in- depth interviews including agricultural district officers,
academics for quality of life for agriculturalists, provincial commerce, director of trade
and economic development groups, manager of the bank manager for agriculture and
cooperatives, and representatives of agriculturalists, totaling 1 0 persons. The research
instruments were questionnaires, interview forms and focus group. The reliability
coefficients, alpha, 0.942. The statistics used are frequency, percentage, mean, and
standard deviation and the multiple linear regression analysis ( MRA) , and the
statistical significance level is set at 0 . 0 5 . The qualitative data used were analyzed
via contents based on the study points.
The results of the research are as follows: 1) The agriculturalists who answer
most of the questionnaires have a moderate level of stability in their livelihoods in
the industry area of Thailand. 2) External environment factors including communities
and societies, natural resources and the environment, and government policies that
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influence the security of livelihoods of the agriculturalists in the industry area of
Thailand 3. The way for enhancing agriculturalist surviving, the government must bring
the agriculturalists to be involved in the implementation of the 20-years agricultural
strategy, find markets for agricultural products, emphasizing the continuation of
agricultural development policies, and government agencies must cooperate with
educational institutions, financial institutions.
Keywords : The Stability Creation, Agriculturists’ Livelihoods, Industry area

บทนา (Introduction)
แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจเนื่องจากเป็นเรื่องของ
ประชาชนในประเทศ สาหรับในประเทศไทยการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาคการเกษตร
ถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่
สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคการเกษตร และเป็น
ฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและการส่งออกสาหรับภาคการผลิ ตและ
บริการอื่น ๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสู่แหล่งการผลิตพลังงานทดแทนที่สาคัญของประเทศ พบว่าใน
ปี 2559 มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออกมูลค่าทั้งสิ้น 1,206,598 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16
ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (Office of Agricultural Economics, 2017)
แต่จากข้อมูลสถิติกลับพบว่า แรงงานในภาคการเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่จาเป็นยังไม่เพียงพอและไม่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้ง
พื้นที่ทาการเกษตรได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทาน (Office of
Agricultural Economics, 2017) โดยจากข้อมูลสถิติของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า แรงงาน
ภาคการเกษตรค่อย ๆ ลดลงกล่าวคือปี 2554 แรงงานภาคการเกษตรร้อยละ 43.63 ลดลงเหลือร้อย
ละ 42.95 ในปี 2556 ส่วนปี 2557 แรงงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.10 และปี 2558
แรงงานภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.89 ในขณะที่แรงงานนอกภาคการเกษตรปี 2554 2556 ค่อยๆเพิ่มขึ้นและลดลงในปี 2557-2558 (Department of Agricultural Extension, 2015)
โดยเหตุผลที่ทาให้ประเทศไทยมีเกษตรกรลดลงเนื่องจากเกษตรกรเป็นหนึ่งในอาชีพที่มี
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานค่อนข้างมากขึ้น ทาให้เกษตรกรมีความไม่มั่นคงในการดารงชีพ
จากข้ อ มู ล ของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การเกษตร และสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ( Office of
Agricultural Economics, 2017) ได้สรุปว่าภาคการเกษตรของประเทศไทยมีปัญหาสาคัญ ที่จะ
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ส่งผลต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 6 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการด้านราคาและอุปทาน
ส่วนเกินที่ยังขาดเสถียรภาพด้านราคา พึ่งพาการส่งออกสูง ขาดการสนับสนุนทางด้านการตลาด
2) ต้นทุนการผลิตสูง เป็นเพราะขาดอานาจในการต่อรองการซื้อ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้การจ้างงาน
และมีค่าจ้างที่สูง ขาดการเข้าถึงระบบชลประทาน ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินสูง 3) โครงสร้างและ
ขีดความสามารถแข่งขันภาคการเกษตรมีความอ่อนแอ 4) ผลผลิตต่อไร่ต่า เนื่องจากขาดน้า ดิน
เสื่ อมโทรมและไม่เหมาะสม และขาดเมล็ ดพัน ธุ์ที่เหมาะสม 5) การจัดการความสมดุล ในภาค
การเกษตร เนื่องจากเป็นพืชยืดหยุ่นน้อย ความต้องการคงที่ การขาดสมดุลของธรรมชาติ ตลอดจน
ราคาสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และผลผลิต
ประเทศคู่แข่ง และ 6) ความยากจน และหนี้สิน เกษตรกรเป็นหนี้กันมากเนื่องจากการทาสวน ทาไร่
ไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งลืมหัวใจของการทาการเกษตรที่สาคัญคือ การวางแผนการลงทุนในแปลง
เกษตร รวมทั้งเกษตรกรบางคนเริ่มต้นด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน (Office of
Agricultural Economics, 2017) ยิ่งไปกว่านั้นภายหลังประเทศไทยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยหั น มามุ่ ง ในการส่ ง เสริ ม ภาคอุ ต สาหกรรมแทนภาคการเกษตร ท าให้ ภ าคการเกษตรลด
ความสาคัญลงและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรการผลิต
จากภาคอุตสาหกรรม ทั้งกาลังคน ที่ดิน แหล่งน้า และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ภ าค
ตะวันออกซึ่งเป็นเมืองหลวงหลักของอุตสาหกรรมในประเทศไทย จากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก Eastern Seaboard ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวใน 3จังหวัด
