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การศึกษาการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรในครั้งนี้เปน
การศึกษาขอเท็จจริงในการประกอบอาชีพ ปญหาของแรงงานภาคเกษตร และความตองการในการคุมครอง
แรงงานและสวัสดิการของแรงงานภาคเกษตร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใน 7 ภูมิภาค    
ของประเทศไทย คือ จังหวัดแมฮองสอน มุกดาหาร อางทอง นครปฐม จันทบุรี เพชรบุรี และชุมพร
ทําการศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยนําเอาพระราชบัญญัติประกันสังคม 
มาตรา 40  แนวคิดเรื่องสวัสดิการชาวนา ของกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแนวคิด     
กองทุนการออมแหงชาติ ของกระทรวงการคลัง มาศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาแรงงานภาคเกษตรสวนใหญอยูในวัยกลางคน มีสถานะภาพสมรส    
ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาตอนตน ทําการเกษตรมามากกวา 20 ป มีที่ดินถือครองระหวาง     
21 - 50 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 4 - 6 คนตอครัวเรือน โดยเปนสมาชิกที่อยูในวัยแรงงานหรือมีอายุ
ระหวาง 15 - 64 ป จํานวน 3 - 4 คนตอครัวเรือน สมาชิกท่ีเหลือเปนบุคคลในวัยเรียนหรือเปนผูสูงอายุ ทั้งนี้
อาชีพหลักคือ การทํานาปและนาปรัง โดยมีการเลี้ยงสัตว ทําไร หรือทําสวนควบคูไปกับการทํานา สําหรับ
อาชีพรอง คือ การรับจางในภาคการเกษตร มีรายไดสุทธิอยูที่ 10 ,001 - 15,000 บาทตอเดือน และมี
คาใชจายตอเดือนระหวาง 5,001 - 10,000 บาท แรงงานในภาคเกษตรจะทํางานวันละ 7 - 8 ชั่วโมงตอวัน 
และมีชวงวางงานไมเกิน 1 เดือน ในสวนของความชวยเหลือจากภาครัฐที่แรงงานภาคเกษตรตองการมากที่สุด     
3 ลําดับ คือ การควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต การใหความรู พัฒนาฝมือ และทักษะดานอาชีพ 
และการเพิ่มคาจาง/รายได 

แรงงานภาคการเกษตรสวนใหญไดรับสวัสดิการชุมชน/สังคมขั้นพ้ืนฐาน อาทิ หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) หอกระจายขาวและเสียงตามสาย กองทุนฌาปนกิจ และแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร เปนตน สําหรับประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจนั้น แรงงานภาคเกษตรรอยละ 59.20 
ไมทราบถึงสิทธิประโยชนดังกลาว สืบเนื่องมาจากขาดการประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับ
แรงงานภาคเกษตรที่ตองการเขารวม ตองการจะจายเงินสมทบรายเดือน เดือนละ 150 บาท โดยไดรับ    
ความคุมครอง 4 กรณี คือ เจ็บปวยทุพพลภาพ เสียชีวิต และบําเหน็จชราภาพ สําหรับผูที่ไมตองการเขารวม
ประกันสังคมมาตรา 40 เนื่องจากเห็นวาหลักประกันสุขภาพถวนหนาใชไดดีอยูแลว และบางสวนก็ไดทํา
ประกันชีวิตไวกับภาคเอกชนในสวนของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา กลุ มตัวอยางรอยละ 73.80        
ไมตองการเขารวมกองทุนฯดังกลาวเนื่องจากมีการออมทรัพยกับกองทุนตางๆและออมกับผูประกอบการ
เอกชน สําหรับการกอตั้งกองทุนการออมแหงชาติกลุมตัวอยางรอยละ 65.80 มีความตองการเขารวมกองทุน
ดังกลาวเนื่องจากมีผลตอบแทนที่ดี  

แรงงานภาคเกษตรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการทํางานอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.28 ซึ่งความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ แรงงานภาคเกษตรควรไดรับความคุมครอง          
ในการทํางานจากการใชเครื่องปองกันอันตราย ปรับเปลี่ยนการใชสารเคมีมาเปนสารชีวภาพ และคว รมี



ค 
 

อํานาจตอรองกับพอคาคนกลางหรือบริษัทคูคา สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันสังคมมีระดับ     
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 โดยมีความคิดเห็นที่สําคัญ คือ ควรขยายความ
คุมครองระบบประกันสังคมมาตรา 40 ใหเทากับมาตรา 33 และเห็นวาการเขารวมระบบประกันสังคมทําให
เกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรตอไป ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน     
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 ซึ่งแรงงานภาคเกษตรเห็นวาการใชหลักประกันสุขภาพ  
ถวนหนา/บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค มีความเหมาะสมแลวและการมีสวัสดิการชุมชนที่หลากหลาย ทําให
เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตดานความสามารถในการหารายไดและความมั่นคงของรายได              
แรงงานภาคเกษตรมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 โดยแรงงานภาคเกษตร
สามารถดํารงชีพดวยรายไดจากภาคเกษตรได แตไมมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ไมมีเงินออม และไมมี
สวัสดิการตางๆเทาเทียมกับแรงงานในระบบ จึงไมอยากใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพเกษตรกรตอจาก
ตนเอง และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.52 
โดยแรงงานภาคเกษตรมีความพอใจในอาชีพของตนเองและจะทําอาชีพเกษตรตอไป  

ขอเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้ คือ หนวยงานราชการควรมีการประชาสัมพันธในเชิงรุก
ในการประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือจูงใจใหแรงงานภาคเกษตรมาเขารวมกิจกรรมตางๆ  
อีกทั้งการจัดตั้งสวัสดิการสังคม/ชุมชนใดๆก็ตาม ควรมีการศึกษาเพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนกันระหวาง      
สิทธิประโยชนที่มีอยูแลวกับสิทธิประโยชนที่จัดตั้งขึ้นใหม นอกจากนี้รูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมควร     
มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ หลักศาสนาของแตละชุมชน  อีกทั้งตอง       
มีการเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของแรงงานภาคเกษตร และการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป พ.ศ.2558 นี้ดวย 
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การศึกษาการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรในครั้งนี้เปนการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการสรางหลักประกันในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตใหกับแรงงานใน
ภาคเกษตร ความตองการสวัสดิการของรัฐบาลที่จัดใหกับประชาชน อาทิ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 
กองทุนการออมแหงชาติ กองทุนสวัสดิการชาวนา อีกทั้งศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของสวัสดิการชุมชน/สังคมที่
เกษตรกรไดรับภายในทองถิ่น โดยมีกลุมตัวอยางทั่วประเทศจากจังหวัดที่มีประชากรและแรงงานภาคเกษตร
มากที่สุดในแตละภาค ไดแก จังหวัดแมฮองสอน มุกดาหาร อางทอง นครปฐม จันทบุรี เพชรบุรี และชุมพร 
จํานวน 400 คน 

รายงานผลการศึกษาฉบับนี้จัดทําสําเร็จไดดวยความรวมมือของเกษตรกร ผูประกอบการใน        
ภาคเกษตร และเจาหนาที่ของหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ อาทิ เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สภาเกษตรกร 
และองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูประสานงานใหคณะผูศึกษาไดสัมภาษณรวมทั้งศึกษาดูงานใน     
ภาคเกษตรและกลุมวิสาหกิจชุมชน  

คณะผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาใน
ครั้งนี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร เพ่ือให
แรงงานเหลานั้นมีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีหลักประกันและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต สามารถสรางแรงจูงใจ
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา  
 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมีแนวทางสําคัญในการใหสิทธิพ้ืนฐาน และ
ความเปนธรรมอยางเทาเทียมกันในสังคม ในมาตรา 44 ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับแรงงานนอกระบบวาควรมี
สิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน มีหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวาง
การทํางานและเมื่อพนจากการทํางานแลว รวมทั้งในมาตรา 84 เรื่องการจัดระบบประกันสังคม การไดรับ
คาตอบแทนที่เปนธรรม ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  แตในปจจุบัน
กฎหมายที่มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียงไมกี่ฉบับ อีกทั้งยังใหความคุมครองเฉพาะ          
กลุมแรงงานในระบบเทานั้นยังไมครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ ไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน เปนตน  
 ปจจุบันแรงงานภาคเกษตรสวนใหญยังคงเปนแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) หรือผูประกอบ 
“อาชีพอิสระ” หมายถึง กลุมคนที่ทํางานอิสระที่ไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจาก   
การทํางาน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมแรงงานภาคเกษตรรายยอย เปนตน และกลุมรับจางทั่วไป เชน ผูรับจางทําของ 
ผูรับงานไปทําที่บาน เกษตรพันธสัญญา แรงงานรับจางภาคเกษตรตามฤดูกาล แรงงานในกิจการประมง เปน
ตน จากผลการสํารวจแรงงานนอกระบบในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2554 พบวา        
มีจํานวนแรงงานทั้งหมด 39.30 ลานคน โดยเปนผูทํางานที่ไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกัน      
ทางสังคมจากการทํางานหรือเรียกวาแรงงานนอกระบบ 24.60 ลานคน คิดเปนรอยละ 63.00 ของจํานวน
แรงงานทั้งหมด แรงงานนอกระบบมากกวาครึ่งหนึ่งทํางานอยูในภาคเกษตร จํานวน 15.10 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 61.40 แรงงานกลุมนี้ยังไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จึงไมไดรับสิทธิพ้ืนฐาน และ
ไมไดรับความเปนธรรมในดานการคุมครองแรงงานและสวัสดิการเทาเทียมกับแรงงานในระบบ หรือแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และยังไมมีกฎหมายที่คุมครอง สงเสริม และพัฒนาโดยเฉพาะที่สงผลตอการมี
หลักประกันทางสังคม ตลอดจนยังไมมีความรูในการเขาสูระบบประกันสังคม รวมทั้งกองทุนตางๆ ที่ภาครัฐ
กําลังดําเนินการจัดให เชน ประกันสังคมมาตรา 40 กองทุนการออมแหงชาติ และสวัสดิการชาวนา เปนตน 
นอกจากนี้ยังขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการใหขอมูลขาวสารที่
เขาถึงและเขาใจไดงาย ยังคงใชรูปแบบเดียวกับกลุมที่มีโอกาสทั่วไป กลไกในการจัดการและใหบริการยังยึด
ศูนยกลางที่อยูในสวนกลางและสวนภูมิภาคยังกระจายไปไมถึงชุมชน/ทองถิ่น   

นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
ไดใหมีการคุมครองแรงงานครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบทั้งหมด เนื่องจากแรงงานนอกระบบยังไมไดรับ



2 
 

การคุมครองใหมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายที่สอดคลองกันกับ
รัฐบาลในแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตรที่ 1         
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตร โดยมีนโยบายผลักดันใหมีการพัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุม
แรงงานภาคเกษตร ซึ่งสวนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร สํานักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีสวนรวมในแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ของกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ สศก.ยังไดรับการแตงตั้ง
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนผูแทนและผูแทนสํารองในคณะกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบ
แหงชาติ รวมทั้ง การเขารวมประชุม การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกษตรกร/แรงงานภาคเกษตรดวย  

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษา       
การคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการใน
เรื่องการคุมครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานภาคเกษตร ทั้งนี้ เพ่ือใหทราบถึงความตองการของ
แรงงานภาคเกษตรในเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมีขอสันนิษฐาน
วาแรงงานภาคเกษตรมีความตองการเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการแตกตางกับแรงงาน        
นอกระบบกลุมอื่นๆ เนื่องจากมีสภาพการทํางานและปญหาในการทํางานที่แตกตางกัน เชน ในเรื่องการเขาสู
ระบบการประกันสังคม และสวัสดิการตางๆ ที่ควรจะไดรับ รวมทั้ง สวัสดิการที่แรงงานภาคเกษตรไดรับอยู
แลว เชน หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตน 
โดยผลจากการศึกษาจะทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหแรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพไดตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

  2.1 เพื่อศึกษาขอเท็จจริงในการประกอบอาชีพ และปญหาของแรงงานภาคเกษตร  
  2.2 เพื่อศึกษาความตองการในเรื่องการคุมครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานภาคเกษตร 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 3.1 ศึกษาในจังหวัดที่มีอัตราสวนจํานวนแรงงานภาคเกษตรมากที่สุดของแตละภาคสวนของประเทศ
ไทย จํานวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดแมฮองสอน มุกดาหาร อางทอง นครปฐม ชุมพร เพชรบุรี และจันทบุรี 

3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวยแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดที่มีจํานวนแรงงาน         
ภาคเกษตรมากที่สุดใน 7 ภาคสวนของประเทศไทย 
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การคุมครองใหมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายที่สอดคลองกันกับ
รัฐบาลในแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตรที่ 1         
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตร โดยมีนโยบายผลักดันใหมีการพัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุม
แรงงานภาคเกษตร ซึ่งสวนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร สํานักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีสวนรวมในแผนปฏิบัติการสงเสริม คุมครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ของกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ สศก.ยังไดรับการแตงตั้ง
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเปนผูแทนและผูแทนสํารองในคณะกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบ
แหงชาติ รวมทั้ง การเขารวมประชุม การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกษตรกร/แรงงานภาคเกษตรดวย  

สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการศึกษา       
การคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร เพ่ือศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการใน
เรื่องการคุมครองแรงงานและสวัสดิการของแรงงานภาคเกษตร ทั้งนี้ เพ่ือใหทราบถึงความตองการของ
แรงงานภาคเกษตรในเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมีขอสันนิษฐาน
วาแรงงานภาคเกษตรมีความตองการเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการแตกตางกับแรงงาน        
นอกระบบกลุมอื่นๆ เนื่องจากมีสภาพการทํางานและปญหาในการทํางานที่แตกตางกัน เชน ในเรื่องการเขาสู
ระบบการประกันสังคม และสวัสดิการตางๆ ที่ควรจะไดรับ รวมทั้ง สวัสดิการที่แรงงานภาคเกษตรไดรับอยู
แลว เชน หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตน 
โดยผลจากการศึกษาจะทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหแรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพไดตอไป 
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1.4 วิธีการศึกษา 
 1.4.1 การรวบรวมขอมูล 
      1.4.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามแรงงาน
ภาคเกษตรในจังหวัดที่มีอัตราสวนจํานวนแรงงานภาคเกษตรตอประชากรมากที่สุดในแตละจังหวัดใน 7     
ภาคสวนของประเทศไทย ซึ่งการกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตร จะใชวิธี            
การคํานวณของยามาเน (Yamane, 1973: 1088) และการวัดความคิดเห็นดานการคุมครองแรงงานและ          
จัดสวัสดิการจะใชแบบวัดทัศนคติของลิเคิรท (The Likert Scale) 

     1.4.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎี ตลอดจนกรณีศึกษา และผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตางๆจากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร 
บทความทางวิชาการในวารสารสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือราชการที่เก่ียวของ  

1.4.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
         นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงปริมาณแบบพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในรูปของการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงเปนการหาคาทางสถิติพ้ืนฐานเพ่ือแสดง     
การกระจายของคําตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะของขอมูลเบื้องตนทุกขอมูล โดยการวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปและบรรยายความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตร จํานวน 400 ราย  

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณใชเปนขอเท็จจริงและขอเสนอแนะในการคุมครองแรงงานและ 

จัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร 
1.5.2 หนวยงานที่เกี่ยวของใช เปนแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานและ      

จัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.6 นิยามศัพท 
 1.6.1 แรงงานภาคเกษตร หมายถึง ประชากรเกษตรหรือเกษตรกรอายุ 15-64 ป  
 1.6.2 งานหลัก หมายถึง งานในภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรทําเปนหลัก  

1.6.3 งานรอง หมายถึง งานนอกภาคเกษตรที่แรงงานภาคเกษตรทํานอกเหนือจากงานหลักทาง
การเกษตร  

1.6.4 รายได หมายถึง รายไดที่ไดรับจากการทํางานหลักและงานรอง 
1.6.5 สวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไดรับจากการทํางาน นอกเหนือจากเงินเดือนหรือ

รายไดที่เปนคาจางแรงงาน เชน รถรับสง อาหารกลางวัน ที่พักอาศัย เปนตน 
1.6.6 การคุมครองแรงงาน หมายถึง การคุมครองใหแรงงานภาคเกษตรมีความมั่นคงในการทํางาน 

หรือการประกอบอาชีพ ทั้งดานรายได ความปลอดภัยในการทํางาน การรวมกลุมตอรอง การฝกอบรม 
รวมทั้งการมีกองทุนตางๆ เชน กองทุนทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน เปนตน 
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1.6.7 การจัดสวัสดิการ หมายถึง การที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรเอกชน ชุมชน    
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งในรูปวัสดุ สิ่งของ เงินทุน บริการทางการแพทย บริการทางการเกษตร 
บริการตางๆ รวมทั้งกองทุนตางๆ ที่จะทําใหชีวิตของแรงงานภาคเกษตรมีความมั่นคง ตอบสนอง           
ความตองการไดท้ังทางกายและทางจิตใจ 

1.6.8 สวัสดิการชุมชน หมายถึง สวัสดิการที่คนในชุมชน รวมกลุมกันจัดทําเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนมี
ความมั่นคงในชีวิต และไดรับความสะดวกสบายรวมกันมากขึ้น เชน การจัดตั้งกองทุนออมทรัพยวันละบาท 
กองทุนฌาปนกิจ การจัดตั้งศาลาประชาคม การขุดลอกคูคลองหนองบึง เปนตน 

1.6.9 สวัสดิการสังคม หมายถึง สวัสดิการที่ภาครัฐและเอกชน หรือองคกรเอกชนจัดทําเพ่ือ
ชวยเหลือบุคคล ครอบครัว หรือกลุมบุคคลใหมีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและฐานะทางสังคมที่ 
นาพึงพอใจ โดยมุงใหสามารถชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือผูอื่นในสังคมเดียวกันไดตอไป  
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บทที่ 2 
การตรวจสอบเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี  

2.1 การตรวจเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี 

 2.1.1 การตรวจเอกสาร 

           กองบรรณาธิการวารสารสารคดี (2555) จากวารสารสารคดี ปที่ 28 ฉบับที่ 332 ตุลาคม 
2555 ไดกลาวถึงเรื่องความเปนมาของหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือที่เรียกกันวา “บัตรทอง” หรือ “30 
บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งเปนรูปธรรมของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ตองการใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาคกันโดยที่ภาระคาใชจายไมเปนอุปสรรคที่จะไดรับสิทธินั้น โครงการ
นี้ริเริ่มจากอุดมการณและการสั่งสมประสบการณของ นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ การสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาในสังคมไทยมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ จาก  ยุค “สงเคราะห” ในโครงการสงเคราะหประชาชนผูมี
รายไดนอยดานการรักษาพยาบาล (สปน.) มาสูยุค “สวัสดิการ” ในโครงการสวัสดิการประชาชน            
ดานการรักษาพยาบาล (สปร.) และยุค “สิทธิ” ในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประชาชนเขารับ
บริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลรัฐและสถานีอนามัยทั่วประเทศที่เขารวมโครงการฯ  ไดโดยไมเสียคาใชจาย
หรือจายเพียงเล็กนอย โดยในป 2523 องคการอนามัยโลก ประกาศนโยบายสุขภาพดีถวนหนาภายในป 2543 
รณรงคใหชาวโลกมีสุขภาพอนามัยดีตามหลัก“สาธารณสุขมูลฐาน” 10 ประการ ไดแก การมีน้ําสะอาดใช 
การไดรับปจจัย 4 การสรางภูมิคุมกันโรคแกเด็กหากเจ็บปวยก็ไดรับการรักษา ฯลฯ ขณะนั้นประเทศไทยมี
ประชากรราว 45 ลานคน รอยละ 80.00 ยังคงเปนชาวไรชาวนา ในชวงเวลานี้ นพ.สงวน ไดเปนกําลังหลักใน
การผลักดันนโยบายสาธารณสุขมูลฐานและการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุกเขาหาประชาชน จวบจนปจจุบัน
ระบบประกันสุขภาพของคนไทยแบงออกเปน 3 กองทุนหลักครอบคลุมประชากรราว 62.40 ลานคน คือ 
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่รูจักกัน
ในนาม 30 บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง ซึ่งคุมครองแรงงานอิสระ แรงงานในภาคเกษตรกรรม คนยากจน
จํานวน 47.70 ลานคน  

      กระแสบุญ  ดอกบัว (2554)  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชาวนา           
เกษตรอินทรียพ้ืนทีอํ่าเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร”เปนการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของชาวนา ภายใตทุนทางสังคม ประเพณี และทรัพยากรดั้งเดิมของชุมชนเปนหลักมีกลุมแรงงาน
ภาคเกษตรจากเครือขายขาวคุณธรรมในอําเภอปาติ้ว 2 กลุมเปนพ้ืนที่หลัก และอีก 8 กลุมในจังหวัดยโสธร
เปนพื้นที่รอง เริ่มแรกกอนที่จะนํามาสูประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของชาวนา เมื่อป 2549 ทาง
เครือขายขาวคณุธรรมมีการตั้งกองบุญที่เรียกวาการออมวันละบาทอยูกอนแลว เปนการออมในรูปของเงิน ซึ่ง
การออมนี้ไมสามารถเบิกคืนได แตจะนํามาจัดเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกของกองบุญในกรณี เกิด เจ็บปวย 
เสียชีวิต การเขาเปนสมาชิกกองบุญออมวันละบาทมีทั้งเปนผูที่ทําเกษตรอินทรียและคนทั่วไปที่สนใจ ทุกคน
ในครอบครัวสามารถเขาเปนสมาชิกได  และดวยความที่อยากสรางความแตกตางและสรางความเขมแข็ง
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ใหกับกลุมองคกร จึงเกิดเปนประเด็นที่สมาชิกของเครือขายอยากศึกษารวมกันถึงรูปแบบของสวัสดิการที่
สามารถตอบสนองและเขาถึงวิถีชีวิตของสมาชิกซึ่งเปนชาวนาเกือบทั้งหมด ทดลองจัดรูปแบบสวัสดิการที่จัด
กอนหนานี้ ไดแก  สวัสดิการการเกิด ถาสมาชิกคลอดบุตร เด็กเกิดใหมจะได เงินรับขวัญบุตร  คนละ 700 
บาท สวนมารดาจะไดรับสวัสดิการคลอดบุตร 300 บาท รวม 1,000 บาท สวัสดิการเจ็บปวย ถาสมาชิก
เจ็บปวยเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจนแพทยสั่งใหเปนคนไขในจะไดรับสวัสดิการเยี่ยมปวยคืนละ 100 
บาท ปละไมเกิน 1,000 บาท สวนกรณีมารดาที่เจ็บปวยเนื่องจากการคลอดบุตรจนตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลจะไดรับสวัสดิการเยี่ยมคลอดคืนละ 100 บาท (ไมเกิน 5 คืน)  สวัสดิการปลงศพ สมาชิกที่  ออม
ตอเนื่อง เมื่อเสียชีวิตลงจะไดรับคาปลงศพตามอายุการออมโดยเริ่มนับหลังจาก 3 เดือนไปแลว สวนสวัสดิการ
ดานอื่นท่ีเกดิขึ้นจากการออกแบบในระหวางการทําวิจัย อาทิ สวัสดิการบํานาญ (แก) จะจายเมื่อสมาชิกอายุ
ครบ 65 ป โดยเริ่มจากการออมครบ 15 ปขึ้นไป สวัสดิการดานการขนสง มีการทดลองในชวง   ฤดูเก็บเกี่ยว
ป 2553 โดยทางเครือขายใหบริการรถยนตในการขนสงผลผลิตสําหรับสมาชิกที่ไมมีรถขนผลผลิตไปจําหนาย 
โดยรับผิดชอบคาน้ํามันรถเอง ถาขับไมเปนก็อาจจะวานเพ่ือนสมาชิกชวย ซึ่งทําใหประหยัดคาขนสงลงเปน
อยางมาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืช ไมวาจะเปน พืช ผักสวนครัว ขาว สมาชิก
นํามาแลกเปลี่ยนกันทําใหไมตองซื้อเมล็ดพันธุ การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย 
โดยสวัสดิการที่เหมาะกับชาวนาคงไมใชเพียงแคเงินเทานั้น แตรวมถึงการเกื้อกูลกัน การแบงปนทําใหคนใน
ชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุขและสามารถสรางความเขมแข็งเพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน แมวา
โครงการจะอยูระหวางการดําเนินงานแตสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม  

       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ไดทํางานวิจัย เรื่อง แนวทางการขยาย   
ความคุมครองโดยรัฐรวมจายในประกันสังคมมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพ่ือ
ศึกษาสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบตองการ และความสามารถในการจาย รวมทั้งวิธีการจัดสวัสดิการอยาง
ยั่งยืนโดยนําสวัสดิการ 5 ดาน คือ การชดเชยรายไดกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต บํานาญ และ      
คลอดบุตร มาใหแรงงานนอกระบบเรียงตามลําดับความตองการ แลวนํามาจัดเปน 6 ชุดสิทธิประโยชน และ
นําไปใหกลุมตัวอยางแรงงานนอกระบบระบุความสามารถในการจายเพ่ือใหไดชุดสิทธิประโยชนนั้น จากนั้น
ประเมินวาแตละชุดสิทธิประโยชนนั้นจะตองการเงินสมทบเทาไหรถึงจะอยูไดในระยะยาว โดยทําการศึกษา
ทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแรงงานนอกระบบ อาทิ กลุมแท็กซี่ กลุมแรงงานภาคเกษตร    
กลุมที่รับงานไปทําที่บาน จํานวน 3,093 คน เปนชาย 1,525 คน หญิง 1,568 คน ผลการสํารวจพบวา      
กลุมตัวอยางท้ังชายและหญิงมีแนวโนมในการใหความสําคัญกับลําดับของสิทธิประโยชนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยใหความสําคัญกับการชดเชยรายไดเมื่อตองนอนโรงพยาบาล 2-3 วันขึ้นไปมากที่สุด รองลงมาคือตองการ
เงินบํานาญเมื่อสูงอายุ ลําดับตอมาคือ เงินเลี้ยงชีพกรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต และ           
การชวยเหลือกรณีคลอดบุตร ในดานความสามารถในการจายเบี้ยประกัน/เงินสมทบ พบวา คนสวนใหญจาย
ไดระหวาง 50-100 บาทตอเดือน โดยในกลุมแรงงานภาคเกษตรขอจายที่ 50 บาทตอเดือน แตถาเปาหมาย
ของรัฐ คือสรางระบบสวัสดิการมาคุมครองใหกับคนที่ยังไมมีสวัสดิการ ก็ควรเลือกระบบที่สามารถจูงใจให
กลุมเปาหมายสมัครเขามารวมใหมากที่สุด ก็ควรเก็บเบี้ยประกันในอัตรานอยๆ เช น เดือนละไมเกิน           
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ใหกับกลุมองคกร จึงเกิดเปนประเด็นที่สมาชิกของเครือขายอยากศึกษารวมกันถึงรูปแบบของสวัสดิการที่
สามารถตอบสนองและเขาถึงวิถีชีวิตของสมาชิกซึ่งเปนชาวนาเกือบทั้งหมด ทดลองจัดรูปแบบสวัสดิการที่จัด
กอนหนานี้ ไดแก  สวัสดิการการเกิด ถาสมาชิกคลอดบุตร เด็กเกิดใหมจะได เงินรับขวัญบุตร  คนละ 700 
บาท สวนมารดาจะไดรับสวัสดิการคลอดบุตร 300 บาท รวม 1,000 บาท สวัสดิการเจ็บปวย ถาสมาชิก
เจ็บปวยเขารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจนแพทยสั่งใหเปนคนไขในจะไดรับสวัสดิการเยี่ยมปวยคืนละ 100 
บาท ปละไมเกิน 1,000 บาท สวนกรณีมารดาที่เจ็บปวยเนื่องจากการคลอดบุตรจนตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลจะไดรับสวัสดิการเยี่ยมคลอดคืนละ 100 บาท (ไมเกิน 5 คืน)  สวัสดิการปลงศพ สมาชิกที่  ออม
ตอเนื่อง เมื่อเสียชีวิตลงจะไดรับคาปลงศพตามอายุการออมโดยเริ่มนับหลังจาก 3 เดือนไปแลว สวนสวัสดิการ
ดานอื่นท่ีเกดิขึ้นจากการออกแบบในระหวางการทําวิจัย อาทิ สวัสดิการบํานาญ (แก) จะจายเมื่อสมาชิกอายุ
ครบ 65 ป โดยเริ่มจากการออมครบ 15 ปขึ้นไป สวัสดิการดานการขนสง มีการทดลองในชวง   ฤดูเก็บเกี่ยว
ป 2553 โดยทางเครือขายใหบริการรถยนตในการขนสงผลผลิตสําหรับสมาชิกที่ไมมีรถขนผลผลิตไปจําหนาย 
โดยรับผิดชอบคาน้ํามันรถเอง ถาขับไมเปนก็อาจจะวานเพ่ือนสมาชิกชวย ซึ่งทําใหประหยัดคาขนสงลงเปน
อยางมาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืช ไมวาจะเปน พืช ผักสวนครัว ขาว สมาชิก
นํามาแลกเปลี่ยนกันทําใหไมตองซื้อเมล็ดพันธุ การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรื่องเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย 
โดยสวัสดิการที่เหมาะกับชาวนาคงไมใชเพียงแคเงินเทานั้น แตรวมถึงการเกื้อกูลกัน การแบงปนทําใหคนใน
ชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุขและสามารถสรางความเขมแข็งเพ่ือการพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน แมวา
โครงการจะอยูระหวางการดําเนินงานแตสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม  

       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ไดทํางานวิจัย เรื่อง แนวทางการขยาย   
ความคุมครองโดยรัฐรวมจายในประกันสังคมมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพ่ือ
ศึกษาสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบตองการ และความสามารถในการจาย รวมทั้งวิธีการจัดสวัสดิการอยาง
ยั่งยืนโดยนําสวัสดิการ 5 ดาน คือ การชดเชยรายไดกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต บํานาญ และ      
คลอดบุตร มาใหแรงงานนอกระบบเรียงตามลําดับความตองการ แลวนํามาจัดเปน 6 ชุดสิทธิประโยชน และ
นําไปใหกลุมตัวอยางแรงงานนอกระบบระบุความสามารถในการจายเพ่ือใหไดชุดสิทธิประโยชนนั้น จากนั้น
ประเมินวาแตละชุดสิทธิประโยชนนั้นจะตองการเงินสมทบเทาไหรถึงจะอยูไดในระยะยาว โดยทําการศึกษา
ทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแรงงานนอกระบบ อาทิ กลุมแท็กซี่ กลุมแรงงานภาคเกษตร    
กลุมที่รับงานไปทําที่บาน จํานวน 3,093 คน เปนชาย 1,525 คน หญิง 1,568 คน ผลการสํารวจพบวา      
กลุมตัวอยางท้ังชายและหญิงมีแนวโนมในการใหความสําคัญกับลําดับของสิทธิประโยชนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยใหความสําคัญกับการชดเชยรายไดเมื่อตองนอนโรงพยาบาล 2-3 วันขึ้นไปมากที่สุด รองลงมาคือตองการ
เงินบํานาญเมื่อสูงอายุ ลําดับตอมาคือ เงินเลี้ยงชีพกรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต และ           
การชวยเหลือกรณีคลอดบุตร ในดานความสามารถในการจายเบี้ยประกัน/เงินสมทบ พบวา คนสวนใหญจาย
ไดระหวาง 50-100 บาทตอเดือน โดยในกลุมแรงงานภาคเกษตรขอจายที่ 50 บาทตอเดือน แตถาเปาหมาย
ของรัฐ คือสรางระบบสวัสดิการมาคุมครองใหกับคนที่ยังไมมีสวัสดิการ ก็ควรเลือกระบบที่สามารถจูงใจให
กลุมเปาหมายสมัครเขามารวมใหมากที่สุด ก็ควรเก็บเบี้ยประกันในอัตรานอยๆ เช น เดือนละไมเกิน           
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50-100 บาท และตองมาพิจารณาวาถามีเงิน 100 บาทตอเดือนจะเพียงพอสําหรับสิทธิประโยชนขนาดไหน 
ซึ่งจากงานวิจัยพบวา ในบรรดาชุดสิทธิประโยชนที่ใหกลุมแรงงานนอกระบบเลือกนั้น เงินสมทบเดือนละ    
100 บาท เพียงพอสําหรับการจัดทําสิทธิประโยชนชุดที่คอนขางดี ในดานความยั่งยืนของโครงการนั้น 
การศึกษาพบวา อาศัยการจายเบี้ยสมทบเดือนละ 100 บาท โครงการจะสามารถอยูไดไปอยางนอย 30 ป 
ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือ สัดสวนของแรงงานนอกระบบที่เขารวมโครงการจะตองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยนี้มี
ขอเสนอแนะวาในการขยายประกันสังคมไปสูแรงงานนอกระบบแบบสมัครใจนี้ รัฐควรรับภาระจายสมทบ   
รอยละ 50 ของคาใชจายของโครงการที่ใหชุดสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน (รัฐกับประชาชนจายฝายละ 50 บาท   
ตอเดือน) ซึ่งกรณีนี้จะตองแกกฎหมายประกันสังคมใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ในระยะยาวกองทุนนี้ถูก
ออกแบบมาใหอยูไดดวยตัวเอง แตในชวงเริ่มแรกกองทุนคงตองพ่ึงกองทุนประสังคมใหญอยูบางทั้งใน      
ดานบุคลากร เครื่องมือ และฐานขอมูล  

      สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ไดศึกษาเรื่องการเขาถึงสวัสดิการสังคมของแรงงาน
ภาคเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณในการเขาถึงสวัสดิการสังคมของแรงงานภาคเกษตร 
ระดับความพึงพอใจของแรงงานภาคเกษตรที่มีตอสวัสดิการทางสังคมที่รัฐจัดให และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการเขาถึงสวัสดิการสังคมของแรงงานภาคเกษตร ผลการศึกษาพบวาสถานการณที่เขาถึงสวัสดิการของ
แรงงานภาคเกษตร ไดแก โครงการเรียนฟรี 15 ป การจัดตั้งกองทุนเงินใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา             
การรักษาพยาบาลในหลักประกันสุขภาพถวนหนา อาหารเสริมนมโรงเรียน โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการ
บานมั่นคง การไดรับเมล็ดพันธุขาวแจกฟรี คาไฟฟาฟรี คาโดยสารรถไฟฟรี การอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา การจาย   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การจายเบี้ยยังชีพคนพิการ การจัดสรรเงิน
ชวยเหลือครอบครัวคนพิการ การชวยเหลือคาอาหาร คาพาหนะ คารักษาพยาบาลสําหรับผูตกทุกขไดยากที่
ตองกลับภูมิลําเนา ฯลฯ สําหรับความพึงพอใจในสวัสดิการปรากฎวาแรงงานภาคเกษตรมีความพึงพอใจทุก
สวัสดิการและอยูในระดับมาก สําหรับการทดสอบปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงสวัสดิการสังคมของแรงงาน      
ภาคเกษตรโดยใชสถิติไคสแควร พบวา อายุมีความสัมพันธกับโครงการกระจายการถือครองที่ดินโดยมอบ
เอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 โครงการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โครงการดูแลผูสูงอายุ ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธกับโครงการรักษาฟรี โครงการกระจายการถือครองที่ดินโดยมอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4 -01 
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ภัยแลง โครงการการฝกอบรมอาชีพสตรีที่ด อยโอกาสใน             
ศูนยสงเคราะห รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับโครงการคาไฟฟาฟรี และโครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัย น้ําทวม ภัยแลง สมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธกับโครงการนําที่ดินราชพัสดุให แรงงาน     
ภาคเกษตรเชาทําการเกษตร การครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความสัมพันธกับโครงการการรักษาพยาบาลใน
หลักประกันสุขภาพและโครงการจายเบี้ยสูงอายุ โดยเพศและอาชีพไมมีความสัมพันธกับการเขาถึงสวัสดิการ
สังคมของแรงงานภาคเกษตร ดังนั้น ควรมีการวางแผนจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของแรงงาน
ภาคเกษตร โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน การประชาสัมพันธใน
ดานขอมูลขาวสารรวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ ที่แรงงานภาคเกษตรพึงไดรับใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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      สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (2553) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการแกแรงงานภาคเกษตร เปนการศึกษา
เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินการของ อปท. ในการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร 
ซึ่งไดทําการศึกษาใน 6 จังหวัดที่มีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และแรงงานภาคเกษตรผูถือครองทํา
การเกษตรมากที่สุดในแตละภาค ไดแก จังหวัดนครราชสีมา สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร เชียงใหม 
และเชียงราย รวมทั้งสิ้น 278 แหง พบวา การดําเนินงานของ อบต. ดานการคุมครองแรงงานอยูในระดับ  
ปานกลาง โดยงานของ อบต. สวนใหญจะเปนงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมการประกอบอาชีพของแรงงาน    
ภาคเกษตรมากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม 
แตในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานโดยตรง คือ การจัดตั้งศูนยขอมูลแรงงานนั้นอยูในระดับนอย สวนการจัด
สวัสดิการสังคมของ อบต. จากจํานวนสวัสดิการที่มีการจัดใหแกแรงงานภาคเกษตร 22 ประเภท พบวา 
สวัสดิการผูสูงอายุเปนสวัสดิการที่มีการจัดใหแกแรงงานภาคเกษตรมากที่สุด หรือรอยละ 96.76 รองลงมา 
ไดแก การสรางถนนเพ่ือการขนสงสินคาเกษตร แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร หอกระจายขาวและเสียงตามสาย 
และ การฝกอบรมกลุมอาชีพเกษตรกร สําหรับปญหาในการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ไมมีขอบังคับให อบต. ดําเนินการชวยเหลือแรงงานภาคเกษตรในเรื่องการคุมครอง
แรงงานและจัดสวัสดิการโดยตรง มาตรา 67 เกี่ยวกับหนาที่ของ  อบต. นั้นระบุเพียงการสงเสริมดาน        
การประกอบอาชีพซึ่งเปนหนาที่ ที่อบต. จะทําหรือไมทําก็ได และยังขาดการประสานงานหรือการดําเนินการ
ใหความรูในเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวง
แรงงาน รวมทั้งการจัดทําทะเบียนแรงงานภาคเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือจะไดสํารวจเกี่ยวกับความตองการในการ
คุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหตรงกับความตองการของแรงงานภาคเกษตร อีกทั้ง อบต.  สวนใหญ              
ขาดงบประมาณและกําลังคนที่มีความรูในการดําเนินการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงาน    
ภาคเกษตร ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ อบต. ใหครอบคลุมการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร เพ่ือใหมี     
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสม  

      สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) ไดจัดทําโครงการศึกษานโยบายแรงงานภาคเกษตร 
รวมกับบริษัทเอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด ทําการสํารวจสภาพการจางงาน และสวัสดิการ
แรงงานภาคเกษตร โดยการสัมภาษณแรงงานรับจางภาคเกษตรและผูประกอบการ จํานวน 391 คน พบวา
แรงงานภาคเกษตร และแรงงานรับจางภาคเกษตรในสวนที่จางประจํา สวนใหญจะทํางานตลอด 7 วันใน      
1 สัปดาห และแรงงานรับจางเพียงรอยละ 30 ที่มีวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษ มีระยะเวลา
ทํางานตอเนื่องต่ํากวา 8 ชั่วโมงตอวัน  โดยแรงงานรับจางภาคเกษตรลาหยุดเนื่องจากการเจ็บปวยจาก     
การทํางานประมาณรอยละ 40 จะไมไดรับเงินชดเชย สวนสวัสดิการที่แรงงานรับจางภาคเกษตรสวนใหญ
ไดรับ ไดแก  น้ําดื่ม หองน้ํา ที่ พัก และยารักษาโรค ซึ่งอยู ในเกณฑไมไดมาตรฐาน แตเปนไปตาม           
ความเหมาะสมของสังคมในชนบท และแรงงานรับจางกวาครึ่งหนึ่งทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ และสวนใหญมีอุปกรณปองกันอันตรายซึ่งไมไดมาตรฐานและไมนิยมนํามาใชสะทอนถึงการไมทราบ
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และเชียงราย รวมทั้งสิ้น 278 แหง พบวา การดําเนินงานของ อบต. ดานการคุมครองแรงงานอยูในระดับ  
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สวัสดิการผูสูงอายุเปนสวัสดิการที่มีการจัดใหแกแรงงานภาคเกษตรมากที่สุด หรือรอยละ 96.76 รองลงมา 
ไดแก การสรางถนนเพ่ือการขนสงสินคาเกษตร แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร หอกระจายขาวและเสียงตามสาย 
และ การฝกอบรมกลุมอาชีพเกษตรกร สําหรับปญหาในการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ไมมีขอบังคับให อบต. ดําเนินการชวยเหลือแรงงานภาคเกษตรในเรื่องการคุมครอง
แรงงานและจัดสวัสดิการโดยตรง มาตรา 67 เกี่ยวกับหนาที่ของ  อบต. นั้นระบุเพียงการสงเสริมดาน        
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ใหความรูในเรื่องการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง คือ กระทรวง
แรงงาน รวมทั้งการจัดทําทะเบียนแรงงานภาคเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือจะไดสํารวจเกี่ยวกับความตองการในการ
คุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหตรงกับความตองการของแรงงานภาคเกษตร อีกทั้ง อบต.  สวนใหญ              
ขาดงบประมาณและกําลังคนที่มีความรูในการดําเนินการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงาน    
ภาคเกษตร ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ อบต. ใหครอบคลุมการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร เพ่ือใหมี     
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสม  

      สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) ไดจัดทําโครงการศึกษานโยบายแรงงานภาคเกษตร 
รวมกับบริษัทเอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด ทําการสํารวจสภาพการจางงาน และสวัสดิการ
แรงงานภาคเกษตร โดยการสัมภาษณแรงงานรับจางภาคเกษตรและผูประกอบการ จํานวน 391 คน พบวา
แรงงานภาคเกษตร และแรงงานรับจางภาคเกษตรในสวนที่จางประจํา สวนใหญจะทํางานตลอด 7 วันใน      
1 สัปดาห และแรงงานรับจางเพียงรอยละ 30 ที่มีวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษ มีระยะเวลา
ทํางานตอเนื่องต่ํากวา 8 ชั่วโมงตอวัน  โดยแรงงานรับจางภาคเกษตรลาหยุดเนื่องจากการเจ็บปวยจาก     
การทํางานประมาณรอยละ 40 จะไมไดรับเงินชดเชย สวนสวัสดิการที่แรงงานรับจางภาคเกษตรสวนใหญ
ไดรับ ไดแก  น้ําดื่ม หองน้ํา ที่ พัก และยารักษาโรค ซึ่งอยู ในเกณฑไมไดมาตรฐาน แตเปนไปตาม           
ความเหมาะสมของสังคมในชนบท และแรงงานรับจางกวาครึ่งหนึ่งทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ และสวนใหญมีอุปกรณปองกันอันตรายซึ่งไมไดมาตรฐานและไมนิยมนํามาใชสะทอนถึงการไมทราบ
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ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวแรงงานภาคเกษตรเองในระยะยาว และยังพบวาสถานประกอบการสวนใหญให
แรงงานภาคเกษตรทํางานลวงเวลาโดยไมไดจายคาจางงานลวงเวลาให และมีสถานประกอบการเพียงครึ่งหนึ่ง
ที่จายเงินชดเชยใหกรณีแรงงานสตรีลาคลอดและจายคารักษาพยาบาลกรณีลูกจางประสบอุบัติเหตุหรือ
เจ็บปวยจากการทํางาน จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะ คือ ควรมีนโยบายคุมครองแรงงานภาคเกษตร โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณควรรับผิดชอบในการออกนโยบาย กลยุทธ และมาตราการใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนขอมูลดานแรงงานภาคเกษตรรวมกับกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ควรมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดของแรงงานภาคเกษตรผานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล นโยบายสรางงานเพ่ือรองรับแรงงานภาคเกษตรในชวงวางงานตามฤดูกาล โดยภาครัฐควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหชุมชนดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดการจางงานในทองถิ่นนอกฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึง       
การเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน สนับสนุนการสรางกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต
และภาคการคา ตลอดจนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใน      
ภาคเกษตร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

      2.2.1 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 
                ความหมาย ในกฎกระทรวงนี้ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับ       
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใชการประมงทะเล และ
กําหนดใหความคุมครองลูกจางในงานเกษตรกรรมที่มิไดจางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานใน
ลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  

             สาระสําคัญ กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 
กําหนดการคุมครองลูกจางในงานเกษตรกรรม ดังนี้ 

   1) หามนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายใน      
การทํางานจากลูกจางเวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของนายจาง 

   2) ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชาย หญิง เทาเทียมกันในการจางงาน เชน กําหนดคาจาง 
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได 

   3) หามนายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน
ทางเพศลูกจางหญิงหรือเด็ก 

   4) หามนายจางใหลูกจางทํางาน ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตรา
น้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   5) หามนายจางจายคาจางของลูกจางเด็กใหแกบุคคลอ่ืน หามเรียกหรือรับเงินประกันจาก
ลูกจางเด็กและหามนําเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ ที่จายลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือ     
กอนถึงงวดการจายคาจางในแตละคราวมาหักคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางเด็ก  
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 6) หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปเปนลูกจาง  นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแต    
13 ปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนไดเฉพาะงานที่ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานที่ไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาต
จากบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กนั้น  

 7) นายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง กรณีลูกจางพัก 
อาศัยอยูกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยใหแกลูกจาง และ 
ใหนายจางจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  
   8) กรณีนายจางไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
ในทองที่ท่ีลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูก็ได 
   9) กรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจาง ซึ่งถึงแกความตายและ      
ไมพอใจคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ใหนําคดีไปสูศาลแรงงาน 

2.2.2 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับแรงงาน 
ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานหลายฉบับที่กําหนดแนวทางปฏิบัติของนายจาง 

และสิทธิของผูใชแรงงาน ไดแก 
2.2.2.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คือกฎหมายทีบ่ัญญัตถิึงสิทธแิละ 

หนาที่ระหวางนายจางและลูกจาง โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนใน
การทํางาน ทั้งนี้ เพื่อใหลูกจางไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร 
      2.2.2.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน     
พ.ศ. 2554  กําหนดใหนายจางมีหนาที่จัดดูแลสถานประกอบกิจการ และลูกจางใหมีสภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิให
ลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย และใหลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจาง
ในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัย 

     2.2.2.3 พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ลูกจางในปจจุบันเขาใจวา
เปนตัวเลขที่เรียกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 แตเขาใจแตกตางกัน เพราะ 33, 39 
และ 40 เปนการแบงชนิดของผูประกันตนไว และแบงการไดรับสิทธิประโยชนไวแตกตางกัน ดังนั้น ลูกจาง   
ทั้ง 3 ประเภท จะไดรับสิทธิแตกตางกัน ในสวนที่เกี่ยวของกับแรงงานภาคเกษตร ไดแก 

มาตรา 40 หมายถึงประชาชนทั่วไป  ที่ประสงคจะประกันตนตามมาตรา 40 
ผูประกันตนตามมาตรานี้ไมไดเปนลูกจางเปนประชาชนที่ทํางานอิสระ แตประสงคจะเขาอยูในการคุมครอง
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม 2553 โดยใหสํานักงานประกันสังคมขยายความคุมครองประกันสังคมตาม
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผูประกันตนตามมาตรา 40 จะไดรับ           
ความคุมครอง 4 กรณี คือกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ โดยใหมีสิทธิ 2 ทางเลือกคือ 
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      2.2.2.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน     
พ.ศ. 2554  กําหนดใหนายจางมีหนาที่จัดดูแลสถานประกอบกิจการ และลูกจางใหมีสภาพการทํางานและ
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มาตรา 40 หมายถึงประชาชนทั่วไป  ที่ประสงคจะประกันตนตามมาตรา 40 
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มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผูประกันตนตามมาตรา 40 จะไดรับ           
ความคุมครอง 4 กรณี คือกรณีเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ โดยใหมีสิทธิ 2 ทางเลือกคือ 
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     ทางเลือกท่ี 1 จายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน เงินสมทบที่จาย 100 บาทตอเดือน 
หรือวันละประมาณ 3 บาท ในระยะแรกรัฐบาลมีนโยบายอุดหนุนให 30 บาทและผูประกันตนจาย 70 บาท 
ไดรับสิทธิประโยชน 3 กรณี คือ 

     (1) กรณีเจ็บปวย นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 2 วันขึ้นไปไดรับเงินชดเชย 
วันละ 200 บาท ไมเกิน 20 วันตอป  

     (2) กรณีทุพพลภาพ ไดรับเงินชดเชย 500 บาท/เดือน เปนเวลา 15 ป (เงื่อนไข   
การไดรับสิทธิคือภายในระยะเวลา 10 เดือน กอนทุพพลภาพสงเงินสมทบมาแลวอยางนอย 6 เดือน) ไดรับ
เงินชดเชย 650 บาท/เดือน เปนเวลา 15 ป (เงื่อนไขการไดรับสิทธิคือภายในระยะเวลา 20 เดือนกอน ทุพพล
ภาพสงเงินสมทบมาแลวอยางนอย  12 เดือน) ไดรับเงินชดเชย 800 บาท/เดือน เปนเวลา 15 ป (เงื่อนไข  
การไดรับสิทธิ คือ ภายในระยะเวลา 40 เดือน กอนทุพพลภาพสงเงินสมทบมาแลวอยางนอย 24 เดือน) และ
ไดรับเงินชดเชย 1,000 บาท/เดือน เปนเวลา 15 ป (เงื่อนไขการไดรับสิทธิ คือ ภายในระยะเวลา 60 เดือน
กอนทุพพลภาพสงเงินสมทบมาแลวอยางนอย 36 เดือน) หากผูทุพพลภาพตาย ผูจัดการศพก็จะไดรับ         
คาทําศพ 20,000 บาท 

      (3) กรณีตาย ไดรับคาทําศพ 20,000 บาท (เงื่อนไขการไดรับสิทธิ คือ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนกอนตาย สงเงินสมทบมาแลวอยางนอย 6 เดือน) 
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หรือวันละประมาณ 5 บาท ในระยะแรกรัฐบาลมีนโยบายอุดหนุนให 50 บาทและผูประกันตนจาย 100 บาท  
ทั้งนี้ ผูประกันตนที่ประสงครับเงินบําเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้นสามารถจายเงินสมทบเพ่ิมเติมไดไมเกินเดือนละ  
1,000 บาท ไดรับสิทธิประโยชน 4 กรณี คือ ไดรับสิทธิประโยชน 3 กรณีแรกเชนเดียวกับทางเลือกที่ 1 และ
ไดรับเงินเพ่ิมอีก 1 กรณี คือ กรณีชราภาพ ผูประกันตนจะไดรับเงินออมคืนเปนเงินกอนขั้นต่ํา 50 บาท/เดือน พรอม    
ดอกผลเมื่ออายุครบ 60 ป 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ  
        2.2.3.1 คําจํากัดความแรงงานนอกระบบ 

        องคการแรงงานระหวางประเทศหรือ ILO ไดใหคาํจํากัดความแรงงานนอกระบบ 
โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม (ILO, 2002) กลาวคือ 

1. แรงงานในฐานะผูประกอบอาชีพอิสระ ประกอบดวยนายจาง ผูจางงานตนเอง 
(Own account operator) และสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทน (Unpaid family 
worker) 

2. แรงงานในฐานะที่เปนลูกจางนอกระบบ ซึ่งอาจทํางานในวิสาหกิจที่เปนทางการ 
หรือไมเปนทางการก็ได รวมถึงแรงงานที่ไมมีนายจางแนนอน ซึ่งประกอบไปดวย แรงงานรับจางรายวัน 
แรงงานรับเหมาชวงในภาคอุตสาหกรรม แรงงานพันธะสัญญาและแรงงานชั่วคราว แรงงานที่ทํางานไมเต็ม
เวลา (Part–time worker) ที่ไมไดรับการคุมครอง และแรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียนถูกตอง           
ตามกฎหมาย แมจะมีคําจํากัดความดังกลาว แตจากความหลากหลายของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ 
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ตลอดจนความแตกตางในดานขนาดและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของแตละประเทศ จึงทําให
ประเทศตางๆ มีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันไป  

ในประเทศไทยมีการใหคําจํากัดความแรงงานนอกระบบที่แตกตางกัน ดังนี้ 
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ให 

ความหมาย “เศรษฐกิจนอกระบบ” หมายถึง การประกอบอาชีพและธุรกิจซึ่งไมอยูภายใตการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ โดยจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเปน 4 กลุมยอย ประกอบดวย 

1.1 กลุมการผลิต เชน แรงงานภาคเกษตรรายยอย แรงงานรับจางภาคเกษตร 
ผูรับงานมาทําที่บาน ผูรับจางรายยอย ธุรกิจระดับครัวเรือน ธุรกิจชุมชน    
ผูประกอบอาชีพอิสระ 

    1.2 กลุมการคาและบริการ ไดแก หาบเรแผงลอย การรับซื้อของเกา 
    1.3 กลุมบริการขนสง เชน มอเตอรไซครับจาง รถตูโดยสาร รถแท็กซี่ 
    1.4 กลุมกิจกรรมภาคครอบครัว เชน การทํางานบาน การดูแลคนชรา 
2. สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหความหมายแรงงานนอกระบบโดยอางอิงกับ

ความหมายของแรงงานในระบบวา หมายถึง ผูที่ทํางานตั้งแตอายุ  15 ปขึ้นไป แตการทํางานไมไดรับ       
ความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน 

3. กระทรวงแรงงาน จําแนกแรงงานนอกระบบเปน 7 กลุม โดยมีแนวคิด 
เชนเดียวกับ ILO ประกอบดวย ผูรับงานไปทําที่บานและผูรับจางทําของ สหกรณเครดิตยูเนียน แรงงาน    
ภาคเกษตรและชาวประมง คนขับขี่ยานพาหนะรับจางนอกระบบ ผูประกอบอาชีพอิสระในและนอกภาค
เกษตร ลูกจางของนายจางที่ไมไดทํางานท้ังป และลูกจางทํางานบาน 

4. สํานักงานประกันสังคมใหความหมาย “แรงงานนอกระบบ” หมายถึง  
“ผูมีการทํางาน มีรายได และไมมีนายจาง หรือไมอยูในความคุมครองของกฎหมายประกันสังคม” โดยจําแนก
ออกเปน 2 กลุมใหญ (สํานักงานประกันสังคม, 2548) กลาวคือ 

     4.1 กลุมที่มีการทํางานหรือรับจางและมีรายได เชน ผูรับงานไปทําที่บาน       
ผูรับจางทําของ แรงงานรับจางตามฤดูกาล (แรงงานภาคเกษตร)  แรงงานในกิจการประมง ผูรับจางทํางาน
บาน คนขับรถสวนตัว 

     4.2 กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน คนขับรถรับจาง ผูทําการเกษตรทั้งท่ี 
มีที่ดินเปนของตนเองหรือเชา ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา ชางซอมนาฬิกา เจาของรานขายของ
ชํา รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระ ระดับวิชาชีพซึ่งมีรายไดสูงดวย เชน ทนายความ แพทย ทันตแพทย 

จากคําจํากัดความที่หลากหลายเชนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการขาดความเปน
เอกภาพทางความคิดตอกลุมแรงงานนอกระบบเหลานี้ อยางไรก็ตาม จากคํานิยามดังกลาวขางตนสามารถ
สรุปไดวา แรงงาน นอกระบบทั้งหมดอาจประกอบอาชีพอยูในฐานะที่เปนไดทั้ ง นายจาง ลูกจาง และผู
ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้หากมองคุณลักษณะรวมกันของแรงงานนอกระบบทั้งหมดก็จะพบประเด็นที่
เหมือนกัน คือ ในดานเศรษฐกิจแรงงานนอกระบบทั้ งหมดลวนอยูภายนอกกฎระเบียบหรือขอบเขตการ
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ผูรับจางทําของ แรงงานรับจางตามฤดูกาล (แรงงานภาคเกษตร)  แรงงานในกิจการประมง ผูรับจางทํางาน
บาน คนขับรถสวนตัว 

     4.2 กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน คนขับรถรับจาง ผูทําการเกษตรทั้งท่ี 
มีที่ดินเปนของตนเองหรือเชา ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา ชางซอมนาฬิกา เจาของรานขายของ
ชํา รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระ ระดับวิชาชีพซึ่งมีรายไดสูงดวย เชน ทนายความ แพทย ทันตแพทย 

จากคําจํากัดความที่หลากหลายเชนนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการขาดความเปน
เอกภาพทางความคิดตอกลุมแรงงานนอกระบบเหลานี้ อยางไรก็ตาม จากคํานิยามดังกลาวขางตนสามารถ
สรุปไดวา แรงงาน นอกระบบทั้งหมดอาจประกอบอาชีพอยูในฐานะที่เปนไดทั้ ง นายจาง ลูกจาง และผู
ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้หากมองคุณลักษณะรวมกันของแรงงานนอกระบบทั้งหมดก็จะพบประเด็นที่
เหมือนกัน คือ ในดานเศรษฐกิจแรงงานนอกระบบทั้ งหมดลวนอยูภายนอกกฎระเบียบหรือขอบเขตการ
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ดําเนินงานของภาครัฐ สิ่งที่ตามมา ก็คือ การไมถูกบันทึกอยูในระบบทะเบียน (Unregistered) เมื่อเปนเชนนี้
ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความยากลําบากเพราะขาดโอกาสในดานตางๆ 
อาทิ การเขาถึงแหลงเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน เปนตน ในดานหลักประกันสังคม แรงงานนอกระบบ
อยูนอกขอบเขตการใหความคุมครองและหลักประกันทางสังคมที่จะไดรับจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเห็นจะมี
แตเพียงหลักประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค) เทานั้นที่จะไดรับในฐานะประชาชน
ทั่วไป แตสําหรับสิทธิในการเขาสูระบบประกันสังคมดวยตนเองตามกฎหมายประกันสังคมนั้น แมจะมี       
การขยายขอบเขตความครอบคลุมสวัสดิการตามที่กลาวมาขางตนแลวก็ตาม ก็ยังคงพบวามีแรงงานนอกระบบ
จํานวนนอยที่ เขาสูระบบประกันสังคมในปจจุบัน ทั้ งนี้สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง สืบเนื่องมาจาก           
ความครอบคลุมของสิทธิที่จะไดรับมีเพียงการคลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิตเทานั้น ยังไมรวมถึงสิทธิ
การรักษาพยาบาลยามเจ็บปวยที่แรงงานสวนใหญเห็นวามีความสําคัญ 

2.2.3.2 นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ 
         (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  แนวทางสําคัญใน             
การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับแรงงานนอกระบบคือ “บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางานรวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้ง
ในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการณการทํางาน” (มาตรา 44) “สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงาน
ทํา  คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทน
ของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 
ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ” มาตรา 84 (7) 
   สรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีความชัดเจนที่จะให    
การคุมครองแรงงานนอกระบบใหมีหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน เนนการสรางความมั่นคงใน    
การดํารงชีวิต และสิทธิในการไดรับสวัสดิการทางสังคมอยางเทาเทียมกัน แตในปจจุบันกฎหมายที่ มี       
ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียงไมกี่ฉบับ อีกทั้งยังใหความคุมครองเฉพาะกลุมเทานั้นไม
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทั้งหมด ไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 39 และมาตรา 
40 ซึ่งใหความคุมครองเฉพาะผูที่สมัครใจขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม 
พระราชบัญญัติคุมครองรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2553 
 (2) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
           อนุสัญญาองคการระหวางประเทศ ILO ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันแลว มี 15 ฉบับ 
โดยสวนใหญกฎหมายที่รองรับอนุสัญญาดังกลาวเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแกแรงงานที่เปนทางการที่
ขึ้นทะเบีบนประกันสังคม ยังมีอนุสัญญาอีก 2 ฉบับที่มีความสําคัญตอแรงงานไทยรวมถึงแรงงานขามชาติดวย 
ซึ่งเปนอนุสัญญาที่เครือขายแรงงานเรียกรองใหรัฐบาลไทยใหสัตยาบัน คือ อนุสัญญา ILO 87 วาดวยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ป 2491 และ อนุสัญญา ILO 98 วาดวยการนําสิทธิใน
การรวมตัวเปนองคการและสิทธิในการเจรจาตอรองไปปฏิบัติ ป 2496 เนื่องดวยเปนอนุ สัญญาที่รับรอง
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คนงานใหมีสิทธิรวมตัวเพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือปกปองสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ       
ตัวแรงงานเองและนายจางเชนกัน 
      (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
           แผน พัฒนาฯ  ฉบั บที่  1 1  มุ ง ห วั ง ใ ห สั ง คม ไท ยมี ค ว ามส ง บสุ ข เ พ่ิ ม ขึ้ น                    
ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได การประกอบอาชีพ และการเขาถึงแหลงทรัพยากรใหการดูแลดานสุขภาพของ
ประชาชนโดยการลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได สรางรากฐานความเขมแข็งทางเศรษฐกิจโดย     
การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้สาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบปรากฏในยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคมเนนโอกาสการเขาถึงบริการ 
ทางสังคมที่มีคุณภาพการเขาถึงแหลงทุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จะเปนฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคงยกระดับรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจน
ไดรับการคุมครองสิทธิพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่ งยืน      
มีแนวทางที่เก่ียวกับแรงงานนอกระบบ 2 แนวทางไดแก  

(1) พัฒนากําลังแรงงานใหมคีวามรูและสมรรถนะที่สอดคลองกบัโครงสราง 
การผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค เปดรับการเรียนรูอยางกวางขวางและสอดคลอง
กับแนวโนมการจางงานในอนาคต  

(2) สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยไมถูกกีดกันและแบงแยก  

ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดแรงงานภาคเกษตร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรแรงงานภาคเกษตร ชุมชนและแรงงาน
ภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน มีแนวทางที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบคือ สงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุนตางประเทศ และ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางมีคุณภาพ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิม        
ผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนภาครัฐจําเปนตองพัฒนา   
ความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
ทักษะดานภาษา การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศ และคุมครองสิทธิประโยชน
แรงงานไทยในตางประเทศใหไดรับประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด 
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คนงานใหมีสิทธิรวมตัวเพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือปกปองสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ       
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ประชาชนโดยการลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได สรางรากฐานความเขมแข็งทางเศรษฐกิจโดย     
การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้สาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคมเนนโอกาสการเขาถึงบริการ 
ทางสังคมที่มีคุณภาพการเขาถึงแหลงทุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จะเปนฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคงยกระดับรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจน
ไดรับการคุมครองสิทธิพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่ งยืน      
มีแนวทางที่เก่ียวกับแรงงานนอกระบบ 2 แนวทางไดแก  

(1) พัฒนากําลังแรงงานใหมคีวามรูและสมรรถนะที่สอดคลองกบัโครงสราง 
การผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค เปดรับการเรียนรูอยางกวางขวางและสอดคลอง
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(2) สรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยไมถูกกีดกันและแบงแยก  

ยุทธศาสตรที่ 3 ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดแรงงานภาคเกษตร สนับสนุนครัวเรือนและองคกรแรงงานภาคเกษตร ชุมชนและแรงงาน
ภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน มีแนวทางที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบคือ สงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุนตางประเทศ และ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางมีคุณภาพ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิม        
ผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนภาครัฐจําเปนตองพัฒนา   
ความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
ทักษะดานภาษา การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศ และคุมครองสิทธิประโยชน
แรงงานไทยในตางประเทศใหไดรับประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด 
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          (4) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 
           แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ที่ครอบคลุม
ดานการเกษตร ภาพรวมทั้งหมด ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตร  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความมั่นคงดานอาหาร และการพัฒนาทรัพยากร
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกําหนดกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
สูการปฏิบัติใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงในพ้ืนที่ ทองถิ่น และชุมชน ใหมีความเขาใจในยุทธศาสตร         
การพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ทองถิ่น และชุมชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใชแนวคิดและ   
ทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการใหแรงงานภาคเกษตรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงดานอาหาร เปนฐานสรางรายไดใหแผนดิน ทั้งนี้สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร คือ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความมั่นคงอาหาร และ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับแรงงานภาคเกษตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตร เพ่ือใหแรงงาน   
ภาคเกษตรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยงดานการผลิต การตลาด และมี     
การกระจายรายไดที่ท่ัวถึง ผลักดันใหมีการพัฒนาระบบสวัสดิการใหครอบคลุมแรงงานดานการเกษตร พัฒนา
ระบบการคุมครองที่ดิน สรางองคความรูใหกับแรงงานภาคเกษตรใหเหมาะสมในแตละชวงอายุ สนับสนุนให
ประชาชนทําสวนผักคนเมืองและนําของเหลือใชในครัวเรือนหรือชุมชนมาเปนพลังงานกาซชีวภาพ สราง
แรงงานภาคเกษตรรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตรทดแทนรุนเดิม ส งเสริมใหองคกรเกษตรกรและสถาบันมี       
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอํานวยความสะดวกทางดานขอมูล ขาวสารทั้ง         
ดานการผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพ่ือลดปญหาอุปสรรคในทางการคา    
สินคาเกษตร  
  (5) นโยบายรัฐบาล 
       จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 มีนโยบายที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบและเปน
นโยบายเรงดวนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินการในปแรกคือ 
       (5.1) การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจาก     
ภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยจัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสง
ผูโดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชจริงตอเดือน และแกไขปญหา          
คาครองชีพโดยการดูแลสินคาและการมีรายไดเพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อสุทธิของประชาชน 
       (5.2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุล
และความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจ โดยพักหนี้ครัวเรือนของแรงงานภาคเกษตรรายยอย
และผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูที่มีหนี้เกิน 
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500,000 บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจรเพ่ือสราง
โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคงและสามารถใชหนี้คืน รวมทั้งดําเนินการใหแรงงาน
มีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 
15,000 บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระแก
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบเพ่ือใหแรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพไดอยางมีศักดิ์ศรีและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และจัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ 60  - 69 ป จะไดรับ      
600 บาท อายุ 70 - 79 ป จะไดรับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะ
ไดรับ 1,000 บาท 
       (5.3) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายยอย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเปนการดูแลสังคมใน
ชุมชน จัดหาแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการและประชาชนโดยเพ่ิมเงินกองทุนหมู บานและชุมชนเมืองอีก
แหงละ 1 ลานบาท  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท จัดตั้ง
กองทุนตั้งตัวไดในวงเงินประมาณ 1,000 ลานบาทตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสราง
ผูประกอบการรายยอย เพ่ือใหกูยืมเพ่ือการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ”         
ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม ที่จะเปนกลไกใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนจํานวนเงิน 300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 บาท ตามลําดับขนาดของหมูบาน 
เพ่ือใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 
       (5.4) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหแรงงานภาคเกษตรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยดูแล
ราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการ          
ทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหแรงงานภาคเกษตรสามารถขายสินคาเกษตร
ไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับตนทุน นําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคง          
ดานรายไดใหแกแรงงานภาคเกษตร เริ่มตนจากการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น
ไมเกินรอยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยา
ความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแกแรงงานภาคเกษตร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนแรงงาน     
ภาคเกษตรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับแรงงานภาคเกษตร 
       (5.5) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น โดยสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรใหสามารถพัฒนาเปนชางฝมือ     
ดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล     
หนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ ดวยการสนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น 
ผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ การเขาถึงแหลงทุนและ
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แหงละ 1 ลานบาท  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท จัดตั้ง
กองทุนตั้งตัวไดในวงเงินประมาณ 1,000 ลานบาทตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสราง
ผูประกอบการรายยอย เพ่ือใหกูยืมเพ่ือการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ”         
ในสถานศึกษาโดยมุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม ที่จะเปนกลไกใหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนจํานวนเงิน 300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 บาท ตามลําดับขนาดของหมูบาน 
เพ่ือใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 
       (5.4) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหแรงงานภาคเกษตรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยดูแล
ราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการ          
ทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหแรงงานภาคเกษตรสามารถขายสินคาเกษตร
ไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับตนทุน นําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคง          
ดานรายไดใหแกแรงงานภาคเกษตร เริ่มตนจากการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น
ไมเกินรอยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยา
ความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแกแรงงานภาคเกษตร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนแรงงาน     
ภาคเกษตรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับแรงงานภาคเกษตร 
       (5.5) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง
เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น โดยสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคา เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรใหสามารถพัฒนาเปนชางฝมือ     
ดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล     
หนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ ดวยการสนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น 
ผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ การเขาถึงแหลงทุนและ
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การตลาด เชิงรุกท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาค
และเมืองทองเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวและการสงออก 
       (5.6) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ   
ถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และ    
เปนธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผูปวยที่พึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตางๆ บูรณาการแผนงานของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและคุมคาตอการใหบริการมาใชใหแพรหลาย รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้องรัง  ไดแก  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝาระวังโรคอุบัติใหม และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 
 2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ 

        2.2.4.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม รัฐสวัสดิการ สังคมสวัสดิการ สวัสดิการถวนหนา 
ฐานการคุมครองทางสังคม  
       สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ.2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมายถึง 
ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคง
ทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองไดอยาง
ทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย   
การทํางาน การมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับและการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  

   สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ตาม Encyclopedia Britanica หมายถึง         
การปฏิบัติจัดทําทั้งหลาย ไมวาโดยสวนราชการหรือเอกชน เปนการปฏิบัติจัดทําเพ่ือชวยเหลือบุคคล 
ครอบครัว กลุมชน ใหมีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและฐานะทางสังคมที่นาพึงพอใจ โดยมุงให
สามารถชวยเหลือตนเองได และชวยเหลือผูอื่นในสังคมเดียวกันไดตอไป  

   รัฐสวัสดิการ (Welfare State) หมายถึง รัฐชาติหรือสังคมท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบ 
ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในดานตางๆ เชนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนใน   
ดานการศึกษา สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม เปนตน 
(รองศาสตราจารย ดร.กิติพัฒน นนทปทมะดุล คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

   สังคมสวัสดิการ (Welfare Society) หมายถึง การผนึกกําลังจากภาคสวนตางๆ ใน 
สังคมสรางสรรคสวัสดิการสังคมขึ้นในหลายรูปแบบ มีการจัดการโดยหลายสถาบัน และสรางความรวมมือจาก
หลายฝายใหเขามามีสวนรวมในการผลิตสวัสดิการอยางกวางขวาง ครอบคลุม โดยแตละรูปแบบและแตละ
สถาบันมีความเปนอิสระตอกันภายใตความรับผิดชอบและการดูแลของสังคมโดยรวม (การกระจายรายไดดวย
สังคมสวัสดิการ, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
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   สวัสดิการถวนหนา (Welfare for All) หมายถึง สวัสดิการขั้นต่ําที่ทําใหชีวิตอยูได   
สมกับความเปนมนุษย เปนสวัสดิการที่รัฐมีสวนรวมในการรับผิดชอบทั้งการเงินและการกําหนดกฎระเบียบ     
เนนการสรางระบบการคุมครองและปองกัน (more active) ตองเปนแบบถวนหนาจริงๆ เมื่อมีผูหลุดลอด
จากระบบการคุมครอง จึงหยิบยื่นการชวยเหลือแบบใหเปลา (passive) เปน targeting ถาสวนที่เปนถวน
หนาดีพอ สวนที่เปน targeting จะมีเพียงเล็กนอย ระบบสวัสดิการจะมีอยูไมวาเศรษฐกิจจะดีหรือแย        
(ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) 
     ฐานการคุมครองทางสังคม (Social Protection Floor) เปนชุดนโยบายทางสังคมเพ่ือ
บูรณาการการสรางหลักประกันรายไดและการเขาถึงบริการทางสังคมสําหรับทุกคนโดยเฉพาะ                
กลุมผูดอยโอกาส โดยการปองกันและเสริมสรางศักยภาพของคนในวงจรชีวิต ซึ่งไดแกการใหหลักประกัน
รายไดข้ันพื้นฐานในรูปแบบของการชวยเหลือทางสังคม ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ เชน เงินบํานาญสําหรับ
ผูสูงอายุ เงินชวยเหลือคนพิการ เด็ก การใหหลักประกันรายไดในการทํางาน การวางงานและผูมีรายไดนอย 
รวมถึงการใหหลักประกันถวนหนา ในบริการสังคม เชน ดานสุขภาพ น้ําดื่มที่สะอาดและสุขาภิบาล    
การศึกษา ความมั่นคงดานอาหาร ที่อยูอาศัย และอ่ืนๆ ที่จําเปนแตละประเทศ (United Nation Chief 
Executives Board (CEB)) 
      2.2.4.2 นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม 
            คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยระบุสถานการณและสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางมีนัยสําคัญ ไดสงผลใหประเทศไทยวันนี้อยูในชวงการเปลี่ยนผานเชิงโครงสรางสําคัญ 3 ประการ คือ 
การเปลี่ยนผานทางดานการเมืองและการเปลี่ยนผานของโครงสรางประชากรและสังคมไทย โดยเฉพาะ
โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและคุณภาพของคนไทยจะมีผลกระทบตอปริมาณและ
คุณภาพของคนไทยในอนาคต ซึ่งมีความจําเปนตองพัฒนาระบบการศึกษา การใหบริการสุขภาพและสราง
สวัสดิการที่มั่นคงใหแกคนไทยทุกคน โดยนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 
     ประการที่หนึ่ง เพ่ือนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
โดยการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัย 
     ประการที่สอง เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท อยูบนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 
     ประการที่สาม  เ พ่ือนําประเทศไทยไปสู การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558           
อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมือง
และความม่ันคง 
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รายไดข้ันพื้นฐานในรูปแบบของการชวยเหลือทางสังคม ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ เชน เงินบํานาญสําหรับ
ผูสูงอายุ เงินชวยเหลือคนพิการ เด็ก การใหหลักประกันรายไดในการทํางาน การวางงานและผูมีรายไดนอย 
รวมถึงการใหหลักประกันถวนหนา ในบริการสังคม เชน ดานสุขภาพ น้ําดื่มที่สะอาดและสุขาภิบาล    
การศึกษา ความมั่นคงดานอาหาร ที่อยูอาศัย และอ่ืนๆ ที่จําเปนแตละประเทศ (United Nation Chief 
Executives Board (CEB)) 
      2.2.4.2 นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม 
            คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยระบุสถานการณและสภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางมีนัยสําคัญ ไดสงผลใหประเทศไทยวันนี้อยูในชวงการเปลี่ยนผานเชิงโครงสรางสําคัญ 3 ประการ คือ 
การเปลี่ยนผานทางดานการเมืองและการเปลี่ยนผานของโครงสรางประชากรและสังคมไทย โดยเฉพาะ
โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและคุณภาพของคนไทยจะมีผลกระทบตอปริมาณและ
คุณภาพของคนไทยในอนาคต ซึ่งมีความจําเปนตองพัฒนาระบบการศึกษา การใหบริการสุขภาพและสราง
สวัสดิการที่มั่นคงใหแกคนไทยทุกคน โดยนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 
     ประการที่หนึ่ง เพ่ือนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
โดยการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัย 
     ประการที่สอง เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท อยูบนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 
     ประการที่สาม  เ พ่ือนําประเทศไทยไปสู การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558           
อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมือง
และความม่ันคง 
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  นโยบายของรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม แยกตามสาขางานสวัสดิการ
สังคม 7 สาขา ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  นโยบายที่สําคัญและเก่ียวของกับแรงงานภาคเกษตรมี 4 ดาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 นโยบายของรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม 
 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

1 )  ส วั ส ดิ ก า ร ด า น
การศึกษา 

1) สรางผูประกอบการราย
ยอยเพ่ือใหสามารถกูยืม
เพ่ือการสรางอาชีพผนวก
กับกลไกของ “หนวยบม
เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ”  ใ น
สถานศึกษาโดยมุงใหเกิด 
นวัตรกรรมใหมที่จะเปน
กลไกใหมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
2)จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตใหแก โรงเรียน 
จัดทําระบบอินเทอรเน็ตไร
สายตามมาตรฐานการ
ใหบริการในสถานศึกษาที่
กํ า ห น ด โ ด ย ไ ม เ สี ย
คาใชจาย 

1) บรรจุความรูที่กาวหนาและไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและ
ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศและภาษาทองถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการ
ความรู  ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปน
ทองถิ่น และความ 
เปนไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการ
ผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไมรู
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน 
ใหมีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมี
ความรูคูคุณธรรมมุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกรวมทั้งสราง
ความตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเสมอภาค และดําเนินการให
การศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริงปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพ้ืนที่ให
เสร็จสมบูรณ โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพรอม 
2) สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมให
เกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ  
3) ดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาขั้นสูงโดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาที่
ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใชผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวไดปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับ
ใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบ
คัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม ดําเนินการ “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปดโอกาส  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 
 
 
2 )  ดํ า เ นิ น ก า ร ล ด
ข อ จํ า กั ด ข อ ง ก า ร
เขาถึงสวัสดิการดาน
สุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) สวัสดิการดานการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ก า ร มี
รายได 
 

 
 
 
1)  พัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ขอ ง ร ะบ บห ลั ก ป ร ะกั น
สุขภาพถวนหนา 30 บาท
รั ก ษ า ทุ ก โ ร ค  เ พ่ื อ ใ ห
ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น ไ ด รั บ
บ ริ ก า ร อย า ง มี คุ ณ ภ า พ 
สะดวก รวดเร็ว และเปน
ธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิ
ของผูปวยที่ พึงไดรับจาก
ระบบประกันสุขภาพตางๆ 
บู รณาการแผนงานของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ใหสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 
 
 
 
1)  พักหนี้ ค รั ว เ รื อนของ
เกษตรรายย อยและผู มี
ร า ย ไ ด ที่ มี ห นี้ ต่ํ า ก ว า 
500,000 บาท อยางนอย 3 
ป และปรับโครงสรางหนี้
สํ า ห รั บ ผู ที่ มี ห นี้ เ กิ น 
500,000 บาทรวมทั้งจัดทํา 

ใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศจัดการศึกษาชุมชน 
เพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอด
ชีวิต 
1) ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการสุขภาพท้ังระบบอยางมีบูรณาการการเชื่อมโยง 
ในทุกระดับ จัดใหมีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มี 
ประสิทธิภาพ และเรงผลิตบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขให เพียงพอกับปริมาณงานที่ เ พ่ิมขึ้นตาม
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 
2) เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลศูนยความเปน
เลิศที่กระจายอยูในสวนภูมิภาค และมีระบบการสงตอ
ผูปวยไปสูโรงพยาบาลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนใหโรงพยาบาลในระดับตางๆ มี เครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิใน
เขตเมืองและชนบทที่สมบูรณแบบทั่วประเทศ 
3) ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ โดย
กําหนดแผนงานแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย บุคคลทั่วไปเขาถึงการบริการอยางมีศักดิ์ศรี มี
คุณภาพ และเปนธรรม รวมทั้งใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพ
ในชุมชน จัดการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเผยแพรความรู
ดานสุขภาพผานสื่อแขนงตางๆ อยางเปนระบบ 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
1) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคน
ส วน ใหญของประ เทศ และให เศรษฐกิ จสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพโดยดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายไดที่เปน
ธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
มีการจางงานเต็มที ่
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เลิศที่กระจายอยูในสวนภูมิภาค และมีระบบการสงตอ
ผูปวยไปสูโรงพยาบาลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนใหโรงพยาบาลในระดับตางๆ มี เครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การแพทยที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิใน
เขตเมืองและชนบทที่สมบูรณแบบทั่วประเทศ 
3) ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ โดย
กําหนดแผนงานแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย บุคคลทั่วไปเขาถึงการบริการอยางมีศักดิ์ศรี มี
คุณภาพ และเปนธรรม รวมทั้งใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพ
ในชุมชน จัดการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเผยแพรความรู
ดานสุขภาพผานสื่อแขนงตางๆ อยางเปนระบบ 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
1) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคน
ส วน ใหญของประ เทศ และให เศรษฐกิ จสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพโดยดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจายรายไดที่เปน
ธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
มีการจางงานเต็มที ่
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฟนฟูอาชีพและแผนการ
ปรับโครงสรางการผลิตอยางครบ
วงจร เพ่ือสรางโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตดวย การ
มีรายไดที่มั่นคงและสามารถใช
หนี้คืน 
2) ดําเนินการใหแรงงานมีรายได
เปนวันละไมนอยกวา 300 บาท 
และผูที่ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไม
นอยกวา 15,000 บาท อยาง
สอดคลองกับผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร
รวมทั้งมีมาตรการเพ่ือลดภาระ
แก ผู ประกอบการที่ ได รั บ
ผลกระทบเพ่ือใหแรงงานและ
บุคลากรสามารถดํารงชีพได
อยางมีศักดิ์ศรี และคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
3) สงเสริมใหประชาชนเขาถึง
แหลงเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อ
รายยอยโดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือ
การประกอบอาชี พให แก 
ประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึง
เพ่ิมสวัสดิการของรัฐ เพ่ือเปน
การดูแลสังคมในชุมชน จัดหา
แ ห ล ง เ งิ น ทุ น ใ ห แ ก
ผูประกอบการและประชาชน    

2) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยใหเปน
ทั้งแหลงเงินทุนแกผูประกอบการและเปนชองทางการออมของ
ประชาชนโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย รวมถึงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคกรทางการเงินชุมชน กลุม
แรงงานภาคเกษตร กลุมอาชีพตางๆ  กลุมวิสาหกิจ และสหกรณทุก
ระดับ พรอมกับการพัฒนาความรูพื้นฐานทางการเงินแกประชาชน 
3) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบตอคนสวน
ใหญและผูดอยโอกาส สามารถใหบริการที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินและความตองการที่เปลี่ยนไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดวยคาบริการที่ต่ําและการบริการที่
มีประสิทธิภาพ 
4) ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางความเปนธรรมใน
สังคม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดทั้งจากภาษีและมิใชภาษี 
นโยบายสรางรายได 
1) เสริมสรางกระบวนการการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพและ
มีรายไดใหแกประชาชนอยางทั่วถึงเปนระบบ ในทุกระดับชั้น
ความรู และสงเสริมใหเกิดความรู ความชํานาญ และความคิด
สรางสรรค เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินกู และเงินรวม
ลงทุนระยะยาว รวมทั้งจัดตั้งกองทุนตางๆ  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ
ผลิต การแปรรูป และการคาอยางทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายไดในราคาดี 
นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 
1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเปนกลไกของแรงงาน
ภาคเกษตรในการสื่อสารกับรัฐบาลและรวมกันพัฒนาเกษตรดวย
ตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 4 )  เ พ่ิ ม เ งิ น ทุ น ก อ ง ทุ น
หมูบานและชุมชนเมืองอีก 
แหงละ 1 ลานบาท  
5 )  จั ดตั้ ง กองทุน พัฒนา
บทบาทสตรี โดยมีวงเงิน
เฉลี่ย จังหวัดละ 100 ลาน
บาท 
6) จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดใน
วงเงินประมาณ 1,000 ลาน
บาท ตอสถาบันอุดมศึกษา
ที่รวมโครงการ สนับสนุน
การสรางผูประกอบการราย
ยอย เพ่ือใหสามารถกูยืม
เพ่ือการสรางอาชีพผนวก
กับกลไกของ “หนวยบม
เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ”  ใ น
สถานศึกษาโดยมุงใหเกิด
วิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะ
เ ป น ก ล ไ ก ใ ห ม ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
7) จัดสรรงบประมาณเขา
กองทุนพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนจํ านวนเงิน 
300,000 400,000 และ 
500,000 บาท ตามลําดับ  

2) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนแรงงานภาคเกษตรที่มี
ขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวน สามารถเชื่อมโยง
กับบัตรเครดิตสําหรับแรงงานภาคเกษตรและมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยู เสมอ เพ่ือความสะดวกในการ
สนับสนุนชวยเหลือและพัฒนาแรงงานภาคเกษตร สราง
หลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแก
แรงงานภาคเกษตร จัดใหมีอาสาสมัครเกษตร 
หมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัด 
ใหมีรายการโทรทัศนเพ่ือการเกษตร เพ่ือเผยแพรความรู
การผลิตและการตลาดแกแรงงานภาคเกษตรทั่วไป 
3) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบัน
แรงงานภาคเกษตรในดานธุรกิจ สรางแรงงานภาคเกษตร
รุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได 
4) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม สรางความเขมแข็ง
ภาคเกษตรและสรางความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเผชิญกับ 
วิกฤตอาหารโลก สรางความสมดุลระหวางพืชอาหารและ
พืชพลังงาน สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสรางและจัดหาที่ทํากินใหแกแรงงานภาคเกษตร
ผูยากไร และดําเนินการฟนฟูคุณภาพดินใหคงความอุดม
สมบูรณอยางยั่ งยืน ตลอดจนการคุมครองที่ดินเ พ่ือ
เกษตรกรรม 
นโยบายแรงงาน 
1) สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบ สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร ตําแหนงงานวางของสถานประกอบการได
สะดวก ขณะเดียวกันสงเสริมใหสถานประกอบการ
สามารถรับทราบขอมูลของผูตองการมีงานทําไดทุกระดับ 
ความตองการและสงเสริมใหแรงงานที่อยูนอกระบบ 

 
 



22 
 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 4 )  เ พ่ิ ม เ งิ น ทุ น ก อ ง ทุ น
หมูบานและชุมชนเมืองอีก 
แหงละ 1 ลานบาท  
5 )  จั ดตั้ ง กองทุน พัฒนา
บทบาทสตรี โดยมีวงเงิน
เฉลี่ย จังหวัดละ 100 ลาน
บาท 
6) จัดตั้งกองทุนตั้งตัวไดใน
วงเงินประมาณ 1,000 ลาน
บาท ตอสถาบันอุดมศึกษา
ที่รวมโครงการ สนับสนุน
การสรางผูประกอบการราย
ยอย เพ่ือใหสามารถกูยืม
เพ่ือการสรางอาชีพผนวก
กับกลไกของ “หนวยบม
เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ”  ใ น
สถานศึกษาโดยมุงใหเกิด
วิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะ
เ ป น ก ล ไ ก ใ ห ม ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
7) จัดสรรงบประมาณเขา
กองทุนพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนจํ านวนเงิน 
300,000 400,000 และ 
500,000 บาท ตามลําดับ  

2) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนแรงงานภาคเกษตรที่มี
ขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวน สามารถเชื่อมโยง
กับบัตรเครดิตสําหรับแรงงานภาคเกษตรและมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยู เสมอ เพ่ือความสะดวกในการ
สนับสนุนชวยเหลือและพัฒนาแรงงานภาคเกษตร สราง
หลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแก
แรงงานภาคเกษตร จัดใหมีอาสาสมัครเกษตร 
หมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัด 
ใหมีรายการโทรทัศนเพ่ือการเกษตร เพ่ือเผยแพรความรู
การผลิตและการตลาดแกแรงงานภาคเกษตรทั่วไป 
3) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบัน
แรงงานภาคเกษตรในดานธุรกิจ สรางแรงงานภาคเกษตร
รุนใหมจากโครงการกองทุนตั้งตัวได 
4) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
พันธุ ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม สรางความเขมแข็ง
ภาคเกษตรและสรางความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเผชิญกับ 
วิกฤตอาหารโลก สรางความสมดุลระหวางพืชอาหารและ
พืชพลังงาน สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสรางและจัดหาที่ทํากินใหแกแรงงานภาคเกษตร
ผูยากไร และดําเนินการฟนฟูคุณภาพดินใหคงความอุดม
สมบูรณอยางยั่ งยืน ตลอดจนการคุมครองที่ดินเ พ่ือ
เกษตรกรรม 
นโยบายแรงงาน 
1) สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบ สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสาร ตําแหนงงานวางของสถานประกอบการได
สะดวก ขณะเดียวกันสงเสริมใหสถานประกอบการ
สามารถรับทราบขอมูลของผูตองการมีงานทําไดทุกระดับ 
ความตองการและสงเสริมใหแรงงานที่อยูนอกระบบ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวสัดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 ขนาดของหมูบาน เพ่ือให 
ห มู บ า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
กอ งทุ น เ พ่ื อ ก า ร พัฒ น า
ชุมชนดวยตนเอง 
8)  ยกระดับราคาสินค า
เกษตรและใหแรงงานภาค
เกษตรเขาถึงแหลงเงินทุน 
โดยดูแลราคาสินคาเกษตร
ใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม 
คํ า นึ ง ถึ ง ก ล ไ ก ร า ค า
ตลาดโลก โดยใชวิธีบริหาร
จัดการทางการตลาดและ
กลไกตลาดซื้อขายลวงหนา 
รวมทั้งผลักดันใหแรงงาน
ภาคเกษตรสามารถขาย
สินคาเกษตรไดในราคาสูง
เ พี ย งพอ  เ มื่ อ เ ที ย บกั บ
ตนทุน และนํ าระบบรับ
จํานําสินคาเกษตรมาใชใน
การสรางความมั่นคงดาน
รายไดใหแกแรงงานภาค
เกษตร เริ่มตนจากการรับ
จํานําขาวเปลือกเจา และ
ข า ว เ ป ลื อ ก ห อ ม ม ะ ลิ 
ความชื้นไมเกินรอยละ 15 
ที่ราคาเกวียนละ 15,000 
บาท และ 20,000 บาท 
ตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมี
การเยียวยาความเสียหาย
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สามารถเลือกและมีงานทําได ภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม
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2) ใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให
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4) เ พ่ิมสิทธิประโยชนประกันสั งคมใหมากขึ้น เ พ่ือ
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ภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยเนนระบบ
บริหารจัดการ เพ่ือจัดระเบียบแรงงานขามชาติ จัดระบบ
อํานวยความสะดวกและมาตรการกํากับดูแลติดตามการ
เขาออกของแรงงานทุกประเภท เพ่ือดึงดูดแรงงานที่มี
ฝมือเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ 
7) กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเขามา
ทํางานของแรงงานตางดาว โดยคํานึงถึงความตองการ
แรงงานของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
และความม่ันคงภายในประเทศ  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

 
 
 
 
 
 
4 )  ส วั ส ดิ ก า ร ด า น
บริการทางสังคมทั่วไป 

ใหแกแรงงานภาคเกษตร 
การจัดทําระบบทะเบียน
ครั ว เ รื อ น แ ร ง ง า น ภ า ค
เกษตรใหสมบูรณและการ
ออกบัตร เครดิ ตสํ าหรั บ
แรงงานภาคเกษตร 
1) จัดใหมี เบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ 60-
69 ป จะไดรับ 600 บาท 
อายุ  70 -79 ป  จะได รั บ 
700 บาท อายุ 80-89 ป 
จะไดรับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 
1,000 บาท 
2) ใหมีมาตรการภาษีเพ่ือ
ลดภาระการลงทุนสําหรับ
สิ่ ง จํ า เ ป น ใ น ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนทั่วไป ไดแก บาน
หลังแรกและรถยนตคันแรก 

 
 
 
 
 
 
1) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการ
บริหารวิกฤตการณเพ่ือรับมือภัยคุกคามดานตางๆ ทั้งที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษยสรางขึ้นที่มากขึ้น 
โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกัน แกไข 
บรรเทาและฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตางๆ 
รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพ่ือเผชิญปญหา
ความมั่นคงในรูปแบบใหมในทุกดาน ไดแก ดานพลังงาน  
ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย อาชญากรรมขาม
ชาติ การกอการราย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพื่อใหมีความ 
พรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดาน
ความมั่นคงในยุคโลกาภิวัฒน 
2)  ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ใหครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสรางการเขาถึง
บริการน้ําสะอาดอยางเทาเทียมกันทั่วประเทศ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
สาธารณะที่มีการใชงานตามความเหมาะสมโดยไมคิด
คาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใช
กองทุนวิ จัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ
จัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใช 

  บริการในพ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานที-่ 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
สาขาสวัสดิการสังคม ระยะเรงดวนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปแรก 
ระยะการบริหาร 3 ป 

  ศึกษาทีก่ําหนดโดยไมคิดคาใชจายหรือกําหนดเปนเงื่อนไข
ใหผูประกอบการจัดบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
4) เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สาธารณะตางๆ สรางความพรอมในการเปนสังคมผูสูงอายุ 
พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห 
จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแก
ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555 
2.2.4.3 สวัสดิการชาวนา ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญแตกตางจากพืชเศรษฐกิจอ่ืน เพราะ

ขาวไมเพียงทํารายไดเชิงพาณิชยหรือสรางความมั่นคงดานอาหารเทานั้น แตขาวเปนพืชที่มีประเพณี
วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิต อาชีพปลูกขาวหรือชาวนาจึงมีความจําเปนตองรักษาไวชั่วกาลนาน แตเนื่องจากที่ผาน
มาอาชีพทํานามีแตสรางความทุกขยากลําบาก ชาวนาไดรับความรูสึกไรเกียรติ ไรศักดิ์ศรี ถูกดูหมิ่นจากคนใน
สังคมรอบดาน จึงทําใหลูกหลานชาวนาทิ้งไรทิ้งนาไปประกอบอาชีพอ่ืนที่สรางรายไดและมีความมั่นคงที่ดีกวา 
หากมีกองทุนสวัสดิการชาวนา จะมีสวนดึงลูกหลานชาวนาใหกลับมาสานตออาชีพของบรรพบุรุษไดอยาง
ยั่งยืนและม่ันคงไดตอไป 

โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการราง พ.ร.บ.กองทุนสวัสดิการชาวนา  พ.ศ. .... เมื่อวันที่  
12 เมษายน 2554   

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ ใหมี
กฎหมายวาดวยกองทุนสวัสดิการชาวนาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ -
มนุษย กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและพลเรือน (กพ.) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ ที่เห็นควรใหกรมการขาวบริหารจัดการภารกิจ
กองทุนสวัสดิการชาวนา โดยไมจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม ซึ่งสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่
7 กันยายน 2553 เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหม  หรือขยาย
หนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณศึกษา
รายละเอียดใหชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการจายเงินสมทบของชาวนา (รอยละ 3 ของการขายขาวในแตละป) 

3. การจายเงินสมทบของรัฐบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง การกําหนดใหสมาชิกตองมีพ้ืนที่
เพาะปลูกไมเกิน 15 ไร เงินบําเหน็จบํานาญที่จายใหสมาชิกตอเดือนและระยะเวลาการเริ่มไดสิทธิรับ         
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เงินบําเหน็จบํานาญเพ่ือใหชาวนาไดรับประโยชนที่คุมคา มีแรงจูงใจในการเขารวมเปนสมาชิก และ             
มีความสามารถในการจายเงินสมทบของทั้งชาวนาและรัฐบาลตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน
ที่ชัดเจนในกรณีที่ชาวนาเปนสมาชิกในหลายกองทุน นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ควรมีมาตรการและ
กลไกดานอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหชาวนามีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น และลดตนทุนการทํานา ตลอดจนเขามาดูแลกลไก
ตลาดขาวเปลือกเพ่ือใหชาวนาไดรับความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  และขอสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา  พ.ศ.....อาจซ้ําซอนกับราง
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ.....ในบางประเด็น จึงควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับไปตรวจพิจารณาไมใหรางพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับมีความซ้ําซอนกัน และควรพิจารณากําหนดเงื่อนไข
การจายเงินสมทบ เพดานการเก็บเงินเขากองทุน สิทธิประโยชน และการบริหารจัดการกองทุน โดยให
คํานึงถึงขอดีขอเสียในการมีกองทุนสวัสดิการเปนการเฉพาะไปประกอบการพิจารณาดวยแลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  

4. ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดวยวา หากผูประกอบอาชีพทํานาซึ่งไมมีรายไดประจําได
ประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติจะสามารถดําเนินการไดหรือไมเพียงใด 
 โดยกรมการขาว ไดปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกลาวตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดนําเสนอราง พ.ร.บ.กองทุน
สวัสดิการชาวนา พ.ศ. ... ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และไดสงเรื่องกลับให
กระทรวงเกษตรและสหกรณไปหารือกับกฤษฎีกา เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการกอนสงให
วุฒิสภา (ดานกฎหมาย) กอนจะประกาศเปนพระราชบัญญัติ และนําไปใชตอไปโดยมีบัญชีแนบทายเงินสะสม
ที่ชาวนาตองจายสงเงินสะสมรายป ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 บัญชีแนบทายเงินสะสม 

การสงเงินสะสม (บาท/ป) เงินสมทบ (บาท/ป) 
ขั้นต่ํา 1,000 

1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 

สูงสุดไมเกิน 5,000 

รอยละ 1.50 ของเงินสะสมที่สมาชิกจายในแตละป 

ที่มา: กรมการขาว, 2555 
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การสงเงินสะสม (บาท/ป) เงินสมทบ (บาท/ป) 
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1,500 
2,000 
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ที่มา: กรมการขาว, 2555 
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2.2.4.4 กองทุนการออมแหงชาติ 
                  กองทุนการออมแหงชาติ คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งในการสรางเงินบํานาญยามชราภาพโดย
สมัครใจของประชากรภาคแรงงานสวนใหญของประเทศที่เปนแรงงานนอกระบบ  ที่มีรายไดนอย ไมเคยออม 
หรือตองการออมเงินเพ่ือหลักประกันยามชราภาพ เพราะไมสามารถถอนเงินออกมาใชไดยามฉุกเฉิน เหมือน
การออมเงนิทั่วไป นอกจากจะลาออกจากการเปนสมาชิกเทานั้น แตขอดีคือสามารถกลับเปนสมาชิกไดอีกเมื่อ
ตองการ โดยมีลักษณะเปนเงินบํานาญแบบผูรับประโยชนตองมีสวนรวมจาย ในที่นี้หมายถึง  มีสวนรวม
จายเงินสะสมแตละเดือน โดยรัฐบาลสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขาเปนสมาชิกและดํารงความเปนสมาชิกไป
เรื่อยๆดวยการใหเงินสมทบรวม เงินสองกอนนี้จะถูกสะสมไวในบัญชีรายตัวของแตละคนไมนํามาปะปนกัน 
กองทุนนําเงินเหลานี้ไปบริหารใหเกิดดอกออกผลขึ้นมา เมื่อถึงกําหนดอายุ 60 ป กองทุนก็จะนําเงินที่มีอยูใน
บัญชีรายตัวทั้งหมดมาคํานวณตามกติกาที่ตั้งไว เพ่ือเฉลี่ยจายเปนเงินบํานาญรายเดือนเพ่ือสรางความมั่นคง
ยามชราภาพใหมีอยางตอเนื่อง 

โดยมีบัญชีแนบทายเงินสมทบตองจายสงเงินสะสมรายป ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 บัญชีเงินสมทบ 

อายุสมาชิก อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม เงินสมทบสูงสุด 
ไมเกิน 30 ป 

เกิน 30 ปแตไมเกิน 50 ป 
เกิน 50 ป 

รอยละ 50 
รอยละ 80 

 รอยละ 100 

3,000 บาท ตอป 
4,800 บาท ตอป 
6,000 บาท ตอป 

ที่มา: กระทรวงการคลัง, 2555 
2.2.4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ในสวนที่

เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ไดประเมิน
สถานการณ การเปลี่ยนผานที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ จําเปนที่ประเทศไทยตองเตรียมความพรอม       
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับการปรับตัวเขาสูโครงสรางสังคมผูสูงอ ายุ และ    
การสรางภูมิคุมกันโดยชุมชนและกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ แผนฯ 11 มีวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวย      
ความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” วัตถุประสงคของแผนฯ 11 เพ่ือใหทุกคนใน
สังคมไทยมีความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิพ้ืนฐาน มีเปาหมาย          
การพัฒนาที่ลดชองวางรายไดระหวางกลุมคนและพ้ืนที่ตางๆ ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมที่มี
คุณภาพและครอบคลุมอยางทั่วถึง คนยากจนและดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุมกันและสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น โดยกําหนดตัวชี้วัดสัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงการคุมครอง        
ทางสังคมที่มีคุณภาพ จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพและสัดสวนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่เขาถึง
ระบบสวัสดิการสังคมของกําลังแรงงานทั้งหมด 