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทาให้พื้นที่การเกษตรและประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร
ลดลงอย่างมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความมั่ น คงในการด ารงชี พ ของมนุ ษ ย์ ส านั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติประจาประเทศไทย (UNDP) ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงไว้ 5
ประการ คือ 1) ด้านการเมือง และนโยบายรัฐบาล ที่ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็นต่อการบริหารประเทศ 2) ด้านเศรษฐกิจ คือการสามารถเลี้ยงชีพหรือมีรายได้ที่
เพียงพอแก่ความจาเป็นขั้นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวได้ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร/
พลั งงาน คือการเข้าถึงน้ า และความสะอาดของน้ า มีส ภาพแวดล้ อมที่ส ามารถทามาหากิ น ได้
4) ด้านชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม คือการไม่มีความขัดแย้งง และความตึงเครียดภายใน
ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดี และ 5) ด้านสิทธิและความเป็นธรรม คือการที่บุคคลมีการปฏิบัติต่อกัน
อย่างเสมอภาคมีความรู้ที่จะรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง
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จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
ค้นหาแนวทางการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย ทั้งนี้เพื่อค้นหาแนวทางที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาระดับ ความมั่น คงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยของประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความมั่ น คงในการด ารงชี วิ ต ของเกษตรกรในพื้ น ที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทยประเทศไทย
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่เหมาะสมของเกษตรกรใน
พื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัย เชิงผสมผสาน (Mixed-method design) ระหว่างเชิงปริ มาณ
(Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีดาเนินงานวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ เกษตรกรในพื้นที่การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จานวน 228,321
ราย (ข้อมูลจากเกษตรจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา, 2561) โดยการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง
โดยเปิดตารางสาเร็จของคอแครน (Cochran, 1977) โดยกาหนดการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน
5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 384 ตัวอย่าง
1.2 สาหรับวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) บุคคลสาคัญของหน่วยงาน ได้แก่ เกษตรอาเภอ นักวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร พาณิชย์จังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มกากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนเกษตรกร รวมจานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnail) และ 2) แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดและตัวแปร
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การวิจัย โดยผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
3 ท่าน นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับ 0.942
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple linear regression analysis) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
(Coefficient of determination : R2) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาหรับวิธีการเชิงคุณภาพ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมู ลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในเชิงปริมาณ และการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์พรรณนา
ข้อมูลในปรากฏการณ์ หรือรูปธรรม และวิเคราะห์ตีความข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรจานวน 384 คน ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.91 มีอายุ 56 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 36.72 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 48.7 มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 74.48 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.14 ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สินคิดเป็น
ร้อยละ 59.90 โดยจากจานวนเกษตรกรผู้มีภาระหนี้สิน พบว่าส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ใน
ระบบคิดเป็นร้อยละ 35.94 ประเภทของการทาเกษตรกรรม คือ กสิกรรม (การปลูกพืช) คิดเป็น
ร้อยละ 54.95 โดยมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพจานวน 26 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 30.73 และ
ส่วนใหญ่มีลักษณะการครอบครองที่ทาเกษตรกรรมคือ เช่าที่ผู้อื่นคิดเป็นร้อยละ 49.22
2. ระดับความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับของความมั่นคงในการดารงชีวิต
ของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ = 3.36, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น เรียงลาดับ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านอาหาร (x̅= 3.71, SD = 0.77) รองลงมาคือ ด้านที่อยู่อาศัย (x̅ =
3.62, SD = 0.73) และด้านครอบครัวและความสุขในชีวิต (x̅ = 3.41, SD = 0.73) ตามลาดับ และ
มีประเด็น ที่อยู่ ในระดับ ปานกลางอีก 3 ประเด็น เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน (x̅= 3.21, SD = 0.59) รองลงมาคือด้านสุ ขภาพร่างกาย (x̅=
3.16, SD = 0.56) และด้านอาชีพ (x̅= 3.15, SD = 0.68) ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรใน
พื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม (n = 384)
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม
1. ด้านที่อยู่อาศัย
2. ด้านสุขภาพร่างกาย
3. ด้านอาหาร
4. ด้านอาชีพ
5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ด้านครอบครัว และความสุขในชีวิต
รวมเฉลี่ย