28 
 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ 11 เนนการสรางความเปนธรรมในสังคม โดยการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย โดยยกระดับคุณภาพของระบบการคุมครอง       
ทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการ
สังคมและกระบวนการยุติธรรม และการกระจายอํานาจใหทองถิ่นตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

2.3 การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยาง และ แบบสอบถาม 
2.3.1 การกําหนดขนาดตัวอยางและกลุมตัวอยาง 

         ในการกําหนดขนาดและกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ใชขอมูลสถิติประชากรของแตละจังหวัดในประเทศไทยป 2554 จากสํานักงานสถิติ- 

แหงชาติ และขอมูลแรงงานภาคเกษตร (ประชากรเกษตรอายุระหวาง 15-64 ป) ปเพาะปลูก 2553/54 
ขอมูล ณ.วันที่  1 กันยายน 2555 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากการคัดเลือกจังหวัดดวย              
วิธีการดังกลาวไดจังหวัดที่จะทําการสุมตัวอยาง 7 จังหวัด ไดแก นครปฐม อางทอง จันทบุรี เพชรบุรี 
แมฮองสอน มุกดาหาร และชุมพร   

2) นําประชากรทั้งหมดจาก 7 จังหวัด มากําหนดขนาดตัวอยางและการสุม โดยใชสูตร     
การกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973: 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

สูตร     n            =                 N                                  
       1 + N (e) 2 
      เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 

         เทากับ .10 
                     N = ขนาดของประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 1,018,754คน 
                      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

และใชสูตร 
    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ในการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในแตละจังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling) 
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     ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ 11 เนนการสรางความเปนธรรมในสังคม โดยการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย โดยยกระดับคุณภาพของระบบการคุมครอง       
ทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการ
สังคมและกระบวนการยุติธรรม และการกระจายอํานาจใหทองถิ่นตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

2.3 การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยาง และ แบบสอบถาม 
2.3.1 การกําหนดขนาดตัวอยางและกลุมตัวอยาง 

         ในการกําหนดขนาดและกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ใชขอมูลสถิติประชากรของแตละจังหวัดในประเทศไทยป 2554 จากสํานักงานสถิติ- 

แหงชาติ และขอมูลแรงงานภาคเกษตร (ประชากรเกษตรอายุระหวาง 15-64 ป) ปเพาะปลูก 2553/54 
ขอมูล ณ.วันที่  1 กันยายน 2555 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากการคัดเลือกจังหวัดดวย              
วิธีการดังกลาวไดจังหวัดที่จะทําการสุมตัวอยาง 7 จังหวัด ไดแก นครปฐม อางทอง จันทบุรี เพชรบุรี 
แมฮองสอน มุกดาหาร และชุมพร   

2) นําประชากรทั้งหมดจาก 7 จังหวัด มากําหนดขนาดตัวอยางและการสุม โดยใชสูตร     
การกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973: 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

สูตร     n            =                 N                                  
       1 + N (e) 2 
      เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 

         เทากับ .10 
                     N = ขนาดของประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 1,018,754คน 
                      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

และใชสูตร 
    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ในการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในแตละจังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling) 
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 2.3.2 แบบสอบถาม 
                  เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่งผูศึกษา
ไดสรางข้ึนโดยการรวบรวมขอมูลจากบทความ วารสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางเปน
ขอคําถาม แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน  5  สวน  คือ   
    สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
เชน  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษาฯลฯ ลักษณะการตอบแบบสอบถาม ใหผูตอบเติมคํา
ลงในชองวาง หรือเลือกคําตอบที่ตรงกับผูตอบมากที่สุด 
    สวนที่ 2 ขอมูลเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และเศรษฐกิจ
ครัวเรือนเกษตร  
    สวนที่ 3 ขอมูลปญหาแรงงานภาคเกษตรเปนคําถามเกี่ยวกับปญหาดานแรงงาน ความตองการ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ การไดรับสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
    สวนที่ 4 ขอมูลดานสวัสดิการ เปนคําถามเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคมที่เคย
ไดรับจากหนวยงานตางๆ และจากการจัด/รวมกลุมของแรงงานภาคเกษตรในพ้ืนที่ 
    สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการ 
    โดยแบบสอบถามในสวนที่ 5 นี้ดัดแปลงจากแบบวัดทัศนคติของลิเคิรท (The Likert Scale) 
ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดประเมินคา 5 ระดับ โดยพิจารณาจากขอความในประโยคนั้นตรงกับความคิดและ
ความรูสึกท่ีเปนจริงเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร (เห็นดวยอยางยิ่ง, 
เห็นดวย, ไมแนใจ, ไมเห็นดวย, ไมเห็นดวยอยางยิ่ง)  
    ลักษณะของแบบสอบถามทั้งหมด จะประกอบดวยคําถามปลายปด  ซึ่งคําถามปลายปดจะมี
ทั้งคําถามใหเลือก และคําถามที่กําหนดเปนมาตรวัดความคิดเห็น โดยใชมาตรวัดแบบรวมคะแ นน 
(Summated Rating Scales) ที่สรางโดยเรนลิส ลิเคิรท หรือที่เรียกวามาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert-type 
Scale) มาตรวัดแบบลิเคิรท มีลักษณะเปนชุดของขอความที่ผูตอบตองประเมิน โดยตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง
หรือเหมาะสมอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวยหรือคอนขางเหมาะสม คอนขางไมเห็นดวยหรือคอนขางไมเหมาะสม 
ไมเห็นดวยหรือไมเหมาะสมสมควรปรับปรุงแกไข ซึ่งกําหนดคะแนนหรือน้ําหนักความเห็นเปน  5 ระดับ คือ   
5 4 3 2 1 ตามลําดับ โดยไมอนุโลมใหผูตอบแบบสอบถามไมมีความคิดเห็นหรือรูสึกเฉยๆ  
      กําหนดน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นขึ้นอยูกับลักษณะของขอความดังตอไปนี้  โดยหาระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้ 
 ชวงกวางระหวางระดับ =    คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 
        จํานวนระดับ 
    = 5-1         
      3 
    =    1.33 
 ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 4 –5 
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ตารางท่ี 4 น้ําหนักคะแนนความคิดเห็น 
หนวย : คะแนน 

ระดับความเห็น เชิงบวก ระดับคะแนน เชิงลบ ระดับคะแนน 

เห็นดวย/เหมาะสม 
คอนขางเห็นดวย/คอนขางเหมาะสม 
ปานกลาง 
คอนขางไมเห็นดวย/คอนขางไมเหมาะสม 
ไมเห็นดวย/ไมเหมาะสม 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 
ตารางท่ี 5 การแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น 

หนวย:คะแนน 
ระดับความคิดเห็น ชวงคะแนน 

ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 

3.67-5.00 
2.34-3.66 
1.00-2.33 

1.00-2.33 
2.34-3.66 
3.67-5.00 
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ตารางท่ี 4 น้ําหนักคะแนนความคิดเห็น 
หนวย : คะแนน 

ระดับความเห็น เชิงบวก ระดับคะแนน เชิงลบ ระดับคะแนน 

เห็นดวย/เหมาะสม 
คอนขางเห็นดวย/คอนขางเหมาะสม 
ปานกลาง 
คอนขางไมเห็นดวย/คอนขางไมเหมาะสม 
ไมเห็นดวย/ไมเหมาะสม 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 
ตารางท่ี 5 การแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น 

หนวย:คะแนน 
ระดับความคิดเห็น ชวงคะแนน 

ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 

3.67-5.00 
2.34-3.66 
1.00-2.33 

1.00-2.33 
2.34-3.66 
3.67-5.00 
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บทที่ 3 
ขอเท็จจริง และสถานการณปจจุบัน 

 
3.1 การกําหนดขนาดตัวอยางและกลุมตัวอยาง 

ในการกําหนดขนาดตัวอยางและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณของยามาเน และนําขอมูลสถิติ
ประชากรของแตละจังหวัดในประเทศไทย ป 2554 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลแรงงานภาคเกษตร 
(ประชากรเกษตรอายุระหวาง 15-64 ป) ปเพาะปลูก 2553/54 ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาคํานวณ โดยใชอัตราสวนระหวางจํานวนแรงงานภาคเกษตรกับประชากรใน 
7 ภาคสวนของประเทศไทย ทําใหไดกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 6 คือ จังหวัดแมฮองสอน มุกดาหาร 
อางทอง นครปฐม ชุมพร เพชรบุรี และจันทบุรี  
ตารางท่ี 6 จังหวัดที่มสีัดสวนแรงงานภาคเกษตรมากที่สุดใน 7 ภาคสวน 

ภาค จังหวัด จํานวนประชากร จํานวนเกษตรกร รอยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคตะวันออก 
4. ภาคตะวันตก 
5. ภาคเหนือ 
6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ภาคใต 

นครปฐม 
อางทอง 
จันทบุรี 
เพชรบุรี 
แมฮองสอน 
มุกดาหาร 
ชุมพร 

938,000 
276,000 
544,000 
464,000 
236,000 
346,000 
514,000 

178,224 
85,913 
129,245 
119,082 
121,196 
185,529 
199,565 

18.13 
31.13 
23.76 
25.66 
51.35 
53.62 
38.83 

 รวม  3,318,000 1,018,754  
 
 ขั้นตอนในการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยาง มดีังนี้ 
     ขั้นตอนที่  1  การคํานวณจากสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของยามาเน 
(Yamane, 1973: 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนี้ 

    สูตร     n  =    N 
       1 + N (e) 2 
      เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 

         เทากับ .10 
                     N = ขนาดของประชากรในการวิจัยครั้งนี้มี 1,018,754คน 
                      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

            แทนคา n =       1,018,754                   
                   1 +1,018,754 (.05)2 

=    399.84 
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     จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ตองใชตัวอยางไมนอยกวา 400 ราย โดยใชระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ .05  
   ขั้นตอนที่ 2 จากการเลือกจังหวัด จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตร
ในแตละจังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทั้งนี้เพ่ือใหไดจํานวนแรงงานภาคเกษตรในจํานวน
มากพอที่จะทําการศึกษาได โดยการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิแบบเปนสัดสวนกับจํานวนหนวย
ทั้งหมดในชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชสูตร 
    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จังหวัด 
จํานวนแรงงานภาคเกษตร 

(หนวย:คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ภาคเหนือ 
          แมฮองสอน 
ภาคกลาง 
          อางทอง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
         นครปฐม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          มุกดาหาร 
ภาคใต 
          ชุมพร 
ภาคตะวันตก 
          เพชรบุร ี
ภาคตะวันออก 
          จันทบุร ี

 
121,196 

 
85,913 

 
178,224 

 
185,529 

 
199,565 

 
119,082 

 
129,245 

 
47 
 

34 
 

70 
 

73 
 

78 
 

47 
 

51 
รวม 1,018,754 400 
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     จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ตองใชตัวอยางไมนอยกวา 400 ราย โดยใชระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ .05  
   ขั้นตอนที่ 2 จากการเลือกจังหวัด จะทําการเลือกกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตร
ในแตละจังหวัดแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทั้งนี้เพ่ือใหไดจํานวนแรงงานภาคเกษตรในจํานวน
มากพอที่จะทําการศึกษาได โดยการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิแบบเปนสัดสวนกับจํานวนหนวย
ทั้งหมดในชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชสูตร 
    ni =                   N . n 
                                         Nj 

      โดยที่   ni = จํานวนตัวอยางที่ใช 
    Nj = จํานวนประชากรทั้งหมด 

                N = จํานวนประชากรในแตละจังหวัด 
         n = กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จังหวัด 
จํานวนแรงงานภาคเกษตร 

(หนวย:คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

ภาคเหนือ 
          แมฮองสอน 
ภาคกลาง 
          อางทอง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
         นครปฐม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          มุกดาหาร 
ภาคใต 
          ชุมพร 
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จากการคํานวณดังกลาวไดกลุมตัวอยางแรงงานภาคเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 47 ราย 
จังหวัดอางทอง จํานวน 34 ราย จังหวัดนครปฐม จํานวน 70 ราย  และจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 73 ราย 
จังหวัดชุมพร จํานวน 78 ราย จังหวัดเพชรบุรี 47 ราย และจังหวัดจันทบุรี 51 ราย รวมกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 400 ราย   
      หลังจากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
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คําถามเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันและตอบคําถามไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย  
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การเกษตร 
3.2 ขอเท็จจริง 

3.2.1 ภาคกลาง: จังหวัดอางทอง 
3.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
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จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ราบลุม ไมมีภูเขา ไมมีปาไม ดินเปน

ดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่สวนใหญเหมาะกับการทํานาขาว ทําไร และทําสวน มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน       
2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย  

3.2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดอางทองตั้งอยูในเขตพ้ืนที่รอนชุมชื้น จึงมีภูมิอากาศเปนแบบฝนเมืองรอน โดยไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็น
และแหงแลง และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนทําใหมี
เมฆมากและมีฝนตกชุก 

3.2.1.4 การปกครอง 
  จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 73 ตําบล  513 หมูบาน            
สวนดานการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 20 แหง       
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3.2.1.5 ประชากร 
  จังหวัดอางทองมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 276,000 คน โดยแบงเปนผูที่อยูในวัยแรงงาน 
(อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป) จํานวน 162,723 คน ทั้งนี้เปนผูมีงานทํา จํานวน 159,247 คน ทํางานใน            
ภาคเกษตรกรรม จํานวน 42,969 คน (รอยละ 26.98 ของผูมีงานทําทั้งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรม
จํานวน 116,278 คน (รอยละ 73.02 ของผูมีงานทําทั้งหมด) และมีผูวางงานจํานวน 3,476 คน 
   ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 50 ,310 คน 
(รอยละ 31.59) อาชีพที่มีผูทํางานสูงสุด 5 อันดับแรกในจังหวัดอางทอง คือ  ปฏิบัติงานที่มีฝมือใน           
ดานการเกษตรและการประมง จํานวน 36,069 คน (รอยละ 22.65) พนักงานบริการและพนักงานในรานคา
และตลาด จํานวน 31,614 คน (รอยละ 19.85) ปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่
เกี่ยวของ จํานวน 26,609 คน (รอยละ 16.71) ปฏิบัติการโรงงาน เครื่องจักร และดานการประกอบจํานวน 
24,511 คน (รอยละ 15.39) งานพ้ืนฐานตางๆในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 19 ,099 คน       
(รอยละ 11.99) (สํานักงานแรงงานจังหวัดอางทอง, 2555) 

3.2.1.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพแหลงน้ําโดยทั่วไป จังหวัดอางทองทําการกสิกรรมโดยอาศัยน้ําชลประทานเปนหลัก 

แตการปลูกขาวในชวงนาปยังคงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก มีปริมาณน้ําฝนและการกระจายตัวของฝนคอนขาง
สม่ําเสมอโดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดป 921.16 มิลลิเมตร จํานวนฝนตกเฉลี่ย 64.43 วันตอป สําหรับ
แหลงน้ํ าผิวดิน ประกอบดวยแมน้ําลําคลอง หนอง บึงตางๆ มีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน 2 สาย คือ             
แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานอย 

 การใชพื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดอางทองมีพ้ืนที่ทั้งหมดจํานวน 
605,232.5 ไร เปนพ้ืนที่เขตชลประทาน 502,990 ไร คิดเปนรอยละ 93.11 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดโดยพ้ืนที่
การเกษตร สวนใหญอยูในเขตพ้ืนที่ชลประทาน ทั้งนี้มีการใชพ้ืนที่ในการทําการเกษตรทั้งสิ้น 505,799 ไร 
โดยจําแนกเปนที่นา 400,624 ไร ไมผลจํานวน 44,129 ไร พืชไร 22,709 ไร ไมดอกไมประดับ 335 ไร พืชผัก 
14,469 ไร พ้ืนที่ทําการเกษตรอ่ืนๆจํานวน 23,393 ไร ที่เหลือเปนพ้ืนที่ไมไดจําแนก 99,433.50 ไร จังหวัด
อางทองเปน 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศไทยที่ไมมีพ้ืนที่ปาไมและไมมีพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ สําหรับพ้ืนที่ถือ
ครองทางการเกษตรทั้งหมด จํานวน 467,397 ไร เปนของแรงงานภาคเกษตรเอง จํานองผูอ่ืน 50,246 ไร    
เชาพ้ืนที่ของคนอ่ืน 164,423 ไร ไดทําฟรี 16,311 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549) 

3.2.1.7 การคมนาคม 
การคมนาคมขนสงภายในจังหวัดอางทองสามารถเดินทางไดทั้งทางบก และทางน้ําโดยใช

แมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอยเปนเสนทางเดินเรือ ทั้งนี้การคมนาคมจากตัวจังหวัดไปยังอําเภอ ตําบล 
หมูบาน สามารถเดินทางไดดวยรถโดยสารประจําทางและรถยนตสวนบุคคล สําหรับการ เดินทางระหวาง
จังหวัดตางๆสามารถเดินทางไดดวยรถยนตโดยสารประจําทาง และรถยนตสวนบุคคลเชนเดียวกัน 
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3.2.2 กรุงเทพฯและปริมณฑล: จังหวัดนครปฐม 
3.2.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีนซึ่ง
เปนพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง มีพ้ืนที่ 2 ,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ,355,204 ไร เทากับ         
รอยละ 0.42 ของประเทศและมีพ้ืนที่เปนอันดับที่ 62 ของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตาม
เสนทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร  

3.2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดนครปฐมเปนที่ราบถึงคอนขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม ระดับความแตกตางของ
ความสูงของพ้ืนที่อยูระหวาง 2-10 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปลาดจาก        
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  สําหรับพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงๆและมีแหลงน้ํา
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3.2.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดนครปฐมจะอยูในชวง 1 ,000-1,300 มิลลิเมตร มีปริมาณฝนตก
เฉลี่ย (ป 2551-2555) เทากับ 112 วัน/ป อุณหภูมิโดยทั่วไปอยูในเกณฑปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต              
ป 2551 - 2555 อยูท่ี 28.20 องศาเซลเซียส (สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม, 2555) 
 3.2.2.4 การปกครอง 
  จังหวัดนครปฐมแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 106 ตําบล 904 หมูบาน         
สวนดานการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง       
เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 18 แหงและองคการบริหารสวนตําบล 93 แหง  

3.2.2.5 ประชากร 
  จังหวัดนครปฐมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 938,000 คน มีครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 335,959 
ครัวเรือน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองนครปฐม ส วนอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด คือ     
อําเภอพุทธมณฑล (ที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม, 2555) 

3.2.2.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
   สภาพแหลงน้ํ า โดยทั่ วไปจั งหวัดนครปฐมมีแหล งน้ํ าที่สํ าคัญ คือ แมน้ํ าท าจีน              
(แมน้ํานครชัยศรี) ไหลผานตั้งแตอําเภอบางเลนและสิ้นสุดพ้ืนที่นครปฐมที่อําเภอสามพราน เปนแหลงน้ํา   
สายหลักมีแมน้ําลําธาร คลอง จํานวน 724 สาย สามารถใชงานไดในฤดูแลง จํานวน 723 สาย มีหนองและบึง
จํานวน 24 แหง สามารถใชงานไดในฤดูแลงจํานวน 23 แหง และอ่ืนๆจํานวน 224 แหง ใชงานไดในฤดูแลง
จํานวน 224 แหง 
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    การใชพื้นที่ในการทําการเกษตร จังหวัดนครปฐมใชพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งสิ้นจํานวน 
618,322 ไร โดยแยกเปนการเพาะปลูกพืชจํานวน 393,582 ไร เลี้ยงสัตวจํานวน 8,217 ไร เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในพ้ืนที่น้ําจืด 63,911 ไร เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 53,617 ไร เพาะปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่น้ํา
จืด 70,576 ไร เลี้ยงสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 10 ,932 ไร และเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นท่ีน้ําจืด 17,487 ไร (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2555) 

3.2.2.7 การคมนาคม 
การคมนาคมขนสงภายในจังหวัดนครปฐมสามารถเดินทางไดทั้งทางบก และทางน้ําโดยใช 

แมน้ําทาจีนเปนเสนทางเดินเรือ ทั้งนี้การคมนาคมจากตัวจังหวัดไปยังอําเภอ ตําบล หมูบาน สามารถเดินทาง
ไดดวยรถโดยสารประจําทางและรถยนตสวนบุคคล 

3.2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดมุกดาหาร 
3.2.3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดมุกดาหารตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดน มีพ้ืนที่ 4 ,407 ตร.กม. 
หรือ 2,712,400 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร  

3.2.3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
     ทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัดมุกดาหารเปนที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน 
มีลักษณะเปนปาไม บางแหงเปนปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับปาไม และมีแมน้ําโขงเปน          
เสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 72 กม. 
มีพ้ืนที่ราบรอยละ 20.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 
953,300 ไร คิดเปนรอยละ 35.15 ของพ้ืนที่จังหวัด 

3.2.3.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดมุกดาหารมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม 

ฤดูฝนเริ่มตั้ งแตกลางเดือนพฤษภาคม -กลางเดือนตุลาคม ทั้ งนี้อาจจะเกิดฝนทิ้ งช วงประมาณ                
ปลายเดือนมิถุนายน-ตนเดือนกรกฎาคม สําหรับฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือน
กุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 28 องศาเซลเซียส 
 3.2.3.4 การปกครอง 
     จังหวัดมุกดาหารแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 52 ตําบล 526 หมูบาน          
สวนดานการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง 
เทศบาลตําบล 22 แหง และองคการบริหารสวนตําบล  31 แหง  

3.2.3.5 ประชากร 
  จังหวัดมุกดาหารมีประชากรทั้งสิ้น 346,000 คน ประกอบดวยชนพ้ืนเมือง 8 เผา ไดแก    
ผูไท ไทยยอ ไทยขา ไทยโซ ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยกุลา และไทยอีสาน ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือน
จํานวนทั้งสิ้น 65,426 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทํานาจํานวน 49,653 ครัวเรือน ทําไร 2,352 ครัวเรือน     
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ทําสวน 775 ครัวเรือน รับจาง 5,765 ครัวเรือน รับราชการ 2,675 ครัวเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 215 
ครัวเรือน พนักงานบริษัท 210 ครัวเรือน และธุรกิจสวนตัว 580 ครัวเรือน สําหรับผูมีงานทําใน           
จังหวัดมกุดาหารมีจํานวน 213,812 คน มีผูวางงาน 609 คน  
  3.2.3.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
     สภาพแหลงน้ําโดยทั่วไป จังหวัดมุกดาหารมีแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลักไหลผานพ้ืนที่      
3 อําเภอ คืออําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอหวานใหญ และอําเภอดอนตาล และมีลําน้ําสาขาไหลผานในพ้ืนที่
อําเภอตางๆ ไดแก หวยมุก หวยบางทราย หวยบังอ่ี หวยชะโอด  ที่ใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปา
และการเกษตรกรรม และใชประโยชนดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน การคมนาคม การขนถายสินคา การประกอบ
กิจการดูดทราย การประมง การทองเที่ยว เปนตน นอกจากจะมีแหลงน้ําทางธรรมชาติแลว ยังมีแหลง      
เก็บกักน้ําท่ีอยูในความดูแลของกรมชลประทาน 18 แหง มีความจุรวม 87.42 ลานลูกบาศกเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ 46,431 ไร  
    ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหารสวนใหญเปนภูเขา    
มีพ้ืนที่ราบเหมาะแกการทําการเกษตรคอนขางจํากัด กลุมดินในพ้ืนที่สวนใหญเปนกลุมดินไรพบรอยละ 45 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีลักษณะเปนดินรวนถึงดินปนทราย มีการระบายน้ําคอนขางดี มีความอุดมสมบูรณ        
ปานกลางถึงต่ํา รองลงมาคือกลุมดินพ้ืนที่สูงและภูเขา พบรอยละ 35 .00 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มี
สภาพพ้ืนที่เปนภูเขาหรือเทือกเขา สวนใหญมีความลาดชันมากกวารอยละ 35.00 เปนบริเวณที่ไมเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชประโยชนในทางการเกษตร เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา ควรที่จะ
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เมียนมาร รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเปนพ้ืนดินประมาณ 326 กิโลเมตร เปนแมน้ําประมาณ 
157 กิโลเมตร แบงเปนแมน้ําสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมน้ําเมย 30 กิโลเมตร 

3.2.4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ของจังหวัดแมฮองสอนโดยทั่วไปเปนพ้ืนที่ภูเขาและที่ราบระหวางหุบเขา มีความสูง
ตั้งแต 100 - 2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนที่สวนใหญประมาณรอยละ 90.50 เปนทิวเขาสูง
สลับซับซอนเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใตขนานกัน พ้ืนที่ปาไมตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มีพ้ืนที่ปา
ประมาณ 6,976,650 ไร คิดเปนรอยละ 88.02 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด พ้ืนที่ราบเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานและ
เพาะปลูกมีเพียงรอยละ 9.50 แมน้ําที่สําคัญในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน คือ แมน้ําสาละวิน แมน้ําปาย แมน้ํา
ยวม และแมน้ําแมสะมาด  

3.2.4.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแมฮองสอนจัดอยูในภูมิอากาศเขตรอนจัด มีฤดูกาลที่เห็นอยาง
ชัดเจน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งมีความแตกตางของฤดูกาลอยางเห็นไดชัด โดยอากาศจะ
อบอาวในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะอากาศที่เดนประการหนึ่งของจังหวัดแมฮองสอน คือ        
มีหมอกปกคลุมทั้งป เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเปนหุบเขาและภูเขา อีกทั้งยังตั้งอยูในที่เหนือระดับน้ําทะเล
ปานกลางถึงกวา 200 เมตร (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน, 2554) 
 3.2.4.4 การปกครอง 
  จังหวัดแมฮองสอนแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 44 ตําบล 415 หมูบาน และ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จํานวน 50 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 42 แหง 

3.2.4.5 ประชากร 
  จังหวัดแมฮองสอนมีประชากรทั้งสิ้น 236,000 คน มีครัวเรือนจํานวน 92,682 ครัวเรือนมี
ความหนาแนนของประชากรเทากับ 19.15 คนตอตารางกิโลเมตร แมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีประชากรนอย
ที่สุดในภาคเหนือ ประชากรแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมคนที่อยูพ้ืนราบซึ่งสวนใหญมีเชื้อสาย       
ไทยใหญหรือคนไตและกลุมชาวไทยภู เขา สวนใหญจะอาศัยและประกอบอาชีพอยู บนพ้ืนที่สู ง           
(กรมการปกครอง, 2554) ประชากรที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไปมีจํานวน 189,124 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 
149,804 คน คิดเปนรอยละ 79.20 และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 39,320 คนคิดเปนรอยละ 20.80 ผูมี
งานทํามี 104,150 คน คิดเปนรอยละะ 69.70 เปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานการเกษตรและประมง รองลงมา
คือ ผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด มี 15,830 คน คิดเปนรอยละ 10.60 
สวนผูที่ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานตางๆ ดานการคาขายและการบริการมี 11,287 คน คิดเปนรอยละ 7.60 

3.2.4.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
     สภาพน้ํ า โดยทั่ ว ไป  จั งหวัดแมฮองสอนตั้ งอยู ใน เขต พ้ืนที่ ลุ มน้ํ าสาละวิน  โดย                  
ลุมน้ําสาละวินตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตจังหวัดแมฮองสอน
และบางสวนของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม แมน้ําและลําน้ําที่ สําคัญของลุมน้ําสาละวิน ไดแก        
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แมน้ําสาละวิน แมน้ําปาย แมน้ํายวม นอกจากนี้ลักษณะของจังหวัดแมฮองสอนเปนเทือกเขาสูงชัน คดเคี้ยว 
สงผลใหเกิดลุมน้ํายอยที่มีความแตกตางกันทั้งลักษณะลุมน้ําและทิศทางการไหลของแมน้ําสายหลักอีกดวย 

  ฤดูฝนของจังหวัดแมฮองสอนอยูระหวางกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคมของทุกป 
น้ําฝนมีปริมาณสูงสุดในชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
   การใชพื้นที่ในการทําการเกษตร จังหวัดแมฮองสอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ,925,787 ไร       
เปนเนื้อที่ปามากที่สุดเทากับ 6,655,986 ไร คิดเปนรอยละ 83.98 ของเนื้อที่จังหวัดทั้งหมด รองลงมาเปน
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสราง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่แหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 14.76, 0.69, 
0.32 และ 0.25 ตามลําดับ (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน, 2554) 

3.2.4.7 การคมนาคม 
  การคมนาคมขนสงภายในจังหวัดแมฮองสอนสามารถเดินทางไดทั้งทางบก และทางอากาศ 
โดยทางบกนั้นใชถนนเปนหลัก เปนเสนทางขึ้นเขา-ลงเขาที่มีความคดโคงและลาดชัน มีทางโคงตอเนื่องเปน
ระยะ ทําใหใชระยะเวลาในการเดินทางมากกวาการขับขี่บนทางราบ สําหรับการเดินทางทางอากาศนั้ น  มี
สายการบินพาณิชยจํานวน 3 รายใหบริการ โดยจังหวัดแมฮองสอนมีทาอากาศยานที่ยังคงใชงานอยูจํานวน        
3 แหง คือ ทาอากาศยานแมฮองสอน ทาอากาศยานปาย และทาอากาศยานแมสะเรียง (กลุมงานขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน, 2554) 

3.2.5 ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี 
3.2.5.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

     จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูภาคตะวันออกของประเทศไทย หางจากกรุงเทพประมาณ 245 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,338 ตร.กม. หรือประมาณ 3,961,250 ไร มีแนวเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา 
ประมาณ 86 กิโลเมตรและมีแนวชายฝงทะเลยาว 87 กิโลเมตร 

3.2.5.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
    พ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรีทางดานเหนือและดานตะวันออกมีลักษณะเปนปาไม ภูเขา และ
เนินสูง บริเวณดังกลาวเปนเขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปาและเขตรักษาพันธุสัตวปา   
อีกทั้งพ้ืนที่การเกษตร ปลูกสวนผลไม ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชไร เชน ขาวโพด หรือมันสําปะหลัง     
เปนตน สําหรับตอนกลางของจังหวัดเปนแหลงน้ําที่ใชทําสวนผลไม ในสวนตอนลางของจังหวัดเปน             
ที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขาและปาชายเลน 

3.2.5.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรีเปนแบบมรสุมเมืองรอน อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยตลอด
ปประมาณ 28.59 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 3,350 มม.ตอป (สถานีตรวจสอบอากาศจังหวัดจันทบุรี, 2554) 
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3.2.5.4 การปกครอง 
จังหวัดจันทบุรีประกอบดวย 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพ้ืนที่จํานวน 86 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง
เทศบาลตําบล 41 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 40 แหง 

3.2.5.5 ประชากร 
   จังหวัดจันทบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 544,000 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดและหนาแนน
มากที่สุด คือ อําเภอเมืองจันทบุรี (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร , สํานักงานจังหวัดจันทบุรี, 
2554) 

3.2.5.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
    สภาพน้ําโดยทั่วไป จังหวัดจันทบุรีมีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย มีทิศทางการไหลของน้ํา
จากเหนือลงใตเปนสวนใหญ แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําจันทบุรี แมน้ําเวฬุ แมน้ําวังโตนด แมน้ําพังราด 
และคลองโปงน้ํารอน 
  การใชพื้นที่และการถือครองท่ีดินทางการเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ท้ังหมด 3,961,250     
ไร สวนใหญเปนพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 1,626,223 ไร คิดเปนรอยละ 41.05 พ้ืนที่ปาไมที่มีสภาพเปนปา 
1,336,504.7 ไรคิดเปนรอยละ 33.74 ที่เหลือเปนพ้ืนที่นอกการเกษตรและที่ไมไดจําแนก 998 ,522.3 ไร       
คิดเปนรอยละ 25.21 
  3.2.5.7 การคมนาคม 
     จังหวัดจันทบุรีมีเสนทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยเฉพาะทางบกมี
เสนทางที่อยูในสภาพดีตลอดฤดูกาล มีความสะดวกและรวดเร็ว สําหรับการคมนาคมทางน้ําปจจุบัน     
จังหวัดจันทบุรีไดพัฒนาปรับปรุงทาเทียบเรือแหลมสิงห ตําบลปากน้ําแหลมสิงห เปนทาเทียบเรือเพ่ือ       
การทองเที่ยวและการขนสงสินคาอีกเสนทางหนึ่ง สําหรับการคมนาคมทางอากาศนั้น มีสนามบินที่ตําบล    
เขาวัว อําเภอทาใหม ใชในราชการทหารและใชเปนสนามบินสําหรับกรมฝนหลวง 

3.2.6 ภาคใต: จังหวัดชุมพร 
3.2.6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดชุมพรตั้งอยูตอนบนสุดของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนต
ประมาณ 498 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3.75 ลานไร หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่มากเปนอันดับ 4 ของ
ภาคใต ชุมพรเปนจังหวัดแรกของภาคใตตอนบนฝงอาวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต มีความยาว
ประมาณ 222 กิโลเมตร 

3.2.6.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            ภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ พ้ืนที่ราบตอนกลาง         
พ้ืนที่ราบชายฝงทะเล และพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก เปนที่สูงและภูเขา ทิวเขาที่สําคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรีซึ่ง
เปนพรมแดนทางธรรมชาติระหวางประเทศ ถัดจากแนวที่สูงมาทางดานตะวันออกเปนที่ราบตอนกลางซึ่งมี
ลักษณะเปนที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุม เปนเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด สําหรับพ้ืนที่ทางตะวันออก
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3.2.5.4 การปกครอง 
จังหวัดจันทบุรีประกอบดวย 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมูบาน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพ้ืนที่จํานวน 86 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง
เทศบาลตําบล 41 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 40 แหง 

3.2.5.5 ประชากร 
   จังหวัดจันทบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 544,000 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดและหนาแนน
มากที่สุด คือ อําเภอเมืองจันทบุรี (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร , สํานักงานจังหวัดจันทบุรี, 
2554) 

3.2.5.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
    สภาพน้ําโดยทั่วไป จังหวัดจันทบุรีมีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย มีทิศทางการไหลของน้ํา
จากเหนือลงใตเปนสวนใหญ แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําจันทบุรี แมน้ําเวฬุ แมน้ําวังโตนด แมน้ําพังราด 
และคลองโปงน้ํารอน 
  การใชพื้นที่และการถือครองท่ีดินทางการเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ท้ังหมด 3,961,250     
ไร สวนใหญเปนพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 1,626,223 ไร คิดเปนรอยละ 41.05 พ้ืนที่ปาไมที่มีสภาพเปนปา 
1,336,504.7 ไรคิดเปนรอยละ 33.74 ที่เหลือเปนพ้ืนที่นอกการเกษตรและที่ไมไดจําแนก 998 ,522.3 ไร       
คิดเปนรอยละ 25.21 
  3.2.5.7 การคมนาคม 
     จังหวัดจันทบุรีมีเสนทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยเฉพาะทางบกมี
เสนทางที่อยูในสภาพดีตลอดฤดูกาล มีความสะดวกและรวดเร็ว สําหรับการคมนาคมทางน้ําปจจุบัน     
จังหวัดจันทบุรีไดพัฒนาปรับปรุงทาเทียบเรือแหลมสิงห ตําบลปากน้ําแหลมสิงห เปนทาเทียบเรือเพ่ือ       
การทองเที่ยวและการขนสงสินคาอีกเสนทางหนึ่ง สําหรับการคมนาคมทางอากาศนั้น มีสนามบินที่ตําบล    
เขาวัว อําเภอทาใหม ใชในราชการทหารและใชเปนสนามบินสําหรับกรมฝนหลวง 

3.2.6 ภาคใต: จังหวัดชุมพร 
3.2.6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดชุมพรตั้งอยูตอนบนสุดของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนต
ประมาณ 498 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3.75 ลานไร หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่มากเปนอันดับ 4 ของ
ภาคใต ชุมพรเปนจังหวัดแรกของภาคใตตอนบนฝงอาวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต มีความยาว
ประมาณ 222 กิโลเมตร 

3.2.6.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            ภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ พ้ืนที่ราบตอนกลาง         
พ้ืนที่ราบชายฝงทะเล และพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก เปนที่สูงและภูเขา ทิวเขาที่สําคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรีซึ่ง
เปนพรมแดนทางธรรมชาติระหวางประเทศ ถัดจากแนวที่สูงมาทางดานตะวันออกเปนที่ราบตอนกลางซึ่งมี
ลักษณะเปนที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุม เปนเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด สําหรับพ้ืนที่ทางตะวันออก
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เปนที่ราบชายฝงทะเลยาว 222 กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรคอนขางเรียบ มีความโคงเวา
นอย ความกวางของจังหวัดโดยเฉลี่ย 36 กิโลเมตร 

3.2.6.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดชุมพรเปนเขตที่ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหจังหวัดชุมพรมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร อน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ- 
กลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดอืนพฤษภาคม–กลางเดือนธันวาคม 

 3.2.6.4 การปกครอง 
            จังหวัดชุมพรแบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 70 ตําบล 736 หมูบาน 25     
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 53 แหง 

3.2.6.5 ประชากร 
  จังหวัดชุมพร มีประชากรทั้งสิ้น 514,000 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดและหนาแนน
มากที่สุด คือ อําเภอชุมพร ประชากรที่อยูในวัยทํางานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 389 ,440 คน โดยเปน    
ผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 293,025 คน และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานจํานวน 96,415 คน 

3.2.6.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
  สภาพน้ําโดยทั่วไป สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพรรวมเรียกวาลุมน้ําภาคใตฝง
ตะวันออก ประกอบดวยแมน้ําลําคลองสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีของจังหวัดชุมพรลงสูอาวไทย แมน้ํา
สายสําคัญของจังหวัดชุมพร คือ แมน้ําทาตะเภา และแมน้ําหลังสวน    

  ทรัพยากรดินและที่ดิน จังหวัดชุมพรมีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย ประกอบไปดวย 
ภูเขา แหลงน้ํา ชายฝงทะเล และฝงทะเลน้ําทวมถึง ซึ่งสงผลใหเกิดลักษณะดินประเภทตางๆ โดยทั่วไป
ประเภทของดินในภาคใตตอนบนมักจะเปนดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่คอนขางเปนกรด มี       
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงคอนขางต่ํา สําหรับดินบริเวณชายฝงสวนใหญเกิดจากการผุพังสลายตัวของ
รงควัตถุและดินดาน ในสวนพื้นที่ท่ีน้ําทะเลทวมถึงอยูสม่ําเสมอ เนื้อดินจะเปนประเภทดินเลนซึ่งมีการระบาย
น้ําไมดี ทั้งนี้ทรัพยากรดินในจังหวัดชุมพร แบงไดเปน 6 กลุม คือ กลุมพ้ืนที่ดินเค็มชายฝงทะเล ครอบคลุม
พ้ืนที่รอยละ 5.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด กลุมดินตื้นครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 30.00 กลุมดินทราย ครอบคลุม
พ้ืนที่รอยละ 5.00 กลุมดินภูเขาครอบคลุมพื้นที่ รอยละ 15.00 พ้ืนที่ภูเขาครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 35.00 และ   
กลุมดินนาครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 10.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด    

3.2.6.7 การคมนาคม 
  จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยูในจุดที่เปน
เสนทางเชื่อมระหวางภูมิภาค การคมนาคมสามารถใชไดทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยการคมนาคม
ทางบกนั้นสามารถใชรถยนตสวนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ และ รถไฟ สําหรับการโดยสารทางน้ํานั้น 
จังหวัดชุมพรมีทาเทียบเรือโดยสารเพ่ือการทองเที่ยวบริเวณชายฝงทะเล และเสนทางเดินเรือระหวาง      
จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี ในสวนของการเดินทางทางอากาศนั้น จังหวัดชุมพรมีทาอากาศยาน           
เชิงพาณิชย 1 แหง ตั้งอยูที่ อําเภอปะทิว หางจากตัวเมืองชุมพร 40 กิโลเมตร มีสายการบินพาณิชยของ
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เอกชนใหบริการ นอกจากนี้แลวยังใหบริการในสวนของการบินเชาเหมาลําเครื่องบินสวนบุคคล การฝกบิน
ของสถาบันการบินพลเรือน และการบินของอากาศยานของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ 

3.2.7 ภาคตะวันตก: จังหวัดเพชรบุรี 
3.2.7.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

     จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยูทางตอนใตของภาคกลาง ดานทิศตะวันตกอยูติ ดกับสาธารณรัฐ     
สังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร ดานทิศตะวันออกติดกับอาวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 6 ,225.14 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร 

3.2.7.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ทางดานทิศตะวันตกในเขตอําเภอแกงกระจานและอําเภอหนองหญาปลองมีลักษณะเปน    
ที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แลวคอยๆ ลาดต่ํามาทางทิศตะวันออกเกิดเปนสันปนน้ําแบงน้ําสวนหนึ่งใหไหลลงสู
ประเทศพมาและอีกสวนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเกิดเปนตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี 
สภาพเชนนี้ทําใหทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณไปทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ แต
มีประชากรอาศัยอยูนอยเนื่องจากเปนแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหรางที่อพยพขามแดน
มาจากพมาเขามาอาศัยเทานั้น 

3.2.7.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดเพชรบุรีอยูติดกับอาวไทยจึงไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในฤดูฝน และ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤดูหนาว ฤดูกาลในจังหวัดเพชรบุรีแบงไดเปน 3 ฤดู คือ    
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ-กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม-
กลางเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 
28.09 องศาเซลเซียส เฉลี่ยฝนตกตลอดป ปละ 103 วัน และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 971.13 มิลลิเมตรตอป 

3.2.7.4 การปกครอง 
      จังหวัดเพชรบุรีมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 3 รูปแบบ คือ        
การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยหนวยงานสังกัดสวนกลางซึ่งมาตั้งหนวยงานในพ้ืนที่จํานวน        
84 หนวยงาน การบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงเปน 2 ระดับคือ สวนราชการประจําจังหวัด จํานวน      
32 แหง และระดับอําเภอ ประกอบดวย 8 อําเภอ 93 ตําบล 698 หมูบาน และการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลจํานวน 13 แหง และองคการบริหารสวนตําบล     
71 แหง 

3.2.7.5 ประชากร 
  จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรจํานวน 464,000 คน จํานวนบาน 174,034 ครัวเรือน 
  3.2.7.6 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 

  สภาพน้ําโดยทั่วไป จังหวัดเพชรบุรีมีแหลงน้ําตามธรรมชาติทั้งน้ําผิวดินและน้ําบาดาล 
แมน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ แมน้ําเพชรบุรี แมน้ําปราณบุรี และหวยแมประจันต 
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     ทรัพยากรดินและที่ดิน ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบุรีแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ           
ดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย พบในบริเวณท่ีราบตอนกลางของจังหวัด ดินเหนียวถึงดินรวนปนกรวดและ
เศษหิน พบในบริเวณที่ราบสูงทางดานตะวันตก และดินรวนเหนียว พบในพ้ืนที่ราบชายฝงทะเลตะวันออก  
พ้ืนที่ในการทําเกษตรกรรมรวม 517,863 ไร จําแนกเปน การเพาะปลูกพืช 273,208 ไร การเลี้ยงสัตว 6,326 
ไร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นท่ีน้ําจืด 2,380 ไร (สํานักสถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2554) 

3.2.7.7 การคมนาคม 
  จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับภาคใตและภูมิภาคอ่ืนๆ          
ของประเทศ สามารถเดินทางไดทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางน้ํา และทางอากาศโดยอาศัยสนามบินบอฝาย 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งหางจากอําเภอชะอําประมาณ 20 กิโลเมตร หรือประมาณ           
60 กิโลเมตรจากตัวเมืองเพชรบุรี 
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       บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตรไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน    
ของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 ขอมูลโครงสรางอาชีพและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร ตอนที่ 3 ขอมูลปญหา
แรงงานเกษตร ตอนที่ 4 สวัสดิการทางสังคม และตอนที่ 5 ขอมูลความเห็นดานการคุมครองแรงงานและ     
จัดสวัสดิการ 

ตอนที่ 1 ดานลักษณะท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 

231 คน คิดเปนรอยละ 57.80 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 148 คนหรือ         
รอยละ 37 มีอายุระหวาง 40-49 ป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 
80.80 มีการศึกษาสวนใหญในระดับประถมศึกษาตอนตนมากที่สุด จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50           
กลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่ทําการเกษตรระหวาง 21-30 ปมากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25  

กลาวไดวาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนประชากรในวัยกลางคน สวนใหญมีสถานะภาพสมรส 
มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนตน ทําการเกษตรมานานแลวหรือมากกวา 20 ป ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตอนที ่2 ดานขอมูลโครงสรางอาชีพและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร  
การใชที่ดิน กลุมตัวอยางจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 มีพ้ืนที่ถือครองระหวาง 21-50 ไร  

และกลุมตัวอยางจํานวน 127 คนหรือรอยละ 31.75 ใชพ้ืนที่ในการทําการเกษตรระหวาง 21-50 ไร         
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 193 คนหรือรอยละ 48.25 ไมไดเชาที่ดินเพ่ือทําการเกษตร 

การใชที่ดินของแรงงานภาคเกษตรกลุมตัวอยางนั้น พบวาสวนมากมีที่ดินถือครองในขนาดกลาง ซึ่ง
กลุมตัวอยางใชที่ดินของตนเองหรือครอบครัวในการทําการเกษตร ในสวนของแรงงานภาคเกษตรที่มีการเชา
ที่ดินเพ่ือทําการเกษตรนั้น สวนใหญจะเชาที่ดินระหวาง 1-10 ไร คิดเปนรอยละ 19.50 เพ่ือประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ลักษณะทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
 ( n = 400 ) 

เพศ จํานวน รอยละ 
1. ชาย 231 57.80 
2. หญิง 169 42.20 

อายุ จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 30 ป 20 5.00 
2. ระหวาง 30 - 39 ป 69 17.25 
3. ระหวาง 40 - 49 ป 148 37.00 
4. ระหวาง 50 - 59 ป  138 34.50 
5. 60 ป ขึ้นไป 25 6.25 

สถานภาพสมรส  จํานวน รอยละ  
1. สมรส 323 80.80 
2. โสด 49 12.20 
3. หยา/แยกกันอยู 15 3.80 
4. มาย 13 3.20 

ระดับการศึกษา  จํานวน รอยละ  
1. ประถมศึกษาตอนตน 130 32.50 
2. ประถมศึกษาตอนปลาย 119 29.80 
3. มัธยมศึกษาตอนตน 56 14.00 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 57 14.20 
5. อนุปริญญาหรือเทียบเทา 18 4.50 
6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 20 5.00 

ระยะเวลาในการทําการเกษตร/ป  จํานวน รอยละ  
1. 1 - 10 ป 65 16.25 
2. 11 - 20 ป 105 26.25 
3. 21 - 30 ป 117 29.25 
4. 30 ปขึ้นไป 113 28.25 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 9 การใชที่ดิน 

   
  

( n = 400) 
พื้นที่ถือครองท้ังหมด/ไร จํานวน รอยละ 

1. 1 - 10 ไร 115 28.75 
2. 11 - 20 ไร 118 29.50 
3. 21 - 50 ไร 132 33.00 
4. 51 - 100 ไร 32 8.00 
5. 100 ไรขึ้นไป 3 0.75 

พื้นที่ที่ใชในการทําการเกษตร/ไร จํานวน รอยละ 
1. 1 - 10 ไร 116 29.00 
2. 11 - 20 ไร 119 29.75 
3. 21 - 50 ไร 127 31.75 
4. 51 - 100 ไร 34 8.50 
5. 100 ไรขึ้นไป 4 1.00 

เชาที่ดินทําการเกษตร/ไร จํานวน รอยละ 
1. ไมเชา 193 48.25 
2. 1 - 10 ไร 78 19.50 
3. 11 - 20 ไร 58 14.50 
4. 21 - 50 ไร 52 13.00 
5. 51 - 100 ไร 18 4.50 
6. 100 ไรขึ้นไป 1 0.25 

ที่มา : จากการสํารวจ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางที่มีสมาชิกระหวาง 4-6 คนตอครัวเรือน เปนกลุมที่มี

ขนาดใหญที่สุดมี 242 คน หรือรอยละ 60.50 โดยเปนสมาชิกที่มีอายุระหวาง 15-64 ป ซึ่งเปนวัยแรงงานเปน
กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุด มีจํานวน 3-4 คนตอครัวเรือน มีจํานวน 214 คน หรือรอยละ 53.50  

สมาชิกในครัวเรือนที่อยูในวัยแรงงานนั้นจะมีจํานวน 3-4 คนตอครัวเรือน สมาชิกที่เหลือ            
ในครัวเรือนมักจะเปนบุคคลในวัยเรียนหรือผูสูงอายุ ซึ่งไมสามารถใชแรงงานในภาคเกษตรไดอยางเต็มที่      
ดังแสดงในตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 9 การใชที่ดิน 

   
  

( n = 400) 
พื้นที่ถือครองท้ังหมด/ไร จํานวน รอยละ 

1. 1 - 10 ไร 115 28.75 
2. 11 - 20 ไร 118 29.50 
3. 21 - 50 ไร 132 33.00 
4. 51 - 100 ไร 32 8.00 
5. 100 ไรขึ้นไป 3 0.75 

พื้นที่ที่ใชในการทําการเกษตร/ไร จํานวน รอยละ 
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4. 21 - 50 ไร 52 13.00 
5. 51 - 100 ไร 18 4.50 
6. 100 ไรขึ้นไป 1 0.25 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ขนาดใหญที่สุดมี 242 คน หรือรอยละ 60.50 โดยเปนสมาชิกที่มีอายุระหวาง 15-64 ป ซึ่งเปนวัยแรงงานเปน
กลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุด มีจํานวน 3-4 คนตอครัวเรือน มีจํานวน 214 คน หรือรอยละ 53.50  

สมาชิกในครัวเรือนที่อยูในวัยแรงงานนั้นจะมีจํานวน 3-4 คนตอครัวเรือน สมาชิกที่เหลือ            
ในครัวเรือนมักจะเปนบุคคลในวัยเรียนหรือผูสูงอายุ ซึ่งไมสามารถใชแรงงานในภาคเกษตรไดอยางเต็มที่      
ดังแสดงในตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  
( n = 400) 

สมาชิกในครัวเรือน/คน จํานวน รอยละ 
1. 1 - 3 คน 108 27.00 
2. 4 - 6 คน 242 60.50 
3. 7 - 9 คน 46 11.50 
4. 10 คน ขึ้นไป 4 1.00 

สมาชิกที่มีอายุระหวาง 15 - 64 ปตอครัวเรือน/คน จํานวน รอยละ 
1. 1 - 2 คน 89 22.25 
2. 3 - 4 คน 214 53.50 
3. 5 - 6 คน 89 22.25 
4. 7 - 8 คน 4 2.00 

 ที่มา : จากการสํารวจ 
อาชีพหลัก  กลุมตัวอยางทั้ งหมดมีอาชีพหลักทางการเกษตร โดย แรงงานภาคเกษตร            

จํานวน 323 คน หรือรอยละ 80.80 ทํานาปและนาปรัง กลุมตัวอยางจํานวน 235 คน หรือรอยละ 58.70 มี
การเลี้ยงสัตว อาทิ เปด ไก หมู วัวหรือควาย ควบคูไปกับการเพาะปลูก แรงงานภาคเกษตรจํานวน 144 คน
หรือรอยละ 36.00 มีการทําสวน ควบคูไปกับการทํานา โดยสวนที่ทําเปนสวนผัก ผลไมประจําทองถิ่น 
แรงงานภาคเกษตรจํานวน 68 คนหรือรอยละ 17.00 มีการทําไร ควบคูกันไปกับการทํานา โดยเปนพืชไร
เศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลัง ออย  ขาวโพด เปนตน 

อาชีพรอง แรงงานภาคเกษตรกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีอาชีพรอง โดยกลุมตัวอยางจํานวน     
191 คนหรือรอยละ 47.70 มีอาชีพรับจางในภาคเกษตร อาทิ รับจางเพาะปลูก หรือ รับจางเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร  แรงงานภาคเกษตรจํานวน 193 คน หรือรอยละ 48.30 มีอาชีพรับจางนอกภาคเกษตร อาทิ 
คาขาย ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกอสราง เปนตน และมีแรงงานภาคเกษตรจํานวน 16 คนหรือ   
รอยละ 4.00 ที่ไมมีอาชีพรอง  

ผูมีรายไดในครัวเรือนนั้น กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือกลุมที่มีผูมีรายไดระหวาง 1-2 คน มีจํานวน 
198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 รายไดสุทธิในครัวเรือน กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือ มีรายไดระหวาง      
10 ,001 -15 ,000 บาท ตอเดือน มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75 คาใชจายในครัวเรือน             
กลุมตัวอยางมีคาใชจายตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท มากที่สุดมีจํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 
55.50 ดังตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 ขอมูลโครงสรางอาชีพและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร  
( n = 400) 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 
1. ทํานา นาป 77 19.20 
  นาปและนาปรัง 323 80.80 
2. เลี้ยงสัตว ไมไดเลี้ยงสตัว 165 41.30 
  เลี้ยงสตัวควบคูกับการทําเกษตร 235 58.70 
3. ทําสวน ไมไดทํา 256 64.00 
  ทําสวน อาทิ ผักสวนครัว ผลไม เปนตน 144 36.00 
4. ทําไร ไมไดทําไร 332 83.00 
  ทําไร อาทิ มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด 68 17.00 

อาชีพรอง จํานวน รอยละ 
1. รับจางในภาคการเกษตร 191 47.70 
2. รับจางนอกภาคการเกษตร 193 48.30 
3. ไมมีอาชีพรอง 16 4.00 

จํานวนสมาชกิในครัวเรือนที่มีรายได/คน จํานวน รอยละ 
1. มีสมาชิกจํานวน 1 - 2 คน 198 49.50 
2. มีสมาชิกจํานวน 3 - 4 คน 166 41.50 
3. มีสมาชิกจํานวน 5 - 6 คน 34 8.50 
4. มีสมาชิกจํานวน 7 - 8 คน 2 0.50 

รายไดสุทธิของครัวเรือน/เดือน จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 5,000 บาท  15 3.75 
2. ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท 130 32.50 
3. ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท 143 35.75 
4. ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 57 14.25 
5. มากกวา 20,000 บาท 55 13.75 

คาใชจายของครัวเรือน/เดือน จํานวน รอยละ 
1. ไมมีคาใชจาย 1 0.25 
2. ต่ํากวา 5,000 บาท  52 13.00 
3. ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท 222 55.50 
4. ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท 60 15.00 
5. ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 37 9.25 
6. มากกวา 20,000 บาท 16 4.00 
7. ไมแนนอน 12 3.00 

หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 อาชีพในชุดคําถามที่เกี่ยวกับอาชีพหลัก 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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3. ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท 143 35.75 
4. ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 57 14.25 
5. มากกวา 20,000 บาท 55 13.75 

คาใชจายของครัวเรือน/เดือน จํานวน รอยละ 
1. ไมมีคาใชจาย 1 0.25 
2. ต่ํากวา 5,000 บาท  52 13.00 
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5. ระหวาง 15,001 - 20,000 บาท 37 9.25 
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ที่มา : จากการสํารวจ 
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จากผลการศึกษาพบวาแรงงานภาคเกษตรสวนใหญทําอาชีพหลักคือการทํานา ทั้งนี้จะทําทั้งนาป
และนาปรัง นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตรสวนมากยังเลี้ยงสัตว อาทิ เปด ไก หรือ ปลา เปนตน ควบคูไปกับ            
การทําเกษตรดวยคิดเปนรอยละ 58.70 หรือ 235 คน ในสวนของแรงงานภาคเกษตรที่มีที่ดินจํานวนมากก็มี
การทําสวนผักหรือผลไม อีกท้ังทําไรควบคูไปกับการทํานาอีกดวย  

ทั้งนีแ้รงงานภาคเกษตรสวนใหญมีอาชีพรอง โดยเปนการรับจางนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตร 
ซึ่งการรับจางดังกลาวมีอัตราสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 48.30 และรอยละ 47.70 ตามลําดับ สวนผูที่ไมมี
อาชีพรองมีเพียงรอยละ 4.00 แรงงานภาคเกษตรสวนใหญจะทําอาชีพรองเพ่ือหารายไดเพ่ิมใหแกครอบครัว
ไปพรอมกับการทําการเกษตร หรือเปนการหารายไดเสริมในชวงที่หมดจากฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว 

สําหรับรายไดสุทธิและรายจายในแตละเดือนของกลุมตัวอยางซึ่งหากเปรียบเทียบกันแลว พบวา 
แรงงานภาคเกษตรสวนใหญจะมีรายไดมากกวารายจาย  

 ตอนที่ 3 ดานขอมูลปญหาแรงงานภาคเกษตร 
 แรงงานภาคเกษตรสวนใหญทํางานวันละ 7-8 ชั่วโมงตอวัน มีจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.25 

ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมากลุมตัวอยางจํานวน 259 คนคิดเปนรอยละ 64.75 วางงานไมเกิน 1 เดือน มี
สวนนอยคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ที่วางงานมากกวา 5 เดือน สําหรับความชวยเหลือจากภาครัฐที่     
กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ 1) ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต 2) ใหความรู 
พัฒนาฝมือและทักษะดานอาชีพ และ 3) เพ่ิมคาจาง/รายได โดยคิดเปนรอยละ 88.20 59.20 และ 57.20 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 ขอมูลปญหาแรงงานภาคเกษตร 
                                                                                                           (n = 400) 

ชั่วโมงในการทํางานของแรงงานภาคเกษตร/คน/วัน จํานวน รอยละ 
1. 1 - 3 ชั่วโมง       3 0.75 
2. 3 - 4 ชั่วโมง 

  
  8 2.00 

3. 5 - 6 ชั่วโมง 
  

  58 14.50 
4. 7 - 8 ชั่วโมง 

  
  305 76.25 

4. 9 - 10 ชั่วโมง 
  

  26 6.50 
จํานวนเดือนที่ไมไดทํางานในภาคเกษตร/คน/เดือน จํานวน รอยละ 

1. 0 - 1 เดือน 259 64.75 
2. 2 - 3 เดือน 122 30.50 
3. 4 - 5 เดือน 17 4.25 
4. 6 - 7 เดือน 1 0.25 
4. 8 เดือนขึ้นไป 1 0.25 

ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ จํานวน รอยละ 
1. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต 353 88.20 
2. ใหความรู พัฒนาฝมือ และทักษะดานอาชีพ 237 59.20 
3. ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 231 57.80 
4. เพ่ิมคาจาง/ รายได       229 57.20 
5. สรางกลไกตลาดหรือหาตลาดสินคาทางการเกษตร/ผูประกอบการ        
    รายยอย 190 47.50 
6. ตัง้ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงาน 

   
125 31.20 

7. อ่ืน ๆ (ระบุ) 27 6.80 
หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ ในชุดคําถามเก่ียวกับความตองการความชวยเหลือ 
               จากภาครัฐ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

ตอนที่ 4 ดานสวัสดิการ 
 สําหรับ 10 อันดับของประเภทสวัสดิการตางๆ ที่กลุมตัวอยางไดรับ มีหอกระจายขาวและ      

เสียงตามสาย กองทุนฌาปนกิจ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ถนนเพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร ไฟฟาและ
น้ําประปาเพ่ือการเกษตร ศาลาประชาคมประจําตําบล การสงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทย
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  305 76.25 

4. 9 - 10 ชั่วโมง 
  

  26 6.50 
จํานวนเดือนที่ไมไดทํางานในภาคเกษตร/คน/เดือน จํานวน รอยละ 

1. 0 - 1 เดือน 259 64.75 
2. 2 - 3 เดือน 122 30.50 
3. 4 - 5 เดือน 17 4.25 
4. 6 - 7 เดือน 1 0.25 
4. 8 เดือนขึ้นไป 1 0.25 

ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ จํานวน รอยละ 
1. ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต 353 88.20 
2. ใหความรู พัฒนาฝมือ และทักษะดานอาชีพ 237 59.20 
3. ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 231 57.80 
4. เพ่ิมคาจาง/ รายได       229 57.20 
5. สรางกลไกตลาดหรือหาตลาดสินคาทางการเกษตร/ผูประกอบการ        
    รายยอย 190 47.50 
6. ตัง้ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงาน 

   
125 31.20 

7. อ่ืน ๆ (ระบุ) 27 6.80 
หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ ในชุดคําถามเก่ียวกับความตองการความชวยเหลือ 
               จากภาครัฐ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

ตอนที่ 4 ดานสวัสดิการ 
 สําหรับ 10 อันดับของประเภทสวัสดิการตางๆ ที่กลุมตัวอยางไดรับ มีหอกระจายขาวและ      

เสียงตามสาย กองทุนฌาปนกิจ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ถนนเพ่ือการขนสงสินคาการเกษตร ไฟฟาและ
น้ําประปาเพ่ือการเกษตร ศาลาประชาคมประจําตําบล การสงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทย
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เคลื่อนที่รักษาฟรี การฝกอบรมกลุมอาชีพทางการเกษตร รานคาชุมชน/กลุมออมทรัพย และศูนยเรียนรูจาก          
ภูมิปญญาชาวบาน ดังแสดงในตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13  สวัสดิการที่แรงงานภาคเกษตรไดรับในพื้นที่         
   สวัสดิการทีแ่รงงานภาคเกษตรไดรับในพื้นที่ จํานวน รอยละ 

1. หอกระจายขาวและเสียงตามสาย 337 84.20 
2. กองทุนฌาปนกิจ 331 82.80 
3. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 322 80.50 
4. ถนนเพ่ือการขนสงสินคาเกษตร 317 79.20 
5. ไฟฟาและน้ําประปาเพ่ือการเกษตร 301 75.20 
6. ศาลาประชาคมประจําตําบล 293 73.20 
7. สงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทย  
เคลื่อนที่รักษาฟรี       291 72.80 
8. การฝกอบรมกลุมอาชีพการเกษตร 286 71.50 
9. รานคาชุมชน/กลุมออมทรัพย 240 60.00 
10. ศูนยเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 216 54.00 
11. หองสมุดประจําตําบล/พิพิธภัณฑประจําตําบล 204 51.00 
12. โทรศัพทสาธารณะ 202 50.50 
13. การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว  
     พันธุปลา เปนตน       167 41.80 
14. การชวยเหลือกันดานแรงงาน เชน การลงแขกการเก็บเกี่ยว     
     ผลผลิต เปนตน 164 41.00 
15. การทําทอระบายน้ําเสีย ขุดลอกคูคลอง 162 40.50 
16. ศูนยรวบรวมขอมูลเรื่องรองทุกข 154 38.50 
17. การกําจัดของเสีย ขยะ จากการทําการเกษตร 149 37.20 
18. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน/ อบรมเยาวชนใน 
      ตําบล 147 36.80 
19. รถดับเพลิง 142 35.50 
20. กองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลน
เงินทุน/มีภาระหนี้สิน       122 30.50 
21. ศูนยดํารงธรรมหรือศูนยยุติธรรมประจําตําบล 104 26.00 
22. การฝกอบรมเรื่องสิทธิแรงงานภาคเกษตร 91 22.80 
23. สวัสดิการผูสูงอายุ 66 16.50 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
   สวัสดิการทีแ่รงงานภาคเกษตรไดรับในพื้นที่ จํานวน รอยละ 

24. รถตัดหญาเพ่ือกําจัดวัชพืช 63 15.80    
25. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เชน  
     เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต รถไถพรวนดิน ฯลฯ 56 14.00    
26. ศูนยขอมูลแรงงาน/ศูนยจัดหางานประจําตําบล 45 11.20   45 11.20 
27. สวัสดิการดานการขนสง เชน บริการรถยนตรและผูขับรถยนตใน 
     การขนสงผลผลิต 27 6.80 
28. อ่ืนๆ (ระบุ)….. 1 0.20 

หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 สวัสดิการตามที่ไดรับจริง 
ที่มา : จากการสํารวจ 

กลุมตัวอยางไดรับสวัสดิการที่สังคม/ชุมชนจัดใหทุกคน โดยกลุมตัวอยางสวนมากไดเขารวมหรือ
ไดรับ คือ หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) กองทุนฌาปนกิจ และกองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนมาก หรือ 381 คน คิดเปนรอยละ 95.20 ไมพอใจกับสวัสดิการที่สังคม/ชุมชน  
ที่ตนเองไดรับ เนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดยังไดรับนอยเกินไป ดังแสดงในตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14  การไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่ 
 การไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่ คน รอยละ 

1. หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) 385 96.20 
2. กองทุนฌาปนกิจ 336 84.00 
3. กองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 186 46.50 
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 25 6.20 

หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 สวัสดิการตามที่ไดรับจริง 
ที่มา : จากการสํารวจ 

สําหรับสิทธิประโยชนประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจนั้นพบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน        
ถึง 237 คนหรือคิดเปนรอยละ 59.20 ไมทราบถึงสิทธิประโยชนดังกลาวโดยที่กลุมตัวอยางกลาววา            
ไมมีหนวยงานในภาครัฐมาใหความรูความเขาใจเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อกลุมตัวอยางไดทราบถึง      
สิทธิประโยชนของระบบประกันสังคมมาตรา 40 แลว กลุมตัวอยางจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 มี    
ความตองการที่จะเขารวมกับโครงการประกันสังคมมาตรา 40 เนื่องจากตองการมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 
อีกทั้งตองการไดรับความคุมครองมากกวาที่ไดรับอยูในปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางตองการจายเงินสมทบ      
150 บาท/เดือน ไดรับสิทธิประโยชน 4 กรณี คือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และบําเหน็จชราภาพ ในสวน
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
   สวัสดิการทีแ่รงงานภาคเกษตรไดรับในพื้นที่ จํานวน รอยละ 

24. รถตัดหญาเพ่ือกําจัดวัชพืช 63 15.80    
25. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เชน  
     เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต รถไถพรวนดิน ฯลฯ 56 14.00    
26. ศูนยขอมูลแรงงาน/ศูนยจัดหางานประจําตําบล 45 11.20   45 11.20 
27. สวัสดิการดานการขนสง เชน บริการรถยนตรและผูขับรถยนตใน 
     การขนสงผลผลิต 27 6.80 
28. อ่ืนๆ (ระบุ)….. 1 0.20 

หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 สวัสดิการตามที่ไดรับจริง 
ที่มา : จากการสํารวจ 