x̅
3.62
3.16
3.71
3.15
3.21
3.41
3.36

SD
0.73
0.56
0.77
0.68
0.59
0.73
0.49

แปลความหมาย อันดับ
ระดับ
ที่
มาก
2
ปานกลาง
5
มาก
1
ปานกลาง
6
ปานกลาง
4
มาก
3
ปานกลาง
-

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลหลัก สามารถสรุปปัญหาความ
มั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง มีการเช่าพื้นที่
ทาการเกษตร และจากข้อมูลของ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2560) ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 นั้นพบว่าเกษตรกร
ร้อยละ 42 หรือ 1.72 ล้านครัวเรือน ไม่มีที่ทากินหรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอและต้องเช่า ในขณะที่มี
เกษตรกรทั่วประเทศที่ต้องเช่าที่ดินถึง 2.6 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 45 ของเกษตรกรทั้งหมด
เนื่องจากเกษตรกรมีปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้ทาให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ยากขึ้น
2. ด้านสุขภาพร่างกาย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนั้น มีความ
เสี่ยงที่จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจากหลาย ๆ ปัจจัย โดยเฉพาะจากการใช้สารเคมี มีปัญหาสุขภาพ
จากสภาพแวดล้อมและลักษณะการทางานด้านการเกษตร ทั้งการทางานกลางแจ้งท่ามกลางอากาศ
ร้อน มลพิษในอากาศและแหล่งน้ามีผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งสิ้น
3. ด้านอาหาร พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจมากกว่าพืชครัวเรือน ไม่นิยมเลี้ยง
สัตว์ไว้บริโภค มีการใช้สารเคมีเ ข้มข้นเพื่อเร่งผลผลิต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เกษตรกรต้องซื้อ
พืชผักเนื้อสัตว์จากตลาดหรือพึ่งพาพืชผักอาหารจากร้านค้า รวมถึงสุขลักษณะของอาหารการกิน ที่
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการนาอาหารไปกินที่ไร่ ที่สวน ในตอนกลางวันระหว่างวันรวมถึงน้าดื่ม
ด้วยเช่นกัน ประกอบหัวข้อก่อนหน้าในปัญหาทางด้านการใช้สารเคมีในบริเวณไร่ สวน ท้องนา ย่อม
ทาให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีลงไปอาหารและน้าดื่มของเกษตรกรทาให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา
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4. ด้านอาชีพ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาปัจจัยในการผลิต ได้แก่ เงินทุน
แรงงาน ภัยธรรมชาติ ขาดแหล่งที่ดิ นทากินและแหล่งน้ามีไม่เพียงพอ ชลประทานและระบบการ
กระจายแหล่ ง น้ ายั ง ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารเกษตร เกษตรกรรายย่ อ ยยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งยังจาเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหา
หนี้สินจากการประกอบอาชีพการเกษตร
5. ด้านครอบครัว และความสุขในชีวิต พบว่า ปัญหาหลักคือ การไม่มีทายาทสานต่อ
อาชีพเกษตรกรรมเนื่องจาก ปัจจุบันคนไทยเข้าการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถหาโอกาสในการ
ทางานในเมืองได้ โดยเฉพาะในพื้น ที่อุตสาหกรรมนั้น มีงานในภาคอุตสาหกรรมรองรับ และมี
ความเห็นว่าเกษตรกรรมเป็นอาชี พที่ใช้แรงงานมาก ทาแล้วมีหนี้สิน และยังเสี่ยงกับภาวะสินค้าล้น
ตลาดจนทาให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ามายาวนาน
โดยสามารถสังเคราะห์ปัญหาความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกร สรุปผลได้ดังภาพที่ 1
ด้านที่อยู่อาศัย