กลุมตัวอยางไดรับสวัสดิการที่สังคม/ชุมชนจัดใหทุกคน โดยกลุมตัวอยางสวนมากไดเขารวมหรือ
ไดรับ คือ หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) กองทุนฌาปนกิจ และกองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนมาก หรือ 381 คน คิดเปนรอยละ 95.20 ไมพอใจกับสวัสดิการที่สังคม/ชุมชน  
ที่ตนเองไดรับ เนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดยังไดรับนอยเกินไป ดังแสดงในตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14  การไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่ 
 การไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่ คน รอยละ 

1. หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) 385 96.20 
2. กองทุนฌาปนกิจ 336 84.00 
3. กองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 186 46.50 
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 25 6.20 

หมายเหตุ : กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 1 สวัสดิการตามที่ไดรับจริง 
ที่มา : จากการสํารวจ 

สําหรับสิทธิประโยชนประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจนั้นพบวา มีกลุมตัวอยางจํานวน        
ถึง 237 คนหรือคิดเปนรอยละ 59.20 ไมทราบถึงสิทธิประโยชนดังกลาวโดยที่กลุมตัวอยางกลาววา            
ไมมีหนวยงานในภาครัฐมาใหความรูความเขาใจเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อกลุมตัวอยางไดทราบถึง      
สิทธิประโยชนของระบบประกันสังคมมาตรา 40 แลว กลุมตัวอยางจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 มี    
ความตองการที่จะเขารวมกับโครงการประกันสังคมมาตรา 40 เนื่องจากตองการมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 
อีกทั้งตองการไดรับความคุมครองมากกวาที่ไดรับอยูในปจจุบัน โดยกลุมตัวอยางตองการจายเงินสมทบ      
150 บาท/เดือน ไดรับสิทธิประโยชน 4 กรณี คือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และบําเหน็จชราภาพ ในสวน
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ของแรงงานภาคเกษตรที่ไมตองการเขารวมประกันสังคมมาตรา 40 เนื่องจากมองวาใชหลักประกันสุขภาพ     
ถวนหนาดีอยูแลว และไมมีขอมูลมากพอที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้ แรงงานภาคเกษตรบางสวนไดทํา       
ประกันชีวิตไวกับภาคเอกชน 

ในสวนของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น 
กลุมตัวอยางจํานวน 248 คน หรือรอยละ 62.00 ทราบวามีการดําเนินงานดังกลาว โดยทราบจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสภาแรงงานภาคเกษตร อยางไรก็ตามแรงงานภาคเกษตรสวนใหญจํานวน 295 คน คิดเปน
รอยละ 73.80 ไมตองการเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนา เนื่องจากมีการออมทรัพยกับกองทุนออมทรัพย
ตางๆ และออมกับผูประกอบการเอกชน นอกจากนี้ยังไมมีความเชื่อมั่นวากองทุนสวัสดิการชาวนาจะประกาศ
ใหใชไดในทางปฏิบัติ อีกทั้งแรงงานภาคเกษตรสวนหนึ่งยังไมสามารถสงเงินสมทบไดตลอดโครงการ      
สําหรับแรงงานภาคเกษตรที่สนใจจะเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนา สวนมากสามารถจายเงินสมทบไดปละ
ประมาณ 1,000 บาท 

นอกจากนี้แลวแรงงานภาคเกษตรจํานวน 332 คน หรือรอยละ 83.00 เคยไดยินขาวสารหรือ
รับทราบการกอตั้งกองทุนการออมแหงชาติจากสื่อสารมวลชนประเภทโทรทัศน และมีแรงงานภาคเกษตร
จํานวน 263 คน หรือรอยละ 65.80 ตองการเขารวมกองทุนดังกลาว เนื่องจากเปนการสรางหลักประกัน
ใหกับชีวิต หรือมีเงินใชยามชรา อีกทั้งเปนการออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนที่ดี รัฐบาลออกเงินสมทบในอัตรา    
ที่เหมาะสม หากจะเขารวมกองทุนการออมแหงชาติ กลุมตัวอยางสามารถสงเงินเขารวมกองทุนดังกลาวใน
อัตราไมเกิน 3,000 บาท/ป 

ตอนที่ 5 ขอมูลความเห็นดานการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการ  
สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอคําถามดานมาตรฐานการทํางาน พบวาแรงงาน       

ภาคเกษตรจํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 เห็นดวยกับการที่แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ           
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานและประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง แรงงานภาคเกษตรจํานวน 
266 คน หรือรอยละ 66.50 เห็นดวยที่แรงงานภาคเกษตรควรไดรับการคุมครองใหมีความมั่นคงใน          
การทํางานโดยการมีกองทุนตางๆ เชน กองทุนทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน เปนตน 
ในขณะที่กลุมตัวอยางจํานวน 228 คน หรือรอยละ 57.00 เห็นดวยที่แรงงานภาคเกษตรควรไดรับการจาง
งานที่เปนธรรม เชน แรงงานภาคเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ควรมีสัญญาที่เปนธรรมหรือบริษัท
ผูเขารวมไมเอาเปรียบแรงงานภาคเกษตร สําหรับแรงงานภาคเกษตรจํานวน 226 คน หรือรอยละ 56.50 
เห็นดวยที่แรงงาน       ภาคเกษตรควรมีความปลอดภัยในการทํางาน เชน มีอุปกรณปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน และแรงงานภาคเกษตรจํานวน 169 คน หรือรอยละ 42.25 เห็นดวยอยางยิ่งที่แรงงานในภาคเกษตร
ควรรวมกลุม และมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางหรือบริษัทคูสัญญา ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 208 
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คน หรือรอยละ 52.00 เห็นดวยอยางยิ่งที่ควรจะมีการสงเสริมการใชสารเคมี เพ่ือความปลอดภัยใน         
การทํางานภาคเกษตร 

ในดานมาตรฐานการทํางาน พบวาแรงงานภาคเกษตรสวนใหญในกลุมตัวอยางมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นดวยกับการดําเนินการใหแรงงานภาคเกษตรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความม่ันคงและปลอดภัยในการประกอบอาชีพจากการที่มีอุปกรณ
ตางๆมาปองกันอันตรายจากการทํางาน อีกทั้งปรับเปลี่ยนการใชสารเคมีมาเปนการใชสารชีวภาพหรือ
ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย นอกจากนี้แลวการที่มีกองทุนตางๆ อาทิ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 
เปนตน ทําใหมีความม่ันคงในชีวิตเพิ่มข้ึน ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรยังเห็นดวยกับการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง โดยระดับความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรทั้ง 6 ขอ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ซึ่งแรงงานภาคเกษตรมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การทํางานควรมี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมาใชสารชีวภาพแทนการใชสารเคมี ควรมีการใชอุปกรณ
ปองกันในการทํางาน อีกทั้งควรมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง หรือ     
บริษัทคูสัญญา ดังแสดงในตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรดานมาตรฐานแรงงาน 

  (n = 400) 

ดานมาตรฐานแรงงาน 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ
การฝกอบรมเพื่ อพัฒนาฝมือ
แรงงานและประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง 

109 
(27.25%) 

 
 

271 
(67.75%) 

 
 

17 
(4.25%) 

 
 

2 
(0.25%) 

 
 

1 
(0.25%) 

 
 

4.21 
 
 
 

0.56 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ
การคุมครองใหมีความมั่นคงใน
การทํางานโดยการมีกองทุนตางๆ 
เชน  กองทุนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายจากการทํางาน 
เปนตน 

124 
(31.00%) 

 
 
 
 

266 
(66.50%) 

 
 
 
 

10 
(2.50%) 

 
 
 
 

0  
(0.00%) 

 
 
 
 

0  
(0.00%) 

 
 
 
 

4.29 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มาก 
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คน หรือรอยละ 52.00 เห็นดวยอยางยิ่งที่ควรจะมีการสงเสริมการใชสารเคมี เพ่ือความปลอดภัยใน         
การทํางานภาคเกษตร 

ในดานมาตรฐานการทํางาน พบวาแรงงานภาคเกษตรสวนใหญในกลุมตัวอยางมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นดวยกับการดําเนินการใหแรงงานภาคเกษตรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความม่ันคงและปลอดภัยในการประกอบอาชีพจากการที่มีอุปกรณ
ตางๆมาปองกันอันตรายจากการทํางาน อีกทั้งปรับเปลี่ยนการใชสารเคมีมาเปนการใชสารชีวภาพหรือ
ปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย นอกจากนี้แลวการที่มีกองทุนตางๆ อาทิ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 
เปนตน ทําใหมีความม่ันคงในชีวิตเพิ่มข้ึน ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรยังเห็นดวยกับการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่ม
อํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง โดยระดับความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรทั้ง 6 ขอ อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ซึ่งแรงงานภาคเกษตรมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การทํางานควรมี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมาใชสารชีวภาพแทนการใชสารเคมี ควรมีการใชอุปกรณ
ปองกันในการทํางาน อีกทั้งควรมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง หรือ     
บริษัทคูสัญญา ดังแสดงในตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรดานมาตรฐานแรงงาน 

  (n = 400) 

ดานมาตรฐานแรงงาน 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ
การฝกอบรมเพื่ อพัฒนาฝมือ
แรงงานและประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง 

109 
(27.25%) 

 
 

271 
(67.75%) 

 
 

17 
(4.25%) 

 
 

2 
(0.25%) 

 
 

1 
(0.25%) 

 
 

4.21 
 
 
 

0.56 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ
การคุมครองใหมีความมั่นคงใน
การทํางานโดยการมีกองทุนตางๆ 
เชน  กองทุนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายจากการทํางาน 
เปนตน 

124 
(31.00%) 

 
 
 
 

266 
(66.50%) 

 
 
 
 

10 
(2.50%) 

 
 
 
 

0  
(0.00%) 

 
 
 
 

0  
(0.00%) 

 
 
 
 

4.29 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
(n = 400) 

ดานมาตรฐานแรงงาน เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับ
การจ างงานที่ เปนธรรม เชน 
แรงงานภาคเกษตรในระบบ
เกษตรพันธสัญญา ควรมีสัญญาที่
เปนธรรมหรือบริษัทผูเขารวมไม
เอาเปรียบแรงงานภาคเกษตร 

127 
(31.75%) 

 
 
 
 

228 
(57.00%) 

 
 
 
 

41 
(10.25%) 

 
 
 
 

3 
(0.75%) 

 
 
 
 

1 
(0.25%) 

 
 
 
 

4.19 
 
 
 
 
 

0.66 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

4. แรงงานภาคเกษตรควรมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน เชน มี
อุปกรณปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน 

156 
(39.00%) 

 
 

226 
(56.50%) 

 
 

17 
(4.25%) 

 
 

1 
(0.25%) 

 
 

0 
(0.00%) 

 
 

4.34 
 
 
 

0.57 
 
 
 

มาก 
 
 
 

5. แ ร ง ง า น ภ า ค เ ก ษ ต ร ค ว ร
รวมกลุม และมีอํานาจตอรองกับ
พ อ ค า ค น ก ล า ง  ห รื อ บ ริ ษั ท
คูสัญญา 

169 
(42.25%) 

 
 

162 
(40.50%) 

 
 

63 
(15.75%) 

 
 

6 
(1.50%) 

 
 

0 
(0.00%) 

 
 

4.24 
 
 
 

0.76 
 
 
 

มาก 
 
 
 

6. ค วรมี ก า รส ง เ ส ริ ม ก าร ใช
สารชีวภาพแทนสารเคมี เพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานภาค
เกษตร 

208 
(52.00%) 

 
 

169 
(42.25%) 

 
 

18 
(4.50%) 

 
 

4 
(1.00%) 

 
 

1 
(0.25%) 

 
 

4.45 
 
 
 

0.65 
 
 
 

มาก 
 
 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
สําหรับดานการประกันสังคม แรงงานภาคเกษตรจํานวน 231 คน หรือรอยละ 57.75 เห็นดวยกับ

การขยายขอบเขตการคุมครองและประกันสังคมใหแกแรงงานภาคเกษตรใหครบทั้ง 7 กรณี เหมือนแรงงานใน
ระบบประกันสังคมมาตรา 33 คือ กรณี เจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และ
การวางงาน เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรมในสังคม แรงงานภาคเกษตรจํานวน 188 คน หรือ        
รอยละ 47.00 เห็นดวยกับการจายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท ในการเขาสูระบบประกันสังคมของแรงงาน
ภาคเกษตร โดยไดรับการคุมครองกรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และชราภาพ ทั้งนี้ แรงงานภาคเกษตร
จํานวน 220 คน หรือรอยละ 55.00 เห็นดวยกับการที่ระบบการจายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40      
ควรเปนแบบบังคับ โดยการมีสวนรวม 3 ฝาย คือ ภาครัฐ แรงงานภาคเกษตร และองคการปกครองสวน
ทองถิ่น ในอัตราที่เหมาะสมตามความสามารถในการจายของแรงงานภาคเกษตรในแตละกิจการเกษตร ทั้งนี้
แรงงานภาคเกษตรจํานวน 273 คน หรือรอยละ 68.25 เห็นดวยวาควรมีการประชาสัมพันธใหแรงงาน     
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ภาคเกษตรเขารวมโครงการประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตการไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอ
การเขารวมโครงการประกันสังคมอาจจะไมสงผลตอการเขารวมโครงการดังกลาว  

ทั้งนี้การเขารวมระบบประกันสังคมนั้นแรงงานภาคเกษตรจํานวน 203 คน หรือคิดเปน             
รอยละ 50.75 เห็นดวยวาจะทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรตอไป และแรงงานภาคเกษตร
จํานวน 208 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.00 ไมเห็นดวยกับการที่ไมเขารวมโครงการประกันสังคมเนื่องจาก   
ไมมีเงินเหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุกเดือน 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันสังคม จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีความตองการที่จะเขา
รวมระบบประกันสังคม ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญจะสามารถจายเงินสมทบไดประมาณเดือนละ        
150 บาท แตความคุมครองที่ไดแรงงานภาคเกษตรสวนมากเห็นวาควรจะไดรับความคุมครองเทากับ
ผูประกันสังคมมาตรา 33 คือ ไดรับการคุมครอง 7 กรณี คือ เจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 
สงคราะหบุตร ชราภาพ และกรณีวางงาน โดยการจายเงินสมทบนั้นควรจะไดรับการจายเงินสมทบจาก
ภาครัฐบาล และองคการปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามทางสํานักงานประกันสังคมจะตองมี         
การประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 มากกวาที่เปนอยูเนื่องจากแรงงาน
ภาคเกษตรจํานวนมากยังไมมีความรูหรือยังไมรูจักระบบประกันสังคมมาตรา 40 โดยความคิดเห็นของ
แรงงานภาคเกษตรตอการประกันสังคม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเทากับ 3.56 อยูในระดับ     
ปานกลาง โดยแรงงานภาคเกษตรเห็นควรใหมีการขยายการคุมครองมาตรา 40 ใหเทากับ             
ระบบประกันสังคมมาตรา 33  และควรมีการจายเงินสมทบรวมกันระหวางภาครัฐ แรงงานภาคเกษตร 
และองคการบริหารสวนทองถิ่น โดยจายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ
ใหกับเกษตรกรเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันสังคมมาตรา 40 ดังแสดงในตารางท่ี 16 
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ภาคเกษตรเขารวมโครงการประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตการไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอ
การเขารวมโครงการประกันสังคมอาจจะไมสงผลตอการเขารวมโครงการดังกลาว  

ทั้งนี้การเขารวมระบบประกันสังคมนั้นแรงงานภาคเกษตรจํานวน 203 คน หรือคิดเปน             
รอยละ 50.75 เห็นดวยวาจะทําใหเกิดความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรตอไป และแรงงานภาคเกษตร
จํานวน 208 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.00 ไมเห็นดวยกับการที่ไมเขารวมโครงการประกันสังคมเนื่องจาก   
ไมมีเงินเหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุกเดือน 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันสังคม จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีความตองการที่จะเขา
รวมระบบประกันสังคม ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญจะสามารถจายเงินสมทบไดประมาณเดือนละ        
150 บาท แตความคุมครองที่ไดแรงงานภาคเกษตรสวนมากเห็นวาควรจะไดรับความคุมครองเทากับ
ผูประกันสังคมมาตรา 33 คือ ไดรับการคุมครอง 7 กรณี คือ เจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 
สงคราะหบุตร ชราภาพ และกรณีวางงาน โดยการจายเงินสมทบนั้นควรจะไดรับการจายเงินสมทบจาก
ภาครัฐบาล และองคการปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามทางสํานักงานประกันสังคมจะตองมี         
การประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 มากกวาที่เปนอยูเนื่องจากแรงงาน
ภาคเกษตรจํานวนมากยังไมมีความรูหรือยังไมรูจักระบบประกันสังคมมาตรา 40 โดยความคิดเห็นของ
แรงงานภาคเกษตรตอการประกันสังคม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเทากับ 3.56 อยูในระดับ     
ปานกลาง โดยแรงงานภาคเกษตรเห็นควรใหมีการขยายการคุมครองมาตรา 40 ใหเทากับ             
ระบบประกันสังคมมาตรา 33  และควรมีการจายเงินสมทบรวมกันระหวางภาครัฐ แรงงานภาคเกษตร 
และองคการบริหารสวนทองถิ่น โดยจายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ
ใหกับเกษตรกรเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันสังคมมาตรา 40 ดังแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรเกี่ยวกับการประกันสังคม 
                                                                 (n = 400)  

ดานการประกันสังคม เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทานเห็นวาควรขยายขอบเขต
การคุมครองและประกันสังคม
ใหแกแรงงานภาคเกษตรใหครบ
ทั้ง 7 กรณี เหมือนแรงงานใน
ระบบที่ประกันสังคมมาตรา 33  
คือ กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพล
ภาพ คลอดบุตร สงเคราะหบุตร 
ชราภาพ และการวางงาน ทั้งนี้ 
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและเปน
ธรรมในสังคม 

105 
(26.25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 
(57.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 
(13.00%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 (1.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
(1.25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ท า น เ ห็ น ว า ก า ร เ ข า สู
ประกันสังคมตามความสมัครใจ 
มาตรา 40 คือ กรณีเจ็บปวย ตาย 
ทุพพลภาพ และชราภาพ โดยจาย
เดือนละ 150 บาทมีความ
เหมาะสมแลว 

75 
(18.75%) 

 
 
 
 

188 
(47.00%) 

 
 
 
 

51 
(12.75%) 

 
 
 
 

77 
(19.25%) 

 
 
 
 

9 
(2.25%) 

 
 
 
 

3.61 
 
 
 
 
 

1.06 
 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 
 
 

3. ท า น ต อ ง ก า ร เ ข า สู ร ะ บ บ
ประกันสังคมใหแกแรงงานภาค
เกษตรตามความสมัครใจตาม
มาตรา 40 คือ กรณีเจ็บปวย ตาย 
และ ทุพพลภาพ โดยจายเดือนละ 
100 บาทมีความเหมาะสมแลว 

37 
(9.25%) 

 
 
 
 

98 
(24.50%) 

 
 
 
 

117 
(29.25%) 

 
 
 
 

129 
(32.25%) 

 
 
 
 

19 
(4.75%) 

 
 
 
 

3.01 
 
 
 
 
 

1.06 
 
 
 
 
 

นอย 
 
 
 
 
 

4. ระบบการจายเงินสมทบควร
เปนแบบบังคบั โดยการมีสวนรวม
ของ 3 ฝาย คือ ภาครัฐ แรงงาน
ภาคเกษตร องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ในอัตราที่เหมาะสมตาม
ความสามารถในการจายของ
แรงงานภาคเกษตร ในแต ล ะ
กิจการเกษตร 

70 
(17.50%) 

 
 
 
 
 
 

220 
(55.00%) 

 
 
 
 
 
 

66 
(16.50%) 

 
 
 
 
 
 

42 
(10.50%) 

 
 
 
 
 
 

2 
(0.50%) 

 
 
 
 
 

 

3.78 
 
 
 
 
 
 
 

0.87 
 
 
 
 
 
 

 

มาก 
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ตางรางที่ 16 (ตอ) 
           (n = 400) 

ดานการประกันสังคม 
เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

5. ท า น เ ห็ น ว า ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธใหแรงงานภาค
เ ก ษ ต ร เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร
ประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 

102 
(25.50%) 

273 
(68.25%) 

19 
(4.75%) 

6 
(1.50%) 

0 
(0.00%) 

4.18 0.57 

มาก 
6. ท า น ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า ว ส า ร
เกี่ ย วกั บก ารประกั นสั งคมที่
เพียงพอตอการตัดสินใจเขารวม
ในระบบประกันสังคม 

50 
(12.50%) 

112 
(28.00%) 

66 
(16.50%) 

165 
(41.25%) 

7 
(1.75%) 

3.08 1.12 

นอย 
7. ทานเห็นว าการ เข า ร วมใน
ระบบประกันสังคม ทําใหเกิด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรตอไป 

63 
(15.75%) 

203 
(50.75%) 

102 
(25.50%) 

32 
(8.00%) 

0 
(0.00%) 

3.74 0.82 

มาก 
8. ทานมีความตองการเขารวมใน
ระบบประกันสังคมแตไมทราบ
วิธีการสมัคร หรือวิธีการปฏิบัติให
เขาสูการประกันสังคมได 

38 
(9.50%) 

190 
(47.50%) 

62 
(15.50%) 

106 
(26.50%) 

4 
(1.00%) 

3.38 1.01 

ปาน
กลาง 

9. ทานไมสนใจเขารวมในระบบ
ประกันสังคม เนื่องจากไมมีเงิน
เหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุก
เดือน * 

21 
(5.25%) 

 
 

94 
(23.50%) 

 
 

54 
(13.50%) 

 
 

208 
(52.00%) 

 
 

23 
(5.75%) 

 
 

3.3 
 
 
 

2.48 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 

ที่มา : จากการสํารวจ 
สําหรับสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน กลุมตัวอยางจํานวน 265 คน หรือรอยละ 66.25      

เห็นดวยกับหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรความีความเหมาะสมและ        
เสียคาใชจายนอยที่สุด นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 139 คน หรือรอยละ 34.75 เห็นดวยวาจะใช
บัตรทองเพียงอยางเดียว ไมใชระบบสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ เชน ระบบประกันสังคม เนื่องจากมีความสะดวก   
ใชประโยชนไดงายที่สุด สามารถใชบริการไดจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลใกลบาน กลุมตัวอยางจํานวน 
214 คน หรือรอยละ 53.50 เห็นดวยกับการที่ชุมชนควรมีการจัดสวัสดิการชุมชน อาทิ กองทุนออมทรัพย 
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ตางรางที่ 16 (ตอ) 
           (n = 400) 

ดานการประกันสังคม 
เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

5. ท า น เ ห็ น ว า ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธใหแรงงานภาค
เ ก ษ ต ร เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร
ประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน 

102 
(25.50%) 

273 
(68.25%) 

19 
(4.75%) 

6 
(1.50%) 

0 
(0.00%) 

4.18 0.57 

มาก 
6. ท า น ไ ด รั บ ข อ มู ล ข า ว ส า ร
เกี่ ย วกั บก ารประกั นสั งคมที่
เพียงพอตอการตัดสินใจเขารวม
ในระบบประกันสังคม 

50 
(12.50%) 

112 
(28.00%) 

66 
(16.50%) 

165 
(41.25%) 

7 
(1.75%) 

3.08 1.12 

นอย 
7. ทานเห็นว าการ เข า ร วมใน
ระบบประกันสังคม ทําใหเกิด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
เกษตรตอไป 

63 
(15.75%) 

203 
(50.75%) 

102 
(25.50%) 

32 
(8.00%) 

0 
(0.00%) 

3.74 0.82 

มาก 
8. ทานมีความตองการเขารวมใน
ระบบประกันสังคมแตไมทราบ
วิธีการสมัคร หรือวิธีการปฏิบัติให
เขาสูการประกันสังคมได 

38 
(9.50%) 

190 
(47.50%) 

62 
(15.50%) 

106 
(26.50%) 

4 
(1.00%) 

3.38 1.01 

ปาน
กลาง 

9. ทานไมสนใจเขารวมในระบบ
ประกันสังคม เนื่องจากไมมีเงิน
เหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุก
เดือน * 

21 
(5.25%) 

 
 

94 
(23.50%) 

 
 

54 
(13.50%) 

 
 

208 
(52.00%) 

 
 

23 
(5.75%) 

 
 

3.3 
 
 
 

2.48 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 

ที่มา : จากการสํารวจ 
สําหรับสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน กลุมตัวอยางจํานวน 265 คน หรือรอยละ 66.25      

เห็นดวยกับหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรความีความเหมาะสมและ        
เสียคาใชจายนอยที่สุด นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 139 คน หรือรอยละ 34.75 เห็นดวยวาจะใช
บัตรทองเพียงอยางเดียว ไมใชระบบสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ เชน ระบบประกันสังคม เนื่องจากมีความสะดวก   
ใชประโยชนไดงายที่สุด สามารถใชบริการไดจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลใกลบาน กลุมตัวอยางจํานวน 
214 คน หรือรอยละ 53.50 เห็นดวยกับการที่ชุมชนควรมีการจัดสวัสดิการชุมชน อาทิ กองทุนออมทรัพย 
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กองทุนฌาปนกิจ เพ่ือเปนหลักประกันทางสังคม เพ่ือคนในชุมชนจะไดไมตองอาศัยความชวยเหลือจาก
บุคคลภายนอกหรือภาครัฐ นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 232 คน หรือรอยละ 58.00 เห็นดวยวา   
การมีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย อาทิ กองทุนประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพ่ือใหไดรับ
ผลประโยชน มีหลักประกันทางสังคมและความม่ันคงในชีวิตมากขึ้น 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน จะเห็นไดวาแรงงานภาคเกษตร  
เห็นดวยกับการที่มีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย ซึ่งการมีสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน ที่หลากหลาย
นั้นสงผลใหแรงงานภาคเกษตรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิต ทัง้นี้ไมจํากัดวาจะตองเปนสวัสดิการสังคมที่จัดใหโดยรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนทองถิ่นเทานั้น 
สวัสดิการตางๆ อาทิ กองทุนฌาปนกิจ เปนตน ที่จัดขึ้นในชุมชนก็สรางความม่ันคงใหกับแรงงาน       
ภาคเกษตรได อีกทั้งเปนการสรางความสามัคคีและชาวบานในชุมชนสามารถชวยเหลือพึ่งพากันได โดย
ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน อยูในระดับมาก            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ซึ่งแรงงานภาคเกษตรมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเห็นวาการใช
หลักประกันสุขภาพถวนหนา/บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค มีความเหมาะสมแลว อีกทั้งการมีสวัสดิการ
ทางสังคมที่หลากหลาย และมีสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูทําใหเกิดความม่ันคงในการดําเนิน
ชีวิต ดังแสดงในตารางท่ี 17 
ตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรดานสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน 
                                                                                                            (n = 400) 

ดานสวัสดิการสังคม/
สวัสดิการชุมชน 

เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทานเห็นวาหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา หรือบัตรทอง 
หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ สี ย
คาใชจายนอยท่ีสุด 

75 
(18.75%) 

 
 

265 
(66.25%) 

 
 

20 
(5.00%) 

 
 

35 
(8.75%) 

 
 

5 
(1.25%) 

 
 

3.93 
 
 
 

0.83 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2.ทานคิดวาจะใชบัตรทองเพียง
อยางเดียวไมใชระบบสวัสดิการ
สั ง ค ม อื่ น ๆ  เ ช น  ร ะ บ บ
ประกันสังคม เพราะมีความ
สะดวก ใชประโยชนไดงายที่สุด 
สามารถใชบริการไดจากสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลใกลบาน 

41 
(10.25%) 

 
 
 
 
 

139 
(34.75%) 

 
 
 
 
 

84 
(21.00%) 

 
 
 
 
 

117 
(29.25%) 

 
 
 
 
 

19 
(4.75%) 

 
 
 
 
 

3.16 
 
 
 
 
 
 

1.10 
 
 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
                                                                                                            (n = 400) 

ดานสวัสดิการสังคม/สวัสดกิาร
ชุมชน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ทานคิดวาสวัสดิการชุมชนที่มี
อยู  เ ช น  กองทุนออมทรั พย 
กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ ควรมีการ
จั ด ทํ า ทุ ก ห มู บ า น  เ พื่ อ เ ป น
หลักประกันทางสังคมที่จัดโดย
ชุมชน เพื่อ ชุมชน เพื่ อคนใน
ชุมชน โดยไมตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากบุคคลภายนอก
หรือภาครัฐ 

121 
(30.25%) 

 
 
 
 
 
 

214 
(53.50%) 

 
 
 
 
 
 

29 
(7.25%) 

 
 
 
 
 
 

33 
(8.25%) 

 
 
 
 
 
 

3 
(0.75%) 

 
 
 
 
 
 

4.04 
 
 
 
 
 
 
 

0.88 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 

4. ทานคิดวาการมีสวัสดิการ
สังคมที่หลากหลาย อาทิ กองทุน
ประกั นสั ง คม  หลั กประกั น
สุขภาพถวยหนา ทําใหไดรับ
ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

208 
(52.00%) 

 
 
 

169 
(42.25%) 

 
 
 

18 
(4.50%) 

 
 
 

4 
(1.00%) 

 
 
 

1 
(0.25%) 

 
 
 

3.96 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
ความคิดเห็นดานกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ แรงงานภาคเกษตรจํานวน 

177 คน หรือรอยละ 44.25 เห็นดวยกับการเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนามากกวากองทุนอ่ืน เพราะ     
เปนชาวนาและเห็นวานาจะไดรับผลประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 147 คน หรือ             
รอยละ 36.75 ไมเห็นดวยกับการเขารวมกองทุนการออมแหงชาติดวยเหตุผลที่วาเปนกองทุนการออมที่ใหญ
และครอบคลุมถึงแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งไดรับผลประโยชนมากที่สุด กลุมตัวอยางจํานวน 222 คน หรือ
รอยละ 55.50 เห็นดวยที่วาการมีกองทุนสวัสดิการชาวนาและกองทุนการออมแหงชาติเปนกองทุนที่ซ้ําซอน
กับกองทุนที่มีอยู นอกจากนี้กลุมตัวอยางจํานวน 226 คน หรือรอยละ 56.50 เห็นดวยที่วาถาตองเขารวม
กองทุนทั้งสองกองทุนจะตองจายเงินสมทบในอัตราที่สูงเกินความสามารถในการจายเงินของแรงงาน         
ภาคเกษตร 

สรุปความเห็นเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวาการมีท้ังกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ ซ้ําซอนกับกองทุนที่มีอยูแลว 
อาทิ ระบบประกันสังคม มาตรา 40 หรือหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและ      
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
                                                                                                            (n = 400) 

ดานสวัสดิการสังคม/สวัสดกิาร
ชุมชน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ทานคิดวาสวัสดิการชุมชนที่มี
อยู  เ ช น  กองทุนออมทรั พย 
กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ ควรมีการ
จั ด ทํ า ทุ ก ห มู บ า น  เ พื่ อ เ ป น
หลักประกันทางสังคมที่จัดโดย
ชุมชน เพื่อ ชุมชน เพื่ อคนใน
ชุมชน โดยไมตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากบุคคลภายนอก
หรือภาครัฐ 

121 
(30.25%) 

 
 
 
 
 
 

214 
(53.50%) 

 
 
 
 
 
 

29 
(7.25%) 

 
 
 
 
 
 

33 
(8.25%) 

 
 
 
 
 
 

3 
(0.75%) 

 
 
 
 
 
 

4.04 
 
 
 
 
 
 
 

0.88 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 
 

4. ทานคิดวาการมีสวัสดิการ
สังคมที่หลากหลาย อาทิ กองทุน
ประกั นสั ง คม  หลั กประกั น
สุขภาพถวยหนา ทําใหไดรับ
ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

208 
(52.00%) 

 
 
 

169 
(42.25%) 

 
 
 

18 
(4.50%) 

 
 
 

4 
(1.00%) 

 
 
 

1 
(0.25%) 

 
 
 

3.96 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
ความคิดเห็นดานกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ แรงงานภาคเกษตรจํานวน 

177 คน หรือรอยละ 44.25 เห็นดวยกับการเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนามากกวากองทุนอ่ืน เพราะ     
เปนชาวนาและเห็นวานาจะไดรับผลประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรจํานวน 147 คน หรือ             
รอยละ 36.75 ไมเห็นดวยกับการเขารวมกองทุนการออมแหงชาติดวยเหตุผลที่วาเปนกองทุนการออมที่ใหญ
และครอบคลุมถึงแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งไดรับผลประโยชนมากที่สุด กลุมตัวอยางจํานวน 222 คน หรือ
รอยละ 55.50 เห็นดวยที่วาการมีกองทุนสวัสดิการชาวนาและกองทุนการออมแหงชาติเปนกองทุนที่ซ้ําซอน
กับกองทุนที่มีอยู นอกจากนี้กลุมตัวอยางจํานวน 226 คน หรือรอยละ 56.50 เห็นดวยที่วาถาตองเขารวม
กองทุนทั้งสองกองทุนจะตองจายเงินสมทบในอัตราที่สูงเกินความสามารถในการจายเงินของแรงงาน         
ภาคเกษตร 