ด้านสุขภาพร่างกาย

ปัญหาของความ
มั่นคงในชีวิต

- การไม่มีทดี่ ินทากินเป็นของตนเอง
- ความไม่มนั่ คงทางรายได้ทาให้เข้าถึงแหล่ง
เงินกูเ้ พื่อที่อยู่อาศัยได้ยากขึน้
- ปัญหาสุขภาพจากสารเคมี
- ปัญหาสุขภาพจากสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะการทางานด้านการเกษตร

ด้านอาหาร

- ความนิยมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ มากกว่าพืชครัวเรือน
ไม่นิยมปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค
- สุขลักษณะของอาหารการกิน

ด้านอาชีพ

- ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมีไม่เพียงพอ
- ปัญหาหนี้สินและความไม่แน่นอนของรายได้
- ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่า

ด้านครอบครัว และ
ความสุขในชีวติ

- ไม่มีทายาทสานต่ออาชีพเกษตรกรรม
- การไม่มีเวลาพักผ่อนและใช้ชวี ิตส่วนตัว
กับครอบครัว

ภาพที่ 1 ปัญหาความมั่นคงในชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
ในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
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3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรม
ของประเทศไทย
จากการทดสอบสมมติ ฐ าน 1 ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก พบว่ า ตั ว แปรด้ า น
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง 3 ตัวแปรได้แก่ ด้านชุมชนและสังคม และด้านนโยบายรัฐบาล มีอิทธิพล
ทางบวกกับความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลทางลบกับ
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 19.4 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อความมั่นคงในการดารงชีวิต
ของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
Model

(ค่าคงที่)
1. ด้านนโยบายรัฐบาล
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านชุมชนและสังคม

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

2.448
.181
.006

.208

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

.042

.219

.027

.011

11.748 .000*
4.322 .000*
.210
.834

-.239

.046

-.267

-5.206

.000*

.806

.345

.042

.385

8.170

.000*

.957

.828
.815

1.207
1.227
1.241
1.044

R = .440, R2 = .194, Adjusted R Square = .185, Durbin-Watson = 1.216, F = 22.794 Sig. = .000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านหลักคิดพื้นฐานในการดารงอาชีพเกษตรกร
พบว่ า ตั ว แปรด้ า นหลั ก คิ ด พื้ น ฐานในการด ารงอาชี พ เกษตรกร 3 ตั ว แปรได้ แ ก่ ด้ า นความ
พอประมาณ ด้านการมีความรู้ และด้ านการมีคุณธรรม มีอิทธิพลทางบวกกับความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน มีอิทธิพลทางลบกับความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้ นที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัว
แปรตามได้ร้อยละ 33.4 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของหลักคิดพื้นฐานในการดารงอาชีพเกษตรกร ที่มีต่อ
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
Model
(ค่าคงที่)
1. ด้านความพอประมาณ
2. ด้านความมีเหตุผล
3. ด้านการมีภมู ิคุ้มกัน
4. ด้านการมีความรู้
5. ด้านการมีคณ
ุ ธรรม