สรุปความเห็นเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเห็นวาการมีท้ังกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ ซ้ําซอนกับกองทุนที่มีอยูแลว 
อาทิ ระบบประกันสังคม มาตรา 40 หรือหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและ      
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เบี้ยผูพิการ นอกจากนี้การที่ตองจายเงินสมทบทั้งสองกองทุนทําใหกลุมตัวอยางไมสามารถเขารวมได 
เนื่องจากขอจํากัดดานรายไดที่ไมมีความแนนอน โดยแรงงานภาคเกษตรมีระดับความคิดเห็นปานกลาง    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 โดยระดับความคิดเห็นดังกลาวแสดงใหเห็นวาแรงงานภาคเกษตรคิดวากองทุน
สวัสดิการชาวนาและกองทุนการออมแหงชาติมีความซ้ําซอนกับสวัสดิการสังคมที่มีอยูแลว อาทิ       
ระบบประกันสังคม เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพคนพิการ อีกทั้งความสามารถในการจายเงินสมทบ
ในแตละเดือนของการเขารวมกองทุนยังเปนขอจํากัดในการเขารวมกองทุนดังกลาวดวยดังแสดงใน     
ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชาวนาและ                   
              กองทุนการออมแหงชาติ 
                                                                                                               (n=400) 

ดานกองทุน
สวัสดิการชาวนา/
กองทุนการออม

แหงชาติ 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทานตองการเขา
ร ว ม ก อ ง ทุ น
สวัสดิการชาวนา
มากกวากองทุนอื่น
เพราะเปนชาวนา
และเห็นวาจะไดรับ
ผลประโยชนมาก
ที่สุด 

73 
 (18.25%) 

 
 
 
 
 
 

177 
(44.25%) 

 
 
 
 
 
 

90 
 (22.50%) 

 
 
 
 
 
 

58 
 (14.50%) 

 
 
 
 
 
 

2  
(0.50%) 

 
 
 
 
 
 

3.65 
 
 
 
 
 
 
 

0.95 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทานตองการเขา
ร วมกองทุน กา ร
อ อ ม แ ห ง ช า ติ
มากกวากองทุนอื่น
เพราะเปนกองทุน
ออ มที่ ใ หญ แ ล ะ
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง
แรงงานภาคเกษตร 
ร ว ม ทั้ ง ไ ด รั บ
ผลประโยชนมาก
ที่สุด 
 

40 
(10.00%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 (17.00%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 
(35.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147 
(36.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
(0.50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 
                                                                                                               (n=400) 

ดานกองทุน
สวัสดิการชาวนา/
กองทุนการออม

แหงชาติ 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ท า น เ ห็ น ว า
กองทุนสวัสดิการ
ชาวนาและกองทุน
การออมแหงชาติ
เ ป น ก อ ง ทุ น ที่
ซ้ําซอนกับกองทุน
ที่มีอยู * 

19 
 (4.75%) 

 
 
 
 
 

222 
(55.50%) 

 
 
 
 
 

109 
(27.25%) 

 
 
 
 
 

43 
 (10.75%) 

 
 
 
 
 

7 
 (1.75%) 

 
 
 
 
 

2.49 
 
 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

4. ท า น เ ห็ น ว า
ก อ ง ทุ น ทั้ ง ส อ ง
กองทุนตองจายเงิน
สมทบในอัตราที่สูง
เกินความสามารถ
ในการจายของทาน 
* 

29  
(7.25%) 

 
 
 
 
 

226 
(56.50%) 

 
 
 
 
 

91 
 (22.75%) 

 
 
 
 
 

51 
 (12.75%) 

 
 
 
 
 

3 
 (0.75%) 

 
 
 
 
 

2.43 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

สําหรับดานความสามารถในการหารายไดและความม่ันคงของรายได แรงงานภาคเกษตรจํานวน 
227 คน หรือรอยละ 56.75 เห็นดวยวารายไดของตนเองจากการทํางานมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นตาม
ประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางจํานวน 177 คน หรือรอยละ 44.25 เห็นดวยเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิกฤตการณตางๆ เชน ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา วาสามารถแกไขปญหาและทํางานในภาคเกษตรตอไปไดโดย
ไมมีผลกระทบมากนัก แรงงานภาคเกษตรจํานวน 191 คน หรือรอยละ 47.75 เห็นดวยวารายไดจาก      
อาชีพหลักและอาชีพรองที่ทําอยู ในปจจุบันไมเพียงพอตอการดํารงชีพและไมมีเงินออม นอกจากนี้           
กลุมตัวอยางจํานวน 167 คน หรือรอยละ 41.75 เห็นดวยวางานในภาคการเกษตรที่ทําอยูไมมีความมั่นคง
ดานรายไดและสวัสดิการ อีกท้ังเปนงานที่หนัก จึงไมตองการใหบุตรหลานทํางานในภาคเกษตรตอไป 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการหารายไดและความม่ันคงของรายได พบวา
แรงงานภาคเกษตรสวนใหญหวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถแกไขปญหาไดหากเกิดวิกฤตการณ
ตางๆ อาทิ ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา หรือ ภัยธรรมชาติ แตขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรก็มีปญหา     
เรื่องคาครองชีพอันเนื่องมาจากราคาสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงคาจางแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้น
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 
                                                                                                               (n=400) 

ดานกองทุน
สวัสดิการชาวนา/
กองทุนการออม

แหงชาติ 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. ท า น เ ห็ น ว า
กองทุนสวัสดิการ
ชาวนาและกองทุน
การออมแหงชาติ
เ ป น ก อ ง ทุ น ที่
ซ้ําซอนกับกองทุน
ที่มีอยู * 

19 
 (4.75%) 

 
 
 
 
 

222 
(55.50%) 

 
 
 
 
 

109 
(27.25%) 

 
 
 
 
 

43 
 (10.75%) 

 
 
 
 
 

7 
 (1.75%) 

 
 
 
 
 

2.49 
 
 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

4. ท า น เ ห็ น ว า
ก อ ง ทุ น ทั้ ง ส อ ง
กองทุนตองจายเงิน
สมทบในอัตราที่สูง
เกินความสามารถ
ในการจายของทาน 
* 

29  
(7.25%) 

 
 
 
 
 

226 
(56.50%) 

 
 
 
 
 

91 
 (22.75%) 

 
 
 
 
 

51 
 (12.75%) 

 
 
 
 
 

3 
 (0.75%) 

 
 
 
 
 

2.43 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

สําหรับดานความสามารถในการหารายไดและความม่ันคงของรายได แรงงานภาคเกษตรจํานวน 
227 คน หรือรอยละ 56.75 เห็นดวยวารายไดของตนเองจากการทํางานมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้นตาม
ประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางจํานวน 177 คน หรือรอยละ 44.25 เห็นดวยเกี่ยวกับการแกไขปญหา
วิกฤตการณตางๆ เชน ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา วาสามารถแกไขปญหาและทํางานในภาคเกษตรตอไปไดโดย
ไมมีผลกระทบมากนัก แรงงานภาคเกษตรจํานวน 191 คน หรือรอยละ 47.75 เห็นดวยวารายไดจาก      
อาชีพหลักและอาชีพรองที่ทําอยู ในปจจุบันไมเพียงพอตอการดํารงชีพและไมมีเงินออม นอกจากนี้           
กลุมตัวอยางจํานวน 167 คน หรือรอยละ 41.75 เห็นดวยวางานในภาคการเกษตรที่ทําอยูไมมีความมั่นคง
ดานรายไดและสวัสดิการ อีกท้ังเปนงานที่หนัก จึงไมตองการใหบุตรหลานทํางานในภาคเกษตรตอไป 

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการหารายไดและความม่ันคงของรายได พบวา
แรงงานภาคเกษตรสวนใหญหวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถแกไขปญหาไดหากเกิดวิกฤตการณ
ตางๆ อาทิ ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา หรือ ภัยธรรมชาติ แตขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรก็มีปญหา     
เรื่องคาครองชีพอันเนื่องมาจากราคาสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงคาจางแรงงานมีการปรับตัวสูงขึ้น
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แตราคาสินคาทางเกษตรไมไดมีการปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตรยังมองวางานใน          
ภาคเกษตรเปนงานที่มีรายไดไมแนนอน จึงไมมีความตองการใหลูกหลานตัวเองสืบทอดอาชีพ          
ทางการเกษตร สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และมีผลกระทบถึงความม่ันคง
ทางดานอาหาร (Food Security) ของไทยในอนาคต สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 โดยกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแรงงาน
ภาคเกษตรคิดวางานที่ทําอยูนั้นมีรายไดไมแนนอน ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต อีกทั้งขาดสวัสดิการและ     
ความคุมครองตางๆ จากการประกอบอาชีพ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางก็พอที่จะแกไขปญหาไดเม่ือเกิด
วิกฤตการณตางๆ เชน ราคาผลผลิตตกต่ํา หรือภัยธรรมชาติ ดังแสดงในตารางที่ 19 
ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรเกี่ยวกับความสามารถในการหารายไดและความม่ันคง 
               ของรายได 
                                                                                                                (n=400) 

ดานความสามารถในการหา
รายไดและความมั่นคงของ

รายได 

เห็น
ดวย

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
 S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.รายไดจากการทํางานของทาน
มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นตาม
ประสบการณการทํางาน 

32 
(8.00%) 

 

227 
(56.75%) 

 

101 
(25.25%) 

 

36 
(9.00%) 

 

4 
(1.00%) 

 

3.62 
 
 

0.80 
 
 

ปานกลาง 
 
 

2. เมื่อเกิดวิกฤตการณตางๆ 
เชน ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 
ทานสามารถแกปญหาและ
ทํางานในภาคเกษตรตอไปโดย
ไมมีผลกระทบมากนัก 

19 
(4.75%) 

 
 

177 
(44.25%) 

 
 

97 
(24.25%) 

 
 

84 
(21.00%) 

 
 

23 
(5.75%) 

 
 

3.21 
 
 
 

1.01 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

3. ทานเห็นวาทั้งอาชีพหลักและ
อาชีพรองที่ทําอยูในปจจุบันไม
เพียงพอตอการดํารงชีพ และไม
มีเงินออม * 

26 
(6.50%) 

 

191 
(47.75%) 

 

42 
(10.50%) 

 

131 
(32.75%) 

 

10 
(2.50%) 

 

2.77 
 
 

1.06 
 
 

ปานกลาง 
 
 

4.ทานเห็นวางานที่ทําไมมีความ
มั่นคงดานรายไดและสวัสดิการ 
อีกทั้งยังเปนงานที่หนัก จึงไม
ตองการใหบุตรหลานทํางานใน
ภาคเกษตรตอไป * 

38 
(9.50%) 

 
 

167 
(41.75%) 

 
 

43 
(10.75%) 

 
 

129 
(32.25%) 

 
 

23 
(5.75%) 

 
 

2.83 
 
 
 

1.15 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 

  ในด านความพึ งพอใจ ในกา รทํ า ง าน  แร ง ง านภาค เกษตร จํ านวน  266  คน  หรื อ                      
รอยละ 66.50 เห็นดวยกับการทําการเกษตรและจะทําไปจนกวาจะทําไมไหว แรงงานภาคเกษตรจํานวน  
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253 คน หรือรอยละ 63.25 เห็นดวยวาตนเองมีความภาคภูมิใจในงานที่ทําและไดทํางานที่ตนเองชอบ และ
กลุมตัวอยางจํานวน 222 คน หรือรอยละ 55.50 ไมเห็นดวยกับการที่จะยายงานไปทํางานอ่ืนนอก           
ภาคเกษตร เพราะงานเหลานั้นมีรายไดและสวัสดิการที่ดีกวา 

ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรสวนใหญตองการที่จะทําการเกษตรตอไปจนกวาจะทําไมไหว            
แตไมตองการใหลูกหลานของตนสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากเปนงานที่มีรายไดไมแนนอน            
ไมมีสวัสดิการทําใหไมมีความม่ันคงในชีวิต โดยมีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.52 อยางไร    
ก็ตามกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้เปนแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุในชวงวัยกลางคนเปนสวนใหญ จึงไมมี
โอกาสมากในการเลือกประกอบอาชีพที่ตนตองการ ดังแสดงในตารางท่ี 20 
ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรดานความพึงพอใจในการทํางาน 
                                                                                                             (n = 400) 

ดานความพึง
พอใจในการ

ทํางาน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.ท านพึ งพอใจ
ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร
ตอไปจนกวาจะ
ทําไมไหว 

106 
(26.50%) 

 
 

266 
(66.50%) 

 
 

20  
(5.00%) 

 
 

4 
 (1.00%) 

 
 

4 
 (1.00%) 

 
 

4.16 
 
 
 

0.65 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2.ท า น มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจในการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ไ ด
ทํางานที่ตนเอง
ชอบ 

137 
(34.25%) 

 
 
 

253 
(63.25%) 

 
 
 

5  
(1.25%) 

 
 
 

4  
(1.00%) 

 
 
 

1 
 (0.25%) 

 
 
 

4.30 
 
 
 
 

0.57 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

3.ท า น คิ ด จ ะ
เปลี่ยนไปทํางาน
อื่นที่ไมใชงานใน
ภ า ค เ ก ษ ต ร 
เพราะมี ร ายได
แล ะส วั ส ดิ ก า ร
ดีกวา * 

23 
 (5.75%) 

 
 
 
 
 

34 
 (8.50%) 

 
 
 
 
 

46 
 (11.50%) 

 
 
 
 
 

222 
(55.50%) 

 
 
 
 
 

75 
 (18.75%) 

 
 
 
 
 

3.73 
 
 
 
 
 
 

1.04 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ก็ตามกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้เปนแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุในชวงวัยกลางคนเปนสวนใหญ จึงไมมี
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ดานความพึง
พอใจในการ

ทํางาน 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง  S.D 

ระดับ
ความ
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1.ท านพึ งพอใจ
ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร
ตอไปจนกวาจะ
ทําไมไหว 

106 
(26.50%) 

 
 

266 
(66.50%) 

 
 

20  
(5.00%) 

 
 

4 
 (1.00%) 

 
 

4 
 (1.00%) 

 
 

4.16 
 
 
 

0.65 
 
 
 

มาก 
 
 
 

2.ท า น มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจในการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ไ ด
ทํางานที่ตนเอง
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137 
(34.25%) 

 
 
 

253 
(63.25%) 

 
 
 

5  
(1.25%) 

 
 
 

4  
(1.00%) 

 
 
 

1 
 (0.25%) 

 
 
 

4.30 
 
 
 
 

0.57 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

3.ท า น คิ ด จ ะ
เปลี่ยนไปทํางาน
อื่นที่ไมใชงานใน
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ดีกวา * 

23 
 (5.75%) 

 
 
 
 
 

34 
 (8.50%) 

 
 
 
 
 

46 
 (11.50%) 

 
 
 
 
 

222 
(55.50%) 

 
 
 
 
 

75 
 (18.75%) 

 
 
 
 
 

3.73 
 
 
 
 
 
 

1.04 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : * หมายถึงคําถามเชิงลบ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาโครงการจัดสวัสดิการใหกับแรงงานภาคเกษตรในครั้งนี้เปนการศึกษาขอเท็จจริงและ     
ความคิดเห็นของแรงงานภาคเกษตรทั่วประเทศ จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการทางสังคมใหแก
แรงงานภาคเกษตร เพ่ือสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสรางหลักประกันในการดํารงชีวิต โดย      
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนไดจากการสุมตัวอยางจากทั่วประเทศ จํานวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดแมฮองสอน 
มุกดาหาร อางทอง นครปฐม จันทบุรี เพชรบุรี และชุมพร โดยใชแบบสอบถามในการหาขอเท็จจริง และนํา
ขอมูลที่ไดมาประมวลผลเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะหสภาพปญหา และนํามาจัดทําเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ
ในการศึกษานี ้
5.1 สรุป 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาแรงงานภาคเกษตรสวนใหญ จํานวน 148 คน หรือรอยละ 37.00 มี
อายุระหวาง 40-49 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส และมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง    
สวนใหญจํานวน 117 คน หรือรอยละ 29.25 ทําการเกษตรมาแลวระหวาง 21-30 ป โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะเริ่มทําอาชีพแรงงานภาคเกษตรกรรมหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับ           
การถือครองที่ดินนั้นแรงงานภาคเกษตรสวนใหญมีการถือครองที่ดินระหวาง 21-50 ไร ซึ่งเปนการถือครอง
พ้ืนที่ขนาดกลาง ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรจะใชพ้ืนที่ดังกลาวในการทําการเกษตร ไมไดมีการเช าที่ดินใน       
การทําการเกษตรเพ่ิม มีเพียงสวนนอยที่มีการเชาที่ดินเพิ่มในการทําการเกษตรเชิงพาณิชย 
 สมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 242 คน หรือรอยละ 60.50 มีสมาชิกระหวาง   
4-6 คน และกลุมตัวอยางจํานวน 214 คน หรือรอยละ 53.50 มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 15-64 ป
อยูครัวเรือนละ 3-4 คน สําหรับสมาชิกที่มีในครัวเรือนที่เปนผูมีรายไดนั้น สวนใหญมีครัวเรือนละ 1-2 คน 
รายไดสุทธิสวนใหญของกลุมตัวอยางอยูระหวาง 10 ,001-15,000 บาทตอเดือน และมีรายจายในครัวเรือน  
ตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท ซึ่งสงผลใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับมากกวารายจาย 
 การประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญจะทํานาเปนหลัก โดยจะทํานาปและนาปรัง นอกจากนี้
ยังมีการเลี้ยงสัตว อาทิ เปด ไก ปลา หมู หรือวัว ควบคูไปกับการทํานา นอกจากนี้แรงงานภาคเกษตร
บางสวนยังมีการทําสวนผัก สวนผลไม และทําไรพืชเศรษฐกิจ อาทิ ออยโรงงาน ขาวโพด หรือ มันสําปะหลัง 
ควบคูไปกับการปลูกขาว กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอาชีพรองจากการรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตร 
โดยการรับจางในภาคการเกษตรจะเปนการรับจางเพาะปลูกพืช และรับจางเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
โดยรับจางอยูในละแวกชุมชนที่ตนพักอาศัยอยู  สําหรับแรงงานภาคเกษตรที่รับจางนอกภาคการเกษตร       
จะทําอาชีพรับจางทั่วไป เชน เปนกรรมกรในงานกอสราง ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร คาขาย หรือ ทํากลุมวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้การรับจางดังกลาวอาจจะทําในถิ่นที่อยูอาศัย
ของตน หรือมีการอพยพชั่วคราวจากถ่ินพํานักที่ตนอาศัยอยูไปอยูบริเวณที่ตนเองอพยพไปทํางาน 
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 กลุมตัวอยางสวนใหญจะทํางานเฉลี่ยวันละ 7-9 ชั่วโมงตอวัน ทั้งนี้ในฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาล
เก็บเกี่ยว แรงงานภาคเกษตรจะใชเวลาสวนมากในแตละวันในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเพ่ือใหทันตอ
ฤดูกาลผลิตและฤดูกาลเก็บเกี่ยว แตหลังจากหมดฤดูเพาะปลูกแลว แรงงานภาคเกษตรจะใชเวลาประมาณ  
3-4 ชั่วโมงตอวันในการดูแลพืชที่ตนเองปลูกไว ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรอาจมีการจางแรงงานคนหรือ        
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทํางานในชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรสวนใหญ
จํานวน 259 คน หรือรอยละ 64.75 มีชวงเวลาวางจากงานในภาคการเกษตรประมาณ ปละไมเกิน 1 เดือน   
ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงรอยตอระหวางฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาปและนาปรัง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับหรือมีสวัสดิการในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู โดยสวัสดิการชุมชนที่ตนเอง
ไดรับสวนใหญจะไดรับหรือเขารวม คือ กองทุนฌาปนกิจ กองทุนออมทรัพยวันละบาท หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) การสงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รักษาฟรี    
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ การฝกอบรมอาชีพจากเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ และ
พัฒนาชุมชนรวมถึงไดรับสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาทิ แหลงน้ําเพ่ือการบริโภคและการเพาะปลูก ไฟฟาและ
น้ําประปา ถนนหนทางสําหรับการเดินทาง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 381 คน หรือ        
รอยละ 95.25 ไมพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ เนื่องจากสิทธิประโยชนนอยเกินไป 
 สําหรับสิทธิประโยชนมาตรา 40 ที่สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือให        
ผูประกอบอาชีพอิสระ อาทิ แรงงานนอกระบบไดเขารวมนั้น พบวากลุมตัวอยางจํานวนถึง 237 คน หรือ         
รอยละ 59.20 ไมรูจักและไมทราบถึงสิทธิประโยชนมาตรา 40 โดยกลุมตัวอยางกลาววาไมมีหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูและประชาสัมพันธถึงโครงการดังกลาว ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล
นั้นพบวาทางสํานักงานประกันสังคมไดออกโปสเตอรประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนมาตรา 40 และเผยแพร
ผานองคการบริหารสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามแรงงานภาคเกษตรยังคงมีปญหาในการทําความเขาใจถึงขอมูล
ในแผนประชาสัมพันธดังกลาว อีกทั้งไมใหความสนใจกับปายประกาศที่ติดประชาสัมพันธไว สงผลใหแรงงาน
ภาคเกษตรไมสนใจในการเขารวมสิทธิประโยชนมาตรา 40 ที่สํานักงานประกันสังคมจัดขึ้น ซึ่งแตกตางกับ
ผูประกอบการเอกชนดานประกันชีวิตและประกันภัย ที่มีการสงตัวแทนไปใหความรู สิทธิประโยชน และ    
เชิญชวนใหแรงงานภาคเกษตรเขารวมโครงการประกันชีวิตและประกันอุบัติภัยถึงในพ้ืนที่ สงผลใหแรงงาน
ภาคเกษตรสวนหนึ่งเขารวมโครงการประกันชีวิตและโครงการประกันอุบัติเหตุกับผูประกอบการเอกชน
มากกวา 
 นอกจากนี้ความซ้ําซอนกันเรื่องของสิทธิประโยชนมาตรา 40 กับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐาน อาทิ 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ซึ่งเปน
สวัสดิการพ้ืนฐานที่ประชาชนผูถือสัญชาติไทยทุกคนจะไดรับ ยังไมมีความนาสนใจพอที่จะดึงดูดใหแรงงาน
ภาคเกษตรเขารวมสิทธิประโยชนดังกลาว และสิทธิประโยชนตางๆที่สิทธิประโยชนมาตรา 40 ใหกับผูเขารวม
โครงการยังไดนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่แรงงานภาคเกษตรตองจายเงินสมทบในแตละเดือน 
 สําหรับขั้นตอนในการสมัครและการชําระเบี้ยของสิทธิประโยชนมาตรา 40 ยังมีขั้นตอนที่ยุงยากและ
เสียเวลา เนื่องจากการสมัครและการจายเงินสมทบรายเดือนยังตองไปจายที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
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 กลุมตัวอยางสวนใหญจะทํางานเฉลี่ยวันละ 7-9 ชั่วโมงตอวัน ทั้งนี้ในฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาล
เก็บเกี่ยว แรงงานภาคเกษตรจะใชเวลาสวนมากในแตละวันในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเพ่ือใหทันตอ
ฤดูกาลผลิตและฤดูกาลเก็บเกี่ยว แตหลังจากหมดฤดูเพาะปลูกแลว แรงงานภาคเกษตรจะใชเวลาประมาณ  
3-4 ชั่วโมงตอวันในการดูแลพืชที่ตนเองปลูกไว ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรอาจมีการจางแรงงานคนหรือ        
จางเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาชวยในการทํางานในชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้แรงงานภาคเกษตรสวนใหญ
จํานวน 259 คน หรือรอยละ 64.75 มีชวงเวลาวางจากงานในภาคการเกษตรประมาณ ปละไมเกิน 1 เดือน   
ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงรอยตอระหวางฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาปและนาปรัง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับหรือมีสวัสดิการในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู โดยสวัสดิการชุมชนที่ตนเอง
ไดรับสวนใหญจะไดรับหรือเขารวม คือ กองทุนฌาปนกิจ กองทุนออมทรัพยวันละบาท หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) การสงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รักษาฟรี    
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ การฝกอบรมอาชีพจากเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ และ
พัฒนาชุมชนรวมถึงไดรับสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาทิ แหลงน้ําเพ่ือการบริโภคและการเพาะปลูก ไฟฟาและ
น้ําประปา ถนนหนทางสําหรับการเดินทาง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 381 คน หรือ        
รอยละ 95.25 ไมพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ เนื่องจากสิทธิประโยชนนอยเกินไป 
 สําหรับสิทธิประโยชนมาตรา 40 ที่สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือให        
ผูประกอบอาชีพอิสระ อาทิ แรงงานนอกระบบไดเขารวมนั้น พบวากลุมตัวอยางจํานวนถึง 237 คน หรือ         
รอยละ 59.20 ไมรูจักและไมทราบถึงสิทธิประโยชนมาตรา 40 โดยกลุมตัวอยางกลาววาไมมีหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูและประชาสัมพันธถึงโครงการดังกลาว ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล
นั้นพบวาทางสํานักงานประกันสังคมไดออกโปสเตอรประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนมาตรา 40 และเผยแพร
ผานองคการบริหารสวนทองถิ่น อยางไรก็ตามแรงงานภาคเกษตรยังคงมีปญหาในการทําความเขาใจถึงขอมูล
ในแผนประชาสัมพันธดังกลาว อีกทั้งไมใหความสนใจกับปายประกาศที่ติดประชาสัมพันธไว สงผลใหแรงงาน
ภาคเกษตรไมสนใจในการเขารวมสิทธิประโยชนมาตรา 40 ที่สํานักงานประกันสังคมจัดขึ้น ซึ่งแตกตางกับ
ผูประกอบการเอกชนดานประกันชีวิตและประกันภัย ที่มีการสงตัวแทนไปใหความรู สิทธิประโยชน และ    
เชิญชวนใหแรงงานภาคเกษตรเขารวมโครงการประกันชีวิตและประกันอุบัติภัยถึงในพ้ืนที่ สงผลใหแรงงาน
ภาคเกษตรสวนหนึ่งเขารวมโครงการประกันชีวิตและโครงการประกันอุบัติเหตุกับผูประกอบการเอกชน
มากกวา 
 นอกจากนี้ความซ้ําซอนกันเรื่องของสิทธิประโยชนมาตรา 40 กับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐาน อาทิ 
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ซึ่งเปน
สวัสดิการพ้ืนฐานที่ประชาชนผูถือสัญชาติไทยทุกคนจะไดรับ ยังไมมีความนาสนใจพอที่จะดึงดูดใหแรงงาน
ภาคเกษตรเขารวมสิทธิประโยชนดังกลาว และสิทธิประโยชนตางๆที่สิทธิประโยชนมาตรา 40 ใหกับผูเขารวม
โครงการยังไดนอยเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่แรงงานภาคเกษตรตองจายเงินสมทบในแตละเดือน 
 สําหรับขั้นตอนในการสมัครและการชําระเบี้ยของสิทธิประโยชนมาตรา 40 ยังมีขั้นตอนที่ยุงยากและ
เสียเวลา เนื่องจากการสมัครและการจายเงินสมทบรายเดือนยังตองไปจายที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
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ซึ่งหางไกลจากถิ่นพํานักของแรงงานภาคเกษตร ถึงแมวาจะสามารถชําระเงินผานการหักบัญชีธนาคาร หรือ
การชําระคาเบี้ยผานเคานเตอรเซอรวิสของรานสะดวกซื้อ อาทิ ราน 7-Eleven ไดแตก็มีคาใชจายเพ่ิมเติมที่
แรงงานภาคเกษตรตองแบกรับคาบริการที่ธนาคารหรือรานสะดวกซื้อเรียกเก็บเพ่ิม 
 ในสวนของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน
ผูดําเนินการหลักนั้น กลุมตัวอยางจํานวน 248 คน หรือรอยละ 62.00 ทราบขาวการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชาวนาจากสํานักงานเกษตรจังหวัดและสภาแรงงานภาคเกษตรประจําจังหวัด แตแรงงานภาคเกษตร      
จํานวนถึง 295 คน หรือรอยละ 73.75 ไมตองการเขารวมกองทุนฯ ดังกลาว โดยมีสาเหตุที่สําคัญคือ            
มีการออมทรัพยกับกองทุนตางๆและสถาบันทางการเงินของเอกชน ไมมีความสามารถที่จะสงเงินสมทบ
ไดตลอดโครงการ กองทุนดังกลาวยังไมมีหลักการและกฎเกณฑที่ชัดเจนพอที่จะตัดสินใจเขารวมโครงการ 
และไมมีความเชื่อม่ันวากองทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจริง 
 ในดานของกองทุนการออมแหงชาติ ที่กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลัก มีนโยบายที่จะสงเสริมให
ประชาชนชาวไทยออมเงินไวเปนหลักประกันในการดํารงชีวิตในวัยชรานั้น แรงงานภาคเกษตรจํานวน         
332 คน หรือรอยละ 83.00 เคยไดยินการจัดตั้งกองทุนดังกลาวจากสื่อสารมวลชนประเภทโทรทัศน และมี
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 ในสวนของความชวยเหลือที่แรงงานภาคเกษตรกลุมตัวอยางตองการจะไดรับจากภาครัฐบาลและ
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงปฏิบัติ 
         1) ในการประชาสัมพันธกองทุน/กิจกรรม/หรือสวัสดิการตางๆ ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก 
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงบุคลากรลงพ้ืนที่เขาหากลุมเปาหมาย มากกวาที่จะใชการประชาสัมพันธ    
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ผานสื่อ อาทิ แผนพับ หรือโปสเตอรประชาสัมพันธและชวงเวลาในการเขาถึงกลุมเปาหมายตองไมอยูใน
ฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเก่ียว 
         2) ในการประชาสัมพันธ ควรใชภาษาที่เขาใจงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของกลุมเปาหมาย และควรเปนการปฏิสัมพันธลักษณะ Two Way Communication 
         3) ขั้นตอน/กระบวนการเขารวมในกองทุน/กิจกรรม/สวัสดิการตางๆ ควรกระทําใหงาย 
กระชับ ไมเสียเวลา และไมควรมีคาใชจายที่สูง เนื่องจากแรงงานภาคเกษตรมีรายไดไมแนนอนในแตละ
ฤดูกาลผลิต 
                  4) ควรมีการศึกษาถึงสิทธิประโยชนของกองทุน/สวัสดิการทางสังคมที่มีอยูกอน เพ่ือไมใหสิทธิ
ประโยชนซ้ําซอนกับสิทธิประโยชนที่มีกอนหนานี้   
         5) การรวมกลุมในรูปของสหกรณหมูบาน/ชุมชุนของแรงงานภาคเกษตรในทองถิ่นเพ่ือ
ชวยเหลือกันในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตมีความจําเปนและมีความสําคัญ หนวยงานภาครัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการของสหกรณชุมชน 
 5.2.2 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย 

        1) สวัสดิการทางสังคม อาทิ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผูพิการ เปนตน ควรมี อัตราที่
เหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบันและภาวะเงินเฟอ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
                 2) สิทธิประโยชนประกันสังคมมาตรา 40 ที่จัดใหแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบ ควรมี
ความใกลเคียงหรือเทาเทียมกับผูประกันตนมาตรา 33 
        3) สวัสดิการทางสังคมที่จัดใหประชาชนผูถือสัญชาติไทยควรมีความหลากหลาย ครอบคลุม    
ทุกชวงอายุ อีกท้ังไมควรที่จะตองเสียคาใชจายหรือคาบริการเพ่ิมเติม 
        4) สวัสดิการที่เกี่ยวของกับสุขภาพและอาชีวอนามัย ควรที่จะปรับเปลี่ยนใหมีการบูรณาการ
เชิงรุก อาทิ การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจโรคที่เกิดจากการทํางาน อาทิ การไดรับสารพิษสะสมจาก
การทําการเกษตร เปนตน มากกวาที่จะเนนการแกไขปญหาและการรักษาเพียงอยางเดียว 
        5) การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงปจจัยในการผลิตดานการเกษตร อาทิ       
คลองชลประทานเพื่อการเกษตร หรือ การจัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตร เปนสิ่งที่รัฐบาลควรใหความสําคัญ
เปนอันดับตนๆ กับแรงงานภาคเกษตร 
        6) การพัฒนาองคความรูในการบริการจัดการดานการตลาด การพัฒนาศักยภาพใน           
การประกอบอาชีพ เปนสิ่งที่รัฐบาลตองคํานึงถึงควบคูไปกับการจัดสรรสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชน 
        7) การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะสงผลใหมีแรงงานตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรไทย การจัดสวัสดิการทางสังคมจะตองคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสิทธิดานมนุษยธรรมของ
แรงงานตางดาวที่มีการอพยพเขามาทํางานในประเทศไทยดวย 
       8) การจัดสวัสดิการทางสังคมจะตองคํานึงถึงการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประชาชนชาวไทยดวย 
          9) รูปแบบของสวัสดิการสังคมควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี     
ความเชื่อ หลักศาสนา ของแตละชุมชนในแตละพ้ืนที่ 
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              10) ควรมีการสนับสนุนสวัสดิการทองถิ่น ที่เกิดจากการใหความชวยเหลือที่ผานความเชื่อ         
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี บนรากฐานของความเอ้ืออาทรและวัฒนธรรมเกื้อกูลกันในชุมชน อาทิ 
การลงแขกในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทําบุญสลากภัตทานทอดในทองถิ่นภาคเหนือ 
การทําทานซะกาตในชุมชนมุสลิม หรือ ประเพณีเทกระจาดในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน 
     11) การจัดสวัสดิการทางสังคมตองมีความโปรงใส เทาเทียม ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการการจัดการไดทุกข้ันตอน 
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แบบสอบถามเลขที่.............. 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  โครงการศึกษาการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหแกแรงงานภาคเกษตร 

 
ผูสัมภาษณ............................................................................วันที่................................ ............................................... 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป   โปรดแสดงเครื่องหมาย    และเติมคําลงในชองวาง 
1. ชื่อ................................................................ .นามสกุล................................................................... 
2. ที่อยู บานเลขท่ี..........................หมูที่.............ชื่อหมูบาน........................................ตําบล.............................. 
   อําเภอ......................................................จังหวัด...............................................  
3. เพศ   (  ) 1.ชาย   (  ) 2. หญิง 
4. อายุ…………ป  (  ) 1. ต่ํากวา 30 ป  (  ) 2. 30-39 ป  (  ) 3. 40-49 ป   (  ) 4. 50-59 ป  (  ) 60 ปขึ้นไป 
5. สถานภาพการสมรส     (  ) 1. สมรส  (  ) 2. โสด (  ) 3. หยา/แยกกันอยู    (  ) 4. มาย 
6. ระดับการศึกษา    
(  ) 1. ประถมศึกษาตอนตน    (  ) 2. ประถมศึกษาตอนปลาย      (  ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน 
(  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   (  ) 5. อนุปริญญาหรือเทียบเทา    (  ) 6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา               
(  ) 7. อื่นๆ (ระบุ).....................................................   
7. ระยะเวลาที่ทําการเกษตรมาแลว…......ป  
(  ) 1. 1-10 ป  (  ) 2. 11-20 ป  (  ) 3. 21-30 ป (  ) 4. 30 ปขึ้นไป 
สวนที่ 2  ขอมูลโครงสรางอาชีพและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร  
2.1 สภาพทั่วไป  2.1.1. พ้ืนที่ถือครองทั้งหมด ……........ไร  
(  ) 1. 1-10 ไร  (  ) 2. 11-20 ไร  (  ) 3. 21-50 ไร  (  ) 4. 51-100 ไร  (  ) 5. 100 ไรขึ้นไป 

  2.1.2 ทําการเกษตร .........…..ไร  
(  ) 1. 1-10 ไร  (  ) 2. 11-20 ไร  (  ) 3. 21-50 ไร  (  ) 4. 51-100 ไร  (  ) 5. 100 ไรขึ้นไป 

  2.1.3 ประเภทของกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินทําการเกษตร 
(  ) 1. ที่ดินของตนเอง จํานวน................ไร 
         (  ) 1. 1-10 ไร  (  ) 2. 11-20 ไร  (  ) 3. 21-50 ไร  (  ) 4. 51-100 ไร  (  ) 5. 100 ไรขึ้นไป 
(  ) 2. เชาที่ดินทําการเกษตร จํานวน…...........ไร                                                                         
(  ) 1. 1-10 ไร  (  ) 2. 11-20 ไร  (  ) 3. 21-50 ไร  (  ) 4. 51-100 ไร  (  ) 5. 100 ไรขึ้นไป 

2.1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน .................... คน  
2.1.5 จํานวนสมาชิกที่อายุ 15-64 ป...................คน 
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2.1.6 จํานวนสมาชิกผูมีรายได.....................คน 
2.2 โครงสรางอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน 

อาชีพหลัก 
2.2.1. รายไดในการเกษตร โดยเปนรายไดหลักจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) 1. การทํานา  (  ) 1.1 นาป    (  ) 1.2 นาปรัง    
(  ) 2. เลี้ยงสัตว  (  ) 2.1 สุกร   (  ) 2.2 ไก   (  ) 2.3 วัว  (  ) 2.4 เปด   (  ) 2.5 กุง  

(  ) 2.6 ปลา    (  ) 2.7 อื่นๆ (ระบุ)............................ 
              (  ) 3. การทําสวน  (  ) 3.1 ผัก   (  ) 3.2 ผลไม   (  ) 3.3 ยางพารา                            
                                      (  ) 3.4 ไมดอกไมประดับ (  ) 3.5 ปาลมน้ํามัน     
                                      (  ) 3.6 อื่นๆ (ระบุ)............................. 