Unstandardized Standardized
t
Coefficients Coefficients
B Std. Error
Beta
1.425 .179
7.981
.316
.010
-.167
.253
.130

.039
.042
.033
.042
.035

R = .578, R2 = .334, Adjusted R Square =
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.416
.011
-.259
.296
.174
.326,

8.202
.240
-5.140
5.953
3.705

Durbin-Watson

Sig.
.000*
.000*
.810
.000*
.000*
.000*

Collinearity

Statistics
Tolerance

VIF

.685
.806
.692
.712
.802

1.461
1.240
1.445
1.404
1.247

= 1.433, F = 37.967, Sig. = .000*

จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย ความสามารถในกระบวนการการจั ด การการ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม พบว่ า ตั ว แปรด้ า นความสามารถในกระบวนการการจั ด การการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3 ตัวแปรได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด มี
อิทธิพลทางบวกกับความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
อย่างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 34.4
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของของความสามารถในกระบวนการการจัดการการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ที่มีต่อความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรม
ของประเทศไทย
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(ค่าคงที่)
1.215
.147
1. ด้านการผลิต
.215
.049
.236
2. ด้านการตลาด
.126
.046
.144
3. ด้านการจัดการ
.237
.048
.280
4. ด้านบุคลากร
.066
.037
.092
5. ด้านการเงิน
.001
.038
.001
R = .612, R2 = .374, Adjusted R Square = .366, Durbin-Watson
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Collinearity

t

Sig.

Statistics
Tolerance

VIF

8.249 .000
4.370 .000* .567 1.765
2.750 .006* .600 1.666
4.998 .000* .527 1.897
1.764 .079 .603 1.659
.022 .982
.581
1.720
= 1.475, F = 45.228, Sig = .000*

โดยสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ดังนี้ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านชุมชนและสังคม ด้าน
นโยบายรัฐบาล และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยด้านหลักคิดพื้นฐานในการ
ดารงอาชีพเกษตรกร 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านการมีความรู้ และด้านการมี
คุณธรรม และ 3) ปัจจัยความสามารถในกระบวนการจัดการการประกอบเกษตรกรรม 3 ตัวแปร
ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด
4. แนวทางในการสร้า งความมั่น คงในการดารงชีวิตที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปข้อมูลได้ประเด็น
สาคัญแนวทางการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่เหมาะสมของเกษตรกร ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอาหาร และด้านอาชีพ ได้ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐควรมุ่งเน้นมาตรการแบ่งโซน
พื้นที่สาหรับการเกษตรในพื้นที่ให้ชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกนั้นมี
การเปลี่ยนจากพื้นที่ทาการเกษตรมาเป็นแหล่งอุ ตสาหกรรมทาให้เกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตร
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เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังควรส่งเสริมให้เกษตรการได้มีความรู้ทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเพื่อ
การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ดังการให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“รัฐบาลควรมีมาตรการ ที่จะบังคับใช้กฎระเบียบทางด้านการจัดโซนพื้นที่สาหรับการทา
เกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมให้ชัดเจน เพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษต่าง ๆ ไปสู่สินค้าการเกษตร”
(สัมภาษณ์เกษตรอาเภอ คนที่ 2, เมื่อ 3 กันยายน 2562)
“ในปัจจุบันเกษตรกรยังขาดความรู้ในการจัดการการเงิน มีรายได้ที่ไม่มั่นคงนัก การเดิน
บัญชีก็ไม่ต่อเนื่อง จึงทาให้เข้าถึง การกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ยาก รัฐควรมีการให้ความรู้ใน
การจัดการการเงิน การบัญชี” (สัมภาษณ์ผู้จัดการธนาคาร, เมื่อ 5 กันยายน 2562)
2. ด้านสุขภาพร่างกาย จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ละ เลิกการใช้สารเคมี ให้หันมาใช้สารธรรมชาติที่ปลอดภัยแทน โดยเน้นการพัฒนาความรู้เกี่ยว
วิธีการทางานอย่างปลอดภัย และดาเนินมาตรการในการจัดการแหล่งอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ
เข้าสู่ในสภาพแวดล้อม ดังการให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“ต้องส่งเสริมเกษตรกรให้มีการลดละเลิกการใช้สารเคมี เน้นการใช้สารผลิตที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันความอันตรายต่อปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย” (สัมภาษณ์เกษตรอาเภอ คนที่ 2, เมื่อ
3 กันยายน 2562)
“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดต่อการตรวจสอบ ปราบปรามโรงงานอุตสาหกรรมที่ทา
ผิดปล่อยมลพิษเข้าสู่ระบบนิเวศ ลงสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนในพื้นที่ และเกษตรกร
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่โล่งแจ้ง” (สัมภาษณ์นักวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คนที่ 1, เมื่อ 2
กันยายน พ.ศ. 2562)
3. ด้านอาหาร จากการศึกษาพบว่า ควรมีการส่ งเสริมให้ เกษตรกรหั นมาปลู กพืช ผั ก
ครัว เรือน ผสมผสานกับ พืช เศรษฐกิจ เพื่อเป็ น การใช้ พื้น ที่ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์สู งสุ ดและสามารถ
ประหยัดค่าอาหารได้อีกมาก นอกจากนั้นยังควรส่ งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับสุ ขลั กษณะทางด้าน
อาหาร ดังการให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“ควรต้องพัฒนาให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัวให้มากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ถ้าเหลือก็เอาไปขาย ได้รายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย” (สัมภาษณ์นักวิชาการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร คนที่ 1, เมื่อ 2 กันยายน 2562)
“อยากให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงภาวะปนเปื้อนของ
สารเคมีที่ลงไปในอาหาร และน้าดื่ม ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย” (สัมภาษณ์เกษตรอาเภอ คนที่ 2,
เมื่อ 3 กันยายน 2562)
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4. ด้านอาชีพ จากการศึกษาพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้นการหาตลาดเพื่อ
จาหน่ายสินค้าที่มีความมั่นคง ให้สามารถค้นหาและมีทักษะในการเข้าหาลูกค้าได้ สามารถผลิต
สินค้าที่ตรงกับความต้องการกับตลาด เจรจาต่อรองกับคู่ค้าเป็น ทาการซื้อขายสินค้ากันอย่างมือ
อาชี พ ในส่ ว นนี้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ ป็ น โครงการระยะสั้ น ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการเกษตร ดังการให้
สัมภาษณ์ที่ว่า
“อยากให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหา
ตลาดในระยะยาว” (สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว, เมื่อ 6 กันยายน 2562)
“ปัญหาที่สาคัญของภาคการเกษตรคือการที่กลุ่มเกษตรนั้นไม่มีความสามารถในหาตลาด
รับซื้อสินค้าการเกษตรได้” (สัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา, เมื่อ 6 กันยายน 2562)
“ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอย่างอื่นมากขึ้นให้เป็นที่ต้องการกับความต้องการ
ในตลาด” (สัมภาษณ์เกษตรอาเภอ คนที่ 1, เมื่อ 2 กันยายน 2562)
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังภาพที่ 3
ด้านที่อยู่
อาศัย

ด้านสุขภาพ
ร่างกาย
แนวทางในการสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต

ด้านอาหาร

ด้านอาชีพ

- มุ่งเน้นมาตรการแบ่งโซนพื้นที่สาหรับ
การเกษตรในพื้นที่ให้ชัดเจน
- ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่
เกษตรกรเพื่อการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์
- การตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกษตรลด ละ เลิกการใช้
สารเคมี ให้หนั มาใช้สารธรรมชาติท่ี
ปลอดภัยแทน
- พัฒนาความรูเ้ กีย่ ววิธกี ารทางานอย่าง
ปลอดภัย
- ดาเนินมาตรการในการจัดการแหล่งอุตสาหกรรมที่
ปล่อยมลพิษเข้าสู่ในสภาพแวดล้อม

- ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผัก
ครัวเรือน ผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขลักษณะ
ทางด้านอาหาร
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้นการหาตลาด
เพื่อจาหน่ายสินค้าทีม่ คี วามมันคง
่
- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการกับตลาด
- ส่งเสริมโครงการทายาทเกษตรมืออาชีพให้
มีความยังยื
่ น

ภาพที่ 3 แนวทางในการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่เหมาะสมของเกษตรกร
ในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
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ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตที่เหมาะสมของเกษตรกร
ในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย สรุปได้ว่า 1) ด้านที่อยู่อาศัยควรมุ่งเน้นมาตรการแบ่งโซน
พื้นที่สาหรับการเกษตรในพื้นที่ให้ชัดเจนจากแหล่งอุตสาหกรรม ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินแก่
เกษตรกรเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 2) ด้านสุขภาพร่างกาย ควรส่งเสริมให้เกษตรลด ละ
เลิกการใช้สารเคมีให้หันมาใช้สารธรรมชาติที่ ปลอดภัยแทน ปลูกพืชผักครัวเรือน ผสมผสานกับพืช
เศรษฐกิ จ พั ฒ นาความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธีก ารท างานอย่ า งปลอดภั ย 3) ด้ า นอาหาร ควรส่ ง เสริ มให้
เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักครัวเรือน ผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจ และและ 4) ด้านอาชีพ ควรส่งเสริม
ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการหาตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้ าที่มีความมั่นคง และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
สินค้าที่ตรงกับความต้องการกับตลาด ส่งเสริมและสร้างทายาทเกษตรกรมืออาชีพให้มีความยั่งยืน
ควรให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายและการดาเนินยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
โดยผลการศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นไปตามที่ถูกคาดการณ์เอาไว้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ อาทิ
สถิติจานวนเกษตรกรที่ลดลง ราคาสินค้าเกษตรสาคัญอย่างยางพารา ปาล์มน้ามัน ฯลฯ ที่มีสินค้า
ล้นตลาดนั้นก็มีราคาต่าลง สินค้าที่เป็นสินค้าหลักอย่างข้าว มันสาปะหลัง ผลไม้ ก็มีราคาผันผวน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เป็นผลให้มูลค่าสินค้าทางการเกษตรส่งออกนั้นมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมภายในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ตั้งแต่โครงการอีสเทิร์นซี
บอร์ด จนในปัจจุบันเป็นโครงการระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ส่งผลให้พื้นที่
ภายในเขตภาคตะวันออกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรใน
หลายๆ มิติ โดยเฉพาะด้านปัญหามลพิษ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ
เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพที่ เ ป็ น จริ ง ว่ า ความมั่ น คงในการด ารงชี วิ ต ของเกษตรกรในพื้ นที่
อุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมีไม่สูงนัก โดยผลการศึกษาที่พบนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bodhichai and Nilwarangkun (2011) ที่พบว่า เกษตรกรผู้ ปลู กยาสู บจังหวัดร้อยเอ็ด มี
คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง อย่ างไรก็ตามผลการศึ ก ษานั้น ไม่ส อดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Kosol (2012) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุค
เศรษฐกิ จ ถดถอย: ศึ ก ษากรณี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี แ ละนครศรี ธ รรมราช ผลการศึ ก ษาพบว่ า
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เกษตรกรชาวสวนยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Mungmuang (2017) พบว่า ความส าเร็ จ ของเกษตรกรผู้ ปลู ก ข้าวหอมมะลิ อิน ทรีย์ ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ มีสถานภาพทางสังคมดีขึ้น มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีโอกาส
ขยายธุรกิจ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมค้าอยู่ในระดับมากที่สุ ด ซึ่งความไม่สอดคล้องดังกล่าวนั้น
สามารถอภิ ป รายได้ว่าพื้น ที่ในเขตภาคเหนือและภาคใต้นั้นยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับภาค
เกษตรมากกว่ า ในจั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว
จากการทดสอบสมมติ ฐ านนั้ น พบว่ า ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก ด้านหลั ก คิ ด