(  ) 4. การทําไร  (  ) 4.1 ออย  (  ) 4.2 มันสําปะหลัง  (  ) 4.3 สับปะรด  
(  ) 4.4 ขาวโพด  (  ) 4.5 กระเทียม  (  ) 4.6 หอมหัวแดง 
(  ) 4.7 ถั่วเหลือง (  ) 4.8 อื่นๆ (ระบุ)………………….……. 

(  ) 5. อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................  
 อาชีพรอง 
2.2 2. รายไดนอกการเกษตร โดยเปนรายไดรองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) 1. รับจางในภาคเกษตร  (  ) 1.1 รับจางในไรนา  (  ) 1.2 รับจางทั่วไป   
         (  ) 1.3 อื่นๆ (ระบุ ).......................................... 

(  ) 2. รับจางนอกภาคเกษตร (  ) 2.1 รับจางทั่วไป   
                                    (  ) 2.2 โรงงานอุตสาหกรรม/แปรรูป                               
                                    (  ) 2.3 ขายของ (  ) 2.4 อื่นๆ (ระบุ) ...................... 
(  ) 3. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 

2.2.3. รายไดสุทธิครัวเรือน (บาท/ตอเดือน) (จากอาชีพหลักและอาชีพรอง) 
(  ) 1. ต่ํากวา 5,000 บาท (  ) 2.  5,001-10,000 บาท  
(  ) 3. 10,001-15,000 บาท (  ) 4. 15,001-20,000 บาท (  ) 5.  มากกวา 20,000 บาท     
(  ) 6. ไมแนนอน 

2.3 คาใชจายในครัวเรือน (บาท/เดือน)   
 (  ) 1. ต่ํากวา 5,000 บาท          (  ) 2. 5,001-10,000 บาท   (  ) 3. 10,001-15,000 บาท 
 (  ) 4. 15,001-20,000 บาท      (  ) 5. มากกวา 20,000 บาท (  ) 6. ไมแนนอน 
สวนที่ 3 ขอมูลปญหาแรงงานเกษตร   

3.1 ทานทํางานวันละ ..................ชั่วโมง 
3.2 ใน 1 ปที่ผานมา ทานมีชวงวางงานคิดเปน ........... เดือน 
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3.3 ทานตองการความชวยเหลือจากรัฐมากที่สุดในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(  ) 3.3.1 เพ่ิมคาจาง/รายได     
(  ) 3.3.2 ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต 
(  ) 3.3.3 ใหความรู พัฒนาฝมือ และทักษะดานอาชีพ  
(  ) 3.3.4 ตั้งศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  
(  ) 3.3.5 สรางกลไกตลาดหรือหาตลาดสินคาทางการเกษตร/ผูประกอบธุรกิจรายยอย 
(  ) 3.3.6 ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 
(  ) 3.3.7 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................  

สวนที่ 4 ดานสวัสดิการ 
4.1 สวัสดิการที่เกษตรกรไดรับในพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (  )  1. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
(  )  2. ไฟฟาและน้ําประปาเพ่ือการเกษตร 
(  )  3. ถนนเพ่ือการขนสงสินคาเกษตร 
(  )  4. โทรศัพทสาธารณะ 
(  )  5. การฝกอบรมกลุมอาชีพการเกษตร 
(  )  6. การฝกอบรมเรื่องสิทธิเกษตรกร 
(  )  7. การทําทอระบายน้ําเสีย ขุดลอกคลอง 
(  )  8. การกําจัดของเสีย ขยะ จากการทําการเกษตร 
(  )  9. กองทุนฌาปนกิจ 
(  ) 10. กองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 
(  ) 11. สวัสดิการผูสูงอายุ 
(  ) 12. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน/อบรมเยาวชนตําบล 
(  ) 13. ศูนยรวบรวมขอมูลเรื่องรองทุกข 
(  ) 14. ศูนยดํารงธรรม หรือศูนยยุติธรรมประจําตําบล 
(  ) 15. ศูนยเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 
(  ) 16. ศูนยขอมูลแรงงาน/ศูนยจัดหางานประจําตําบล 
(  ) 17. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เชน เครื่องเก็บเก่ียวผลผลิต รถไถพรวนดิน ฯลฯ 
(  ) 18. หองสมุดประจําตําบล/พิพิธภัณฑประจําตําบล 
(  ) 19. หอกระจายขาวและเสียงตามสาย 
(  ) 20. ศาลาประชาคมประจําตําบล 
(  ) 21. รานคาชุมชน/กลุมออมทรัพย 
(  ) 22. สงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รักษาฟรี 
(  ) 23. รถดับเพลิง  
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3.3 ทานตองการความชวยเหลือจากรัฐมากที่สุดในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(  ) 3.3.1 เพ่ิมคาจาง/รายได     
(  ) 3.3.2 ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนในดานการผลิต 
(  ) 3.3.3 ใหความรู พัฒนาฝมือ และทักษะดานอาชีพ  
(  ) 3.3.4 ตั้งศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน  
(  ) 3.3.5 สรางกลไกตลาดหรือหาตลาดสินคาทางการเกษตร/ผูประกอบธุรกิจรายยอย 
(  ) 3.3.6 ตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 
(  ) 3.3.7 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................  

สวนที่ 4 ดานสวัสดิการ 
4.1 สวัสดิการที่เกษตรกรไดรับในพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (  )  1. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
(  )  2. ไฟฟาและน้ําประปาเพ่ือการเกษตร 
(  )  3. ถนนเพ่ือการขนสงสินคาเกษตร 
(  )  4. โทรศัพทสาธารณะ 
(  )  5. การฝกอบรมกลุมอาชีพการเกษตร 
(  )  6. การฝกอบรมเรื่องสิทธิเกษตรกร 
(  )  7. การทําทอระบายน้ําเสีย ขุดลอกคลอง 
(  )  8. การกําจัดของเสีย ขยะ จากการทําการเกษตร 
(  )  9. กองทุนฌาปนกิจ 
(  ) 10. กองทุนดอกเบี้ยต่ําใหผูขาดแคลนเงินทุน/ภาระหนี้สิน 
(  ) 11. สวัสดิการผูสูงอายุ 
(  ) 12. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน/อบรมเยาวชนตําบล 
(  ) 13. ศูนยรวบรวมขอมูลเรื่องรองทุกข 
(  ) 14. ศูนยดํารงธรรม หรือศูนยยุติธรรมประจําตําบล 
(  ) 15. ศูนยเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 
(  ) 16. ศูนยขอมูลแรงงาน/ศูนยจัดหางานประจําตําบล 
(  ) 17. ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เชน เครื่องเก็บเก่ียวผลผลิต รถไถพรวนดิน ฯลฯ 
(  ) 18. หองสมุดประจําตําบล/พิพิธภัณฑประจําตําบล 
(  ) 19. หอกระจายขาวและเสียงตามสาย 
(  ) 20. ศาลาประชาคมประจําตําบล 
(  ) 21. รานคาชุมชน/กลุมออมทรัพย 
(  ) 22. สงเสริมสุขภาพประชาชน/จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รักษาฟรี 
(  ) 23. รถดับเพลิง  
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(  ) 24. รถตัดหญาเพ่ือกําจัดวัชพืช 
(  ) 25. สวัสดิการดานการขนสง เชน บริการรถยนตและผูขับรถยนตในการขนสงผลผลิต 
(  ) 26. การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา เปนตน 
(  ) 27. การชวยเหลือกันดานแรงงาน เชน การลงแขก การเก็บเก่ียวผลผลิต เปนตน 
(  ) 28. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................  

4.2 ทราบถึงสิทธิประโยชนประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจหรือไม 
(  ) 4.2.1 ทราบจาก  
(1) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  (2) จัดหางานจังหวัด   
(3) องคการบริหารสวนตําบล (4) สภาเกษตรกร  (5) สํานักงานสงเสริมสุขภาพประจําตําบล   
(6) อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 
(  ) 4.2.2 ไมทราบเพราะ  
(1) ไมมีหนวยงานของทางราชการ/เอกชนเขามาใหขอมูล/สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
(2) ไมสนใจที่จะทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคมเพราะเห็นวาไมมีประโยชน 
(3) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 

4.3 ทานตองการเขาสูระบบประกันสังคมหรือไม 
(  ) 4.3.1 ตองการ เพราะ ( ) 1. ตองการมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 
   ( ) 2. ตองการไดรับการคุมครองมากกวาที่ไดรับอยูในปจจุบัน 
   ( ) 3. ตองการไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกันกับแรงงานอาชีพอ่ืน 

( ) 4. สามารถจายเงินเขารวมโครงการไดเพราะมีรายไดเพียงพอ 
   ( ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 

   (  ) 4.3.2 หากทานตองการเขารวมประกันสังคมมาตรา 40 ระบบสมัครใจ ทานเขารวมในลักษณะใด 
(  ) 1. จายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน โดยรัฐรวมจาย 30 บาทตอเดือน ออกเอง 70 บาทตอ 
         เดือน  

   ไดรับสิทธิประโยชน 3 กรณี คือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต 
(  )  2. จายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน โดยรัฐรวมจาย 50 บาทตอเดือน ออกเอง 100 บาทตอ 
         เดือน 
         ไดรับสิทธิประโยชน 4 กรณี คือ เจ็บปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และบําเหน็จชราภาพ 

     (  ) 4.3.3 ไมตองการเพราะ ( ) 1. ใชบริการ 30 บาทรักษาทุกโรคและดีอยูแลว สะดวก 
     ( ) 2. ไมมีเงินเหลือเก็บพอที่จะจายเขาระบบประกันสังคมไดทุกเดือน 
     ( ) 3. ไมทราบถึงสิทธิประโยชนวาจะไดรับอะไรบางจากการเขาสูระบบ 

  ( ) 4. เห็นวาระบบหลักประกันสุขภาพ/สวัสดิการชุมชน/สังคมที่มีอยูดีแลว 
  ( ) 5. เห็นวาสิทธิประโยชนที่ไดรับมีนอย 

     ( ) 6. เห็นวาเปนการจายเงินซ้ําซอนกับภาษีที่ตองเสีย และเขารวมเงินออม 
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                                                              กองทุนออมทรัพยหรือสวัสดิการชุมชนในหมูบานแลว 
        ( ) 7. ไมมีขอมูล/ตัดสินใจไมได 

      ( ) 8. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 
(  ) 4.3.4 อยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ( ) 1. รูปแบบที่ 1 (สมทบ 100 บาท) 
      ( ) 2. รูปแบบที่ 2 (สมทบ 150 บาท) 
(  ) 4.3.5 อยูในระบบประกันสังคมมาตรา 39 

4.4 ทานไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่หรือไม 
(  ) 4.4.1 ไดรับ ระบุประเภทสวัสดิการชุมชน/สังคมที่ไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  1. กองทุนฌาปนกิจ 
(  )  2. กองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 
(  )  3. หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) 
(  )  4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(  )  5. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................  

(  ) 4.4.2 ไมไดรับ เพราะ................................................................................................... 
4.5 หากไดรับสวัสดิการชุมชน/สวัสดิการสังคมดังท่ีระบุ ทานมีความพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 
     หรือไม 

(  ) 4.5.1 พอใจ เพราะ  ( ) 1. ตรงกับความตองการของตนเอง  
                              ( ) 2. เงินสมทบไมมากพอจายได 

            ( ) 3. เปนสวัสดิการที่เพ่ือนบานเขารวมเปนสวนใหญ  
         ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

(  ) 4.5.2 ไมพอใจ เพราะ ( ) 1. ไมตรงกับความตองการของตนเอง  
( ) 2. ไมมีเงินจายสมทบกองทุนตางๆ 

              ( ) 3. ไมมีประโยชนหรือไดรับประโยชนนอย  
 ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 

4.6 ทานเคยไดรับขาวสารหรือทราบถึงการกอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนาหรือไม 
(  ) 4.6.1 เคย  ระบุแหลงขอมูลที่ไดรับ 

(  ) 1. สภาเกษตรกร   (  ) 2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ 
(  ) 3. เพื่อนบาน (  ) 4. อื่นๆ (ระบุ)........................................  

(  ) 4.6.2 ไมเคย เพราะ  
              (  )  1. ไมมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมาใหความรูในเรื่องกองทุนฯดังกลาว 

(  )  2. ไมคิดวากองทุนนี้จะกอตั้งสําเร็จเพราะมีการริเริ่มมานานแลว แตยังไม 
          ดําเนินการจริงจัง ไมเปนที่กลาวถึงในกลุมชาวนา 
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                                                              กองทุนออมทรัพยหรือสวัสดิการชุมชนในหมูบานแลว 
        ( ) 7. ไมมีขอมูล/ตัดสินใจไมได 

      ( ) 8. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................... 
(  ) 4.3.4 อยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ( ) 1. รูปแบบที่ 1 (สมทบ 100 บาท) 
      ( ) 2. รูปแบบที่ 2 (สมทบ 150 บาท) 
(  ) 4.3.5 อยูในระบบประกันสังคมมาตรา 39 

4.4 ทานไดรับบริการดานสวัสดิการชุมชน/สังคมในพื้นที่หรือไม 
(  ) 4.4.1 ไดรับ ระบุประเภทสวัสดิการชุมชน/สังคมที่ไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  1. กองทุนฌาปนกิจ 
(  )  2. กองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท 
(  )  3. หลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) 
(  )  4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(  )  5. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................  

(  ) 4.4.2 ไมไดรับ เพราะ................................................................................................... 
4.5 หากไดรับสวัสดิการชุมชน/สวัสดิการสังคมดังท่ีระบุ ทานมีความพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 
     หรือไม 

(  ) 4.5.1 พอใจ เพราะ  ( ) 1. ตรงกับความตองการของตนเอง  
                              ( ) 2. เงินสมทบไมมากพอจายได 

            ( ) 3. เปนสวัสดิการที่เพ่ือนบานเขารวมเปนสวนใหญ  
         ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

(  ) 4.5.2 ไมพอใจ เพราะ ( ) 1. ไมตรงกับความตองการของตนเอง  
( ) 2. ไมมีเงินจายสมทบกองทุนตางๆ 

              ( ) 3. ไมมีประโยชนหรือไดรับประโยชนนอย  
 ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 

4.6 ทานเคยไดรับขาวสารหรือทราบถึงการกอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนาหรือไม 
(  ) 4.6.1 เคย  ระบุแหลงขอมูลที่ไดรับ 

(  ) 1. สภาเกษตรกร   (  ) 2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ 
(  ) 3. เพื่อนบาน (  ) 4. อื่นๆ (ระบุ)........................................  

(  ) 4.6.2 ไมเคย เพราะ  
              (  )  1. ไมมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมาใหความรูในเรื่องกองทุนฯดังกลาว 

(  )  2. ไมคิดวากองทุนนี้จะกอตั้งสําเร็จเพราะมีการริเริ่มมานานแลว แตยังไม 
          ดําเนินการจริงจัง ไมเปนที่กลาวถึงในกลุมชาวนา 
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(  ) 3. อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................  
4.7 หากมีการประกาศใชกองทุนสวัสดิการชาวนาทานจะเขารวมหรือไม 

  (  ) 4.7.1 เขารวม เพราะ  ( ) 1. มีหลักประกันชีวิตหรือเงินใชในยามชราภาพ 
         ( ) 2. ครอบครัวมีเงินใชในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต 

                ( ) 3. เปนการออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี มีรัฐออกสมทบในอัตราที่ 
                          เหมาะสม 
                ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................... 

 (  ) 4.7.2 ไมเขารวมเพราะ  
( ) 1. มีการออมทรัพยยามชราภาพกับโครงการอ่ืนๆ แลว เชน ประกันชีวิต 

กองทุน 
  ออมทรัพยวันละบาท  

( )  2. ทานคิดวาผลตอบแทนที่จะไดรับจากเงินออมที่มีอยูเพียงพอตอการใช 
      จาย 

ในยามชราภาพแลว ไมจําเปนตองเขารวมกับโครงการออมทรัพยอื่นๆ อีก 
( ) 3. อัตราเงินสมทบสูง ทําใหไมมีเงินรวมสมทบ 
( ) 4. เปนสมาชิกหลายกองทุน/หลายหนวยงานแลว 
( ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................. 

4.8 หากทานตองการเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนาทานสามารถจายเงินสะสมไดปละ 
(  ) 1.  1,000 บาท (  ) 2.  1,500 บาท  (  ) 3.  2,000 บาท 
(  ) 4.  2,500 บาท (  ) 5.  3,000 บาท  (  ) 6.  3,500 บาท 
(  ) 7.  4,000 บาท (  ) 8.  4,500 บาท  (  ) 9.  5,000 บาท 
(  ) 10. อื่นๆ (ระบุ)........................................ 

4.9 ทานเคยไดรับขาวสารหรือทราบถึงการกอตั้งกองทุนการออมแหงชาติหรือไม 
(  ) 4.9.1 เคย  ระบุแหลงขอมูลที่ไดรับ 

(  ) 1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
                                   (  ) 2. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

(  ) 3. องคการบริหารสวนตําบล   
(  ) 4. เทศบาล 
(  ) 5. สํานักงานสงเสริมสุขภาพประจําตําบล     
(  ) 6. สํานักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ 
(  ) 7. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
(  ) 8. สํานักงานพัฒนาชุมชน 
(  ) 9. กระทรวงสาธารณสุข (  ) 10.  อื่นๆ (ระบุ)........................... 
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(  ) 4.9.2 ไมเคยเพราะ  
(  ) 1. ไมมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมาใหความรูในเรื่องกองทุนดังกลาว 
(  ) 2. ไมเคยไดยินชื่อกองทุนนี้มากอน 
(  ) 3. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ 

4.10 หากมีการประกาศใชกองทุนการออมแหงชาติทานจะเขารวมหรือไม 
(  ) 4.10.1 เขารวม เพราะ ( ) 1. มีหลักประกันชีวิตหรือเงินใชในยามชราภาพ 

 ( ) 2. ครอบครัวมีเงินใชในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต 
 ( ) 3. เปนการออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี มีรัฐออกสมทบในอัตราที่ 
         เหมาะสม 
 ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................  

(  ) 4.10.2 ไมเขารวมเพราะ ( ) 1. มีการออมทรัพยยามชราภาพอ่ืนๆ แลว เชน ประกันชีวิต 
กองทุนออมทรัพยวันละบาท  

( ) 2. ทานคิดวาผลตอบแทนที่จะไดรับจากเงินออมที่มีอยู 
       เพียงพอตอ การใชจายในยามชราภาพแลว 

         ( ) 3. อัตราเงินสมทบสูง ทําใหไมมีเงินรวมสมทบ   
( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)................. 

4.11 หากทานเขารวมทานสามารถจายเงินสะสมไดปละ 
(  ) 1. 3,000 บาท   (  ) 2. 4,800 บาท   (  ) 3. 6,000 บาท   (  ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการ 
         ในแตละขอมีระดับความคิดเห็นใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โปรดทําเครื่องหมาย/ ลงในชองที่เปนความจริงและเหมาะสมกับตัวทานเพียง
ระดับเดียวตอหนึ่งขอ 
กรุณาตอบทุกขอ  
 เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 เห็นดวย   หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริงมาก 
 ไมแนใจ   หมายถึง ทานไมแนใจวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
                                                     หรือไม 
 ไมเห็นดวย    หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ไมคอยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
                                                     เทาใดนัก 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ไมถูกตองตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
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(  ) 4.9.2 ไมเคยเพราะ  
(  ) 1. ไมมีหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมาใหความรูในเรื่องกองทุนดังกลาว 
(  ) 2. ไมเคยไดยินชื่อกองทุนนี้มากอน 
(  ) 3. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ 

4.10 หากมีการประกาศใชกองทุนการออมแหงชาติทานจะเขารวมหรือไม 
(  ) 4.10.1 เขารวม เพราะ ( ) 1. มีหลักประกันชีวิตหรือเงินใชในยามชราภาพ 

 ( ) 2. ครอบครัวมีเงินใชในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต 
 ( ) 3. เปนการออมทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี มีรัฐออกสมทบในอัตราที่ 
         เหมาะสม 
 ( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................  

(  ) 4.10.2 ไมเขารวมเพราะ ( ) 1. มีการออมทรัพยยามชราภาพอ่ืนๆ แลว เชน ประกันชีวิต 
กองทุนออมทรัพยวันละบาท  

( ) 2. ทานคิดวาผลตอบแทนที่จะไดรับจากเงินออมที่มีอยู 
       เพียงพอตอ การใชจายในยามชราภาพแลว 

         ( ) 3. อัตราเงินสมทบสูง ทําใหไมมีเงินรวมสมทบ   
( ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)................. 

4.11 หากทานเขารวมทานสามารถจายเงินสะสมไดปละ 
(  ) 1. 3,000 บาท   (  ) 2. 4,800 บาท   (  ) 3. 6,000 บาท   (  ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)................ 

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการ 
         ในแตละขอมีระดับความคิดเห็นใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โปรดทําเครื่องหมาย/ ลงในชองที่เปนความจริงและเหมาะสมกับตัวทานเพียง
ระดับเดียวตอหนึ่งขอ 
กรุณาตอบทุกขอ  
 เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 เห็นดวย   หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริงมาก 
 ไมแนใจ   หมายถึง ทานไมแนใจวาขอความนั้นๆ ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
                                                     หรือไม 
 ไมเห็นดวย    หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ไมคอยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
                                                     เทาใดนัก 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นๆ ไมถูกตองตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
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ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

5.1 ดานมาตรฐานการทํางาน 
1. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือ

แรงงานและประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง 

     

2. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับการคุมครองใหมีความม่ันคงใน
การทํางาน โดยการมีกองทุนตางๆ เชน กองทุนทดแทน      
ในกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน เปนตน 

     

3. แรงงานภาคเกษตรควรไดรับการจางงานที่เปนธรรม เชน 
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา ควรมีสัญญาที่เปนธรรม
หรือบริษัทผูเขารวมไมเอาเปรียบเกษตรกร 

     

4. แรงงานภาคเกษตรควรมีความปลอดภัยในการทํางาน เชน    
มีอุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางาน 

     

5. แรงงานภาคเกษตรควรรวมกลุม และมีอํานาจตอรองกับพอคา
คนกลางหรือบริษัทคูสัญญา 

     

6. ควรมีการสงเสริมการใชสารชีวภาพแทนสารเคมี เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานภาคเกษตร 

     

5.2 ดานการประกันสังคม 
1. ทานเห็นวาควรขยายขอบเขตการคุมครองและประกันสังคม

ใหแกแรงงานภาคเกษตรใหครบทั้ง 7 กรณี เหมือนแรงงานใน
ระบบที่ประกันสังคม ตามมาตรา 33 คือ กรณีเจ็บปวย ตาย 
ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ และการ
วางงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและเปนธรรมในสังคม 

     

2. ทานเห็นวาการเขาสูระบบประกันสังคมตามความสมัครใจ 
   ตามมาตรา 40 คือ กรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และ 
   ชราภาพ โดยจายเดือนละ 150 บาท มีความเหมาะสมแลว 

     

3. ทานตองการเขาสูระบบประกันสังคมใหแกแรงงานภาคเกษตร 
   ตามความสมัครใจ ตามมาตรา 40 คือ กรณีเจ็บปวย ตาย และ 
   ทุพพลภาพ โดยจายเดือนละ 100 บาท มีความเหมาะสมแลว 
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ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

4. ระบบการจายเงินสมทบควรเปนแบบบังคับ โดยการมีสวนรวม 
ของ 3 ฝาย คือ ภาครัฐ เกษตรกร องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ในอัตราที่เหมาะสมตามความสามารถในการจายของ
เกษตรกรในแตละกิจการเกษตร 

     

5. ทานเห็นวาควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวม
โครงการประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

     

6. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมที่เพียงพอ 
    ตอการตัดสินใจเขารวมในระบบประกันสังคม 

     

7. ทานเห็นวาการเขารวมในระบบประกันสังคม ทําใหเกิดควา
มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรตอไป 

     

8. ทานมีความตองการเขารวมในระบบประกันสังคมแตไมทราบ
วิธีการสมัคร หรือวิธีการปฏิบัตใิหเขาสูระบบการประกันสังคมได 

     

9. ทานไมสนใจเขารวมในระบบประกันสังคม เนื่องจากไมมีเงิน
เหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุกเดือน 

     

10. การประกันสังคมสําหรับแรงงานภาคเกษตรควรใชระบบการ
สมัครใจเนื่องจากแรงงานภาคเกษตรมีรายไดต่ําไมแนนอน ทํา 
ใหจายเงินสมทบไดทุกเดือนเพียงบางคนเทานั้น 

     

5.3 ดานสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน 
1. ทานเห็นวาหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือบัตรทอง  
   หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคมีความเหมาะสมและเสียคาใชจาย 
   นอยที่สุด 

     

2. ทานคิดวาจะใชบัตรทองเพียงอยางเดียว ไมใชระบบสวัสดิการ
สังคมอ่ืนๆ เชน ระบบประกันสังคม เพราะมีความสะดวก ใช
ประโยชนไดงายที่สุด สามารถใชบริการไดจากสถานีอนามัย
และโรงพยาบาลใกลบาน 

     

3. ทานคิดวาสวัสดิการชุมชนที่มีอยู เชน กองทุนออมทรัพย 
กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ ควรมีการจัดทําทุกหมูบาน เพ่ือเปน
หลักประกันทางสังคมที่จัดโดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยไม
ตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือภาครัฐ 
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ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็นดวย 

ไมเห็นดวย
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4. ระบบการจายเงินสมทบควรเปนแบบบังคับ โดยการมีสวนรวม 
ของ 3 ฝาย คือ ภาครัฐ เกษตรกร องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ในอัตราที่เหมาะสมตามความสามารถในการจายของ
เกษตรกรในแตละกิจการเกษตร 

     

5. ทานเห็นวาควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวม
โครงการประกันสังคมมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

     

6. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมที่เพียงพอ 
    ตอการตัดสินใจเขารวมในระบบประกันสังคม 

     

7. ทานเห็นวาการเขารวมในระบบประกันสังคม ทําใหเกิดควา
มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรตอไป 

     

8. ทานมีความตองการเขารวมในระบบประกันสังคมแตไมทราบ
วิธีการสมัคร หรือวิธีการปฏิบัตใิหเขาสูระบบการประกันสังคมได 

     

9. ทานไมสนใจเขารวมในระบบประกันสังคม เนื่องจากไมมีเงิน
เหลือพอที่จะจายเงินสมทบไดทุกเดือน 

     

10. การประกันสังคมสําหรับแรงงานภาคเกษตรควรใชระบบการ
สมัครใจเนื่องจากแรงงานภาคเกษตรมีรายไดต่ําไมแนนอน ทํา 
ใหจายเงินสมทบไดทุกเดือนเพียงบางคนเทานั้น 

     

5.3 ดานสวัสดิการสังคม/สวัสดิการชุมชน 
1. ทานเห็นวาหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือบัตรทอง  
   หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคมีความเหมาะสมและเสียคาใชจาย 
   นอยที่สุด 

     

2. ทานคิดวาจะใชบัตรทองเพียงอยางเดียว ไมใชระบบสวัสดิการ
สังคมอ่ืนๆ เชน ระบบประกันสังคม เพราะมีความสะดวก ใช
ประโยชนไดงายที่สุด สามารถใชบริการไดจากสถานีอนามัย
และโรงพยาบาลใกลบาน 

     

3. ทานคิดวาสวัสดิการชุมชนที่มีอยู เชน กองทุนออมทรัพย 
กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ ควรมีการจัดทําทุกหมูบาน เพ่ือเปน
หลักประกันทางสังคมที่จัดโดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยไม
ตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือภาครัฐ 
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4. ทานคิดวาการมีสวัสดิการสังคมที่หลากหลาย อาทิ กองทุน  
    ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหไดรับ 
    ผลประโยชน มีหลักประกันทางสังคมและความม่ันคงในชีวิต 
    มากขึ้น 

     

5.4 ดานกองทุนสวัสดิการชาวนา/กองทุนการออมแหงชาติ 
1. ทานตองการเขารวมกองทุนสวัสดิการชาวนามากกวากองทุน 
   อ่ืน เพราะเปนชาวนา และเห็นวาจะไดรับผลประโยชนมาก   
   ที่สุด 

     

2. ทานตองการเขารวมกองทุนการออมแหงชาติมากกวา 
   กองทุนอ่ืนเพราะเปนกองทุนการออมที่ใหญและครอบคลุมถึง 
   แรงงานภาคเกษตร รวมทั้งไดรับผลประโยชนมากที่สุด 

     

3. ทานเห็นวากองทุนสวัสดิการชาวนาและกองทุนการออม
แหงชาติเปนกองทุนที่ซํ้าซอนกับกองทุนที่มีอยู 

     

4. ทานเห็นวากองทุนทั้งสองกองทุนตองจายเงินสมทบในอัตราที่
สูงเกินความสามารถในการจายของทาน 

     

5.5 ดานความสามารถในการหารายไดและความม่ันคงของ
รายได 

1. รายไดจากการทํางานของทานมีแนวโนมที่จะเพ่ิมมากข้ึน 
    ตามประสบการณการทํางาน 

     

2. เมื่อเกิดวิกฤตการณตางๆ เชน ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา  
   ทานสามารถแกปญหาและทํางานในภาคเกษตรตอไปไดโดย 
   ไมมีผลกระทบมากนัก 

     

3. ทานเห็นวาทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองที่ทําอยูในปจจุบันไม
เพียงพอตอการดํารงชีพ และไมมีเงินออม 

     

4. ทานเห็นวางานที่ทําอยูไมมีความมั่นคงดานรายได และ
สวัสดิการ อีกท้ังยังเปนงานที่หนัก จึงไมตองการใหบุตรหลาน
ทํางานในภาคเกษตรตอไป 
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5.6 ดานความพึงพอใจในการทํางาน 
1. ทานพึงพอใจทําการเกษตรตอไปจนกวาจะทําไมไหว 

     

2. ทานมีความภาคภูมิใจในการทํางานและไดทํางานที่ตนเองชอบ      
3. ทานคิดจะเปลี่ยนไปทํางานอ่ืนที่ไมใชงานในภาคเกษตร เพราะ

มีรายไดและสวัสดิการดีกวา 
     

                                                                                                                                            