พื้นฐานในการดารงอาชีพเกษตรกร และความสามารถในกระบวนการการจัดการการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีอิทธิพลต่อ ความมั่น คงในการดารงชีวิต ของเกษตรกรในพื้น ที่ อุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Songsiroj (2017) ที่พบว่า การจัดการองค์ความรู้ การมี
อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการทาบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์
และความสาเร็จของการจัดการฟาร์มข้าวอินทรีย์ ต่างมีอิทธิพลต่อความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกร
ในจังหวัดยโสธร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lapchit, Srisai and Boonvises (2017) พบว่าปัจจัยที่
มีผลต่อความมั่นคงของชาวนาไทยเขตอีสานใต้ ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการ
และด้านนโยบายรัฐ Phetpradub (2018) พบว่าปัจจัยทางด้านการตลาด ด้านเงินทุน และด้าน
ความมั่นคง นั้นร่วมกันมีอิทธิพลต่อการประสบความสาเร็จในการสร้างรายได้ของเกษตรกรชาวสวน
ยางในพื้น ที่ส ามจังหวัดชายแดน นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Mungmuang
(2017) ได้พบว่า รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มากที่สุดคือการ
จัดการฟาร์ม รองลงมาคือ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการจัดการความรู้ และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tanangsnakoo and Sutthinarakorn (2017) ที่พบว่า การสร้างความ
มั่ น คงให้ เ กษตรกรนั้ น ควรพั ฒ นาเกษตรกรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการผลิ ต การเป็ น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กร
เอกชนรายใหญ่ สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรใน
ระบบกลุ่มหรือสหกรณ์การเกษตร
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ข้อเสนอแนะ (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านที่อยู่อาศัย จากการศึกษานั้นพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ยังประสบกับปัญหาการ
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ยังต้องเช่าที่ดินผู้อื่น รวมถึงการมีรายได้ที่ไม่มั่นคงทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการออกมาตรการมุ่งเน้นการแบ่งโซนพื้นที่
สาหรับการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน
การเงินแก่เกษตรกรเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
1.2 ด้านสุขภาพร่างกาย จากการศึกษานั้นพบว่าเกษตรกรนั้นมีความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพค่อนข้างง่ายจากผลกระทบของการใช้สารเคมี และการใช้อุปกรณ์ในการทางานก็มีความ
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้เกษตรลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้หันมาใช้
สารธรรมชาติที่ปลอดภัยแทน พัฒนาความรู้เกี่ยววิธีการทางานอย่างปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุ และ
อาการเจ็บไข้ได้ป่วย และควรมีการดาเนินมาตรการในการจัดการแหล่งอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ
เข้าสู่ในสภาพแวดล้อม
1.3 ด้านอาหาร จากการศึกษานั้นพบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก
พืชผักครัวเรือน ผสมผสานกับพืชเศรษฐกิจ โดยแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของประโยชน์ความ
ประหยัดที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกพืชผักครัวเรือน รวมถึงควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ทางด้านอาหารให้มีความปลอดภัย โดยทาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณะสุข
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข
1.4 ด้านอาชีพ จากการศึกษายังพบว่าเกษตรกรในพื้นที่นั้ นยังไม่มีความสามารถในการ
หาตลาดต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งเน้น
การหาตลาดเพื่อจ าหน่ ายสิน ค้าที่มีความมั่นคงทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการกับตลาด และส่งเสริมโครงการทายาทเกษตรมืออาชีพให้
มีความยั่งยืน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรของประเทศไทย
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษา ความมั่นคงในการดารงชีวิตของเกษตรกรในแต่ละประเภทใน
พื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งกลุ่มชาวนา ชาวสวนยาง ชาวสวนผลไม้ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่ม
ชาวประมงพื้นบ้าน ว่าแต่ละกลุ่มมีความมั่นคงแตกต่างกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาที่ตรงปัญหา
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2.2 ควรมีการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดตาม
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2.3 ควรมีการศึกษา แนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่และการอนุรักษ์ภาคเกษตรกรรม
ในพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย
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